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ABSTRACT 

   This study is to obtain a better understanding of how to shape the pulse laser 
spectrum by varying the material properties of the photonic crystal fiber (PCF). This 
includes the ability to obtain spectral power in particular wavelength regions, and 
obtaining a broad bandwidth..  Numerical modeling of the split step Adaptive Fourier 
method has been used to solving a form of nonlinear Schrödinger equation, which 
describes the propagation of pulses in PCF. It was investigated how the spectrum can 
be controlled through dispersion property. The electromagnetic wave that send from 
IR laser diode source through the PCF to the observer. the optical properties of this 
electromagnetic wave, normalized power, intensity, dispersion, and group delay 
dispersion will be studied for the input, output and observer laser pulse. The 
compared of the different two materials of PCF (fused silica and Barium-fluoride 
BaF2) that be used and studies. 
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 دراسة خصائص نبضة الليزر لمادتين مختلفتين من االلياف الضوئية الكرستال
 

 الخالصة
تشكيل طيف نبضة الليـزر مـن خـالل تغييـر     لحصول على فهم أفضل لكيفية ل يهذه الدراسة ه

وهذا يشمل القدرة علـى الحصـول علـى    ). PCF(خصائص المواد من األلياف الضوئية الكريستال 
. الطاقة الطيفية في مناطق معينة من  الطول الموجي، والحصول على عرض النطاق الترددي الواسع

ييه على التكيف مع شكل من أشـكال حـل   وقد استخدمت النماذج العددية لألسلوب الخطوة تقسيم فور
تم التحقيـق فـي   . معادلة شرودنجر غير الخطية ، التي تصف انتشار النبضات في األلياف البصرية

ان هذا البحث يتضمن الموجة الكهرومغناطيسية  .كيفية السيطرة على الطيف من خالل خاصية التشتت
. لضوئية الكريستال ثم تصـل إلـى المراقـب   التي ارسلت من مصدر ليزر دايود، تمر عبر األلياف ا

وستتم دراسة الخصائص البصرية لهذه الموجة الكهرومغناطيسية، قوة طبيعية، والكثافة، والتشـتت،  
المقارنة للمادتين مختلفتـين مـن   . ومجموعة تشتت تأخير لإلدخال واإلخراج والمراقب لنبضة الليزر

 .ودراستها التي يمكن استخدامها) يد الباريومالسيليكا و فلور(األلياف الضوئية الكريستال 
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