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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

 وات5  با خروجیNd:YVO4 طراحی و ساخت لیزر پیوسته
 سید مهدی موسوی و حمید نادگران، علی شیری، امین احمدی، علیرضا مجتبی،امید پناهی
گروه فیزیک دانشگاه شیراز
Nd:YVO4  در این لیزر محیط فعال کریستال. گزارش شده استNd:YVO4  در این مقاله طراحی و ساخت یک لیزر دمش طولی- چکیده

 در طراحی این تشدیدگر تاثیر. نانومتر است دمش می شود808 می با شد که توسط یک لیزر دیود جفت شده با فیبر که دارای طول موج
 در طول موج لیزریTEM00  وات با مد خروجی5  یک توان خروجی.عدسی گرمایی در توان های باالی پمپ بصورت کامل لحاظ شده است
. این چیدمان می باشد%30  که بیانگر بازدهی، وات از این چیدمان ثبت گردید4141  نانومتر به ازای توان پمپ4001
 عدسی گرمایی،Nd:YVO4 کریستال.، دمش طولی-کلید واژه

Design and Construction of Continuous Wave Nd:YVO4 Laser with 5W
Output
Omid Panahi, Alireza Mojtaba, Amin Ahmadi, Ali Shiri, Seyed Mehdi Mousavi and Hamid Nadgaran
Physics Department of Shiraz University
Abstract- This paper reports a longitudinally pumped Nd:YVO4 laser. An a-cut Nd:YVO4 crystal is the active media at this
laser, that is pumped by a fiber coupled diode laser at 808nm wavelength. The effect of thermal lensing at high power
pumping is considered in resonator designing. By 14.7W input power, the 5W output power and TEM00 profile at 1064nm
wavelength is achieved. The efficiency of this setup is about 36%.
Keywords: Longitudinal pumping, Nd:YVO4 crystal, Thermal lensing
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 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
بزرگتر است که از جمله مزایای استفاده از این محیط لیزری نسبت

 -4مقدمه

به رقیب خود میباشد .هدایت گرمایی کریستال

لیزرهای حالت جامد دمش از انتها با توان باال به دلیل دارا بودن

Nd:YVO4

( )2W/m.Kدر مقایسه با کریستال  )۳1W/m.K( Nd:YAGضعیف

باریکه خروجی با کیفیت و در عین حال کوچک و کم حجم ،در علم

می باشد که باعث می شود کریستال بعنوان یک عدسی گرمایی

و صنعت کاربردهای فراوانی دارند .در این نوع دمش ،لیزرهای

عمل کند ،که این موضوع در ادامه بصورت کامل مورد بررسی قرار

دیودی جفت شده با فیبر با پروفایل دایروی و توان باال مورد استفاده

میگیرد.

سیستم متمرکز کننده اپتیکی روی بلور لیزری کانونی میشود.

 -4-2اثرات عدسی گرمایی

بهینه سازی اندازه لکه مد دمشی در این نوع لیزرها قبال مورد

چیدمان برپا شده در این مقاله در شکل ( )۳نشان داده شده است.

بررسی قرار گرفته است].[1

با توجه به اثرات عدسی گرمایی و وابستگی آن به توان پمپ ،الزم

در این میان ،لیزرهای با محیط فعال آالییده به یون  ،Ndمانند

است مشدد به گونه ای طراحی شود که در تمامی توان های پمپ

لیزرهای  Nd:YAGو Nd:YVO4به دلیل داشتن درجه همپوشانی

(تا رسیدن به توان پمپ بیشینه) در ناحیه پایداری قرار داشته باشد.

فضایی باال بین مدهای لیزری و دمشی ،امکان تولید توان خروجی

بدین منظور پایداری مشدد بر حسب عدسی گرمایی و فاصله ی بین

باال ،بازده تبدیل نوری به نوری خوب و عملکرد مناسب در مد

آینه های  M2و  M3بهینه می شود .از این رو ماتریس  ABCDرا

 TEM00بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند] .[2بلور  Nd:YVO4به دلیل

