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محاسبه تغییرات ضریب شکست در تقویتکننده فیبری با فرض انتشار همرفت و
تابشی گرما از سطح فیبر
3شوهانی
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 معادالت انتشار گرما در تقویتکننده فیبری،چکیده –در این مقاله با افزودن تاثیر تابش از سطح فیبر بههمراه جریان همرفت گرما
 دما و ضریب شکست، دمای سطح در تقویتکننده فیبر تعیین و سپس با استفاده از آن، با حل عددی معادله مرتبه چهار.بازنویسی شد
 همچنین تغییرات دمایی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی.در هر فاصله طولی و شعاعی از مرکز فیبر در تقویت کننده فیبری تعیین شد
.محاسبه و نتایج آن با تفسیر ارائه شد
.تابشی حرارت

 انتقال، اثرات گرمایی، ضریب شکست-کليد واژه

Calculation of refractive index variation in fiber amplifier with convection
and radiation heat transfer from fiber surface
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Abstract- In the present paper, by increasing the radiation effect on convection heat term, the heat transfer equation was
rewritten at the fiber amplifier. By numerical solving of the fourth order equation, the surface temperature of fiber amplifier
was determined and then using it, the temperature and refractive index at any longitudinal and radial distance of fiber
amplifier was determined. The temperature variation of different pump power was calculated and the results were interpreted.
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 -1مقدمه
آالینده موجود در محيط ليزر یا تقویتکننده که تحت
دمش قرار میگيرد با وجود نقصهای کوانتمی باعث توليد
حرارت در محيط فعال میشود.
حرارت در محيط فعال محدودیتهایی در افزایش توان
ليزرها و تقویتکنندهها ایجاد میکند زیرا گرما باعث
ایجاد پدیدههای مختلف مانند لنزهای گرمایی ،تنشهای
مکانيکی در محيط فعال ،تغيير ضریب شکست و در
نتيجه دوشکستی شدن محيط فعال میشود این پدیده در
ليزرهای بزرگ حالت جامد باعث ایجاد عدسی گرمایی و
در ليزرها و تقویتکنندههای فيبری باعث پدیده نوظهور
ناپایداری مدی میشود که باعث ایجاد نوساناتی در
مقياس کيلوهرتز در خروجی آنها میشود [.]1
مطالعه و بررسی توزیع حرارت و در پی آن تغييرات
ضریب شکست در تقویتکنندهها و ليزرهای فيبری اولين
گام برای پيشبينی و کنترل این پدیده در ليزرها و تقویت
کنندههای توان باال محسوب میشود .در ليزرهای با سطح
مقطع بزرگ خنکسازی معموالً توسط جریان آب صورت
میگيرد ولی در ليزرها و تقویت کنندههای توان باالی
فيبری خنک سازی توسط هوای اطراف انجام میشود .در
این مقاله انتقال تابشی گرما از سطح فيبر در محاسبات
انتقال حرارتی در تقویت کننده فيبری اضافه و روابط
مربوطه بازنویسی شده است .همچنين تاثير اثرات گرمایی
در تغييرات ضریب شکست محاسبه و نتایج حاصل از
شبيهسازی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی ارائه و تفسير
شده است.
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در عبات فوق  ، rمختصه شعاعی فيبر،
 ، K  1.38Wm 1 K 1ضریب هدایت گرمایی در محيط
(شيشه) Tco ،و  ، Tclبهترتيب دما در ناحيه مغزی و
غالفها است ، Q  z  .گرمای توليد شده در محيط بهره،
منبع گرمای توليد شده در مغزی فيبر از رابطه
 Pabs  z 
1  S 
 a2
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پيروی میکند که در آن،

 ،    s  x    pو   pتلفات در طولموج دمش و
 ،  s  x ضریب پراکندگی است ، S .ضریب بهره کوانتمی
است که مقدار آن برابر  ،  p sکه ، s  1010 nm
  p  975 nmو  Pabs  z توان جذب شده در فيبر است
که برای یک تقویت کننده Pabs  z   Pp  z  ،در نظر گرفته
میشود [ .] 4با فرض آنکه اتصال بين ناحيه غالف و مغزی
کامل باشد آنگاه طبق شرایط مرزی دما و مشتق آن در
مرزها پيوسته است ،دما در مرکز فيبر ثابت است زیرا
مشتق دما در مرکز باید صفر باشد .با فرض برابر بودن
مقادیر ضریب رسانایی گرمایی در سه ناحيه ،شریط مرزی
فقط در ناحيه غالف با هوای اطراف باید لحاظ شود با این
فرض فيبر تک غالفه خواهد بود و در این حالت داریم:
dT  r  a  dTcl  r  a 
()4
Tco  a   Tcl  a  , co


