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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

Nd:YAG بررسی طیفی و بهینهسازی پرتودهی هماهنگ دوم و چهارم لیزر
۳بوالی

 و علی3 قاسم عزیزآبادی،*۳ پرویز پروین،۳فاطمه فرمانی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک۳
 سازمان انرژی اتمی،آزمایشگاه لیزر3
، با استفاده از یک چیدمان مناسب، یاگQ  نانومتر لیزر سوئیچ4601  تولید هماهنگ دوم و چهارم از باریکهی،چکیده – در این پژوهش
 با، یک سکوی نگهداری بلور غیرخطی، برای تأمین شرایط تطابق کامل فاز در دو هماهنگ. در شرایط بهینهی تطابق فاز بررسی میشود
 ساخته و پس از آن، طراحیz  وy ،x  در دو زاویهی فضایی و حرکت طولی با دقت میکرومتر در سه راستای،دقت تنظیم یک هزارم درجه
.بهطور مناسب کالیبره شده است
.دوم

 هماهنگ، هماهنگ چهارم، سکوی نگهداری بلور غیرخطی، تطابق فاز-کلید واژه

The Spectroscopy Study and Optimization of Second and Fourth
Harmonics of Nd:YAG Laser
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Abstract- In this work second and fourth harmonics generation due to 1064 nm radiation of Nd:YAG Q-SW laser using a
suitable setup in prefect phase-matching is investigated. A positioning mount for nonlinear crystal housing with onethousandth degree precision in two spatial angles and one micrometer precision in x, y and z directions was designed, built
and then accurately calibrated in order to providing prefect phase-matching conditions for two harmonics.
Keywords: Phase-matching, Positioning Mount for Nonlinear Crystal Housing, Fourth Harmonic, Second Harmonic.
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 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
به بلوری با پذیرفتاری مرتبهی دومِ غیرصفرِ ) χ(2برخورد
میکند .قطبش غیرخطی ایجاد شده در بلور از رابطه-

 -4مقدمه
میمن۳

یک سال پس از ساخت نخستین لیزر جامد توسط
و نخستین لیزر گازی توسط جوان ،فرانکن 3در سال
 ۳99۳هماهنگ دوم را کشف کرد [ .]۳او و همکارانش
توانستند نور فرابنفش را با دوبرابر بسامد باریکهی لیزر
یاقوت ،2پس از عبور از بلور کوارتز آشکارسازی کنند [.]3

ی )  ، P(2) (t )   0  (2) E 2 (tبه دست میآید.
(P (2) (t )  2 0  (2) EE *  ( 0  (2) E 2e i 2t  c.c.) )3

فرایند تولید هماهنگ دوم ،در تشخیص دقیق ویژگیهای
سطحی قطعات اپتیکی کاربرد بسیار دارد .سطح ماده به-
وضوح فاقد تقارن معکوس 1است و هماهنگ دوم میتواند
در سطح ماده با هر نوع تقارنی ،تولید شود .شدت و توزیع
زاویهای تولید هماهنگ سطحی ،بهشدت به ریخت-
شناسی 2سطح و حضور ناخالصی روی آن ،بستگی دارد.
همچنین از تولید هماهنگها ،برای افزایش قدرتتفکیک9
عرضی و طولی در میکروسکوپی استفاده میشود .به این
ترتیب ،میتوان نور با طولموج بلند بهقدری که به مواد
زیستی 7آسیب نرساند را ،بهجای طولموج بسیار کوتاهتر
به کار برد [ .]۳لیزر سوئیچ  Qیاگ همچنین ،کاربردهای
فراوانی در زمینهی طیفسنجی  ]2[ LIBSو نیز تولید
نانوذرات در محلولها دارد [.]1

سادهترین حالت دستیابی به فرایند تولید هماهنگ،
مربوط به بلور تکمحوری است [( KDP .]۳پتاسیم دی
هیدروژن فسفات) بلور تکمحوری منفی با تراز انتقال8
بین نواحی فرابنفش و فروسرخِ نزدیک است [.]7
 ،θزاویهی بین محور اپتیکی و  kبردار انتشار نور قطبیده،
با رابطهی  2به ضریبشکست عادی  noمختص نور
قطبیدهی عمود بر صفحه و ) ne(θضریبشکست نور
قطبیده در صفحه ،بستگی دارد.
1

()2

روشهای متعددی برای افزایش بازدهی فرایند تولید
هماهنگ وجود دارد .کاهش دما در بلور و در نتیجه
یکنواخت شدن توزیعهای دمایی ،توان و بازده خروجی
هماهنگ دوم تولیدشده با بلور  KDPرا افزایش میدهد
[ .]2همچنین ،در تولید هماهنگ دوم با لیزر پالسی یاگ
با دوپ کردن بلور  KTPبا فلز سریم ،با غلظت ،9 ppm
توان خروجی  ۳2%بیش از بلور معمولی است [.]9
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این عبارت همچنین ،چگونگی جهتگیری بلور ،برای
برآورده شدن شرط تطابق فاز را نشان میدهد .تطابق فاز
معموال به یکی از دو روش تنظیم زاویه و تنظیم دما ،انجام
میشود [ ،]۳که در این پژوهش ،روش تنظیم زاویه برای
این کار برگزیده شده است.
با توجه به رابطهی

 -2مبانی نظری
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پرتو لیزر با شدت میدان الکتریکی
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استفاده از ضرایب  D ،C ،B ،Aو  Eمخصوص بلور و
همچنین رابطهی  ،2زاویهی تطابق فاز در فرایند تولید
هماهنگ دوم برابر  32/73۳درجه و در تولید هماهنگ
چهارم 7۳/2۳9 ،درجه به دست آمد .به این ترتیب ،زاویه-
ی  θبرای برقراری شرط تطابق فاز در دو فرایند تولید
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این قطبش متشکل از بسامد صفر در جملهی اول و بسامد
 3ωدر جملهی دوم است ،که تولید تابش با بسامد
هماهنگ دوم را نشان میدهد [.]۳

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
هماهنگ دوم و چهارم ،تفاوت قابلتوجهی با هم دارند.

