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ثیعت ٍ یىویي وٌفراًط اپتیه ٍ فَتًَیه ایراى
ٍ ّفتویي وٌفراًط هٌْذظی ٍ فٌبٍری فَتًَیه ایراى
 داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی،1393 ُ دی هب25  تب23

بررسی جببجبیی مد در لیسر تصبدفی رامبن بب افسایص تًان پمپ
3

 احعبى ؼجبػی،2 ػلیرضب ثْراهپَر،1 هحوَد حعیٌی فرزاد،*1هیالد ثبًی
. ایراى، ؼیراز، داًؽگبُ ؼیراز،ثخػ فیسیه-1
. ایراى، تْراى، داًؽگبُ صٌؼتی ؼریف،داًؽىذُی فیسیه-2
. ایراى، تْراى، داًؽگبُ صٌؼتی اهیروجیر،پصٍّؽىذُ لیسر-3

 ایه مدل از یک محیط چىد الیٍ تطکیل. یک مدل یک بعدی برای ضبیٍسبزی لیسر تصبدفی رامبن ارائٍ میضًد،ٍ در ایه مقبل- ٌچکید
 تقًیت درين ایه سیستم بٍ يسیلٍ الیٍَبی بب.ضدٌ است کٍ الیٍَبی ایه محیط بٍ ترتیب دیالکتریک ي محیط بب بُرٌ رامبن َستىد
 در ایه. مطبلعٍ میضًد، مدل مًرد وظر بب ريش مبتریس اوتقبل ي در حًزٌ فرکبوس.بُرٌ رامبن ي طًلَبی تصبدفی تبمیه میضًد
،مدلسبزی جببجبیی مدَب از سمت چپ ي راست بٍ سمت فرکبوس مرکسی پُىبی تقًیت رامبن بب افسایص تًان پمپ تببطی بٍ سیستم
.مًرد تحلیل ي بررسی قرار میگیرد
. اثر راهبى، هحیط غیر خطی، لیسر تصبدفی-ُولیذ ٍاش
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Abstract- In this paper, a one-dimensional model is used to simulate the Raman random laser. This model is made of a
multilayer system. The multilayer system consists of dielectric and Raman gain medium that are repeated alternatively.
Amplification in this system is done by Raman gain medium with random length. Model is studied with the transfer matrix
method in the frequency domain. In this simulation, mode pulling and mode pushing of the Raman random laser modes
toward the center frequency of Raman line is analyzed with increasing the incident pump power.
Keywords: Random laser, Nonlinear medium, Raman effect.
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 23تب  25دیوبُ  ،1393داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی
هبتریط اًتمبل ول ظیعتن از حبصلضرة هبتریط اًتمبل
هرثَط ثِ ّر الیِ ثذظت هیآیذ .وِ ثِ ترتیت از یه الیِ
دی الىتریه ٍ یه الیِ هبدُ ثب ثْرُ راهبى ثبال تؽىیل
ؼذُ اظت.

 -1مقدمٍ
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حبل ثب ووه ایي هبتریط هی تَاى  E2N ٍ E1Nرا
ثِ  E2 ٍ E1هرثَط ورد.
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ثرای اظتفبدُ از رٍغ هبتریط اًتمبل در حل ایي هعئلِ،
جولِ تغییر فبز ثرای  jاهیي الیِ در هبتریط اًتمبل ثِ
صَرت ًَ φ j  k j  d jؼتِ هیؼَد .در ایي راثطِ:

