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طراحی و شبیه سازی همگن ساز پرتو لیسر با کمترین وابستگی
به بازه طول موجی و طول همذوسی پرتو ورودی
اتَالحسي هثطشی ٍ ػشفاى حیذسی
 ضاّیي ضْش، اصفْاى،داًطگاُ صٌؼتی هالک اضتش

 هیتَاى یک خشتَ لیضسی (خالسی) کِ هؼوَالً داسای هقذاسی، تا استفادُ اص یک ّذایتگش تاصتاتی خشتَ تا سغح هقغغ هشتؼی ٍ تؼذادی ػذسی- ُچکیذ
 دس ایي هقالِ سؼی ضذُ است عشاحی سیستن.تخت هشتؼی تثذیل کشد-خٌْای عیفی ٍ ًوایِ گاٍسی است سا تِ یک خشتَ ًا ّوذٍس تا تَصیغ ضذت تاال
 ّوچٌیي توام ضثیِ ساصی ّا دس فضای.ّوگيساص تِ گًَِای تاضذ کِ کوتشیي ٍاتستگی تِ خٌْای عیفی ٍ عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی سا داضتِ تاضذ
. اًجام گشفتِ استZEMAX ًشم افضاس اختیکی
.َ ّوگيساص خشت،َ ّذایتگش تاصتاتی خشت،تخت هشتؼی- ًوایِ تاال-ُکلیذ ٍاط

Design and Simulation of Laser Beam Homogenizer with Minimal
Dependence on the Line-width and Coherence Length of the Input Beam
A. Mobasheri, E.Heydari
Malek-e-Ashtar University of Technology, Esfahan

Abstract- Using a Light-Tunnel with a square cross-section, and some lenses, the input (Pulsed) laser light with spectral
width and Gaussian shaped profile, can be inverted to a non-coherent light with the square top-hat intensity distribution. In
this paper, the mechanism is designed to minimize the dependence of the homogenizer on the spectral width and coherence
length of the input beam. The whole simulation has been carried out in the ZEMAX optical software.
Keywords: Beam Homogenizer, Light-Tunnel, Square Top-Hat Profile.
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 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضیشاص
دس ضکلً 1وای کلی یک ّذایتگش تاصتاتی ٍ دٍ کویت
اصلی آى کِ ػثاستٌذ اص:
 -1عَل تًَل ًَسی L

 -1مقذمه
دس تؼضی اص کاستشدّای لیضس تثذیل ًوایِ گاٍسی خشتَ ٍسٍدی تِ یک ًوایِ تا
تَصیغ ضذت یکٌَاخت دس هقغغ ػشضی خشتَ ،اّویت خیذا هیکٌذ .تثذیل
یک تاسیکِ گاٍسی تِ یک تاسیکِ تا ًوایِ تاال-تخت هشتؼی اص سٍشّای
هختلفی هاًٌذ استفادُ اص آسایِّای هتطکل اص سیضػذسیّا (سٍش چطن
هگس)[ ٍ ]2کالیذٍسکَج[ ]1اهکاى خزیش است ،کِ دس تواهی ایي سٍشّا
خشٍجی اص ّوگيساص ضذیذاً تِ عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی ٍ هطخصات
آى ٍاتستِ است .فلزا سؼی ضذُ است عشاحی ّوگيساص هَسد ًظش تِ
گًَِای تاضذ کِ کوتشیي ٍاتستگی تِ عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی ٍ خٌْای
عیفی آى سا داضتِ تاضذ .تا ایي خصَصیت ،هیتَاى دس هَاسدی کِ
ّوگيساصی تَصیغ ضذت لیضسّای تا خالسّای فَق کَتاُ کِ داسای خٌْای
عیفی ّستٌذ ،هذًظش استّ ،وگيساصی سا تِعَس قاتل قثَلی اًجام داد .تشای
ایي هٌظَس اص سٍش "تقسین خشتَ تِ چٌذیي قسوت ٍ سٍی ّن اًذاختي آًْا"
( )Multiple Beam Integrationاستفادُ ضذُ است .دس ایي سیستن اص دٍ
ػذسی تشای کاًًَی ساصی ٍ ٍاسد کشدى خشتَ ٍسٍدی تِ داخل ّذایتگش تاصتاتی
خشتَ ٍ اص دٍػذسی دیگش تشای کاًًَی ساصی خشتَ خشٍجی اص ّذایتگش تاصتاتی تش
صفحِ تصَیش ،استفادُ ضذُ است.

