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ﭼﮑﯿﺪه
در ایه مقالٍ یک ساختار جذیذ برای فیبرَای بلًر فًتًوی جبراوساز پاضىذگی روگی بٍمىظًر پُه کردن مطخصٍ پاضنىذگی

روگی ي افسایص قابلیت جبران پاضىذگی در محذيدٌ يسیعی از طًلمًج ارایٍ میضًد .در ایه ومًوٍ پیطىُادی ،با قنرار دادن

ساختار ستارٌای بٍجای حلقٍ ايل پًضص داخلی فیبر ضبکٍ مربعی ،پُىای باوذ مربنً بنٍ مطخصنٍ پاضنىذگی پُنه تنر ضنذٌ

است ي فیبر تًاوایی جبران پاضىذگی سرتاسر باوذَای مخنابراتی  Eتنا  Uرا خًاَنذ داضنت .بنا اینه فیبنر در طنًلمنًج 1/55

میکريمتر ضریب پاضىذگی روگی ) -553 ps/(nm.kmي کمیىٍ ضریب پاضنىذگی روگنی ) -1205 ps/(nm.kmدر طنًلمنًج

 1/11میکريمتر بٍ دست میآیذ .ضبیٍسازی ایه فیبر با ريش عذدی تفاضل محذيد حًزٌ زمان اوجام میضًد.

ﮐﻠﯿﺪواژه
فیبر بلًر فًتًوی ،جبران پاضىذگی ،پاضىذگی مىفی

مقدمه
تِ ّش ػاختاسی کِ دس آى ضشیة ؿکؼت تِصَست هتٌاٍب
تغییش کٌذ تلَس فَتًَی گفتِ هیؿَد .تشای اٍلیي تاس ،ایذُ تلَس
فَتًَی دس ػال  1987دس دٍ همالِ هؼتمل تَػط خاى ]ٍ [1
یاتلًٍََیچ] [2تِطَس خذاگاًِ تشسػی ٍ اثثات ؿذ .تلَسّای
فَتًَی کاستشدّای صیادی داسًذ اصخولِ دس ػاخت فیثشّای
ًَسی] ،[3فیلتشّا] ٍ [4غیشُ.
دس فیثشّای ًَسی پاؿٌذگی یکی اص هْنتشیي ٍیظگیّای فیثش
اػت خصَصا دس اًتمال دس هؼافتّای طَالًی پاؿٌذگی تاػث
پْي ؿذى تیؾاصحذ پالغ ٍ اص تیي سفتي اطالػات هیؿَد ٍ
الصم اػت اص فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی 1دس هؼیش اًتمال اػتفادُ
کٌین .یک فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی کِ داسای همذاس پاؿٌذگی
هٌفی اػت پالؼی سا کِ پْي ؿذُ دٍتاسُ فـشدُ هیکٌذ.
اػتفادُ اص فیثشّای تلَس فَتًَی دٍ ّؼتِ ّنهشکض دس خثشاى
پاؿٌذگی ،اهکاى دػتیاتی تِ پاؿٌذگی هٌفی تضسگتش ٍ تلفات
کوتش سا فشاّن هیکٌذ] .[6-5تضٍیح هذّای ّذایتی ّؼتِّای
داخلی ٍ خاسخی دس فیثشّای تلَس فَتًَی خثشاًؼاص پاؿٌذگی
تاػث ایداد هـخصِ پاؿٌذگی همؼش تا ضشیة پاؿٌذگی هٌفی
تضسگ هیؿَد .تِ دلیل هـخصِ پاؿٌذگی همؼش فیثشّای دٍ
ّؼتِ ّنهشکض ،پٌْای تاًذ طَلهَج دس دػتشع تشای خثشاى

