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 دمیدٌ اس پُلً بًسیلٍ لیشرNd:YAG تاثیزشکل پزتً دمش بز باسدٌ جذب یک لیشر
دایًد
2

 ٍ غالهزضب ٌّزآعب1 هحوَد ثزّبًی، 2 هحغي حبتوی،1ثتَل ًخؼی
 یشد، داًؾگبُ یشد، داًؾکذُ فيشیک، گزٍُ اتوی هَلکَلی1
 ؽيزاس، داًؾگبُ صٌؼتی ؽيزاس، داًؾکذُ ػلَم، گزٍُ فيشیک2

ٌگايس پزداختٍ ي اثز آوُا را بٍ عىًان شکل پزتً دمش بز باسد- لًروتس ي لًروتس، در ایه مقالٍ ابتدا بٍ معزفی پزتًَای گايسی- ٌچکید
-جذب در لیشرَای حالت جامد دمش اس پُلً بٍيسیلٍ لیشر دایًد بزرسی کزدٌایم ي وشان دادٌایم کٍ باسدٌ جذب بزای پزتًَای لًروتس
گايس َز چٍ فاصلٍ دایًدَا اس شکافَا کمتز- َمچىیه وشان دادٌایم کٍ بزای پزتً يريدی لًروتس.گايسی بیشتز اس دي حالت قبل است
.ي قطز میلٍ لیشری بشرگتز باشد باسدٌ جذب افشایش مییابد
Nd:YAG

 ليشر، گبٍط- پزتَ لَرًتظ، ثبسدُ جذة-ُكليذ ٍاص

The effect of pump profile on absorption efficiency of a diode-side-pumped
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Abstract- In this paper, the Gaussian, Lorentz and Lorentz-Gaussian beams are introduced and the effects of these beams as
the pump profile on the absorption efficiency of the diode-side-pumped solid state lasers are investigated. We illustrate that
the absorption efficiency for Lorentz-Gaussian profile is higher than the two others. We have also shown that for entrance
Lorentz-Gaussian beam, the absorption efficiency is increasing with decreasing the distance from the diodes to the slits and
increasing the diameter of the laser rod.
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 8تب  10ثْوي  ،1392داًؾگبُ صٌؼتی ؽيزاس
كِ پبراهتز ً  0ينپٌْبی پزتَی گبٍعی ٍ پبراهتز 'ً  0ين-
پٌْبی پزتَ لَرًتغی اعت .ؽکل ً 1وبیی اس پزٍفبیلّبی
هختلف را ًؾبى هیدّذٍ .یضگیّبی پزتَّبی لَرًتظ ٍ
لَرًتظ-گبٍط در ثغيبری اس هزاجغ هَرد ثزرعی قزار
گزفتِ اعت [.]6,5

 -1مقدمٍ

ؽکل :1تَسیغ ؽذت هيذاى گبٍعی ،لَرًتظ ٍ لَرًتظ-گبٍعی

 -3باسدٌ جذب درلیشرَای حالت جامد دمش اس
پُلً بًسیلٍ لیشر دایًد

-2پزتًَای لًروتس-گايس

ليشرّبی دایَدی ثِ دليل اثؼبد خيلی كَچک ٍ ثبسدّی ثبال
در دهؼ ليشرّبی حبلت جبهذ ثغيبر هَرد اعتفبدُ قزار
هیگيزًذ .در ایي هقبلِ اس ليشرّبی دایَدی ثب طَل هَج
 808 nmثزای دهؼ كزدى هيلِ ليشر Nd:YAGاعتفبدُ
كزدُاین .ثزای هحبعجِ ثبسدُ جذة ثزای یک عبختبر ثب عِ
آرایِ دیَدی اسدٍ رٍػ ردیبثی پزتَ ٍ رٍػ ّوگزایی
ًبهحذٍد اعتفبدُ هیكٌين] .[2هحفظِ دهؼ اس ثبستبثٌذُ،
لَلِ ؽيؾِای ٍ هبیغ خٌک كٌٌذُ تؾکيل ؽذُ اعت كِ
هيلِ ليشری در هزكش آى قزار دارد .پزتَّبی دایَد ليشری
كِ در فبصلِ  dاس عطح خبرجی ثبستبثٌذُ قزار دارد ،اس
طزیق ؽکبفّبی ثبستبثٌذُ ثِ درٍى ثبستبثٌذُ ،دهيذُ
هیؽَد ٍ ثؼذ اسػجَر اس لَلِ ؽيؾِای ٍ هبیغ خٌکكٌٌذُ
ٍارد هيلِ ليشری هیؽًَذ .عطح داخلی ثبستبثٌذُ را آیٌِای
ثب ضزیت ثبستبة  μدر ًظز هیگيزین .ؽؼبع داخلی ثبستبثٌذُ
 ٍ rضخبهتؼ  ،t1پٌْبی ؽکبفْب  ،sضخبهت لَلِ ؽيؾِای
 ٍ t2ضزیت ؽکغت آى  ،n1ضزیت ؽکغت هبیغ خٌک
كٌٌذُ  ،n2قطز هيلِ ليشری  ،ϕضزیت ؽکغت آى ٍ n3
ضزیت جذة آى  γاعت .تَاى كل عبطغ ؽذُ اس ليشر
دایَد ثب راثطِ سیز ثِدعت هیآیذ:

اًتؾبر پزتَّبی پيزاهحَری در عبهبًِّبی اپتيکی ثزای
هذت سهبى طَالًی هَرد تَجِ ثَدُ ٍ جَاةّبی هختلفی
ثزاعبط ؽزایط اٍليِ ٍتقبرىّبی هغئلِ ثِدعت آهذُ
اعت] .[3ؽذت هيذاى پزتَگبٍعی ثِصَرت سیز هیثبؽذ:
   2 
E ( )  exp  2   
   0  

()1

كِ در آى ً  0ين پٌْبی پزتَی گبٍعی اعت .ؽذت هيذاى
ثزای پزتَّبی لَرًتغی ثزاثز اعت ثب:
'0
)2
 2  0' 2

()2
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كِ در آى 'ً  0ين پٌْبی پزتَی لَرًتغی هیثبؽذ.
پزتَّبی لَرًتظ-گبٍط كِ ثِػٌَاى تؼوين ػبمتزی اس
پزتَ لَرًتظ درًظز گزفتِ هیؽًَذ ،دارای تَسیغ ؽذت
هيذاى سیز ّغتٌذ [:]4
()3
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ليشرّبی حبلت جبهذ ثِدليل كبرایی ،پبیذاری ٍ اهکبى
دعتيبثی ثِ تَاىّبی ثبال ًغجت ثِ عبیز ليشرّب اس اّويت
ٍیضُای ثزخَردارّغتٌذ] .[1ليشرّبی حبلت جبهذ در
حبلتّب ٍ عبختبرّبی ٌّذعی هتفبٍت ػول هیكٌٌذ ٍ
ثزای ّز عبختبری ثِ یک ًَع دهؼ ًيبس دارًذ .درليشرّبی
 Nd:YAGدهؼ اس پْلَ تَعط ليشر دایَد هحفظِ دهؼ
هْوتزیي جشء عبختبر دهؼ در تَليذ جفت ؽذگی ثيي
هٌجغ دهؼ ٍ هحيط ليشری اعت .در هطبلؼبت قجلی ثبسدُ
جذة تَعط هيلِ ليشری  Nd:YAGدهؼ ؽذُ تَعط
ليشر دایَد ثِدعت آهذُ اعت] .[2در ایي ثزرعیّب پزتَ
خزٍجی اس ليشر دایَد ثِصَرت گبٍعی در ًظز گزفتِ ؽذُ
اعت .اس آًجب كِ تبثؼ گغيلی اس یک ليشر دایَد تک هذ
تَعط پزتَّبی لَرًتظ گبٍط تَصيف هیؽَد[،]3
درهقبلِ حبضز ثب در ًظزگزفتي ؽکل پزتَ لَرًتظ ٍ
لَرًتظ-گبٍط ثزای ليشرّبی دایَدی هَرد اعتفبدُ جْت
دهؼ ،ثبسدُ جذة را ثِدعت آٍردُ ٍ ثب حبلت گبٍعی
هقبیغِ هیكٌين.

