
 

، پرداخته شده شندگی تمام عاديیبري فمتوثانیه با پالیزر ف تحول طیفی پالس در کاواك حلقوي در این مقاله به شبیه سازي عددي
شکل دهی پالس در این نوع از لیزرهاي فیبري  قفل مدي و طیفی پالس چیرپ شده در کاواك لیزر، مولفه اصلی سازياست. فیلتر

،پهناي باند ته شده ی انباشفاز غیرخط جابه جاییبا بررسی پارامترهاي اثرگذار مختلف درون کاواك نتیجه می شود که فمتوثانیه است . 
ي فیبري هالیزر شکل و پهناي طیفی خروجی از این نوعپارامترهاي کلیدي در تعیین  خالص کاواك، فیلتر طیفی و پاشندگی سرعت گروه

 نتایج به دست آمده می تواند براي طراحی بهینه لیزر فیبري فمتوثانیه مورد استفاده قرار بگیرد. هستند. فمتوثانیه

 ، لیزر فیبري فمتوثانیه قفل شدگی مدي فاز غیرخطی ، جابه جایی چیرپ ، ، پاشندگی سرعت گروه ، پهناي باند فیلتر -اژهکلید و

 

 

Numerical simulation of pulse spectral evolution in ring cavity of  
femtosecond fiber laser cavity with all normal dispersion 
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In this paper , numerical simulation of pulse spectrum evolution in ring cavity of femtosecond fiber laser with all normal 
dispersion has been performed. In these kind of femtosecond fiber lasers spectral filtering of the chirped pulse in laser ring 
cavity, is the major component of mode locking and pulse shaping. Investigating of different effective parameters in the 
cavity results in acomulated nonlinear phase shift, the bandwidth of spectral filter and the cavity net group velocity dispersion 
are key parameters in determination of the shape and band width of output spectrum of these type of femtosecond fiber lasers. 
The result can be used for optimized design of femtosecond fiber lasers. 
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لیزر فیبري فمتوثانیه با  حلقوي شبیه سازي عددي تحول طیفی پالس در کاواك
   پاشندگی  تمام عادي

   آتوسا سادات عربانیان و رضا مسعودي ،مهدي سلمانیان 
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 مقدمه -1

لیزرهاي فیبري فمتوثانیه به دلیل داشتن هاي اخیر در سال
 بسیاري مزایا در مقایسه با لیزرهاي حالت جامد نظیر

انعطاف پذیري باال، کاهش اثرات گرمایی ناشی از نسبت 
کیفیت پرتو در حد پراش  سطح به حجم بزرگ فیبر،

ناشی از خاصیت موجبري فیبر اپتیکی، پایداري ذاتی باال، 
ازده باال، حساسیت کمتر به هم ترازي المان هاي اپتیکی ب

بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. و طراحی فشرده تر، 
لیزرهاي فیبري فمتوثانیه با توان متوسط باال داراي 

میکروماشین کاري  از قبیل يکاربردهاي متعدد
پزشکی، اپتیک  الیه نشانی، تصویربرداري ]،۱[دقیق

. اغلب لیزرهاي فیبري می باشند ،غیرخطی و طیف سنجی
فمتوثانیه در ساختار کاواك خود داراي بخش هایی با 

هستند و   غیرعادي وعادي ) GVDپاشندگی سرعت گروه(
 خالص کل کاواك به چهار رژیم GVDبسته به مقدار 

و پاشندگی تمام  3متشابه، خود 2کشیده پالس، 1یسالیتون
کل کاواك  خالص GVDمقدار  تقسیم می شوند.4 عادي

، پالس کشیدهمنفی است. در رژیم  یدر رژیم سالیتون
GVD  .در رژیم خودخالص کل کاواك تقریبا صفر است-

یک خالص کاواك مثبت و از مرتبه  GVDمیزان متشابه 
 می باشد و شکل زمانی پالس سهموي بوده   مهزار

از  خالص کاواك، مثبت وGVD میزانANDi  در لیزر.
و پهناي زمانی پالس خروجی از  بوده 0.1  همرتب

طراحی  فیبري هايلیزر. ]۲[می باشدمرتبه پیکوثانیه 
 0.1nj شده در رژیم سالیتون، داراي پالس هایی با انرژي

