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 پراكندگي القايي بريلوئندر  كنشهندسه برهماثر  

 3، اكبرنظري گلشن3، پگاه جمشيدي*،2،  1محمد جابري

 اي تهران انتهاي كارگر شمالي پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، پژوهشكده پالسما و گداخت هسته1

2
 هاي كوانتوميفوتونيك و فنآوري اي، پژوهشكدهتهران انتهاي كارگر شمالي پژوهشگاه علوم و فنون هسته 

 تهران دانشگاه شاهد، دانشكده علوم پايه، گروه فزيك3

جهـت   ،براي ساختار تك سلوليپراكندگي القايي بريلوئن  فرايندكنش در  اثر تغييرات هندسه برهم به مطالعه مقالهدر اين -چكيده 
و پايـداري انـرژي خروجـي در    از آينه مـزدوج فـاز    ميزان تغييرات انرژي بازتابي. پرداخته شده است ، بهينهساختار به يابي  دست
 سـه بـرهمكنش  دتغيير در هندهد با  نتايج نشان مي .قرار گرفته استبررسي مورد بريلوئن نده پراكنسلول  ازاپتيكي  يسازمحدود

به عنوان محدود ساز اپتيكي در خروجي به انرژي پايدار و قابل كنترل عالوه بر بهينه سازي انرژي بازتابي از آينه مزدوج فاز توان  مي
 . دست يافتهاي محدود سازي اپتيكي،  همراه با ساير مشخصه

 هندسه برهمكنش ،آينه مزدوج فاز، محدود سازي اپتيكيپراكندگي القايي بريلوئن،  -كليد واژه

Effect of Interaction Geometry on the Stimulated Brillouin Scattering  
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Abstract- In this paper, the effect of changes in the interaction geometry on the stimulated Brillouin Scattering process 

in a single-cell setup to achieve the optimized configuration is studied. The energy reflectivity variations of the phase 

conjugate mirror and energy stability in optical limiting of SBS cell have been investigated. Our results show that the 

energy reflectivity of phase conjugation mirror can be optimized and the output energy of the SBS cell as a SBS- optical 

limiter can be controlled by changing the interaction geometry. 
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 مقدمه

به واسطه كاربردهاي آن  ،SBS، پراكندگي القايي بريلوئن 
به عنوان آينه مزدوج فاز اپتيكي و جبران انحراف هاي به 

توليد تپ هاي  باريكه فرودي و همچنين وجود آمده در 
تر از طول عمر فونون  ها مرتبه كوتاه فشرده تا ده

. ]2, 1[بسيار مورد توجه دانشمندان بوده استآكوستيكي 

توان  پراكندگي القايي بريلوئن ميمهم از ديگر كاربردهاي 
١اپتيكيمحدود سازي ايجاد به 

)SBS-OL( 3[اشاره نمود[ 

و انحراف شدت كم هاي   كه تكنيكي براي عبور باريكه
محدود از  .باشد توان ليزري مياز باريكه پربخشي ديگر 

و بهينه سازي براي محافظت قطعات اپتيكي  اپتيكيسازي 
در ليزرهاي پرتوان و يا ساختارهاي پايداري سيستم ليزري 

بسياري از در . شودبكار گرفته ميهندسي بزرگ، 
مانند جذب  اپتيكي محدود سازي برايهاي مرسوم  روش
به واسطه  ،اشباع پذير رسانندگي نوري و جاذب، فوتوني دو

برگشت هاي  يا شكستو  القاي گرماناشي از  هاي آسيب
٢كتريكلا-ديناپذير در 

در ذات فرايند محدود سازي كه  
، كنترل توان نوري ليزرهاي پر قدرت وجود دارد اپتيكي
 SBSبا توجه به اينكه در فرايند  .شود برآورده نميكامال 

آستانه تخريب بيشتر مواد مورد استفاده باالتر از 
به عنوان يك فرايند  SBSباشد، لذا  مي 

هاي باالي  توانايي كنترل توان با كننده) فعال( خود پايدار
محدود سازي نوري روشي بسيار مناسب براي ، ليزري
 . ]4[باشد مي

و پديده محدود رفتار آينه مزدوج فاز حاضر در پژوهش 
بر كمك پراكندگي القايي بريلوئن را با سازي اپتيكي 