پاؿٌذگی فیثش خیلی تاسیک اػت .تٌاتشایي ،تشای کاستشدّای تاًذ
ٍػیغ الصم اػت ؿیة پاؿٌذگی ًیض تِخَتی خثشاى ؿَد.
تاکٌَى ػاختاسّای صیادی تشای فیثشّای تلَس فَتًَی خثشاًؼاص
پاؿٌذگی اسایِ ؿذُ اػت .تشای هثال ػاختاسی کِ تَػط
صیگشیّ ٍ 2وکاساًؾ اسایِ ؿذُ داسای ضشیة پاؿٌذگی
) -600ps/(nm.kmاػت ٍ تٌْا لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی دس تاًذ
 Cسا داسد]ّ [7وچٌیي ایي فیثش داسای ّؼتِ ًاخالص اػت کِ
تاػث پیچیذگی دس فشآیٌذ ػاخت هیؿَد .فیثش خثشاًؼاص
پاؿٌذگی الًِ صًثَسی لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی دس تاًذ ٍػیغ سا
داسد] [8اها ّؼتِ داخلی ایي فیثش تا طسهاًین ًاخالص ؿذُ اػت
کِ تاػث پیچیذگی دس فشآیٌذ ػاخت هیؿَد .فیثش خثشاًؼاص
پاؿٌذگی تاًذ ٍػیؼی کِ تَػط احتـاهی ٍ ّوکاسؽ اسایِ
ؿذ] [9داسای ضشیة پاؿٌذگی ) -193/2ps/(nm.kmدس
طَلهَج  1/55هیکشٍهتش اػت ٍ لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی دس
هحذٍدُ  1/35تا  1/65هیکشٍهتش سا داسدّ .وچٌیي ػاختاسی
کِ تَػط ػیذیکَّ ٍ 3وکاساًؾ اسایِ ؿذ] [10داسای ضشیة
پاؿٌذگی ) -897ps/(nm.kmدس طَلهَج  1/55هیکشٍهتش اػت
ٍ لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی دس هحذٍدُ  1/34تا  1/64هیکشٍهتش
سا داسد.
دس ایي همالِ ،یک فیثش تلَس فَتًَی خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ
هشتؼی اسایِ هیؿَد کِ تا لشاس دادى ػاختاس ػتاسُای دس پَؿؾ
2
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داخلی فیثش ،هـخصِ پاؿٌذگی فیثش پْيتش هیؿَد ٍ فیثش
تَاًایی خثشاى پاؿٌذگی ػشتاػش تاًذّای هخاتشاتی  Eتا  Uسا
خَاّذ داؿت کِ ًؼثت تِ ػاختاسّای هـاتِ رکش ؿذُ
هحذٍدُ طَلهَج ٍػیغتشی سا ؿاهل هیؿَد.

اػت .هادُ صهیٌِ ًیض ػیلیکا خالص اػت .کویتّای تْیٌِ ایي
ػاختاس دس خذٍل  1هـاّذُ هیؿَد.

تئوری و معرفی سبختبر پیشنهبدی
یکی اص اًَاع پاؿٌذگی دس فیثش ،پاؿٌذگی سًگی اػت ٍ تِ دلیل
ایٌکِ هَلفِّای هختلف طَلهَج یک پالغ ًَس تا ػشػتّای
هتفاٍتی دسٍى فیثش حشکت هیکٌٌذ تِ ٍخَد هیآیذ .پاؿٌذگی
سًگی هْنتشیي ػاهل پاؿٌذگی دس فیثشّای تک هذ اػت ٍ .تا
هؼادلِ  1هحاػثِ هیؿَد.
() 1

2
 d neff
1 tc
 
L 
C d2

ؿکل .1فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی پیـٌْادی
خذٍل  .1همادیش کویتّای ػاختاس پیـٌْادی

Dc 

کویت
ثاتت ؿثکِ هشتؼی
ثاتت ؿثکِ ػاختاس ػتاسُای
لطش حفشُّای ػاختاس ػتاسُای
لطش حفشُّای پَؿؾ داخلی
لطش حفشُّای ّؼتِ خاسخی
لطش حفشُّای پَؿؾ خاسخی

دس ایي هؼادلِ  Dcضشیة پاؿٌذگی سًگی Δtc ،پاؿٌذگی سًگی،
 Lطَل فیثش Δλ ،پٌْای طیف λ ،طَلهَج دس خأل C ،ػشػت
ًَس دس خأل ٍ  neffضشیة ؿکؼت هَثش فیثش اػت].[11
دس خثشاى پاؿٌذگی تک کاًال ،4تٌْا همذاس پاؿٌذگی فیثش دس
طَل هَج هَسد ًظش هْن اػت اها تِ دلیل ٍاتؼتگی پاؿٌذگی
تِ طَل هَج ،تشای خثشاى پاؿٌذگی چٌذ کاًال تِ طَس
ّوضهاى ،ؿیة پاؿٌذگی )ً (Sیض ًمؾ هْوی دس خثشاى
پاؿٌذگی داسد .کویت ؿیة پاؿٌذگی ًؼثی (RDS) 5تِ صَست
ًؼثت ؿیة پاؿٌذگی تِ ضشیة پاؿٌذگی تؼشیف هیؿَد.
() 2