به  پالس کشیدهلیزرهاي در حالیکه توسط  ،]۲[بوده
از سوي  ،]۲[رسیده اندfs 100و پهناي پالس  2.7njانرژي 
-خودرژیم به دست آمده توسط  باالترین انرژِيدیگر 
 می fs 210پهناي پالس با و  10nj بیش از  متشابه

لیزرهاي فیبري اخیرا تالش براي دست یابی به  ،]۲[باشد
هایی با ا انرژي بسیار باالتر توسط کاواك فمتوثانیه ب

خالص بزرگ حاصل  GVDو پارامتر  پاشندگی تمام عادي
ي نرژِي گزارش شده از کاواك هاین اباالتر ،شده است

1 Soliton laser 
2 Stretched pulse laser 
3 Similariton or self-similar laser 
4 All normal dispersion laser(ANDi) 

ANDi , 107 nj این رژیمبه دلیل اهمیت  .]۳[ باشد می 
ابتدا  ،مقاله ، در اینلیزرهاي فیبري فمتوثانیه از قفل مدي

 ANDiتحول طیفی پالس در یک کاواك لیزر فیبري 
ارامترهاي پ سپس میزان اثرگذاري، شبیه سازي می گردد

 )،فازغیرخطی( یجایجابه  کلیدي کاواك، از جمله
کل کاواك خالص  GVD) و BWباند فیلترطیفی( پهناي

روي پهناي باند طیفی پالس خروجی مورد بررسی قرار 
نتایج به دست آمده می تواند در طراحی بهینه  ،می گیرد

 مورد استفاده قرار گیرد. ANDiکاواك لیزر 

 تئوري و مدل عددي روش -2

 ANDi ي فمتوثانیه در رژیمفیبر لیزر کاواك مدل سازي
) توسط حل معادله شرودینگر 1نشان داده شده در شکل (

انجام  5فوریه تقسیم بازه روش) و به وسیله 1غیرخطی(
به  (SMF1) اولیه فیبر تک مد شامل  کاواك .]۲[می شود

 60) به طول Ybمتر، فیبر بهره آالییده به ایتربیوم(3طول 
متر،  1به طول  )SMF2( ثانویه فیبر تک مد و سانتی متر

 . است ،خروجیاشباع پذیر، فیلتر طیفی و کوپلر  جاذب
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فاصله  zپوش میدان الکتریکی،   معادله در این
پالس است. ضرایب پاشندگی و  یزمانطول  و  انتشار

 در شبیه سازي به ترتیبفته تک مد بکار ر فیبرغیرخطی 
2

2 230 fs
cm

β )و= ) 10.0047 wmγ   است،  =−

توسط  کهاست  )Ybتابع بهره فیبر آالییده به ایتربیوم( 
متناظر با بهره سیگنال  مدل می شود، در اینجا   رابطه 

در نظر گرفته شده است. شکل  dB 30وچک و برابر با ک
 100لورنتسی و داراي پهناي باند  ،طیفی محیط بهره لیزر

nm است که محیط بهرهانرژي اشباع  . می باشد 
 انرژيان پمپ تغییر می کند. در محاسبات، وتمطابق با 

ي انرژ تغییر می دهیم. nj 3تا  0.5محیط بهره را از اشباع

   پالس نیز توسط رابطه

داخل کاواك  یک دور گردشزمان  داده می شود که 
تابع عبور جاذب اشباع پذیر به صورت است. 

5 Split step fourier method 
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، در نظر گرفته می شود، در این رابطه   

 توان لحظه اي پالس و  اشباع نشده،  تلفات
توان اشباع جاذب است. در شبیه سازي از یک فیلترطیفی 

تا  6nmدر گستره  و پهناي باند طیفی اوسیبا پروفایل گ
10nm  شده است که بعد از جاذب اشباع پذیر استفاده

کوپلر خروجی که بین جاذب اشباع پذیر . گرفته استقرار 
و فیلتر طیفی قرار دارد، داراي ضریب جفت شدگی به 

 می باشد. 30ج کاواكخار

 نتایج شبیه سازي -3

در بخش هاي مختلف  پالس را ) تحول طیفی1شکل ( 
کل کاواك  خالص GVDمقدار  دهد. کاواك نشان می

