Downloaded from opsi.ir at 6:43 +0330 on Friday November 16th 2018

طراحي رزيواتًر خطي با پايذاري ديىامیکي براي لیسر ديسك تًان باال
 هحوذ هْذي هديذاف ٍ هحوذ حسيي دائوي، هحوذ آقايي،سؼيذ ػشتنشي
هشمض هلي ػلَم ٍ فٌَى ليضس ايشاى
.چکیذٌ – در ايه مقالٍ ريضي محاسباتي براي طراحي رزيواتًر خطي با پايذاري ديىامیکي براي لیسر ديسك تًان باال ارائٍ ضذٌ است
 تغییر0/3m-1 )D=1/f( وتیجٍ آزمايص تجربي وطان مي دَذ كٍ با افسايص تًان دمص بٍ مرتبٍ كیلًيات قذرت كاوًوي كىىذگي ديسك
 طًل رزيواتًر ي ضعاع آيیىٍ خريجي چىان تعییه ضذ كٍ ضعاع لکٍ لیسري ريي ديسك با تغییر، براي پايذاري ديىامیکي رزيواتًر.مي كىذ
 بايذ از5 ) كمتر ازM2( ً وتايج محاسبات وطان داد كٍ براي استحصال پرتً خريجي با كیفیت پرت.ضعاع اوحىاي ديسك تقريبا ثابت بماوذ
 َمچىیه با ريش ارائٍ ضذٌ مطخصات رزيواتًرَاي خطي پايذار ي ویمٍ پايذار ديىامیکي براي ديسکي با. استفادٌ كردRd~2m ديسکي با
. بذست آمذRd=-15m
َ ميفيت پشت، قذست ماًًَي مٌٌذگي،ABCD  سٍش هاتشيسي، سصًٍاتَس خغي، ليضس ديسل-ُمليذ ٍاط

Designing method of dynamically stable linear resonator for high
power thin-disk laser
Saeed Arabgari, Mohammad Aghaei, Mohammad Mahdi Majidof and Mohammad Hosein Daemi
Abstract- In this paper a numerical method for designing dynamically stable linear resonator for high power thin-disk laser is
presented. The experimental results indicate that disk dioptric power in the kW regime is changed by 0.3m -1. To obtain a
dynamically stable resonator, the length and the output coupler mirror radius are determined such that the beam radius on
disk is remained constant as the disk radius varies. The numerical results reveal that in order to obtain a beam quality (M2)
less than 5, disks with Rd~2m must be used. Also by using this method, for Rd~-15m, linear resonators with dynamically and
quasi-dynamically stability are designed.
Keywords: Thin-disk laser, linear resonator, ABCD matrix, dioptric power, Beam quality

1533

 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتي ضيشاص

 -1مقذمٍ
ليضس ديسل تا پوپاط ديَدي يني اص ليضسّاي ًَظَْس دس
حَصُ ليضسّاي حالت خاهذ هيتاضذ ،تغَسينِ اهناى تَليذ
پشتَّاي تَاى تاال تا ميفيت پشتَ خَب سا هوني هيساصد.
هادُ فؼال ليضس ديسل تِ ضنل ديسل ًاصك تا ضخاهت
تقشيثي  200هينشٍى است مِ هؼوَال اص  Yb:YAGساختِ
هيضَد .دس ليضس ديسل  ،Yb:YAGدهص هادُ فؼال
تَسظ ليضسّاي ديَدي تا عَل هَج  940nmپس اص ػثَس
اص يل ساهاًِ ضنل دّي پشتَ اًدام هيضَد (ضنل  .)1دس
عشاحي سصًٍاتَس ايي ليضسّ ،وَاسُ تا اػوال اليِ ًطاًي
تاصتاب ماهل تِ پطت ديسل تشاي عَل هَج خشٍخي ،اص
آى تِ ػٌَاى يني اص آيٌِّاي سصًٍاتَس استفادُ هيضَد.
هضيت اصلي سصًٍاتَس ليضس ديسل ًاصك دس هقايسِ تا هَاد
فؼال هيلِاي ضنل ،حزف ٍ يا ماّص اثشات حشاستي هضش
ّوچَى پذيذُ دٍضنستي ٍ لٌض حشاستي است مِ قاتليت
افضايص تَاى ليضس تذٍى اص دست دادى ميفيت تاسينِ ليضس
سا فشاّن هيآٍسد ] .[1يني اص ًنات هْن دس ساخت
ليضسّاي صٌؼتي ،عشاحي ليضس تا موتشيي الواًْاي اپتيني
هوني است .تِ ّويي دليل استفادُ اص سصًٍاتَس خغي دس
اٍلَيت ساخت ايي ليضسّا قشاس داسد .ايي سصًٍاتَس اص دٍ آيٌِ
مِ يني اص آًْا ديسل ٍ ديگشي آيٌِ خشٍخي است،
تطنيل هيضَد .دس ايي هقالِ ضوي تياى هحذٍديتّاي
عشاحي سصًٍاتَس تشاي ليضس ديسل ،سٍضي تشاي عشاحي
سصًٍاتَس خغي تا پايذاسي ديٌاهيني تاال اسائِ هيضَد.

