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 واوًمتر532  ي1064 طراحي ي ساخت آيىٍی تمام دیالکتريک ديگاوٍی لیسری

 عليزضا فيزٍسیفز ٍ هحوذ هحوَد ٍرپایی، هْذی هزدیْا، حغيي ساتلياى،هحوذ خاى ًثاری
 اصفْاى، داًؾگاُ اصفْاى،داًؾکذُ فيشیک

 واوًمتر532  ي1064  در ايه پژيَص طراحي ي ساخت آيىٍی ديگاوٍی لیسری تمام دیالکتريک اليٍی وازک ترای طًلمًجَای- ٌچکیذ
ٍ طراحي ي ساختٍ ضذٌ ي تBK7  اليٍای تر تسترٌی ضیطٍی30  ايه آيىٍی.در زاييٍی عمًد ي ترای لیسرَای پالسي گسارش ضذٌ است
 طراحي. میلي تار اليٍوطاوي ضذٌ است10-6 کمک پرتً الکتريوي ي استفادٌ از ضخامتسىج کريستالي در محفظٍی تا خأل پايٍ از مرتثٍ ی
ايه مجمًعٍ تٍ گًوٍ ای اوجام ضذٌ کٍ تًزيع میذان اکتريکي در سطًح تیه اليٍای کمیىٍ گردد ي تىاترايه آستاوٍ آسیة لیسری آن ویس
ٍ کاَص يافت%0/3  واوًمتر در طیف وُايي تٍ کمتر از532  ي1064  میسان عثًر در طًل مًج، تا اوجام تُیىٍسازيُای مىاسة.افسايص ياتذ
.است
BK7

 تغتزُی، آعتاًِ آعية ليشری، آیٌِ دٍ گاًِی ليشری توام دی الکتزیک-ُكليذ ٍاص

Design and fabrication of dual wavelength all-dielectric laser mirror at 532
and 1064 nm

Hosein Zabolian, Mohammad Jannesari, Mehdi Mardiha, Alireza Firoozifar and Mohammad Mahmood Varpaei
Faculty of Physics, Isfahan University
Abstract. In this research we report design and fabrication of all dielectric thin film laser mirror at wavelengths 1064 and 532
nm for pulse lasers and for incident angle of 90 degree. This 30 layers mirror was deposited on BK7 substrate with base
pressure in order 10-6 mbar by using Electron gun and crystal monitoring. This stack was designed to reduce electric field at
first interface and therefore to increase laser induced damage threshold. By suitable refinement finally we found that
transmission was reduced to less than %0.3 at wavelengths 1064 and 532 nm.
Keywords: thin film all dielectric mirror, laser induced damage threshold, BK7 Substrate
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 -1مقذمٍ
آیٌِّای توام دیالکتزیک الیِی ًاسک ،اس عٌاصز پایِ در
عاهاًِّای ليشری تِ ؽوار هیآیٌذ .عختی ٍ پایذاری
هحيغی هٌاعة ٍ فقذاى خذب در عَل هَجّای ليشری
تاعث ؽذُ كِ اس ایي آیٌِّای هؾذد ،در ليشرّای پزتَاى
اعتفادُ گزدد .هثٌای عولکزد آیٌِّای توام دیالکتزیک تِ
پذیذُی تذاخل اهَاج در الیِّای ًاسک تاس هیگزدد .تا الْام
اس ایي ٍیضگیّا ٍ تا الیًِؾاًی هدوَعِی الیِی ًاسک تا
ضزایة ؽکغت ٍ ضخاهت هٌاعة هیتَاى اتشار تاستاتٌذُی
كاهل را تَليذ ًوَد .آیٌِّای توام دیالکتزیک تزای تاسُی
هؾخص عَل هَخی كِ هیتَاًذ اس  UVتا  IRرا درتز گيزد
ٍ تزای ساٍیِی فزٍد هعيي عزاحی ٍ اعتفادُ هیؽًَذ[.]1
تا ٍخَد پيؾزفتّای سیاد در عاخت عاهاًِّای ليشریً ،ياس
تِ آیٌِّای توام دیالکتزیک تا دٍ عَل هَج تاستاب افشایؼ
یافتِاعت .آیٌِّای دٍگاًِ ،تزای ليشرّایی كِ اس یکی اس
ّارهًَيکّای خَد در هغيز پزتَ یکغاى اعتفادُ هیكٌذ
السم هیتاؽذ .در ایي پضٍّؼ ،عزاحی ٍ عاخت تاستاتٌذُی
توام دیالکتزیک تز تغتزُی ؽيؾِی  BK7تَصيف هیؽَد.
ًؾاى دادُ خَاّذ ؽذ كِ ایي هدوَعِ ،در عَل هَجّای
ً 1064 ٍ 532اًَهتز اًعکاط تغيار تاالیی دارد.

