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بررسی تاثیر پارامترهای تقویتکنندهی بازتولیدی بر تقویت گسیل خودبهخودی
 سید علی اصغر عسگری و نرگس کفایی، سید مهدی موسوی،  الله رحیمی نژاد،زینب اکبری
 اصفهان، شاهینشهر،پژوهشکدهی علوم و فناوری اپتیک و لیزر-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 شیراز،گروه فیزیک-دانشگاه شیراز
 اهواز،دانشگاه شهید چمران اهواز –گروه فیزیک
 سیگنال در حال عبور از تقویتکننده به نوع مهمی از نوفه موسوم به گسیل خوبهخودی تقویتشده، در تقویتکنندههای نوری- چکیده
 یافتن راه حل مناسب برای کاهش موثر این نوفه در تقویتکننده ملزم به بررسی اثر پارمترهای مختلف تقویتکننده بر.آمیخته میشود
 طول محیط بهره و بهرهی سیگنال کوچک بر گسیل خودبهخودی تقویت شده در، در این مقاله تاثیر انرژی سیگنال.این نوفه است
 نتایج حاصل در انتخاب روش کاهش گسیل خودبهخودی تقویتشده در. شبیه سازی و بررسی شده است،تقویتکنندهی بازتولیدی
.تقویتکنندهی بازتولیدی بسیار مفید خواهند بود
.بهرهی سیگنال کوچک

، طول محیط بهره، انرژی سیگنال ورودی، گسیل خودبهخودی تقویتشده،تقویتکنندهی بازتولیدی-کلید واژه
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Abstract- passing signal from an amplifier is doped to the noise named amplified spontaneous emission (ASE). To find
effective reducing method of this noise needs that we examine effect of the amplifier different parameters respect to it. In this
letter we have done a complete analysis of characteristic ASE versus seed energy, gain medium length and small signal gain
via stimulating of ASE in a regenerative amplifier. The results will be suit to select effective reducing method of ASE in a
regenerative amplifier
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سیگنال کوچک مختل بر  ASEرا شبیه سازی و بررسری
میکنیم.

 -1مقدمه
تپهای کوتاه لیزری با انررژی براال از اهمیرت ویرژهای در
تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی برخروردار هسرتند از
این رو تقویت تپ یکری از ملزومرات سرامانههرای لیرزری
است .معموال برای تقویت ایرن تپهرا از رو موسروم بره
تقویت تپ چیرر شرده) (CPA1اسرتفاده میشرود] .[1در
این سیستمها امکان آمیخته شدن تپ (سیگنال) در حرال
عبور از تقویتکننده بره نروم مهمری از نوفره موسروم بره
گسرریل خودبررهخودی تقویتشررده) (ASE2وجررود خواهررد
داشررت .منش ر ایجرراد ایررن نوفرره فوتونهررای غی رر همفرراز
تابششده در فرایند گسیل خودبهخود در تقویتکننردهی
نوری میباشند که پس از تولید وارد چرخهی تقویتشرده
و به همرراه فوتونهرای سریگنال اصرلی شرروم بره رشرد
میکنند .وجرود  ASEنرهتنها موجرب نوسرانات کراتورهای
شدت (به دلیرل فراز کراتورهای فوتونهرای تابششرده در
فرایند گسیل خودبهخود) و تخریب نیمرخ زمانی سریگنال
میگردد ،بلکه باعث ایجاد مشکالت دیگری از قبیل باریک
شدگی طیفی سیگنال تقویتشده ،کاهش ضرریب تقویرت
سیگنال و کاهش نسبت شدت سریگنال بره نوفره )(SNR3
نیز میگردد ].[2
تابهحال رو هرای مختلفری بررای کراهش ایرن نوفره در
تقویتکننرررررردههای  CPAاز قبیررررررل اسررررررتفاده از
چیدمان) ،[3] (DCPA4جاذب اشربامپذیر]،[4اسرتخرا در
حین پمپاژ) [5] (EDP5و ...پیشنهادشده است.
کاهش  ASEبرهویژه در طبقرات اول تقویتکننرده ،بررای
جلوگیری از تقویت آن در دیگر طبقهها ،بسیار مهم است؛
بنابراین بررسی وابسرتگی  ASEبره پرارمترهرای مختلر
تقویتکننده و انتخاب پارامتر بهینه برای کراهش  ASEاز
اهمیت شایانی برخوردار است .در ایرن مقالره مرا برا بهرره
گیری از معادالت نرخ تقویت سریگنال و گسریل خودبره-
خودی] [6تاثیر طول محیط بهره ،انرژی سیگنال و بهرهی

