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 چكیده
تاثیر  مورد مطالعه قرار گرفته است. استون،  سلول آینه مزدوج فازی ناشی از پراکندگی القایی بریلوئن در زمانی تپ بازتابی از  تجربی رفتارپژوهش  در این

این مقایسه برای آینه. طول برهمكنش در میزان پهنای تپ استوکس بازتابی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت تغییر تغییر در شار انرژی ورودی به سلول و
توان به انرژی می ،م برهمكنشتغییر در حج دهد باهای شكل پالس نشان میگیری. اندازههایی با طول متفاوت انجام گرفته استلهای مزدوج فازی با سلو

 . تر و کمینه پهنای تپ بازتابی برحسب انرژی ورودی دست یافتآستانه پایین

 ، فشرده سازی تپاکندگی القایی بریلوئن ،هندسه برهمکنشآینه مزدوج فازی، پر :واژه های کلیدی
 

Investigation of Energy Flux effect on the reflected pulse width from phase conjugate 

mirror based on stimulated Brillouin scattering 

 

M. Jaberi1*; P. Jamshidi2; M. R. J. Milani3; A. Nazari gholshan2 

 
1 Plasma and Nuclear Fusion Research School, NSTRI, Tehran, Iran,  

2Shahed University, faculty of science, physics group, Tehran, Iran 
3Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, Tehran, 

 

Abstract  
 

In this experimental research, temporal behavior of backward Stokes pulse from a phase conjugate mirror 

resulted by stimulated Brillouin scattering in pure acetone has been studied. The effect of variation of input 

energy flux to the cell and interaction length on the reflected Stokes pulse width were studied for cells of 

different lengths. Measurements of pulse shape show that lower threshold energy and minimum reflected pulse 

width can be achieved by varying the interaction volume.   
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 قدمهم
مطورد  ، به واسطهه کاربردهطای آن   SBS، 1پراکندگی القایی بریلوئن

بطه   پراکنطدگی القطایی بریلطوئن   توجه پژوهشگران بوده و هسطتااز  
جبططران  بططرای  PCM-SBS 2عنططوان آینططه مططزدوج فططاز اپتیکططی 

های نوری ناشی از قهعطا  و تقویطت کننطده هطای نطوری،      بیراهیا
مچنین تولید تپ های فشرده تطا  ه، بهبود کیفیت فضایی باریکه لیزر

تططر از لططور عمططر فونططون آکوسططتیکی، ترکیطط  هططا مرتبططه کوتططاهده
و مطوارد دیگطر   ، تصطویر بطرداری میکروسطکوپی    های لیزریباریکه

      ا  [6-1]گیردامورد بهره برداری قرار می
 SBS_PCMدستیابی یه تپ های کوتاه در برای  تاکنون
مرتبه لور تپ لیزری استفاده از  هاییبایست از سلورمی
ی با لور یهاهای کوتاه در سلورلذا دستیابی به تپ، [2, 1]گرددمی

کوچک بسیار مورد توجه می باشدا در این پژوهش تغییرا  پهنای 
و حجم پ استوکس با توجه به تغییر شار ورودی به سلور ت

ه به تغییر در استا با توج برهمکنش مورد مهالعه قرار گرفته
 فاصله عدسیغییر در تدیگر  هندسه آینه مزدوج فاز و یا به عبار 

ی تغییر در شار انرژمنجر به ، SBSتا سلور  کانونی کننده باریکه،
این آزمون  نتایجشودا میورودی و حجم برهمکنش در ماده، 

نشان از وجود یک نقهه  هایی با لور متفاو ،تجربی در سلور
ی زمانی تپ بازگشتی بر حس  انرژی ورودی به کمینه در پهنا

 دارداسلور 

 آزمایشچیدمان 

گیری پراکندگی القایی رو به برای اندازه تجربی آزمایشچیدمان 
شده استا آرایش تجربی، متشکل از ( نشان داده 1عق  در شکل )

با و نانو ثانیه  33با پهنای تپ  Q، سوییچNd:YAGیک لیزر 
دو تقویت کننده با یلی ژور به همراه م 11انرژی خروجی حدود 

ها نوسانگر گیریتمام اندازه باشدا درمیNd:YAG محیط فعار 
ا [7] کندکار می TEM00مد عرضی و لولی با ساختار تک مد 

