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 در شرايط آستانه بهصورت تئوري تحليل و تاثير طول و ضرريب/2  با انتقال فازDFB  عملکرد تکمد ليزر فيبر رامان، در اين مقاله:چكيده
 مدل ارائه شده شامل سه معادله موج غيرخطي جفت شده با. توان دمش آستانه مد اصلي و مد کناري بررسي ميشود،جفتشدگي روي بهره مدي
 شبيهسازي کامپيوتري بر اساس حل همزمان سه معادله موج در.در نظر گرفتن پديدههاي غيرخطي مدوالسيون خودفازي و فاز متقاطع ميباشد
- محاسبه عرددي نشان ميدهرد که با افزايش طول و ضريب جفت. پسرو و موج دمش انجام ميشود، براي مد استوکس پيشرو،شرايط پايدار زماني
 مد، بنابراين مي توان انتظار داشت به ازاي مقادير معيني از اي ن دو پارامتر.شدگي توان موج دمش آستانه مد اصلي و مد کناري کاهش مييابد
 با استفاده از الگوريتم ارائهشده در اين مقاله ميتوان مقدار طول و ضريب جفتشدگي بهينه را براي عملکرد.کناري در خروجي لي زر ظاهر شود
 انجام و نتايج به دست آمده برا نترايجUHNA4  محاسبات به ازاي مشخصات فيبر سيليکايي. به دست آوردDFB تکمد يک ليزر فيبر رامان
. تاييد شده است، مشابهDFB تجربي ليزر فيبر رامان
. معادالت موج غيرخطي جفتشده، مد استوکس، فيدبک توزيعشده،ليزر فيبر رامان
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Analysis of Single Mode Operation and Fiber Length
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In this paper, the single mode operation of a DFB Raman Fiber laser with /2 phase shift is
analyzed theoretically at threshold condition. The effects of length and coupling coefficient on the modal gain,
threshold pump power of the main mode and side mode are investigated. The presented model is based on the
combination of three nonlinear coupled wave equations including self phase modulation and cross phase
modulation effects. Computer simulation is carried out by solving the self-consistent of three nonlinear coupled
wave equations to evaluate the steady-state of pump, forward and backward stokes waves. Numerical results
show that the threshold pump power of main mode and side mode decreases by increasing the coupling
coefficient and fiber length. So it can be expected that for some values of these parameters the side mode appears
in the output of laser. The presented algorithm in this paper enables us to get the optimized values of fiber length
and coupling coefficient of DFB Raman Fiber laser for single mode operation. Numerical calculations are
carried out for characteristics of an UHNA4 SiO2 fiber. The theoretical calculations are validated by the
experimental data of similar structures.
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 -1مقدمه
ليزرهاي فيبر نوري رامان در مخابرات نوري ،سيستمهاي انردازهگيرري
فاصله ،ليدارها و حسگرهاي آکوستيکي کاربرد فراوانري دارنرد .ويژگري
مهم ليزرهاي فيبر رامان وابستگي طول موج خروجي آن هرا بره طرول
موج دمش است که ميتواند در بازه وسيعي از مادونقرمز تا نور ديدني
تغيير کنرد]  .[1-4يکري از مشرکالت ليزرهراي فيبرر رامران معمرولي
عملکرد چند مد آن است که به دليرل طرول بلنرد فيبرر ر مريدهرد.
معموالً براي دستيابي به توان دمش آستانه پايين و توان خروجي باال،
فيبري به طرول چنرد ده تا چنرد صد متر مورد نياز است ] .[5يکري از
راههاي تکمد کردن ليزر در طرولهراي کرم ،ايجراد تغييررات تنراوبي
ضريب شکست در مغزي فيبرر اسرت کره اولرين برار توسرط پررلين و
همکارانش براي ليزرهاي فيبر رامان پيشنهاد شد ] .[6اين نوع ساختار
که به ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشرده  DFB-RF،1معررو
است ،به دليل پهناي خط بسيار باريک و نويز کم مرورد توجره فرراوان
قرار دارند ].[7-1
در ليزرهاي فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده ،تغييرات تنراوبي
ضريب شکست در مغزي فيبر نقش توري پراش و گزينش فرکانسري را
به عهده دارند .اگرچه ليزرهاي فيبر نوري رامان با فيدبک توزيرعشرده
تکمد ميباشند اما توان دمش آستانه اين ليزرها باال است از اين رو برا
ايجاد يک انتقال فاز معادل  /2در مرکز توري ،توان دمرش آسرتانه را
به مقدار قابل توجهي کاهش ميدهند [ .]12ليزرهاي فيبر نوري رامان
با فيدبک توزيعشده و انتقال فراز  ،/2برهطرور مختصرر ليرزر QWS-
 2DFB-RFناميده ميشود.
اولين ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده در سال  2211برا
طول  12/4cmو توان دمش آستانه  31Wساخته شرد ] .[11در سرال
 2212نيز ساخت ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده بره طرول
 32cmو تروان دمرش آسرتانه  2Wگرزارش شرده اسرت ] .[12نترايج
شبيهسازي کامپيوتري ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده نشان
ميدهد که ساختاري با طول  1مترر و ضرريب جفرتشردگي 122m-1
داراي توان دمش آستانه کمتر از  1Wاست [.]6
بديهي است با افزايش طول ،مقدار توان دمرش آسرتانه ليرزر فيبرر
نوري رامان با فيدبک توزيعشده به کمتر از مقادير گزارششده کراهش
يابد .اما بايد توجه داشت که ايجاد توريهايي با طول زياد در اين نروع
ليزرها از نظر ساخت با مشکالتي همراه است .از طرفي با افزايش طول،
فاصله فرکانسي مد اصلي ليزر با مدهاي کناري کاهش يافته و ليزر بره
عملکرد چند مد نزديک ميشود .از اين رو يرافتن طرول بهينره در هرر
ساختار و بررسي وابستگي آن به پارامترهاي ديگر اهميت پيدا ميکند.
در اين مقاله ،عملکرد تکمد ليرزر فيبرر نروري رامران برا فيردبک
توزيعشده و انتقال فاز  /2بهصورت تئوري و در شرايط آسرتانه برا در
نظر گرفتن پديردههراي غيرخطري مدوالسريون خودفرازي ،SPM3 ،و
مدوالسيون فاز متقاطع ،4XPM ،مورد ارزيابي قرار گرفته اسرت .تروان
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آستانه موج دمش مد اصلي و مد کناري و وابستگي آن به طرول فيبرر
بررسي شرده است .مقدار طول بهينره برراي سراختارهايي برا ضررايب
جفتشدگيهاي مختلف به دست آمده است.
بنابر اطالعات نويسندگان و با توجه به جديرد برودن سراختار ،ايرن
بررسي تاکنون انجام نشده است .در اين مقاله شبيهسازي ساختار ليرزر
فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده و انتقال فاز  /2برر اسراس حرل
همزمان معادالت موج دمش و موج استوکس پيشرو و پسرو انجام شده
است .در روش استفاده شده براي حل معادالت مذکور ،وابستگي دامنه
موج استوکس به مختصات  zدر نظر گرفته شده است .تغييرات تناوبي
ضريب شکست و اختال فاز توري سبب تغييرات ميدانهاي نروري در
راستاي  zميشود .اين روش اولين بار در اين مقاله براي تحليل ساختار
ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده و انتقال فراز معرفري شرده
است .مقاله بهصورت زير تنظيم شده است:
در بخش دوم مباني فيزيکي و معادالت حاکم بر ليزر فيبر نوري رامران
با فيدبک توزيعشده بيان شده است .بخش سوم به تحليل نتايج عددي
به دست آمررده از شربيهسررازي اختصرا داده شرده و در بخرش 4
نتيجهگيري کوتاهي ارائه شده است.