هؼوَالً در هحیطّبیی ثب ٍجَد ًَر ّوذٍض ثب ؼذت ثبال،
اثرات غیرخطی ثِ ٍجَد هیآیٌذ  .در لیسرّبی تصبدفی ثب
افسایػ چگبلی پراوٌٌذُّبًَ ،ر در وبٍانّبی هحلی ثِ دام
هیافتذ .ثٌبثرایي ثبال رفتي ؼذت (جبیگسیذگی) ًَر در ایي
وبٍانّبی هحلی ثبػث ایجبد اثرات غیر خطی هیؼَد.
ٍجَد اثرات غیرخطی هبًٌذ اثر ور ،راهبى ٍ غیرُ در لیسر،
هیتَاًذ ثبػث تغییر هذّبی لیسر ،تغییر ؼذت خرٍجی
لیسر ٍ پذیذُّبیی هبًٌذ جبثجبیی فروبًط هذّب ،در ثبالی
حذ آظتبًِ ثؽَد وِ اّویت ثررظی اثرات غیر خطی در
لیسرّبی تصبدفی را ًؽبى هیدّذ[.]1ٍ2
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ثِ ترتیت تَاى پوپ تبثؽی ٍ تَاى
ٍ
وِ ،
اظتَوط رفت ٍ ثرگؽت در ّر الیِ ّعتٌذّ .وچٌیي 'ٍ χ
" χثِ ترتیت ضریت ؼىعت ٍ تغییرات ثبًذ تمَیت راهبى
ثر حعت فروبًط را ًؽبى هیدٌّذ (ؼىل ( .]3[ ))2-2ثِ
ػجبرتی ػذد هَج ّر الیِ در ایي ظیعتن ثِ دٍ لعوت
حمیمی ٍ هََّهی تمعین هیؼَد .لعوت حمیمی ػذد
هَج ،تغییر فبز ایجبد ؼذُ در ظیعتن را ًؽبى هیدّذ وِ
ٍاثعتِ ثِ فروبًط ٍ هتٌبظت ثب تَاى پوپ ظیعتن اظت.

 -2تئًری
-1-2مدل مبتریس اوتقبل در بررسی لیسر تصبدفی
ظیعتن تصبدفی هَرد ثررظی ،ظیعتن یه ثؼذی ثب
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الیِ اظت .فبصلِ ثیي ّر دٍ الیِ  ٍ d jضریت ػجَر ٍ
ضریت اًؼىبض از ّر الیِ ثِ ترتیت  r j ٍ t jدر ًظر گرفتِ
یؼَد.وِ در آى  d jػذدی تصبدفی در ًظر گرفتِ
ه

2.002

هیؼَدً .وبیی از ظیعتن یه ثؼذی هَرد ثررظی ،در
ؼىل (ً )1-2ؽبى دادُ ؼذُ اظت.
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ؼىل  :2-2تغییرات ضریت ؼىعت هحیط راهبى ٍ پٌْبی
تمَیت راهبى ثر حعت فروبًط

ؼىل  :1-2ظبختبر چٌذ الیِای لیسر تصبدفی (الیِّبی راهبى ثب
ضخبهت تصبدفی در ثیي الیِّبی دیالىتریه)
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تَظؼِ اخیر وِ در تَلیذ هَاد هیىرٍ ٍ ًبًَ اتفبق افتبدُ
اظت هعیر جذیذی را ثرای اظتفبدُ از ایي فٌبٍریّب در
تَلیذ ظبختبرّبی هفیذ اپتیىی ثبز وردُ اظت .یىی از ایي
ظبختبرّب لیسرّبی تصبدفی ّعتٌذ .در لیسرّبی تصبدفی
ثب افسایػ تؼذاد پراوٌٌذُّبً ،مػ وبٍان (پطخَراًذ)
تَظط پراوٌذگی چٌذگبًِ در هحیطّبی تمَیت وٌٌذُ
اًجبم هیگیردّ .ویي ػذم ًیبز ثِ وبٍان خبرجی ثبػث
ظبدگی تَلیذ ،لیوت پبییي ایي ًوًَِ از لیسر در همبثل
لیسر هؼوَلی هیؼَد .ػالٍُ ثر ایي ،وبرثرد ایي لیسرّب در
ظبخت صفحِّبی ًوبیػ ،تؽخیص ثبفتّبی ظرطبًی،
ظبخت دهبظٌجّبی دلیك ٍ غیرُ ،ثر اّویت هطبلؼِ
ظبختبر ٍ رفتبر اپتیىی ایي لیسرّب هیافسایذ.

 23تب  25دیوبُ  ،1393داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی

ّوچٌیي تبثػ پوپ ثِ صَرت ػوَد ثر جْت حروت
هیذاىّب درٍى ظیعتن ،در ًظر گرفتِ هیؼَد وِ ثِ دلیل
ػرضی ثَدى تبثػ پوپ ،هیذاى ٍرٍدی ثِ ظیعتن از دٍ
طرف صفر هیؼَد .زیر حذ آظتبًِ ،هیذاى خرٍجی از
ظیعتن ّن صفر اظت .پط از افسایػ تَاى پوپ تب حذ
آظتبًِ ،هیذاى خرٍجی ظیعتن غیر صفر هیؼَد ٍ لیسر
تصبدفی ،ؼرٍع ثِ ًَظبى هیوٌذ .ثب فرض ثبثت ثَدى تَاى
پوپ درٍى ظیعتن ٍ در ًظر گرفتي اظتَوط تب هرتجِ
اٍل ،فمط ثبیذ هؼبدالت وَپل ؼذُ ،رفت ٍ ثرگؽت را ثرای
اظتَوط هرتجِ اٍل حل ًوَد .وِ هخرج وعر

