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شبیهسازی طیف خروجی در یک لیزر تار نوری با پسخوراند توزیعشدهی تصادفی مبتنی
بر طیف بهرهی رامان
 غالمرضا هنرآسا و حسن پاكارزاده،فاطمه مزارعی
 شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده فيزیک
 طیف خروجی لیزر تار نوری با پسخوراند توزیعشدهی تصادفی که امروزه یکی از لیزرهای جدید و مورد توجه به شمار، در این مقاله:چکیده
 ابتدا معادالت تعادل توان برای توان ورودی پیوسته و ضریب بهرهی ثابت حل می شود و تحول توان پمپ به. شبیهسازی شده است،میرود
 طیف خروجی محاسبه و تغییرات اندازهی، سپس با وارد کردن طیف بهرهی رامان در معادالت تعادل توان وابسته به طولموج.دست می آید
 مورد، در پایان وابستگی توان خروجی کل رو به عقب به توان ورودی.پهنای طیف خروجی بهازای توانهای ورودی مختلف نشان داده میشود
. پهنای طیف خروجی کاهش مییابد، نتایج نشان میدهد که هرچه توان پمپ ورودی افزایش یابد.بررسی قرار میگیرد
 پراكندگی ریلی، روش تعادل توان، طيف بهرهی رامان، ليزر تار نوری با پسخوراند توزیعشدهی تصادفی:كليد واژه

Simulation of Output Spectrum in a Random Distributed Feedback Fiber
Laser Based on Raman Gain Spectrum
Fatemeh Mazarei, Gholamreza Honarasa, Hassan Pakarzadeh
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz
Abstract- In this paper, output spectrum of the random distributed feedback fiber laser that is considered as one of the modern and
the most attractive lasers, is simulated. At first, the power balance equations with continuous input power and constant gain
coefficient are solved and pump power evolution is obtained. Then, by including the Raman gain spectrum in the wavelengthdependent power balance equations, output spectrum is calculated and changes of output spectrum bandwidth for different input
powers, are shown. Finally, dependence of backward total output power on the input power is investigated. The results show that
as the input pump power is increased, the width of the output spectrum is decreased.
Keywords:Random distributed feedback fiber laser, Raman gain spectrum, Power balance method, Rayleigh scattering
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

از جمله كاربردهای این نوع ليزرها میتوان به ارتباطات از راه
دور و همچنين حسگرها اشاره كرد.
در این مقاله به كمک معادالت توان وابسته به طول موج و
وارد كردن طيف بهرهی رامان در این معادالت تغييرات طيف
توان خروجی را مورد مطالعه قرار میدهيم و در نهایت
تغييرات پهنای طيف خروجی بهازای توانهای ورودی
مختلف را بررسی میكنيم.

 -2مدلسازی با روش تعادل توان
از جمله مدلهای ریاضیای كه عملکرد ليزرهای تار نوری
 )distributed feedback( DFBتصادفی را توصيف
میكنند ،روش تعادل توان میباشد.
روش تعادل توان بر پایهی تحليل معادالتی است كه تحول
توان ميانگين را توصيف میكنند .این مدل در تمام اثرات
فيزیکی مهم از جمله افتهای تار نوری ،بهرهی رامان،
تخليهی پمپ ،گسيل خود به خودی تقویتشده ،پراكندگی
روبه عقب ریلی و انتشار از طریق تار به كار میرود .این روش
برای توصيف ویژگیهای كليدی ليزرهای تار نوری DFB
تصادفی عملکرد نسبتا خوبی دارد و همچنين به طور
گسترده برای طراحی و بهينه كردن ليزرهای تار نوری رامان
و تقویتكنندهها مورد استفاده قرار میگيرد.
چيدمان یک ليزر تار نوری  DFBتصادفی در شکل ۱قابل
مشاهده و معادالت مربوط به این پيکربندی در رابطه ()۱
ارائه شده است.

