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تیست ي یکمیه کىفزاوس اپتیک ي فًتًویک ایزان
ي َفتمیه کىفزاوس مُىذسی ي فىايری فًتًویک ایزان
 داوطگاٌ ضُیذ تُطتی،1393 ٌ دی ما25  تا23

 ي تزرسی تأثیز دمای محیطYb:YAG تزرسی عذدی رفتار خزيجی لیشر دیسک واسک
ي چىذ اوعکاسی پزتً پمپ در تُزٌ لیشر
1

ٍ محمذ حسیه مُذی،1مجتثی مالمیز

 تُزان، داوطگاٌ ػلم ي صىؼت ایزان، داوطکذٌ فیشیک-1
 تٍ صًرت عذدی مًرد مطالعٍ قزار گزفتٍ ي تأثیزات چىذ اوعکاسی پزتً پمپ يYb:YAG  در ایه مقالٍ یک لیشر دیسک واسک- ٌچکیذ
 دمای درين مادٌ فعال یکىًاخت ي اوتشار پزتًَای پمپ ي لیشر تٍ صًرت مًج تخت در.دمای مادٌ فعال تز تاسدٌ اپتیکی تزرسی شذٌاست
 ياتستگی. معادالت تٍ ريش راوگکًتا حل شذٌاوذ ي تزای پیذا کزدن حذس ايلیٍ اس ريش شًتیىگ استفادٌ شذٌ است.وظز گزفتٍ شذٌاوذ
.دمایی ضزایة اِشغال تًلتشمه ي سطح مقطعَای جذب ي گسیل القایی ي َمچىیه اثزات خامًشی غلظت در محاسثات يارد شذٌاوذ
-ٍ ضخامت کزیستال مادٌ فعال ي دمای مادٌ فعال تز تاسدٌ اپتیکی مًرد تزرسی قزار گزفت، غلظت مادٌ فعال،تأثیزات تعذاد عثًر پزتً پمپ
.است
. لیشر دیسک واسک، مؼادالت آَىگ، ريش ضًتیىگ، ريش راوگکًتا-ٌکلیذ ياص

Numerical study of the behavior of a Yb:YAG thin-disk laser and the effects
of multi-pass pumping and medium temperature on laser efficiency
M. Malmir, M.H. Mahdieh
Department of physics, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
In this paper a Yb:YAG thin disk laser was studied numerically and the effects of multi-pass pumping and medium
temperature in optical efficiency were investigated. The temperature of the medium is considered to be uniform and assuming
a plane wave model for pump and laser beam propagation. The equations were solved by Runge Kutta method and shooting
method was used to find an initial guess. The temperature dependence of the Boltzmann occupation factors, absorption cross
section and emission cross section were included in the calculations. The influence of the number of pump beam passes,
doping concentration, crystal thickness and temperature of the crystal on the optical efficiency were investigated.
Keywords: Thin disk laser, Rate equations, Runge Kutta method, Shooting method.
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 23تا  25دیماٌ  ،1393داوطگاٌ ضُیذ تُطتی

 -1مقذمٍ

ضکل  :1طزحًارٌای اس لیشر دیسک واسک

 -3ريش عذدی
در ضکل ( )2وطان دادٌ
تزاسَای اوزصی تزای یًن
ي جمؼیت تاوذ
ضذٌ است .جمؼیت تاوذ پایٍ را تا
تزاوگیختٍ را تا وطان میدَیم .مجمًع جمؼیت ایه دي
تاوذ تا تؼذاد اتم َای مادٌ فؼال تزاتز است.

در ایه مقالٍ مؼادالت مزتًط تٍ اوتطار پزتً پمپ ي لیشر
درين مادٌ فؼال تٍ طًر َمشمان حل میضًوذ ي تا در وظز
گزفته ضزایط مزسی خاظ تزای لیشر دیسک واسک ،تاسدٌ
اپتیکی محاسثٍ میضًد .ياتستگی دمایی ضزایة اِضغال
تًلتشمه ي سطح مقطغَای جذب ي گسیل القایی ي
َمچىیه ياتستگی طًل ػمز تاتطی تٍ غلظت یًنَای
مادٌ فؼال در وظز گزفتٍ ضذٌ است .تُیىٍی تاسدٌ اپتیکی
تزای ضزایط مختلف مًرد تزرسی قزار گزفتٍ است.

