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 تًسط ريش Nd:YAGی دمص عزضی در یک تزٌکزيی حاصل اس  تزرسی اتیزاَی

 (FEMاجشاء محديد )

 2،ػلی گَدرسی 6، سّزا گَدرسی6اثزاّین صفزی
 داًؾکذُ فیشیک، داًؾگبُ تجزیش، تجزیش6

 داًؾگبُ آساد اعالهی تجزیش 2

-تحت دمص عزضی تک Nd:YAGحاصلٍ در یک تزٌ اس تلًر  در ایه مقالٍ تٍ تزرسی آثار حزارتی واضی اس گزادیان دما ي تىص -چکیدٌ 

ضثیٍ  (FEM) پزداسیم. مقدار تًسیع دما، تىص ایجاد ضدٌ در تزٌ تًسط ريش اجشاء محديديات می 012سًیٍ تا ماکشیمم تًان جذب ضدٌ 

ی ایجاد ضدٌ در طًل تزٌ  مًرد تزرسی قزار گزفتٍ است. پس اس ساسی ضدٌ است ي مقدار فاصلٍ کاوًوی ایجاد ضدٌ در تزٌ ي َمچىیه اتیزَا

 تاضد.اتیزاَی می 5ی دَد ي اس مزتثٍدرصد طًل تزٌ رخ می 02ساسی مطاَدٌ کزدیم کٍ میشان اتیزاَی غالة در َای ضثیٍتحلیل دادٌ

 Nd:YAG دهؼ ػزضی، (،FEM)اثیزاّی، رٍػ اجشاء هحذٍد -كلیذ ٍاصُ
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Abstract- In this paper, we investigate the thermally induced effects by the temperature and stress distribution in a Nd:YAG 
slab crystal under maximum absorbed pump power of 210w for One-side-pumped. The amount of distribution of temperature 
and stress in slab have been simulated by Finite Element Method(FEM). The induced focal length, and aberration have been 
investigated. After analysis the simulation dates, we observed that the majority aberration occurred  in the %20 of slab 
length and it is 5nd order of aberration. 
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 مقدمٍ -1

ّبی حبلت جبهذ ثب دهؼ دیَدی ٍ راًذهبى ثبال، اهزٍسُ لیشر

ای اس عبختبر فؾزدُ ٍ تَاى خزٍجی ثبال عیف گغتزدُ

كبرثزدّبی ًظبهی، پشؽکی، صٌؼتی ٍ در تحقیقبت ػلوی 

ّبی را دارد. ایي در حبلی اعت كِ اثزات حزارتی در تَاى

ایي ثبال در داخل هحیظ ثْزُ ثِ عَر جذی درجِ ػولکزد 

[.كیفیت خَة پزتَ لیشرّبی پز 6آٍرد]لیشرّب را پبییي هی

تَاى ثزای ثغیبری اس كبرثزدّبی صٌؼتی السم ٍ ضزٍری 

ّبی حبلت جبهذ ثِ عَر هؼوَل ثِ دٍ رٍػ [. لیشر2اعت]

-ؽًَذ كِ ثزای دعتیبثی ثِ تَاىعَلی ٍ ػزضی دهؼ هی

[.اثزات حزارتی 3ّبی ثبال دهؼ ػزضی هٌبعت تز اعت ]

ّبی القب ؽذُ ثبػث ایجبد قغجؼ ٍ ّب ٍ كزًؼذ تٌؼهبًٌ

گزدًذ. در ؽذگی ٍ اثیزاّی در ثلَر لیشری هیػذعی

ای ثب تَجِ ثِ عیغتن خٌک كٌٌذگی لیشرّبی ثزُ

ؽَد تب یکٌَاخت كِ هؼوَال اس دٍ عغح ثشرگ اًجبم هی

[. 4-5حذ سیبدی اس اثزات گزهبیی ایجبد ؽذُ كبعتِ اعت]

