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واپایذار  تطذیذگردر لیسر دیسک وازک، استفادٌ از  تاریکٍیّت ان ي کیفَّای مًرد تًجٍ ترای افسایص َمسمان تًیکی از گسیىٍ -چکیذٌ 

کىذ. ضعیف محذيد می تاریکٍیّت َای واپایذار را تٍ تسرگىمایی کم ي دروتیجٍ کیفّتطذیذگراست. از طرفی تُرٌ پاییه محیط فعّال، کارترد 

تًان تا استفادٌ از یک آیىٍ خارجی تخطی از جملٍ لیسر دیسک، میَای واپایذار در لیسرَای تا تُرٌ کم از تطذیذگرتٍ مىظًر تکارگیری 

در لیسر دیسک ترحسة تسرگىمایی ترگرداوذ. ترایه اساس ضرط آستاوٍ ي ضریة تازتاب آیىٍ خارجی  تطذیذگرخريجی را تٍ داخل  تاریکٍ

Yb:YAG  ٌوطان  استفادٌ قرار گرفتٍ است. محاسثات  مًردکاوًن واپایذار َم تطذیذگروتایج ترای طراحی یک ي تررسی ي محاسثٍ ضذ

گسیىٍ مىاسثی در تاضذ،کىىذٌ خارجی َمراٌ ضذٌ اش تا یک آیىٍ تازتابکاوًن تصًیرساز کٍ افسایص تُرٌواپایذار َم تطذیذگردَىذ می

 لیسر دیسک وازک است. تطذیذگرطراحی ي چیذمان یک 

 .ليسر دیسک ًازکكاًَى تصَیرساز، ًاپایذار ّن تشذیذگر ،تْرُ كنتا  ًاپایذار تشذیذگرًاپایذار،  تشذیذگر -كليذ ٍاشُ
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Abstract- Using unstable resonator is a promising idea for improving power and beam quality of a laser simultaneously. 

However due to the low gain active media in thin disk lasers, using standard unstable resonator is only applicable with low 

magnification which leads to poor beam quality. To solve this problem an additional flat retro-reflector mirror used as a part 

of the output coupler of unstable resonator. Based on the threshold condition the optimum coupling of the external reflector 

as well as the optimum magnification is calculated in this paper and an imaging confocal unstable resonator is designed. The 

results show that using an external reflector, designing a modified unstable resonator with appropriate magnification is 

possible for thin disk laser.  
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 مقذمٍ -1

-اص هؼّشفی لیضسُای دیغک ًاصک تیؼ اص دّ دَُ هی

گزسد. ایذٍ اصلی ایي لیضسُا، اعتفادٍ اص هحیظ فّؼالی 

اعت کَ دس آى ًغثت هغاحت عطح هقطغ تَ حدن 

عاصی افضایؼ ٌُذعی تضسگ تْدٍ ّ لزا قاتلیت خٌک

یاتذ. تشایي اعاط عاخت لیضسُای پشتْاى تا کیفیّت هی

ُای تشخغتَ ایي ًْع لیضسُا گیهٌاعة اص ّیژ تاسیکَ

کَ پشتْاى [. تغیاسی اص لیضسُای دیغک ًاصک 1اعت]

اًذ داسای قطش دهؼ ُای پایذاس طشاحی ؽذٍتؾذیذگشتا 

[ ّ حتّی تیؾتش تْدٍ ّ لزا 2دس حذّد یک عاًتیوتش ]

خشّخی چٌذ هذی اعت کَ دس تغیاسی اص  تاسیکَ

 ذیذگشتؾکاستشدُا اص خولَ اًتؾاس هٌاعة ًیغتٌذ. یک 

پایذاس تک هذ تایذ عطح هذی کْچکی )اص هشتثَ 

هیلیوتش( داؽتَ تاؽذ. اگش قطش دیغک کاُؼ ّ 

ای ًضدیک ضخاهت افضایؼ یاتذ، تَ ٌُذعَ لیضس هیلَ

عاصی دیغک ًاصک سا اص ؽْین ّ هضایای خٌکهی

هشکضپایذاس ُن تؾذیذگشدُین. اعتفادٍ اص یک دعت هی
1
 

کٌذ( ًاپایذاسی ػول هی)کَ دس هشص ًاحیَ پایذاسی ّ 

سعذ. ُشچٌذ ایي ساٍ حل دیگشی اعت کَ تَ رُي هی

ُای ّ اتیشاُی تؾذیذگشطشاحی تَ ؽّذت تَ ػذم تٌظین 

[. 3اپتیکی حّغاط اعت ّ دس ػول قاتل اعتفادٍ ًیغت ]