 SBS ای تشکیل آینه مزدوج فازی با سلورمختلفی بر هایآرایش

                                                 
Stimulated Brillouin Scattering 

Phase Conjugate Mirror 

در پژوهش حاضر تغییرا  پهنای زمانی تپ  ،[2]وجود دارد
های مختلف با لور SBS بازگشتی استوکس از آرایش تک سلولی

و در فواصل متغیر بین عدسی تا سلور اندازه گیری و به مقایسه 
باریکه لیزری با قهبش دایروی، به کمک  نتایج پرداخته شده استا

 موجشود ، کانونی میSBSیک عدسی همگرا درون سلور 
 ( و قهبی کنندهQWPاستوکس بازتابی به کمک تیغه ربع موج )

حاوی استون  شودا سلور( به بیرون هدایت میGTتامسون )-گلن

20 درصد با بهره بریلوئن 89/88با درجه خلوص  cm
GWB

g  
تپ لیزر اصلی و همچنین تپ استوکس برگشتی از  شکل باشدامی

ود سریع و اسیلوسکوپ دیجیتالی به کمک یک فوتودی سلور
Tektronix   شودا آشکارسازی می مگا هرتز033 باندبا پهنای 

 مشاهدات تجربی
با  -متر میلی 363با لور  SBSرفتار انرژی بازتابی از تک سلور 

 در فاصله  متر میلی 133فاصله کانونی عدسی با استفاده از 
210D  ( 2تا پنجره ورودی سلور، در شکل شماره )متر  میلی

 ا[1]باشدمهابق با تئوری و نتایج دیگران می کهترسیم شده استا 
 رفتار ضری  بازتابش انرژی به صور  نمایی با افزایش انرژی

 یابداافزایش می  %03فرودی به سلور تا مقدار مجانبی حدود 
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تیغه  Plate: ،نوسانگر : OSC چیدمان اپتیکی آزمایش: -1-شکل
:آینه تمام بازتابان،  M: تقویت کننده، AMPشیشه ای پولیش شده، 

HWP،تیغه نیم موج : GT: گر گلن تامسون، قهبشQWP تیغه ربع  :
-SBSعدسی مثبت و f: فوتودیود سریع ،  FPD: کالریمتر، JMموج،

cellسلور پراکننده حاوی استن خالصا  : 



 . متر میلی 363 به لور SBSرفتار انرژی بازتابی از سلور  -2شکل 

به لور  اسیلوسکوپ را برای سلور تصویر ثبت شده از 3در شکل 
نشان داده شده استا نمودار باالیی ) با رنگ آبی(  متر میلی 703

تپ نوسانگر، نمودار وسط )زرد رنگ( تپ استوکس بازگشتی را 
همراه با الالعا  مربوط به پهنای زمانی و زمان خیزش و دامنه 
تپ و نمودار قرمز رنگ تبدیل فوریه تپ استوکس با انرژی 

 می باشد mJ  8ورودی  حدود

 
برای سلور به لور  گیری شده با اسیلوسکپاندازه SBS: پهنای تپ  3شکل
 میلی متر 703

157لور با  برای سلولی SBSتغییرا  پهنای پالس 
Cell

L  
به ازای تغییر در  متر میلی103و عدسی با فاصله کانونی  متر میلی

 متر میلی 223تا  197ورودی سلور از  دهانهفاصله عدسی تا 
نشان داده شده استا  1برحس  انرژی فرودی در شکل متر میلی

مشاهده شد که اوالً پهنای پالس بازگشتی کمتر از پهنای پالس 
نوسانگر است و با افزایش انرژی ورودی به سلور، پهنای زمانی 

سلور به فاصله بین عدسی تا  افزایش یافته استا ثانیاً با کاهش
یابدا البته در ازای انرژی ورودی یکسان پهنای پالس کاهش می

پراکندگی القایی بریلوئن، رفتار تغییرا  پهنای  تولیدآستانه  انرژی
باشد که با افزایش انرژی شاهد کاهش زمانی کمی متفاو  می

همچنین نتایج نشان از کاهش مقدار انرژی باشیما پهنای پالس می
ن با افزایش فاصله بین عدسی و سلور ناشی از آستانه بریلوئ

با توجه به معادال  حاکم بر  می باشداافزایش شد  باریکه لیزر 
و تغییرا  شد  و لور برهمکنش با پراکندکی القایی بریلوئن 

کمینه انتظار وجود یک نقهه تغییر فاصله بین عدسی و سلور 
دی به وپهنای زمانی تپ استوکس بر حس  فاصله و انرژی ور

