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 قفل بىدی ضدٌ مدی بٍ ريش آکًستًاپتیکی ي اصالحNd:YAG طراحی بازآياگر لیسر
ابیراَی آستیگماتیسم
 هْذی دّماى تاغی ٍ هحوَد علطاى الکتاتی،سّزا هَعی سادُ فتيذّی
 اصفْاى، داًؾگاُ اصفْاى،گزٍُ فيشیک1
ٌ از ريش آکًستًاپتیکی برای قفلبىدی مدی استفاد. طراحی ضدٌ استNd:YAG ٌچکیدٌ – در ایه پژيَص بازآياگر لیسر قفلبىدی ضد
ٍ با تًجٍ ب.ضدٌ است در ایه طراحی اثرات آستیگماتیسم معرفی ضدٌ است ي سپس با طراحیَای الزم سعی در از بیه بردن آن داریم
. با تغییر فًاصل بیه عىاصر ي تغییر زايیٍ خم آیىٍَا آستیگماتیسم اصالح ضدٌ است،ایه کٍ طً ل رزيواتًر از قبل تعییه ضدٌ است
. اثز اتالَى، آعتيگواتيغن، لفل تٌذیهذی كٌا-ُكليذ ٍاص

Design of acousto optic mode locked Nd:YAG resonator and astigmatism
aberration correction
Zahra Musazadeh Fatidehi, Mahdi Dehghan Baghi and Mahmood Soltanolkottabi
Physics Department, Isfahan University, Isfahan
Abstract- In this investigation, Nd:YAG mode locked resonator has been designed. We have used acousto optics method to
mode lock this laser and the astigmatism has been introduced. Considering that the resonator length is specified, we have
reduced the effect of astigmatism by changing the optical elements distance and using tilting mirrors.
Keywords: active mode locking, astigmatism, etalon effect.
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 8تا  11تْوي  ،1392داًؾگاُ صٌؼتی ؽيزاس
تاؽذ .ؽذت پزاػ تٌْجار یا تيؾيٌِ تاسدُ پزاػ تزای رصین
تزاگ تِ صَرت سیز اعت :
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در تلَر AOدر اثز هَج صَتی اعت .راتطِ ( )4تزحغة
پاراهتزّای كارتزدی تِ صَرت سیز در هی آیذ[:]4
12
 2
()5

2
1 2  Pa L  
I dm  sin 
M2 
 
 2H  
 0 cos 0

 M 2ػذد ؽایغتگی هادُ  Pa ٍ AOتَاى صَت ٍ  Hارتفاع
هَجصَتی یا ّواى اًذاسُ رٍسًِ هیتاؽذّ .واًطَر كِ
هؾاّذُ هیؽَد تاسدُپزاػ تِ لطز پزتَ حغاط هی-
ؽَد .در طزاحی تاسآٍاگز تایذ تِ ایي ًکتِ تَجِ داؽتِ
تاؽين كِ پزتَیی كِ تِ هذٍلِعاس  AOهیرعذ هَاسی
تاؽذ.

 -2قفلبىدی مدی کىا با استفادٌ از مديلٍساز
آکًستًاپتیک

 -3طراحی باز آياگر برای قفلبىدی مدی

لفلتٌذی هذی كٌا اس طزیك هذٍلِعاسی فاس ٍ یا داهٌِ ٍ
تِ كوک هذٍلِعاس الکتزٍاپتيک ٍ یا آكَعتَاپتيک تِدعت
هیآیذ[ .]1اگز ساٍیِ فزٍد پزتَی ًَری تز هذٍلِعاس

