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تیغت ٍ یکویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

بررسی عذدی تاثیر هطخصات لیسر دهص در رفتار لیسر راهاى الواس
۳

ِ هحوذ حغیي هْذی،۳هجتثی قاعوی

تْزاى، ًارهک، داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایزاى،داًؾکذُ فیشیک۳
َ هعادالت حاکن بر لیسر راهاى ضاهل پرت. بصَرت عذدی هَرد هطالعِ قرار گرفتِ است، لیسر راهاى کاٍاک خارجی،ِ در ایي هقال- ُچکیذ
استَکس تا هرتبِ سَم ٍ پس پراکٌذگی راهاى هیباضٌذ کِ با استفادُ از رٍشّای عذدی برای پیصبیٌی ٍ بْیٌِسازی عولکرد لیسر حل
ُ تغییرات زهاًی پرتَ دهص ٍ پرتَّای استَکس هحاسبِ ضذ. از بلَر الواس بِ عٌَاى هادُ فعال ر اهاى در لیسر استفادُ ضذُ است.ضذُاًذ
 ًتایج بذست آهذُ ًطاى هیدٌّذ کِ بازدُ تبذیل پرتَّای استَکس بِ طَل زهاًی ضرباى لیسر دهص ٍ ضذت بیطیٌِ لیسر دهص.است
.ٍابستِ است
 تزرعی ػذدی، تلَر الواط، لیشر راهاى، اپتیک غیزخغی-ُکلیذ ٍاص

Numerical investigation of diamond Raman laser and the influence of
pumping laser characteristics
Mojtaba Ghasemi, M. H. Mahdieh
Department of physic, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran
Abstract- In this paper, we numerically investigated the behavior of an extra-cavity Raman laser. Rate equations ( including
first, second and third Stokes transitions and also backward Raman scattering terms) were solved numerically to investigate
the performance of the laser. In these investigations the effects of pumping laser characteristics were considered. The results
show that the conversion efficiency for Stokes transitions strongly depends on the pumping laser intensity and its pulse
duration.
Keywords: Raman laser, Diamond , Nonlinear optics, Numerical investigation
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 -1هقذهِ
در عالّای اخیز تلَر الواط تِ ػٌَاى هادُ فؼال لیشر
راهاى ،تغیار هَرد تَجِ هحققاى قزار گزفتِ اعت[ .]۳در
،
هقایغِ تا تلَرّای دیگز چَى
 ،تلَر الواط دارای ٍیضگیّای هٌحصزتِ فزدی
چَى ضزیة تْزُ تاال (  ،)13.5 ⁄رعاًایی گزهایی
تغیار خَب ٍ آعتاًِ آعیة تاال هیتاؽذ کِ هٌجز تِ تَلیذ
لیشر راهاى تا تاسدُ تیؾتز ،اتؼاد کَچکتز ٍ تَاى خزٍجی
تاالتز ؽذُ اعت[ .]3هؼادالت آٌّگ حاکن تز لیشر راهاى،
اتشاری قذرتوٌذ تزای تزرعی ٍ پیؼتیٌی ػولکزد ایي ًَع
لیشر هیتاؽذ .ایي هؼادالت تزای لیشر راهاى الواط تِ
صَرت ػذدی حل ٍ ًحَُی تغییزات پزتَ پوپ دهؼ،
پزتَّای اعتَکظ خزٍجی ٍ تاسدُ تثذیل اعتَکظ ،ارائِ
ٍ هَرد تحث قزار گزفتِ اعت.

ؽکل  : ۳یک چیذهاى ًوًَِ اس لیشر راهاى کاٍاک خارجی
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درهؼادالت  ،2-۳فزض ؽذُ اعت کِ حزکت پزتَّا فقظ
در راعتای هحَر  ٍ zتِ صَرت رفت ٍ تزگؾتی هیتاؽذ.
پزتَّای پیؼرًٍذُ تا ػالهت  ٍ +پزتَّای پغزًٍذُ تا
ػالهت – ًؾاى دادُ ؽذُ اعت I P .ؽذت لیشر دهؼ ٍ
 I1ؽذت اعتَکظ اٍل هیتاؽٌذ 1 ٍ  P .تِ تزتیة،
عَلهَج پزتَ دهؼ ٍ عَل هَج اعتَکظ اٍل v ،عزػت
ًَر درٍى هادُ g 0 ،ضزیة تْزُ راهاى تزای عَل هَج
دهؼ ٍ  g1ضزیة تْزُ راهاى تزای اعتَکظ اٍل هی-

