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چکیده
در این مقاله به بررسی مد قفل شوندگی لیزرها میپردازیم و این تکنیک را با آزمایشات میسنجیم.
نخست پاسخ فرکانسی و پهنای پالس مد قفل شونده فعال را در ناحیه فرکانسی و زمانی مییابیم .سپس
پهنای پالس بدست آمده از مد قفل شونده منفعل را با مد قفل شونده فعال مقایسه میکنیم.
واژگان كلیدي :مد قفل شونده ،لیزرها ،فعال ،منفعل.
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مقدمه
قفل شدگی مد به وضعیتی گفته میشود که مدها ی کاواک با دامنه یکسان و با فازهای قفل شده مجبور به نوسان کنند .در
اپتیک با قفل مدی میتوان پالسهای لیزری فوق کوتاه با پهنای زمانی در مرتبه پیکوثانیه و فمتوثانیه تولید کرد [ Silfvast
) . ](2004با این حال اولین بیانیه از پایه این پدیده ،یک سال بعد در کارهای لمب  Lambدیده شد که قفل مدی سه مد را
بررسی کرده بود .در این بازه زمانی ،لیزرها به صورت تحلیلی در قلمرو فرکانسی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که
لیزرها ،مدهای طولی چندگانه ،شبیه به تداخل سنج فابری-پروت دارند .در همان سال ،هریس  Harrisو تارگ  Targبرای به
دست آوردن قفل مدی مدوالسیون فرکانس ،یک مدوالتور فرکانسی را درون یک کاواک لیزری به کار گرفتند .دیدومنکو
 Didomenicoپیشگویی کرد که اگر مدهای یک کاواک بتوانند به گونهای تشکیل شوند که رابطه فازی ثابتی با همدیگر
داشته باشند ،یعنی اگر بتوانند با یکدیگر قفل شوند (سرچشمه عبارت قفل مدی) ،میتوان از رابطه تبدیل فوریه میان دو قلمرو
زمانی و فرکانسی ،به یک پالس کوتاه در زمان دست یافت .مستقل از کارهای دیدومنکو ،نخستین لیزر قفل مدی به صورت
تجربی توسط هارگرو ، Hargroveفورک  Forkو پوالک  Pollackساخته شد .در  ، ۱۹۶۵موکر  Mockerو کولینز
Collinsنخستین لیزر قفل مدی کنش پذیر را اختراع کردند که پالس -Qسوییچشان به پالسهای کوتاهتری شکافته شد.
سرانجام هفت سال پس از نخستین آزمایش قفل مدی کنش پذیر ،ایپن ، Ippenشانک  Shankو داینس Dienes
نخستین کسانی بودند که لیزر قفل مدی کنش پذیر با قطار پالسی پایدار را در  ۱۹۷۲ساختند .در  ،۱۹۷۰کویژنگا
 Kuizengaو سیگمن  Siegmanروشی را در قلمرو زمانی برای قفل مدی کنش گر انجام دادند .که آنها را به پیشگویی
شکل و پهنای پالس های قفل مدی شده به روشی ساده قادر ساخت و همچنین به صورت تجربی نیز تایید شد .با به کارگیری
روشی که کویژنگا و سیگمن به کار گرفته بودند ،کیم  ، Kimماراسه  Maratheو رابسون  Rabsonنشان دادند که پالس-
ها باید به صورت یک تابع هرمیت -گوسین باشند و شکل گوسی پالس فرض شده توسط کویژنگا و سیگمن ،تنها یک خانواده
از حلهای مجاز است .دو سال بعد ،هاوس  Hausنشان داد که توابع هرمیت-گوسین مراتب باالتر ناپایدارند و بنابراین تنها
شکل پالس گوسی از نظر فیزیکی قابل دست یابی است .به عالوه هاوس تالش کرد تا توصیف های قلمرو فرکانسی و زمانی
قفل مدی را با هم وفق دهد .پس از آن ،هاوس نخستین شیوه تحلیلی برای لیزرهای پیوسته قفل مدی شده کنش پذیر را با
فرض یک جاذب اشباعی سریع و با به کارگیری شیوه قلمرو زمانی سیگمن پیشرفت داد .در نهایت در  ، ۱۹۹۱اثرات فضایی-
زمانی برای تولید پالسهای  ۶۰فمتوثانیهای با کریستال تیتانیوم سفایر ) Titanium-Sapphire (Ti:Al2O3هم به عنوان
محیط بهره و هم به عنوان قفل مدی کننده به کار گرفته شد .در این روش ،که به عنوان قفل مدی عدسی کر )(KLM
شناخته میشود ،بهره باالتر در یک ناحیه فضایی کوچک متمرکز میشود )KLMروزنه نرم) و یا یک روزنه در پشت محیط
بهره قرار میگیرد ) KLMروزنه سخت) تا نورهایی که به اندازه کافی جایگزیده نیستند را حذف کند .اثر غیر خطی خود
کانونی شوندگی ،برای غلبه بر اثر کنش پذیر پهن شدگی پراش-القا برای شدتهای باال به کار میرود.
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با وارد کردن یک روزنه ،سخت یا نرم ،کارکرد پالسی بر روی کارکرد پیوسته قرار میگیرد ولیزر به صورت کنش پذیر قفل
مدی میشود .کوتاهترین پالس تولید شده تاکنون از این شیوه قفل مدی به دست آمده است که دارای نرخ تکرار کمتر از ۱۰۰
مگاهرتز است [) .]Usechak (2006ایجاد پالسهای فراکوتاه از روش مد قفل شونده یک تکنیک به خوبی مستقر شده است.
مد قفل شونده فعال در ناحیه فركانسی و زمانی
مد قفل شونده فعال ،تکنیکی برای قفل مدها میباشد که بر اساس یک مدولهساز فعال که با سیگنالی خارجی کار میکند و در
کنار یکی از آینهها قرار داده میشود .تشدیدگر فابری-پروت نوری را در نظر بگیرید که از دو آینه دارای جداکننده مدهای
زمان رفت و برگشت است .فرکانس مد
تشکیل شده است ،در اینجا
محوری (طولی) در فرکانس
مشخص می کنیم .مدوالتور یک مدوالسیون کسینوس مانندی از مد مرکزی در فرکانس
مرکزی را به وسیله
تولید میکند ( شکل  ۱را ببینید ) .تغییرات دامنه به ازای هر بار عبور از میان تقویت کننده
و باندهای جانبی در
میشود [).]Haus (2000
()1