دادههای تجربی و به کمک شکل  ،2حاصل میشود.

 -3چیدمان و روش آزمایش

 -4-3سکوی نگهداری بلور غیرخطی

شکل  :3نمودار زاویهی  θبرحسب عدد خواندهشده از میکرومتر باالیی

در آزمایشهای موردنظر ،چرخش در جهت زوایای فضایی
 θو  ،φکافی است .به این منظور ،سکوی نشان داده شده
در شکل  ،۳طراحی گردید و ساخته شد .با چرخش
میکرومتر باالیی ،قسمت سیاهرنگ سکو در جهت زاویهی
 θو با چرخش میکرومتر پایینی ،قسمت بیرنگ آن در

جهت زاویهی  φدوران میکند.
شکل  :2نمودار زاویهی  φبرحسب عدد خواندهشده از میکرومتر
پایینی

روابط  2و  ،9با دقت یک هزارم درجه ،کمک بسزایی در
افزایش توأمان سرعت و دقت اجرای آزمایشها میکنند.

 -2-3تولید هماهنگهای دوم و چهارم
شکل  :۳سکوی ساختهشده برای نگهداری و جهتدهی بلور

باریکهی فروسرخ با طولموج  ،۳691 nmاز لیزر پالسی
یاگ ،به بلور  KDPمیتابد .با چرخاندن میکرومترهای
متصل به سکوی نگهداری ،سعی میشود شرایط تطابق فاز
برای آزمایش مهیا شود ،بهطوری که کمکم شعاع دایره-
های سبزرنگ مشاهدهشده روی پرده ،کوچکتر شده و

KDP

برای کالیبراسیون قسمت چرخان در جهت زاویهی ،θ
چندین زاویه و عدد متناظر میکرومتر ،بهکمک نمودار
شکل  3مطابقت داده شدند .سپس ،با در نظر گرفتن
بهترین خط عبوری ازین نقاط ،معادلهای شامل عدد
خوانده شده از روی میکرومتر Lθ ،و زاویهی قرارگیری بلور
نسبت به محور عمود ،θ ،بهدست میآید.
()2

درنهایت به نقطه تبدیل میشوند.

θ  2.317Lθ  31.901

همچنین برای کالیبراسیون قسمت چرخان در جهت
زاویهی  ،φرابطهی
()9

شکل  :1روند ایجاد تطابق فاز .شکلها بهترتیب از ( )aتا ( )dبه سمت
ایجاد تطابق فاز میروند( .به علت تابش شدید و پالسی بودن نور سبز،
عکسبرداری به روش متداول ممکن نبود و طرحواره جایگزین شد).

  1.8744L  29.008

آنگاه با استفاده از طیفسنج نوری ،نمودار شدت بر حسب
طولموج باریکهی خارجشده از بلور که ترکیبی از باریکه-

که در آن  Lφعدد خواندهشده از میکرومتر پایینی است ،از
۳۳92
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با توجه به تفاوت زاویهی مناسب برای تحقق شرایط
تطابق فاز در آزمایشهای این پژوهش ،استفاده از ابزاری
برای تنظیم دقیق زوایای قرارگیری بلور ،در برابر باریکهی
لیزر در هر بار آزمایش ،ضروری است.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

شکل  :2طرحی از چیدمان آزمایش تولید هماهنگ

شکل  :8نمودار بازده بر حسب زاویهی  ،θتولید هماهنگ دوم

میشود .شکل  2طرحی از این چیدمان را نشان میدهد.

برای تولید هماهنگ چهارم ،نور فرابنفش  399 nmاز
تابش سبز  ،223 nmروند مشابه طی میشود.

 -1نتایج و بررسی آنها
پس از تنظیم دقیق زاویهی متناظر با بهترین حالت
برقراری شرایط تطابق فاز ،نمودار شدت باریکهی لیزر بر
حسب طولموج برای فرایند تولید هماهنگ دوم و چهارم،
بهترتیب در شکل  9و  7نمایش داده شده است.

شکل  :9نمودار بازده بر حسب زاویهی  ،φتولید هماهنگ دوم

قلهی هر نمودار ،به علت دارا بودن بیشترین بازدهی
فرایند ،با زاویهی تطابق فاز تجربی متناظر است .نقاط
بهینه نمودارها مربوط به زاویهی  θبرابر  26/862درجه و
زاویهی  φبرابر  2۳/797درجه هستند.
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شکل  :9نمودار شدت بر حسب طولموج ،تولید هماهنگ دوم

شکل  :7نمودار شدت بر حسب طولموج ،تولید هماهنگ چهارم

بخشی از تابش فروسرخ پس از برخورد به بلور از آن عبور
میکند ،بخشی به نور سبز ،تبدیل میشود و بخش دیگر
که اتالف نام دارد ،جذب یا بازتاب میشود.
با بهرهگیری از نمودار  ،9تغییر زوایای بلور بهطور جداگانه
در دو حالت  θو  ،φو همچنین استفاده از توان اندازه-
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های فروسرخ و سبز است ،روی صفحهی نمایش دیده

گیریشده برای خروجی لیزر در دو حالت حضور و عدم
حضور بلور ،نمودارهای  7و  8به دست میآیند.