 1-2اوتخاب مًاد
هَاد اًتخاتی تایذ در ًاحيِی هادٍى قزهش ًشدیک ٍ هزئی
ؽفاف تَدُ ،چغثٌذگی هٌاعثی تِ تغتزُ ٍ یکذیگز داؽتِ
تاؽٌذ ٍ در فزٍد اًزصیّای تاال ٍ ؽزایظ هحيغی ًاهٌاعة اس
هقاٍهت قاتل قثَلی تزخَردار تَدُ ٍ تيي ضزایة ؽکغتؾاى
اختالف ّز چِ تيؾتز ٍخَد داؽتِ تاؽذ.
تا تَخِ تِ ایي هلشٍهات ،دیاكغيذ عيليکَى (ٍ )SiO2
دیاكغيذ تيتاًيَم ) (TiO2تِ تزتية تِ عٌَاى هَاد تا ضزیة
ؽکغت پایيي ٍ تاال ٍ تا گغتزُی ؽفافيت تِ تزتية 0/2-9
ٍ  0/39-12هيکزٍهتز[ ]3اًتخاب ؽذًذ .ایي تزكية در هياى
هَاد اكغيذی هَرد اعتفادُ در كارتزدّای ليشری تيؾتزیي
اختالف ضزیة ؽکغت را دارا هیتاؽذ SiO2 .تْتزیي هادُ اس
ًظز هقاٍهت ليشری ؽٌاختِ هیؽَد[ .]4تزای ؽٌاخت دقيق
ضزایة ؽکغت ٍ ضخاهت فيشیکی چارک هَج عَل هَج
عزاحی ،تِ اًثاؽت تک الیِّای ایي دٍ هادُ ًياسهٌذین .تا
اًدام هحاعثِای كِ در قغوت  3خَاّذ آهذ ،ضزایة
ؽکغت  TiO2 ٍ SiO2در عَل هَج ً 532اًَهتز ،تِ تزتية
 2/38 ٍ 1/49تِ دعت آهذ.

