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چكيده
موضوع تحقیق حاضر بررسی مزیتهای یک نوع تشدیدگر پایدار خاص نسبت به تشدیدگر تختت متقتارن در ر یتم تتوانهتای بتا در لیتزر
 برای این منظور ابتدا بحثی در خصوص مزایتا و معایت برختی از تشتدیدگرهای متتداول در لیزرهتای پرتتوان. دمیده جانبی استNd:YAG
 دمیتده جتانبی و بررستیNd:YAG  در ادامه با بهکارگیری مدل توان شکستی توزیع یافته برای یک میلته لیتزری. ارائهشده استNd:YAG
 یک طرح تشدیدگری نامتقارن پیشنهادشده است که تک مد عرضی است و نسبت به تشدیدگر تخت متقارن دارای حجم مد،نواحی پایداری
 با محاسبات، همچنین حساسیت نسبت به ناترازی این تشدیدگر تک مد عرضی. متقارن) است- برابر تشدیدگر تخت82( اصلی بسیار با تری
 نتایج این تحقیتق نشتان داده کته در. متقارن مقایسه شده است- مطالعه و با یک تشدیدگر تختGLAD ،عددی و نیز شبیهسازی با نرمافزار
 حجم مد اصلی با یی را بهدست آورد و همزمتان تشتدیدگر را نستبت بته، میتوان بدون افزودن المانهای اپتیکی،توانهای با ی دمش نیز
.اختال ت مکانیکی و گرمایی پایدار ساخت
 حساسیت به تنظیم، عدسی گرمایی، تشدیدگر پایدار،Nd:YAG  لیزر:کليدواژهها

Increasing the Fundamental Mode Volume in Nd:YAG Laser
and Stabilizing Against Mechanical and Thermal
Disturbance in High Power Pumping Regime
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Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, Tehran
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Abstract
The subject of this research is to investigating the advantages of a special stable resonator relative to the
flat-symetric stable resonator scheme in high power pumped Nd:YAG lasers. At first a discussion about
some convetional resonators used in high power Nd:YAG lasers is presented considering the advantages
and shortcomes of each resonator scheme. Then by using distributed refractive power model(DRP), for a
typical high power side pumped Nd:YAG laser ,and investigating the stability regions, a non symmetric
resonator scheme is proposed which gives single transverse mode and demonstrates higher fundamental
mode volume (12 times greater) compared with flat-symetric scheme. Also misalignment sensivity of the
presented resonator has been studied and compared with flat-symetric resonator, using numerical
calculation and simulation with GLAD software. The results of this research revealed that in high level of
pumped power, it is also possible to achieve high fundamental mode volume and make the resonator stable
due to thermal and mechanical disturbance.