ثيغتويي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى ثِ ّوزاُ ؽؾويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى


() 4

 E ( )d

() 7

p0 

i=1,2,3



s
)
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(  ( s)  tan 1

هطبثق ؽکل  2پزتَّبیی كِ ثب ساٍیِ  θاس عطح گغيلٌذُ
ليشردایَد خبرج هیؽَد ،ثب ساٍیِ  ،δ1رٍی لَلِ ؽيؾِای
فزٍد هیآیٌذ ٍ ثب ساٍیِ ؽکغت ٍ ،δ2ارد لَلِ ؽيؾِای
هیؽًَذ .عپظ ثب ساٍیِ  δ3ثب عطح داخلی لَلِ ؽيؾِای
ثزخَرد هیكٌٌذ ٍ ثب ساٍیِ ؽکغت  δ4اس لَلِ ؽيؾِای
ٍارد هبیغ خٌک كٌٌذُ هیؽًَذ ] .[7پزتَ هغبفت )AL(θ
را درٍى هيلِ ليشری طی هیكٌذ كِ هيشاى جذة در هيلِ
ليشری ثِ ایي هغبفت ٍاثغتِ اعت.

E '( )  cos  

() 8

كِ  ساٍیِ ثيي یک پزتَ ثبستبثی اس دیَارُ اًؼکبعی ٍ خط
ػوَد ثز عطح داخلی اًؼکبط كٌٌذُ اعت.

ؽکل :3اًتؾبر پزتَ درٍى هحفظِ پخؼ كٌٌذُ ثزای یک هٌجغ
ًَرایجبد ؽذُ رٍی دیَارُ داخلی ثبستبثٌذُ].[2

حبل اگز تَاى جذة ؽذُ تَعط هيلِ ليشری ًبؽی اس
پزتَّبی ثبسگؾتی را ) p2 (sثٌبهين ،تَاى كلی جذة ؽذُ
تَعط هيلِ ليشری  Nd:YAGثزاثز اعت ثب]:[2
() 9

ؽکل ً :2وبیی اس ًحَُ ٍرٍد ٍ ؽکغت پزتَ در هحفظِ دهؼ].[2

كِ در آى  ،Gكغز استَاى اعت كِ داخل كبٍاک هیهبًذ ٍ
   s ثبسدُ ثبسگؾتی پزتَّبیی اعت كِ درٍى هحفظِ را
هیپَؽبًذ .در ًْبیت ثبسدُ جذة ثزاثز اعت ثب:

تَاى LDجذة ؽذُ تَعط هيلِ ليشری ثِصَرت سیز
هحبعجِ هیؽَد]:[2
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 -4بزرسی شکل پزتً لیشر دایًد در باسدٌ جذب
در ایي ثخؼ ثب در ًظز گزفتي ؽکل پزتَ ليشر دایَد،
تبثيزات آى را رٍی ثبسدُ جذة هيلِ ليشری ثزرعی
هیكٌين.

كِ در آى  T2، T1و T3ثِتزتيت ضزیت ػجَر در فصل
هؾتزک َّا  -لَلِ ؽيؾِای ،لَلِ ؽيؾِای -آة ٍ آة –
هيلِ ليشری هیثبؽذ ٍ:

جذٍل:1پبراهتزّبی اعتفبدُ ؽذُ در ؽجيِ عبسی
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كِ  ، Riضزایت اًؼکبط ثزای ایي عطَح هیثبؽذ .رٍػ
ّوگزایی ًبهحذٍد ،ثزای تؼييي تَاى جذثی كِ ثَعيلِ
پزتَّبیی كِ ثِطَر تصبدفی درٍى اًؼکبط كٌٌذُ هٌؼکظ
هیؽًَذ اعتفبدُ هیؽَد .در ایي رٍػ پزتَّبی ثبستبثی اس
دیَارُ داخلی ثبستبثٌذُ را هیتَاى ثِ ػٌَاى هٌبثغ جذیذ
ًَر در ًظز گزفت] .[2ایي هٌبثغ جذیذ دارای تبثغ تَسیغ
ؽذتی ثِصَرت سیز خَاٌّذ ثَد:

كِ در آى )  E (تبثغ تَسیغ ؽذت پزتَ ليشر دایَد اعت .ثب
تَجِ ثِ ؽکل 2راثطِ ثيي ساٍیِ ٍاگزایی ٍ پٌْبی ؽکبف
ثِصَرت سیز خَاّذ ثَد:
()5

Ti  1  Ri

 8تب  10ثْوي  ،1392داًؾگبُ صٌؼتی ؽيزاس
جذة ثيؾتز پزتَّب ،ثبسدُ جذة ًيش ثشرگتز خَاّذ ثَد.