، nj 3.5 ی حدود ، انرژي خروج16 ، ) 0.1058(
 می  mW 154 خروجی  سطو توان متو MHz 44نرخ تکرار

 شبیه سازي شده بخشهاي مختلف کاواك لیزر طیفی تحول ):1شکل(

) بعد از عبور aشکل( طیف پالس نشان داده شده در. باشد
خود پدیده  ، دچار چیرپ  فرکانسی ناشی ازاولیه SMFاز 

 )b(ده و به صورت شکل ش) SPM( 6مدوالسیون فازي
بور پالس از محیط بعد از ع )c، در شکل(متحول می گردد

اما  ،منجر به پهن شدگی طیفی می شود SPMبهره، اثر 
به دلیل کوتاه بودن طول فیبر بهره، مقدار پهن شدگی 

) به دلیل تقویت پالس در فیبر dدر شکل( ناچیز است.
افزایش شدت بیشینه پالس هنگام انتشار پالس  بهره و
 و SPMچیرپ ناشی از  به واسطه ثانویه SMFداخل 
GVD ،در لبه جلو پالس و  )آبی( باال فرکانس هاي

لبه عقب پالس تداخل کرده  در )قرمز( فرکانس هاي پایین

6 Self-phase modulation 

به طور کلی که باعث به وجود آمدن لبه هاي تیز یا 
و کاهش توان شدت  ساختار نوسانی در لبه هاي پالس

) با عبور پالس از e. در شکل(گردد، می بیشینه پالس
از دامنه  70توجه به اینکه جاذب جاذب اشباع پذیر و با 

می پالس را عبور می دهد، دامنه پالس عبوري، کاهش 
، قسمت یوسابا عبور پالس از فیلتر گ سرانجامیابد و 

 طیف عبور کرده و قسمت کناري با لبه هاي تیز  يمرکز
یافته و پهناي طیفی کاهش حذف می شوند در نتیجه  

در . همان طور که حاصل می شوددوباره  )aشکل طیفی (
عبور از  باپهناي زمانی پالس  دیده می شود )2شکل(

SMF1 محیط بهره و ،SMF2  به دلیل اثر GVD  افزایش
 تفاوت در می یابد، اما میزان افزایش طول پالس به دلیل 

 ): تغیرات پهناي زمانی پالس حین انتشار درکاواك2شکل(

عبور پالس از جاذب  ، متفاوت است. بعد ازطول فیبرها
اشباع پذیر، با توجه به اینکه جاذب تنها قسمت مرکزي 

ور می دهد (این پالس که داراي شدت بیشینه است، را عب
می  پالس است)، لبه هاي پالس حذفي امر الزمه قفل مد

، در قسمت گرددکه منجر به کاهش پهناي پالس می  شود
عث حذف قرار دارد که باسی واطیفی گ آخر نیز فیلتر

واقع در دنباله هاي پالس  لفه هاي فرکانسی باال و پایینمؤ
ی که به دلیل سرعت یلفه هاؤحذف مبواسطه  می شود

عامل افزایش پهناي  ،هاي مختلف شان در طی انتشار
پهناي زمانی پالس کاهش یافته و به  ،زمانی پالس بودند

ادامه به بررسی اثر در  مقدار اولیه اش باز می گردد.
رامترهاي مختلف کاواك روي تحول شکل طیفی پالس پا

شبیه سازي ها با استفاده از  در طول کاواك می پردازیم.
فاز  جابه جایینتیجه شد که، سه پارامتر اصلی شامل 

 GVDو ) BW(فیلترطیفی پهناي باند  )،غیرخطی (
خالص کل کاواك، پارامترهاي تعیین کننده براي تحول 

س درون کاواك می باشند. با تغییر هر یک از طیفی پال
این کمیت ها و ثابت نگه داشتن دو کمیت دیگر، اثر هر 

                                                            یک را روي تحول طیفی پالس خروجی بررسی می کنیم.
 
