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بزرسی رفتار پارامتزَای بُزٌ سیگىال کًچک ي اوزصی اشباع لیشر بخار مس
بز حسب فشار ي وًع گاس کمکی

 عؼیذ ثْزٍسی ًیب ٍ ّبًیِ کبظوی،کبهزاى خزاعبًی
 تْزاى،  عبسهبى اًزصی اتوی ایزاى، پضٍّؾگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّغتِ ای،پضٍّؾکذُ اپتیک ٍ لیشر

 تقًیت کىىذٌ بٍ مىظًر تعییه بُزٌ سیگىال کًچک ي اوزصی- اس یک جف ت لیشر بخار مس در تزکیب وًسا وگز،ٍ در ایه مقال-ٌچکیذ
 بزرسی010/6 nm اشباع استفادٌ شذٌ است ي اثز فشار اوًاع گاسَای مختلف کمکی بز پارامتزَای تقًیت فًق در گذار سبش بٍ طًل مًج
. بزرسی شذٌ است، َم چىیه رفتار تًان خزيجی تقًیت کىىذٌ بز حسب فشار گاس کمکی در یک فزکاوس ثابت.شذٌ است
. لیشر ثخبر هظ،  فؾبر گبس کوکی، پبراهتزّبی تقَیت-ُکلیذ ٍاص

Investigation of the behavior of small signal gain and saturation energy of
copper vapor laser versus pressure and type of buffer gas
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Abstract- In this paper, a couple of copper vapor laser has been used as an oscillator-amplifier array in order to determine the
small signal gain and saturation energy. The behavior of amplifying parameters versus the pressure of various types of buffer
gas at 510.6 nm has been investigated. Also the behavior of output power of the amplifier as a function of pressure has been
investigated at a constant frequency.
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)LnG= g0l – (E/AEs

 -1هقذهِ
لیشر ثخبر هظ  ،ثِ دلیل دارا ثَدى ثْزُ عیگٌبل کَچک
ثبال ٍ ؽذت اؽجبع پبییي هیتَاًذ یک تقَیت کٌٌذُ خَة
تَاى لیشری ثِؽوبر آیذ .لیشر ثخبر هظ در دٍگذار عجش
 ٍ 510/6nmسرد ًَ ،57/2nmعبى هیکٌذ ٍ دارای
کبرثزدّبی هْوی در صٌؼت ،پشؽکیَّ ،ا فضب ،توبم
ًگبری  ،دهؼ لیشرّبی رًگ ٍ کؾتیزاًی هیثبؽذ ].[1 -5
یکی اس رٍػّبی افشایؼ ؽذت پزتَی خزٍجی لیشر،
اعتفبدُ اس عیغتن ًَعبًگز -تقَیت کٌٌذُ اعت ،کِ در آى
ثِ عَر ّن سهبى اس چٌذ لیشر ثِ ػٌَاى تقَیت کٌٌذُ ٍ یک
لیشر ثِ ػٌَاى ًَعبًگز اصلی ،اعتفبدُ هیؽَد .ثْزُ
عیگٌبل کَچک ٍ اًزصی اؽجبع  ،اس پبراهتزّبی هْن در
عزاحی ٍ تؼییي تَاى خزٍجی لیشر ّغتٌذ .اًذاسُگیزی
ایي پبراهتزّب ثب اعتفبدُ اس رٍػّبی هختلف ،اس جولِ
اعتفبدُ اسآرایِ ًَعبًگز  -تقَیت کٌٌذُ اًجبم ؽذُ اعت .
ثْجَد کیفیت ٍ کبّؼ ٍاگزایی پزتَی لیشر اس هشایبی ایي
رٍػ ّغتٌذ] .[6در ایي آسهبیؼ ،اس یک لیشر ثخبر هظ ثِ
ػٌَاى ًَعبًگز اصلی ٍ یک لیشر دیگز ثِ ػٌَاى تقَیت
کٌٌذُ اعتفبدُ ؽذُ اعت .دٍ تخلیِ الکتزیکی ثب فبصلِ
سهبًی کٌتزل ؽذُ  ،درٍى تقَیت کٌٌذُ ٍ ًَعبًگز ایجبد
هیؽَد .پزتَی لیشر ًَعبًگز پظ اس عی یک هغیز اپتیکی
ٍ ّنسهبى ثب ثزقزاری ثیؾیٌِ جوؼیت ٍارٍى در لیشر
تقَیت کٌٌذُ ثِدرٍى آى ٍاردؽذُ ٍدرآًجب تقَیت هیؽَد.
قجالاس ایي عیغتن ثزای تؼییي ٍاثغتگی پبراهتزّبی تقَیت
لیشر ثخبر هظ ثِ فزکبًظ ػولکزد ثب گبسّبی کوکی َّا ٍ
ثیاثز اعتفبدُ گزدیذُ اعت [ .]7 ، 8در ایي هقبلِ ،اثز اًَاع
هختلف گبسکوکی ٍدر فؾبرّبیگًَبگَى ثزرٍی پبراهتزّبی
تقَیت یک عیغتن ًَعبًگز -تقَیت کٌٌذُ لیشر ثخبر هظ
در یک فزکبًظ ثبثت هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت .در
هحیظّبی تقَیت ًب ّوگي کِ پْي ؽذگی داپلزی ثشرگتز
اس پْي ؽذگی فؾبری اعت ،هبًٌذ لیشرّبی ثخبر هظ،
راثغِ تقَیت اس هذل ّبرگزٍ پیزٍی هیکٌذ کِ ثِ صَرت
سیز تؼزیف هیؽَد[:]10،9