 -2روش کار
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میباشد σ .سطح مقطع گسیل c ،سرعت نور در خأل،
طول عمر تراز دوم τr ،زمان فروافت فوتونهای تابشی , N2,
 NASE, Nsبه ترتیب چگالی حجمی فوتونهای سیگنال،
چگالی حجمی فوتونهای  ASEو چگالی حجمی اتمهای
برانگیخته میباشند K  .کسری از گسیل خودبهخودی
تولید شده در کل زاویهی فضایی  4πاست که در تقویت-
کننده ،تقویت میشوند .اگر تقویت تنها برای مد اصلی
باشد ( K  )TEM00با واگرایی مد  ، TEM00تعیین می-
شود] .[7در این صورت خواهیم داشت:
()4

2
4 .A

K  

که در آن  λطول مو سیگنال تقویتکننده و  Aسطح
مقطع پمپ است .در نوشتن روابط ( )3(-)1فرض شده
است که محیط پیش از ورود سیگنال تا مقدار معینی
پمپ شده ،همچنین تقویت گسیل خودبهخودی تنها در
راستای تقویت سیگنال در نظر گرفتهشده است.
معادالت را برای یک تقویتکنندهی بازتولیدی با محیط
فعال تیتانیوم سفایر ،سطح مقطع  0/1سانتی متر مربع،

1Chirped

)pulse amplification (CPA
)spontaneous emission (ASE
)3Signal to noise ratio (SNR
)4double Chirped pulse amplification (DCPA
)5Extracting during pumping (EDP
2Amplified
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به منظور محاسبهی تقویت همزمان گسیلخودبهخودی و
سیگنال در یک تقویتکنندهی بازتولیدی از دستگاه
معادالت جفتشده تقویت سیگنال و  ASEبهره میگیریم
معادالت حاکم بر سیستم دوترازی تکفام به صورت:
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 [8]  r  4us ،  f  3.2usو ضریب اتالف %20در هر
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عبور به رو عددی تفاضل محدود 1با استفاده از کد
نویسی در نرم افزار متلب ،برای سه مقدار متفاوت از طول
محیط بهره ،انرژی سیگنال ورودی و بهرهی سیگنال
کوچک ،در طول مو  795نانومتر،حل و شبیه سازی
شده است .دقت رو حل عددی متناسب با گام زمانی و
مکانی انتخاب شده برای حل ) Δtو  (Δxاست.

تاثیر سیگنال ورودی به تقویتکننده با انرژی متفاوت بر
 ASEدر شکل 3و شکل 4به ازای طول کریستال  1cmو
 G0=4به تصویر کشیده شدهاست .سیگنال ورودی بزرگتر،
رقیب قدرتمندتری در تخلیه محیط بهره برای  ASEمی-
شود .که کم شدن قلهی  ASEرا بدنبال خواهد داشت.

 -3نمودارها
شکل 1چگالی فوتونهای  ASEتولید شده با فرض ثابت
بودن بهرهی سیگنال کوچک( )G0=4و انرژی سیگنال
ورودی( )1njدر سه طول مختل را نشان میدهد.

