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  م١٧/١٢/٢٠٠٩                               ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

١تقويۀ نور در فيبر
 (Fibre)نوری  

   را )ليزر(بکار برد اشعۀ اليزر) طيف(يک تکنولوژی نه چندان جديد، سپکتروم
  توسعۀ می بخشد

 

  
  

  . در حال فعاليت ديده می شود) Erbium(ِاربيومدر تصوير فوق يک امپلی فايِر فيبرنوری مخلوطِ  عنصر 
  . روشنی سبز يک تأثير جانبی است. نورتقويه شدۀ ماورای سرخ ديده نمی شود
  

ً  از اين نگاه انکشاف يافت تا تکان های) امپلی فاير(تقويه کننده  . نور را در فايبرنوری تقويه نمايد) pulse(اساسا
  .امور، مثالً  تهيۀ مواد، نيز بکار برده می شوندضمناً  امپلی فايرهای فيبرنوری  برای ديگر 

  
اينها بطور مثال سيگنال ضعيف ستاليت را . امپلی فايرها برای سيگنالهای برقی يک تکنولوژی شناخته شده است

همچنان هر لود سپيکر بـا يک امپلی فاير الکترونيکی مجهز . ِ تلويزيون بدست بيايد تقويه می کنند تا از آن سيگنال
ليکن امپلی فاير برای سيگنالهای نوری نيز موجود اند که از نظر . ده و هر تلفون موبايل چندی از آنرا در بر داردبو

ما بدون انيکه ملتفت باشيم، در مخابرۀ تلفونی و در استفاده از اينترنت . تکنولوژی نيز خيلی دارای اهميت می باشد
د قسمت های زيادی از موتر می تواند از امپلی فايرهای نوری استفاده اما در تولي. آنرا مورد استفاده قرار می دهيم

  .بعمل آمده باشد
  

  تجديد تکان های نور
. توسط نور، قابل مالحظه است) اطالعات(اين ضرورت که نور بايد تقويه شود، بطور مثال در انتقال مشخصات 

تقال يابند در صورتيکه آنها در سلسله نکان های مکالمات تلفونی و ديگر اطالعات می توانند به فاصله های دور ان
، )رشته(در امتداد محور قطر يک چنين تار. کوتاِه ماورای سرخ قيد شفرشده  و از طريق فايبرنوری ارسال گردند

اين ساختمان می تواند نور را رهنمائی . هستۀ بسيار باريک  آن که با تغييرشکل از شيشه بدست می آيد ، وجود دارد
ضربان يـا تکان های نور با سرعت نهايت زياد از بين آن گذشته و می توانند در . تی اگر انحنا نيز داشته باشدکند ح

نظر به زيـان انرژی در فيبرنوری  که از آن .  آخر تار بکار برده شوند که از اين لحاظ نبايد تضعيف گردند
  .کيلومتر محدود می ماند١٠٠ تا ٥٠ل سيگنال به جلوگيری بعمل آمده نمی تواند، طول فيبر نظر به سرعت انتقا

                                            
. تارها يا رشته های باريک که از شيشه بدست می آيند   ١  
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در گذشته .   کيلومتِر فيبر نوری که با هم وصل گرديده اند، متشکل اند٥٠کيبل های ترانس اتالنتيک از قسمت های 
در بين هر قسمِت از کيبل بايد تکان های ضعيف شدۀ نور با بکار بردن وسايل الکترونيکی تقويه می گرديدند تا با 

اين مراکز تقويه مغلق و پيچيده بوده و گران .  اليزر تکانهای قويتر نوری برای فاصلۀ ما بعد توليد می گرديداشعۀ
ً  مشکل بود انتقال سيگنال مخابره . از طرف ديگر از سرعت انتقال سيگنال کاسته می شد. تمام می شدند عالوتا