 -2هباًی ًظری لیسر راهاى
اعاط کار لیشرّای راهاى ،پزاکٌذگی راهاى القائی هیتاؽذ.
پزاکٌذگی راهاى یک فزآیٌذ پزاکٌذگی غیزکؾغاى اعت،
کِ در آى پزتَ تا تغاهذ هؾخص تا هادُ دارای خصَصیات
غیزخغی ،تزّوکٌؼ کزدُ ٍ تِ ٍعیلِ تحزیک حالت
درًٍی هادُ ٍ اس دعت دادى ٍ یا تذعت آٍردى اًزصی ،تِ
پزتَ تا تغاهذ پاییيتز (اعتَکظ) ٍ یا تغاهذ تاالتز (پاد-
اعتَکظ) ،تثذیل هیؽَد .در چیذهاى لیشر پزاکٌذگی
راهاى القائی در  3حالت سهاًی ،حالت هاًا ()steady state
ٍ حالت گذرا ( )transient stateهَرد تزرعی قزار هیگیزد.
در حالت سهاًی هاًا کِ در ایي هقالِ هذ ًظز قزار گزفتِ،
عَل سهاًی ضزتاى لیشر دهؼ ،تغیار تشرگتز اس سهاى تغییز
فاس هادُ راهاى هیتاؽذ )  .( t p  T2در لیشرّای راهاى

تاؽٌذ .تا در ًظزگزفتي  ٍ g i  g iتا ٍارد کزدى اعتَکظ
هزاتة تاالتز ،ضزیة جذب پزاکٌذگی هادُ راهاى ( ٍ ) 
فاکتَر پزاکٌذگی راهاى خَدتِخَدی (  ،) κ spهیتَاى
هؼادالت  2-۳را تصَرت دقیقتز ٍ جاهغتز ًَؽت[.]7
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هؼوَال اس یک لیشر دهؼ تزای تحزیک هادُ فؼال راهاى
اعتفادُ هیؽَد .تِ ػالٍُ تزای فزآیٌذ تؾذیذ ،یک جفت
آیٌِ هٌاعة ًیش تکار گزفتِ هیؽَد .ؽکل  ،۳یک چیذهاى
ًوًَِ لیشر راهاى تا عاختار کاٍاک خارجی را ًؾاى هی-
دّذ .در حالت سهاًی گذرا ٍ عاختار کاٍاک خارجی تزای
پزاکٌذگی راهاى القائی ،تغییزات سهاًی -هکاًی ؽذت پزتَ
دهؼ ٍ اعتَکظ اٍل در داخل کاٍاک ،تا اعتفادُ اس ًظزیِ
ؽثِکالعیک تَعظ هؼادالت  2-۳تَصیف هی گزدًذ[.]2
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ً -3تایج

جذٍل  : ۳تزخی اعالػات ٍ ضزایة هَرد ًیاس در هحاعثات

nm
1240 nm
1485 nm
10 ns
1064

cm 1

عَل هَج پزتَ دهؼ
عَل هَج اعتَکظ اٍل
عَل هَج اعتَکظ دٍم
عَل سهاًی ضزتاى لیشر دهؼ
تغاهذ تغییز راهاى

1332

ضزیة تْزُ در (nm ) ۳167

13.5 cm
2.41

ω

ضزیة ؽکغت الواط در )nm( ۳167

(  I i ) i  1,2,3ؽذت پزتَ اعتَکظ اٍل ،دٍم ٍ عَمn ،

ضزیة ؽکغت هادُ راهاى c ،عزػت ًَر در خالء هی-
تاؽٌذ .ضزیة تْزُ راهاى تزای اعتَکظ اٍل ،دٍم ٍ عَم
تَعظ هؼادلِ  4تذعت هیآیذ کِ ٍاتغتِ تِ عَلهَج
دهؼ ،عَلهَج اعتَکظ ٍ ضزیة تْزُ راهاى در عَل-
هَج دهؼ (  ) g 0هیتاؽذ .ؽزایظ هزسی حاکن تز کاٍاک
ًیش تصَرت سیز هیتاؽذ.
((i  1,2,3) )9
((i  p,1,2,3) )۳1

) I i (0, t )  Ri1I i (0, t
) I i ( L, t )  Ri 2 I i ( L, t

کِ در آى  Ri1ضزیة تاستاب آیٌِی ٍرٍدی Ri 2 ، M 1

ؽکل: 3تغییزات سهاًی پزتَ دهؼ ٍرٍدی ،اعتَکظ اٍل ،پزتَ دهؼ تضؼیف ؽذُ.
تیؾیٌِ ؽذت دهؼ تزاتز تا  ٍ331 ⁄عَل سهاًی ضزتاى دهؼ  ۳1 nsهیتاؽذ.