Keywords: Nd:YAG Laser, Stable Resonator, Thermal Lens, Alignment Sensitivity
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 .8مقدمه
جهتمندی با ی باریکه لیزری ،نقش برجستهای در ارتباطات
لیزری ،انتقال دادههای نوری در فواصل دور و حتی شنود از راه
دور دارد ] .[8برای محدود کردن واگرایی باریکه ،زم است که
یک شعاع باریکه بزرگ از یک چشمه نوری باکیفیت با و یک
تلسکوپ نوری باکیفیت با مورداستفاده قرار گیرد .البته
جهتمندی با  ،نیازمند بهدقت با یی در تنظیم گیرنده و
فرستنده است .بخصوص اگر گیرنده در زمین و سیگنال از
ماهوارههای دور ارسال گردد .دادهها را میتوان در فضای آزاد تا
بیش از صدها کیلومتر ارسال کرد ] .[2-4همچنین میتوان
امنیت دادهها را با طرحهای خاص ازجمله رمزنگاری کوانتومی،
بسیار با برد .اصو ً ماهوارهها سرویسهای مختلفی را اعم از
خدمات مخابراتی و جمعآوری دادههای تصویری ،پیشبینی هوا
برای پیشهشداردهی مختلف فراهم میکنند .از طرف دیگر
مفهوم لیزرهای فضایی در حال تکامل است که در آن ماهوارهها
به لیزرهای پرتوان مجهز میشوند .سامانههای لیزری ضد ماهواره
مستقر در زمین نیز در حال گسترش است ] .[5تحقیق حاضر در
طراحی بهینه تشدیدگرهای لیزری حالتجامد ،برای اثرگذاری از
راه دور و انتقال هر چه بیشتر شدت پرتو بر هدف مثمر ثمر است.
در لیزرهای صنعتی و پردازشگر مواد ،تک مد بودن و واگرایی کم
به دلیل فاصله کم با هدف مورد پردازش ،خیلی حیاتی نیست.
اگرچه قابلیت تمرکز پذیری پرتو متأثر از کیفیت باریکه است.
ولیکن تالش برای تک مد کردن پرتوی لیزر بدون کاهش
قابلتوجه توان لیزر ،یک امر حیاتی در اثرگذاری از راه دور در
کاربردهای دفاعی است .با توجه به کاربرد لیزرهای توان با (در
حد 833وات) در ارتباطات بین ماهوارهها ] ،[2در این تحقیق
یک لیزر پیوسته حدود  933واتی  Nd:YAGدمیده دیودی را
مالک محاسبات و طراحی تشدیدگر قرار دادهایم .با این حال
اصول بهکاررفته در این تحقیق منحصر به توان مذکور نیست و
همچنین برای لیزرهای پالسی در ر یمهای کاری مختلف که اثر
لنز حرارتی در آنها قابلتوجه است ،میتواند مورد استفاده واقع
شود.
بسته به نیاز کاربر ،از چند روش میتوان برای ساخت یک
تشدیدگر با باریکه خروجی تک مد عرضی ( )TEM00بهره گرفت
] .[1-83در برخی از این روشها ،توان ورودی خیلی قابلتغییر
نیست ،در برخی دیگر ،میدان نزدیک ،یکنواخت نیست .همچنین
از تشدیدگرهای ناپایدار برای تک مدسازی عرضی استفاده شده
است[ .]88در برخی موارد ،از یک تشدیدگر در یکجهت پایدار و
در جهت دیگر ناپایدار ،استفاده میشود .یک چنین تشدیدگرهای
ترکیبی ،برای تولید باریکههای بیضوی مورداستفاده قرار
میگیرند .سادگی در تنظیم و حجم مد اصلی با از مزیتهای
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تشدیدگرهای ناپایدار است بهشرط اینکه محیط فعال دارای بهره
ذاتی با یی باشد .به همین خاطر اگرچه در یک لیزر Nd:YAG
در ر یم ناپیوسته ،تشدیدگرهای ناپایدار بهخوبی کار میکنند ولی
در ر یم کاری (شبه) پیوسته ،تشدیدگرهای ناپایدار به خاطر بهره
پایین ،کمتر مورداستفاده قرار میگیرند ] .[82برای یک تشدیدگر
پایدار با ر یم کاری پیوسته و کارکرد چند مدی ،ساختار عرضی
باریکه ترکیبی است از مدهای گوناگون مرتبه با که با افزایش
انر ی یا توان دمش ،کیفیت باریکه تغییر و عموماً کاسته میشود.
بااینوجود در این شرایط حتی در یک تشدیدگر ساده ،بازدهی
استخراج انر ی مناس و توزیع میدان یکنواخت است .یکی از
ایراداتی که به تشدیدگرهای پایدار وارد است ،آن است که
نمیتوان در آنها بهسادگی در کارکرد تک مد اصلی ،مد بهاندازه
کافی بزرگ با بازدهی شی خروجی با یی را شکل داد .حتی اگر
چنین مدی نیز شکل داده شود ،این مد به اختال ت عدسی
گرمایی یا به ناترازمندی بسیار حساس خواهد بود .وابستگی
مشخصههای باریکه داخلی و یا خروجی به توان دمش ،نمونهای
دیگر از مشکالت سامانههای لیزری حالتجامد است که باید
تعدیل شوند .در کارکرد پیوسته به د یل مختلف ازجمله مسائل
حرارتی ،جلوگیری از نوسانات مدهای مرتبه با  ،بهسادگی به
کمک یک روزنه امکانپذیر نیست .بخصوص آنکه برای توانهای
با ی  23وات این روزنه حتماً باید خنک شود .داشتن بازدهی با
یا اندازههای لکه بزرگ در داخل میله ،مجدداً با بکار گرفتن
تشدیدگرهای خاص دارای عدسیها و قطعات اپتیکی
جبرانکننده شکل میگیرد و در این حالتها اگر معیار طراحی
درست رعایت نشود تشدیدگر با کمترین انحراف از پارامترهای
بهینه ،به تنظیمات اپتیکی یا مکانیکی حساس میشود .این در
حالی است که تنظیمات اپتیکی روزانه ،یکی از معضالتی است که
باید از آن اجتناب شود .همچنین هرگونه نوسان در عدسی
حرارتی ،منجر به نوسانات گسترده در توزیع انر ی بین مدهای
عرضی و ناپایداری مشخصات خروجی لیزر میشود.
این پژوهش به کنترل اثرات عدسی گرمایی القایی و
اختال ت مکانیکی در یک تشدیدگر لیزری خطی حالتجامد با
کارکرد تک مد عرضی میپردازد .هدف آن است که اثر مخرب
عدسی متغیر داخلی با ارائه یک طرح ساده کنترل شود طوری که
بازدهی لیزر به میزان زیادی در کارکرد تک مد عرضی افزایش
یابد .برای این منظور از مدل توان شکستی توزیع یافته برای میله
لیزری استفاده کردهایم .پس از بررسی نواحی پایداری ،یک طرح
تشدیدگری نامتقارن پیشنهاد خواهد شد که تک مد عرضی است
و نسبت به تشدیدگر تخت متقارن دارای حجم مد اصلی بسیار
با تری است .همچنین پروفایل میدان خروجی دو
تشدیدگر(تخت  -متقارن و کو -کو نامتقارن) ،برای فواصل دور