آکًستًاپتیکی
لفلتٌذی هذی كٌا تِ تٌظيوات طَل تاسآٍاگز تغيار
حغاط اعت ٍ تزای ایٌکِ لفلتٌذی هذی دليك تِدعت
آیذ تایذ طَل تاسآٍاگز هتٌاعة تا فزكاًظ صَت تٌظين
ؽَد .فزكاًظ هذٍلِعاسی دٍ تزاتز فزكاًظ  RFاعت ٍ
هٌطثك تز فاصلِ هذّای طَلی هجاٍر در تاسآٍاگز،
 ، f m  c 2Lهیتاؽذ .در ایي پضٍّؼ فزكاًظ تؾذیذ
هذٍلِعاس  ( AOكِ اس هادُ  SiO2تؾکيل ؽذُ اعت) تزاتز
 80 MHzاعت .درًتيجِ ًزخ تکزار تپ یا ّواى فزكاًظ
هذٍلِعاسی تزاتز  160MHzهیؽَد كِ هتٌاظز تا طَل
تاسآٍاگز  93.75cmاعت .هؤلفِّای اپتيکی هغطح تا دٍ
ٍجِ هَاسی تاػث تؾکيل اثز اتالَى هیؽَد .تاستاب اس
عطح ایي ػٌاصز هٌجز تِ تذاخل ٍیزاًگز پزتَی ًَری ٍ
حذف تزخی اس تاتؼّا هیؽَد .اتالَى پٌْای تاًذ هَثز
تْزُ را هحذٍد كزدُ ٍ گغتزُ سهاًی تپ لفلؽذُ هذی را
افشایؼ هیدّذ[ .]5تزای اس تيي تزدى ایي اثز ،تلَر AOM
كِ در ساٍیِ تزٍعتز تزػ دادُ ؽذُ اًتخاب هیكٌين .اس
طزفی تزػ در ساٍیِ تزٍعتز هٌجز تِ آعتيگواتيغن در
پزتَی خزٍجی هیؽَد .اس ایيرٍ لطز پزتَ در دٍ راعتای
 yٍ xهتفاٍت تَدُ ٍ عطح همطغ پزتَ دایزُای ًيغت.
3
تزای تزطزف كزدى آعتيگواتيغن اس آیٌِّای تاكٌٌذُ

آكَعتَاپتيک تزاتز ساٍیِ تزاگ تاؽذ، sin  B  0 ،
2n 

پزاػ تک هزتثِای تزاگ دارین كِ تِ دليل تاسدّی تاال در
كارتزدّای ػولی هؼوَال اس ایي رصین ،اعتفادُ هیكٌٌذ .در
ایي راتطِ  λ0طَلهَج پزتَی ًَری ٍ  Λطَلهَج صَت
اعت .هيذاى الکتزیکی تزای هزتثِّای هختلف پزاػ اس
طزیك حل هؼادالت راهاىً-ث 2تِ دعت هیآیذ[.]3
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تزای رصین تزاگ هيذاى الکتزیکی پزاػ هزتثِ صفز ٍ یک
تِ صَرت سیز در هیآیذ[:]4
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تاتغ ؽذت ػثَر تِصَرت
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تِصَرت *ًَ 1  E 0  L  E 0  L ؽتِ هیؽَد L .طَل
تزّنكٌؼ  AOیا ّواى ضخاهت تلَر آكَعتَاپتيک هی-
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etalon effect
Raman-Nath equations
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folding mirror
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ليشر لفلتٌذی ؽذُ هذی تِ رٍػ كٌای آكَعتَاپتيک
) (AOدارای كارتزدّای ٍعيؼی هیتاؽذ .در طزاحی
تاسآٍاگز ایي دعتِ ليشرّا طَل تاسآٍاگز ،فزكاًظ كاری
 ٍ mode lockerاثز اتالَى 1تایذ تِ دلت كٌتزل ؽَد تا
خزٍجی تا پٌْای پالظ كَتاُ ٍ پایذار داؽتِ تاؽين[.]1
طَل هؼوَل ایي تاسآٍاگزّا سیاد اعت ٍ تزای كَچک تَدى
عيغتن آى را تِ صَرت  Zؽکل طزاحی هیكٌين .ایي
خَد تاػث ایجاد اثز آعتيگواتيغن در تاسآٍاگز ؽذُ ٍ ًوایِ
پزتَ را تْن هیریشد[ .]2در ایي پضٍّؼ یک تاسآٍاگز Z
ؽکل تا تلَر  AOتزػ دادُ ؽذُ در ساٍیِ تزٍعتز طزاحی
ؽذُ ٍ اثزات آعتيگواتيغن درٍى آى اصالح ؽذُ اعت.

