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 دهص جانبی دیودی وNd:YAG طراحی و ساخت لیسر حالت جاهذ
LASCAD ضبیه سازی آن با نرم افسار
 جَاد خلیل سادُ ٍ هبریب ثذرافشبى،سیذ احوذ پَرّبشوی
 تْزاى، اتَثبى شْیذ ثبثبئی،)هزکش تحقیقبت لیشر داًشگبُ جبهغ اهبم حسیي(ع
 لیسر دیودهای هناسب تهیه و هذار راه انذاز برای کار در هذ ضبه. دهص دیودی گسارش هیضودNd:YAG  در این هقاله طراحی و ساخت لیسر- چکیذه
 از چیذهان دهص از پهلو استفاده کردین زیرا در سیستن دهص از انتها گرهای. ) ساخته ضذ که بساهذ تکرار و ولتاش قابل تنظین استQCW( پیوسته
 توزیع گرها در هاده فعال و پروفایل پرتو خروجی توسط نرم.زیاد تولیذ ضذه در هحیط فعال استفاده از آنها را برای لیسرهای پرتوان هحذود هیکنذ
. هرتس به دست آهذ1  هیکروثانیه و نرخ تکرار پالس022  هیلی شول با عرض پالس5  پرتو خروجی. ضبیه سازی ضذLASCAD افسار
 ًئَدیویَم یبگ،دهش دیَدی، دهش جبًجی-ُکلیذ ٍاص

Design and fabrication of side diode pump Nd:YAG solid state laser
and simulation by LASCAD software
Seyed Ahmad Pourhashemi, Javad Khalilzade and Maria Bazrafshan
Laser Research Group, Immam Hossein University, Tehran

Abstract - In this paper, design and fabrication of a diode pumped Nd:Glass laser is reported. Appropriate diode lasers were prepared and
driver circuit, working at quasi continues wave(QCW) mode, was fabricated which had tunable pulse repetition rate and input voltage.
We used side pump configuration because of overcoming to limitation due to generated heat storage in end pumped configuration high
power lasers. Heat distribution in the active material and output beam profile was simulated by LASCAD software. 5 mJ output pulses
with 200 microseconds time duration, and 1 Hz pulse repetition rate were achieved.
Keywords: side pumping, diode pumping, Nd:YAG
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 -1هقذهه

شکل : 1طیف جذثی  Nd:YAGکِ تَسل دستگبُ  UV-VISثذست آهذُ است

سیستن دهش هَرد استفبدُ دٍ ػذد لیشر دیاَد  GaAlAsهایثبشاذ
کِ دارای طَم هَ تبثشی ً 808ابًَهتز ّساتٌذ .ایاي طاَم هاَ
تبثشی تَسل طیف ًگبر  Spectra Star S100اًذاسُ گیزی شاذ کاِ
در شکل ً 2شبى دادُ شذُ است.
لیااشر دیااَد دارای تااَاى خزٍجاای ٍ 180ات در سهاابى پاابل 230
هیکزٍربًیِ ،خل تبثشی ثِ ػزض  80هیکزٍهتز ٍ طاَم  3/5سابًتی
هتزٍ ،اگزایی ػوَدی  45درجِ ٍ ٍاگزایی افقی  11درجِ هیثبشذ.
ًوَدار تغییزات اًزصی خزٍجی لیشر دیَد ثز حست ٍلتابص ٍرٍدی در
شکل ً 3شبى دادُ شذُ استّ .وبىطَر کِ در ایي شکل دیذُ هی-
شَد ثیي ٍلتبص ٍرٍدی ٍ اًزصی خزٍجی اس لیشر دیَد راثطِای خطای
ٍجَد دارد.