 -2تئوري و مدل فيزيکي
در شکل ( )1طرح سادهاي از ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيعشده
با دوره تناوب  و انتقال فاز  /2در مرکز توري ،نشان داده شده است.
موج دمش با توان اوليه  P0و طول موج  pدر نقطه  z=0بره ليرزر بره
طول  Lوارد ميشود .در اثر پراکندگي رامان ،انرژي از مروج دمرش بره
موج استوکس با طول موج  sمنتقل ميشود .تغييرات تنراوبي ضرريب
شکست در مغزي فيبر نقش توري پراش را بره عهرده داشرته و سربب
فيدبک نور بهصورت توزيعشده ميشود .همچنين جفرتشردگي امرواج
استوکس رفت و برگشت در طول فيبر ناشي از اين تروري اسرت .دوره
تناوب توري در ساختار ليزر فيبر نوري رامان با فيردبک توزيرعشرده و
انتقال فاز طوري تنظيم ميشود که طول موج براگ که از رابطه زير به
دست ميآيد نزديک به طول موج تابش استوکس مورد نظر باشد:

2n eff

()1

B 

در رابطه ( B )1طول موج برراگ و  neffضرريب شکسرت مروثر فيبرر
است .طول موجهاي تابش استوکس که شرط براگ را برآورده کنند در
داخل ليزر تقويت شده و از دو انتهاي ليزر خارج ميشوند.