افزایش حجم مد اصلی لیزر

Nd:YAG
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و نزدیک در حالت تنظیم کامل و نا تنظیمی ،با استفاده از
نرمافزار  GLADمحاسبه و مقایسه شد .در بخشهای آتی به
جزئیات روند طراحی و نتایج حاصل از تحقیق خواهیم پرداخت.

طریق



به توان دمش وابسته هستند:

1  n0   RPE H

()1

2 KA
1

 .2روش تحقیق

()1

 .8-2مبانی علمی
هر سیستم اپتیکی دارای ماتریس عبور  ، ABCDاز یک باریکه
ورودی کروی با شعاع  ،R1یک باریکه کروی خروجی با شعاع
AR1  B
CR1  D

 R2 میسازد [ .]89با بازنویسی این رابطه این

سیستم اپتیکی بهصورت یک عدسی ساده ،میتوان روابط زیر را
نوشت:
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فواصل چشمه و تصویر در این رابطه دیگر  Riنیستند بلکه
 Ri-hiمیباشند .درواقع اگر فواصل از صفحات اصلی  hiپشت

2
 1 dn
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در این روابط
تغییرات ضری

مقدار n0
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( PE ) 2 H
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b  n0 A 
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شکست میله و مقدار

dn/dT

شکست با دما ،هر دو در مرکز میله برآورد

میشوند .همچنین  Kضری انتقال حرارت Cr , ،ضرای
فوتوا ستیک ماده و  ضری انبساط حرارتی است .در یک لیزر
روند تبدیل انر ی الکتریکی به انر ی لیزری با بازدهیهای
مختلفی همراه است .برای مثال همواره کسری از توان دمش،
درون محیط فعال به گرما تبدیل میشود  H .بازدهی گرمایی
است که توان حرارتی را به توان الکتریکی مرتبط میسازد.
تعاریف و مقادیر بقیه پارامترها بهصورت جزءبهجزء و دقیق در
مراجع مشخص گردیدهاند .تساوی  A=Dبه معنی تساوی
 h=h1=h2است .بااینحال مکان  h=(1-D)/Cبا توان اپتیکی میله
بهصورت سینوسی تغییر میکند .هنگامیکه میله لیزری بهطور
دقیق معادلسازی میشود برای رجوع به صفحات اصلی ،بستگی
از صفحات
توانی لحاظ میگردد .برای میله لیزری به طول
مرجع ( ،)hماتریس انتقال میله ،بهصورت زیر ساده خواهد شد:


1

()1

صفحات ورودی و خروجی سنجیده شوند ،این سیستم دارای

 1

1  Dtot

1
T 
C

نوسانات  ، PEمنبع تغذیه و نوسانات گرمایی همگی باعث

نقاط کانونی جلو و عق  FH1و FH2با فاصله کانونی  Fخارج
صفحات اصلی خواهد بود [ .]89یک میله لیزری نیز دارای

نوسان  Dtotخواهند شد .صرفنظر از نوسان ،تابعیت عدسی

ماتریس انتقالی است که عناصر این ماتریس ،با احتساب اثر

گرمایی به توان ،به مشخصات چشمه و هندسه دمش وابسته

انحنای سطوح انتهایی و نیز اثرات تغییرات شکست (ناشی از

است .برای مثال در حالت پیوسته و دمش مپی ،اندازهگیری

حرارت و استرس) ،بهصورت زیر به توان الکتریکی چشمه دمش

تجربی عدسی گرمایی نشان داده است که فاصله کانونی عدسی

PE

حرارتی بهصورت  f ( m) Pin ( kW )  1.45به توان الکتریکی

مرتبط میشوند.
sin 
A  D  cos   DE
n0

()9

sin 

()4

()5

n0

B

2 sin 
C   n0 sin   2 DE cos   DE
n0

که در روابط فوق ،اثر انحنای سطوح انتهایی ،از طریق توان
شکست

DE

و اثرات ناشی از حرارت و استرس در داخل میله ،از

چشمه دمش وابسته است [ .]84در یک کاواک نوعی پنجوجهی،
با افزایش توان دمش (از  933به  8333وات)  ،فاصله کانونی
عدسی گرمایی از  853به  83سانتیمتر کاهش مییابد .برای
دستیابی به توانهای با  ،معمو ً میلههای بلند لیزری با طرح
دمش از پهلو ،مورد استفاده قرار میگیرند که در این پژوهش،
نقاط کاری مدنظر همگی بر اساس مشخصات واقعی کاواکهای
دمیده از پهلو و میلههای قابل ساخت در داخل کشور انتخابشده
است [.]85-81
در این نوع کاواکها ،توزیع دمش در میله بهگونهای است که
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شدت دمش در مرکز بیشینه باشد .بدین ترتی بیشترین
بازدهی جفتشدگی بین چشمه دمش و باریکه لیزری در مد
اصلی حاصل میشود .در بخش بعدی تحول توانی تشدیدگر و
نواحی پایداری را موردبحث قرار میدهیم تا نقطه مناس کاری
مشخص گردد.

فضای پایداری بهصورت زیر قابل تعیین است [:]22
2

()83

 u2  d1  u2 
g1 

  1
d 2  u1
 u1


 d
g2   1
d
 2

 .2-2نواحی پایداری و تحول توانی تشدیدگر پایدار
برای تحلیل تشدیدگر ،میتوان از ماتریس پرتو برای انتشار میدان
اپتیکی بین دو آینه بهره گرفت .با تعیین این ماتریس و تعریف
پارامترهای تعمیمیافته برای پایداری هندسی تشدیدگر یعنی*،gi
میتوان ماتریس تک عبور یک سیستم دارای عدسی گرمایی
داخلی متغیر را بهصورت زیر نوشت:



g 2 
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()3
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بدین ترتی  ،ماتریس رفت هر تشدیدگر حالتجامد،
پارامترهای معادلساز آن تشدیدگر را با یک تشدیدگر بدون
اجزای داخلی معرفی میکند [ .]83برای یک تشدیدگر
تکمیلهای ،تعاریف تعمیمیافته * giو * Lدر جدول )(8
مشخصشدهاند:
جدول  .8تعاریف مختلف از پارامترهای تعمیمیافته در تشدیدگرهای
لیزری با عدسی داخلی []23
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شکل  .8معادلسازی میله لیزری در تشدیدگرهای حالتجامد با یک
عدسی داخلی متغیر []28

