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تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
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شبیٍسازی اثرساختار تىايبی غالف ريی خارج کردن وًرَای واخًاستٍ در لیسرَای
فیبر وًری پرقدرت
 سیذ علی علىیان و بتىل سجاد، فاطمه شهشانی،سیذه رقیه مىسىی
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 یکی از مشکالت لیسرَای فیبر وًری پرقدرت باقی ماودن وًرَای غالفی در اوتُای محیط بُرٌ لیسر است؛ باقیماودن ایه وًرَا- ٌچکید
 طرح جدیدی، برای خارج کردن ایه وًرَا از غالف ايل،ٍ در ایه مقال.سبب کاَش کیفیت پرتً خريجی ي افسایش دما در سیستم میشًد
 ساختار جدید معرفی شدٌ مًجب.بر مبىای تغییر در ساختار غالف ديم ي استفادٌ از یک مادٌ پیًودی پیشىُاد ي شبیٍسازی شدٌ است
 وتایج شبیٍسازی وشان میدَد کٍ با استفادٌ از ساختار.خريج یکىًاخت وًرَای واخًاستٍ ي افسایش پایداری سیستم لیسری میشًد
. میرسد33 dB  میسان خريج وًرَای واخًاستٍ تا،پیشىُادی بٍ َمراٌ مادٌ پیًودی
ِ ًَسّای ًاخَاػت، لیضس فیثش ًَسی، خاسج کٌٌذُ ًَسّای غالفی-ُکلیذ ٍاط

Simulation the effect of the periodic structure of the cladding on the
stripping unwanted lights in the high power fiber lasers
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Abstract- One of the great problems in High Power Fiber Lasers operation is the residual cladding lights at the end of gain
medium. The residual lights can decrease laser’s beam quality and increase the system temperature. In this paper, for
stripping these lights from the inner cladding a new design based on the outer cladding structure and using a new material is
simulated and presented. The new structure causes to uniformly lights stripping and increase the laser’s stability. The
simulation’s results shows that the unwanted lights out put in the suggestion structure by using hybrid materials reaches up 30
dB.
Keywords: Cladding Light stripper (CLS), Fiber Laser, unwanted lights
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -1مقدمٍ
تا ٍخَدیکِ اهشٍصُ لیضسّای فیثش ًَسی پشلذست تش پایِ
ػاختاس دٍ غالفی ،تِ دلیل لاتلیت دػتیاتی تِ تَاىّای
تاال(دس حذٍد چٌذیي کیلٍَات) ٍ کیفیت پشتَ ػالی ،تؼیاس
هَسد تَخِ لشاس داسد اها یکی اص هـکالت هْن دس ػولکشد
لیضسّای فیثش ًَسی پش لذست ،اًشطی ًَساًی هَج دهؾ
تالیواًذُ دس غالف اٍل فیثش اػت کِ ػثة تاال سفتي دهای
لطؼِ ٍ کاّؾ کاسآیی آى هیؿَد ،دس حالیکِ دس یک لیضس
فیثش ًَسی ایذُآل توام اًشطی هَج دهؾ تَػط ّؼتِ
خزب ٍ توام اًشطی ًَساًی هذ ًَػاًی لیضس دسٍى ّؼتِ
هٌتـش هیؿَدًَ .سّای تالی هاًذُ دس غالف اٍل کِ تِ
آىّا ًَسّای ًاخَاػتِ هیگَیٌذ ،ػثة افضایؾ دهای فیثش
ٍ دس ًتیدِ تغییش پاساهتشّایی هاًٌذ ضشیة ؿکؼت،
ًؼثت پَآػَى ،هذٍل یاًگ ٍ  ...هیؿَد .اص ایيسٍ خاسج
کشدى ًَسّای تالیواًذُ اص لیضس فیثش ًَسی تؼیاس اّویت
داسد.
هْنتشیي ػَاهل ایداد کٌٌذُ ًَسّای ًاخَاػتِ ػثاستٌذ اص:
هَج دهؾ تالیهاًذُ دس غالف دس اًتْای هحیط تْشُ فیثش،
ًـت ًَس اص ّؼتِ تِ دسٍى غالف [ًَ ٍ ]2ٍ1سی کِ دس
اًتْای لیضس اص هغضی فیثش تِ دسٍى غالف ٍاسد هیؿَد [.]3
یک سٍؽ ػولی تشای خاسج کشدى ًَسّای ًاخَاػتِ دس
غالف اٍل ،اص تیي تشدى هَضؼی تاصتاب داخلی تیي غالف
اٍل ٍ دٍم دس ًاحیِ غیش فؼال فیثش اػت .تِ ایي هٌظَس
سٍکؾ پلیوشی غالف دٍم دس ایي ًاحیِ تِ طَل هؼیٌی
(دس حذٍد چٌذ ػاًتیهتش) تشداؿتِ ٍ تِ خای آى اص هادُ-
ای تا ضشیة ؿکؼت تضسگتش اص ضشیة ؿکؼت غالف
دسًٍی اػتفادُ هیؿَد .تاکٌَى چٌذیي کاس تشای خاسج
کشدى ًَسّای ًاخَاػتِ غالفی گضاسؽ ؿذُ اػت[.]4ٍ5
ّنچٌیي ها لثال تِ ایي هَضَع پشداختِاین[ ،]6اها تا تَخِ
تِ اّویت تْیٌِػاصی لیضسّای فیثش ًَسی پش لذست ٍ
تَػؼِ هطالؼات تش تَاىّای تیـتشی اص ًَسّای ًاخَاػتِ
ًیاص تِ سٍؽ خذیذی اػت کِ آى سا دس ایي همالِ تیاى
خَاّین کشد .تا تَخِ تِ ًمؾ هْن خٌغ هادُ خایگضیي
دس ًحَُ خشٍج ًَسّای ًاخَاػتِ ،دس ایي همالِ تِ تشسػی ٍ
ؿثیِػاصی حشاستی ػیؼتن ٍ هؼشفی دػتِای اص هَاد تِ
ػٌَاى سٍکؾ پشداختِ ؿذُاػت.