ظپط تَاى پوپ ظیعتن را تب حذ آظتبًِ ثبال هیثرین .در
ایي حبلت ،هیساى ػجَر ظیعتن در ؼجِ هذ ثب طَل هَج
ً 542/5بًَهتر ثبال هیرٍد (ؼىل ( .))4-2ایي افسایػ
ػجَر در ظیعتن ثرای ایي هذ ثِ دلیل لرار گرفتي ایي
ؼجِ هذ در پٌْبی تمَیت راهبى اظتّ .وچٌیي هؽبّذُ
هیؼَد وِ طَل هَج ایي هذ ،حذٍد ً 0/4بًَهتر ثِ ظوت
فروبًط هروسی راهبى (راظت) جبثجب هیؼَد .ایي
جبثجبیی فروبًط هذ لیسر ثِ دلیل حبصل ضرة هعتمین
 PPدر تغییرات ضریت ؼىعت (راثطِ ( ))3اظت.

 χ ''Raman  ω در راثطِ ( )3از حل ایي هؼبدالت ثذظت

5
Transmission
Raman Line

) det(M
M 22

()7

)Raman Line(a.u.

()6

R

T 

1
Transmission
Raman Line

)Raman Line(a.u.

)Transmission (a.u.

0
550

545

1

0.5

545

540
)Wavelength(nm

535

0
530

ثِ ػجبرتی ثب افسایػ تَاى پوپ ،تبثیر تغییرات ضریت
ؼىعت (ؼىل ( ))2-2ثیؽتر هیؼَد وِ ثبػث تغییر در
فبز ٍ جبثجبیی فروبًعی هذ لیسر هیؼَد .ایي جبثجبیی هذ
لیسر ثب افسایػ تَاى پوپ اداهِ پیذا هیوٌذ تب فروبًط هذ
لیسر ثر فروبًط هروسی راهبى هٌطجك ؼَد.
در یه ؼجیِظبزی دیگر وِ در آى ضخبهت هحیط راهبى
ثب هجوَػِای دیگر از اػذاد تصبدفی تؼییي هیؼَد ،ؼجِ
هذ ظیعتن در ظوت راظت فروبًط هروسی لرار گرفتِ
اظت (ؼىل ( .))5-2در ایي حبلت ثب افسایػ تَاى پوپ
جبثجبیی فروبًط ثِ ظوت چپ اتفبق هیافتذ تب فروبًط
لیسر تصبدفی ثر فروبًط هروسی ثْرُ راهبى هٌطجك ؼَد
(ؼىل (.))6-2

ؼبهل  40الیِ در پوپ صفر ) (PP  0رظن ؼذُ اظت.
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ؼىل  :4-2ضریت ػجَر ٍ پٌْبی ثبًذ راهبى ثر حعت طَل هَج
ثِ ازای پوپ ثبالی حذ آظتبًِ

در ًوَدار ( )3-2هیساى ػجَر در یه ظیعتن تصبدفی
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 -2-2وتبیج ضبیٍ سبزی برای لیسر تصبدفی رامبن
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هیآیذّ .وچٌیي ضریت ػجَر ٍ اًؼىبض ول ظیعتن ثِ
صَرت زیر هحبظجِ هیؼَد:
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ؼىل  :3-2ضریت ػجَر ٍ پٌْبی ثبًذ راهبى ثر حعت طَل هَج
ثِ ازای پوپ صفر

در ایي حبلت از یه پرتَ اًذازُگر ( )E1ثب تَاى پبییي در
ٍرٍدی ظیعتن اظتفبدُ هیؼَد .ثِ ٍظیلِ ایي پرتَ
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لعوت هََّهی ػذد هَجٍ ،جَد تمَیت (ثْرُ) در ظیعتن
را ًؽبى هیدّذ .در ایي هذلظبزی همذار ضریت ؼىعت
هروسی  2در ًظر گرفتِ ؼذُ ٍ تغییرات ضریت ؼىعت
در ظیعتن از هرتجِ  ±0/002اظتّ .وچٌیي ثْرُ راهبى
دارای فرم ؼىل ( )2-2ثب پٌْبی ثبًذ تمَیت یه ًبًَهتر ٍ
فروبًط هروسی ً 543بًَهتر اظت.