به خاطر بستگی عدسی گرمایی با توان ،مختصات تشتدیدگر
در فضتتای پایتتداری بتته تتتوان کتتاری متتوردنظر بستتتگی دارد.
منحنیهای تحول توانی مشخصههای لیزری را نیتز متیتتوان بتا
تغییر تتوان اپتیکتی میلتههتا ،مشتاهده تغییتر مختصتات کتاری
تشدیدگر در فضای پایداری( * g1برحست * )g2و پتس از تعیتین
توانهای شکستی بحرانی در این فضا ،رسم نمود .از طترف دیگتر
در هر توان شکستت از میلته ،بته کمتک مشخصتات تشتدیدگر و
قوانین انتشار ،میتوان اندازه لکه مد اصتلی را در کتل تشتدیدگر
محاسبه کرد .توانهای شکستی که در آن ،یکی از عناصر ماتریس
انتقال تک عبور صفر شود ،تشدیدگر را در مترز ناحیته ناپایتداری
قرار میدهد که توانهای شکستی بحرانی  Diنامیتده متیشتوند.
در حالت کلی حداکثر چهار توان شکست بحرانی وجتود دارد کته
کرانههای نواحی پایداری را تعیین میکنند .در حالت کلتی تتا دو
ناحیه پایداری دریک مسیر خطی تحول متیتوانتد وجتود داشتته
باشد که میتواند به هم متصل باشد .مقادیر  xبرای این  4نقطته
بحرانی عبارتاند از:

x  0
g1, g 2  0

g1g 2  1 
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x   u  u
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در این جدول  d iفاصله صفحه اصلی عدسی گرمایی ،نسبت
به آینه iام با شعاع انحنای  Riاست ،به شکل ( )8رجوع شود.
این تعاریف در حالت حدی  ، D  0مشخصهها و پارامترهای
تشدیدگر بدون عدسی داخلی را نشان میدهند .در این حالت

و
1



حدی  L  d1  d 2  Lاست .بااینحال در حالت کلی
(  ،) D  0تساوی مقادیر متناظر از * giو * Lدر دو تشدیدگر
بدون میله و دارای میله لیزری ،منجر به وضعیت یکسان در
شرایط پایداری و تساوی اندازه لکه روی آینههای متناظر در مد
اصلی میشود .بر این اساس تابعیت دیگر روابط برحس
پارامترهای تعمیمیافته بدون تغییر میمانند .با حذف  xاز
معاد ت جدول ( ،)8مسیر تحول توانی تشدیدگر و حرکت آن در

g1  0  x  u1

()88

1

g 2  0  x  u2

میتوان نشان داد که اندازه لکه میان عدسی گرمایی (  ،) w30به
کمینه خود در وسط هر یک از این نواحی پایداری میرسد .اندازه
لکه مد روی میله از طریق پهنای نواحی پایداری با رابطه زیر
تعیین میشود [:]29
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این رابطه بدان معناست که با کاهش حوزه پایداری ،مقادیر
بزرگتری را برای