ًاپایذاس دس لیضس  تؾذیذگشساٍ حل تؼذی اعتفادٍ اص 

. ت اعتداسای چٌذیي هضیّ  تؾذیذگشدیغک اعت. ایي 

تْاًذ تَ هحیظ دهؼ هٌطثق هذی تاال کَ هی حدن( 1

ای تا ػذد فشًل تاال کَ ( ػولکشد دس ًاحی2َؽْد، 

پشاػ سا ُای ٌُذعی ّ کاُؼ اثشات اعتفادٍ اص تقشیة

تَ ػذم  تؾذیذگشت کوتش یّ ( حّغاع3تَ دًثال داسد، 

[. تٌاتشایي تشسعی ّ تحقیق دس هْسد ایي ًْع 4تٌظین]

 اعت.  اًدام ؽذٍ تؾذیذگش

تِشٍ عیگٌال کْچک دس لیضس دیغک ًاصک  اصآًداکَ

ًغثتاً کن اعت، دس ایي هقالَ اتتذا ضشیة تِشٍ ّ ؽشط 

آعتاًَ دس لیضس دیغک ًاصک تشسعی ؽذٍ ّ تشای 

ؽْد؛ ُایی پیؾٌِاد هیساٍ حل تؾذیذگشافضایؼ تِشٍ دس 

-ًاپایذاس ُن تؾذیذگشعپظ پاساهتشُای طشاحی یک 

4کاًْى تصْیشعاص
ُای تؾذیذگشای اص ؼٌْاى ًوًَْت  

ًاپایذاس هْسدًظش تشای تکاسگیشی دس لیضس دیغک 

 گشدد.ًاصک تشسعی ّ اسائَ هی

 واپایذار تطذیذگرمحاسثات ايّلیٍّ طراحی   -2

اغلة دس لیضسُای گاصی  ذاسیًاپا یُاتؾذیذگش اصآًداکَ

ؽًْذ، تکاسگیشی ایي ّ یا تا تِشٍ تاال اعتفادٍ هی

ُایی تا تِشٍ کن هاًٌذ لیضس دیغک ُا دس لیضستؾذیذگش

لیي سّیکشد، ًاصک هالحظات ّیژٍ ّّ ای داسد. لزا ا

تشسعی ؽشط آعتاًَ لیضس اعت کَ تِشٍ تتْاًذ تش 

اتالف غلثَ کٌذ ّ عپظ تشسعی سّؽی اعت کَ تتْاى 

                                                           
1 Concentric 
2 Imaging Confocal Resonator 

ًاپایذاس دس  تؾذیذگشتِشٍ سا افضایؼ داد ّ اص یک 

 طشاحی لیضس دیغک اعتفادٍ کشد.

 اوٍتررسی ضرط آست -2-1

دس خاسج اص ًاحیَ  تؾذیذگشاگش هحذّدٍ ػولکشد 

ًاپایذاس  تؾذیذگشقشاسداؽتَ تاؽذ،  (g1g2<1>0)پایذاسی 

ّاگشا تْدٍ ّ تؼذ اص چٌذ سفت ّ تشگؾت  تاسیکَاعت ّ 

تا فاکتْس  تاسیکَؽًْذ. تضسگٌوایی اص کاّاک خاسج هی

 ؽْد:تضسگٌوایی تَ صْست صیش تؼشیف هی

D

D
M 0 (1                                                 )

   

داخل  تؼذ اص یک سفت ّ تشگؾت تاسیکَقطش  D0کَ 

لیَّ اعت. تاسیکَقطش  Dّ  تؾذیذگش ّّ صشفٌظش اص  ا

، ؽشط آعتاًَ تَ صْست صیش تؾذیذگشتلفات داخل 

 [ :5اعت ]

 1
1

)2exp(
20 

M
lg  (2                              )  

   

ضخاهت  lضشیة تِشٍ عیگٌال کْچک ّ  g0کَ 

دس لیضسُای ًاپایذاس ُشچقذس هحیظ فّؼال اعت. 