 -2اتؼاد سغح هقغغ داخلی تًَل ًَسی W
ًوایص دادُ ضذُ است.

جْت سَْلت ساخت ایي ًَع ّذایتگش تاصتاتی هی تَاى اص چْاس آیٌِ هتصل
تِ یکذیگش(ضکل )2استفادُ کشد ،کِ فضای خالی تیي ایي چْاس آیٌِ قاتل
تٌظین هیتاضذ]3[.

ضکل ً :2وای یک ّذایتگش تاصتاتی هتطکل اص چْاس آیٌِ هتصل تِ
یکذیگش

 -2طراحی اپتیکی شکل دهنذه پرتو
دس ٍاقغ یک ّذایتگش تاصتاتی خشتَ تا دیَاسُّای داخلی تاصتاتٌذُ ،خشتَ ٍسٍدی سا
تِ آسایِ هجاصی اص هٌاتغ ًَس تقسین هیکٌذٌّ .ذسِ ّوگيساص تِ گًَِای
است کِ تاػث هیضَد ّش قسوت اص خشتَ دس داخل ّذایتگش تاصتاتی هسیشّای
هتفاٍتی سا عی کٌٌذ .دس ایي صَست خشتَّای خشٍجی اص ّوگيساص داسای
ّوذٍسی کوتش ٍ دس ًتیجِ یکٌَاختی تیطتش دس ضذت ّستٌذ .تشای سسیذى
تِ دسجِ تاالتشی اص ًاّوذٍسی ،تیطتشیي اختالف عَل هسیش ،اص ًقاط هٌاتغ
هختلف تا ًقغِ تصَیش ،تایذ حذاقل تِ اًذاصُ عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی تاضذ.
تشای ایي کِ ایي اتفاق تیافتذ تایذ دٍ ضشط صیش[ ]3ٍ1اسضا ضَد :
()1
()2

 2RC



1/ 2

ّش چِ عَل  Lتیطتش تاضذ ،تؼذاد تاصتابّای خشتَّای حاضیِای افضایص
یافتِ ٍ دس ًتیجِ خشتَ ٍسٍدی ،تِ تخصّای تیطتشی تقسین خَاّذ ضذ کِ
تؼذاد آًْا سا هیتَاى اص ساتغِ ( )3تذست آٍسد.
2

()3

دس ساتغِ ( )3هقذاس  Nتشاتش کل تاصتابّای خشتَّای حاضیِای دسٍى ّذایتگش
تاصتاتی است .تا هقادیش اًتخاب ضذُ تشای ٍW  2mm ، L  85mm
ّ  5.71شیک اص خشتَّای حاضیِای  3تاس اص سغَح داخلی ّذایتگش
تاصتاتی ،تاصتاب هیضًَذ کِ تا تَجِ تِ ساتغِ  3یک آسایِ  49ػضَی اص هٌاتغ
خشتَ خَاّین داضت ٍ دس ًتیجِ خشتَ ًْایی حاصل تشّن ًْی  49خشتَ هتفاٍت
خَاّذ تَد.



W min  C R  1  R 2

) RminCot(

دس ایٌجا  W minحذاقل خٌْای هَسد ًیاص تشای ّوگيساص ٍ

L
W

 1  2N 

R

هقذاس ًسثت ظاّشی است ٍ هقذاس  Cعَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی است.
هقذاس صاٍیِ  تشاتش تیطتشیي صاٍیِ خشتَ ٍسٍدی ًسثت تِ هحَس اختیکی است
کِ هیتَاًذ ٍاسد ّذایتگش تاصتاتی ضَد .تِ ایي هٌظَس اص یک ّذایتگش تاصتاتی
خشتَ تا سغح هقغغ هشتؼی ٍ سغَح داخلی تاصتاتٌذُ ٍ تِ صَست هتقاسى
(سغَح هقاتل ّن  ،هَاصی یکذیگشًذ) استفادُ ضذُ است.