) S (
) D( 

RDS 

ػاختاس اسایِ ؿذُ دس ایي همالِ کِ دس ؿکل  1هـاّذُ هیؿَد
یک فیثش تلَس فَتًَی داسای ؿثکِ هشتؼی تا حفشُّای دایشُای
اػت .ایي فیثش داسای دٍ حلمِ پَؿؾ داخلی ٍ ػِ حلمِ
پَؿؾ خاسخی اػت کِ تِخای حلمِ اٍل پَؿؾ داخلی اص یک
ػاختاس ػتاسُای اػتفادُ هیؿَد .دس فیثشّای خثشاًؼاص
پاؿٌذگی ،هـخصِ پاؿٌذگی فیثش تِ پاساهتشّایی هثل ٌّذػِ
حفشُّا ،ثاتت ؿثکِ ٍ اًذاصُ حفشُّا ٍاتؼتِ اػت کِ حفشُّای
ًضدیک تِ ّؼتِ (حفشُّای پَؿؾ داخلی) تاثیش صیادی سٍی
هـخصِ پاؿٌذگی فیثش داسًذ .تٌاتشایي اص یک ػاختاس ػتاسُای
دس حلمِ اٍل پَؿؾ داخلی فیثش اػتفادُ هیؿَدّ .ؼتِ
خاسخی تا کاّؾ لطش حفشُّای َّا حلمِ ػَم ایداد ؿذُ

single-channel 4

5
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Relative dispersion slope

ًواد
Ʌ
Ʌs
ds
d1
d2
d3

همذاس
)(μm
1/00
0/35
0/30
0/78
0/40
0/80

ؿثیِػاصی کلیِ ػاختاسّای ایي همالِ تا اػتتفادُ اص ًتشم افتضاس
لَهشیکال اًدام ؿذُ اػت .دس ایي ًشمافتضاس اص سٍؽ هحاػتثاتی
تفاضل هحذٍد حَصُ صهاى ( )FDTDاػتفادُ ؿذُ ،ایتي سٍؽ
اص الگَسیتن یی تتشای دػتتیاتی تتِ ّتش دٍ هیتذاى الکتشیکتی ٍ
هغٌاطیؼی اص طشیك حل هؼتمین هؼادالت هاکؼَل تا ایي فشض
کِ هحیط خاصیت هغٌاطیؼی ًذاسد اػتفادُ هیکٌذ.
()3
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تِطَسیکِ  Eهیذاى الکتشیکی H ،هیذاى هغٌاطیؼی D ،چگالی
ؿاس الکتشیکی ε0 ،ضشیة گزسدّی الکتشیکی ختأل εr ،گتزسدّی
الکتشیکی ًؼثی هحیط ٍ  µ0ضشیة گزسدّی هغٌاطیؼتی ختأل
اػت .هادُ صهیٌِ ًیض تا اػتفادُ اص هؼادلِ ػلویش 6تَصیف ؿتذُ
اػت .هؼادلِ ػتلویش هؼادلتِای اػتت کتِ ساتطتِ تتیي ضتشیة
ؿکؼت هادُ سا تا طَل هَج ًَس تیاى هتیکٌتذ .ضتشایة هؼادلتِ
ػلویش تِصَست تدشتی تِ دػت هیآیٌذ].[12
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عصمت جعفری
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n2 1 

کِ  λ3 ٍ λ2 ،λ1 ،A3 ،A2 ،A1ضشایة ػلویش ًاهیذُ هیؿًَذ ٍ تِ

ّؼتِ حثغ ؿتذُ اػتت .ؿتکل  4تختؾ حمیمتی ٍ هَّتَهی
ضشیة ؿکؼت هَثش فیثش ػادُ سا تشحؼة طَل هَج تتشای هتذ
اصلی ًـاى هیدّذ.