در اینجا
انتقال داد.

مدوالسیون،

اتالف و

بهره است .با استفاده از سه تقریب زیر میتوان بیان باال را درون یک اپراتور استاندارد

 -۱فرکانس وابسته به بهره میتواند تا مرتبه دوم در
 -۲طیف فرکانسی مجزا با مولفههای فوریه در
میشود.
 -3مجموع
خیلی چگال باشد .معادله ( )۱میشود

بسط داده شود.
به وسیله یک طیف پیوسته که تابعی از

با توجه به فرکانس میتواند به وسیله مشتق دوم جایگزیده شود ،اگر طیف

() 2

شکل  :۱نموداری از مد قفل شونده فعال لیزر ،به وسیله مدوالتور.
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فرکانس مدوالسیون است .در حالت پایا ،تغییر پالس در یک رفت و برگشت صفر است .از این رو ،پالس
در اینجا
مد قفل شونده باید یک پاسخ از معادله دیفرانسیل باشد
()3

پاسخ یک پالس گاوسین است
()4

اینجا
() 5

این فرمول کویزنگا -سایگمن برای پهنای پالس است که با عکس مجذور فرکانس بهره و فرکانس مدوالسیون متناسب
است[) .]Kuizenga and Siegman (1970مقادیر پارامترهای استفاده شده در محاسبات در جدول  ۱آمده است.
جدول :۱مقادیر پارامترهای استفاده شده در محاسبات مد قفل شونده فعال.

Value
1
0.5
0.2
2 *0.25 GHz
2 *60 GHz

نمودار پهنای پالس بر حسب مدوالسیون در شکل  ۲رسم شده است.
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شکل  :۲نمودار پهنای پالس بر حسب مدوالسیون.

همچنین نمودار  3بعدی از پهنای پالس بر حسب مدوالسیون و بهره در شکل  3و بر حسب فرکانس مدوالسیون و فرکانس
بهره در شکل  4رسم شده است.

شکل .3نمایی  3بعدی از پهنای پالس بر حسب مدوالسیون و بهره.
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شکل  :4نمایی  3بعدی از پهنای پالس بر حسب فرکانس مدوالسیون و فرکانس بهره.