 -2معادالت توزیع دما با فرض انتشار همرفت و
تابشی از سطح فیبر در محیط تقویت کننده
انتقال حرارت در یک محيط از سه طریق رسانشی،
همرفت و تابش صورت میگيرد که به ترتيب با قانونهای
فوریه ،نيوتن و استفان بولتزمن بررسی میشوند [ .]2گرما
به دليل وجود آالینده در مغزی در همين ناحيه توليد می
شود و انتشار تا سطح فيبر فقط از طریق رسانایی انجام
میشود .سطح فيبری برای خنک سازی با هوا در تماس
است و گرما از سطح فيبر با دو طریق انتقال همرفت و
تابش دفع میشود که در برخی مقاالت تاثير تابش از
سطح فيبر در محاسبات انتقال حرارت صرفنظر میشود.

dr

dr

انتشار گرما از سطح فيبر به بيرون با دو عامل همرفتی
هوای اطرف و تابش از سطح فيبر انجام میشود با صرف-
نظر از پوشش نازک خارجی فيبر شرایط مرزی در مرز هوا
و غالف فيبر بهصورت زیر خواهد بود:
dTcl  r  c  h
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در معادالت فوق
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در این مقاله انتقال گرما از طریق تابش در محاسبات
گرمایی لحاظ شده است و معادالت با فرض انتقال همرفت
و تابشی بازنویسی شده است .انتشار گرما با رابطه زیر بيان
میشود [:]3
()1
   K T   Q  z  ,
که برای نواحی مختلف معادله انتشار گرما بهصورت زیر
خواهد بود:
Q z
1   Tco ( r ) 
()2
r

,
) (0  r  a
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 -3نتایج محاسبات عددی

 ، Kh  0.025 Wm 1 K 1ضریب هدایت گرمایی هوا،
 ،  b  5.67  108 W /  m 2 K 4 ثابت استفان بولتزمن،

h
Tcl  r  c 
Kh

()6

Tcl4  r  c  

Kh

معادله درجه چهار و دارای شيب باالیی است ،استفاده از
روش وتری در مقایسه با سایر روشهای عددی سرعت
محاسبات را افزایش میدهد .با حل معادله ( ،)6مقدار T0
از رابطه ( )7حاصل شده و میتوان دما را در هر شعاعی از
فيبر به دست آورد.
تغييرات دما و  nبر حسب طول تقویتکننده در شکل
(-1الف و ب) ترسيم شده است .همانطور که از این شکل
مشاهده میشود در فاصلههای دورتر از نقطه مرکز ،دمای
فيبر و در پی آن تغييرات ضریب شکست کمتر میشود.

f Tcl  r  c   

Q  z  a 2  b 4 h


Tc 
Tc
2 Kc
Kh
Kh

در معادله ( Tc  290 K ،)6دمای هوای بيرونی است .با
قرار دادن مقدار  Tcl  r  c در رابطه ( )2مقدار دما در
مرکز فيبر از رابطه زیر بهدست میآید:
2
Q za
Q  z  a2
() 7
T0 
ln  c a  
 Tcl  r  c 
4K

2K

با قرار دان دما در نقطه صفر میتوان با استفاده از روابـط
( 2و  )3دما را در هر فاصله از مرکز فيبر محاسبه کرد .با
افزایش دما عالوه بر انبساط حجم جسم که خود باعث
تغيير ضریب شکست میشود ،جسم دچار تنش1میشود.
پيش از این تغييرات ضریب شکست در فيبر تک مد بر
حسب تغييرات دمایی اندازهگيری شده است [ .]5در
محاسبات و تعيين ضریب شکست این دو عامل مجموعاً
باعث تغييرات ضریب شکست میشود [ .]6در حالت
عمومی میتوان این دو عامل را بهصورت یک ضریب در
تغييرات ضریب شکست بهصورت  ، n  T  dn dTنظر
گرفت ، dn dT .شيب منحنی ضریب شکست نسبت به
دما وابسته طول موج است که بهطور تجربی اندازهگيری
میشود [ .]7در اکثر مواد ضریب شکست با دقت باالیی از
رابطه سلمير بهدست میآید .در برخی از شيشهها تغييرات
ضریب شکست در برخی از طول موجها نسبت به دما در
مرجع [ ]8بهدست آمده است .تغييرات ضریب شکست در
طول موجهای پر کاربرد در فيبرها بطور تجربی تعيين
شده است .با مقایسه آنها مقدار این ضریب را در دمای
تقریبی  300درجه کلوین ثابت و برابر
 dn dT  1.29  10 / Cفرض نمود [.]9
0

شکل  :1تغييرات الف -دمای فيبر ب -ضریب شکست ،بر حسب طول
تقویت کننده فيبر در فواصل مختلف از مرکز فيبر.