 در انگلستان و البراتوار های ساوت هامتونتون از اين لحاظ محقـقين پوهن. بصورت اطمينان بخش تضمين گردد
 را انکشاف دادند که تکان های تضعيف شدۀ نور امپلی فاير های فيبرنوری ، ٨٠ در امريکا در سال های )Bell(ِبــل

 .را مستقيماً ، بدون انيکه به سيگنال برقی و دوباره به نور تبديل شوند، تقويه کرده بتوانند
 باشد، یون های ِاربيوماير فيبرنوری را چند متر از يک قسمت خاص فيبر که هستۀ آن دارای اساس يک چنين امپلی ف

يون های  .می گردد) پمپ(، نورداخل يا دیود کوچک ليزردر اين قسمت فيبرنوری عالوتاً  از يک . تشکيل می دهد
ن های تضعيف شدۀ نور را تقويه ِاربيوم، نور داخل شدۀ پمپ را جذب و انرژی آن يون ها را قادر می سازد تا تکا

تقويۀ انرژی تکان های .  در واقعيت در اين پروسه انرژی نوِر پمپ شده به تکان های نوری انتقال می يابد.نمايد
به اين وسيله ضرورت نمی افتد تا سيگنال های .  هزار و بيشتر بدون مشکل امکان پذير می باشد١٠نوری به فکتور 

 کيلومتر ضرورت به يک ١٠٠ تا ٥٠صرف در هر : ی و دو باره به نوری تبديل گردندنوری به سيگنال های برق
از همين لحاظ  بدون مشکل ازيک . پروسۀ تقويه با هر اشعۀ ديگراليزر تفاوت ندارد. امپلی فاير فيبرنوری می باشد

  . امپلی فاير فيبرنوری يک اليزر فيبر توليد می شود
  

   يابندچنل های زياد همزمان انتقال می
در اين . قابل درک است) مشخصات(ارزش امپلی فاير های فيبرنوری از همه بيشتر در انتقال مقدار زياد اطالعات 

يک امپلی . می تواند همزمان انتقال يابند) به طول مختلف امواج( سنگنال ١٠٠قسماً  بيشتر از ) تار(جا با يک رشته 
اين عمل مصرف اضافی را ايجاب نمی کند؛ . را همزمان تقويه نمايدفاير فيبرنوری می تواند همۀ اين سيگنال ها 
بر خالف در تخنيک گذشته الزم بود که در قدم اول همه چنل های . صرف بايد همه چنل ها مساويانه تقويه گردند

يک جا ) ارت(سيگنال از هم جدا می شدند، بعد از آن جداگانه شناسائی و تقويه گرديده و بآلخره دوباره در يک رشته 
امپلی فاير فيبرنوری بود که امکان پذير نمود تا مليونها چنل . اين منظور مصارف گزاف را ايجاب می کرد. می شدند

  .ارسال گردند) تار(تلفون همزمان به فواصل دور بوسيلۀ يک رشته 
از ) مشخصات( و انتقال اطالعاتاين پيشرفت باعث گرديد تا اسباب مهمی فراهم شده بتواند که نرخ مخابرۀ تلفونی

  . قاره بقاره نازل گردند
  

يک کيبل فيبرنوری ترانس اتلنتيک با شمار زياد امپلی فايرها و 
وسايل اضافی تخنيکی گرچه مليونها مصارف را ايجاب می کند 
ولی چنين مقدار زيادی اطالعات را انتقال می دهد که نرخ هر 

امروز نرخ اتصال . استمکالمۀ تلفونی از حد بيش نازل شده 
تلفون در منزل بلند است در حاليکه فاصله و مقدار اطالعات که 

  .انتقال می يايند چندان قابل مالحظه نمی باشند
  
  
  

  آهن تخته با نور بريده می شود
ِ  استفاده نيز مهم پنداشته می ش) تقويه کننده(در ده سال اخير امپلی فاير  .   وندهای فيبر نوری برای ديگر موارد