مد قفل شونده فعال با استفاده از مدوالسیون باعث یک تضعیف جزئی در بالهای پالس میشود که به طور موثر پهنای پالس را
کاهش میدهد و با استفاده از محدودیتهای پهنای باند بهره ،محیط بهره به سوی کاهش پهنای باند پالس متمایل میشود که
بدین گونه افزایش پهنای پالس را خواهیم داشت.

شکل  :۵نمودار دامنه مد قفل شونده فعال در حوزه فرکانسی.

پاسخ دامنه بر حسب فرکانس یک پالس گاوسین است که در شکل  ۵رسم شده است .قبل از وارد شدن یک سیگنال الکتریکی،
اتالف در محیط بزرگتر بوده است .با وارد شدن سیگنال الکتریکی ،اتالف به سرعت افت میکند و در مدت کوتاهی پالس شکل
می گیرد که انرژی و بقاء پالس به انرژی ذخیره شده در محیط بهره یعنی در توان پمپ و نرخ تکرار پالس بستگی دارد .پالس
شکل گرفته با یک زمان بندی درست می تواند از مدوالتور در زمانی که اتالف کمترین مقدار خود را دارد عبور کند .بعد از
خارج شدن پالس ،بالهای پالس یک میرایی جزئی را تجربه میکنند که این اثر ،پالس را به سمت کوتاهتر شدن در هر رفت و
برگشت سوق میدهد.
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برای بردن مد قفل شونده به ناحیه زمانی میتوان از تبدیل فوریه زیر استفاده کرد
()6
()7

معادله تغییر شکل پالس میشود
()8

پاسخ زمانی میتواند از طریق تابع مدوالسیون
شکل پالس در حالت پایا مد قفل شونده در ناحیه زمانی
پالس گاوسین تکرار پذیر در شکل  ۶رسم شده است.

و بسط دادن تابع مدوالسیون تا مرتبه دوم در  tبه دست آید.
است .نمودار پاسخ دامنه بر حسب زمان یک

شکل  :۶نمودار دامنه مد قفل شونده فعال در حوزه زمانی.
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(الف)

(ب)
شکل  :۷مد قفل شونده فعال برای دو ماده فعال (الف)  GaAlAsو (ب)  GalnAsPاز لیزر نیمههادی.

مد قفل شونده فعال برای لیزر  GaAlAsبا پهنای پالس  ۲3پیکوثانیه بدست آمده است .شکل ( ۷الف) را ببینید[ Ho,

) .]Glasser, Ippen and Haus (1978همچنین برای لیزر  GalnAsPبا پهنای پالس  ۱8پیکوثانیه بدست آمده است .شکل
( ۷ب) را ببینید[ ) .] Glasser (1978این تایید تجربی از یک پالس گاوسین است که در شکل  ۶رسم شده است .نمیتوان با
استفاده از مد قفل شونده فعال ،پالسهای فرا کوتاه تولید کرد ،زیرا فرکانس مدوالسیون نمیتواند دلخواهانه به وجود آید و
از فرکانس اصلی میتواند به ازای هر بار عبور زیاد شود .مدوالسیون با
هارمونیک مد قفل شونده با مضرب صحیح
یک منفعل جذب اشباع ،یک عامل خیلی موثر در شکل دهی پالس است.
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مد قفل شونده منفعل با جذب اشباع سریع
مد قفل شونده منفعل ،تکنیکی برای قفل مدها میباشد که بر اساس یک ماده مناسب اپتیکی غیر خطی کار میکند .این ماده
مناسب اپتیکی خاصیت جذب مدها را دارد که به جذب کننده اشباع پذیر معروف است .حال اگر این جذب اشباع را دورن یک
کاواک لیزر قرار دهیم ،مدهای با شدت کم را جذب و مدهای با شدتهای زیادتر را کمتر ضعیف میکند .اگر زمان بازگشت
جذب ،پایینتر از بقاء پالس باشد جذب سریع نامیده می شود و هر گاه زمان بازگشت جذب ،باالتر از بقاء پالس باشد جذب کند
نامیده میشود .مد قفل شونده منفعل با جذب اشباع سریع بسیار آسانتر از مد قفل شونده با جاذب اشباع کند است .در مد
قفل شونده منفعل ،مدوالتور توسط جذب اشباع جایگزین میشود ،همچنان که در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  :8نموداری از مد قفل شونده منفعل لیزر با جذب اشباع سریع.