بدلیل  D افزایش بیشتر فاصلهدر این لور وجود داردا سلور 
احتمار تخری  تشکیل کمر باریکه در نزدیکی پنجره ورودی و 

نرژی ، ا، امکان پذیر نبودا همچنین در فواصل کوچکسهوح
 یابدا به شد  کاهش میبازتابی 

به سلور برای تغییرا  پهنای تپ استوکس برحس  انرژی ورودی  -1شکل 
با فواصل مختلف عدسی تا سلورمتر میلی 107سلولی به لور 
 703برای سلولی به لور  تغییرا  تپ استوکسرفتار  0-در شکل
در فواصل متفاو   مترمیلی 633و عدسی با فاصله کانونی  مترمیلی

100 300D  3در بازه انرژی مترمیلی 45E  
از  لمستقدهد نشان میها بررسی رسیم شده استا ت ژورمیلی

با افزایش انرژی لیزر ورودی، پهنای مقدار فاصله عدسی تا سلور، 
و سپس روند یابد میای کاهش زمانی استوکس تا نقهه کمینه

و  عدسیافزایش فاصله بین مهاالعه گیردا افزایشی به خود می
با افزایش فاصله، مقدار انرژی آستانه بریلوئن هد دنشان میسلور 

ا کاهش یافته استژور میلی 3به  16برای تشکیل موج استوکس از 
فشردگی  تغییرا  فاصله و انرژی منجر به یافتن مقدار بیشینه

گرددا همانهور که از نمودارها پیداست )کمینه پهنای پالس( می



و انرژی  مترمیلی 200D  در فاصلهکمینه پهنای تپ استوکس 
9E 107 این روند در سلور به لور  .رخ داده استژور میلی 

و فاصله بین  نیز مشاهده گردیدا لذا با توجه به لور سلورمتر میلی
تپ استوکس و انرژی آستانه  توان مقادیر پهنایعدسی تا سلور می

 تعیین نمودا را

همانهور که از نمودارها پیداست با افزایش انرژی ورودی به 
کمینه و سپس یک یابد، تا یک مقدار کاهش می پهنای تپسلور، 

های بزرگتر نیز این گیردا برای لورمیبه خود روند افزایش را 
تنها به لور در مقاال  منتشر شده روند وجود دارد ولیکن تاکنون 

ستیکی و مد  زمان برهمکنش بین دو موج لیزر و عمر فونون اکو
ا و در مورد هندسه برهمکنش و [0]شده استاستوکس پرداخته 

فاصله سلور با عدسی   تغییرا  شار انرژی با توجه به تغییر
 تحقیقی انجام نگرفته بودا

 گیرینتیجه
القایی بریلوئن به عنوان  در این پژوهش به مهالعه پدیده پراکندگی

با تغییر در بازگشتی تغییرا  پهنای زمانی تپ آینه مزدوج فازی و 

به عبار  دیگر  و یاکنش و شد  ورودی به سلور برهم حجم
بررسی و فاصله عدسی تا دهانه ورودی سلور مورد  درتغییر 
کنش و تغییر در حجم برهمدهد قرار گرفتا نتایج نشان میمقایسه 
و انرژی آستانه بریلوئن تغییر در منجر به رودی به سلور شد  و

بین  فاصلهنشان داده شد با افزایش  شودامیپهنای تپ استوکس 
و شد  کنش کاهش که لور برهمبه صورتی که  با سلورعدسی 

تغیرا   کاهش یافتای تولید ، انرژی آستانهیابدمیورودی افزایش 
در پهنای تپ استوکس  انرژی و فاصله منجر به ایجاد کمینه

 شودابازگشتی می

 ،، با افزایش انرژی لیزرعدسی تا سلور در فواصل بسیار کم
) نمودار  شودتغییرا   پهنای تپ خروجی کمتر دچار تغییرا  می

های و لذا در سیستم 0در شکل متر میلی 133مربوط به فاصله 
شد   پرقدر ، برای پایداری پهنای تپ خروجی در برابر تغییرا 

توان از فواصل کم بین عدسی و و انرژی ورودی به سلور، می
سلور بهره برد تا شاهد تغییرا  ناگهانی بر روی پهنای تپ 

 کمینه نخواهد بودا لکن این پهنا لزوماً خروجی نباشیم
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س برحس  انرژی ورودی به تغییرا  پهنای تپ استوک -0شکل 
حاوی استون خالص با  mm 703سلور برای سلولی به لور
 فواصل مختلف عدسی تا سلور