می توان در یک رفت و برگشت بصورت زیر نوشت]( [4کمیت ها در

آستانه لیزری پایین ،سطح مقطع گسیل القایی بزرگ ،ضریب جذب

شکل ( )۳نشان داده شده اند و  𝑙1فاصله بین نقطه کانونی شده

باال به همراه طیف جذبی پهن و خواص مکانیکی ،فیزیکی و

پمپ در محیط فعال تا سطح وانادیت میباشد که در این چیدمان

شیمیایی خوب ،بیشترین استفاده را دارا است].[1

برابر با  2میلیمتر میباشد):

در لیزرهای حالت جامد دمش از انتها ،چون جذب نور دمشی به
صورت ناهمگن در طول بلور لیزری صورت میگیرد ،گرادیان دمایی
شدیدی در محیط فعال ایجاد میشود .در اثر این گرادیان دما و به
دلیل وابستگی ضریب شکست محیط به دما ،یک اختالف راه نوری

()۳

) )OPDدر محیط القا می شود که به عدسی گرمایی موسوم
است] .[5این اثرات اپتیکی  -گرمایی به همراه تنشهای مکانیکی
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گرمایی ک ه به بلور اعمال می شود عملکرد لیزر را در توان های باال
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به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهند .بنابراین اولین مسئله در
طراحی یک لیزر حالت جامد دمش از انتها بررسی کامل و جامع
l2

اثرات گرمایی و تا حد ممکن از بین بردن این اثرات میباشد

l3

 -2معرفی کریستال

Nd:YVO4

l4

محیط فعال در این مقاله کریستال  Nd:YVO4می باشد .طول عمر
شکل  :۳چیدمان لیزر دمش از انتها

تراز لیزری برای این کریستال  93میکروثانیه و سطح مقطع گسیل
القایی برای حالت  a-cutبرابر  25 ∗ 10−19سانتیمتر مربع می باشد

Nd:YVO4

با انتخاب آینه های  M1و  M3بصورت تخت (∞= R1و ∞= )R3و

(چهار برابر کریستال  )Nd:YAGو بیشینه جذب کریستال در طول

قرار دادن مقادیر  l3=15cm ،l2=5.5cm ، l1=0.5cmو  R2=20cmو

موج  838نانومتر قرار دارد] .[1طیف جذبی و سطح مقطع گسیل

در نظر گرفتن شرط پایداری  ، |𝐴 + 𝐷| ≤ 2ناحیه پایداری بر

القایی این کریستال به مراتب از کریستال  Nd:YAGپهنتر و
293
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قرار میگیرند .به این منظور ،باریکه خروجی از فیبر توسط یک

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
حسب طول  l4و فاصله کانونی عدسی گرمایی بصورت زیر رسم شده
است:
)R(µm

)l4(m

)l4(m

شکل  :2شعاع لکه لیزری درون کریستال بر حسب

l4

بیشترین همپوشانی را با ناحیه پمپ شده داشته باشد (از طریق
شبیه سازی با نرم افزار زیمکس شعاع کمر پمپ درون کریستال
برابر با  323میکرومتر به دست آمد) طول بازوی  16 ،l4سانتی متر
انتخاب می شود.
)fT(m
شکل  :3طول بازوی  l4بر حسب فاصله کانونی عدسی گرمایی با شرط پایداری
مشدد لیزر

 -4 -3چیدمان تجربی
با توجه به کمیت های بدست آمده از نتایج تئوری ،چیدمان

با توجه به نتایج شبیه سازی شده در مرجع [ ،]6فاصله کانونی

آزمایشگاهی مطابق شکل ( )۳برپا شد .مقادیر کمیت های تجربی در

عدسی گرمایی کریستال استفاده شده در این چیدمان از رابطه ()3

زیر نمایش داده شده اند:

به دست میآید و برای توان دمشی  ۳وات تا  33وات مقداری بین ۳
متر

تا
)(2

۳33

میلیمتر

را

𝜋𝐾𝑐 𝜔𝑝2
1
)𝑙𝛼𝑃𝑖𝑛 (𝑑𝑛⁄𝑑𝑇 ) 1 − 𝑒𝑥𝑝(−

l4=160mm

داراست:

l3=150mm

l2=55mm

l1=5mm

∞ =R3

R2=200mm

∞ =R1

همانطور که از شکل ( )۳مشاهده می شود نور لیزر دیود جفت شده

= 𝑇𝑓

با فیبر توسط یک مجموعه متمرکز کننده بر روی کریستال

که 𝑐𝐾 رسانندگی گرمایی 𝜔𝑝 ،شعاع لکه پمپ 𝑃𝑖𝑛 ،توان پمپ،

 Nd:YVO4کانونی می شود .با توجه به اینکه بیشینه ی جذب

𝑇𝑑 𝑑𝑛⁄آهنگ تغییرات دمایی ضریب شکست 𝛼 ،ضریب جذب در

کریستال وانادایت در طول موج  838نانومتر میباشد و اینکه طول

طول موج پمپ و 𝑙 طول کریستال میباشد که برابر با  ۳3میلیمتر

موج لیزر دیود به ازائ هر  2درجه سلسیوس  ۳نانومتر به سمت

است .همانطور که از شکل ( )3مشاهده می شود المان ها و فواصل

طول موج های بلند جابجا میشود می بایست دمای لیزر دیود

به گونه ای انتخاب شده اند که در صورت انتخاب بازوی  l4در

توسط یک خنک ساز در دمای ثابت نگه داشته شود .کریستال

محدوده  8تا  ۳9سانتی متر مشدد برای عدسی گرمایی با فواصل

وانادایت بکار رفته در این چیدمان از یک سطح دارای الیه نشانی

کانونی مختلف (توان های پمپ مختلف) در ناحیه پایداری قرار می-

بازتاب کامل در طول موج  ۳361نانومتر و عبور باال در طول موج

گیرد .حال با توجه به این موضوع که قطر لکه لیزر به قطر لکه پمپ

پمپ  838نانومتر می باشد و سطح دیگر دارای الیه نشانی ضد

باشد][4

بازتاب در طول موج  ۳361نانومتر میباشد .همچنین در این

در محیط فعال لیزری می بایستی کمیتی نزدیک به واحد

(تا بیشینه ی بازدهی حاصل شود)  ،طول بازوی  l4تعیین می شود.

چیدمان از آینه خروجی  33درصد عبور استفاده شده است.

برای این منظور شعاع لکه لیزر درون کریستال وانادایت بر حسب

 -2-3نتایج تجربی

طول بازوی  l4در شکل ( )2رسم شده است.

در این لیزر که بصورت دمش از انتها پمپ شد توان پمپ آستانه
 ۳.2وات می باشد که به ازائ آن یک خروجی  ۳32میلی وات
بدست آمد .با افزایش توان پمپ تا  ۳1.1وات یک خروجی  2وات
ثبت گردید که حاکی از بازدهی  26درصدی لیزر میباشد .نمودار
29۳
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با توجه به شکل ( )2و اینکه شعاع پرتو لیزر درون کریستال باید

، در قسمت تئوری.لیزر دیود پیوسته پمپ شده است گزارش شد

 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دیماه32  تا32
) رسم شده1( توان خروجی بر حسب توان پمپ ورودی در شکل

اثرات عدسی گرمایی کریستال وانادایت در طراحی لیزر بصورت

:است
output power (w)

 مشدد لیزری همچنان در،کامل لحاظ شد تا با افزایش توان پمپ
 و توانTEM00  یک خروجی با مد.ناحیه پایداری قرار داشته باشد
 وات بدست آمد که بیانگر۳1.1  وات به ازای توان پمپ2 خروجی
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 توان خروجی بر حسب توان پمپ ورودی:1 شکل

) مشاهده می شود به ازائ توان های پمپ1( همانطور که در شکل
مختلف (عدسی گرمایی متفاوت) مشدد بصورت کامل پایدار می
.باشد
:) نمایش داده شده است2( طیف خروجی این لیزر در شکل
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. درصدی لیزر می باشد26 بازدهی
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 طیف خروجی لیزر:2 شکل

به دلیل اینکه پمپ بصورت طولی توسط یک لیزر دیود پیوسته که
 پروفایل مد،بشدت روی کریستال کانونی میشود صورت میگیرد
 پروفایل این لیزر در شکل.[3] میباشدTEM00 خروجی این چیدمان
:) نشان داده شده است6(

 پروفایل پرتو لیزر:6 شکل

 نتیجه گیری-1
 که توسط یکNd:YVO4 در این مقاله یک لیزر دمش از انتهای
293