 -0بخص تجربی
استفبدُ اس لیشر دیَد هٌبست جْات دهاش Nd:YAG

ثِ هٌظَر
طیف جذثی آى را تَسل دساتگبُ ( UV-VISطیاف ساٌم هابٍرای
ثااٌفش) ثذساات آٍردیاان کااِ در شااکلً 1شاابى دادُ شااذُ اساات.
ّوبىطَر کِ در طیف جذثی  Nd:YAGدیذُ هیشَد در طَم هَ
ً 808بًَهتز دارای قلِ جذة هیثبشذ.

شکل : 2طیف خزٍجی لیشر دیَد کِ تَسل طیف سٌم
ثذست آهذُ است.
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ًیبس ثِ سیستنّابی لیاشری ثاب ثابسدّی ٍ تاَاى ثابر هٌ از ثاِ
تَسؼِی لیشرّبی حبلت جبهاذ شاذ کاِ تَسال لیشرّابی دیاَدی
تحزیک هیشًَذ .کبرایی ثبر ٍ کَچک ثَدى سیستن در هقبیسِ ثاب
ًوًَِّبی لیشرّبی حبلت جبهذ ثب دهش تَسل رهپ درخش اهکبى
استفبدُی رٍس افشٍى آىّب را در سهیٌِّبی هختلف ثاِ ٍجاَد آٍردُ
است[ .]1لیشرّبی جبهذی کِ تَسل لیشر دیَد اس پْلَ دهیذُ های-
شًَذ دارای تَاى ٍ ثبسدُ ثبرتز ،کیفیت پزتاَ ثْتاز ٍ سهابى کابرکزد
طَرًیتزی ًسجت ثِ لیشرّبیی ّستٌذ کاِ تَسال رهاپ درخاش
دهیذُ هیشًَذ[.]4-2
لیشرّبی دیَدی گسیل کٌٌذُّبی ثسیبر کاَچکی ّساتٌذ کاِ ثاِ
صَرت خطی در کٌبر ّن قزار هیگیزًاذ .طاَم هاَ ً 808ابًَهتز
لیشر دیَدی در قلِی جاذة اتانّابی  Ndقازار هایگیازد ٍ هٌجاغ
هٌبسجی ثازای ثازاًگیختي  Nd:YAGهایثبشاذ ٍ ثاب حاذو طاَم
هَ ّبی سائذ در هقبیساِ ثاب ًوًَاِی رهپای ثبػاث کابّش ارازات
حزارتی هیگزدد.
ًَر لیشر دیَد دارای ٍاگزایی سیبد ٍ ّوذٍسی پبییي هیثبشذ کاِ
اهکبى هتوزکش کزدى آىّب در داخل هحیل فؼبم را کبّش هیدّاذ
ٍ ّوچٌیي تْیِی ػٌبصز اپتیکی ثزای ایي هٌظَر گزاىقیوت های-
ثبشذ.
در جفت شذگی ًشدیک تب حذ اهکبى لیاشر دیاَد را ثاِ هابدُ فؼابم
ًشدیاک هایکٌاین .ایاي رٍ طزاحای سابدُ ٍ ارساى اسات اهاب در
طزاحی سیستنّبی تَاى ثبر ثِ دلیل ٍجَد خٌک کٌٌذُ در اطزاو
هبدُ فؼبم ًویتَاى لیشرّبی دیَدی را ثِ هحیل فؼبم ًشدیاک کازد
کِ در ایي حبلت اس اپتیک هذاخلِ کٌٌذُ استفبدُ هیشَد[.]5

ثیستویي کٌفزاً

اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ ششویي کٌفزاً

هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى

شکلً : 3وَدار اًزصی خزٍجی اس لیشر دیَد ثز حست ٍلتبص ٍرٍدی.

تشذیذگز دارای دٍ آیٌِ کزٍی هیثبشذ .آیٌِ ػقت ثِ شؼبع  10هتز
ٍ ضزیت ثبستبة  100درصذ ٍ آیٌِ جلَ ثِ شؼبع  10هتاز ٍ ضازیت
ثبستبة  80درصذ ٍ طَم تشذیذگز  12سبًتی هتز هیثبشذ.
ًتبیم ًشبى دٌّذُی اًزصی خزٍجی  5هیلی صٍم هتٌابظز ثاب ثابسدُ
اپتیکی  7درصذ هیثبشذ.
چیذهبى آسهبیشگبّی طزاحی ٍ سبختِ شذُ در شکل ً 5شابى دادُ
شذُ است.