صَست تدشتی تذػت هیآیٌذ.
هؼوَال تشای ػاخت فیثشّای تلَس فَتًَی اتتذا یک پیؾػاصُ تا
همیاع تضسگتش طشاحی هیؿَد ٍ دس ًْایتت تتا کـتؾ دس تتشج
کـؾ 7دس دهای تاال ،تِ اًذاصُّای هیکشًٍی هیسػٌذ.
شبیهسبزی و نتبیج
تشای ایٌکِ تاثیش ػاختاس پیـٌْادی سٍی پْي کشدى هـخصِ
پاؿٌذگی سًگی تِخَتی لاتل هـاّذُ تاؿذ .اتتذا یک فیثش
ؿثکِ هشتؼی تا پَؿؾ ػادُ ٍ دلیما تا ّواى کویتّای
ػاختاس پیـٌْادی سا ؿثیِػاصی کشدُ ٍ هـخصِ پاؿٌذگی
سًگی آى هحاػثِ هیؿَد .ػپغ دس ّواى ػاختاس ،حلمِ اٍل
پَؿؾ ّؼتِ داخلی سا تشداؿتِ ٍ تِخای آى ػاختاس ػتاسُای
پیـٌْادی لشاس دادُ هیؿَد تا تاثیش ایي ػاختاس سٍی هـخصِ
پاؿٌذگی فیثش هـاّذُ ؿَد .ؿکل  2ػاختاس فیثش خثشاًؼاص
پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی ػادُ سا ًـاى هیدّذ .کویتّای ایي
فیثش دس خذٍل  2آهذُ اػت.

ؿکل  .2فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی ػادُ

ؿکل  .3تَصیغ هیذاى هذ اصلی فیثش ػادُ دس طَلهَج 1/55μm

ؿکل  .4هٌحٌی ضشیة ؿکؼت هَثش فیثش ؿثکِ هشتؼی ػادُ تشحؼة
طَلهَج

هـخصِ پاؿٌذگی فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی ػادُ،
ّواىطَس کِ دس ؿکل  5هـاّذُ هیؿَد تؼیاس تاسیک اػت ٍ
تٌْا دس هحذٍدُ تاسیکی حَل طَل هَج  1/38هیکشٍهتتش داسای
ضشیة پاؿٌذگی هٌفی اػت .ایي فیثش فمط دس ّویي هحتذٍدُ
طَلهَج هیتَاًذ تِػٌَاى فیثتش خثشاًؼتاص پاؿتٌذگی اػتتفادُ
ؿَد ٍ دس طَلهَجّای خاسج اص ایتي هحتذٍدُ لاتلیتت خثتشاى
پاؿٌذگی سا ًذاسد.

خذٍل  .2همادیش کویتّای فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی ػادُ
کویت
ثاتت ؿثکِ هشتؼی
لطش حفشُّای پَؿؾ داخلی
لطش حفشُّای ّؼتِ خاسخی
لطش حفشُّای پَؿؾ خاسخی

ًواد
Ʌ
d1
d2
d3

همذاس
)(μm
1/00
0/78
0/40
0/80

ؿکل  3تَصیغ هیذاى هذ اصلی فیثتش ػتادُ سا ًـتاى هتیدّتذ
ّواىگًَِ کِ دس ؿکل ًیض هـخص اػت هذ اصلی تِختَتی دس
7

Drawing tower

ؿکل  .5هـخصِ پاؿٌذگی فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی ػادُ
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حال هطاتك تا ؿتکل  1تتِختای حلمتِ اٍل پَؿتؾ داخلتی اص
ػاختاس ػتاسُای اػتفادُ هیکٌین .ؿکلّای  7 ٍ 6تتِ تشتیتة
تَصیغ هیذاى هذ اصلی ٍ هٌحٌتی ضتشیة ؿکؼتت هتَثش فیثتش
پیـٌْاد ؿذُ دس ؿکل  1سا ًـاى هیدٌّذ.

ػاختاسی کِ تَػط صیگشی ٍ ّوکاساًؾ ]ً [7یض اسایِ ؿذ تٌْتا
لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی دس تاًذ  Cسا داسد .ػتاختاس پیـتٌْادی
دس طتتتَلهتتتَج  1/55هیکشٍهتتتتش داسای ضتتتشیة پاؿتتتٌذگی
) ٍ -553ps/(nm.kmکویٌتتتتتتتِ ضتتتتتتتشیة پاؿتتتتتتتٌذگی
) -1205ps/(nm.kmدس طَلهَج  1/71هیکشٍهتش اػت .همایؼِ
ػاختاس اسایِ ؿذُ تا تشخی ػاختاسّای هـاتِ تِ طَس هختصش دس
خذٍل ً 3ـاى دادُ ؿذُ کِ ضشیة پاؿٌذگی ٍ ؿیة پاؿٌذگی
ًؼثی تشای طَل هَج  1/55هیکشٍهتش تیاى ؿذُ اػت.