 -2چیذمان آسمایشگاَی
در ایي آسهبیؼ اس دٍ لیشر ثخبر هظ ثِ قغزٍ17mm
عَلّبی  73cm ٍ 58cmثِ تزتیت ثِ ػٌَاى ًَعبًگز ٍ
تقَیت کٌٌذُ اعتفبدُ ؽذُ اعت .تؾذیذگز اپتیکی کِ در
ایي عیغتن ثکبر گزفتِ ؽذُ اعت ،اس ًَع تخت-تخت  ،ثب
درصذ ثبستبة  %98ثزای آیٌِ ػقت ٍ  %4ثزای آیٌِ جلَ
اعت .اس یک هذار الکتزیکی تأخیزعبس ،ثزای ّوشهبىعبسی
ثیي سهبى ٍرٍد ثبریکِ خزٍجی اس ًَعبًگز ثِ درٍى تقَیت
کٌٌذُ ،ثب سهبى ثِ ثیؾیٌِ رعیذى جوؼیت ٍارٍى در
تقَیت کٌٌذُ اعتفبدُ هیگزدد .ایي دعتگبُ اثزّبی ًبؽی
اس پزػ پبلظ ثِ پبلظ ( )Jitterهزثَط ثِ ّز یک اس
عَئیچّبی تبیزتزًٍی کِ حذٍد  ±2nsاعت ،را حذف
هیًوبیذ .ثزای دعتیبثی ثِ تَاىّبی هختلف ٍرٍدی ثِ
تقَیت کٌٌذُ یک عزی فیلتز داًغیتِ خٌثی در هغیز راُ
ًَری ثیي لیشرّب قزار دادُ هیؽَد ٍ تَاى هَرد ًظز ثب
تَاىعٌج هَلکتزٍى هذل  ،PM500Dاًذاسُگیزی هیگزدد.
عیغتن گبس رعبًی ؽبهل کپغَلْبی هختلف گبس اس جولِ
ًئَى خبلص ٍ هخلَط ّلیَمً-ئَى ثب درصذ اختالط -50
ً ٍ %50یش َّا  ،ؽلٌگّبی راثظ ،ؽیز عَسًی ٍ فؾبرعٌج
هیثبؽذ ٍ ثزای ایجبد خأل در ّز دٍ لَلِ لیشر ،اس یک پوپ
رٍتبری اعتفبدُؽذُاعت .هذار تحزیک درایي عیغتن ،در
ؽکل ً 1ؾبى دادُ ؽذُ اعت.
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()1
کِ در آى  A ،عغح هقغغ ثبریکِ ٍ  ،Eout ٍ Einثِ تزتیت،
اًزصیّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی تقَیت کٌٌذُ ثز حغت mj
ّغتٌذ ، g0(cm-1) .ثْزُ عیگٌبل کَچک  ،l(cm)،عَل
تقَیتکٌٌذُ ٍ ) G=(Eout/Einثْزُ اًزصی هیثبؽٌذ.
 ES(µj/cm2)ٍ ∆E=Eout- Einچگبلی اًزصی اؽجبع هیثبؽذ.
عجق راثغِ ( ES ٍ g0 ،)1ثب هحبعجِ ػزض اس هجذأ ٍ ؽیت
ًوَدار  LnGثز حغت  ∆Eثِ دعت هیآیٌذ.

ثیغتویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ ؽؾویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى
ؽکل -1هذار تحزیک لیشر ثخبر هظ ثب

هؾخصبتCp=0.68 nF, :

افشایؼ فؾبر ثِ تزتیت ثِ عَر غیز خغی ،افشایؼ ٍ
کبّؼ هییبثٌذ .در ٍاقغ هیتَاى گفت کِ رفتبر ES ٍ g0
ثز حغت فؾبر ،ػکظ یکذیگز ّغتٌذکِ ثب رٍاثظ ًظزی
هغبثقت دارًذ].[11

Cs=1.65 nF, Lc=110.5 mH,L'c=120 µH

ّن چٌیي در ؽکل  2عزح ٍارُای اس ًوبی چیذهبى
آسهبیؾگبّی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.
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ؽکل ً - 4وَدار ثْزُ عیگٌبل کَچک ثز حغت فؾبر در گبسّبی
کوکی هختلف در فزکبًظ ثبثت .17/5 kHz

اثتذا ثِ هٌظَر ثیبى رٍػ هحبعجِ ً ، ES ٍ g0تبیج یک
ًوًَِ آسهبیؾی در فؾبر  2 torrاس گبس کوکی َّا در
فزکبًظ دهؼ  ،17/5 kHzدر ًوَدار ؽکل 3آٍردُ ؽذُ
اعت .ثب اعتفبدُ اس ایي ًوَدار ، ES ٍ g0 ،ثِ تزتیت ثزاثز ثب
 6/49 µj/cm2 ٍ 0/05 cm-1ثِ دعت آهذُاًذ.
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ؽکل ً - 5وَدار اًزصی اؽجبع ثز حغت فؾبر در گبسّبی کوکی
هختلف در فزکبًظ ثبثت .17/5 kHz

ّوبىعَر کِ پیذاعت هقبدیز ػذدی  ES ٍ g0هزثَط ثِ
ًئَى ثیؾتز اس هخلَط ّلیَمً-ئَى ثَدُ ٍ ّزدٍ ،اس هقبدیز
هتٌبظز هزثَط ثِ َّا ًیش ثیؾتز ّغتٌذ ٍ ایي ًؾبًگز
ثزتزی گبس ًئَى در ػولکزد لیشرّبی ثخبر هظ ًغجت ثِ
دیگز گبسّب ؽذُ اعت .رفتبر تَاى خزٍجی تقَیت کٌٌذُ
ًیش ثز حغت فؾبر ثِ اسای عِ گبس کوکی هختلف ثزرعی
ؽذ ،کِ ًتبیج آى در ًوَدار ؽکل  6آٍردُ ؽذُ اعت.

ؽکل ً - 3وَدار  lnGثز حغت  ∆Eدر ًَعبًگز -تقَیت کٌٌذُ لیشر
ثخبر هظ در فؾبر  2 torrاس گبس کوکی َّا .