w30

و در نتیجه حجم مدی فعال ،میتوان

انتظار داشت .برای لیزرهای تپی ،این معادله حد با یی برای
مقادیر

w30

را تعیین و مشخص میکند ،زیرا ناحیه پایداری

میبایست بهاندازه کافی برای جای گرفتن تغییرات کل فاصله
کانونی در حین تپ ،بزرگ باشد .پس از مطالعه نواحی پایداری،
زم است حساسیت تشدیدگر به اختال تی نظیر ناترازمندی و
تغییرات عدسی گرمایی موردتوجه قرار گیرد ،که در ادامه به این
موضوع میپردازیم.
 .9-2پایدارسازی دینامیکی تشدیدگر نسبت به نوساانا
فاصله كانونی و حساسیت تنظیم
برای پایدارسازی دینامیکی تشدیدگر ازنظر اپتیکی در عملکرد مد
اصلی ،اندازه لکه باریکه لیزری در میله نسبت به تغییترات فاصتله
کانونی باید غیر حساس شود .در ایتن حالتت مشتتق انتدازه لکته
نسبت بهعکس فاصله کانونی صفر میشتود [ .]22ایتن شترط بته
ازای یک یا  x0یا توان ورودی خاص ،برقرار خواهد بود:
()89

2
u 
) 1 2 
 u1 

818

1

u
(1  2
2u2
u1



محور مد از میان مراکز انحنای هر دو آینه بگذرد .وقتی آینهها از
وضعیت تنظیم کامل خود ،خارج شوند ،محور مد حرکت میکنتد
و اگر داخل تشدیدگر روزنههایی موجود باشد ،اتالف پراش بیشتر
می شود .در یک تشدیدگر دارای عدسی گرمایی ،وضتعیت عمتدتاً
به این خاطر متفاوت است که دهانته محتدود کننتد ختود میلته
لیزری است [ .]21-25اگر فرض شود که آینهها اندازه نامحدودی
دارند اتالف پتراش ناشتی از بتر هتم ختوردن تنظتیم ،عمتدتتاً از
جابجایی لکه مد در میله حاصل میشتود .ازنظتر فیزیکتی اتتالف
برهم خوردن تنظیم ،بهنوعی تابعی از جابجایی محور متد نستبت
به ابعاد لکه مد است .بر این اساس دو عامتل حساستیت پتذیری
1

1

)  S1  d1 ( w301و )  ، S 2  d 2 ( w30 2را متیتتوان بترای
آینهها  8و  2تعریف کرد که در آن به ترتیت  d1یتا  d2جابجتایی
محور مد بر روی میله به سب یک چرخش با زاویه  1یا   2بر
روی آینههای 8و  2است .اگر تنها آینته  8بتا زاویته  1جابجتا
شود این جابجایی بهصورت شکل ( )2محور مد را تحت تأثیر خود
قرار میدهد.

 x0  I , II

که از آن به رابطه زیر خواهیم رسید:
1

()84
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در معادله  ،89عالمت منفی x0 ،را برای ناحیه  Iپایداری و عالمت
مثبت ،مقدار  x0را برای ناحیه  IIتعیین میکند .چون روی میله،
اختالف اندازه لکه کمینه با مقتدار آن در وستط ناحیته پایتداری،
بسیار ناچیز است ،بنابراین با تقری بسیار خوبی میتوان روابتط
زیر را برای  x0نوشت:
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برای مثال در یک تشدیدگر نوعی تخت-متقارن ،انتدازه لکته
در وسط ناحیه پایداری(  Iیا  ) IIحداکثر  1.07اندازه لکه کمینته
است .این موضوع در شکل ( )4مشخص است  .برای پایدارستازی
مکانیکی تشدیدگر باید مالحظاتی در نظر گرفته شتود [.]23-24
معمو ً در یک تشدیدگر بدون میله ،حساسیت به تغییرات زاویته
آینه ها با این حقیقت که محور مد می بایست عمود بر ستط هتر
دو آینه باشد مرتبط می شود .این خود الزاماً بدین معنی است که