() 1

تًسیغ الکتزينَا تیه تزاسَای َز تاوذ تا در وظز گزفته
تؼادل گزمایی تا ضزایة اِضغال تًلتشمه دادٌ میضًوذ[.]2

 -2ساختار لیشر دیسک واسک
ضکل ( )1طزحًارٌای اس یک لیشر ومًوٍ دیسک واسک را
وطان میدَذ .محیط فؼال یک دیسک واسک تا قطز اس
مزتثٍ ساوتیمتز ي ضخامت چىذ صذ مایکزين میتاضذ.
دیسک اس طزیق سیز الیٍ مىاسة تٍ سیستم خىک کىىذٌ
متصل میگزدد ي تخص جلًیی آن مًرد تاتص لیشر دیًد
(لیشر پمپ کىىذٌ) قزار میگیزد .مؼمًالً پزتً لیشر پمپ اس
طزیق سیستم اپتیکی مىاسة ي یک آیىٍی ضلجمی
تصًرت چىذ اوؼکاسی ريی مادٌ فؼال متمزکش میگزدد .در
ایه مقالٍ تأثیز تؼذاد اوؼکاسَا در تاسدٌ لیشر مًرد مطالؼٍ
قزار گزفتٍ ي وتایج آن ارائٍ ضذٌ است.

ضکل  : 2تزاسَای اوزصی تزای یًن

مؼادالت آَىگ تا رياتط ( )2تا ( )4تًصیف میگزدوذ[.]3
)

)(2
)(3
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لیشرَای دیسک واسک تزای ايلیه تار در سال  1994ارائٍ
ضذوذ[ .]1در لیشرَای دیسک واسک تٍ دلیل ایىکٍ وسثت
سطح خىک ضًوذٌ تٍ حجم واحیٍی پمپ ضذٌ در مقایسٍ
تا لیشرَای میلٍایی تیطتز است ،امکان استخزاج تًانَای
تاال ي کیفیت پزتً خًب تٍ طًر َمشمان يجًد دارد.
سیستم پمپاص در ایىگًوٍ لیشرَا تٍ گًوٍای است کٍ پزتً
پمپ جذب وطذٌ را ديتارٌ تٍ داخل مادٌ فؼال َذایت
میکىذ ي تاػث افشایص میشان جذب ي َمچىیه افشایص
چگالی پمپ مؤثز میضًد .استفادٌ اس مًاد ضثٍ سٍ تزاسی
کٍ مشیتَای سیادی وسثت تٍ سایز مًاد مًرد
ماوىذ
استفادٌ در لیشرَای حالت جامذ دارد ویاسمىذ چگالی پمپ
تاال ي سیستم خىک کىىذٌ مىاسة است کٍ ساختار لیشر
دیسک واسک ایه امکان را فزاَم میکىذ[.]1

 23تا  25دیماٌ  ،1393داوطگاٌ ضُیذ تُطتی
در ایه رياتط جُتَای  +ي – تزای ضذتَای پمپ ي لیشر
در ضکل ( )3وطان دادٌ ضذٌ است .در مؼادلٍ ( )2جمغ
ريی تؼذاد رفت ي تزگطتَای پزتً پمپ درين مادٌ فؼال
است .ي تٍ تزتیة تسامذ پزتً لیشر ي پمپ را وطان
میدَىذ.

 -3محاسثات ي وتایج
مؼادالت ( )1تا ( )9تطًر َمشمان تزای یک لیشر دیسک
واسک ومًوٍ حل ضذٌاوذ .تزخی مطخصات محیط فؼال ي
لیشر پمپ کىىذٌ در جذيل ( )1خالصٍ ضذٌ است.
جذيل  -1پارامتزَا ي مقادیز مًرد استفادٌ در محاسثات ما

ضکل  :3ضکل طزحًارٌ کٍ جُت اوتطار پزتًَای پمپ ي لیشر درين
مادٌ فؼال را وطان می دَذ.

ياتستگی دمایی سطح مقطغ جذب ي گسیل تٍ تزتیة تا
راتطٍ ( )5ي ( )6تیان میضًوذ[.]4
(

)

)+

*

(

در ضکل ( )4تاسدٌ اپتیکی تز حسة دمای مادٌ فؼال ي
تزای ضذتَای مختلف پمپ رسم ضذٌ است .تا افشایص
دماَ ،م سطح مقطغ جذب ي َم سطح مقطغ گسیل
کاَص مییاتذ ،تىاتزایه تاسدٌ اپتیکی کم میضًد .در
دماَای پاییه ضیة کاَص تاسدٌ کمتز است چًن آستاوٍ
لیشر کاَص مییاتذ.
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َمچىیه ياتستگی طًل ػمز تاتص تٍ غلظت مادٌ فؼال ،تا
راتطٍ ( )7تًصیف میگزدد [.]4
)(7

)

(

)

⁄

(

کٍ در آن پارامتزی است کٍ اثزات خامًضی غلظت در
کزیستالYb:YAGرا تًصیف میکىذ ي مقذار آن %39است.
ضزایط مزسی تزای ضذتَای پمپ ي لیشر تا رياتط ( )8ي
( )9دادٌ میضًوذ[.]3
ضکل  :4تاسدٌ اپتیکی تز حسة دما تزای ضذتَای مختلف پمپ