تغيير طول سلول و ( SBSساختار هندسي سلول  حسب 
و تغيير  متناسبها با فاصله كانوني  استفاده از عدسي

                                                           
 

  
1Stimulated Brillouin Scattering   Optical Limiting 
2
  Irreversible Dielectric Breakdown 

به منظور )  SBSفاصله عدسي تا پنجره ورودي سلول 
در  و تغيير در طول برهمكنش شدت باريكهتغيير در 

به صورت تجربي هاي مختلف  با طولآرايش تك سلولي 
خالص از استون  .قرار گرفته است بررسيمورد مطالعه و 

به  با ضريب بهره بريلوئن % 99,98
 .عنوان ماده پراكننده استفاده شده است

 چيدمان آزمايش

در طي فرايند انجام تحقيقات از يك نوسانگر حلقوي تك 
تك مد طولي و تك مد هاي ليزري  جهتي براي توليد تپ

 .]5[تاس استفاده شده TEM00عرضي 

بعد از عبور از دو تقويت كننده باريكه خروجي ليزر  قطبش
-توسط دو قطبشگر گلن، Nd:YAGبا محيط فعال 

خطي و به كمك يك تيغه ربع موج با ) GT(تامسون 
 SBSمثبت درون سلول  عدسيقطبش دايروي توسط يك 

نشان داده  )1(چيدمان آزمايش در شكل  گردد كانوني مي
  .شده است

FFPD1  
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PLate AMP2  M 
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ff 

نوسانگر حلقوي تك مد طولي  : OSC :چيدمان اپتيكي آزمايش -1-شكل
تقويت : AMPتيغه شيشه اي پوليش شده،  Plate:و تك مد عرضي ،  

گر گلن  قطبش : GTتيغه نيم موج،: HWPآينه تمام بازتابان، : Mكننده، 
 fفوتوديود سريع ، :  FPDكالريمتر،:  JM،تيغه ربع موج:  QWP تامسون،

 .سلول پراكننده حاوي استن خالص:  SBS-cellعدسي مثبت و
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 363با طول  SBSرفتار انرژي بازتابي از تك سلول 

با استفاده از  -ميليمتر 14قطر دهانه ورودي  -متر ميلي
ميليمتر در فاصله  400عدسي با فاصله كانوني 

تا پنجره ورودي سلول، در شكل شماره  
و مطابق با تئوري و نتايج ديگران  .ترسيم شده است) 2(

و به منظور مقايسه و صحت نتايج بدست  ]2, 1[باشد مي
 .آمده، آورده شده است

 

 . mm363 به طول  SBSرفتار انرژي بازتابي از سلول  -2شكل 

الزم به ذكر است كه مقدار انرژي بازتابي به صورت نسبت 
 .شود بر انرژي ورودي به سلول تعريف مي بازگشتيانرژي 

انرژي استوكس با احتساب ضرايب همچنين مقدار 
تيغه ربع موج  و اي تيغه شيشه(عبوردهي قطعات اپتيكي 

)  تامسون-و قطبشگرگلن 

  :برابر بالذا ضريب عبور دهي در نظر گرفته شده 

با نمايي  ضريب بازتابش انرژي به صورترفتار . مي شود
مجانبي حدود تا مقدار افزايش انرژي فرودي به سلول 

 SBSرفتار ضريب بازدهي اين سلول . يابد افزايش مي  50%

تا  150از به ازاي تغيير در فاصله عدسي تا ورودي سلول 
 )ژول ميلي 25الي  3(انرژي فرودي  برحسبميليمتر  270

 ،با افزايش فاصله. ده شده استانشان د )الف(3در شكل 
فرايند در اين  .مشهود مي باشدفزايش انرژي بازتابي ا

كاهش طول  وليزر باريكه افزايش شدت حقيقت با 
با توجه به معادالت حاكم بر لذا ، داده استرخ  ،برهمكنش

پراكندكي القايي بريلوئن انتظار وجود يك نقطه بهينه براي 

بدليل تشكيل  افزايش بيشتر فاصله .ردوجود دافاصله 
كمر باريكه در نزديكي پنجره ورودي و شكست پنجره، 

انرژي  همچنين در فواصل كوچك . امكان پذير نبود
بدست نتايج . يابد استوكس بازتابي به شدت كاهش مي