ضزیة تاستاب آیٌِی خزٍجی  M 2تزای پزتَ دهؼ ٍ
اعتَکظ ٍ  Lعَل کاٍاک هیتاؽذ .هؼادالت ،4-7
هؼادالت دیفزاًغیل جشئی هزتثِ اٍل هیتاؽٌذ کِ تا
اعتفادُ اس رٍػ کاراکتزّا ٍ رٍػ راًگ-کَتا حل ؽذُ
اًذ] .[2در هحاعثات ؽکل سهاًی پزتَ دهؼ تصَرت
گَعی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .تزخی ضزایة هزتَط تِ
تلَر الواط کِ در هحاعثات تِ کار رفتِ در جذٍل ۳
خالصِ ؽذُ اعت .ضزایة تاستاب آیٌِ ٍرٍدی ٍ خزٍجی
تِ ؽکلی اًتخاب ؽذُ اعت کِ خزٍجی لیشر ،تٌْا اس ًَع
اعتَکظ اٍل ٍ دٍم تاؽذ .تزای ایي هٌظَر آیٌِی ٍرٍدی
تزای پزتَ دهؼ کاهال ػثَردٌّذُ ٍ تزای اعتَکظ اٍل ٍ
دٍم کاهال تاستاتٌذُ ( )<< 99% Rدر ًظز گزفتِ ؽذُ
اعت .ضزیة تاستاب آیٌِ خزٍجی تزای دهؼ ٍ اعتَکظ
اٍل ٍ دٍم تِ تزتیة تزاتز  ۳% ٍ 21% ،99%اًتخاب ؽذُ
اعت .تغَر ًوًَِ عَل کاٍاک لیشر تزاتز تا  ٍ 22 mmعَل
تلَر الواط ّن تزاتز تا  4 mmدر ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

ؽکل  : 2تغییزات سهاًی پزتَ دهؼ ٍرٍدی ،اعتَکظ اٍل ،پزتَ دهؼ تضؼیف ؽذُ.
تیؾیٌِی ؽذت دهؼ تزاتز تا  ٍ731 ⁄عَل سهاًی ضزتاى دهؼ  ۳1 nsتاؽذ.

در ؽکل ،2تغییزات سهاًی پزتَ دهؼ ،اعتَکظ اٍل ٍ
اعتَکظ دٍم تِ اسای تیؾیٌِ ؽذت دهؼ 731 ⁄
رعن ؽذُ اعت .در اتتذای فزآیٌذ ،اعتَکظ اٍل فقظ اس
729
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ؽکل ،3تغییزات سهاًی پزتَ دهؼ ٍرٍدی ،پزتَ دهؼ
تضؼیف ؽذُ خزٍجی ٍ اعتَکظ اٍل را در حالتیکِ
تیؾیٌِ ؽذت دهؼ تزاتز تا  331 ⁄تاؽذً ،ؾاى هی-
دّذ .تا گذر سهاىٌّ ،گاهیکِ ؽذت پزتَ دهؼ ٍرٍدی،
تزاتز تا ؽذت آعتاًِ تزای ایجاد اعتَکظ اٍل ؽَد ،در ایي
سهاى ؽذت دهؼ تِ عزػت تضؼیف ٍ ّوشهاى تِ
اعتَکظ اٍل تثذیل هیؽَد .ؽذت اعتَکظ اٍل ایجاد
ؽذُ در درٍى کاٍاک تِ اًذاسُای ًیغت کِ تتَاًذ تاػث
ایجاد اعتَکظ دٍم در درٍى کاٍاک ؽَد.
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ؽکل  : 2تغییزات تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل ٍ اعتَکظ دٍم تزحغة تیؾیٌِ ؽذت
دهؼ ٍرٍدی تزای عَل سهاًی ضزتاى لیشر دهؼ ( 2 nsخغَط آتی رًگ)۳1 ns ،
(خغَط قزهش)( ۳2 ns ،خغَط هؾکی)

ؽکل ً 2حَُی ٍاتغتگی تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل ٍ دٍم
تِ تیؾیٌِ ؽذت لیشر دهؼ ٍ عَل سهاًی ضزتاى لیشر
دهؼ را ًؾاى هیدّذ .تا تَجِ تِ ًوَدار ،تا افشایؼ عَل
سهاًی ضزتاى دهؼ ،ؽزایظ آعتاًِ تزای اعتَکظ اٍل ٍ
دٍم در داخل کاٍاک عزیغتز هْیا هیؽَدّ .وچٌیي در
یک ؽذت تیؾیٌِی هؾخص ،پزتَ دهؼ تا عَل سهاًی
ضزتاى تشرگتز ،دارای تاسدُ تثذیل تیؾتزی ًغثت تِ دٍ
عَل سهاًی دیگز هیتاؽذ.

