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بسزسی اثس سفیدشدگی جبذة اشببع پریس بس پبزامتسَبی خسيجی میکسيلیصز سًئیچ
 اوفعبلیQ
 سویشا ػلیپَس ٍ سیذ ػالالذیي ّبضوی گلپبیگبًی، هشین جٌذقی،صّشا هحوذظبّشی
54665-695  ایشاى،  تْشاى،هشکض هلی ػلَم ٍ فٌَى لیضس ایشاى
 اوفعبلیQ چکیدٌ – دز ایه تحقیق بٍ بسزسی اثس سفید شدگی محیط جبذة بًسیلۀ وًز دمیدٌ دز میکسيلیصز سًئیچ
 بب وصدیک شدن مکبن. ي تبثی س آن بس زيی پبزامتسَبی خسيجی لیصز شبمل اوسضی ي پُىبی تپ پسداختٍ شدٌ استNd:YAG/Cr4+:YAG
ٌ بب بُیىٍ سبشی مکبن متمسکص سبشی وًز دمیدٌ دز محديد.متمسکص سبشی پستً دمیدٌ بٍ بلًز جبذة پدیدٌ ی سفیدشدگی افصایش می یببد
 مب دز ایه آشمبیش کبَش. می تًان اثس سفیدشدگی بلًز جبذة زا بٍ حداقل زسبود،ای کٍ حجم دمش دز بلًز بُسٌ تقسیببً ثببت بمبود
. گصازش ومًدٌ ایم9µj  ي افصایش اوسضی تپ بٍ اوداشٌ ی150ps پُىبی تپ لیصز بٍ اوداشٌ ی
 اًشطی تپ، پٌْبی تپ، اًفؼبلیQ  هیکشٍلیضس سَئیچ، سفیذضذگی القبیی جبرة اضجبع پزیش-ُکلیذ ٍاط

Investigation of saturable absorber bleaching on output parameters of
passively Q-switched microchip laser
Zahra Mohammad Zahery, Maryam Jandaghi, Samira Alipour and S. A. Hashemi Golpayegani
Iranian National Center for Laser Science and Technology, P.O. Box 14665-576, Tehran, Iran
Abstract- In this paper we have investigated the effect of pump induced bleaching of the saturable absorber in a passively Qswitched microchip laser on the laser parameters such as pulse width and pulse energy. The induced bleaching will be
increased by moving the focusing position away from the surface of absorber crystal. The minimum effect of bleaching will
be achieved by optimizing the focus position while the pumping volume is nearly fixed in the gain crystal. We report
decreasing of pulse width by 150ps and increasing of pulse energy by 9µj in this experiment.
Keywords: Induced bleaching of saturable absorber, Passively Q-switched microchip laser, Pulse width, Pulse energy.
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 8تب  01ثْوي  ،0۱72داًطگبُ صٌؼتی ضیشاص
هتصل ضذُاًذ  ،هَسد ثشسسی قشاس هی گیشد (ضکل.)0

-5مقدمٍ

ضکل  -0طشحَاسُی اص هیکشٍلیضس سَئیچ  Qاًفؼبلی b ،فبصلِ ی لٌض اص سطح
کشیستبل ثْشُ ٍ  aثبصُی تغییشات هکبًی توشکض ثبسیکِی لیضس ثِ هٌظَس
ثشسسی اثش سفیذضذگی دس آصهبیص هی ثبضذ.

دس اثتذا جبرة اضجبع پزیش ،اتالف داخل کبٍاکی ثضسگی سا
ثشای فَتَى ّبی لیضس ایجبد هیکٌذ .کِ ثِ هحض سسیذى
تؼذاد فَتَىّبی داخل کبٍاک لیضس ثِ آستبًِ هَسد ًیبص
ثشای غلجِ ثش اتالف جبرة ،تپ لیضس آغبص هیضَد .قجل اص
آغبص لیض دس لیضس سَئیچ  Qاًفؼبلی ،سیستن دس یک حبلت
ضجِ پبیب قشاس داضتِ کِ جوؼیت تشاص پبیِی جبرة اضجبع
پزیش ثب دس ًظش گشفتي اثش سفیذضذگی القبیی تَسط دهص
ثشاثش است ثب ]:[2