ضکل ً :3وای جاًثی اص ّذایتگش تاصتاتی ٍ چطوِ ّای ًَسی هجاصی
ایجاد ضذُ تش صفحۀ کاًًَی قثل اص آى
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ضکل  :1ضوای کلی یک ّذایتگش تاصتاتی خشتَ

تیستویي کٌفشاًس اختیک ٍ فَتًَیک ایشاى تِ ّوشاُ ضطویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى

عَل هَج هشکضی تؼشیف ضذُ تشای ًشم افضاس ،تا تَجِ تِ
کاستشدّایی کِ تشای ایي سیستن هتصَس ضذُ است ،عَل
هَج دس ًاحیِ عیفی هاٍسای تٌفص ٍ تشاتش  355nmاست.
ّوچٌیي تَاى خشتَ ٍسٍدی تشاتش ٍ 1ات دس ًظش گشفتِ ضذُ
است.

تشای ٍاسد ًوَدى توام خشتَ دسٍى ّذایتگش تاصتاتی ،تایذ اص
یک ػذسی ّوگشا استفادُ کشد کِ دس ایي عشاحی تشای
افضایص کیفیت ضکل دٌّذُ خشتَ ٍ حزف اتیشاّیّای
سیستنّ ،واًغَس کِ دس ضکل  4هطاّذُ هیکٌیذ ،اص دٍ
ػذسی تشای ایي هٌظَس استفادُ ضذُ است]6[.

خروجی همگنساز
دس ایي قسوت اثشات عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی ٍ هیضاى تاصُ عیفی تش
خشٍجی ّوگيساص عشاحی ضذُ دس دٍ هشحلِ ضاهل هَاسد صیش خشداختِ
هیضَد:
 -1تغییش عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی تک عَل هَج ٍ تشسسی خشٍجی
ّوگيساص
 -2تغییش عَل ّوذٍسی خشتَ ٍسٍدی داسای خٌْای عیفی ثاتت ٍ تشسسی
خشٍجی ّوگيساص

ضکل  : 4استفادُ اص دٍ ػذسی تشای کاًًَی ساصی ٍ ٍاسد کشدى خشتَ
ٍسٍدی تِ داخل ّذایتگش تاصتاتی

الصم تِ رکش است کِ ّش چِ فاصلِ کاًًَی هجوَع ایي
ػذسیّا کَچکتش تاضذ ،صاٍیِ ٍاگشایی خشتَ تؼذ اص ًقغِ
کاًًَی تضسگتش ضذُ ٍ هتؼاقثاً تاػث افضایص تؼذاد تاصتابّا
دسٍى ّذایتگش تاصتاتی هیضَد .اص عشفی ّن تایذ تَجِ کشد
چَى اص یک ّذایتگش تاصتاتی تا ساختاس هتقاسى استفادُ
هیکٌین صاٍیِ ٍاگشایی خشتَ خشٍجی تا صاٍیِ ٍاگشایی خشتَ
ٍسٍدی تِ تًَل ًَسی تشاتش است .تٌاتشایي ّشچِ ٍاگشایی
خشتَی ٍسٍدی تیطتش تاضذ ،دس ّوگشا ًوَدى ٍ سٍی ّن
اًذاختي خشتَ ّای خشٍجی تا هطکل تیطتشی سٍتشٍ
هیضَین .تا دس ًظش گشفتي ایي هغلة دس ایي عشح اص
دٍػذسی ّوگشا استفادُ ضذُ است کِ خشتَ ٍسٍدی سا دس
فاصلِ  50mmکاًًَی هی ساصد.

 1-3تک طول موج  355nmو طول همذوسی
1000mm

دس ایي حالت خشتَ ٍسٍدی تِ سیستن ّوذٍس است ٍلی خس اص خشٍج اص
سیستن ّوذٍسی خَد سا اص دست هیدّذ تِ صَستی کِ تَاى الگَی
تشتاتٌذگی ّوذٍس تِ  0/018کاّص هی یاتذ.
الف) تشتاتٌذگی ًاّوذٍس

خس اص خشٍج خشتَّا اص ّذایتگش تاصتاتی ایي خشتَّا تَسیلِ
دٍ لٌض کاًًَیساص دس صفحِ تصَیش کاًًَی هیضًَذ
(ضکل ٍ)5یک تَصیغ ضذت هشتؼی سا تطکیل هیدٌّذ]6[.