عپظ آسهبیؼّب را در ّوبى فزکبًظ ثبثت ٍ 17/5 kHz
درفؾبرّبی هختلفگبسکوکی َّا تکزار ٍ رفتبر پبراهتزّبی
تقَیت ثزرعی ؽذ .ثؼالٍُ ّویي آسهبیؼّب را ثب گبسّبی
کوکی ًئَى خبلص ٍ هخلَط ّلیَمً-ئَى ثب تزکیت 50
درصذ اس ّز کذام تکزار ؽذ کِ ًتبیج آى ثزای ثْزُ
عیگٌبل کَچک ٍ اًزصی اؽجبع ،ثِ تزتیت در ًوَدار
ؽکلّبی ً 5 ٍ 4ؾبى دادُ ؽذُ اعتّ .وبىعَر کِ اس
ؽکلّب پیذاعت ،در هَرد گبس کوکی َّا ،ES ٍ g0 ،ثب
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ؽکل ً -6وَدار تَاى خزٍجی تقَیت کٌٌذُ ثز حغت فؾبر گبسّبی
کوکی هختلف در فزکبًظ ثبثت .17/5 kHz

هالحظِ هیؽَد کِ تَاى خزٍجی تقَیت کٌٌذُ ثب افشایؼ
فؾبر َّا عزیؼب کبّؼ هییبثذ .در ٍاقغ ثِ دلیل ٍاکٌؼ
ّبیی کِ هوکي اعت ثیي ػٌبصز هَجَد در َّا ٍ ثخبر
هظ ایجبد ؽَد ،تزکیجبت جذیذی در هحیظ ثْزُ ثِ ٍجَد
هیآیٌذ کِ هٌجز ثِ ایجبد اختالل در اهز لیشدّی هیؽًَذ
ٍ ّویي اهز ثبػث هیؽَد تب پبیذاری تَاى خزٍجی تقَیت
کٌٌذُ ًغجت ثِ حبلتی کِ اس گبسّبی ثیاثز ثؼٌَاى گبس
کوکی اعتفبدُ هیؽَد ،کوتز ثبؽذّ .وچٌیي هالحظِ
هیؽَد کِ ثزای دٍ گبس ثیاثز دیگز ،تَاى خزٍجی اثتذا ثب
افشایؼ فؾبر ًیش افشایؼ یبفتِ ،کِ ایي ثِدلیل افشایؼ در
عغح هقغغ ثزخَردی ثیي اتنّبی گبس کوکی ٍ هظ ٍ
ثِدًجبل آى افشایؼ در جوؼیت هؼکَط اعت ،عپظ ثِ
یک هقذار ثیؾیٌِ رعیذُ ٍ ثؼذ اس آى ثب افشایؼ ثیؾتز
فؾبر گبس ،ثِدلیل ثزخَردّبی الکتزًٍی ثب اتنّب ٍ کبّؼ
دهبی الکتزٍى ٍ در ًتیجِ کبّؼ جوؼیت هؼکَط ،تَاى
خزٍجی افت پیذا هیکٌذ .ایي قلِ ثزای گبس ّلیَمً-ئَى
خیلی ٍاضح اعت ٍ ،ثٌظز هیرعذ کِ ایي ثیؾیٌِ ثزای
گبس ًئَى در فؾبرّبی ثیؾتز هثال حذٍد  30torrرخ دّذ.
ًکتِ قبثل تَجِ در ایي ؽکل ایي اعت کِ در فؾبرّبی
پبییي ،تَاى خزٍجی لیشر ثِاسای ّز عِ ًَع گبس کوکی
ثْن ًشدیک ؽذُ ثغَریکِ در فؾبر حذٍد ّ 2torrز عِ
تَاى خزٍجی یکغبًی ثِ اًذاسُ حذٍد  1/7Wرا ًؾبى
هیدٌّذ.