() 8

ضکل ( )5ومًدار تاسدٌ اپتیکی تز حسة ضخامت مادٌ
فؼال ،تزای تؼذاد ػثًرَای مختلف پزتً پمپ را وطان می-
دَذ .در یک دمای ثاتت اگز تؼذاد ػثًر پزتً پمپ تیطتز
ضًد ،فًتًنَای تیطتزی جذب یًنَای مادٌ فؼال می-
ضًوذ ي ایه امز تاػث میضًد کٍ ضخامت تُیىٍی مادٌ

() 9
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پارامتز
دمای مادٌ فؼال
طًل ػمز تزاس تاالیی لیشر
ضذت پزتً پمپ
ضخامت مادٌ فؼال
غلظت یًن َای مادٌ فؼال
ضزایة تاستاب آیىٍ َا تزای پزتً
پمپ
ضزایة تاستاب آیىٍ َا تزای پزتً
لیشر
طًل مًج پزتً پمپ
طًل مًج پزتً لیشر
تؼذاد ػثًر پزتً پمپ

مقذار

 23تا  25دیماٌ  ،1393داوطگاٌ ضُیذ تُطتی
فؼال کمتز ي تاسدٌ اپتیکی تیطتز ضًد .در تؼذاد ػثًرَای
تیطتز اس  32تار ،تٍ دلیل ایىکٍ تىُا مقذار اوذکی اس پزتً
پمپ جذب وطذٌ تاقی میماوذ ،تغییزات تاسدٌ اپتیکی
کمتز میضًد ي َمچىیه تا افشایص ضخامت مادٌ فؼال،
اختالف تیه تاسدٌ اپتیکی تزای تؼذاد ػثًرَای مختلف کم
میضًد.

 -4وتیجٍگیزی
در ایه مقالٍ تا در وظز گزفته ياتستگی دمایی ضزایة
اِضغال تًلتشمه ي سطح مقطغَای جذب ي گسیل القایی ي
َمچىیه ياتستگی طًل ػمز تاتطی تٍ غلظت یًنَای
مادٌ فؼال ،یک مذل ػذدی مًج تخت تزای حل مؼادالت
آَىگ ارائٍ ضذ .ایه مذل تطاتق خًتی تا مذل تحلیلی
ارائٍ ضذٌ در مزجغ[ ]3دارد .اس ایه مذل می تًان تزای
تؼییه ي تُیىٍساسی پارامتزَای طزاحی لیشر دیسک واسک
وظیز ضخامت دیسک ،تؼذاد ػثًر پزتً پمپ ،دمای مایغ
استفادٌ ومًد.
خىک کىىذٌ ي غلظت یًنَای

ضکل  :5تاسدٌ اپتیکی تز حسة ضخامت مادٌ فؼال تزای تؼذاد
ػثًرَای مختلف پزتً پمپ

در ضکل ( )6ومًدار تاسدٌ اپتیکی تز حسة ضخامت ي
تزای مقادیزمختلفِ غلظت مادٌ فؼال وطان دادٌ ضذٌ
است .تا افشایص غلظت ،طًل ػمز تزاس لیشر کاَص مییاتذ
ي ایه مىجز تٍ کاَص تاسدٌ اپتیکی میضًد .مقذارِ ایه
کاَص اوذک است تگًوٍای کٍ افشایص غلظت اس % 10تا
 % 24تىُا مىجز تٍ کاَص تاسدٌ اپتیکی تٍ مقذار تقزیثاً
 % 0/5میضًد.

 -5سپاسگشاری
وًیسىذگان اس کمکَای آقای آیذیه اضزفی تلگاتاد-
داوطکذٌ فیشیک داوطگاٌ ػلم ي صىؼت ایزان -در رفغ
اضکاالت تخص ضًتیىگ محاسثات صمیماوٍ تطکز ي
قذرداوی میومایىذ.

مزاجع

ضکل  :6تغییزات تاسدٌ اپتیکی تز حسة ضخامت مادٌ فؼال تزای
غلظتَای مختلف تا احتساب ياتستگی طًل ػمز تٍ غلظت

ضکل ( )7ومًدار تاسدٌ اپتیکی تز حسة غلظت مادٌ فؼال
تزای تؼذاد ػثًرَای  16ي  32تار را وطان میدَذ.
در وظزگزفتٍ ضذٌ است .تا
ضخامت مادٌ فؼال
افشایص تؼذاد ػثًر ،مقذار جذب تیطتز میضًد ي ایه
مىجز تٍ افشایص تاسدٌ يکاَص غلظت تُیىٍ میضًد.
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ضکل  :7ومًدار تاسدٌ اپتیکی تز حسة غلظت مادٌ فؼال تزای تؼذاد
ػثًر  16ي  32تار