شکل :3چگالی فوتونهای  ASEبرای سه انرژی سیگنال ورودی
مختل از محیط بهره

شکل:1چگالی فوتونهای  ASEبرای سه طول مختل از محیط بهره

شکل :2نسبت سیگنال به نوفه برای سه طول مختل از محیط بهره
شکل :4نسبت سیگنال به نوفه برای سه انرژی سیگنال ورودی
مختل از محیط بهره

با توجه به اینکه بهرهی سیگنال کوچک در هر سه طول
یکسان فرض شده است .با افزایش طول کریستال چگالی

Method

افزایش سیگنال خروجی از نوسانگر لیزر قبل از ورود به
تقویتکنندهی بازتولیدی تا زیر آستانهی تخریب اداوات
نوری با استفاده از یک پیش تقویت کننده منجر به
کاهش چشم گیر  ASEمیشود.

1Finite_difference
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اتمهای برانگیخته در واحد حجم کاهش مییابد .نتیجتا
باتوجه به نمودار1و 2تغییری در  ASEو  SNRبا افزایش
طول نخواهد بود .تفاوت اندک مشاهده شده در این دو
نمودار ناشی از خطای رو حل عددی است که با
استفاده از انتخاب گام مکانی کوچکتر این خطا کمتر
خواهد شد.

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 10-12بهمن 1396

شکل :6نسبت سیگنال به نوفه برای سه بهرهی سیگنال کوچک
مختل از محیط بهره

 -4نتیجهگیری
در این مقاله اثر پارامترهای قابل تغییر در تقویتکنندهی
بازتولیدی ،طول محیط بهره ،انرژی سیگنال ورودی ،بهره
سیگنال کوچک بر  ASEمورد بررسی و شبیه سازی قرار
گرفت .در صورت ثابت بودن بهرهی سیگنال کوچک ،طول
محیط فعال تاثیر چندانی بر  ASEنخواهد داشت.
همچنین برای داشتن کمینهی  ASEبایستی از یک پیش
تقویتکننده قبل از تقویتکنندهی بازتولیدی استفاده
کرد .استفاده از پمپاژ محیط در زمان تقویت ،بهرهی
سیگنال کوچک را کم و منجر به کاهش  ASEمیشود.

شکل:5چگالی فوتونهای  ASEبرای سه بهرهی سیگنال کوچک
مختل از محیط بهره

با افزایش بهرهی سیگنال کوچک ASE ،خصوصا در
عبورهای ابتدایی که سیگنال تقریبا ضعی است ،افزایش
سریعی دارد ،که نتیجهای در کاهش  SNRرا بدنبال دارد.
در عبورهای بعدی با افزایش سیگنال ،و غلبه آن بر ASE
روند  SNRعکس حالت ابتدایی خواهد بود ،و در نهایت
بدلیل باقیماندن بهرهی باالتر در محیط بعد از رسیدن
سیگنال به قلهی بهره SNR ،در محیط با بهرهی باالتر،
کاهش خواهد یافت .اشکال عمده در اینجا بهره باال در
ابتدای تقویت است که میتوان به جای رو معمول
تزریق سیگنال ورودی بعد از پمپاژ کامل محیط تقویت-
کننده ،پمپاژ محیط را در هنگام تقویت سیگنال انجام داد.
به طوری که بهرهی کلی در هر دو حالت ،یکی باشد.
بدین منظور بایستی از پمپی با پهنای زمانی در مرتبهی
تمام فرایند تقویت استفاده شود (در مرتبهی میکروثانیه)
و یا اینکه در هر عبور سیگنال ،محیط به مقدار الزم برای
تقویت پمپ شود (لیزر پمپ با نرخ تکرار باال).
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تغییر بهرهی سیگنال کوچک توسط انرژی پمپاژ محیط
بهره ،منجر به رفتار متفاوت  ASEو  SNRدر تقویتکننده
می شود .چگالی فوتونهای  ASEو  SNRبرای انرژی
سیگنال ورودی ( )1njو طول محیط ( )1cmدر سه بهره-
ی سیگنال کوچک متفاوت به ترتیب در شکل 5و شکل6
نشان داده شدهاست .با افزایش بهره ASE ،نیز رشد
بیشتری خواهد کرد .بدیهی است که هرچه بهره بیشتر
باشد زودتر اشبام میشود.

