بررسی اثر عذسی گرهایی بر انتشار پرتوی گاوسی تخت شذه هوذوس جسئی در لیسر
Nd:YAG حالت جاهذ
 ػليزضا وطاٍرس ٍ هحوذخَاد وزیوی،الْام آل سؼذی
 ضيزاس، داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس، داًطىذُ ػلَم،گزٍُ فيشیه
- استوانهNd:YAG  در این هقاله اثر عذسی گرهایی بر یک پرتوی گاوسی تختشذه هوذوس جسئی هنگام عبور از یک کریستال- چکیذه
 ابتذا هعادله انتشار پرتوی گاوسی تخت شذه هوذوس جسئی از یک سیستن نوری پیراهحوری را با استفاده از.ای شبیهسازی شذهاست
 که توسط لیسر دیودی از انتها دهیذه هیشود را به صورت تحلیلی بذستNd:YAG  سپس هعادله گرها برای. هینویسینABCD هاتریس
. به بررسی انتشار این پرتو در یک هحیط عذسی گرهایی هیپردازین، با داشتن توزیع دها و هعادله انتشار.هی آورین
 هحيط ػذسی گزهایی،ABCD  سيستن،  پزتَی گاٍسی تخت ضذُ ّوذٍس خشئی-ُوليذ ٍاص
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Abstract- In this work we simulate the effect of thermal lensing on propagation of partially coherent flattened Gaussian beam
within Nd:YAG laser crystal. At first, an analytical solution of heat equation for an LD end-pumped Nd:YAG laser was
derived. Then, an explicit and analytical formula for the propagation of partially coherent FGBs through a paraxial optical
ABCD system is introduced. Finally, based on the temperature and equation of propagation, we can investigate the
propagation of FGB’s in a thermal lens medium.
Keywords: partially coherent flattened Gaussian beam; ABCD system; Thermal lens medium
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 -1هقذهه
در تسياری اس وارتزدّای ليشر پزتَاى ٍخَد هٌاتغ ليشری
تا تَسیغ ضذت تخت تزخالف تَسیغ ضذت گاٍسی هَردًياس
است .تٌاتزایي در طَل سالّای اخيز تَخِ گستزدُای تِ
پزتَّای تخت ٍ رٍشّای تَليذ آى ضذُ است.
چٌذیي هذل تِ هٌظَر تَصيف پزتَی ليشری تخت ارائِ
ضذُ است .هذل سَپز گاٍسی اٍليي هذل است .در سال
 ،6991گزی( )Goriهذل دیگزی تِ ًام پزتَی گاٍسی
تخت ضذُ( )FGBهؼزفی وزد[ .]6اس آى پس تزرٍی اًتطار
ایي پزتَّا در سهيٌِّای ًظزی ٍ تدزتی وارّای تسياری
صَرت گزفتِاست.
ويفيت خَب پزتَی ليشرّای پزتَاى تزای تسياری اس
وارتزدّای صٌؼتی السم ٍ ضزٍری است .اها اثزات گزهایی
در ليشرّای حالتخاهذ تاػث ایداد ػذسی گزهایی ضذُ
وِ در ًتيدِ آى هيذاى الىتزیىی ٌّگام ػثَر اس هحيط،
دچار اػَخاج هیضَد .ایي اػَخاج تاػث واّص ويفيت
پزتَ هیگزدد .تزرسی اثز ػذسی گزهایی تز پزتَّای
ایٌس-گاٍسی ٍ تسل-گاٍسی اًدام گزفتِاست[ .]۱ٍ2اها
تاوٌَى ایي اثز تز پزتَی  FGBتزرسی ًطذُ است .در
هزخغ [ ]5ٍ1اثز ػذسی گزهایی تز ایيگًَِ پزتَّا را تٌْا
تا استفادُ اس هاتزیس ػذسی گزهایی ضثيِساسی وزدُاین.
درحال حاضز در ایي وار تا حل هؼادلِ گزها ٍ داضتي
تَسیغ دها تِ تزرسی ایي اثز تز پزتَی  FGBهیپزداسین.
تِ ّويي هٌظَر اتتذا هؼادلِ اًتطار حاون تز پزتَی FGB
ّوذٍس خشئی را تِ ٍسيلِ هاتزیس  ABCDهیًَیسين.
سپس هؼادلِ گزها را تِ صَرت تحليلی حل هیوٌين .تا
داضتي تَسیغ دها هاتزیس  ABCDیه هحيط ػذسی
گزهایی را تذست هیآٍرین ٍ .در آخز اًتطار پزتَی FGB
ّوذٍس خشئی را در هحيط ػذسی گزهایی ضثيِساسی
هیوٌينً .تایح حاصلِ هیتَاًٌذ در طزاحی ليشرّای

 σgپٌْای ّوذٍسی ػزضی N ،w0N2=w02/N+1 ،هزتثِ
پزتَ ٍ  w0پٌْای پزتَ هیتاضٌذ.
تا استفادُ اس اًتگزال پزاش تؼوينیافتِ َّیگٌس-فزًل
اًتطار چگالی سطح همطغ طيفی پزتَی ّوذٍس خشئی
در یه سيستن ًَری تا هاتزیس  ABCDتِ صَرت سیز
تذست هیآیذ[:]1
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ضذت تاتص پزتَی ّوذٍس خشئی تا راتطِ
) I(x;z)=W(x,x;zهطخص هیضَد .در تخص تؼذ هاتزیس
 ABCDیه ػذسی گزهایی را هحاسثِ هیوٌين.
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هؼادلِ ( )2فزهَل تحليلی چگالی سطح همطغ طيفی
پزتَی ّ FGBوذٍس خشئی ػثَری اس یه سيستن ًَری
 ABCDاست .وِ  C2 ٍ C1ػثارتٌذ اس:

چگالی سطح همطغ طيفی یه پزتَی ّ FGBوذٍس
خشئی در  z=0تِ صَرت سیز تِ دست هیآیذ[:]1
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 -2هبانی نظری
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تيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایزاى

ضىست ًاضی اس ػذسی گزهایی را تِ صَرت سیز تٌَیسين:

 -3هالحظات گرهایی
فزض هیوٌين وِ  FGBتِ ٍسيلِ یه وزیستال حالت-
خاهذ وِ اس اًتْا تحت دهص گاٍسی است تَليذ هیضَد.
تزای تزرسی اثز ػذسی گزهایی تز  FGBتایذ هاتزیس
 ABCDهحيط ػذسی گزهایی را هحاسثِ وٌين.

()9

تا تسط تاتغ تسل در هؼادلِ ( ٍ )7لزار دادى آى در ()9
ضزیة ضىست تِ صَرت سیز خَاّذ ضذ:


هؼادلِ حاون تز تَسیغ دها در حالت پایا ػثارت است اس:
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تِ طَر ولی هاتزیس ػذسی گزهایی ػثارت است اس:
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 Lطَل هيلِ است .تا استفادُ اس رٍش ارائِ ضذُ در []۱
هيلِ وزیستالی را تِ  Mتيغِ ًاسن تا ضخاهت δ=L/M
تمسين هیوٌين طَری وِ  γدر ّز تيغِ یه همذار ثاتت
اها هتفاٍت تا تيغِ هداٍر تاضذ .تا استفادُ اس ()62( ٍ )66
الواىّای هاتزیسی هزتَط تِ ّز تيغِ را حساب ٍ در
هاتزیسّای تيغِ تؼذی ضزب هیوٌين تا هاتزیس
 ABCDولی هحيط تذست آیذ.
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 -4شبیهسازی
در ایٌدا ضؼاع  ٍ wp=100μm ،ρ0=1.5mmطَل هَج
 λ=1064μmدرًظزگزفتِ ضذُ است .ضىل 6تَسیغ ضذت
ّ FGBوذٍس خشئی در  z=0است .ضىل 2تَسیغ ضذت
یه  FGBتا  γثاتت (هستمل اس  )zدر  z=5mmرا ًطاى
هیدّذ .در ضىلٍ γ ،۱اتستِ تِ  ٍ zطَل هيلِ 5mmدر
ًظز گزفتِ ضذُ است .ضىل 1تَسیغ ضذت یه FGB
ّوذٍس خشئی تا  γثاتت در  z=500mmرا ًطاى هیدّذ.
ضىل 5تَسیغ ضذت را سهاًی وِ ٍ γاتستِ تِ  ٍ zطَل
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 ti- ٍ ti+ضزایثی ّستٌذ وِ در ضزایط هزسی ( )1صذق
هیوٌٌذ .تا پيذا وزدى دها هیتَاًين تغييزات ضزیة
1۱
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 υiریطِّای هثثت تاتغ ٍ hJ0(υρ0)-KυJ1(υρ0)=0
) ti(z)=ti+exp(υiz)+ti-exp(-υiz)+qiexp(-αzاست .وِ

()8
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) n(ρ,zاس طزیك  γیه پاراهتز ٍاتستِ تِ  zهیضَد.

 T0دهای هایغ خٌهوٌٌذُ h ،ضزیة اًتمال گزهایی ٍ
ضؼاع وزیستال است .حل دليك هؼادلِ ( )5تا استفادُ اس
ضزایط هزسی ( )1تَسط گزٍُ یَسيَیچ( )Usievichاًدام
گزفتِ است[:]7
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ضزیة ضىست یه هحيط ضثِ-ػذسی ػثارت است اس
) .n(ρ,z)=n0(1-ρ2γ2/2تٌاتزایي دارین

 Kرساًٌذگی گزهایی ٍ ثاتت است ٍ) S(ρ,zچگالی هٌثغ
گزهایی تا تؼذWatt/m3هیتاضذ .چطوِ را تِ صَرت
) S(ρ,z)=S0exp(-2ρ2/wp2)exp(-αzدر ًظز هیگيزینS0 .
ثاتت α ،ضزیة خذب وزیستال در طَل هَج دهص ٍ wp
اًذاسُ لىِ پزتَی دهص است .ضزایط هزسی ػثارتٌذ اس:
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ضىل  :6تَسیغ ضذت یه ّ FGBوذٍس خشئی تا ٍ σ=2mm ،N=5
 w0=1mmدر.z=0

ضىل  :1تَسیغ ضذت یه ّ FGBوذٍس خشئی تا ٍ σ=2mm ،N=5
 w0=1mmدر  z=L=500mmتا  γثاتت.

ضىل  :5تَسیغ ضذت یه ّ FGBوذٍس خشئی تا ٍ σ=2mm ،N=5
 w0=1mmتا ٍ γاتستِ تِ ..L=500mm ٍ z

ضىل  :2تَسیغ ضذت یه ّ FGBوذٍس خشئی تا ٍ σ=2mm ،N=5
 w0=1mmدر z=L=5mmتا  γثاتت.

تْنریختگی ًویضَد ٍ .اثزات گزهایی تز آى تأثيز چٌذاًی
ًذارد .اس ایي خاصيت هیتَاى در طزاحی ليشرّای حالت-
خاهذ استفادُ وزد.
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انتشار پرتىی گاوسی تختشذه همذوش جسئی در محیط
عذسی گرمایی ،سىمیه همایش ملی مهىدسی اپتیک و لیسر
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