شکل ( :)1طرح سادهاي از ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيع شده و انتقال
فاز /2
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چون اختال طول موج دمش از طول موج برراگ خيلري زيراد اسرت،
بنابراين موج دمش بدون اندرکنش با تروري در راسرتاي فيبرر منتشرر
ميشود.
معادالت جفتشده زير تغييرات زماني و مکاني دامنه کند تغييرر مروج
دمش ،AP ،موج استوکس پيشررو Af ،و مروج اسرتوکس پسررو ،Ab ،را
درون کاواک ليزر  DFB-RFبيان ميکنند ].[6
2
AP 1 AP
g
2

  P ( Af  Ab ) AP
z  p t
2

(-2الف)

AP

(-2ب)

2

 i P ( AP  2 Af  2 Ab ) AP 
2

1 A f g S
2

( AP ) A f  iAb  iA f
 S t
2
Af

(-2پ)
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سمت چپ معادلههاي (-2الف) تا (-2پ) تحول زمراني و مکراني مروج
دمش را نشان ميدهند و جملههاي اول طر راست معادلههرا مربروط
به پراکندگي رامان القايي است .ضريب بهره رامان برراي مروج دمرش و
مرروج اسررتوکس برره ترتيررب بررا  gPو  gSنشرران داده شررده و رابطرره
 gP=gS.S/Pبين آنها برقرار است .مجموعه جملههاي دوم در سمت
راست معادلههاي مذکور نشاندهنده خاصيت ضريب شکست غيرخطي
فيبر است .جملههاي داخل پرانتز با ضريب  2مربوط به پديده غيرخطي
 XPMو جملهي ديگر داخل پرانتز اثر  SPMرا توصيف ميکند .کميت
 Sبا رابطه  S=2n2/Sبه بخش غيرخطي ضريب شکست ،n2 ،مربوط
مريشرود  .ضريررب جفرتشردگي و  P=S.P/Sاسررت .ضرريررب
جفتشدگي بيانگر ميزان جفتشدگي موج اسرتوکس پيشررو و پسررو
بوده و مقدار آن برابر با  =n1/Bاست .در ايرن رابطره  n1دامنره
تغييرات تناوبي ضريب شکست در ناحيه توري است .عالمت  انحرا
ثابت انتشار موج استوکس از موج براگ را نشان ميدهد و برابر است با:
()3

)

1

B



1

s

()4
()5

)  2 Ab
2

)  Ab
2

2

2

 2 Af

2

( efff ) f     S (2 AP

2

( efff ) b     S (2 AP

در شرايط آستانه شدت موج استوکس پيشرو و مروج پسررو در مقابرل
شدت موج دمش قابل صر نظر کردن است .بنابراين در رابطههاي ()4
و ( )5از جمله ( (Ab2 +2 Af2در مقابل  AP2ميتوان صر نظر کرد.
پس دو رابطهي ( )4و ( )5به رابطه ساده زير تبديل ميشوند:
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در اين حالت معادلههاي (-2الف) تا (-2پ) نيز در شرايط پايدار زماني
به دو معادله جفتشده زير تبديل ميشوند:
(-7الف)

  eff A f  i eff A f  iAb

A f
z

Ab
(-7ب)
  eff Ab  ieff Ab  iAf
z
در رابطههاي (-7الف) و (-7ب) ،پارامتر  aeffرا اتال مدي موثر ناميده

و برابر است با:

g s P0  LS

()8
2 Aefff
2
در به دست آوردن معادلههاي (-7الف) و (-7ب) از رابطه ( )6اسرتفاده

 eff 

و از تغييرات موج دمش در راستاي  zنيز صر نظر شده ،که در شرايط
آستانه به دليل ناچيز بودن گسيل القرايي تقريرب قابرل قبرولي اسرت.
تحليل تئوري ليزر فيبر رامان با فيردبک توزيرعشرده و انتقرال فراز در
شرايط آستانه به کمک حل معادلرههراي (-7الرف) و (-7ب) و اعمرال
شرايط مرزي انجام ميشود.
روشي که تاکنون براي مدلسازي ليزر فيبرر نروري رامران برا فيردبک
توزيعشده گزارش شده حل معادالت موج جفت شده به روش رونگ -
کوتاي مرتبه چهار همراه با اعمال تقريبهايي در مرورد مروج دمرش و
سيگنال بوده است ] .[12با توجه به اين که در سراختار مرورد مطالعره
انتقال فاز /2در مرکز توري وجود دارد بايد اثر انتقرال فراز را نيرز در
حل معادلهها در نظر گرفت .روشي که براي مدلسرازي سراختار ليرزر
فيبر رامان با فيدبک توزيع شده و انتقال فاز در اين بخش توضيح داده
خواهد شد روش جديدي است که براي اولين بار در اين مقاله معرفري
ميشود .در اين روش طول کاواک ليزر از محل انتقال فاز ،مطابق شکل
( )2به دو قسرمت بره طرولهاي  L1و  L2تقسيم شرده و معادلرههراي
(-7الررف) و (-7ب) بررراي هررر قسررمت نوشررته م ريشررود .در سرراختار
موردمطالعه در اين مقاله انتقال فاز توري در وسط توري در نظر گرفته
شده است بنابراين  L1=L2است.