ؿکل  .6تَصیغ هیذاى هذ اصلی فیثش پیـٌْادی دس طَلهَج 1/55μm

ؿکل  .8هـخصِ پاؿٌذگی فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی ؿثکِ هشتؼی پیـٌْادی
خذٍل  .3همایؼِ هـخصِ ّای پاؿٌذگی فیثش طشاحی ؿذُ تا کاسّای هـاتِ

ؿکل  .7هٌحٌی ضشیة ؿکؼت هَثش فیثش خثشاًؼاص پاؿٌذگی پیـٌْادی

تا تَخِ تِ ؿکل  8هـاّذُ هیؿَد کِ اضتافِ کتشدى ػتاختاس
ػتاسُای تِ پَؿؾ ّؼتِ داخلی تاػتث ؿتذ کتِ ایتي فیثتش دس
هحذٍدُ طَل هَج ٍػیؼی داسای پاؿٌذگی هٌفی تاؿذ .هؼوتَال
هحذٍدُ ای اص طَل هَج تشای خثشاى پاؿٌذگی اػتفادُ هیؿَد
کِ داسای ضشیة پاؿٌذگی ٍ ؿیة پاؿٌذگی هٌفی تاؿتذ .ایتي
فیثش دس هحذٍدُ  1/3تا 1/71هیکشٍهتش داسای ضشیة پاؿتٌذگی
ٍ ؿیة پاؿٌذگی هٌفی اػت ٍ لاتلیت خثشاى پاؿٌذگی سا داسد.
ایي هحذٍدُ طَلهَج تاًذّای هخاتشاتی  Eتا  ( Uاص طَلهتَج
 1/36تا 1/675هیکشٍهتش) سا تِطتَس کاهتل دس تشهتیگیتشد کتِ
ًؼثت تِ ػاختاسّای هـاتِ رکش ؿذُ هحذٍدُ طَلهَج ٍػیغ-
تشی سا ؿاهل هیؿَدً .ؼثت تِ ػاختاس ؿثکِ هشتؼی اسایِ ؿذُ
تَػط ػیذیکَ ٍ ّوکاساًؾ ]( [10هحذٍدُ طَل هَج  1/34تتا
 1/64هیکشٍهتش) هحذٍدُ ٍػیغتشی اص طَلهَج سا ؿاهل هتی-
ؿَدّ .وچٌیي ًؼثت تِ ػاختاس ؿثکِ هشتؼی اسایِ ؿذُ تَػتط
احتـتتاهی ٍ ّوکتتاسؽ ]( [9هحتتذٍدُ طتتَلهتتَج  1/35تتتا
1/65هیکشٍهتتتش ٍ ضتتشیة پاؿتتٌذگی ) -193/2ps/(nm.kmدس
طَلهَج  1/55هیکشٍهتش)ّ ،ن هحذٍدُ ٍػیغتشی اص طَلهتَج
سا ؿتاهل هتتیؿتَد ٍ ّتتن ضتشیة پاؿتتٌذگی هٌفتیتتتشی داسد.
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ؿکل  9تغییش هـخصِ پاؿٌذگی سا تا تغییتش لطتش حفتشُّتای
ػاختاس ػتاسُای ًـاى هیدّذّ .واىطَس کِ دس ؿکل ًیض دیذُ
هیؿَد تا کاّؾ لطش حفتشُّتای ػتاختاس ػتتاسُای هـخصتِ
پاؿٌذگی تِ همادیش هثثت ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تتِ
طَلهَجّای کَچکتش اًتمال هییاتذ ٍ تا افضایؾ لطش حفشُّتا
ضشیة پاؿٌذگی هٌفیتش ؿذُ ٍلی اص طَلهَج  1/59هیکشٍهتش
تِ تؼذ ًَػاًات پاؿٌذگی صیاد هیؿتَد .دسٍالتغ افتضایؾ لطتش
حفشُّای ًضدیک ّؼتِ تاػث افضایؾ ًَػاًات پاؿتٌذگی هتی-
ؿَد.