بريلوئن تانه انرژي آس مقدار نشان از كاهشهمچنين آمده 
و كاهش طول برهمكنش با   مقدار كاهشو در نتيجه 

 .دارد ،افزايش شدت باريكه

به طول  يرفتار انرژي بازتابي براي سلول) ب(3در شكل
mm750 فاصله كانوني  اعدسي ب وmm600  در فواصل

در بازه انرژي  متفاوت 
با افزايش . ترسيم شده است 

تشكيل موج بريلوئن براي مقدار انرژي آستانه فاصله، 
همچنين كاهش يافته و  mJ3به  mJ 16از ستوكس ا

در انرژي فرودي % 50تا % 9افزايش انرژي بازتابي از 
اين روند در سلولي  .شود مشاهده مي 

لذا با توجه به طول . مشاهده گرديدنيز  mm157 به طول 

در فواص متفاوت بين عدسي و  SBSرفتار انرژي بازتابي از سلول  -3شكل 
 .mm750 ) و ب mm363 ) سلول براي سلول به طول الف

)الف(

 )ب(
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توان مقادير انرژي  سلول و فاصله بين عدسي تا سلول مي
با توجه به فرايند  .بازتابي و انرژي آستانه را تعيين نمود

بازتاب هنگامي كه انرژي ورودي پراكندگي القايي بريلوئن 
كند و بخشي از انرژي باريكه ليزر از سلول خارج  پيدا مي

در  .را داردهاي محدود سازي نوري  ويژگيمي شود كه 
تيب رفتار انرژي عبوري از سلول به تر) الف و ب(4شكل 

 . داده شده استميليمتر نشان  750و  363 هاي طول رايب

نمودارها پيداست با افزايش انرژي ورودي همانطور كه از 
، يابد به سلول، انرژي عبوري به صورت نمايي كاهش مي

و و تقريبا پايدار تا يك مقدار مجانبي  يكاهشروند اين 
اين روند در فواصل . يابد ادامه ميمستقل از انرژي ورودي 

با و  باشد ميخطي به صورت و كاهشي بسيار كم 
نتايج . دهندبدست ميثابتي مقدار تقريبا افزايش انرژي 

عدسي تا سلول مقدار انرژي دهد با افزايش فاصله  نشان مي
محدودشده اپتيكي كمي متفاوت مي باشد لذا با تغيير در 

توان انرژي  طول سلول و فاصله بين عدسي و سلول مي
از ديگر . بدست آوردكنترل پايدار و قابل اپتيكي عبوري 

توان به توليد باريكه با  زي اپتيكي مياثرات محدود سا
فضايي تقريبا تخت و همچنين رفتار زماني با قله  1,2توزيع

تخت اشاره داشت كه در اين مقاله مجال بررسي آن يافت 
 . نشد و درمقاالت بعدي مورد تحليل قرار خواهند گرفت

 گيري نتيجه

در اين پژوهش به مطالعه پديده پراكندگي القايي بريلوئن 
ه عنوان آينه مزدوج فازي و محدود ساز اپتيكي پرداخته ب

فاصله  ياتغيير در طول هندسي سلول و نتايج با شد و 
مورد مقايسه و  سلولدهانه ورودي باريكه در عدسي تا 

نتايج نشان ميدهد افزايش فاصله بين . تحليل قرار گرفت
عدسي و سلول منجر به افزايش ضريب بازتابش انرژي و 

 يتدر حالاين نتايج شود  ژي آستانه بريلوئن ميكاهش انر
تغيير همچنين با . يابد ش ميهكه طول برهمكنش كااست 

طول سلول، (در ساختار هندسي پراكندگي القايي بريلوئن 
هاي فرايند  ويژگي) طول برهمكنش و شدت باريكه ورودي

محدود سازي اپتيكي در انرژي خروجي از سلول برقرار 
ميتوان ميزان انرژي خروجي پايدار از و همچنين است 
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 SBSرفتار انرژي عبوري به منظور محدود سازي نوري از سلول  -4شكل 

در فواص متفاوت بين عدسي و سلول و پايداري انرژي خروجي براي سلول 
 .mm750 ) و ب mm363 ) به طول الف

)الف(

 )ب(