(   2neff

در رابطههاي (-2الف) تا (-2پ) LP ،و  LSضرايب اتال خطي فيبرر
به ترتيب مربوط به موج دمش و موج استوکس هستند.
اکنون کميتهاي  (eff)fو  (eff)bرا بهصورت زير تعريف ميکنيم:
 Af

() 6

2

 efff    2 S AP

شکل ( :)2تقسيم کاواک ليزر از محل انتقال فاز به دو بخش به طول  L1و L2

پاسخي بهصورت زير براي معادالت موج جفت شده (-7الرف) و (-7ب)
در نظر ميگيريم:
(-1الف)

Af ( z )  A1eiz  A2 e iz

(-1ب)

Ab ( z )  B1eiz  B2 e iz

(-12الف)

A' ( z )  A' ei 'z  A' e i 'z
2

1

f
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A' ( z )  B ' ei 'z  B2' e i 'z
1

b

کرره در آن ) Af(zو ) Ab(zمربرروط برره کرراواک سررمت چررپ و ) A'f(zو
) A'b(zمربوط به کاواک سمت راست است .در رابطرههراي ( )1و ()12
ضرايب ثابرت  B2' ،B1' ،A2' ،A1' ،B2 ،B1 ،A2 ،A1و ثابرت انتشرارهاي
مخررتلط  و ' بررا اعمررال شرررايط مرررزي روي سررطوح  z=L1 ،z=0و
 z=L1+L2به دست ميآيند.
با جاگرذاري پاسرخهراي (-1الرف)-1( ،ب)-12( ،الرف) و (-12ب) در
معادلههاي (-7الف) و (-7ب) و دستهبندي جملهها ،به رابطههاي زيرر
ميرسيم:
iz
[A1  (i eff   eff ) A1  B1 ]e 
(-11الف)
[A2  (i eff   eff ) A2  B2 ]e iz  0
[ B1  (i eff   eff ) B1  A1 ]eiz 
(-11ب)
[B2  (i eff   eff ) B2  A2 ]e iz  0
[ A1  (i eff   eff ) A1  B1]e i z 
(-11پ)
[ A2  (i eff   eff ) A2  B2 ]e i z  0
[ B1  (i eff   eff ) B1  A1]e i z 
(-11ت)
[B2  (i eff   eff ) B2  A2 ]e i z  0
تساويهاي (-11الف) تا (-11ت) وقتي برقرارند که ضريب عامرلهراي
) exp(±i´zو ) exp(±izمساوي صفر باشند .بنابراين با مساوي صرفر
قرار دادن عبارتهاي داخل کروشهها رابطه زير به دست ميآيد:
()12

 2   ' 2  (i eff   eff ) 2   2

شرط مرزي در  z=L1 ،z=2و  z=L1+L2عبارت است از:
(-13الف)
(-13ب)

) A f (0)  r1 Ab (0

)  Ab ( L1 )  rP A f ( L1

)  A' f ( L1 )  r ' P Ab ( L1


)  Ab ( L1  L2 )  r2 A f ( L1  L2

که در آن  r1و  r2به ترتيب ضرايب بازتاب آينههاي سمت چپ و راست
ليزر در  z=0و  z=L1+L2است .کميتهاي  rPو  r'Pبه ترتيرب ضرريب
بازتاب کاواک سمت چپ و راست در  z=L1ميباشند و با رابطههاي زير
تعريف ميشوند:
(-14الف)
(-14ب)

) Ab ( z  L1
) A f ( z  L1

) A' f ( z  L1
) A' b ( z  L1

rP 

r'P 

بي ن دامنه موج رفت و برگشت در محل انتقال فاز و در دو طر راست
و چپ بايد رابطه زير برقرار باشد:

) (rP  r )(r1  r
exp( 2iL1 )  1
) (1  rr1 )(1  rP r
) (r2  r )(r ' P r
exp( 2iL2 )  1
) (1  rr' P )(1  r2 r

