Downloaded from opsi.ir at 20:38 +0330 on Saturday November 17th 2018

Er+3:Yb+3:Glass  الکترو اپتیک در یک لیزر دایود پمپQ شبیهسازی کلید
 غالمرضا هنرآسا و امير نوفرستی،نسترن شمس الدینی
 شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده فيزیک

 به این منظور با استفاده از حل. میپردازیمEr:Yb:Glass  به روش الکترواپتیک در یک لیزرQ چکیده – در این مقاله به شبیهسازی کلید زنی
 سپس با استفاده از تابع عبور مناسب.عددی معادالت نرخ وابسته به زمان تعداد فوتونهای درون کاواک و جمعیت ترازها را محاسبه میکنیم
 وات و576 توان قله، میکرو ژول10  نتایج نشان میدهد میتوان به انرژی پالس. توان خروجی لیزر را بهدست میآوریم،برای بلور الکترواپتیک
. نانوثانیه دست یافت17 پهنای پالس
 پهنای پالس،Er:Yb:Glass  ليزر، بلور الکترو اپتيکQ  كليد زنی،معادالت نرخ-كليد واژه

Simulation of Electro-Optic Q-switch in a Diode Pumped Er+3: Yb+3:Glass Laser
Nastaran Shamsodini, Gholamreza Honarasa, Amir Noferesti
Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

Abstract- In this paper, electro-optic Q-switching in an Er:Yb:Glass laser is simulated. For this purpose, the photon
number in the cavity and level populations are calculated using numerical solution of time dependent rate Equations.
Then, the laser output power is obtained using proper transmission function of the electro-optic crystal. The results
show that pulse Energy 10 µj, peak power 576 W and pulse duration 17ns can be achievd.
Keywords: Rate Equations, Electro Optic Q -Switched, Er:Yb:Glass Laser, Pulse Duration
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اربيوم به تراز  2 F5 / 2ایتربيوم و همچنين از دمش تراز پایه

 -1مقدمه

كليد زنی  Qبه روش الکترواپتيک به دليل سرعت باال و
كنترل خوب روی عمل كليدزنی یکی از پركاربردترین
روشهای كليدزنی  Qاست .كليدزنی  Qبا استفاده از دو ولتاژ
  / 2و   / 4انجام میشود كه در آنها به ترتيب بلور
الکترواپتيک به تيغه   / 2و تيغه   / 4تبدیل میشود[ .]3در
كار حاضر از ولتاژ   / 2استفاده میشود .در این مقاله با
استفاده از معادالت نرخ و تخمين عبور بلور الکترواپتيک
مدلی برای شبيه سازی انرژی و پهنای پالس پرتو خروجی
ارائه میدهيم.

اربيوم  4 I15 / 2صرف نظر شده است.

شکل .1تراز های انرژی ليزر .Er+3:Yb+3:Glass

معادله نرخ برای  E 2و  E '3به صورت زیر نوشته میشود [4
و :]5
() 1

()۲
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كه در آن  N yb  N '1  N '3چگالی اتمی یون ایتربيوم،

 -2حل معادالت نرخ
در كليد زنی  Qليزر اربيوم _ایتربيوم آالیيده با شيشه به
روش الکترو اپتيک ،میتوان با ایجاد اتالف در كاواک،
جمعيت معکوس را به ميزان زیادی افزایش داد .وقتی
جمعيت معکوس به ميزان باالیی رسيد ناگهان عامل اتالف
دركاواک حذف می شود و نوسانات ليزرآغازمی شود[ .]4با
توجه به شکل ،1با تابش پمپ ،جمعيت از تراز F7 / 2

2

ایتربيوم به تراز باالیی  2 F5 / 2یون ایتربيوم منتقل میشود.
سپس با توجه به همپوشانی خوب بين تراز باالیی ایتربيوم و
تراز  4 I13 / 2اربيوم ،جمعيت پمپ شده از تراز F5 / 2

2

 N er  N1  N 2  N 3چگالی اتمی یون اربيوم و  N Lتعداد
فوتون های درون كاواک است .همچنين  kآهنگ انتقال
انرژی از تراز  2 F5 / 2ایتربيوم به تراز  4 I13 / 2اربيوم و   pو
  eبه ترتيب سطح مقطع جذب و گسيل هستند 21 .