عصمت جعفری

ؿکل  .9اثش تغییش لطش حفشُّای ػاختاس ػتاسُای سٍی هـخصِ پاؿٌذگی

اثش تغییش لطش حفشُّای حلمِ دٍم پَؿؾ داخلی سٍی هـخصِ
پاؿٌذگی دس ؿکل  10هـاّذُ هیؿَد .تا کاّؾ لطتش حفتشُ-
ّای پَؿتؾ داخلتی ،هـخصتِ پاؿتٌذگی تتِ همتادیش هثثتت
ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تِ طَلهَجّتای کَچتکتتش
اًتمال هییاتذ ٍ تا افضایؾ لطش حفشُّا ضشیة پاؿٌذگی هٌفی-
تش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای تضسگتش اًتمال هی-
یاتذ.

ؿکل  .10اثش تغییش لطش حفشُّای حلمِ دٍم پَؿؾ داخلی سٍی هـخصِ
پاؿٌذگی

ؿکل  11اثتش تغییتش لطتش حفتشُّتای ّؼتتِ ختاسخی سا سٍی
هـخصِ پاؿٌذگی ًـاى هیدّذّ .واى طَس کتِ دس ؿتکل ًیتض
دیذُ هیؿَد تا افضایؾ لطش حفشُّای ّؼتِ خاسخی هـخصتِ
پاؿٌذگی تِ همادیش هثثت ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تتِ
طَل هَجّای کَچکتش اًتمال هییاتذ ٍ تا کاّؾ لطش حفشُّا،
هـخصِ پاؿٌذگی تِ همادیش هثثتت ًضدیتکتتش ؿتذُ ٍ کویٌتِ
پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای تضسگتش اًتمال هییاتذ.

ؿکل  .11اثش تغییش لطش حفشُّای ّؼتِ خاسخی سٍی هـخصِ پاؿٌذگی

ّواىطَس کِ دس ؿکل  12هـاّذُ هتیؿتَد تتا افتضایؾ لطتش
حفشُّای پَؿؾ خاسخی هـخصِ پاؿٌذگی تِ همتادیش هثثتت
ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تِ طتَلهتَجّتای تتضسگتتش
اًتمال هییاتذ ٍ تا کاّؾ لطش حفشُّا ،هـخصِ پاؿتٌذگی تتِ
همادیش هٌفی ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای
کَچکتش اًتمال هییاتذ.

ؿکل  .12اثش تغییش لطش حفشُّای پَؿؾ خاسخی سٍی هـخصِ پاؿٌذگی

ؿکلّای  14 ٍ 13تِ تشتیة اثش تغییتش ثاتتت ؿتثکِ هشتؼتی ٍ
ثاتت ؿثکِ ػاختاس ػتاسُای سا سٍی هـخصتِ پاؿتٌذگی فیثتش
ًـاى هیدٌّذ.هـاّذُ هیؿَد کِ تا افضایؾ ثاتت ؿثکِ هشتؼی
هـخصِ پاؿٌذگی تِ همادیش هثثتت ًضدیتکتتش ؿتذُ ٍ کویٌتِ
پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای کَچکتش اًتمال هییاتذ ٍ تا کتاّؾ
ثاتت ؿثکِ هشتؼی هـخصِ پاؿٌذگی تِ همادیش هٌفی ًضدیکتش
ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای تضسگتش اًتمال هییاتذ.
ّوچٌیي تا کتاّؾ ثاتتت ؿتثکِ ػتاختاس ػتتاسُای هـخصتِ
پاؿٌذگی تِ همادیش هثثت ًضدیکتش ؿذُ ٍ کویٌِ پاؿٌذگی تتِ
طَلهَجّای تضسگتش اًتمال هییاتذ ٍ تا افتضایؾ ثاتتت ؿتثکِ
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ػاختاس ػتاسُای تاصّن هـخصتِ پاؿتٌذگی تتِ همتادیش هثثتت
ًضدیکتش ؿذُ اها کویٌِ پاؿٌذگی تِ طَلهَجّای کَچتکتتش
اًتمال هییاتذ.

داسد .تا ایي فیثش دس طَل هَج  1/55هیکشٍهتش ضشیة پاؿٌذگی
) ٍ -553ps/(nm.kmکویٌتتتتتتتِ ضتتتتتتتشیة پاؿتتتتتتتٌذگی
) -1205ps/(nm.kmدس طَلهَج  1/71هیکشٍهتش تِ دػت آهذ.
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