 -2طراحي
آیٌِی توام دیالکتزیک ،هدوَعِی چٌذ الیِای اس دٍ هادُ
تا ضزایة ؽکغت تاال ٍ پائيي هیتاؽذ كِ یک در هياى در
كٌار یکذیگز قزار گزفتِاًذ .در صَرتی كِ حتی ضزایة
اًعکاط فزًل اس هزس الیِّا كَچک تاؽذ ،تذاخل عاسًذُی
پزتَّای هٌعکظ ؽذُ اس تعذاد سیاد هزسّا ،اًعکاط سیاد در
عَل هَج عزاحی را فزاّن هیآٍرد .در عوَهی ٍ عادُتزیي
عزاحی ،هقادیز ضخاهت اپتيکی ّوِی الیِّا تزاتز چارک-
هَجِ عَلهَج عزاحی هیتاؽذ .ایي عزح ،تيؾتزیي اًعکاط
هوکي اس تعذاد الیِّای هعيي تزای دٍ هادُ هؾخصاعت.
تعذاد الیِّای هدوَعِی تاستاتٌذُ ،تِ اًعکاط هَرد ًظز ٍ
اختالف ضزایة ؽکغت دٍ هادُ تغتگی دارد .پٌْای
ًاحيِی تاستاب ًيش تاتع اختالف ضزیة ؽکغت دٍ هادُ
اعت .هحاعثات ًظزی هزتَط تِ عزاحی چٌيي
هدوَعِّایی ،در اغلة كتابّای اپتيک الیِی ًاسک هَخَد
هیتاؽذ[.]2
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عزاحی آیٌِی دٍگاًِ كِ در دٍ عَلهَج ليشری اًعکاط تاال
داؽتِ تاؽذ اس عزاحیّای هؾکل تِ ؽوار هیآیذ .تزای
داؽتي دٍ ًاحيِی اًعکاط تاال ،السم اعت كِ دٍ هدوَعِی
چارک هَخی در كٌار یکذیگز قزار گيزًذّ .ز هدوَعِ،
اًعکاط تيؾيٌِ در یک عَل هَج را فزاّن هیآٍرد .در
صَرتی كِ چيٌؼ الیِّا هٌاعة ًثاؽذ ،ریپلّای غيز قاتل
كٌتزل در عزح ایداد هیؽَدً .غثت ضخاهتّای دٍ
هدوَعِ تایذ اس ًغثت عَل هَجّای ّذف تيؾتز تاؽذ سیزا
در عَلهَجّای تلٌذتز ،ضزیة ؽکغت الیِّا كاّؼ هی-
یاتذ .در عزاحی آیٌِ تایذ ایي ًکتِ لحاػ ؽَد كِ تزای
خلَگيزی اس تٌؼّای هضز در الیِّا ،السم اعت كِ
هدوَعِّا در یک پزٍعِ ٍ تز رٍی یکذیگز الیًِؾاًی ؽًَذ.
ٍیضگیّای هدوَعِ الیِّای دیالکتزیک را هیتَاى تا ًزم
افشارّای ؽثيِعاسی الیِّای ًاسک تزرعی ًوَد .ایي ًزم
افشارّا تز رٍػ هاتزیغی كِ ّز هاتزیظ  2×2تِ یک الیِ
ًغثت دادُ هیؽَد تٌا ؽذُ اعت .هیتَاى ٍیضگیّای عثَر،
اًعکاط ،تَسیع هيذاى الکتزیکی ٍ  ...هدوَعِ الیِّا را اس
هاتزیظ حاصلضزب ّوِی هاتزیظّا هحاعثِ ٍ تْيٌِ ًوَد
ًوَد.

تيغتويي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى
)Electric Field (V/m
40

تا عزاحی ٍ تْيٌِعاسی تَعظ ًزمافشار عزاحی الیِّای
ًاسک ،عزح ًْایی  29الیِ ،تِ دعت آهذ .تزتية ٍ ضخاهت
اپتيکی الیِّا تِ صَرت سیز هیتاؽذ:
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20

BK7/(2.14TiO2 /2.14 SiO2 )7/2.14TiO2/( SiO2 /TiO2 )7/Air

عَلهَج هزخع عزاحیً 532 ،اًَهتز ٍ ساٍیِی تاتؼ ،عوَد
در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت .در ایي ساٍیِ ،اًعکاط در عَل
هَجّای ً 1064 ٍ 532اًَهتز تِ تزتية تزاتز 99/8 ٍ 99/9
هی تاؽذ.
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ؽکل )2تغييزات هيذاى الکتزیکی در هدوَعِ  30الیِ ًغثت ضخاهت
اپتيکی .خغَط عوَد ،هزس الیِّا را هعيي هیكٌٌذ.