آهنگ فروافت از تراز  ۲به تراز  1اربيوم  yb ،آهنگ فروافت
تراز باالیی ایتربيوم و  c0سرعت نور در خال است  p .شار
فوتون دمش شده با توزیع یکنواخت كه به صورت زیر تعریف
می شود:
) p p (1  e l

() 3

h p Sl

ایتربيوم به تراز  4 I13 / 2اربيوم انتقال مییابد .بين تراز
 4 I13 / 2و  ، 4 I15 / 2پرتو خروجی ليزر تشکيل میشود .با در
نظر گرفتن فرضيات زیر معادالت جفت شده را برای جمعيت
تراز های مختلف بهدست می آوریم .اولين فرض به دليل
نيمه عمركوتاه تراز  4 I11/ 2اربيوم ،جمعيت پمپ شده به تراز
 2 F5 / 2طی یک فرو افت سریع به تراز  4 I13 / 2انتقال می یابد.
dN 3
( 0
dt

در فرض دوم از برگشت انتقال انرژی '  Kاز تراز I11/ 2

).

كه در آن  p pتوان پمپ،



p 

ضریب جذب اربيوم -شيشهl ،

طول ماده فعال و  Sمساحت پرتو ليزر  S  wl2است[.]4
حال تعداد فوتون ها را در حجم كاواک Vكه به وسيله
گسيل القایی ایجاد می شود به صورت زیر تعریف می
كنيم[:]4
()4

4
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از اوایل دهه  1980با پيشرفت دایود ليزرها ی توان باال،
تحقيق در زمينهی ليزرهای دایود-پمپ حالت جامد مورد
توجه قرار گرفت .ازمزایای این نوع ليزرهای پالسی ،داشتن
پيکربندی كوچک و همچنين خروجی با پهنای پالس نانو
ثانيه میباشد[ .]1ليزر اربيوم-ایتربيوم آالیيدهشده با شيشه
از جمله ليزر های حالت جامد سه ترازه در ناحيه چشم ایمن
است و با طول موج  1540نانومتر است[.]۲

بنابراین جمعيت تراز  4 I11/ 2تقریبا ثابت است

 14-1۲بهمن 1395
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كه در آن )   l (rشار فوتون ليزر با توزیع یکنواخت از رابطه
ی زیر بهدست میآید:
n

() 5

Lopt S

 l (r ) 

به منظور شبيه سازی كليدزنی به روش الکترواپتيک تابع
عبور برای سلول الکترو اپتيک را به صورت زیر تعریف
میكنيم[:]۲
() 9

)

) c  (2 N 2  N er
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]
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كه در آن   cavityاتالف درون كاواک است و از رابطه زیر به
دست می آید:
() 7

است .وابستگی ولتاژ به زمان را به شکل یک تابع شبه
سرتخت به صورت زیر در نظر میگيریم:

t  t0 2 N
] )
wt

(V  V exp[ 2
4

 cavity  

كه  R1و  R2بازتاب آینههاست .از سه معادله جفت شده
( )۲( ،)1و ( )6میتوان توان ليزر و نحوه تغيير جمعيت
ترازها را بر حسب زمان به دست آورد .برای شبيه سازی
ليزر ابتدا محيط فعال را با توان یک وات و به مدت  8ميلی
ثانيه پمپ میكنيم .با استفاده از معادالت نرخ در انتهای 8
ميلی ثانيه  N 2 / N er  1و  N 3 / N yb  0.47به دست
میآید.

