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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

 نانومتر در آرایش لیترو566  و087 بررسی کوک پذیری لیزرهای نیمرسانا
۳

 احمد خادمی،3  ابوذر قرجه،۳  محمد امین بانی،۳  مجید ناظری،۳ حامد عباسی
 دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک۳
 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما3

 در این. لیزرهای نیمرسانا کوک پذیر با کاواک بیرونی توسعه فراوانی یافته و کاربردهای متنوعی در علوم مختلف پیدا کردهاند- چکیده
 نانومتر566  آنگستروم و لیزر941  نانومتر به میزان087  لیزر. نانومتر بررسی میشوند566  و087 مقاله کوک پذیری لیزرهای نیمرسانای
 سامانه خنک، بدین منظور از یک توری پراش. از آرایش لیترو در این آزمایش استفاده شده است. آنگستروم کوک شدند65 به میزان
 طیف باریکه خروجی لیزر توسط طیف سنج و توان خروجی آن توسط.مکانیک استفاده شده است- منبع تغذیه و قطعات اپتو،کننده
.توان سنجاندازه گیری و گزارش شدهاند
. لیزر نیمرسانا، کوک پذیری،آرایش لیترو-کلید واژه

Studying Tunability of 780 and 655 nm Semiconductor Lasers in Littrow
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Abstract- Tunable external cavity diode lasers (ECDLs) have been broadly developed. They have different applications in
various fields of science. In this paper tunability of semiconductor lasers (780 nm and 655 nm) are studied. Tuning ranges of
149 and 26 angstrom were demonstrated for 780 and 655 nm lasers, respectively. The Littrow configuration has been used in
this experiment. A diffraction grating, a cooling system, a power supply and opto-mechanical components have been used to
do so. The spectrum of the output beam of the laser and the power of the output beam of the laser have been measured and
reported by means of the spectrometer and the power meter, respectively.
Keywords: Littrow configuration, Semiconductor laser, Tunability.
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 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
توجه به زاویه توری پراش با لیزر طول موج خاصی در
محدودی فرکانسی بهره لیزر تقویت میشود و مد خاصی
به عنوان مد غالب از لیزر خارج میشود.

 -9مقدمه

شکل : ۳آرایش اپتیکی استفاده شده

در این پژوهش از توری پراش  ۳377خط در میلیمتر
استفاده شده است .آزمایش یک بار با لیزر نیمرسانا با
طول موج اولیه  443 nmو یک بار نیز با لیزر نیمرسانا با
طول موج اولیه  522 nmانجام گرفت .در آزمایش اول
لیزر به میزان  ۳79آنگستروم و در آزمایش دوم لیزر به
میزان  35آنگستروم کوک شد .میزان کوک پذیری لیزر با
افزایش طول موج افزایش پیدا کرد .طول موج لیزر توسط
طیف سنج با توان تفکیک باال [ ]4و توان خروجی در هر
طول موج کوک شده توسط توان سنج شرکت
 Thorlabsاندازه گیری شد .شکل زیر نمایان گر تغییر
طول موج خروجی لیزر  447نانومتر است.

 -6مواد و روشها
به علت پهن بودن بازه فرکانسی در ناحیه بهره در
لیزرهای نیمرسانا ،این نوع از لیزرها دارای قابلیت کوک
پذیری باالیی هستند .چیدمانهای مختلفی برای کوک
کردن این نوع لیزرها توسعه یافتهاند .در این میان میتوان
به چیدمانهای لیترو [ ]5و لیتمن [ ]4اشاره کرد که
ضمن سادگی کارایی مناسبی را نیز دارند .در این مقاله از
چیدمان لیترو استفاده شده است .شمایی از این چیدمان
در شکل  ۳آورده شده است .همان گونه که در شکل
مشخص است مرتبه صفرم پراش توری به عنوان خروجی
لیزر و مرتبه اول پراش توری به عنوان پرتو بازگشتی به
درون لیزر برای تقویت به کار رفته است .با این عمل با

شکل : 3طول موجهایاندازه گیری شده برای لیزر  447نانومتر

در شکل فوق محور افقی نشان دهنده طول موج بر حسب
آنگستروم و محور عمودی نشان دهنده توان بهنجار شده
بر حسب میلی وات است .لیزر با طول موج اولیه 447
نانومتر از  4457آنگستروم تا  49۳2آنگستروم کوک شد.
همان گونه که در شکل  3مشخص است طول موجهای
کناری شدت کمتری داشتهاند چرا که میزان بهره مدهای
مرکزی بیشتر است .شکل  2نشان دهنده محل قله شدت
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در اواسط قرن بیستم میالدی پی بردن دانشمندان به این
نکته که از یک پیوند  p-nمیتوان به عنوان منبعی برای
تابش همدوس استفاده کرد باعث شد تا انقالبی عظیم در
صنعت لیزر و در نتیجه صنایع وابسته آن به وجود آید
[ .]۳چرا که این نوع لیزرها دارای ابعاد بسیار کوچک تر و
وزن بسیار کمتر نسبت به سایر لیزرها بودند .توان مصرفی
پایین ،بازدهی مطلوب ،قیمت مناسب و قابلیت کوک
پذیری وسیع از دیگر دالیل مورد توجه قرار گرفتن
لیزرهای نیمرسانا بودند .همراه با توسعه علوم فیزیک،
شیمی و الکترونیک این نوع لیزرها نیز روز به روز پیشرفت
کردند .پیشرفتهایی در زمینههای مرتبط از قبیل الیه
نشانی ،منابع تغذیه و طراحی اپتیکی باعث شدند تا این
نوع لیزرها به سمت لیزرهایی تک مد و کارآمد سوق پیدا
کنند ،تا جایی که این نوع لیزرها از کاربرد در وسایل
روزمره مانند پخش کنندههای موسیقی تا حساس ترین
آزمایشهای تحقیقاتی به کار گرفته شوند .از کاربردهای
متنوع این نوع لیزرها میتوان به استفاده در آزمایشهای
طیف سنجی لیزری ،صنایع مخابراتی و استفاده به عنوان
منبع دمش در دیگر لیزرها اشاره کرد .میتوان کاربردهای
این نوع لیزرها را در مراجع [ ]3-2یافت .کارایی این نوع
لیزرها زمانی بیشتر میشود که بتوان طول موج آنها را
تنظیم کرد .هدف این مقاله بررسی کوک پذیری لیزرهای
نیمرسانا  447و  522ناونومتر با یک آرایش اپتیکی ساده
و کارا است.