تِتش اعت ّ دس  تاسیکَتضسگٌوایی تیؾتش تاؽذ کیفیت 

ُا غالة تضسگٌوایی کن، اثشات پشاػ ّ اتالف اص لثَ

 222تا ضخاهت کن )حذّد ُغتٌذ. تٌاتشایي تا دیغک 

ای اهکاى عاخت لیضس دّ آیٌَ تؾذیذگشدس  هیکشّى(

هطلْب ّخْد ًذاسد. اگش  تاسیکًَاپایذاس تا کیفیت 

، تیؾیٌَ یاتذهیکشّى افضایؼ  522ضخاهت دیغک تا 

تْدٍ کَ ُوچٌاى کْچک اعت؛  225/1تضسگٌوایی 

ػالٍّ تش آى تا افضایؼ ضخاهت دیغک گشادیاى 

-اهکاىُای تاال حشاستی افضایؼ یافتَ ّ دهؼ دس تْاى

پزیش ًیغت.  لزا دس لیضس دیغک تایذ تَ سّػ دیگشی 

ُای افضایؼ تِشٍ تِشٍ سا افضایؼ داد. اصخولَ ساٍ

دیغک اعت کَ  اص تاسیکَ دفؼات ػثْسافضایؼ تؼذاد 

ًاپایذاس ّ ًیض چیذهاى ؽثَ تؾذیذگشایي اهکاى دس 

ؽکل ّ ُوچٌیي افضایؼ تؼذاد  V  ّV2ُای تؾذیذگش

 . [2]دؽُْا فشاُن هیدیغک

 3واپایذارضثٍ تطذیذگر -2-2

ُا تشای تکاسگیشی لیضسُای تا تِشٍ کن اص خولَ سّػ

 تاسیکًَاپایذاس ایي اعت کَ تخؾی اص  تؾذیذگشدس 

کَ  تؾذیذگشهٌؼکظ ؽْد. ایي  تؾذیذگشخشّخی تَ 

 آهذٍ 2ؽْد دس ؽکل ًاپایذاس ًاهیذٍ هیاصطالحاً ؽثَ

 اعت.

                                                           
3 Semi-Unstable resonator 
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ّوراُ تا ای؛ ثت دٍ آیٌِشاخِ هثكاًَى ًاپایذار ّن تشذیذگر: 9شکل 

(. شذت خرٍجی از ER( ٍ تازتاب كٌٌذُ خارجی )OMآیٌِ خرٍجی )

 است.  Io2ٍ از تازتاب كٌٌذُ  Io1ًاپایذار تشذیذگر

کاًْى ؽاخَ هثثت ًاپایذاس ُن تؾذیذگشایي ؽکل یک 

( ERاعت کَ ؽاهل یک آیٌَ تاصتاب کٌٌذٍ خاسخی )

شّخی سا پْؽؼ دادٍ ّ خ تاسیکَتْاًذ تواهی تْدٍ ّ هی

خشّخی  تاسیکَتاصتاب کٌٌذٍ خضئی تاؽذ ّ یا تخؾی اص 

سا تَ طْس کاهل تاصتاب کٌذ. دس ایي ؽشایظ ؽّذت 

ًغثت تِشٍ تَ  افضایؼ یافتَ ّ تؾذیذگشداخل  تاسیکَ

کن غلثَ کشد ّ  تِشٍتْاى تَ لزا هی د.ؽْاتالف صیاد هی

داخل  تاسیکَؽّذت تیؾتشی تذعت آّسد. اگش ؽذت 

ّ تؼذ اص ػثْس اص  Io1ّ خاسج اص آى  Iin تؾذیذگش

( تیي آًِا 3تاؽذ، ساتطَ ) Io2تاصتاب کٌٌذٍ خاسخی 

 تشقشاس اعت:

in

2

o1

o1o2

in

2

o2

I )1/M1-(1I

I R)-(1I

I )1/M-(1I







 (3        )                         

  

دس حالت تذّى تاصتاب  تؾذیذگشتضسگٌوایی   M1کَ

تَ کل  تضسگٌوایی ًغثت دادٍ ؽذٍ Mکٌٌذٍ خاسخی ّ 

تایذ عؼی  تؾذیذگشهدوْػَ اعت. الثتَ دس طشاحی ایي 

ؽْد تا حذاهکاى تاصتاب کٌٌذٍ خاسخی تَ آیٌَ خشّخی 

ًضدیک ؽْد تا اص اثشات پشاػ اضافی خلْگیشی ؽْد. 