شکل :۱پيکربندی ليزر تار نوری با پسخوراند توزیعشدهی تصادفی.
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در آن  Pتوان و زیروندهای  pو  sبه ترتيب امواج پمپ و
استوكس را نشان میدهند .باالنویسهای  +و – به ترتيب
برای امواج توليد شدهی پيشرو (انتشار در جهت محور  )zو
پسرو (در خالف جهت محور  )zبه كار برده میشوند .ضریب
 افت خطی و  g maxضریب بيشينهی بهرهی رامان را در
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مف هوم توليد نور ليزر در محيط فعال تصادفی بدون كاواک
ابتدا در سال  ۱966توسط لتوخوو در حين مطالعات تابش
بين ستارهای معرفی شد [ .]۱مفهوم كلی ليزرهای تصادفی،
استفاده از پراكندگی چندگانهی فوتونها در یک محيط
مختل شده همراه با تقویت به منظور توليد نور همدوس
بدون كمک گرفتن از مشدد ليزری است كه باعث شده است
این نوع ليزرها در سالهای اخير مورد توجه قرار گيرند.
در سال  ۱97۱ليزرهای پسخوراند توزیعشده توسط
كوگلنيک و شانک اختراع شد ] .[۲در سال  ۱998انواع
مختلف عمل ليزری تصادفی توسط كائو نشان داده شد ]3و
 .[۴همچنين كائوو همکارانش ليزرهای تصادفی را از نظر
همدوس و یا غير همدوس بودن نوع پسخوراند تقسيمبندی
كردند ] . [5ليزر تصادفی در محيطهای فعال مختلفی از
جمله پودرهای فعال [3و  ،]۴محلولهای رنگی همراه با
نانوذرات معلق در آن [ ،]6فيلمهای پليمری كه با رنگ و
ذرات آالیيده شدهاند [ ]7میتواند اتفاق افتد.
به تازگی ،نوع جدید و جذابی از ليزر تصادفی یک بعدی تار
نوری معمولی بدون هيچ آینهی مشدد از پيش طراحی
شدهای موسوم به ليزر تار نوری با پسخوراند توزیع شدهی
تصادفی نشان داده شده است [ .]8اولين ليزر تار نوری با
پسخوراند توزیع شدهی تصادفی در سال  ۲0۱0ارائه شد و به
سرعت جزء گروهی از منابع نوری توسعه یافت كه به عنوان
اختالل تار نوری ذاتی به شکل پراكندگی ریلی و بهرهی
رامان توزیع شده مورد استفاده قرار گرفت ].[5
ليزر تار نوری تصادفی نمونهای جالب و كاربردی مهم از یک
وسيلهی فوتونيکی است كه اساس آن بهرهبرداری از اختالل
محيط نوری است [.]9
از لحاظ مفهومی در ليزر ارائه شده ،نور پس پراكندهشدهی
تصادفی (در اثر پراكندگی ریلی) ،توسط اثر رامان تقویت
میشود كه باعث ایجاد بهرهای در مسافت بيش از
۱00كيلومتر میشود .هرچند بازتاب موثر به دليل پراكندگی
ریلی بسيار كوچک ( حدود  )%0/۱است ،زمانی كه بهرهی
رامان توزیعشده به اندازهی كافی بزرگ باشد آستانهی عمل
ليزر ممکن است بيش از حد افزایش یابد .چنين ليزر تار
نوری با پسخوراند توزیع شدهی تصادفی دارای خواص جالب
و جذابی میباشد [.]8
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 -3طیف خروجی
برای اینکه بتوان طيف خروجی را برای این نوع ليزر محاسبه

كرد وابستگی طولموجی توان یعنی )  Ps (و طيف بهرهی
رامان ( )  ) g (در رابطهی ( )۱وارد میشوند .در نهایت
شکل معادالت توان در رابطه ( )۱به معادالت ( )3تبدیل
میشوند.
() 3

در معادالت ( )3تابع طيف بهرهی رامان با كمک روابط زیر
محاسبه میگردد .بهرهی رامان از دو قسمت همسانگرد ()ga
و ناهمسانگرد ( )gbتشکيل شده است:
() ۴
) g ( )  ga ( )  gb (
هر یک از این قسمتها به دو تابع پاسخ غير خطی رامان
( )Rو پاسخ زمانی ( )hوابستهاند و با توجه به روابط زیر
بهرهی رامان به دست میآید [.]۱0
رابطههای( )5و ( )6پاسخ غير خطی رامان را نشان میدهند.
() 5
) Ra  f a ha (
()6
) Rb  f b hb ( )  f c ha (
پاسخ زمانی با كمک روابط ( )7و ( )8به دست میآید.
( )7