اکثش جبرةّبی اضجبع پزیش حبلت جبهذ ،داسای هطخصِ-
ّبی جزة پٌْی ّستٌذ کِ غبلجبً ثب طَل هَج دهص لیضس
ّنپَضبًی داسد ] .[4ایي هسئلِ خصَصبً دس لیضسّبی
سَئیچ  Qاًفؼبلی ثب دهص اص اًتْب هطکل سبص هیضَد.
یکی اص ػلل افضایص هیضاى تبثص دهص جزة ًطذُ دس
هحیط ثْشُ ،پٌْبی ثبًذ طیفی حذٍد  3nmدس لیضسّبی
دهص دیَدی  Nd:YAGهیثبضذ .ػلت دیگش ایي هطکل
هشثَط ثِ صهبًی است کِ ًَس دهیذُ دس ًضدیکی
 Cr4+:YAGهتوشکض هی ضَد ٍ یب ضذت دهص صیبد ثَدُ
دس ًتیجِ توبم ًَس دهیذُ تَسط هحیط ثْشُ جزة ًوی
گشدد.

1

2

هب دس ایي هقبلِ تأثیش هکبى توشکض ًَس لیضس دهص دس ثلَس
ثْشُ ٍ ،پذیذُی سفیذضذگی هحیط جبرة سا ثش سٍی
تغییشات اًشطی ٍ پٌْبی تپ لیضس ثِ ضکل تجشثی هَسد
ثشسسی قشاس هیدّین .دس اثتذا هختصشی اص تئَسی اثش
سفیذضذگی سا ثیبى هیکٌین.

1  I p I p , sat

I p , sat   p  s , g , p s

کِ دس ایي سٍاثط  ρsچگبلی یًَْبی جبرة اضجبع پزیش،
ضذت دهص دس جبرة اضجبع پزیش υp ،فشکبًس ًَسدهص ٍ
 σs,g,pسطح هقطغ جزة حبلت پبیِ جبرة دس طَل هَج
دهص ٍ  IP,satضذت اضجبع جبرة دس طَل هَج دهیذُ هی
ثبضذ .اًتگشالگیشی سٍی حجن هذ ًَسبًی دس جبرة اضجبع
پزیش اًجبم هیضَد.
Ip

-2تئًزی
دس ایي تحقیق یک هیکشٍلیضس سَئیچ  Qاًفؼبلی هتطکل اص
یک هحیط ثْشُ  ٍ Nd:YAGیک هحیط جبرة اضجبع
پزیش  Cr4+:YAGکِ ثِ ٍسیلۀ سٍش اتصبل ًفَری 0ثِ ّن

1

dV

s

N s , g ,0  

دس هیکشٍلیضسّبی سَئیچ  Qاًفؼبلی ثب دهص اص اًتْب،
ضذت دهص دس جبرة اضجبع پزیش ،هیتَاًذ ثِ ضذت
اضجبع ً IP,satضدیک ضَد کِ ایي اهش هطبثق ساثطِی (،)2
هٌجش ثِ کبّص تؼذاد یًَْبی جبرة دس فشآیٌذ سَئیچ Q
اًفؼبلی ٍ کبّص اتالف دس جبرة ضذُ ٍ ثِ تجغ آى ػجَس
اٍلیِ ی جبرة سا دس ضشٍع فشآیٌذ سَئیچ صًی افضایص هی
دّذ .دس ًتیجِ اًجبضتگی اًشطی کن ضذُ ٍ هتؼبقجبً اًشطی

Diffusion bonding
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هیکشٍلیضسّبی سَئیچ  Qاًفؼبلی ثب دهص اص اًتْب کِ
هتطکل اص هحیط ثْشُی  ٍ Nd:YAGجبرة Cr4+:YAG
هی ثبضذ ،اهشٍصُ ثسیبس هَسد تَجِ قشاس گشفتِ است .اص
جولِ هطخصِّبی ایي لیضس تَلیذ تپْبی لیضسی ثب پٌْبی
تپ صیش ًبًَثبًیِ ٍ تَاى قلِی ثبال هیثبضذ ] .[0-2هطبلؼبت
تئَسی دس استجبط ثب هیکشٍلیضس سَئیچ  Qاًفؼبلی ػوَهبً
پٌْبی تپ حذٍد  500 psسا گضاسش هیکٌذ ،دس حبلیکِ
آصهبیطبت تجشثی ثِ ٍاسطِی اثش سفیذ ضذگی جبرة
اضجبع پزیش ،تَسط تبثص دهیذُ جزة ًطذُ دس هحیط
ثْشُ ،تپ ّبی ثلٌذتش ثب اًشطی کوتش سا ًطبى هیدّذ].[۱

ثیستویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى ثِ ّوشاُ ضطویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍسی فَتًَیک ایشاى
تپ خشٍجی کبّص پیذا هیکٌذ .اًشطی رخیشُ ضذُی
کوتش ،ثْشُ ی کَچکتش ٍ صهبى خیضش 2ثضسگتش ،تپ
آّستِتشی سا ًتیجِ دادُ ٍ هٌجش ثِ افضایص پٌْبی صهبًی
تپ لیضس هیضَد.
ثِ هٌظَس کبّص سفیذ ضذگی القبیی جبرة تَسط پشتَ
دهیذُ دس هیکشٍلیضسّبی تپ کَتبُ ثبیستی تؼذاد فَتَى-
ّبی دهیذُ کِ ثِ جبرة هیسسٌذ سا کبّص داد .ثِ ایي
هٌظَس هی تَاى ّشیک اص ضشایط صیش سا فشاّن کشد:


استفبدُ اص  Nd:YAGثب غلظت ثبال



تٌظین دقیق طَل هَج دهص دس قلِی جزة
هحیط ثْشُ ()Nd:YAG



قشاس دادى یک سطح ثبصتبثٌذُ ی ًَس دهیذُ ثیي
هحیط فؼبل ٍ جبرة



هتوشکض ًوَدى ثبسیکِی ًَس دهیذُ تب حذ هوکي
دٍس اص جبرة اضجبع پزیش

دس ایي آصهبیص دٍس یب ًضدیک ضذى ًقطِی توشکض پشتَ،
ػالٍُ ثش پذیذُی سفیذضذگی جبرة ،سٍی حجن دهص دس
ثلَس ثْشُ ًیض تبثیش گزاس خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي اًشطی تپ لیضس
سا تغییش هیدّذ .دس ایٌجب ،ثِ هٌظَس حزف اثش تغییش حجن
دهص ثش سٍی پبساهتشّبی خشٍجی لیضس ،تغییشات هحل
توشکض پشتَ حَل ًقطِی هشکضی ثلَس ثْشُ دس ًظش گشفتِ
ضذُ است تب حجن دهص تقشیجبً یکسبًی دس ضشایط هختلف
هتوشکض سبصی داضتِ ثبضین .ضکل ّبی  4 ٍ ۱ثِ تشتیت
ًوَداس تغییشات اًشطی ٍ پٌْبی تپ لیضس سا ًسجت ثِ فبصلۀ
ًقطِی توشکض ثبسیکِی دهص اص ثلَس ً Cr4+:YAGطبى
هی دّذ.

-3آشمبیشبت تجسبی
ثِ هٌظَس ثشسسی اثش سفیذ ضذگی القبیی جبرة تَسط
پوپ ،آصهبیطی ثِ ضکل صیش طشاحی گشدیذُ است.

ضکل  -2چیذهبى هیکشٍلیضس سَئیچ
سفیذضذگی جبرة

Q

اًفؼبلی ثِ هٌظَس ثشسسی اثش

ضکل ً -۱وَداس تغییشات اًشطی خشٍجی تپ لیضس  Nd:YAGثش حست هکبى
هتوشکض سبصی پشتَی دهیذُ داخل هحیط ثْشُ

ضکل ً 2وبیی اص چیذهبى آصهبیص سا ًطبى هیدّذ .دس

Rise time 2
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ایي چیذهبى اص یک لیضسدیَدی پیَستِ ثب طَل هَج
 ٍ 808nmهبکضیون تَاى  7Wثِ ػٌَاى هٌجغ دهص
استفبدُ هیضَد .طَل کبٍاک ثشاثش است ثب  2mmکِ
هتطکل اص یک هحیط فؼبل  Nd:YAGثب چگبلی یًَی 1%
ٍ طَل  ٍ 1.5mmیک هحیط جبرة  Cr4+:YAGثب طَل
 ٍ 0.5mmضشیت ػجَس اٍلیِ ی  85%هی ثبضذ کِ ایي دٍ
هحیط کشیستبلی ثِ صَست اتصبل ًفَری کٌبس ّن قشاس
دادُ ضذُاًذ .کبٍاک هزکَس ثش سٍی پبیِای هجْض ثِ
هیکشٍهتش سَاس ضذُ کِ اص ایي هیکشٍهتش ثِ هٌظَس تغییش
هَقؼیت ًقطِی توشکض دهص دس طَل کشیستبل استفبدُ
هیضَد.