هیتَاى ؼجِ هذّبی ظیعتن را ثذظت آٍرد .در ًوَدار
( )3-2دٍ ؼجِ هذ در طَل هَج ً 547 ٍ 542/5بًَهتر
هؽبّذُ هیؼًَذ .اهب ثِ دلیل ون ثَدى پٌْبی تمَیت
راهبى تٌْب ؼجِ هذ ثب فروبًط ً 542/5بًَهتر در پٌْبی
تمَیت راهبى لرار گرفتِ اظت ٍ ثب ثبال ثردى تَاى پوپ تب
حذ آظتبًِ هیتَاًذ تجذیل ثِ هذ لیسر تصبدفی ؼَد.

 23تب  25دیوبُ  ،1393داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽتی
5

ؼذت درٍى ظیعتن هحبظجِ هیوٌین .هؽبّذُ هیؼَد
وِ تَزیغ ؼذت درٍى ظیعتن ،تٌْب در یه ثبزُ فروبًعی
ثعیبر وَچه ٍجَد دارد .ایي ثبزُ فروبًعی هرثَط ثِ ؼجِ
هذ ثب طَل هَج ً 544بًَهتر اظت .افسایػ هیساى ؼذت
تَزیغ ؼذُ درٍى ظیعتن در ایي حبلت ًعجت ثِ حبلتی
وِ پوپ صفر اظت (ؼىل ( ،))7-2لبثل هالحظِ اظت.
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ؼىل  :5-2ضریت ػجَر ٍ پٌْبی ثبًذ راهبى ثر حعت طَل هَج
ثِ ازای پوپ ثبالی حذ آظتبًِ
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ؼىل  :8-2تَزیغ ؼذت در لیسر تصبدفی راهبى ثرای تَاى پوپ
ثبالی حذ آظتبًِ
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ّوچٌیي ثب افسایػ تَاى پوپ تب حذ آظتبًِ ،پٌْبی ؼجِ
هذ وبّػ پیذا هیوٌذ (همبیعِ ؼىل ( )7-2ثب ( )8-2در
طَل هَج ً 544بًَهتر) ٍ تجذیل ثِ هذ لیسر تصبدفی راهبى
هیؼَد.

ؼىل  :6-2ضریت ػجَر ٍ پٌْبی ثبًذ راهبى ثر حعت طَل هَج
ثِ ازای پوپ ثبالی حذ آظتبًِ

ّوچٌیي هیتَاى تَزیغ ؼذت در ایي ظیعتن را هحبظجِ
ًوَد .در ؼىل ( )7-2تَزیغ تصبدفی ؼذت درٍى وبٍانّب
ثرحعت فروبًط ٍ طَل هَج را ثرای دٍهیي ظیعتن
تصبدفی ٍ ثب همذار پوپ تبثؽی صفر هؽبّذُ هیوٌین.
ثبتَجِ ثِ ایي ًوَدار ،جبیگسیذگی ؼذت در تؼذادی از
الیِّب (جبیگسیذگی اًذرظَى) ثبػث ایجبد دٍ ؼجِ هذ در
هحیط تصبدفی هیؼَد.

 -3وتیجٍ گیری
در ایي همبلِ ثِ ثررظی هذّبی لیسر تصبدفی راهبى ثب رٍغ
هبتریط اًتمبل پرداختین .در اثتذا پوپ تبثؽی ثِ ظیعتن
صفر در ًظر گرفتِ ؼذ ٍ از یه پرتَ اًذازُگر ثرای
هحبظجِ ؼجِ هذّبی ظیعتن اظتفبدُ وردین .ظپط ثب
افسایػ تَاى پوپ تبثؽی ثِ ظیعتن ،جبثجبیی هذّب ثِ
ظوت فروبًط هروسی راهبى هؽبّذُ هیؼَد .ایي
جبثجبیی فروبًعی ثِ دلیل تغییرات ضریت ؼىعت هحیط
راهبى در ًبحیِ تمَیت راهبى اظت .ثب افسایػ تَاى پوپ
تبثؽی جبثجبیی هذّب تب جبیی اداهِ پیذا هیوٌذ وِ
فروبًط هذ لیسر ثر فروبًط هروسی راهبى هٌطجك ؼَد.
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ؼىل  :7-2تَزیغ ؼذت در لیسر تصبدفی راهبى ثرای تَاى پوپ
صفر

ظپط تَاى پوپ را تب حذ آظتبًِ ثبال هیثرین ٍ تَزیغ
1332
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