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فصلٌاهِ علَم ٍ فٌاٍضی زضیا

طراحی اپتیکی گیروذٌ لیىک مخابرات لیسری دریایی با برد  01کیلًمتر
5

احوس هعقَل ،1اهیط کْطیعی ،2هسعَز یَسفی ،3اسواعیل کاظویاى ،4فاطوِ زباغ کاشاًی
f_dk@iust.ac.ir
 -1کاضشٌاسی اضشس ،فیعیک اتوی -هَلکَلی ،زاًشگاُ علن ٍ صٌعت ایطاى
 -2کاضشٌاسی اضشس ،فَتًَیک ،هحقق ،زاًشگاُ علن ٍ صٌعت ایطاى
 -3زاًشجَی زکتطی ،فیعیک ،زاًشگاُ علن ٍ صٌعت ایطاى
 -4زاًشجَی زکتطی ،فیعیک ،عضَ ّیأت علوی زاًشگاُ علَم زضیایی اهام ذویٌی(ضُ)
 -5زکتطی ،فیعیک ،عضَ ّیأت علوی زاًشگاُ علن ٍ صٌعت ایطاى

چکیذٌ
اهطٍظُ ،استفازُ اظ سیستنّای هرابطات لیعضی فضای آظاز بِ زلیل فطاّن ًوَزى کاًالّای اضتباطی ایوي بسٍى اهکاى ایجاز اذتالل زض
عولکطز آىّا ٍ اهکاى اًتقال زازُ با ًطخ بسیاض باال تَجِ ظیازی ضا بِ ذَز هعطَف ًوَزُاست .با تَجِ بِ اّویت هعایای هصکَض زض اضتباطات
ًظاهی هیتَاى اظ ایي سیستن ّای هرابطاتی زض بطقطاضی اضتباطات زضیایی ًاٍ با ًاٍ یا ًاٍ با ذشکی استفازُ ًوَز .اساس کاض ایي سیستنّا
هبتٌی بط اًتشاض باضیکِ ّای لیعضی زض اتوسفطهتالطن حاٍی شضات هعلق بطذَاستِ اظ سطح زضیا هیباشس کِ بط ضٍی بطز ٍ عولکطز سیستن
تأثیط بسیاضی هیگصاضًس .بِ طَض کلی سیستن ّای هرابطات لیعضی شاهل زٍ قسوت اصلی فطستٌسُ ٍ گیطًسُ اپتیکی هیباشٌس کِ با تَجِ
بِ اّویت ساذتاض اپتیکی فطستٌسُ ٍ گیطًسُ زض کیفیت ٍ بطز عولکطز لیٌک هرابطاتی ،زض ایي هقالِ ططح سیستن اپتیکی گیطًسُ یک لیٌک
هرابطاتی فضای آظاز اضائِ ٍ تحلیل شسُاستٍ .اگطایی اٍلیِ لیعض هَضز استفازُ زض فطستٌسُ حسٍز  10زضجِ بَزُ ٍ با استفازُ اظ هَاظیساظ
بِ  2هیلیضازیاى کاّش هییابس .قطط زّاًِی فطستٌسُ  8هیلیهتط ٍ طَلهَج بِکاض ضفتِ زض ایي سیستن اپتیکی ً 1550اًَهتط است .بطز
Componentsاًتراب
لیٌک هرابطاتی هصکَض  10کیلَهتط بَزُ ٍ فَتَزیَز استفازُ شسُ زض ایي ططاحی اظ کاتالَگ شطکت Laser-
شسُاست .فَتَزیَز اًترابی اظ سطی  Hybrid-H3با قطط ًاحیِی فعال  500هیکطٍى است .قطط زّاًِی گیطًسُ  20ساًتیهتط ٍ جٌس
شیشِی عسسیّای بِکاض ضفتِ زض ططاحی اظ ًَع  SF6بَزُ ٍ قابلیت تَلیس زض زاذل کشَض ضا زاضًس .شبیِساظی ایي سیستن اپتیکی تَسط
ًطمافعاض  ZEMAXصَضت گطفتِ ٍ ًوَزاضّای حاصل اظ ایي ًطمافعاض هَضز بطضسی ٍ تحلیل قطاض گطفتِاست.

ياشگان کلیذی
مخابرات لیسری فضای آزاد ،ارتباطات دریایی ایمه ي سریع ،گیروذٌی اپتیکی ،طراحی اپتیکی
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