() 1

dWd
D D  0
dDd d 0

هٌظَس اص  D0قذست ماًًَي مٌٌذگي ديسل دس تَاى
دهطي است مِ هؼوَال ليضس دس آى تَاى ماس هيمٌذ .تشاي
عشاحي سصًٍاتَسي تا ايي ضشط ،تا تَخِ تِ خغي تَدى
سصًٍاتَس هيتَاى هسالِ سا تِ سٍش تحليلي حل ًوَد .اص
آًدا مِ قغش لنِ سصًٍاتَس چٌذ هذي دس فَاصل هختلف
داخل سصًٍاتَس ضشية ثاتتي اص قغش لنِ  TEM00دس آى
فاصلِ است لزا هؼادلِ ( )1تشاي قغش لنِ هذ پايِ (ٍ )W00d
قغش لنِ سصًٍاتَس (ّ )Wdن اسص است .تشاي هحاسثِ قغش
لنِ هذ پايِ ( )W00dاص سٍش هاتشيسي  ABCDاستفادُ ضذ
] .[3هاتشيس سفت ٍ تشگطت ماهل تا هشخغ قشاسدادى

ضکل .1تصَيش ضواتيل يل ليضس ديسل ًاصك

 -2طراحي رزيواتًر پايذار ديىامیکي
يني اص هحذٍديتّايي مِ دس عشاحي سصًٍاتَس ليضسّاي
حالت خاهذ تَاى تاال ٍخَد داسد ،تغييش ضؼاع اًحٌاي سغح
هادُ فؼال دس دهصّاي هختلف است .ايي تغييشات ًاضي
اص اًثساط گشهايي هحيظ فؼال دس اثش افضايص دهاي سغح
آى است .دس ليضس ديسل تشاي حصَل تِ ميفيت پشتَ
خَب دس تَاىّاي تاال تايذ حتوا ايي هسالِ سا دس عشاحي
سصًٍاتَس دس ًظش گشفت .تا دهص هحيظ فؼال تِ ػلت اثشات
حشاستي ضؼاع اًحٌاي ديسل ماّص هيياتذ (ضنل.)2

1. Dioptric power
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آصهايصّا ًطاى هيدّذ مِ هؼوَال تا اػوال پوپاطي
ميلٍَاتي ،قذست ماًًَي مٌٌذگي 1ديسل (ػنس فاصلِ
ماًًَي )D=1/f :تِ اًذاصُ  20-10%مَچنتش هيضَد ].[2
ايي هَضَع تاػث تَخَد آهذى تغييشات ديٌاهيني دس
ضؼاع اًحٌاي آيٌِ ػقة سصًٍاتَس (ديسل) دس تاصُ خشياى
ماسي ليضس هيضَد .ايي هسالِ هٌدش تِ آى هيضَد مِ دس
عشاحي يل سصًٍاتَس هٌاسة تشاي ليضس ديسل ًتَاى اص
سٍش هتذاٍل استفادُ مشد .دس سٍش هتذاٍل هحذٍدُ
پايذاسي سصًٍاتَس تشحسة عَل سصًٍاتَس ٍ ضؼاع آييٌِ
خشٍخي تذست هيآيذ .سپس اص هياى خَابّاي هَخَد،
سصًٍاتَس تا  ٍ M2حساسيت موتش اًتخاب هيضَد .اها دس
ضشايظ هَخَد تايذ سصًٍاتَسي تا پايذاس ديٌاهيني عشاحي
ضَد چشا مِ تا تغييش ضؼاع اًحٌاي ديسل ،قغش لنِ سٍي
ديسل تغييش هيمٌذ ٍ هوني است يل سصًٍاتَس مِ دس
اتتذا پايذاس است دس اداهِ تثذيل تِ سصًٍاتَس ًاپايذاسي ضَد.
تشاي عشاحي سصًٍاتَس پايذاس ديٌاهيني تايذ عَل ٍ ضؼاع
آييٌِ خشٍخي چٌاى تاضٌذ مِ دس هحذٍدُ تغييشات اًحٌاي
ديسل ،قغش لنِ سٍي ديسل ًَساًات ًاچيضي داضتِ
تاضذ .تِ تياى سياضي تايذ مويٌِ هٌحٌي تغييشات قغش لنِ
سٍي ديسل ( )Wdتشحسة قذست ماًًَي مٌٌذگي ديسل
( ،)Ddدس قذست ماًًَيمٌٌذگي ماسي ليضس ديسل ( ) D0
ٍاقغ ضَد (ضنل .)3يا تِ تياى هحاسثاتي:

تيستويي مٌفشاًس اپتيل ٍ فَتًَيل ايشاى تِ ّوشاُ ضطويي مٌفشاًس هٌْذسي ٍ فٌاٍسي فَتًَيل ايشاى

صفحِ ديسل تِ صَست صيش است:
(L )2
1 

0 1
1 0

L  1

1   2 / Roc

0 1
1 0

هاتيي  2الي  -2ديَپتش تشاي عشاحي سصًٍاتَس قاتل اًتخاب
تَدُ استً .تايح ػذدي اسائِ ضذُ دس خذٍل (ً )1طاى
هيدّذ مِ دس عشاحي سصًٍاتَس خغي تا پايذاسي ديٌاهيني
ٍ عَل هٌاسة ٍ ميفيت پشتَ موتش اص  5هيتايست اص
ديسلّاي تا ضؼاع اًحٌاي ماسي 2هتش استفادُ مشد.

 1
M tot  
 2 / Rd

 Rd 1 / 2
)L( Roc  L
( )
)1 / 4

)( Rd  L)( Rd  Roc  L

()3

مِ  λعَل هَج خشٍخي ليضس است .تا استفادُ اص
ٍ  Doc=2/Rocخَاّين داضت،
() 4

)  0  L  ( D0  Doc )  ( D0  Doc
2

جذيل .1هطخصات سٍصًاتَسّاي پايذاس ديٌاهيني هوني تشاي
ديسلّاي هختلف تا ضشط .M2<5 ٍ L<222cm

( W00d 

2

Dd=2/Rd

2

Dd  D0

dW00d
dDd

دس سصًٍاتَسي تا عَل  ٍ L±قذست ماًًَيمٌٌذگي آيٌِ
خشٍخي  ،Docمويٌِ ًوَداس  W00dدس ًقغِ ٍ D0اقغ
هيضَد .مويت ديگشي مِ دس عشاحي سصًٍاتَس تايذ
هحاسثِ ٍ دسًظش گشفتِ ضَد ميفيت پشتَ خشٍخي است.
ًنتِ مليذي دس هحاسثِ هقذاس  M2ايي است مِ ًاحيِ
دهص سٍي ديسل تِ صَست يل سٍصًِ ػول هيمٌذ
چشامِ قغش پشتَ تطذيذ ضذُ ّوَاسُ حذامثش تِ اًذاصُ قغش
لنِ دهص خَاّذ تَد .تش ايي اساس ،هحاسثات ًطاى
هيدّذ مِ ميفيت پشتَ تشاتش است تا ]:[1
2

()5

2

Wp

W00d

-1

M

)L(cm

)Roc(cm

)Rd(cm

) D0(m

1/48

208

15

200

1

2/95

216

30

200

1

3/92

222

40

200

1

1/48

193

-15

200

1

2/95

186

-30

200

1

3/92

182

-40

200

1

4/88

178

-50

200

1

 -2-2طراحي رزيواتًر براي ديسك خاظ
گام اٍل دس عشاحي سصًٍاتَس پايذاس ديٌاهيني تشاي يل
ديسل خاظ ،اًذاصُگيشي تغييشات قذست ماًًَيمٌٌذگي
ديسل ( )Ddدس تَاىّاي دهص هختلف است .ضنل ()2
ًوَداس تدشتي ايي تغييشات سا تشاي يل ديسل خاظ
اًذاصُگيشي ضذُ ًطاى هيدّذ .اص ايي ًوَداس هيتَاى
هحذٍدُ تغييشات ً ٍ Ddيض ًقغِ  D0ماسي ديسل سا
تؼييي مشد .ايي ًقغِ تشاي ايي ديسل  D0=-0.133m-1دس
ًظش گشفتِ ضذُ است.