ً  آن امپلی فاير های فيبر، مؤثريت و طاقت بيشتر دارند که در عوض مخلوط   مخلوط )Erbiumٍ(ِاربيوم خاصتا
اين ها امواج کوتا تر را تقويه نموده و اشعۀ نور را با طاقت فوق العادۀ چندين . داشته باشند) Ytterbium(یترربيوم 

ديود ها با طاقت قوقالعادۀ .  ضخيم برای کشتی بريده شده می توانندکيلوات توليد می کنند که با آن تخته آهن های
ازيک کيلوات توان پمپ می : اليزر که توان آن با مؤثريت کامل مورد استفاده قرار می گيرد، انرژی را پمپ می کنند

  .آن به نور تقويه شده انتقال داده شود %  ٨٠ تا ٧٠تواند بين 
 ٢٠ز نور اين ديود اليزر مستقيماً  استفاده به عمل نمی آيد به اين معنی که از تلفات اين سؤال خلق می گردد که چرا ا

ً  دليل اين است که ديود های اليزر با . پروسۀ تبديل انرژی به امپلی فايرفيبر، جلوگيری شده باشد%  ٣٠تا  اکثرا
برخالف ، امپلی فاير فيبر، نوِر . ی تواندطاقت قوق العاده نوِر توليد می کنند که به خوبی دريک نقطه تمرکز يافته نم

با محدود يت محل غلظت . توليد می کند که کيفيت تشعشع آن بلند بوده و می تواند به کوچکـتـرين نقطه متمرکز گردد
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از همين لحاظ امپلی فايير های فايبرنوری با طاقت بلند می توانند در جوشکاری . بی حِد نور دستگيری می کند
م های موتر، آهنهای چپات در کشتی ها يا ظرفشوی های آشپزخانه باديگر تکنولوژی های اليزر رقابت با) ولدينگ(

 .کنند
شود ولی با ) پمپ(عالوتاً  اين امکان ميسر است که يک امپلی فاير فيبر گرچه بصورت دوامدار از منبع نور تغذيه 

ان های نور، انرژی برای تقويه موجود نميباشد، چون در وقفۀ تک. آن يک سلسلۀ سريع تکان های نور تقويه گردد
 در اين وقفه ها انرژی اخذ شده از منبع را می تواند ذخيرۀ وقفـوی نموده به تکان )Ytterbium( یتربيوم –یون های 

. دهبه اين وسيله می تواند طاقت نهائی تکان ها بسيار بيشتر باشد نسبت به طاقت اصل منبع توليد کنن. بعدی انتقال دهد
اکنون انرژی می تواند نه تنها از نظر محل بلکه از نظر وقت نيز قوياً  متمرکز گردد آنچه بطور مثال برمه کاری را 

ً  مادۀ . در تختۀ آهن و برش ساختار های نفيس را ممکن می سازد شدت نهائی چنين تکان های نور می تواند اکثرا
از .  حتی گرم نمی آيند و برش های صاف بدست می آيدمورد نظر را طوری به سرعت دور سازد که اطرف آن

ً  بکار برد شدت نور نسبت به . جانب ديگر شدت نور در فيبر آثار غير مطلوب به جا می گذارد از اين لحاظ اکثرا
  .ديگرتکنولوژی های اليزر محدود می باشد

 حاصل خواهد کرد در حال مورد مناقشه تا چه حد امپلی فاير های فيبر بر مارکيِت ساير تکنولوژی های اليزر غلبه
شرايط مطلوب از يک منبع اليزرنور نطر به جهت بکار بردن آن  خيلی مختلف است و نظر به آن منافع و .  است

گرچه نبايد از نظر انداخت که امپلی فايرهای فيبر گاه گاهی در رقابت . مضار تکنولوژی مدار اعتبار قرار می گيرد
ی در قدم اول طيف بزرگ بکار بردن امروزۀ اين تکنولوژی اليزر توسعۀ بيشتر را کسب خواهد مؤفق بدر می آيد ول

  .کرد
  

  پای
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