()16
()17

در معادلههاي ( )16و ( )17کميت  rبرابر است با:
)  i eff
()18

  i( eff

از حل عددي معادلههاي غيرجبري ( )16و ( )17ويژه مقدارهاي (eff
 ) effبه دست ميآيند .برا دانسرتن مقرادير effو  ، effطرول مروج
نوساني ليزر در مد اسرتوکس بره کمرک رابطرههراي ( )3و ( )6قابرل
محاسبه است .از اين به بعد ويژه مقدارهاي به دست آمده را بره دليرل
برررسي شرايط آستانه با زيرنويس  thو بره شرکل  th ،thنرامگرذاري
ميکنيم .هر جفت ويژه مقدار ( )th thمربوط بره يرک مرد نوسراني
استوکس است .کمترين مقدار  thمربوط به بهره مدي آسرتانه اولرين
مد نوساني يا مد اصلي است و مقدار بعدي مربوط به مد کناري اسرت.
با قرار دادن  thبرهجراي  effو  Pthبرهجراي  P0در رابطره ( ،)8تروان
آستانه موج دمش از رابطه زير محاسبه ميشود:
(2 th   LS ) Aefff
()11
Pth 
r

gs

 -3بحث و بررسي نتايج
در ايرن مقراله به بررسي ساختار ليرزر فيبرر نروري رامران برا فيردبک
توزيعشده برا انتقال فرازي مرعادل ربرع طول مرروج در وسرط تروري،
ميپردازيم  .مقدار طول موج دمش و طول موج براگ از يرک سراختار
تجربي  [12] UHNA4انتخاب شده که در مغزي سريليکايي آن %34
اکسيد ژرمانيوم اضافه شرده اسرت .بقيره مشخصرات سراختار و مقردار
پارامترهايي که در شبيهسازي به کار رفته در جردول ( )1آمرده اسرت
] 12و  .[13نتايج عددي به دست آمده مربوط به بررسي اثر طول فيبر
و ضريب جفتشدگي توري روي پارامترهاي مختلف در شرايط آسرتانه
است.
جدول( :)1مشخصات فيبر سيليکايي  UHNA4مورد بررسي []13
مقدار پارامتر و واحد

نام کميت و عالمت آن

1/48633

) (ncضريب شکست مغزي

1/44242

) (nClضريب شکست اليه محافظ

)2/2 ( m

) (rcشعاع مغزي

)(m/W

-13

1/55×12

)(m2/W

-22

3/2×12

( )gRضريب بهره رامان
( )n2ضريب شکست غيرخطي

) A'b ( z  L1 )  Ab ( z  L1 ) exp( i

)2/25 (m-1

انعکاس سمت راست و چپ کاواک
R1=r12, R2=r22
] LS=LP [22ضريب اتال موج استوکس و موج دمش

بررا قرررار دادن مقرردار  A'f ،Ab ،Afو  A'bاز رابطررههرراي ( )1و ( )12در
شرايط مرزي (-13الف) و (-13ب) و با در نظر گرفتن رابطههاي (،)12
( )14و ( )15معادلههاي زير که در واقع شرط نوسراني ليرزر اسرت بره
دست ميآيند:

)1/264 (m

) Pطول موج پمپ

1/11 m

) Bطول موج براگ

()15

Serial No. 68

) A' f ( z  L1 )  A f ( z  L1 ) exp(i

2و2

در شکل ( -3الف) تغييرات ضريب اترال آسرتانه مردي ،th ،مرد
اصلي و دو مد کناري متقارن نسبت به مد اصلي برحسب انحرا از مد

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 2

تحليل عملکرد تکمد ليزر فيبر رامان...

/ 31مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،44شماره 2

4

10

-1

=30 m
2

-1

)  =10(m
-1

)  =20(m

100

-1

)  =30(m

80
60
40

)(eff)thl (dB/m

براگ ،th ،نشان داده شده است .محاسبات بره ازاي  =32m-1و پرنج
مقردار مخترلف طرول فيبر انجام شرده اسرت .همانطرور کره مشاهده
ميشود انحرا از مد براگ مد اصلي تمام ساختارها در شرايط آسرتانه
برابر صفر است .يعني فرکانس مد اصلي اسرتوکس دقيقراً برر فرکرانس
براگ منطبق است.
مدهاي کناري بهصورت متقارن در دو طر مد اصلي قرار دارنرد و
همان طور که انتظار ميرود با افزايش طول ليزر مقردار thبرراي مرد
اصلي و مدهاي کناري کاهش مييابد .بهطوري که اتال آستانه مردي
در سراختار  ،L=15cmبرابرر برا  44/22 dB/mو برراي سراختاري برا
 L=55cmبرابر با  2/22215 dB/mبه دست ميآيد که ميتروان آن را
تقريباً برابر با صفر فرض کرد .قابل ذکر است که مقدار بهره در شرايط
آستانه ليزر برابر با مجموع  thو ضريب اتال داخلي فيبر ،LS ،است.
معمرروالً بررراي فيبرهرراي  UHNA4و در طررول مرروج ،1/1m
 LS =2/25dB/mاست .بنابراين در طولهاي کمتر از  15سرانتيمترر
ميتوان عمالً از اتال داخلي فيبر صر نظر نمرود ولري در طرولهراي
بلند مقدار کميت  LSپارامتر موثري براي ارزيرابي بهرره آسرتانه ليرزر
است.