M2 

دس ايي ساتغِ  Wpقغش لنِ دهص ٍ  W00dقغش لنِ هذ
 TEM00سٍي ديسل است .تٌاتشايي تشاي عشاحي سصًٍاتَس
پايذاس ديٌاهيني ،تايذ آيٌِّاي خشٍخي هَخَد سا ليست
مشدُ ٍ سپس تا استفادُ اص ساتغِ ( )4عَل تْيٌِ ٍ ميفيت
پشتَ سا تشاي ّش يل اص آيٌِّا تذست آٍسد .اص هياى
سصًٍاتَسّاي هَخَد هَاسدي مِ داساي عَل هٌاسة ٍ
ميفيت پشتَ تْتشي ّستٌذ تشگضيذُ خَاٌّذ ضذ.

 -1-2طراحي رزيواتًر با امکان اوتخاب ديسك
گاّي اهناى اًتخاب ديسل تا قذست ماًًَي مٌٌذگي
ماسي دلخَاُ ( )D0تشاي عشاحي سصًٍاتَس ٍخَد داسد .دس
ايي صَست عشاحي سصًٍاتَس تا عَل ٍ ميفيت پشتَ هٌاسة،
سادُتش ٍ تا هحذٍديتْاي موتشي سٍتشٍ خَاّذ تَد .خذٍل
( )1فْشست توام سصًٍاتَسّاي خغي پايذاسي ديٌاهيني سا
تا استفادُ اص ساتغِ ( ٍ )4تا ضشط M2<5 ٍ L<222cm
ًطاى هيدّذ .دس ايي هحاسثات ديسلّاي هختلف تا D0

ضکلً .2وَداس تدشتي تغييشات قذست ماًًَي مٌٌذگي ديسل
تشحسة تَاى دهص

دس گام دٍم ،عَل تْيٌِ سصًٍاتَس پايذاس ديٌاهيني هحاسثِ
هيضَدً .تايح تشاي ) M2<100 ٍ L<400(cmدس خذٍل
( )2رمش ضذُ است .هغاتق خذٍل ( )2تؼذاد سصًٍاتَسّاي
پايذاس ديٌاهيني هؼذٍدي تشاي ايي ديسل ٍخَد داسد .دس
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دس ساتغِ تاال  Lعَل سصًٍاتَس خغي ٍ  Rd ٍ Rocتِ تشتية
ضؼاع اًحٌاي آييٌِ خشٍخي ٍ ديسل هيتاضٌذ .تا استفادُ
اص سٍاتظ حامن تش سصًٍاتَسّاي خغي قغش لنِ هذ پايِ سٍي
ديسل تشاتش خَاّذ تَد تا ]:[4

 8تا  10تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتي ضيشاص
تشاي سصًٍاتَس مَتاُ ضذُ ،دس ًاحيِ ماسي ديسل  8%تغييش
هيمٌذ مِ ثثات قاتل قثَلي تشاي يل ليضس ديسل است.

ايي حالت تشاي افضايص خَابّا هيتَاى تا پزيشش سيسل
ماّص هيضاى پايذاسي ديٌاهيني ،سصًٍاتَسّاي تا ميفيت
پشتَ هٌاسة سا تا عَل مَتاُتش تناس تشد.
جذيل .2هطخصات سٍصًاتَسّاي پايذاس ديٌاهيني هوني تشاي ديسل
تا ) ٍ D0=-0.0013(cm-1تا ضشط .M2<100 ٍ L<400cm
79

107

200

-0/0013

-1500

1

53

165

300

-0/0013

-1500

2

40

226

400

-0/0013

-1500

3

32

290

500

-0/0013

-1500

4

ضکلً .3وَداس تغييشات ضؼاع ل نِ هذ پايِ سٍي ديسل ًسثت تِ

27

357

600

-0/0013

-1500

5

قذست ماًًَيمٌٌذگي ديسل تشاي يل سصًٍاتَس پايذاس ديٌاهيني ٍ
سصًٍاتَس مَتاُ ضذُ آى تا پايذاس ديٌاهيني موتش.