در شکل ( ،)2تغييرات ضریب شکست برحسب شعاع فيبر
برای طول موجهای مختلف سيگنال ورودی در نقطه ،z=0
ترسيم شده است .همانطور که از این شکل مشاهده می-
شود در طول موج سيگنال  1010 nmتغييرات دما در
تقویت کننده کمترین مقدار و در طول موج 1064 nm
بيشترین مقدار را دار است .دليل این امر باال بودن سطح

5

Stress

1

Newton-Raphson Method
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برای تعيين تغييرات دمایی ،پس از حل معادالت نرخ
[ ]10و تعيين مقدار توان پمپ در هر فاصله طولی از
فيبر ،معادله مرتبه چهار ( )6باید حل شود .در این مقاله
از روش عددی نيوتن-رافسون 2یا وتری برای حل این
معادله استفاده شده است .از آنجا  f Tcl  r  c  یک

   0.85ضریب تابش Tcl  r  c  ،دما در مرز غالف و
هوا است .در معادله ( ،)5دما در نقطه  ،cمرز بين غالف و
هوا تعيين میشود .حل معادالت ( )2و ( )3همراه با دو
شرط مرزی در مرکز و حد فاصل غالف و مغزی ،مقادیر
دو ضریب ثابت از چهار ضریب را تعيين میکند .با
جایگذاری مقادیر در رابطه ( ،)5میتوان مقدار دما را از
معادله مرتبه چهار زیر بهدست آورد:
 b
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و  z  5متر ،در توان  20Wدر حدود  5 mCاست ،در
حالی که در نقاط شعاعی دور از مرکز در  r  300  mدر
همان توان این اختالف بسيار کوچک است که به دليل
وجود ضریب تغييرات دمایی در تعيين اختالف ضریب

مقطع گســيل در طـول موج  1010 nmنسـبت به
طولموج  1064 nmاست که بهره تقویتکننده را باال
میبرد  .این امر باعث کاهش توان پمپ در هر طولی از
فيبر میشود .بهعبارت دیگر بزرگ بودن سطح مقطع
گسيل در طول موج خاص باعث مصرف بيشتر توان پمپ
شده و توان پمپ در آن نقطه کاهش مییابد .با کاهش
توان پمپ مقدار عددی  Qکاهش یافته و در پی آن دما و
تغييرات ضریب شکست کاهش مییابد.

شکست است.

نتایج شبيهسازی در این مقاله نشان میدهد در فاصله
های شعاعی و طولی دورتر از مرکز ،دمای فيبر و در پی
آن تغييرات ضریب شکست کمتر میشود .در مقایسه تاثير
طول موج سيگنال در توليد گرما در تقویتکننده فيبری و
همچنين تغييرات ضریب شکست ،دما و تغييرات ضریب
شکست در طولموج سيگنالی که باالترین سطح مقطع
گسيل را دارد کمتر است دليل این امر استفاده بيشتر از
توان پمپ و در نتيجه کاهش توان پمپ مصرف نشده و
گرمای توليد شده در هر طولی از فيبر است .با افزایش
توان ورودی در تقویتکننده ،دما و در پی آن ضریب
شکست افزایش مییابد.

شکل  :2تغييرات ضریب شکست برحسب شعاع فيبر در نقطه ،z=0
برای مقادیر مختلف سيگنال ورودی.

در شکل ( )3تغييرات دما و  nبر حسب توان پمپ ورودی
در تقویتکننده ،ترسيم شده است .همانطور که از شکل
( )3مشاهده میشود با افزایش توان پمپ ورودی دما در
هر نقطه از فيبر افزایش مییابد.
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شکل  :3تغييرات الف -دمای فيبر ب -ضریب شکست ،بر حسب توان
پمپ ورودی در فواصل مختلف از مرکز برای دو طول مختلف از فيبر.

در مقایسه نسبت دما در  r  0  mدر فاصلههای z  0
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