120

20 L=30 cm
200

150

100

0
50
-1
)  (m

-50

-100

-150

0
-200

th

شکل (-3ب) :نمودار اتال آستانه مدي ،th ،برحسب انحرا از مد براگ،
 ،thبراي ساختارهايي با سه مقدار مختلف ضريب جفتشدگي و طول
L=32cm

در شکل ( )4نمرودار  thبرحسرب طرول کراواک بره ازاي مقرادير
مختلف  =12،22،32،42،52،62،72m-1رسم شده است .همان طرور
که انتظار ميرود با افزايش  Lمقدار اتال آستانه مدي کاهش مييابد.
شيب کاهش  thبراي طولهاي کوچکتر خيلي بريشترر اسرت و بره
ازاي طول معيني ،که به ضريب جفتشدگي سراختار بسرتگي دارد بره
مقدار ثابتي ميل ميکند .هر چه ضريب جفتشردگي برزرگترر باشرد
مقدار ثابت  thدر طولهاي کوچکتر اتفاق ميافتد.

10

L=15cm
L=25cm
L=35cm
L=45cm
L=55cm
50

)th(dB/m

0

10

-2

10

-4

0

 L

10
-50

th

شکل (-3الف) :نمودار اتال آستانه مدي ،th،برحسب انحرا از مد براگ،
 ،thبراي ساختارهايي با ضريب جفتشدگي =32 m-1و پنج مقدار مختلف
طول فيبر

نکته قابل توجه ديگر در شکل (-3الف) کاهش اخرتال  thمرد اول و
5
مد دوم با افزايش  Lاست ،دليل آن کاهش گسترهي آزاد بينابي FSR
با افزايش طول است که در اغلب ليزرها مشاهده ميشود.
در شکل (-3ب) تغييرات  thمد اصلي و مدهاي کناري ليزر برحسب
 thبه ازاي سه مقدار مختلف ضريب جفرتشردگي و طرول L=32cm
رسم شده است .همان طور کره مشراهده مريشرود برا افرزايش th ،
کاهش مييابد .علت اين رفتار افزايش جفتشدگي برين مروج رفرت و
برگشت استوکس و افزايش گسيل خود به خود است که به نوبره خرود
شرايط آستانه را در توان کمتري از موج دمش ايجاد ميکند .از طرفري
با افزايش  ،فاصله فرکانسي بين مد اصلي و مردهاي کنراري افرزايش
مييابد که نشاندهنرده افرزايش قردرت تروري در گرزينش فرکانسري
کاواک ليزر است.

Serial No. 68

شکل ( :)4نمودار اتال آستانه مدي مد اول برحسب طول کاواک براي
ساختارهايي با .=12،22،32،42،52،62،72m-1

در شکل ( )5طول موج نوساني دو مد کناري براي سراختارهاي برا
ضريب جفتشدگيهراي  =12،22،32،42،52،62،72m-1نشران داده
شده است .خط افقي در اين شکل منطبق بر طول موج اسرتوکس مرد
اول است .همان طور که مشاهده ميشود با افزايش طرول ،طرول مروج
مدهاي کناري به طول موج مد اصلي نزديکتر مريشرود و برا افرزايش
ضرريب جفتشدگي اختال طول موج مرد کنراري و مرد اصرلي نيرز
بيشتر ميشود.
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شکل ( :)5نمودار طول موج آستانه مدهاي دوم برحسب طول کاواک براي
ساختارهاي شکل .4