تشاي ايي هٌظَس تايذ عَل سصًٍاتَس عَسي اًتخاب ضَد مِ
تِ اصاي ّش آيٌِ خشٍخي تناس سفتًِ ،وَداس  Wdتشحسة Dd
دس ًقغِ ً D0ضديل تِ مويٌِ تاضذ .تا تَخِ تِ خَشسفتاس
تَدى ايي تاتغ هيتَاى ًاهساٍيّاي صيش سا تشاي تحقق ايي
ضشط اػوال مشد،
()6

 0.2

()7

Dd Df

 0.03 ٍ dW00d
dDd

 100  7

Dd Di

dW00d
dDd

ضکل ً .4وَداس تغييشات ميفيت پشتَ تشحسة قذست ماًًَيمٌٌذگي
ديسل تشاي سصًٍاتَس پايذاس ديٌاهيني ٍ سصًٍاتَس مَتاُ ضذُ آى.

) W00d ( D f )  W00d ( Di

 -3وتیجٍ گیري

) W00d ( D f

 Df=-0.0013cm-1 ٍ Di=0.002cm-1تِ تشتية ،قذست
ماًًَيمٌٌذگي ايي ديسل دس اتتذا ٍ اًتْاي ًاحيِ دهص
ديسل است ٍ ٍاحذ هطتقّا ( )cm-2است .خذٍل ()3
خَابّاي گضيٌص ضذُ سا ًطاى هيدّذ .تا هقايسِ هقاديش
ايي خذٍل تا خذٍل ( )2هالحظِ هيضَد مِ عَل تشخي
اص سصًٍاتَسّا تا 1هتش ماّص يافتِ است.

دس ليضس ديسل ًاصك ،ضؼاع اًحٌاي ديسل تِ ػٌَاى آيٌِ
پطتي سصًٍاتَس خغي هتغيش است .تا استفادُ اص هؼادالت
حامن تش سصًٍاتَسّاي خغي ،سصًٍاتَسّايي تا پايذاسي
ديٌاهيني ٍ ميفيت پشتَ هٌاسة هيتَاًذ تشاي ايي ليضس
عشاحي ضَد .هحاسثات ًطاى هيدّذ تشاي استحصال پشتَ
خشٍخي دس سصًٍاتَس خغي تا ميفيت پشتَ مَچنتش اص ٍ 5
عَل هٌاسة ،هيتايست اص ديسني تا ضؼاع اًحٌاي تقشيثي
2هتش دس پوپاط ماسي ليضس استفادُ مشد .هحاسثات اًدام
ضذُ ًطاى هيدّذ مِ هيتَاى عَل تشخي اص سصًٍاتَسّاي
پايذاس ديٌاهيني تا  M2مَچل اها عَل تضسه سا تِ حذ
قاتل قثَلي تقليل داد تِ عَسي مِ ّوچٌاى ًضديل تِ
حالت پايذاسي ديٌاهيني ػول مٌذ.

جذيل  .3هطخصات سصًٍاتَسّاي گضيٌص ضذُ ًيوِ پايذاس ديٌاهيني
M2

)L(cm

)Roc(cm

)Dd(cm-1

)Rd(cm

39

160

400

-0/0013

-1500

30

190

500

-0/0013

-1500

25

215

600

-0/0013

-1500

1
2
3

ضنل (ً )3وَداس تغييشات  W00dتشحسة  Ddسا تشاي
سصًٍاتَس ضواسُ ( )2خذٍل (ً )3طاى هيدّذّ .واًغَس مِ
دس ايي ضنل هالحظِ هيضَد دس هحذٍدُ تغييشات ،Dd
ضؼاع هذ پايِ تشاي سصًٍاتَس تا عَل مَتاّتش ّوچٌاى
ًضديل تِ مويٌِ هٌحٌي يا ّواى حالت پايذاس ديٌاهيني
تاقي هيهاًذ .ضنل (ً )4يض ًوَداس تغييشات ميفيت پشتَ
تشحسة قذست مٌٌذگي ديسل سا تشاي ايي دٍ سصًٍاتَس
ًطاى هيدّذ .دادُّاي ايي ضنل ًطاى هيدّذ مِ M2
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