تيغتويي كٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾويي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى
صفحات  y ٍ xتغييز هیدّذ( ٍ f x  f cos
 .) f y  f .cosهاتزیظ اًتمال تزای تلَر  AOMكِ اس
ّز دٍ طزف در ساٍیِ تزٍعتز تزػ دادُ ؽذُ ،تِ ؽکل
هاتزیظ  4  4سیز اعت[. ]7
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راتطِ ( )7را هیتَاى تِ صَرت جذاگاًِ تزای راعتای ٍ x
ًَ yؽت.
تزای جثزاى آعتيگواتيغن تایذ ساٍیِ فزٍد پزتَی ليشر تا
آیٌِّای تاكٌٌذُ طَری تٌظين ؽَد كِ اختالف در طَل
هغيز هَثز الواى تزٍعتز تا اختالف تيي فاصلِّای كاًًَی
آیٌِّای تاكٌٌذُ درصفحات  y ٍ xجثزاى ؽَد [:]8
()8
t  n 2  1 n 2  1
sin  tan  n 4

تا تَجِ تِ آیٌِّای تا فاصلِ كاًًَی ثاتت فَق الذكز ٍ ،تا
اعتفادُ اس راتطِ ( )8تزای تلَر  AOMكِ ضخاهت آى
 t=17mmاعت ،ساٍیِ    3.5oرا تِ دعت هیآٍرین .اس
طزیك تزًاهِای كِ تَعط ًزمافشار ًَ MATLABؽتين،
لطز پزتَ تزای ًماط هختلف تاسآٍاگز را تِدعت هی آٍرین.
اختالف تيي لطز پزتَ رٍی آیٌِ  ٍ f2لطز آى رٍی تلَر
 AOMتا ً wؾاى دادُ هیؽَد كِ ّزچِ ایي اختالف
كوتز تاؽذ پزتَ تِ صَرت هَاسیتز تِ  AOMهیرعذ.

ؽکککل  -1تککاسآٍاگز  zؽکککل تککزای ليککشر لفککلؽککذُ هککذی
آكَعتَاپتيکی

طَل تلَر ليشر  ٍ 6.5mmلطز آى  3mmاعت .فاصلِ
كاًًَی آیٌِّای تاكٌٌذُ را ثاتت ٍ تزاتز تا ٍ f1=350cm
 ٍ f 2  200cmفاصلِكاًًَی ػذعی گزهایی را fth=150cm
در ًظز هیگيزین .تلَر ليشر اس پْلَ دهؼ هیؽَد ٍ تَاى
پزتَی دهؼ  90Wاعت ٍ تٌاتزایي فاصلِكاًًَی ػذعی
گزهایی ایجاد ؽذُ در Nd:YAGتَجِ تِ راتطِ ( )6حذٍد
 1.5mهی ؽَد[.]6
1
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جذٍل  -1تغييز فاصلِّا تا ثاتت ًگ داؽتي ؽؼاع آیٌِّای تاكٌٌذُ

w

0.53-0.37
0.49-0.36
0.43-0.38
0.49-0.37
0.62-0.45
0.60-0.35
0.50-0.37
0.47-0.43
0.50-0.46

Fth 

در راتطِ( Ag ،)6عطح همطغ هيلِ ليشری ٍ   Pinهمذار
گزهای اتالفی كل در هيلِ ليشری اعت.