) ha ( )  1 (12   22 ) exp(  /  2 ) sin( / 1

() 8
با جایگذاری روابط مربوط به پاسخ زمانی (روابط  7و  )8در
روابط پاسخ غير خطی رامان (روابط 5و  )6و با محاسبهی
تبدیل فوریهی آن میتوان به روابط مربوط به بهرهی رامان
به صورت زیر دست یافت.
() 9

])ga ()  2 fR Im[Ra (
])gb ()  2 f R Im[Rb (

()۱0
تبدیل فوریهای كه در روابط( )9و ( )۱0وجود دارد از طریق
رابطهی ( )۱۱به دست میآید:
()۱۱

R j ( ) exp(i  )d  , j  a, b





R j ( ) 

مقادیر عددی پارامترهای موجود در روابط باال به شکل زیر
هستند.
، f a  0.75 ، b  96fs ،  2  32fs ، 1  12.2fs
f R  0.245 ، f c  0.04 ، f b  0.21

 -4نتایج و بحثهای مربوطه
با كمک حل معادالت ( )۱و شرایط مرزی مربوط به رابطه
( )۲تحول توان پمپ ( ) ) Pp (zدر طول تار را محاسبه
میكنيم .سپس طيف بهرهی رامان را با كمک روابط مربوط
به آن مطابق با شکل  ۲به دست میآوریم.
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شکل :۲طيف بهرهی رامان.

با جایگذاری طيف رامان (شکل )۲در رابطه ( )3و با
كمک ) Pp (zبه دست آمده از رابطه ( )۱طيف توان
خروجی به دست میآید .در شکل 3طيف توان خروجی
بهازای توانهای ورودی مختلف نشان داده شدهاست.
چنانچه در شکل  3مشاهده میشود با افزایش توان ورودی
مختلف (از  0/۲Wتا  )۱/8Wپهنای طيف توان خروجی
باریکتر شده و تغييرات طيف به حالت پایدار نزدیکتر
میشود.
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قلهی طيف تقویت نشان میدهد  .فركانس
پهنای باند طيف بهرهی رامان  ،پراكندگی رو به عقب ریلی
است كه از حاصلضرب   sدر فاكتور پراكندگی رو به عقب
یعنی  Qبه دست میآید .این فاكتور با مقياسهای هندسی
تار اندازهگيری میشود و قسمتی از تابش پراكندهشدهای
است كه مجددا توسط موجبر تار دریافت شده و در خالف
جهت شروع به انتشار میكند.
شرایط مرزی برای این نوع ليزرها به صورت زیر است.
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، است و با افزایش توان ورودی0/6W آستانهی ليزر تقریبا
.توان خروجی نيز افزایش مییابد

ليزر تار نوری با پسخوراند توزیعشدهی تصادفی به سبب
پيکربندی ساده و بدون آینهای كه دارد از جمله ليزرهای
 در رهيافت ارائهشده و با.مهم در حال حاضر به شمار میرود
وارد كردن طيف بهرهی رامان در معادالت تعادل توان با
 میتوان طيف توان خروجی و،وجود توان ورودی پيوسته
 نتایج.تغييرات و وابستگی آن به توان ورودی را محاسبه كرد
نشان می دهد با افزایش توان ورودی پهنای طيف توان
.خروجی كاهش و توان خروجی افزایش مییابد
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 تغييرات اندازهی پهنای طيف توان خروجی،برای درک بهتر
. رسم شده است۴بهازای توانهای ورودی مختلف در شکل
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 نشان میدهد وابستگی مقدار پهنای توان خروجی به۴شکل
توان ورودی بدین صورت است كه با افزایش توان ورودی
.پهنای طيف توان خروجی كاهش مییابد
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 تغييرات توان خروجی رو به عقب بهازای توانهای ورودی:5شکل

مختلف

در ان تها توان استوكس خروجی رو به عقب را برای تمام
،  Ps ( )d  طولموجهای مد نظر با كمک رابطهی
5برحسب توان پمپ (ورودی) به دست آورده و در شکل
 در این شکل مشاهده میشود كه توان.نشان داده شده است
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