مزاجغ
[1] V. V. Chvykov, T. P. Kraposhina, S. N. Mazurov,T. P.
& Zaharova
K. I. Zemskov,"Metal Vapor Laser system in
biology and medicine", Kluwer Academic Publisher:
Dordrecht,403-81996).
[2] T. I. Karu, G. S. Kalendo & V. S. Letokhov,"Action of lowintensity visible copper vapor laser radiation on the Hela
cell culture", Sov.J.Quantum Electron.12(1) 89-91 (1982).
[3] C. D. Decker,T. S. Fahlen & J. Falk,"Amplification & laser
action in a laser dye pumped by a copper-vaporlaser",Appl.Phys.46(5) , 2308-9 (1975).
[4] J. M. Stamp, G. J. S. Fowler, R.Devonshire
& J. L. Williams,"The use of photodynamic therapy (PDT) for
the treatment of superficial tumours on the bladder wall",
Lasers Med.Sci .5, 5-12 (1990).
[5] W. Lauterborn, A. Judt & E. Schmitz,"High-speed off-axis
holographic cinematography with a copper-vapor-pumped dye
lasers", Opt.lett 18(1) 4-6 (1993).
[6] S. Ghorashi, K. Rahimian, A. Hariri,Optics
Communications,238,139 ,(2004).

] [7ثْزٍسیًیب ،عؼیذ ،خزاعبًی ،کبهزاى ،کبظویّ ،بًیِ ،ثزرعی پبراهتزّبی
تقَیت در عیغتن ًَعبًگز -تقَیت کٌٌذُ لیشر ثخبر هظ ثز حغت فزکبًظ،
ّفذّویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ،کزهبى .1389
[8] S. Behrouzinia, K. Khorasani, H.Kazemi, H.Mashayekhi,
"Frequency dependence of amplifying parameters of a copper
vapor laser using air as a buffer gas", Journal of Russian
Laser Research ,Vol, 32,No .6,212 (2011).
[9] R. S. Hargrove, R.Grove & T. Kan, Quantum
Electronics,15, 11, (1979).
[10] S. Behrouzinia, R. Sadighi & P. Parvin,"pressure
dependence of small signal gain and saturation intensity of a
copper vapor laser", Applied Optics,Vol, 42,No .6 (2003).
[11] S. Behrouzinia, K. Khorasani, H.Kazemi, Journal of
Russian Laser Research ,Vol, 34,No .2,103 (2013).

ً -4تیجِگیزی
ػولکزد یک لیشر ثخبر هظ ثب گبس کوکی َّا ًیش ًؾبى
هیدّذ کِ هیتَاى اس ایي گبس ثؼٌَاى گبس کوکی اعتفبدُ
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ًوَد هٌتْی تَاى خزٍجی آى ٍ ًیش پبیذاری ػولکزد لیشر
ثوزاتت کوتز اس هَقؼی اعت کِ در آى اس گبسّبی کوکی
ثیاثز رایج اس جولِ ًئَى اعتفبدُ هیؽَد .ثْتزیي ًَع گبس
کوکی هَرد اعتفبدُ در لیشرّبی ثخبر هظ گبس ًئَى ثَدُ
ٍ گبس ثؼذی ّلیَم یب هخلَط آى دٍ هیثبؽذ .اس عزفی
ثِدلیل آًکِ ّشیٌِ تْیِ گبسّبی ثیاثز ثغیبر ثبالعت لذا
هیتَاى در آسهبیؼّبیی کِ ثِ تَاى خزٍجی ثبالیی اس لیشر
ًیبس ًیغت اس جولِ ًوبیؼ لیشری ٍ هغبیل صزفب آهَسؽی،
اس گبس کوکی َّا اعتفبدُ ًوَد .هشیت اعتفبدُ اس َّا در
عیغتن لیشرّبی ثخبر هظ در آى اعت کِ َّا در ّوِ جب
ٍ ثغَر رایگبى ٍجَد دارد ٍ ثذیيتزتیت عیغتن گبسرعبًی
را هیتَاى حذف ًوَد کِ ایي ثبػث عجکتز ؽذى عیغتن
ًیش هیگزدد.