 -4آستیگماتیسم ي جبران آن

wy

wx

) (mm

) (mm

) (cm ) (cm ) (cm ) (cm

0.78
0.72
0.76
0.79
0.73
0.91
0.80
0.61
0.67

0.77
0.71
0.75
0.78
0.73
0.89
0.80
0.60
0.67

20
20
20
25
25
25
25
30
30

d4

16
4
5
5
6
16
16
10
07

d3

25
30
20
30
20
30
20
11
20

d2

30
37
46
31
40
20
30
40
34

d1

در ؽکل ً 3 ٍ 2وَدار تغييز لطز در تاسآٍاگز را تِتزتية
تزای دٍ ردیف  7 ٍ 3جذٍل  1هؾاّذُ هیكٌين .پایذاری
تاسآٍاگز تزلزار اعت ٍ پزتَ در ؽاخِ ای كِ ٍ AOMجَد
دارد تمزیثا هَاسی تَدُ ٍ عطح همطغ آى دایزُای اعت.
تٌاتزایي لطز پزتَ در راعتای  y ٍ xتزاتز هی ؽَد .اس

ساٍیِ لزار گزفتي آیٌِّای تاكٌٌذُ را طَری تٌظين هی-
كٌين كِ آعتيگواتيغن ًاؽی اس الواى تزػ دادُ ؽذُ در
ساٍیِ تزٍعتز را جثزاى كٌذ .اس طزفی پزتَیی كِ تز آیٌِ
تاكٌٌذُ در ساٍیِ  فزٍد هیآیذ ،فاصلِ كاًًَی آى را در
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اعتفادُ هیكٌين .تِ ّويي دليل تاسآٍاگز ليشری را تِ
صَرت  zؽکل طزاحی كزدین .تزای تْيٌِعاسی طزاحی
تاسآٍاگز ایي ًکات را در ًظز هیگيزین-1 :پایذاری تاسآٍگز
در ّزدٍ راعتای  yٍ xتزلزار تاؽذ -2.تاسآٍاگز تایذ حجن
هذی تاالیی تَليذ كٌذ -3.لفلكٌٌذُ هذ  AOدر ؽاخِای
لزار تگيزد كِ پزتَّای هَاسی تِ آى هیرعٌذ-4 .
آعتيگواتيغن ًاؽی اس آیٌِّای تاكٌٌذُ ٍ الواى تزػ دادُ
ؽذُ در ساٍیِ تزٍعتز تاّن جثزاى ؽَد -5 .لطز پزتَ در
راعتای  yٍ xتمزیثا تا ّن تزاتز ؽذُ ٍ عطح همطغ پزتَ
دایزُای تاؽذ.

 داًؾگاُ صٌؼتی ؽيزاس،1392  تْوي11  تا8
ِ) تِ ایي ًتيجِ هیرعين ك2( اس همایغِ دادُّای جذٍل
تغييز فاصلِّای كاًًَی آیٌِّای تاكٌٌذُ تاثيز سیادی رٍی
. ًذاردAOM ِهَاسی ؽذى پزتَی رعيذُ ت

ِ تِ ایي ًتيجِ هیرعين كِ ّزچ3 ٍ 2 همایغِ دٍ ؽکل
 تِ آیٌِ اًتْای تاسآٍاگز ًشدیکتز تاؽذ در هَاسیAOM
. كوک هیكٌذAOM ِؽذى پزتَی رعيذُ ت
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 وتیجٍگیری-5
 ؽکل طزاحی ؽذُ تزایz در ایي همالِ تِ تزرعی تاسآٍاگز
لفلتٌذی هذی آكَعتَاپتيکی پزداختين ٍ تا اعتفادُ اس
آیٌِّای تاكٌٌذُ آعتيگواتيغن ًاؽی اس تلَر
 را جثزاى،آكَعتَاپتيک تزػ دادُ ؽذُ در ساٍیِ تزٍعتز
 عزاًجام تِ ایي ًتيجِ رعيذین كِ ّزچِ هذٍلِعاس.كزدین
 تِ آیٌِ ی اًتْای تاسآٍاگز ًشدیکتز تاؽذ در هَاسیAOM
. كوک هیكٌذAOM ِؽذى پزتَی رعيذُ ت
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w x , y (mm )

3

1

4.9
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0.43-0.35

3

1.5

4

0.75

0.44-0.36
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