شکل  .2محور جدید مد ،در یک تشدیدگر از تنظیم خارجشده []29

فرض بر آن است که ،شرایط پایداری دینامیکی تشدیدگر ،ازنظتر
اپتیکی حاصلشده باشد .یعنی انتدازه متد روی عدستی گرمتایی،
کمینه مقدار خود را به ازای توان موردنظر دارد .در ایتن شترایط،
 w3درون ناحیه پایداری ،کند تغییر است ،بنتابراین ایتن انتظتار
میرود که مقدار  S1و  S2خیلی از  w3تتأثیر نپذیرنتد .حساستیت
نسبت به عدم تنظتیم هتر آینته بترای یتک تشتدیدگر متوردنظر
بهصورت زیر محاسبه میشود [:]24
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که بتا تقریت زوایتای کوچتک و تعتاریف
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بدیهی است که حساسیت کلی بهصورت )  S  ( S1  S 2باید
تعریف شود .همچنین از رابطه ( )81واض است که حساستیت S
دریکی از لبههای منطقه  IIبه سمت بینهایت میل میکند .بدین
ترتی بهتر است از قرارگیری در ناحیه  IIو افزایش فزاینده  Sدر
اثر تغییر در  ،fپرهیز شود .دلیل فیزیکی برای این رفتار آن استت
که در این نقطه بحرانی ،مراکز انحناء آینهها بهوستیله عدستیهتا
روی یکدیگر تصویر می شوند .بدین ترتیت حتتی یتک چترخش
کوچک و جابجتایی کوچتک آینتههتا ،محتور متد را کته در یتک
تشدیدگر تنظیمشده کامالً افقی است ،به وضعیت عمودی تبتدیل
می کند .علت زیتاد بتودن ،حساستیت بته تنظتیم تشتدیدگرهای
هممرکز بدون عدسی داخلی نیز همین امر است.
یکی دیگر از اصولی که مدنظر قرار میگیرد و در این تحقیق
رعایت شده است آن است که برای به دست آوردن توان خروجی
با و بهره با  ،باید حجم مد داخل میله هتر آنچته ممکتن استت
بزرگتر شود.
درواقع برای تعیین یک پیکتره تشتدیدگری بتا تتوان کتاری
مشخص (  ،)Dtot=I/fچهار درجه آزادی  Ri ,diنیاز استت کته بتا
رعایت چهار شرط ،انتظار یک جواب ،معقول بته نظتر متیرستد.
شروط تعیینکننده این چهار درجه آزادی ،عبارتاند از:
 توان ورودی اعمالشده به چشمة دمش که با توان شکست یا
فاصله کانونی عدسی گرمایی  f0مرتبط است ،معلوم باشد .این
مقدار در حالت کلی بیشینه توان مجاز سیستم را بیان میکند.
 مقدار (پایدار) اندازة لکه در میله )  ( w30برای عملکرد تک مد
عرضی که توسط شعاع روزنه یا همان میله محدود و تعیین
میشود .شعاع میله باید  8/2تا  2برابر ،اندازه لکه بر روی میله
باشد [.]23



طول تشدیدگر  ، L  d1  d 2ثابت و از قبل معین است .با

تقری عدسی گرمایی بهصورت عدسی ضخیم ،طول فیزیکی
تشدیدگر ،با افزودن فاصله بین صفحات اصلی به این مقدار
محاسبه میشود.



موردنظر کمینه باشد .کار در ناحیه  Iپایداری نسبت به  IIبه
خاطر حساسیت کمتر به تنظیمات مکانیکی ارج تر است زیرا با
افزایش توان منحنیها دارای مجان نیستند [.]29

حساسیت به عدم تنظیم برای توان شکست گرمایی یا

f0

شکل ( ،)9تحول توانی اندازه لکه مد اصلی را ،در نقاط مختلف از
یک تشدیدگر ساده تخت-متقارن نظیر تشدیدگرهای ساختهشده
[ ،]85-81نمایش میدهد .در اینجا فاصله آینهها تا صفحات
اصلی میله  213 mmدر نظر گرفتهشده است .همانطور که
مشاهده میشود شعاع لکه مد اصلی روی میله در میانه ناحیه
پایداری به مقدار  3/91 mmنزدیک میشود.
در چنین چیدمانی ،لیزر در کارکرد چند مدی عمل میکند
و مدهای مرتبه با تر ،شعاع میله را پر میکننتد .انتدازه لکته متد
اصلی روی آینهها بترای یتک تتوان کتاری درستت میانته ناحیته
پایداری ،کوچکتر از  3/9 mmاست.

