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شبیهسازی پراکندگی بریلوئن القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغالفی آالئیده با ایتربیوم
 مجتبی رحيمی و هادی نوذری، جالل جاللی، جعفر بختيارشوهانی، مهدی قائدرحمتی،مسلم جوادی منش
موسسه دكتر اردشير حسينپور
) در لیزر فیبری پیوسته پرتوان دوغالفی آالئیده با ایتربیوم باSBS(  اثر پراکندگی بریلوئن القایی، در این پژوهش با حل معادالت نرخ- چکیده
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد. بیشترین تاثیر را در کاهش توان خروجی داردSBS  در این لیزرها اثر.پهنای طیفی باریک بررسی شده است
 آستانه بریلوئن. موجب افزایش آستانه بریلوئن می گردد،که کاهش طولموج دمش و بازتابندگی آینه ورودی و همچنین انتخاب دمش پسرو
. قطر هسته فیبر و پهنای باند فرکانسی سیگنال لیزری دارد،وابستگی زیادی به طول فیبر
.پرتوان

 ليزر فيبری، پراكندگی بریلوئن القایی، ایتربيوم-كليد واژه

Simulating the Stimulated Brillouin Scattering (SBS) in the Ytterbium-doped
high power double-clad fiber laser
Moslem Javadimanesh, Mehdi Ghaedrahmati, Jafar Bakhtiyar Shohani, Jalal Jalali,Mojtaba Rahimi and Hadi Nozari
Institute of Dr. Ardeshir Hosseinpour
Abstract- In this work, stimulated Brillouin scattering (SBS) effect in narrow spectral width Ytterbium-doped high power doubleclad CW fiber laser is investigated by solving the rate equations. In these lasers, SBS effect has the most influence on output power.
Results of simulation indicate that decreasing the pump wavelength, reflectivity of input mirror and selection of backward pumping
configuration leads to increasing Brillouin threshold which highly depends on fiber length, core diameter and laser bandwidth.
Keywords: Ytterbium, Stimulated Brillouin Scattering, High power fiber laser.
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در اینجا  Pp ، Psو  PBبه ترتيب نشاندهندهی توان

 -1مقدمه

 -2مدل تئوری

ایتربيوم و  N1و  N 2به ترتيب چگالی جمعيت ترازهای پایه
و برانگيخته را نشان میدهند .پارامتر  αاتالف زمينه در فيبر

و   eو   aبه ترتيب سطح مقطعهای گسيل و جذب
ایتربيوم هستند[  p .]5و   sبه ترتيب طولموج دمش

وسيگنال هستند  .طول عمر گسيل خودبخودی است.
فركانس بریلوئن به ميزان  ۱6GHzكمتر از فركانس سيگنال
است .پارامتر  Aنيز مساحت آالئيده شده با ایتربيوم و (  p
 ) B ، sضریب همپوشانی بين دمش (سيگنال ،بریلوئن) و
ناحيهی آالئيده شده است Aeff .مساحت مدی مؤثر وابسته
به سيگنال و بریلوئن است كه به قطر هسته و دهانهی عددی
فيبر وابسته است .پارامتر  g Bبهره بریلوئن است كه به پهنای
باند فركانسی سيگنال و بریلوئن بستگی دارد[ .]3شرایط مرزی
مربوط به معادالت ( )۱تا ( )5به صورت زیر است.
)Ps (0)  Rs 0 PS (0

در فرایند پراكندگی بریلوئن خودبخودی ،یک فوتون از تابش
فرودی به یک فوتون پراكنده شده و یک فونون تبدیل می
شود .تابش پراكنده شده فركانسی كمتر از تابش فرودی دارد
كه موج استوكس ناميده میشود .وقتی توان دمش به مقدار
مشخصی میرسد ،بریلوئن شروع به تقویت یافتن میكند.
سرانجام ،تابش منتشر شده یک توری چگالی متحرک توليد
كرده و تابش فرودی را در جهت عکس پراكنده میكند.
معادالت نرخ ليزر فيبری پيوسته با در نظر گرفتن اثر ،SBS
به صورت زیر بيان میشوند[.]۴ ,3
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كه در آن  ) R B 0 ، Rs 0 ( R p 0و  ) RBL ، RsL ( R pLبه ترتيب
برابر با ضریب بازتاب در طولموج دمش (سيگنال ،استوكس)
در ابتدا (  ) z  0و انتهای فيبر (  ) z  Lهستند .معادالت
( )۱تا ( )5با استفاده از شرایط مرزی ( )6و روش رانگ-كوتای
مرتبه  ۴حل شده و توان خروجی ليزر پرتوان دوغالفی آالئيده
با ایتربيوم محاسبه میشود .در ادامه توان دمش آستانهی
توليد  )SBST( SBSرا مورد بررسی قرار میدهيم.