ً -4تیجِگیری
تاتغ سهاًی پزتَ دهؼ ٍرٍدی ،خزٍجی ،اعتَکظ اٍل ٍ
دٍم تا اعتفادُ اس حل هؼادالت آٌّگ تزای یک لیشر راهاى
الواط هَرد هغالؼِ قزار گزفتً .تایج ًؾاى هی دٌّذ تا
تیؾتز ؽذى عَل سهاًی ضزتاى لیشر دهؼّ ،ن تاسدُ
تثذیل اعتَکظ اٍل ٍ دٍم افشایؼ پیذا کزدُ ٍ ّن ؽزایظ
آعتاًِ تزای ایجاد اعتَکظ اٍل ٍ دٍم سٍدتز فزاّن هی-
ؽَد.

ؽکل ً : 7وَدار تغییزات تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل تزحغة تیؾیٌِ ؽذت دهؼ .عَل
سهاًی ضزتاى دهؼ  ۳1 nsهیتاؽذ.

ؽکلً ،7حَُی تغییز تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل ٍ دٍم
تزحغة تیؾیٌِ ؽذت دهؼ ٍرٍدی ٌّگاهیکِ عَل
سهاًی ضزتاى دهؼ تزاتز تا  ۳1 nsتاؽذ را ًؾاى هیدّذ.
تاسدُ تثذیل تزای اعتَکظ تِ صَرتً ،غثت اًزصی
اعتَکظ خزٍجی تِ اًزصی دهؼ ٍرٍدی تؼزیف هی ؽَد.
تا افشایؼ ؽذت دهؼ ،تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل افشایؼ
پیذا کزدُ ٍ پظ اس رعیذى تِ هقذاری هؾخص ،دیگز
تغییزی در هقذار آى ایجاد ًخَاّذ ؽذ .تا افشایؼ ؽذت
دهؼ ٍرٍدی ٍ ایجاد ؽزایظ آعتاًِ اعتَکظ دٍم در
داخل کاٍاک ،تِ تذریج اس تاسدُ تثذیل اعتَکظ اٍل
کاعتِ ٍ تِ تاسدُ تثذیل اعتَکظ دٍم افشٍدُ خَاّذ ؽذ.
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عزیق پزاکٌذگی راهاى خَدتِخَدی ؽزٍع تِ رؽذ کزدُ ٍ
ّیچگًَِ تغییزی در پزتَ دهؼ ٍرٍدی ایجاد ًخَاّذ ؽذ.
در ًتیجِ تاتغ سهاًی پزتَ دهؼ جذب ؽذُ دقیقا هغاتق
تا پزتَ دهؼ ٍرٍدی خَاّذ تَد .تا گذر سهاى ٍ افشایؼ
ؽذت دهؼ ٍرٍدی ،ؽزایظ آعتاًِ تزای اعتَکظ اٍل
هْیا ٍ در ًتیجِ پزتَ دهؼ ٍرٍدی دچار تضؼیف ٍ تِ
اعتَکظ اٍل تثذیل خَاّذ ؽذ .اًزصی اعتَکظ اٍل در
اثز تؾذیذ در داخل کاٍاک تِ عزػت ٍ تا اًذاسُای کِ
ؽزایظ آعتاًِ تزای اعتَکظ دٍم هْیا ؽَد ،افشایؼ پیذا
هیکٌذ .در ایي سهاى اعتَکظ اٍل دچار تضؼیف ٍ
ّوشهاى تثذیل تِ اعتَکظ دٍم خَاّذ ؽذّ .وچٌیي تِ
دلیل ٍجَد اثز دٍ عَیِ ها تیي پزتَ دهؼ ٍرٍدی ٍ
اعتَکظ اٍل ،تا ضؼیف ؽذى اعتَکظ اٍل ،افشایؼ
جشئی در پزتَ دهؼ ایجاد خَاّذ ؽذ.