-3


اثر پاكلز با تيغه
4

و  T0ماكزیمم عبورسلول الکترواپتيک

()10
ln[ R1 R2 ]c0

2 V / 4

( T  T0 Sin

كه  Vولتاژ وابسته به زمان برای كليد زنی  Qالکترو اپتيک

فوتون های درون كاواک خواهيم داشت:

2 Lopt

V



2

كه در آن  Nیک عدد صحيح و  wtپهنای تابع است و به
ترتيب مقادیر  3و  16ميکرو ثانيه را برای آنها انتخاب
میكنيم.
شکلهای  ۲و  3نسبت جمعيت  N 2 / Nerو  N '3 / Nybرا
برحسب زمان نشان میدهند .با توجه به شکلها ،مشاهده
میشود كه  N 2كاهش یافته اما  N '3با افت كمی توام است
و تقریبا ثابت باقی میماند .زمان نشان داده شده در شکلها
مربوط به زمان بعد از پمپ (بعد از  8ميلی ثانيه) است.

شبیهسازی کلیدزنی Q

1

در كليد زنی  Qبه روش الکترو اپتيک از یک سلول پاكلز با
تيغه


4
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استفاده میشود .وقتی نور قطبيده تخت به بلور
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شکل  :۲نسبت جمعيت
 N 2 / N erبرحسب زمان.

()8

2 Lopt
ln[ R1R 2T 2 ]c 0

N2/Ner

الکترو اپتيک وارد میشود ،می توانيم با اعمال ولتاژ مناسب
از مرتبه كيلوولت ،برای توليد ميدان در امتداد پرتو عبوری،
صفحه قطبش را  90درجه بچرخانيم .در نتيجه نور بازتابيده
از آینه طی یک رفت و برگشت از بلور بار دیگر قادر به عبوراز
قطبنده نخواهد بود .این كار باعث ایجاد اتالف درون كاواک،
برای افزایش جمعيت معکوس بيشتر خواهد بود[1و .]6در
این حالت   cavityرا به صورت زیر تعریف میكنيم:

0.85

 cavity  

كه در آن  Tميزان عبور از بلور الکترواپتيک را نشان
میدهد.
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به طوری كه  Lopt  nlاست .بنابراین برای تغييرات تعداد

()6
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شکل  :5توان خروجی ليزر برحسب زمان.

شکل :3نسبت جميعت تراز  E '3به چگالی اتمی یون ایتربيوم
 N '3 / N ybبرحسب زمان.

شکل  4توزیع فوتونهای درون كاواک را نشان میدهد كه
نشان دهنده یک قله شدید با پهنای نانو ثانيه است.
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در این مقاله با حل معادالت نرخ و با استفاده از یک تابع
عبور مناسب برای بلور الکترواپتيک ،كليدزنی  Qرا در ليزر
 Er:Yb:Glassشبيه سازی كردیم .نتایج نشان میدهد با
انتخاب پهنای مناسب (حدود  16ميکروثانيه) برای ولتاژ
اعمالی به بلور الکترواپتيک میتوان به پهنای پالسی درحدود
 17نانو ثانيه با انرژی پالس تقریبا 10ميکرو ژول و توان قله
 576دست یافت.

مراجع

0

)time(s

شکل  :4منحنی فوتون های درون كاواک وقتی كليد  Qفعال است.

توان خروجی ليزر وقتی كليد Qفعال است از رابطه زیر
محاسبه می شود[:]4
()10

 -4نتیجهگیری

PL (t )  h l N L (t ) /  cavity

كه در آن  h lانرژی فوتونهای ليزر است .نمودار توان
خروجی ليزر برحسب زمان در شکل  5رسم شده است.
مقدار توان قله با توجه به شکل  576 5،وات است .همچنين
بامحاسبهی پهنا در نصف مقدار ماكزیمم توان ،پهنای پالس
 17نانو ثانيه بهدست میآید .بنابراین انرژی هر پالس تقریبا
برابر با  10ميلی ژول بهدست میآید.
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