اختال مقدار اتال آستانه و اختال طول مروج مرد اصرلي و مرد
کناري پارامترهاي مهمي در ارزيابي عملکرد تکمد ليزر مريباشرند .از
اين رو موقعيت طول موج مد اصلي و مرد کنراري نيرز در طيرف بهرره
رامان فيبر  UHNA4بررسي گرديد .به اين منظور طيف بهنجرار بهرره
رامان براي فيبر  UHNA4با استفاده از اطالعات مرجع ] [14محاسبه
و نمودار آن در شرکل ( )6ترسريم شرده اسرت .موقعيرت مرد اصرلي و
تعدادي از مدهاي کناري مربوط به ساختارهايي با  و Lهاي مختلرف
نيز روي طيف بهره شکل ( )6مشخص شده است.
همان طور که مشاهده ميشود مدهاي کناري در ناحيه کوچکي از
طيف و در دو طر مد اصلي قرار ميگيرنرد .برراي وضروح بهترر ،ايرن
ناحيه با مقياس بزرگتري در گوشره برااليي سرمت راسرت شرکل ()6
نشان داده شده است .مدهاي دوم در فاصله هاشرور خرورده زرد رنرگ
قرار دارند .با توجه به شکل ( )6مقدار بهره رامان مرد اصرلي و مردهاي
کناري همه ساختارها ،عليرغم اينکه اتال مدي متفاوتي دارند ،تقريبراً
يکسان است .اين نتيجه گوياي اين مطلب است که براي تکمد کرردن
ليزر فيبر نوري رامان با فيدبک توزيرعشرده عمرالً بايرد از پارامترهراي
ساختاري کمک گرفت و بهرره رامران مراده تشرکيلدهنرده فيبرر اثرر
چنداني در گزينش مدي ندارند .در شرکل ( )6طرول مروج مرد اصرلي
استوکس با خط پر و موج دمش با خطچين صرورتي رنرگ نشران داده
شده است.
1

1
0.95
R

8960

8950

g

0.9
8940

0.6
Mode
1 &2

0.4
0.2

Normalized Raman gain

0.8

pump
9400

9300

9200

9100

9000

8900

8800

8700

0
8600

-1

)  (cm

شکل ( :)6نمودار طيف بهنجار بهره رامان فيبر  UHNA4آالييده به ژرمانيوم.

در عمل پارامتر اساسي در تحليل ليزرهاي فيبر رامان ،توان آستانه
موج دمش است که مقدار آن براي مدهاي مختلف متفاوت اسرت و بره
ضريب جفتشدگي و طول ليزر بسرتگي دارد .در شرکل ( )7تغييررات

Serial No. 68

توان آستانه موج دمش مد اصلي ،Pth0 ،برحسرب طرول ليرزر بره ازاي
شش مقدار مختلف ضريب جفتشدگي رسم شده است .همان طور که
مشاهده ميشود  Pth0با افزايش طول ابتدا با شيب زيادي کاهش يافته
و به ازاي طول معيني که آن را  Lo1ميناميم بره مقردار تقريبراً ثابرت
 422mWميل ميکند .مقردار  Lo1بره ضرريب جفرتشردگي سراختار
بستگي دارد و به ازاي  =22،32،42،52،62،72m-1به ترتيب برابر برا
 Lo1=61/2 ،47/5 ،38/2 ،31/2 ،26/4 ،22/1cmبه دست ميآيد.
همان طور که انتظار ميرود نحروه وابسرتگي  Pth0بره طرول فيبرر
مشابه وابستگي  thبه  Lاست که با توجه به رابطه ( )1قابل پيشبيني
است.
توان دمش ليزر فيبر رامان با فيدبک توزيعشده و انتقال فاز  /2از
جررنس  ،UHNA4برره طررول  32cmو  =32m-1در شرررايط آسررتانه
بهطور تجربي اندازهگيري و برابر با  1Wگزارش شده اسرت [ .]11ايرن
مقدار با مقداري که در اين مقاله از تئوري به دست آمده تطابق دارد.
در شکل ( )7خط افقي سبز رنگ توان دمش  1Wرا نشان ميدهد.
در ساختار ارائه شده در [ ،]11به ازاي توان موج دمرش ورودي ،13W
توان خروجي  1/6Wو پهناي خط کمترر از  2/21nmبره دسرت آمرده
است.

شکل ( :)7نمودار توان دمش آستانه مد اول ،Pth0 ،برحسب طول کاواک براي
ساختارهاي با ضريب جفتشدگي مختلف.

توان آستانه موج دمش اولين مد کناري ،Pth1 ،برحسب طول فيبر در
شکل ( )8نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود با
افزايش  Lو  مقردار  Pth1کراهش مييابد و به مقدار  Pth0نزديک
ميشود .بنابراين در شرايطي که توان ورودي موج دمش در شرايط
باالي آستانه بيشتر از  Pth1باشد مد کناري همزمان با مد اصلي در
موج خروجي ليزر ظاهر ميشود .وقوع اين حالت براي فيبرهاي نسبتاً
بلند و ساختارهاي با ضريب جفتشدگي زياد احتمال بيشتري دارد.
اکنون با استفاده از نمودارهاي شکلهاي ( )7و ( )8بازههرايي از  Lو 
را به دست ميآوريم که به ازاي آن ساختار مورد نظر در شرايط براالي
آستانه تکمد باقي ميماند .بره ايرن منظرور مقردار تروان مروج دمرش
ورودي ليزر در شرايط باالي آستانه را کمي بريشترر از مقردار تجربري
داده شده در [ ،]12يعني برابر با  15وات در نظر ميگيريم .اين مقردار
توان روي شکل ( )8با خط افقي سبز رنگ نشان داده شده اسرت .ايرن
خط هر يک از نمودارهاي شکل ( )8را به دو بخرش تقسريم مريکنرد.
بخش بااليي طولهايي از هر ساختار را نشان ميدهد که تروان آسرتانه
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موج دمش اولين مد کناري آن بزرگتر از  15Wاست .اگر مقدار طول
در محل تقاطع خط افقي با هر نمودار را  L02نامگذاري شود بهسادگي
ميتوان نتيجه گرفت که اگر طول هر ساختار کمتر از  L02انتخاب شود
ليزر تا توان دمش  15Wتکمد باقي خواهد ماند و مد دوم در خروجي
ليزر ظاهر نميشود.
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شکل ( :)8نمودار توان دمش آستانه مد دوم ،Pth1 ،برحسب طول کاواک ،براي
ساختارهاي شکل (.)4