 -3نتایج شبیهسازی و بحث
در شبيهسازیها از
3
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پارامترهای  1082nm ،  p  975 nm

، Rs 0  RB 0  0.99
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، RsL  R p0  0.04
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،  s  5  10 3 m 1 ،   0.8ms ،  ap  2 1024 m 2 ،  ep  2 1024 m 2
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،  as  3.1 10

 ، NA  0.05 ،  p  3 103 m1طول فيبر  ،20mقطر غالف
داخلی  µ۴00mو قطر هسته  µ۱5mاستفاده شده است.
همچنين سطح مقاطع جذب و گسيل در طولموجهای
مختلف در شکل ( )۱نشان داده شده است[.]5
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طيف خروجی ليزرهای فيبری پيوسته پرتوان را میتوان به دو
دسته پهن و باریک تقسيم كرد .در ليزرهای فيبری با پهنای
طيفی باریک ،اثرات غيرخطی محدودیت مهمی است كه باید
در نظر گرفته شوند .مهمترین اثر غيرخطی در ليزرهای فيبری
با پهنای طيفی باریک ،پراكندگی بریلوئن القایی ()SBS
است[ SBS .]2 ,۱حاصل برهمکنش بين پرتو انتشار یافته
شده در فيبر با فونونهای صوتی درون ماده است .این فونون-
های صوتی با انتشار در فيبر مانند یک توری پراش عمل كرده
و پرتو فرودی را در جهت عکس بازتاب میكنند[ .]3در این
مقاله با حل عددی معادالت دیفرانسيل جفت شده برای توان
های دمش ،سيگنال ،بریلوئن و همچنين معادله وارونگی
جمعيت ،آستانهی توان دمش الزم برای توليد  SBSو تاثير
پارامترهای فيبر بر آن بررسی شده است.

سيگنال ،دمش و بریلوئن هستند .كميت  Nغلظت یونهای
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با افزایش طولموج سيگنال خروجی از  ۱06۴nmتا
 ،۱۱00nmكه متناظر است با تغيير طولموج استوكس از
 ۱06۴/06nmتا  SBST ،۱۱00/06nmفقط  20Wافزایش
یافته و از طرفی بازده ليزر تقریبا  %۱كاهش مییابد.
بنابراین طولموج سيگنال تاثير زیادی در كاهش آستانه SBS
ندارد .پهنای باند فركانسی سيگنال ليزری تاثير زیادی بر بهره
 SBSدارد ،بنابراین میتواند  SBSTرا به شکل قابل توجهی
تغيير دهد .این تغييرات در شکل ( )۴دیده میشود.

شکل :۴تغييرات  SBSTبازده ليزر نسبت به پهنای باند فركانسی سيگنال
ليزری

شکل :2تغييرات توان خروجی برحسب توان دمش برای طولموج دمش
(الف)  9۱5nmو (ب) 975nm

اگرچه كاهش طولموج دمش ،موجب افزایش  SBSTشده
است ،اما بازده اپتيکی را به دليل كاهش سطح مقطع جذب
دمش %20 ،كاهش میدهد .تغييرات  SBSTو بازده ليزر
نسبت به طولموج سيگنال خروجی در شکل ( )3نشان داده
شده است .مقادیر سطح مقاطع جذب و گسيل در
طولموجهای مختلف از نمودار تجربی شکل ( )۱استفاده شده
است.