 -2ساختار جدید پیشىُادی برای خارج کردن
وًرَای واخًاستٍ از غالف
دس ؿکل  1هؼیش پشتَّای ًَسّای ًاخَاػتِ دس غالف اٍل
یک لیضس فیثش ًَسی ًـاى دادُ ؿذُاػت( .تِ هٌظَس ٍضَح
تْتش فمط غالف اٍل ٍ دٍم دس ؿکل دیذُ هیؿَد).

ؿکل  :1هؼیش پشتَّای ًَسّای ًاخَاػتِ دس غالف اٍل

دس ایي همالِ طشاحی خذیذی تشای خاسج کشدى یکٌَاخت
ًَسّای ًاخَاػتِ اص غالف اٍل پیـٌْاد کشدُاین کِ دس
ؿکل ً 2ـاى دادُ ؿذُاػت .دس ایي طشح خذیذ تواهی
پَؿؾ غالف دٍم تشداؿتِ ًویؿَد تلکِ ّواًطَس کِ دس
ؿکل ً 2وایاى اػت سٍی غالف دٍم ؿیاسّایی تِ ػوك
ضخاهت غالف دٍم ایداد ؿذُ ٍ دسٍى ؿیاسّا تا هادُای
کِ ضشیة ؿکؼت آى تضسگتش اص ضشیة ؿکؼت غالف
اٍل اػت پش هیؿَد.

ؿکل -2طشح خذیذ اسایِ ؿذُ تشای خاسج کشدى ًَس ًاخَاػتِ غالفی

تذیْی اػت کِ فاصلِ تیي ؿیاسّا ٍ تؼذاد آى ٍ خَاف
هادُ خایگضیي ػَاهل هَثش دس خشٍج ًَسّای تالیواًذُ اص
اًتْای فیثش ّؼتٌذ .دس ػول تیـتشیي ًَس غالف اٍل دس
چٌذ هیلیهتش اٍلٍ ،اسد غالف دٍم هیؿَد .تٌاتشایي تِ-
هٌظَسخلَگیشی اص ایداد حشاست هَضؼی ،هادُ اًتخاتی
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دس ایي همالِ طشاحی خذیذی اص خاسج کٌٌذُ ًَسّای
غالفی لیضس کِ آى سا تِ اختصاس  1CLSهیًاهین ،هثتٌی تش
تغییش دس ػاختاس ٌّذػی غالف ٍ اػتفادُ اص هادُ پیًَذی
تؼٌَاى سٍکؾ خذیذ تیاى ؿذُ ٍ تَػط ًشمافضاسّای
 Ansys ٍ Zemaxؿثیِػاصی ؿذُ اػتً .تایح ؿثیِػاصی
ًمؾ ػاختاس خذیذ سا دس کاّؾ ؿذت ًَسّای ًاخَاػتِ
غالفی ًـاى هیدّذ .دس تخؾ دٍم همالِ هـخصات هادُ
پیًَذی ٍ ػاختاس پیـٌْادی خذیذ هؼشفی ؿذُاػت.
تخؾ ػَم تِ ًتایح ؿثیِػاصی اختصاف یافتِ ٍ دس
خاتوِ ًتیدِگیشی کَتاّی اسائِ ؿذُاػت.