ًوْداس ضشیة تاصتاب تاصتاب کٌٌذٍ  2دس ؽکل 

خاسخی تش حغة تضسگٌوایی ًغثت دادٍ ؽذٍ، ًؾاى دادٍ 

س کَ تَ اصای حذاکثش تضسگٌوایی ایي ًوْدا ؽذٍ اعت.

     هحاعثَ ؽذٍ،
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: ًوَدار ضریة تازتاب آیٌِ تازتاب كٌٌذُ خارجی ترحسة 4شکل 

تِ  9/4. تِ عٌَاى هثال ترای داشتي تسرگٌوایی تشذیذگرتسرگٌوایی 

 % ًياز است.94ضریة تازتاب 

تَ ضخاهت  Yb:YAG ؽکل V تؾذیذگشتشای یک 

cmچک هیکشّى ّ تِشٍ عیگٌال کْ 352
سعن  46/2 1-

دُذ دس یک تضسگٌوایی خاؿ کَ ؽذٍ اعت ًؾاى هی

کٌذ، تا تاصگشداًذى آعتاًَ لیضس تَ عیغتن تحویل هی

ُای )اص تْاى تَ ّیژگیخشّخی هی تاسیکَتخؾی اص 

تا  یتؾذیذگشخشّخی(  تاسیکَلحاظ تْاى ّ ؽکل 

دٌُذ هحاعثات ًؾاى هیتضسگٌوایی تاالتش دعت یافت. 

 تاسیکَس تِیٌَ آیٌَ خشّخی تَ ؽّذت کَ ضشیة ػثْ

هٌؼکظ ؽذٍ تغتگی داسد ّ اص تضسگٌوایی هغتقل اعت. 

تْاى تاصتاب کٌٌذٍ دس یک تضسگٌوایی خاؿ هی لزا

ای طشاحی کشد کَ تیؾیٌَ  تْاى خاسخی سا تَ گًَْ

خْتی  تاسیکَخشّخی ّ تضسگٌوایی تضسگ کَ کیفیت 

 [.6ؽًْذ]ُوشاٍ داسد ُوضهاى هحقق 

 تصًیرسازکاوًن َم طذیذگرتطراحی  -2-3

دس لیضسُای ًاپایذاس،  تؾذیذگشدس اًتخاب ًْع 

کاًْى تذلیل داؽتي تیؾتشیي حدن هذی ُای ُنتؾذیذگش

دس هحیظ فّؼال ّ ًیض خثَِ هْج خشّخی تخت هْسد 

تشآى، تذلیل تغییشات ػالٍّتْخَ ّیژٍ قشاس داسًذ. 

هقذاس ، ُای کاسی هختلفدیْپتش دیغک دس خشیاى

تشایي . اعتوایی تَ تغییشات دیْپتش ّاتغتَ تضسگٌ

( ًاپایذاس ؽاخَ 1ًاپایذاس تَ عَ دعتَ:  تؾذیذگشاعاط، 

هشکض ( ًاپایذاس ُن3( ًاپایذاس تصْیشعاص ّ 2هثثت،

اّعیت تضسگٌوایی تَ تغییشات حغّ  قاتل تفکیک اعت.

هشکض اص تقیَ دیْپتش دس ؽاخَ هثثت تیؾتش ّ دس ُن

هشکض، دّ ًقطَ کاًْى ُن گشتؾذیذدس . [7] کوتش اعت

گیشًذ ّ دس فاصلَ تغیاس ًضدیکی اص دیغک قشاس هی

-تصْیشعاص ُن تؾذیذگشتش اعت؛ لزا تٌظیوات هؾکل

، 3ؽکلدس سعذ. تشی تٌظش هیکاًْى گضیٌَ هٌاعة

 ای اص طشحْاسٍ

 

شعاع  R1  ٍR2. ًاپایذار تصَیرساز تشذیذگردر  تاریکِاًتشار : ۳شکل 

فاصلِ دیسک از آیٌِ  d1  ٍd2ٍعقة ی خرٍجی ٍ ّااًحٌاء آیٌِ

 [7]قطر آیٌِ خرٍجی است.  2aعقة ٍ خرٍجی ٍ 

سّاتظ ایي  تشاعاطایي تؾذیذگش ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت. 