 8تب  01ثْوي  ،0۱72داًطگبُ صٌؼتی ضیشاص

دس ضکل ّبی ثبال ًقطِی صفش هَقؼیتی است کِ ًَس لیضس
دس ٍسط کشیستبل  Nd:YAGهتوشکض ضذُ است (ضکل.)0
ّوبًطَس کِ دس ضکل  4ٍ۱دیذُ هیضَد ثب تغییش هکبى
توشکض پشتَ ثِ سوت  ( Cr4+:YAGاػذاد هٌفی ًوَداس)
ضذت دهص دس جبرة اضجبع پزیش افضایص یبفتِ ٍ ثبػث
کبّص تؼذاد اتوْبی حبلت پبیِ آى هیضَد .ثٌبثشایي
پٌْبی تپ لیضس افضایص ٍ اًشطی آى کبّص هییبثذ .دس
هقبثل ّشچِ ًقطِی توشکض اص ثلَس جبرة دٍس ضَد ( اػذاد
هثجت ًوَداس) ،پٌْبی تپ کن ٍ اًشطی آى صیبد هیضَد .اهب
دٍس کشد ى ًقطِ توشکض ًَس لیضس اص سطح جبرة تب جبیی
اهکبى پزیش است ( تب ًقطِ  opt.دس ضکل  )0کِ حجن
دهص داخل ثلَس ثْشُ ٍ ،ثِ تجغ آى ،اًشطی پبلس کن ًطَد.
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تبثیش سفیذضذگی جبرة اضجبع پزیش،
ثشسٍی پبساهتشّبی خشٍجی لیضسّبی سَییچ  Qاًفؼبلی
قبثل هالحظِ است ثبیذ دس طشاحی ٍ سبخت چٌیي
لیضسّبیی ایي اثش سا ثِ حذاقل سسبًذ .دس ایي آصهبیص ًقطِ
ثْیٌِ توشکض ثبسیکِ لیضسی (ًقطِ  0.35mm )optاص لجِ
ثیشًٍی ثلَس ثْشُ ثذست آهذ کِ دس ایي حبلت ،پٌْبی
پبلس  ٍ 1.4nsاًشطی پبلس  14.8μJقبثل دستیبثی است.
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-4وتیجٍگیسی
سفیذضذگی جبرة ثِ ٍسیلۀ پشتَ دهیذُ ثبػث افضایص
پٌْب ٍ کبّص اًشطی تپ دس هیکشٍ لیضس سَئیچ  Qاًفؼبلی
 Nd:YAG/Cr4+:YAGهی ضَد .ایي پذیذُ ٌّگبهی سخ
هی دّذ کِ ًَس دهیذُ دس ًضدیکی جبرة هتوشکض ضذُ ٍ
هَجت سفیذ ضذگی آى گشدد .ثِ طَس هؼوَل ثشای حزف
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ضکل ً -4وَداس تغییشات پٌْبی تپ لیضس  Nd:YAGثش حست هکبى هتوشکض
سبصی پشتَی دهیذُ داخل هحیط ثْشُ

ایي اثش یک سطح ثبصتبة دٌّذُ ی طَل هَج ًَس دهص ثش
سٍی سطح ٍسٍدی جبرة الیِ ًطبًی هی ضَد ] .[6دس ایي
صَست دٍ کشیستبل ثِ صَست جذا اص ّن ٍ ثذٍى استفبدُ
اص تکٌیک اتصبل ًفَری ،دس تطذیذگش قشاس هیگیشًذ کِ
ایي ثبػث افضایص طَل تطذیذگش ٍ ثِ تجغ آى افضایص
پٌْبی تپ خشٍجی لیضس هیضَد .دس ایي هقبلِ هب ثِ هٌظَس
حزف اثش سفیذ ضذگی ثِ جبی استفبدُ اص سطح ثبصتبة
دٌّذُ ٍ دٍ کشیستبل جذا اص ّن ،ضوي استفبدُ اص سٍش
اتصبل ًفَری ثب ثْیٌِ سبصی هکبى توشکض ًَس دهص ،اثش
سفیذضذگی ثلَسجبرة سا ثِ حذاقل سسبًذُ این.