ضکل  :6قثل اص ٍسٍد تِ سیستن(چح) ٍ تؼذ اص خشٍج اص
آى(ساست)
ب) تشتاتٌذگی ّوذٍس

ضکل  :7قثل اص ٍسٍد تِ سیستن(چح) ٍ تؼذ اص خشٍج اص
آى(ساست)

ضکل  :5استفادُ اص دٍ ػذسی تشای کاًًَی ساصی خشتَ خشٍجی اص
ّوگيساص تش صفحِ تصَیش

الصم تِ رکش است کِ تواهی ضثیِ ساصی ّا دس هحیظ ًشم
افضاس اختیکی  ZEMAXاًجام گشفتِ است.
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 -3بررسی اثر طول همذوسی پرتو ورودی بر

 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضیشاص
الف) تشتاتٌذگی ًاّوذٍس

 2-3تک طول موج  355nmو طول همذوسی
0.01mm

دس ایي حالت قلِ تشتاتٌذگی قثل اص ٍسٍد تِ سیستن دس
حالت ّوذٍس  ٍ 0/052دس حالت ًا ّوذٍس  0/99است.
خس اص خشٍج اص سیستن ّوذٍسی کاّص هی یاتذ.

و طول همذوسی

ب) تشتاتٌذگی ّوذٍس

1000mm

دس ایي حالت عَل هَجْای  365nm ٍ 355nm ٍ 345nmتشای
ایجاد خٌْای تیٌایی هَسد ًظش تؼشیف ضذُ اًذ .کِ هطاّذُ هیضَد دس ایي
حالت قلِ تشتاتٌذگی خشتَ قثل اص ٍسٍد تِ سیستن دس حالت ّوذٍس 0/166
ٍات ٍ دس حالت ًاّوذٍس ٍ 0/99ات است .خس اص خشٍج اص سیستن
ّوذٍسی آى تِ ضذت اص تیي هی سٍد ٍ تش تاتٌذگی آى دس حالت ّوذٍس
قاتل صشفًظش است.

ضکل  :13قثل اص ٍسٍد تِ سیستن(چح) ٍ تؼذ اص خشٍج اص آى(ساست)

نتیجه گیری
تا استفادُ اص ّوگيساص خشتَ عشاحی ضذُ ،هیتَاى خشتَ
لیضس تا خالسّای فَق کَتاُ ،کِ داسای خٌْای عیفی است
سا ،اص حالت تَصیغ ضذت گاٍسی تِ خالس ًاّوذٍس تا
تَصیغ ضذت یکٌَاخت ٍ ًوایِ تاال-تخت هشتؼی تثذیل
کشد .کِ تا تَجِ تِ تاصدّی تسیاس تاالی ایي عشاحی کِ
تشاتش  95/8دسصذ است ]6[،هیتَاى کاستشدّای تسیاسی اص
جولِ استفادُ دس سیستن الیِ ًطاًی لیضسی[ ٍ ]6سیستن
ّای هیکشٍهاضیٌکاسی[ ]5سا تشای ایي ّوگيساص هتصَس
ضذ.

ضکل  :8قثل اص ٍسٍد تِ سیستن(چح) ٍ تؼذ اص خشٍج اص آى(ساست)

ب) تشتاتٌذگی ّوذٍس
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دس ایي حالت ًیض عَل هَجْای ٍ 355nm ٍ 345nm
 365nmتشای ایجاد خٌْای تیٌایی هَسد ًظش تؼشیف ضذُ
اًذ .کِ هطاّذُ هیضَد دس ایي حالت خشتَ ٍسٍدی کاهالً
ًاّوذٍس است تِ صَستی کِ قلِ تَاى آى دس حالت
ّوذٍس ٍ 0/99ات ٍ دس حالت ّوذٍس ٍ 0/052ات
است .خشتَ خشٍجی ًیض کاهالً ًاّوذٍس خَاّذ تَد.

[ ]6ػشفاى حیذسی ،طراحی و ایجاد سامانه زیرساخت چنبره

 4-3پهنای بینابی  20nmو طول همذوسی
0.01mm

][1

][2

][3

][4
][5

 PLDبا قابلیت نگهذارنذه شش هذفه و پرتو لیسر با نمایه
باال-تخت مربعی ،خایاى ًاهِ هقغغ کاسضٌاسی ،داًطگاُ
صٌؼتی هالک اضتش ،داًطکذُ فیضیک کاستشدی.1392 ،
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 3-3پهنای بینابی

20nm

ضکل :12قثل اص ٍسٍد تِ سیستن(چح) ٍ تؼذ اص خشٍج اص آى(ساست)