برای مدوالسیون (اتالف) جذب اشباع

میتوان نوشت

()9

اینجا

اتالف غیر اشباع،

شدت وابسته به زمان و

شدت اشباع جذب میباشد [).]Haus (2000

اگر اشباع به نسبت ضعیف باشد ،معادله ( )۹میتواند بسط داده شود به
()10

شدت افزایش مییابد به وسیله ناحیه موثر مد
= توان .سپس انتقال میتواند نوشته شود
()11
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در اینجا ضریب مدوالسیون خود دامنه است .معادله اصلی مد قفل شونده منفعل با جذب اشباع سریع با معرفی کردن اتالف
میتواند نسبت به ضریب
اشباع درون معادله ( )8و حذف کردن دوره مدوالسیون فعال بدست میآید .اتالف غیر اشباع
اتالف همبسته شود با این نتیجه که
()12

پاسخ یک سکانت هایپربولیک ساده است
()13

با
()14

مقادیر پارامترهای استفاده شده در محاسبات در جدول  ۲آمده است.
جدول :۲مقادیر پارامترهای استفاده شده در محاسبات مد قفل شونده منفعل.
Value
1
0.5
0.2
2 *60 GHz
0.2
40 nJ
20 nJ
0.4
0.7
2 *40 THz
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نمودار پاسخ دامنه مد قفل شونده منفعل بر حسب زمان که یک پالس سکانت هایپربولیکی است در شکل  ۹رسم شده است.
همچنان که میبینید تابع سکانت هایپربولیک نسبت به تابع گاوسین دارای بالهای قویتری است .همچنین نمودار تجربی
دامنه مد قفل شونده در ناحیه زمانی تحت طول موج  ۱3۰۰نانومتر و شدت  ۱8۰فمتوثانیه در شکل  ۱۰بدست آمده است
[).]Klimczak and et al. (2014

شکل  :۹نمودار دامنه بر حسب زمان برای مد قفل شونده منفعل جذب سریع.
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شکل  :۱۰نمودار تجربی دامنه مد قفل شونده در ناحیه زمانی.

شکل  ۱۰سمت راست ،کشیدگی بالهای پالس را برای دو شکل پالس گاوسین و سکانت هایپربولیک بعد از گذشت زمان نشان
میدهد .حتی کشیدگی بال های پالس سکانت هایپربولیک نسبت به پالس گاوسین ،دارای شیب کمتری یعنی ماندگاری
بیشتری است .نمودار  3بعدی پهنای پالس بر حسب بهره و مدوالسیون خود دامنه در شکل  ۱۱رسم شده است .در مورد مد
 .بنابراین مقایسه معادلههای ( )۵و ( )۱4نشان میدهد که چرا
قفل شونده منفعل ،انحنای مدوالسیون برابر است با
مد قفل شونده منفعل میتواند باعث عرض پالس کوتاهتر برای همان پهنای باند فیلتر شود .با کوتاهتر شدن پالس ،انحنای
افزایش می یابد ،در حالی که برای مد قفل شونده فعال بدون تغییر باقی میماند (شکل  ۱۲را ببینید) .در
مدوالسیون با
مد قفل شونده منفعل ،بهره رشد سریعتری را نسبت به مد قفل شونده فعال تجربه میکند.

شکل  :۱۱نمودار  3بعدی از پهنای پالس بر حسب بهره و مدوالسیون خود دامنه.

www.SID.ir

Archive of SID

شکل  :۱۲پهنای پالس بر حسب مدوالسیون برای مد قفل شونده فعال و منفعل.

مد قفل شونده منفعل با جذب اشباع كند
مدل جذب اشباع سریع برای جذب اشباع کند باید به صورتی باشد که تغییر بهره در عبور یک پالس را در نظر گرفت [ New

) ](1974و [ ) .]Haus (1975معادله بهره ،در محدوده یک پالس کوتاه در مقایسه با زمان  ،میتواند تقریب زده شود توسط
[).]Haus (2000
()15

ضریب

انرژی اشباع بهره است .انتگرال گیری از معادله میدهد
()16

در اینجا

بهره اولیه است قبل از اینکه پالس برسد .این معادله را میتوان برای جذب اشباع نیز به کار برد .بنابراین داریم
()17

