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[.8-5]که منجر به تغییر در مشخصات پالس بازتابشی می شود نیز مورد بررسی قرار می گیرد ... تغییرات در نوع مایع درون سلول، فرکانس نور تابشی، انرژی پالس ورودی و تعداد مدهای طولی و . ، مورد توجه استSBSافتد که با عنوان  فشرده سازی تپهای لیزری به کمک همچنین تغییراتی در پهنای پالس باز تابشی اتفاق می. ،  مورد استفاده قرار گیرد[4-1]کننده ها نوری پتیکی و تقویتت اهای نوری جهت بهبود کیفیت فضایی باریکه لیزر و جبران اثرات غیرخطی و همچنین اصالح ابیراهی های نوری ایجاد شده در اثر عبور از قطعا
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