با افزایش پهنای باند فركانسی سيگنال از  ۱0GHzبه
 ،۴0GHzطبق جملهی آخر رابطه  SBST ،۴به صورت خطی
از  600Wبه  2250Wافزایش مییابد .همچنين میتوان گفت
بازده ليزر تقریبا ثابت و برابر با  %78است .به منظور بررسی
تاثير نحوهی دمش بر  ،SBSTپارامتر  Rpرا به صورت نسبت
توان دمش پيشرو ( )z=0به توان دمش پسرو ( )z=Lتعریف
میكنيم .نمودار تغييرات  SBSTو بازده ليزر بر حسب  Rpدر
شکل ( )5نشان داده شده است.

شکل :5تغييرات  SBSTبازده ليزر برحسب نسبت توان دمش پيشرو
( )z=0به توان دمش پسرو ()Rp( )z=L

با افزایش  ،Rpتوان آستانه  SBSو بازده ليزر كاهش مییابند،
تا جایی كه تقریبا ثابت میشوند .در  ،Rp=0جایی كه تمام
توان دمش از  Z=Lوارد فيبر میشود SBST ،و بازده ليزر به
بيشينهی مقدار خود میرسند .بنابراین دمش پسرو فيبر با
شکل :3تغييرات  SBSTو بازده برحسب طولموج سيگنال خروجی
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شکل :۱سطح مقاطع جذب و گسيل برای ایتربيوم[]5
شکل ( ) 2تغييرات توان خروجی را برای دو طولموج دمش
(الف)  9۱5nmو (ب)  975nmنشان میدهد.
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بيشينه بازده ،حدود  300Wتوان آستانه توليد  SBSرا افزایش
میدهد.
تغييرات  SBSTنسبت به طول و قطر هسته فيبر در شکلهای
( )6و ( )7نشان داده شده است.

 ۱۴-۱2بهمن ۱395

 -4نتیجهگیری

شکل :6تغييرات توان سيگنال در حضور  SBSبه ازای طولهای مختلف
فيبر

شکل :7تغييرات توان سيگنال در حضور  SBSبه ازای قطرهای مختلف
هسته فيبر

كاهش طول فيبر از  ۴0mبه  20mباعث افزایش  SBSTاز
 250Wبه  600Wمیشود .همچنين افزایش قطر هسته فيبر
از  ۱5µmبه  ۴0µmباعث افزایش  SBSTاز  620Wبه
 ۱370Wخواهد شد .در شکلهای ( )6و ( )7بازده اپتيکی
ليزر تقریبا ثابت و برابر با  %77است.
تغييرات  SBSTو بازده ليزر نسبت به بازتابندگی آینه ورودی
ليزر ،در شکل ( )8نشان داده شده است.

در این پژوهش با حل عددی معادالت نرخ ليزر فيبری پيوسته
در حضور  ،SBSتاثير پارامترهای مختلف فيبر و منبع دمش
بر توان دمش آستانه توليد  SBSبررسی شد .نتایج شبيهسازی
نشان داد كه كاهش طولموج دمش ،باعث افزایش  SBSTو
از طرفی كاهش بازده اپتيکی ليزر میشود .همچنين دمش
پسرو و كاهش بازتابندگی آینه ورودی ليزر موجب افزایش
 SBSTمیشود .در ادامه این نتيجه حاصل شد كه SBST
وابستگی شدیدی به پهنای باند فركانسی سيگنال ليزری دارد
و با افزایش آن SBST ،به صورت خطی با بازده تقریبا ثابت
افزایش مییابد .افزایش طولموج سيگنال تاثير كمی در
افزایش  SBSTدارد .همچنين نشان داده شد كه كاهش طول
فيبر و افزایش قطر هستهی فيبر ،توان دمش آستانه  SBSرا
به شکل چشمگيری افزایش میدهد.
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طولموج استوكس 0/06nmكمتر از طولموج سيگنال است.
اگر آینه ورودی ليزر توری براگ فيبری با پهنای باند طيفی
 0/۱nmباشد ،بازتابندگی آینه ورودی برای طولموج سيگنال
و استوكس  %99است .در این حالت مطابق با شکل (،)8
 SBSTحدودا  ۴00Wاست .بنابراین  SBSTبا افزایش
بازتابندگی آینه ورودی ليزر در طولموج استوكس از  %۴به
 99%حدود  200Wكاهش مییابد .از طرفی بازده ليزر در
بازتابندگیهای مختلف تقریبا ثابت و برابر با  %78است.