ثز پبیذاری پزتَ لیشر در داخل اثیزاّی ثِ عَر جذی 

ّب، كبٍاک تبثیز دارد ٍ ایي در حبلی اعت كِ ثیؾتز اتالف

هخصَصب سهبًی كِ هحذٍدُ پبیذاری كَچک ثبؽذ ٍ پزتَ ثب 

 [. 7كیفیت هَرد ًیبس ثبؽذ هزثَط ثِ اثیزاّی كزٍی اعت]

 ضزح مسالٍ -0

ثِ صَرت ثزُ  Nd:YAGای اس ثلَر در ایي تحقیق قغؼِ

( ثب CWای اس دیَدّبی لیشری پیَعتِ كبر) ثَعیلِ آرایِ

گیزد. ٌّذعِ تحت دهؼ قزار هی nm 808 عَل هَج

كِ ثَعیلِ یک  Nd:YAGعَیِ قغؼِ دهؼ ػزضی تک

( ًؾبى دادُ ؽذُ 6ؽَد در ًوَدار )دیَد لیشری اًجبم هی

اعت ٍ دهؼ  mm6×mm60mm×62اعت. اثؼبد ایي قغؼِ

تَ خزٍجی ؽَد. جْت پزاًجبم هی =0x اس عغح كٌبری

 لیشر ػوَد ثز راعتبی دهؼ اعت. 

 
 : ٌّذعِ دهؼ ػزضی تک عَیِ ثز6ُؽکل 

 معادالت ریاضی -0-1

ثِ هزاتت  M2تَاًذ تَعظ فبكتَر اًتؾبر پزتَ دهؼ هی

[. اًذاسُ لکِ ثِ 2ثبالتز پزتَ گبٍعی تقزیت سدُ ؽَد]

صَرت تبثؼی اس فبصلِ ًغجت ثِ كوزُ ثبریکِ ثِ صَرت 

 [:8د]ؽَ( تؼزیف هی6راثغِ)

 

(6) 
 

عَل هَج  ، ؽؼبع كوزُ ثبریکِ پزتَ دهؼ كِ در آى

ضزیت ؽکغت قغؼِ  دهؼ در فضبی آساد ٍ 

ثلَری اعت . فبصلِ هب ثیي كوزُ ثبریکِ پزتَ ٍ صفحِ 

اعت. قغوتی اس تَاى دهؼ ؽذُ كِ  mm2 ٍرٍدی دهؼ

یبثذ. در حجن ثلَر تَسیغ هیدر ٍاحذ  ثِ صَرت 

حبلت كلی هؼبدلِ دیفزاًغیل ثزای دهب ثِ صَرت 

 [.2گزدد]( ثیبى هی2هؼبدلِ)

(2) 
 

 

 

 

 

 

چگبلی  گزهبی ٍیضُ ٍ  cضزیت ّذایت حزارتی، كِ

هقذار ثبثتی  هبدُ اعت. در حبلت پبیذار ٍ ثب فزض ایٌکِ

( ٍ هبدُ فؼبل لیشری تحت دهؼ پیَعتِ دارد)

 ؽَد: ( ًَؽتِ هی3( ثِ صَرت هؼبدلِ)2قزار گیزد، هؼبدلِ)

 

(3) 

 

در ایٌجب هٌجغ چگبلی گزهب كِ ثِ صَرت ثبر گزهبیی كل 

 ؽَد:( ًَؽتِ هی4ؽَد ثِ صَرت هؼبدلِ)ثز هبدُ اػوبل هی

 

(4) 

  

 

ت. ضزیت جذة هبدُ اع كِ در آى

 ؽَد:( تؼییي هی5تَعظ راثغِ )  ّوچٌیي هقذار ثبثت

 

(5) 

 

 