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

ؿکل  3تاثیش افضٍدى  TiO2دس تاالتشدى ضشیة اًتمال حشاستی هَاد آلی
ًؼثت تِ ػایش آالیٌذُّا []10

ّواًطَسکِ دس ؿکل  4تصَست ؿواتیک ًوایؾ دادُ ؿذُ
اػت ،دس هحل ؿیاسّا کِ تا سًگ صسد ًـاى دادُ ؿذُاًذ
تاصتاب کلی ًَس اتفاق ًیفتادُ(ایي هؼالِ ًاؿی اص ٍخَد
هادُ پیًَذی تا ضشیة ؿکؼت تیـتش ًؼثت تِ ضشیة
ؿکؼت غالف اٍل اػت) ٍ همذاس صیادی اص ًَس دس ایي
ًَاحی خاسج هیؿَد .اها دس ًماطی کِ پَؿؾ اٍلیِ غالف
دٍم ٍخَد داسد(ًاحیِ تَػی سًگ) ایي اتفاق ًویافتذ( .تِ
هٌظَس ٍضَح تیـتش اص ػاختاس ّؼتِ صشفًظش کشدُاین).
ؿکلً 4وایی اص خشٍج ًَسّا دس ػاختاس خذیذ اسایِ ؿذُ

پغ اص کاّؾ تَاى ًَس تالی هاًذُ (تؼذ اص چٌذ هیلیهتش
اٍلیِ) هیتَاى سٍکؾ غالف دٍم سا تطَس کاهل تشداؿت ٍ
هادُ خذیذ سا تِ ػٌَاى سٍکؾ یکٌَاخت لشاس داد .دس ٍالغ
پغ اص چٌذ هیلیهتش تَاى کاّؾ یافتِ ٍ خشٍج یکثاسُ آى
تَلیذ حشاست تحشاًی ًویکٌذ ٍ هیتَاى آى سا کٌتشل کشد.
تِ دلیل ٍخَد ؿیاسّا خشٍج ًَسّای تالیواًذُ اص غالف
اٍل ٍ تَصیغ حشاستی آى تطَس یکٌَاخت سخ هیدّذً .تایح
حاصل اص ؿثیِػاصی ػاختاس پیـٌْادی خذیذ تشای هَلفِ
 ،CLSدس تخؾ تؼذ اسائِ ؿذُ اػت.