)دیغک تؼٌْاى  ؽکلV تؾذیذگشیک  ،[7]تؾذیذگشًْع 

کاًْى تصْیشعاص ُنؽْد( آیٌَ ّعظ دسًظش گشفتَ هی



 فَتًَيک ایراى ٍ فٌاٍری كٌفراًس هٌْذسی ّشتويي ٍكٌفراًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایراى  دٍهييٍ  تيست 

455 
 

شدى هقذاس تشای تاالت ّس دیغک طشاحی تشای لیض

حضْس یک تاصتاب کٌٌذٍ خاسخی تا  ،تِشٍضشیة 

 .هحاعثات فشض ؽذٍ اعت% دس 33ضشیة تاصتاب 

 کاًْىدیْپتش ُناص دیگش ًکات هْسدتْخَ، ّاتغتگی 

تَ ؽؼاع  ؽْد(کاًْى هی)دس دیْپتشی کَ تؾذیذگش ُن

ؽؼاع ، تغییشات 4دس ؽکل آیٌَ خشّخی اعت. اًحٌاء 

ُای هختلف فاصلَ دس دیغک اًحٌاء تشحغة دیْپتش

 دیغک تا آیٌَ خشّخی آهذٍ اعت. 

 

تشذیذگر  در اًحٌاء آیٌِ خرٍجی ترحسة دیَپتر  شعاع: 4شکل 

 .M=2.1 ٍ تصَیرساز

تا افضایؼ فاصلَ ؽْد، دیذٍ هی 4ُواًطْس کَ دس ؽکل

تشای دیغک  .ؽْداص دیغک، تغییشات تیؾتش هی

-هی طشاحیی تؾذیذگش 1/2هْسدًظش دس تضسگٌوایی 

کٌین کَ دس دیْپتش صفش )صهاًی کَ دیغک تخت اعت( 

کاًْى تصْیشعاص تاؽذ ّ ػالٍّ تشآى ؽشط ُن تؾذیذگش

ًتایح ًاپایذاسی دس تقیَ دیْپتشُا تشقشاس تاؽذ. 

 هحاعثات تَ صْست ّاتغتگی تضسگٌوایی تَ دیْپتش دس

ًؾاى دادٍ ؽذٍ  5ؽکل هختلف، دس  تؾذیذگشچٌذیي 

ییشات تضسگٌوایی دس ؽْد کَ تغهالحظَ هی اعت.

؛ ًیغتدیْپتش صفش  2/2اص ْپتشُای هختلف تیؾتش دی

هختلف ّ  تؾذیذگش، تؼذاد پٌح 15/2کَ تشای اختالف 

طثق  ی ًذاسین.تؾذیذگش 1/2کوتش اص  تشای اختالف

، 5، اص هیاى تؾذیذگشُای ؽکل 4ًتیدَ ؽکل

تؾذیذگشی کَ فاصلَ آیٌَ خشّخی تا دیغک حذاقل 

دس چیذهاى ّ عاخت لیضس ًاپایذاس اعت، گضیٌَ هٌاعثی 

 دیغک اعت.

 

هختلف  تشذیذگر ّفتتسرگٌوایی ترحسة دیَپتر دیسک در : 5شکل 

 M=2.1كِ در آًْا 

 گیری وتیجٍ -3

ؽشط آعتاًَ دس لیضس دیغک ًاصک تشسعی ؽذ ّ هحشص 

کن دس دیغک تایذ تَ گشدیذ کَ تذلیل هقذاس ضشیة تِشٍ 

ًاپایذاس ؽثَ ؾذیذگشتُایی تِشٍ سا افضایؼ داد. لزا سّػ

ؽکل هؼّشفی ّ تشسعی ؽذًذ. ًتایح Vُوشاٍ تا چیذهاى 

 تؾذیذگشتشای دیغک هْسدًظش ًؾاى داد کَ اًتخاب 

گضیٌَ هٌاعثی  1/2کاًْى ، تا تضسگٌوایی تصْیشعاص ُن

دس عاخت ّ چیذهاى یک لیضس ًاپایذاس دیغک ًاصک 

 اعت.
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