در واقع نمودارهاي شرکل ( )7و ( )8ابرزار مناسربي برراي انتخراب
ساختارهايي با طول و ضريب جفتشدگي بهينه را ارائره مريدهنرد .از
نمودارهاي شکل ( )7کمترين مقدار  Lکه به ازاي آن توان آستانه موج
دمش مد اصلي کمينه است ،به دست ميآيد .از نمودارهاي شرکل ()8
بيشترين مقدار  Lرا که به ازاي آن توان آستانه موج دمش مد کنراري
بيشتر از  15Wاست ميتوان استخراج نمود .مقدار طول بهينره برراي
هر ساختار در بازه ] [L01, L02قرار ميگيرد.
سطح هاشور زدهي شکل ( )1بازهي ] [L01, L02را برراي ليزرهراي
فيبر رامران برا فيدبک توزيع شده و انتقال فراز  /2برحسرب  نشران
ميدهد .همان طور که مشاهده ميشود با افزايش  برازه طرول بهينره
وسيعترر ميشرود .برهطرور مررثال بررراي دو سرراختار بررا ضرريررب
جفتشدگيهراي  32m-1و  ،42m-1طررول مناسرب را برراي عملکررد
تکمد بره ترتيرب در برازه ] [46/6 ،64/2سرانتيمترر و ][38/2 ،56/5
سانتيمتر ميتوان انتخاب کرد .آسرتانه تروان مروج دمرش مرد اصرلي
 Pth0=400mWو  Pth1>15Wاست.

شکل ( :)1سطرح هراشور زده بازه طول بهينه [ ]L01, L02را براي عملکرد
تکمد ليزرهاي فيبر رامان برا فيدبک نروزيع شرده و انتقال فاز  /2نشان
ميدهد Pth=422mW .و Pth1>15 W
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 -4نتيجهگيري
عملکرد ليزرهاي فيبر رامان با فيدبک توزيعشده و انتقرال فراز  /2در
شرايط آستانه و حالت پايدار زماني با استفاده از حل معادلههراي مروج
جفتشده غيرخطي مورد ارزيابي قرار گرفت .آناليز انجام شده نشان داد
که با افزايش طول و ضريب جفتشدگي مقدار توان دمش آسرتانه مرد
اصلي و مد کناري کاهش مييابد .از طرفي در طولهراي معينري تروان
دمش آستانه مد اصلي به مقدار ثابتي در حردود  422ميلريوات ميرل
ميکند که اين نتيجه حد بااليي براي طول ساختار به دست ميدهد.
نتايج به دست آمده نشان داد براي آن که طيف خروجري سراختار
موردمطالعه در شرايط باالي آستانه تکمد باقي بماند الزم اسرت تروان
دمش اولين مد کناري اختال قابل توجهي با تروان دمرش مرد اصرلي
داشته باشد .براي رسيدن به اين شرايط بازهاي براي طرول بهينره هرر
ساخرتار به دست ميآيرد .بهطرور مثرال برراي دو سراختار برا ضرريب
جفتشدگيهاي  32m-1و  ،42m-1بازه طول بهينه به ترتيب برابر برا
] [46/6 ،64/2سانتيمترر و ] [38/2 ،56/5سرانتيمترر اسرت .در ايرن
شرايط توان دمش مد اصلي کمتر يا مساوي با  422mWو توان دمش
اولين مد کناري حداقل برابر با  15Wاست.
الگوريتم ارائهشده در اين مقاله امکان طراحري و آنراليز ليرزر فيبرر
نوري رامان با فيدبک توزيعشده را براي يافتن ساختارهاي تکمرد ،برا
توان آستانه موج دمش پايين و طول بهينه فراهم مينمايد.
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