تَاى  ثبسدُ تَلیذ حزارت هبدُ ٍ   كِ در آى

دهؼ كل جذة ؽذُ اعت. حزارت ایجبد ؽذُ در اثز 

عبسی عغحی ثبػث ایجبد اػوبل ثبر گزهبیی ٍ خٌک

ّبیی را در هبدُ ایجبد تی ؽذُ ٍ تٌؼّبی حزارگزادیبى

ّب ٍ دهبی ثلَر تَعظ رٍاثظ ّب، كزًؼكٌذ. تٌؼهی

 كٌٌذ:ػوَهی قبًَى َّک ثب ّن ارتجبط پیذا هی
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(6) 
   

 ًغجت پَاعَى، كِ در آى 

كزًؼ  تٌؼ هغتقین ٍ  ضزیت اًجغبط گزهبیی،

 دّذ. هذٍل یبًگ را ًؾبى هی ٍ هغتقین 

كٌین دٍ عغح ثشرگ ثزُ در ّوچٌیي در ایٌجب فزض هی

در هجبٍرت یک چبّک گزهبیی ثب دهبی خٌک  xzصفحِ 

كلَیي قزار دارد. ثب اعتفبدُ اس ؽزایظ هزسی،  293عبسی 

آٍرین تَسیغ تَسیغ دهب ٍ تَسیغ تٌؼ حزارتی را ثذعت هی

آٍردُ ؽذُ اعت.  3ٍ  2در ؽکل  گزافیکی دهب ٍ تٌؼ

 كلَیي اعت.  346ثیؾیٌِ دهبی ایجبد ؽذُ در ثزُ 

 
 : تَسیغ گزافیکی دهب در حجن ثز2ُؽکل

 

تَاى تغییزات ضزیت ثب داؽتي تَسیغ دهب ٍ تٌؼ هی

 ؽکغت ٍ فبصلِ كبًًَی ٍاثغتِ را ثذعت آٍرد.

 
 z: تَسیغ گزافیکی تٌؼ در راعتبی 3ؽکل 

 تغییزات ضزیت ؽکغت در ثزُ ثِ صَرت سیز اعت:
(7) 

 

[ آهذُ اعت ثب جبیگذاری 6كِ عْن حزارتی ٍ تٌؾی در]

 آیذ:ایي هقبدیز ضزیت ؽکغت ثزُ ثذعت هی

(8)  
 

 

 

-ضخبهت ثزُ اعت. اس عزفی ضزیت ؽکغت هحیظ ؽجِ 

 ػذعی ثِ صَرت سیز اعت:

(9 ) 

  

 

ایجبد ؽذُ ثِ صَرت سیز ثذعت ٍ هقذار فبصلِ كبًًَی 

 آیذ :هی
(60) 

 
 

تغییزات ضزیت ؽکغت ًبؽی اس دهب ٍ تٌؼ را ًؾبى كِ

 دّذ.هی

 
 x: تَسیغ گزافیکی تٌؼ در راعتبی 4ؽکل

 

آهذُ اعت ثیؾیٌِ تٌؼ ایجبد  5ّوبًغَر كِ در ؽکل 

گب ه x 660هگبپبعکبل ٍ در راعتبی  z80ؽذُ در راعتبی

 ثبؽذ.پبعکبل هی

 
 تٌؼ  x  ٍz ی : ًوَدار تَسیغ هَلف5ِؽکل

 



 دٍهیي كٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ٍ ّؾتویي كٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى ثیغت ٍ 
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ّب ثِ هٌظَر فزهَل ثٌذی هٌبعت ثزای اثیزاّی در ػذعی

ثْتز اعت كِ ثزای ؽزٍع اس فزهَل ثٌذی ردیبثی پزتَ 

اعتفبدُ كٌین. در تقزیت پیزا هحَری ثزای تصَیز گیزی اس 

ثِ ّب هؼوَال اس پزتَّبی ًشدیک عغَح كزٍی ٍ ػذعی

ؽَد ٍ در ثغظ عیٌَط ساٍیِ هحَر اپتیکی اعتفبدُ هی

ؽَد ٍ تب سهبًی كِ تبثؼ ، ثب جولِ اٍل تقزیت سدُ هی

ساٍیِ كَچک ثبؽذ ایي تقزیت هٌبعت اعت ٍلی ثب افشایؼ 

ؽَد كِ ثِ آى اثیزاّی ساٍیِ، تصَیز دچبر اػَجبجبتی هی

-ؽَد. ثغظ عیٌَط ساٍیِ تبثؼ ثِ صَرت سیزهیگفتِ هی

 ثبؽذ:
(66) 