ؽکل : 6ثبسدُ جذة یک ليشر  Nd:YAGدایَد دهؼ ثز حغت پٌْبی
ؽکبف ثزای ّ بی هختلف ٍ ؽکل پزفبیل لَرًتظ-گبٍط ثِ اسای
. d  1.5mm

 -5وتیجٍگیزی
در ایي هقبلِ ثبسدُ جذة ثز اعبط ؽکل پزتَ دهؼ هَرد
ثزرعی قزار گزفت .ثب تَجِ ثِ ؽکل ٍ 4هقبیغِ ثبسدُ
جذة ثزای پزتَّبی ٍرٍدی هختلف ًتيجِ هیگيزین كِ
پزتَّبی لَرًتظ-گبٍط ثبسدُ جذة ثيؾتزی ًغجت ثِ
پزتَّبی گبٍعی ٍپزتَّبی لَرًتغی دارًذ .اس آًجب كِ در
ػول پزٍفبیل هٌبثغ ليشر دایَدی اعتفبدُ ؽذُ ثزای دهؼ
دارای پزتَ لَرًتظ-گبٍط ّغتٌذً ،تبیج ایي تحقيق
هحبعجِ ثبسدُ دهؼ را ثِ حبلت ٍاقؼی ًشدیکتز هیكٌذ.
ّوچٌيي هؾبّذُ كزدین ّز چِ فبصلِ دایَدّب اس ؽکبف-
ّب كوتز یب قطز هيلِ ليشری ثشرگتز ثبؽذ ثبسدُ جذة
ثيؾتز هیؽَد .در توبم حبلتّب ثزای پٌْبی ؽکبف یک
ًقطِ ثْيٌِ ٍجَد دارد كِ در آى ثبسدُ جذة ثيؾيٌِ اعت.

ؽکل : 4ثبسدُ جذة یک ليشر  Nd:YAGدایَد دهؼ ثزحغت پٌْبی
ؽکبف ثزای ؽکل هيذاًْبی هختلف ثِ اسای ،   3.5mm
. d  1.5mm

در ؽکل 5ثبسدُ جذة ثز حغت پٌْبی ؽکبف ثزای ّdبی
هختلف ٍ ؽکل پزتَ لَرًتظ-گبٍط رعن ؽذُ اعت.
هؾبّذُ هیكٌين كِ ّزچِ فبصلِ دایَدّب اس ؽکبفّب()d
كوتز ثبؽذ ثبسدُ جذة افشایؼ هییبثذ.
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.   3.5mm

] [7عويِ عبدات ّبؽوی "،امکان سىجی ساخت لیشر

ؽکل 6ثبسدُ جذة ثزای هيذاى لَرًتظ-گبٍطّ  ،ب ٍ
پٌْبی ؽکبفّبی هختلف را ًؾبى هیدّذ .هؾبّذُ
هیؽَد كِ ّزچِ قطز هيلِ ليشری ثشرگتز ثبؽذ ثِ دليل

Nd:YAG

دمش اس پُلً تًسط لیشر ویمزساوا " ،پبیبى ًبهِ كبرؽٌبعی
ارؽذ ،داًؾگبُ صٌؼتی هبلک اؽتز.1386 ،
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در جذٍل  1پبراهتزّبی هَرد اعتفبدُ در ؽجيِعبسی آهذُ
اعت .در ؽکل 4ثبسدُ جذة ثز حغت پٌْبی ؽکبف ثزای
عِ پزتَ گبٍعی ،لَرًتظ ٍ لَرًتظ-گبٍعی رعن ؽذُ
اعت .هؾبّذُ هیؽَد كِ ثبسدُ جذة ثزای هيذاى
لَرًتظ-گبٍعی ثشرگتز اس دٍ حبلت دیگز اعتّ .وچٌيي
ثب افشایؼ پٌْبی ؽکبف ،ثبسدُ سیبد هیؽَد تب در یک ًقطِ
خبؿ ثيؾيٌِ ؽذُ ٍ ثؼذ اس آى كن هیؽَد.