 



 
 

 فاز غیرخطی  جابھ جاییاثر  ۳-۱
 چیرپ غیرخطی می شود، منجر به تغییرات زمانی 

فه هاي لؤعامل تشکیل مکه این چیرپ غیرخطی 
نهایتا منجر به پهن  ه ودکاواك لیزر شفرکانسی جدید در 

در سیستم مورد بررسی د. گردشدن طیف لیزر می 
عبور میزان با افزایش توان پمپ، کاهش  افزایش 

(ما  حاصل می شود SMF2طول  افزایشکوپلر خروجی یا 
 ،در این مقاله اثر کاهش نرخ کوپلر را بررسی کرده ایم)

پهناي باند فیلتر و  GVDمتر دیگر یعنی ادو پار مقادیر
 0.1058برابر با به ترتیب وشده ثابت نگه داشته  طیفی

کاهش به ازاي   مقدار  باشند.فرض می  nm 8و  
به ترتیب R=0.01 و  R=0.8 ،R=0. 1 نرخ کوپلر خروجی

 خروجی طیف پهناي باند است و و  ، برابر 
    41nm و 26nm، 35nm برابر از چپ به راستمتناظر، 
 ) نشان داده شده است.3در شکل (  که می باشد

 

 

 خروجی به ازاي مقادیر مختلف  طیفپهناي : )3شکل(

 اثر پهناي باند فیلترطیفی 3-2

ك، میزان چیرپ پالس لیزر داخل کاوادور گردش در هر 
تحمیل شده به پالس، در لبه  SPMو  GVDفرکانسی 

ت مرکزي پالس پالس بیشتر از  قسم یجلویی و عقب
وجود آمده باال و پایین  یمولفه هاي جدید فرکانس است.

، به SPMناشی از  به واسطه چیرپ در لبه هاي پالس
، منجر به افزایش پهناي زمانی پالس می GVDدلیل اثر 

لفه هاي فرکانسی از میزان ؤاین م با حذف شوند، پس
چیرپ تحمیل شده به پالس تا حد زیادي کاسته شده و از 

جلوگیري  SPMو  GVDپهن شدن پالس به واسطه اثر 
طیفی خروجی لیزر  پهناي باند تغییر)، 4می شود. شکل(

 دهد. نشان می طیفیفیلتر مختلف  پهناي باندبه ازاي را 
 6فزایش پهناي باند فیلتر طیفی از ) با ا4با توجه به شکل(

طیف خروجی لیزر کاهش یافته به پهناي باند ، 10nmتا 
می باشد، دلیل آن این  22nmو  35nm ،26nmترتیب 

افزایش پهناي باند فیلتر باعث افزایش پهناي است که 
و  بنابراین کاهش شدت بیشینه وزمانی پالس لیزر و 

 می شود. ف خروجی لیزرنهایتا کاهش پهناي طی

 
 

 

 طیفی مختلف   BWطیف خروجی لیزر به ازاي ): 4شکل (

 خالص کاواكثر پاشندگی سرعت گروه ا 3-3
آخرین پارامتر تعیین کننده پهناي باند طیف خروجی 

پهناي باند خالص کل کاواك است. GVDلیزر، مقدار 
 GVD  0.1058طیفی خروجی به ازاي مقادیر مختلف

، 37nm برابر به ترتیبکه   0.1403و  0.1288،
30nm  22وnm ،داده شده استنشان  )5شکل (در  است .

را  SMF1طول فیبر  GVD(براي افزایش ،GVDبا افزایش 
پهناي باند طیفی خروجی کاهش می  افزایش می دهیم)

زایش پهناي زمانی باعث اف GVDافزایش  واقعدر .یابد
کاهش شدت بیشینه و نهایتا کاهش فازغیرخطی  پالس،

پهناي طیفی خروجی می شود، پس انتظار داریم  
 کاهش پیدا کند. مادامی که لیزر از قفل مدي نیفتد، لیزر

 

 
 

 کاواك GVD مختلفمقادیر طیف خروجی لیزر به ازاي ): 5شکل(

 گیري نتیجه

لیزر فیبري  حلقوي شبیه سازي کاواكاین مقاله به  در
پرداخته است.  )ANDi( با پاشندگی تمام عادي فمتوثانیه

زاي پارامترهاي شکل طیف خروجی پالس لیزر به اتحول 
جابه ، فیلترطیفی پهناي بانداساسی کاواك لیزر نظیر 

کاواك  خالص و پاشندگی سرعت گروه فازغیرخطی جایی
با انتخاب مناسب این نشان داده شد که  شده وبررسی 

ل مدي و پهناي باند طیف پارامترها می توان پالس با قف
 خواه به دست آورد. خروجی دل
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