 

 

حبكی اس ارتفبع هحل ثزخَرد پزتَ ثب ػذعی اس هحَر  كِ 

 ثبؽذ. اپتیکی هی

 وتایج عددی -0-0

ؽزایظ هزسی هغئلِ در ثخؼ قجل آٍردُ ؽذُ اعت. در 

ایٌجب ثِ دلیل ؽزایظ تقبرى حبكن ثز قغؼِ در هحبعجبت 

ػذدی یک چْبرم قغؼِ را ثزای هؾجٌذی ٍ هحبعجِ در 

اعت  K 346.ثیؾیٌِ دهبی تَلیذ ؽذُ ثزاثز گیزینًظز هی

تَسیغ ًقغِ ای فبصلِ كبًًَی ٍاثغتِ ثِ هکبى در راعتبی 

ٍات  260هغیز لیشر ثزای حبلت دهؼ تک عَیِ ثب تَاى 

ّبی قجلی ثز آهذُ اعت. ٍ اثز هجوَع الوبى 4در ؽکل

عبسی ٍارد ؽذُ رٍی الوبى هَرد ًظز، در هزاحل ؽجیِ

اعت. 

 
 yبًًَی ایجبد ؽذُ در عَل ثزُ ٍ در راعتبی: فبصلِ ك 6ؽکل

 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت تغییزات  6ّوبًغَر كِ در ؽکل

فبصلِ كبًًَی در اثتذای عَل ثزُ ؽذیذتز اعت. ّوچٌیي  

ٍاثغتِ ثَدى فبصلِ كبًًَی ثِ فبصلِ اس هزكش ثزُ كبهال 

هؾَْد هی ثبؽذ. ثزای ثذعت آٍردى هیشاى اثیزاّی، 

( ثِ صَرت  yرا ثِ ارتفبع پزتَ ) ٍاثغتگی فبصلِ كبًًَی 

سیز ثزای ّز هغیز ًَؽتِ ٍ پظ اس حل چْبر هؼبدلِ ثغَر 

ّوشهبى ٍ هؾخص ؽذى ضزایت ثغظ، حذاقل هزتجِ 

-در ایي چیذهبى دهؾی پیؼ ثیٌی هی 5اثیزاّی اس درجِ 

 ؽَد.

 
(62) 

 

 

 گیزیوتیجٍ -3

گز آى اعت كِ ثِ دلیل ًتبیج حبصل اس ؽجیِ عبسی ثیبى

ی لیشری ثِ صَرت یک ػذعی ارتی القب ؽذُ، ثزُآثبر حز

ثب تغییزات ضزیت ؽکغت ٍاثغتِ ثِ هکبى جلَُ ًوَدُ ٍ 

ًؾبى دادُ ؽذُ اعت فَاصل  6ّوبى عَر كِ در ؽکل

 yّبی هختلف در راعتبیكبًًَی هزثَط ثِ ًقبط ثب ارتفبع

عبسی ؽذُ ّبی ؽجیِهتفبٍت ّغتٌذ. پظ اس ثزاسػ دادُ

 20هیشاى اثیزاّی غبلت تب حذٍد  پیؼ ثیٌی هی ؽَد كِ،

درصذ عَل اس  40الی 20، اس 5درصذ اس عَل ثزُ اس هزتجِ 

درصذ ثِ ثؼذ اثیزاّی خبصی هؾبّذُ  40ٍ اس  3هزتجِ 

 ًخَاّذ ؽذ. 
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