انرژی اشباع جذب اشباع و
در اینجا
مد قفل شونده میشود.
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جذب اشباع اولیه است .اگر اتالف به وسیله

عالمت گذاری شود  ،معادله اصلی
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()18

راه حل تحلیلی برای معادله انتگرال دیفرانسیل را میتوان با یک تقریب بدست آورد .نماییها به مرتبه دوم بسط یافتهاند .در
نظر گرفتن یکی از این بسطها
()19

فرض می شود پالس یک تابع متقارن از زمان است .پس اولین توان انتگرال یک تابع نامتقارن از زمان میدهد ،توان دومش
باید
باعث یک جابجایی در مکان میشود .مشتق
متقارن است .یک تابع نامتقارن فعال روی پالس
یک پاسخ از
از پالس برابر باشد .با این کار میتوان به آسانی تایید کرد که
با یک تغییر زمان
معادله  ۱8است با محدودیتهایی روی ضریبها
()20

پهنای باند می باشد .این معادله مفهوم مهمی دارد .چون پهنای پالس باید مثبت شود در نتیجه میبینیم که
در اینجا
است .جذب اشباع باید شدیدا بیشتر از محیط بهره اشباع شود تا اینکه یک روزنه خالص از بهره به وجود
بیاید .همچنین شکل پالس سکانت هایپربولیک مد قفل شونده منفعل بر حسب زمان و بهره در شکل  ۱3رسم شده است .برای
جذب اشباع باالتر ،به خاطر منفی بودن بهره ،قله به سمت نقاط باالتر جابجا میشود.

شکل  :۱3شکل پالس سکانت هایپربولیک مد قفل شونده منفعل بر حسب زمان و بهره.
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پاسخ مد قفل شونده منفعل برای دو ماده فعال  GaAsو  Bi:GaAsلیزر نیمههادی در شکل ۱4رسم شده است.

شکل  :۱4مد قفل شونده منفعل برای دو ماده فعال (الف)  Bi:GaAsو (ب)  GaAsاز لیزر نیمههادی.

شکل  ۱4نشان میدهد که تغییرات شدت پالس برای لیزر  GaAsتقریبا  ۱۶درصد است در حالی که تغییرات شدت پالس
برای لیزر  Bi:GaAsکمتر از  ۱۰درصد است .پایداری قطار پالس در لیزر  Bi:GaAsنسبت به لیزر  GaAsبهبود یافته است.
همچنین شکل  ۱۵پهنای پالس را برای هر دو حالت  GaAsو  Bi:GaAsلیزر نیمههادی نشان میدهد .پهنای پالس با
افزایش مدوالسیون کاهش یافته است.
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شکل  :۱۵پهنای پالس برای دو ماده فعال (الف)  Bi:GaAsو (ب)  GaAsاز لیزر نیمههادی.

شکل  ۱۶تفاوت شکل پالس سکانت هایپربولیک جذب اشباع کند و سریع بر حسب توان جذب سریع ( )Psو توان جذب کند
( )Pfبا اتالف غیر اشباع  ۰.۰۰۵و انرژی جذب  ۱۷نانو ژول را نشان میهد [ ) .] Kartner and et al (1998میتوان پیش
بینی کرد که مد قفل شونده لیزر توسط یک جذب اشباع سریع خیلی بیشتر از یک جذب اشباع کند در مقابل فروپاشی پالس-
های متعدد پایدار است .این به خاطر این واقعیت است که جذب اشباع سریع با پیک توان پالس اشباع میشود و جذب اشباع
کند با انرژی پالس اشباع میشود.

شکل  : ۱۶تفاوت شکل پالس سکانت هایپربولیک جذب اشباع کند و سریع بر حسب توان جذب سریع ( )Psو توان جذب کند (.)Pf

ادغام بخش جاذب اشباع با بخش لیزری در حال حاضر یک فنآوری بخوبی مستقر شده است.
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نتیجه گیري
در این پژوهش با بررسی مد قفل شونده فعال و منفعل به این نتیجه رسیدیم که پهنای پالس در مد قفل شونده منفعل کوتاهتر
 همچنین مد قفل شونده منفعل با جذب اشباع سریع بسیار.از پهنای پالس در مد قفل شونده فعال در همان پهنای باند است
آسانتر از مد قفل شونده با جاذب اشباع کند است و مد قفل شونده منفعل در لیزر نیمههادی بهتر از مد قفل شونده فعال
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