 2-2تررسي تًزيع میذان الکتريکي
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اس عَاهل هؤثز تز آعتاًِی آعية پذیزی ليشری پَؽؼّای
الیِی ًاسک ،تَسیع هيذاى الکتزیکی در عغَح تيي الیِای
هیتاؽذ[ .]5تِ دليل اًعکاعی تَدى ایي هدوَعِ ،تخزیة
ليشری تِ داهٌِی هيذاى در عغح هقغع الیِی هداٍر َّا
تغتگی تيؾتز دارد[ .]5تَسیع هيذاى الکتزیکی هدوَعِ ،در
ؽکل  1آٍردُ ؽذُ اعت .اس ایي ؽکل ٍاضح اعت كِ
تيؾيٌِ هيذاى در عزح  29الیِ ،در اٍليي هزس SiO2 ٍ TiO2
قزار دارد .تا تَخِ تِ ایٌکِ ًاخالصی ٍ در ًتيدِ تيؾتزیي
آعية پذیزی در ایي هزس هیتاؽذ ،السم اعت كِ تيؾيٌِ تِ
گًَِای كِ ٍیضگی عيفی هدوَعِ ًيش هختل ًؾَد خاتدا
گزدد .ایي كار تا قزار دادى الیِی  SiO2در هداٍرت َّا تا
ضخاهت چْار تزاتز چارک هَج عَلهَج عزاحی اًدام
هیؽَد تٌاتزایي عزح ًْایی را هیتَاى تِ صَرت سیز ًَؽت:
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ؽکل )3هٌحٌیّای خظچيي ٍ پيَعتِ تِ تزتية ،تاستاب ٍ تزاگغيل اس
هدوَعِی  30الیِ تز تغتزُ  ،BK7تا لحاػ اثزات عغح دٍم را ًوایؼ
هیدّذ .كليِی عزاحی ٍ ؽثيِعاسیّا تَعظ ًزم افشار عزاحی الیِّای
ًاسک اًدام ؽذُ اعت.

چٌاًچِ در ؽکل  2هؾاّذُ هیؽَد تا افشٍدى الیِی ،SiO2
ؽذت هيذاى الکتزیکی در اٍليي هزس  SiO2 ٍ TiO2كويٌِ
ؽذُ ٍ تِ هقذار صفز رعيذُ اعت .ایي پذیذُ هٌدز تِ تْثَد
تَسیع هيذاى الکتزیکی تِ ًفع افشایؼ آعتاًِی آعية
خَاّذ ؽذ.
هحاعثات ًزمافشاری ًؾاى هیدّذ كِ تا الیًِؾاًی
هدوَعِی  30الیِ ،عيف تاسیاب ٍ تزاگغيل تا لحاػ اثز
تاستاب عغح دٍم تغتزُی  ،BK7تِ صَرت ؽکل  3خَاّذ
تَد.

BK7/(2.14TiO2 /2.14 SiO2 )7/2.14TiO2/( SiO2 /TiO2 )7/4SiO2/Air
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ؽکل )1تغييزات هيذاى الکتزیکی در هدوَعِی  29الیِ تا افشایؼ
ضخاهت اپتيکی .خغَط عوَد ،هزس الیِّا ّغتٌذ .تيؾيٌِی هيذاى
الکتزیکی ،در اٍليي هزس الیِی  TiO2 ٍ SiO2هیتاؽذ .ایي هٌحٌی تِ
كوک ًزم افشار عزاحی الیِّای ًاسک تْيِ ؽذُ اعت.

الیًِؾاًی تِ رٍػ تثخيز فيشیکی در هحفظِی خأل ٍ در
حضَر فؾار خشئی اكغيضى ،تَعظ تفٌگ الکتزًٍی اًدام
پذیزفت .قثل اس الیًِؾاًی ،قغعات تِ كوک هَاد ؽيويایی ٍ
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در حضَر اهَاج فزاصَت ؽغتؾَ دادُ ؽذُ ٍ تالفاصلِ قثل
اس الیًِؾاًی تِ هٌظَر حذف كاهل آلَدگیّا ،در هحفظِی
خأل در هعزض توثاراى یًَی قزار گزفتٌذ .خأل پایِی هحفظِ
در حيي الیًِؾاًی 3×10-6 ،هيلیتار در ًظز گزفتِ ؽذ.
ضخاهت ٍ ًزخ اًثاؽت الیِّا تَعظ كزیغتال پيشٍالکتزیک
اًذاسُگيزی ؽذًذ.
گام ًخغت در عاخت یک پَؽؼ اپتيکی ،عاخت تکالیِّا
هیتاؽذ .پاراهتزّای اًثاؽت تک الیِّای  TiO2 ٍ SiO2در
خذٍل  1آٍردُ ؽذُ اعت .تا تْيٌِعاسی ضخاهت ٍ اصالح
فزایٌذ الیًِؾاًی تِ كوک ًزم افشار عزاحی ،ضخاهتّای
چارکهَج در عَل هَج ً 532اًَهتز تِ دعت آهذ .ایي
ضخاهت تزای  TiO2 ٍ SiO2تِ تزتية ً 55/1 ٍ 93/8اًَهتز
هیتاؽذ .تا اعتفادُ اس راتغِی  ]5[ 1هیتَاى ضزیة ؽکغت
الیِی ًاسک را در عَل هَج تيؾيٌِ ٍ یا كويٌِی عيف تِ
دعت آٍرد:

50

1250

ؽکل )4عيف عثَر اًذاسُگيزی ؽذُ اس ًوًَِ تَعظ عيف عٌح دٍ
پزتَیی .عثَر در عَل هَجّای ً 1064 ٍ 532اًَهتز ًشدیک تِ صفز
هیتاؽذ.

 -4وتیجٍ گیری
هیتَاى تا الیًِؾاًی یک هدوَعِی چٌذ الیِ اس هَاد كِ
یکی اس آىّا ضزیة ؽکغت تاال ٍ دیگزی ضزیة ؽکغت
پایيي داؽتِ تاؽٌذ ٍ كٌتزل ؽزایظ اًثاؽت ،اًعکاط كاهل
در عَل هَجّای ً 1064 ٍ 532اًَهتز را فزاّن آٍرد .تا
افشٍدى یک الیِ تا ضخاهت چْار تزاتز چارک هَج عَل هَج
عزاحی ،هیتَاى تَسیع هيذاى الکتزیکی در الیِی هداٍر َّا
را تِ ًفع افشایؼ آعتاًِی آعية ليشری هدوَعِی الیِی
ًاسک افشایؼ داد .در صَرت اخزای پزٍعِ در ؽزایظ
یکغاى ،پزٍعِ تکزار پذیزی هٌاعثی دارد.

nf=((1+(R)1/2)/(1-(R)1/2))1/2ns1/2

كِ در آى nf ٍ ns ،تِ تزتية ضزایة ؽکغت تغتزُ ٍ الیِ
ًاسک ٍ  Rدرصذ تاستاب در تيؾيٌِ یا كويٌِ ّغتٌذ.
تا لحاػ ضخاهت اپتيکی ّز الیِ ٍ ًيش ضخاهت چارکهَج
هَاد ،ضخاهت فيشیکی ّز الیِ در هدوَعِی  30الیِ تِ
دعت آهذ ٍ فزآیٌذ الیًِؾاًی تا ایي ضخاهتّا اًدام
پذیزفت .در اًدام ایي پزٍعِ ،پاراهتزّای خذٍل  1تزای ّز
هادُ دقيقاً لحاػ گزدیذًذ .پظ اس الیًِؾاًی ،عيف عثَر
تَعظ یک عيفعٌح دٍ پزتَیی اًذاسُگيزی ؽذ .ؽکل 4
هٌحٌی عثَر پَؽؼ عاختِ ؽذُ را ًؾاى هیدّذ .ایي عيف
كِ تياًگز اًعکاط كاهل در عَل هَجّای 1064 ٍ 532
ًاًَهتز اعت پظ اس چٌذیي هزحلِ تْيٌِ عاسی ٍ حذف
خغاّای هتقارى ٍ غيز هتقارى حيي اًثاؽت تِ دعت آهذ.
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خذٍل  )1پاراهتزّای اًثاؽت تکالیِّا.
دها

فؾار خشئی اكغيضى

ًزخ اًثاؽت

)(C°

)(mbar

)(nm/s

250

2×10-4

0/75

SiO2

250

1/5×10-4

0/25

TiO2

1080

740
910
)Wavelength(nm
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