اس آً ب کِ افشایش دهب هَجت تغییز طَم هَ لیشر دیَد هایشاَد،
ثزای جلَگیزی اس ایي هشکل لیشر دیَد تَسال گازد آة خٌاک
هیگزدد.
هحیل فؼبم  Nd:YAGهَرد استفبدُ دارای قطز  5هیلیهتز ٍ طَم 4
سبًتیهتز هیثبشذ .در ایي طزاحی هبدُی فؼبم در توبس ثب کابٍا
لیشر قزار هیگیزد کِ ػالٍُ ثز اًؼکبس ًَر تَسل ّاذ لیاشری گزهاب
ًیش ثِ ّذ لیشر هٌتقل شذُ ٍ ًقش گزهبثز 1را ًیش داردً .وبی جابًجی
ّذ لیشر در شکل ً 4شبى دادُ شذُ است.

شکل : 5چیذهبى آسهبیشگبّی طزاحی ٍ سبختِ شذُ

(الف)

تَسیغ گزهب در هیلِ لیشری ٍ پزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیشر ثب استفبدُ
اس ًزم افشار  LASCADشجیِ سبسی شذُ است .تَسیغ گزهب در شکل
ً 6شبى دادُ شذُ است.

Heatsink
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(ة)
شکل : 4الف) ًوبی جبًجی ّذ لیشر طزاحی شذُ کِ ػالٍُ ثز اًؼکبس ًَر ًقش
گزهبثزی اس هبدُی فؼبم را ًیش دارد.ة) ّذ لیشر سبختِ شذُ در آسهبیشگبُ ثذٍى
درپَ فَقبًی

 8تب  10ثْوي  ،1392داًشگبُ صٌؼتی شیزاس

 -3نتیجه گیری
طزاحی لیشرّبی حبلت جبهذ دهاش دیاَدی ثاِ دلیال اًطجاب
خَة ثیي خزٍجی لیشر دیَد ٍ طیف جذثی هبدُ فؼبم ارزات هخزة
حزارتی کِ تَسل رهپّبی درخش ای ابد هایشاَد را ثاِ شاذت
کبّش دادُ ٍ ّوچٌیي دارای ثبسدّی اپتیکای ثیشاتزی ًساجت ثاِ
دهش رهپی هیثبشٌذ.

شکل : 6تَسیغ گزهب در هیلِ لیشری ً Nd:YAGوبی ثیزًٍی سطح هیلِ کِ در
توبس ثب لیشر دیَد قزار دارد.

ًزخ تکزار پبل اًتخبة شذُ هَجت هیشَد کِ گزهبی تَلیذ شذُ
در هیلِ لیشر اس طزیق گزهبثز ثِ ثیزٍى هٌتقل شذُ ٍ ارزات لٌش
شذگی گزهبیی ثِ شذت کبّش یبفتِ ٍ تبریزی در خزٍجی لیشر
هشبّذُ ًویشَد.
شکل  7پزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیشر را ًشبى هیدّذ کِ تَسل ًزم
افشار  LASCADشجیِ سبسی شذُ است.
پزٍفبیل پزتَ خزٍجی ثِ ٍسیلِی یک ثین پزٍفبیلز ثذسات آهاذ کاِ
در شکل ً 8شبى دادُ شذُ استً ،تبیم ت زثی ثب ًوًَِ شجیِ سبسی
شذُ هطبثقت دارد.
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شکل  : 7پزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیشر()LASCAD
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شکل  : 8پزٍفبیل پزتَ خزٍجی اس لیشر ()beam profiler