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
نانومتر از  5225آنگستروم تا  5253آنگستروم کوک شد.

لیزر بر حسب توان اندازه گیری شده برای لیزر 447
نانومتر است.

شکل : 2تفاوت در میزان تقویت مدهای مرکزی و کناری بهره
فرکانسی لیزر برای لیزر  447نانومتر

این شکل به خوبی نشان دهنده این مسئله است که
مدهای مرکزی زیر بهره فرکانسی لیزر بیشتر تقویت
شدهاند .مد مرکزی توان  3/2 mWدر  443/2 nmو
آخرین مد توان  7/54 mWدر  445/2 nmرا داشتهاند.
توان اولیه این لیزر پیش از برخورد به توری برابر با
 32 mWبود .تمامیشدتها و طول موجها برای لیزر
 447نانومتر در حالتی اندازه گیری شدند که لیزر با
جریان  57میلی آمپر و ولتاژ  2/2ولت در حال کار بود.
شکل  7نشان دهنده تغییر طول موج خروجی لیزر 522
نانومتر است.

شکل : 2تفاوت در میزان تقویت مدهای مرکزی و کناری بهره
فرکانسی لیزر برای لیزر  522نانومتر

لیزرهای نیمرسانا با طول موج باالتر دارای قابلیت کوک
پذیری بیشتری هستند [ 9و  .]۳7لیزر با طول موج بیشتر
( 447نانومتر) به میزان  ۳79آنگستروم و لیزر با طول
موج کمتر ( 522نانومتر) به میزان  35آنگستروم کوک
شدند .برای ثبات باریکه خروجی لیزر باید از سامانه
کنترل کننده دما و منبع تغذیه با جریان ثابت استفاده
کرد .با کنترل میزان چرخش توری پراش با استپ یا سرو
موتور میتوان به دقت بهتری در تعیین طول موج دست
یافت .هدف نهایی استفاده از این نوع لیزرها برای تولید
پرتو تراهرتز با روش فوتومیکسینگ است .در روش
فوتومیکسینگ نیاز است تا از دو باریکه لیزر با طول
موجهای نزدیک به هم استفاده شود [.]۳۳

شکل : 7طول موجهایاندازه گیری شده برای لیزر  522نانومتر

در شکل فوق محور افقی نشان دهنده طول موج بر حسب
آنگستروم و محور عمودی نشان دهنده توان بهنجار شده
بر حسب میلی وات است .لیزر با طول موج اولیه 522
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شکل  2نشان دهنده محل قله شدت لیزر بر حسب توان
اندازه گیری شده برای لیزر  522نانومتر است .همان طور
که در این شکل نیز مشخص است ،مانند شکل  ،2توان
خروجی لیزر در مدهای مرکزی بیش از مدهای کناری
است .توان اولیه این لیزر پیش از برخورد به توری برابر
با  442 μWبود .تمامیشدتها و طول موجها برای لیزر
 522نانومتر در حالتی اندازه گیری شدند که لیزر با
جریان  37میلی آمپر و ولتاژ  3/3ولت در حال کار بود .از
مهمترین علل کاهش توان لیزر پس از کوک شدن هدر
رفت انرژی باریکه در بازتاب و عبور از توری و عدسی
است.

 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دیماه32  تا32

 نتیجهگیری-3
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در این مقاله استفاده از یک آرایش اپتیکی ساده و کارا
برای کوک کردن طول موج لیزرهای نیمرسانا با طول
 طول. گزارش شد522 nm  و447 nm موجهای اولیه
موج خروجی لیزر توسط طیف سنج ساخته شده و توان
خروجی در هر طول موج کوک شده توسط توان سنج
447(  لیزر با طول موج بیشتر.اندازه گیری و گزارش شد
 آنگستروم و لیزر با طول موج کمتر۳79 نانومتر) به میزان
. آنگستروم کوک شدند35  نانومتر) به میزان522(
همچنین تفاوت در میزان تقویت مدهای مرکزی و کناری
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مدهای مرکزی
 از این لیزر میتوان برای تولید پرتو.بیشتر تقویت شدهاند
 در.تراهرتز کم توان با روش فوتومیکسینگ استفاده کرد
روش فوتومیکسینگ نیاز است تا از دو باریکه لیزر با طول
.موجهای نزدیک به هم استفاده شود
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