وتایج شبیٍسازی
دس ؿکل  5هیضاى ًَس تالیواًذُ دس غالف اٍل ،Pr ،دس طَل
ً CLSـاى دادُ ؿذُ اػت .همذاس تَاى تالیهاًذُ ًَسّای
ًاخَاػتِ دس اتتذای ًاحیِ  CLSدس غالف اٍل تشاتش تا 200
ٍات فشض ؿذُ اػتّ .واًطَس کِ هـاّذُ هیؿَد تخؾ
صیادی اص ًَسّای تالیواًذُ دس چٌذ هیلیهتش اٍلیِ CLS
خاسج هیؿَد .تطَس هثال دس  10هیلیهتشی CLS
تمشیثا %80تَاى اٍلیِ کاّؾ یافتِ اػت.
ؿکل  6هیضاى اتالف ًَس دس غالف اٍل دس طَل  CLSسا تش
حؼة ً dBـاى هیدّذ .هیضاى اتالف ًَس دس ایي ػاختاس
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تایذ داسای ضشیة خزب پاییٌی دس هحذٍدُ طَل هَج
دهؾ تاؿذ ٍ اص طشفی داسای ضشیة اًتمال حشاست تاالیی
تاؿذ تا دس صَست ایداد حشاست تتَاًذ تا هٌثغ خٌککٌٌذُ
تِ خَتی تثادل حشاست کٌذ ٍ ػیؼتن سا دس حالت پایذاس
حفظ کٌذ.
هَاد پیًَذی تشکیثی اص هَاد آلی ٍ غیش آلی هیتاؿٌذ،
هاًٌذ تشکیثی اص پلیوشّا تا اکؼیذّایی هاًٌذ ٍ TiO2
 ٍ ]7[SiO2داسای ضشیة ؿکؼت تاال ٍ ضشیة خزب
پاییٌی ّؼتٌذ .هَاد پیًَذی آلی -غیشآلی داسای خَاف
ٍیظُای تَدُ ٍ تطَس کلی خَاف حشاستی ٍ هکاًیکی هَاد
آلی سا تْثَد تخـیذُاًذ[.]8
هادُ پیًَذی کِ دس ایي همالِ تشای سٍکؾ فیثش دس ًظش
گشفتِ ؿذُ ٍ دس ؿثیِػاصی تکاس سفتِ اػت ،هادُ پیًَذی
تشکیة ًَػی پلیوش تا  TiO2اػت .ایي هادُ پیًَذی ًؼثت
تِ هَاد پیًَذی دیگش تیـتش دس دػتشع لشاس داسد .ضشیة
ؿکؼت ٍ ضشیة خزب هادُ پیًَذی تِ غلظت هادُ
آالییذُ ٍ ّوچٌیي طَل هَج ًَس تؼتگی داسد.
تطَس کلی اغلة هَاد پیًَذی ٍ تِ خصَف پیًَذ تیتاًیَم
اکؼیذ هَادی ؿفاف ّؼتٌذ .دس ایي ؿثیِػاصی طَل هَج
ًَس  1هیکشٍهتش دس ًظش گشفتِ ؿذُاػت .هیضاى ػثَس ًَس
دس هادُ پیًَذی تیتاًیَم اکؼیذ دس ایي طَل هَج تیؾ اص
 %90هیتاؿذ[ .]9تا تَخِ تِ ایٌکِ ّؼتِ ٍ غالف اٍل
لیضسّای فیثش ًَسی هؼوَال اص ػیلیکا ػاختِ ؿذُ ٍ
ضشیة ؿکؼت غالف اٍل دس حذٍد  ncl1=1.44اػت ،هادُ
پیًَذی اًتخاب ؿذُ داسای ضشیة ؿکؼت تاالتش اص ایي
همذاس دس غلظتّای هختلف هادُ آالیٌذُ هیتاؿذ[.]9
ّنچٌیي تا افضٍدى تٌْا  %5تیتاًین اکؼیذ تِ پلیوشّا هی-
تَاى ضشیة اًتمال حشاستی آىّا سا تا دٍ تشاتش افضایؾ داد
ٍ تا افضایؾ غلظت هادُ آالیٌذُ تِ دلیل تاالتش تَدى ضشیة
اًتمال حشاستی آى ًؼثت تِ پلیوشّا ،ضشیة اًتمال حشاستی
هادُ پیًَذی تـکیل ؿذُ افضایؾ هییاتذ[ .]10دس ؿکل
 3تاثیش افضٍدى  TiO2دس تاالتشدى ضشیة اًتمال حشاستی
هَاد آلی ًؼثت تِ ػایش هَاد هؼذًی(دس ایٌدا ً )SiO2ـاى
دادُ ؿذُاػت.

 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،1393 ُ دیوا25  تا23
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سػیذُ اػت ٍ ًـاى
ِتشای تَاى رکش ؿذُ ت
دٌّذُ آى اػت کِ طشاحی خذیذ هیتَاًذ هَخة خشٍج
.تمشیثا یکٌَاخت ًَسّای ًاخَاػتِ ؿَد

 ؿاس حشاستی تشداسی تشای کل ػیؼتن8 ؿکل

وتیجٍگیری
 هیضاى تَاى ًَس تالی هاًذُ دس غالف اٍل5 ؿکل

 تیاى ٍ ؿثیِ ػاصیCLS دس ایي همالِ طشاحی خذیذی اص
 ػاختاس ٌّذػی اسائِ ؿذُ تِ خشٍج یکٌَاخت.ؿذُ اػت
ِ اػتفادُ اص هَاد پیًَذی تا تَخِ ت.ًَسّا هٌدش هیؿَد
ساحتتش تَدى سٍکؾکشدى آىّا( تِ دلیل هـاتْت تا هَاد
پلیوشی) ٍ ّنچٌیي تْیٌِ تَدى خَاف حشاستی ٍ اپتیکی
)آىّا ًؼثت تِ پلیوشّا(تِ دلیل تشکیة تا اکؼیذ فلضات
هیتَاًذ گضیٌِ تؼیاس هٌاػة ٍ کاسآهذ دس حَصُ لیضسّای
.فیثش ًَسی تاؿذ

CLS اتالف ًَس دس غالف اٍل دس طَل6 ؿکل
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