شکل  .9شعاع باریکه محاسبه شده مد اصلی ،در تشدیدگر تخت
متقارن

در این محاسبات ،میله لیزری به قطر  5mmو طول
 833در یک کاواک لیزری دمیده دیودی از پهلو ،دمش شده
است .همچنین طول دمش مؤثر بر روی میله ،به خاطر
محدودیتهای مکانیکی و طول کوچکتر دیود بارها ،بهاندازه 15
میلیمتر در نظر گرفتهشده است [.]85-81
mm

در قسمتهای الف و ب شکل ( ،)4مقادیر چهار توان
(شکست اپتیکی) بحرانی را برای تشدیدگرهای مختلف هم طول
در کارکرد تک مد عرضی نمایش میدهد .در شکل نشان داده
شده است که ترکی های مختلفی از ) (di, Riمیتواند انتخاب
شود .در تمام این چیدمانها ،طول فیزیکی تشدیدگر 523 mmو
قطر میله  5/4 mmاست .همچنین اندازه شعاع لکه روی میله
 8/5 mmثابت است .البته میتوان نسبت قطر لکه به قطر میله را
( که در اینجا  8/11است) به مقدار  2نیز نزدیک کرد.
این شکلها تغییرات توانهای اپتیکی کرانی یا بحرانی
و  1/f4را در ناحیه  ،IIبرحس مکان میله نشان میدهند .بهطور
1/f9
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متفاوت ،توانهای اپتیکی بحرانی در ناحیه  Iپایداری ،مستقل از
مکان میله به دست آمده است .در این میان توان کاری یا فاصله
کانونی ( 93 cmبه ازای توان دمش  133وات) در وسط ناحیه
پایداری باریک  ،Iتنظیمشده است تا حساسیت به اختال ت
گرمایی و مکانیکی کمینه باشد .محاسبات برای دو عالمت
مختلف ممکن از

2
w30


2

819

U1 

در این شکلها از یکدیگر

تشدیدگر پیشنهادی با میلهای به قطر  5mmرا نشان میدهد
در شکل ( )1منحنی حساسیت نسبت به عدم تنظتیم ، S1/ 2
برحس مکان میله ) (d1رستم شتده استت کته نشتان متیدهتد
حساسیت به تنظیم ،با افزایش  d1کاهش مییابتد .بترای ،U1>0
 ،d1=423mmمقادیر شعاع آینهها به ترتی  R1= - 12 mmو
 R2 = - 13cmمحاسبه میشود.

تفکیک شده است.
(الف)
شکل  .5شماتیک تشدیدگر پیشنهادی کو -کو نامتقارن

(ب)

شکل  .4امکان کارکرد تک مد عرضی در ترکی

شکل  .6حساسیت به تنظیم  S1/ 2برحس  d1در دو طول مختلف از
تشدیدگر برای مقادیر ثابت از قطر میله ،5 mmطول میله  833 mmو
فاصله کانونی 93 cm

متنوعی از ) ،(di, Ri

برای طول تشدیدگر ،523 mmقطر میله  ،5 mmطول میله  833 mmو
 f0= 93cmبا عالمتهای مختلف U1

حتی با انتخاب درستی از شعاع آینهها ،هنگامیکته میلته بته
یکفاصله از دو آینه قرار گرفته باشد ) ، (d1=d2دو ناحیه پایداری
کوچک با شکاف ناپایداری بزرگ قابل تولید است .یعنی برای هتر
وضعیتی از مکان میله یک اندازه لکته بهینته و مشتخص بتر روی
میله قابل شکلگیری استت .بتااین حتال وضتعیت حساستیت بته
تنظیم برای این حتا ت و همچنتین انتدازه لکته روی آینتههتا و
واگرایی برای حالتهای مختلف متفاوت است .شکل ( )5شماتیک

شبیهسازی با نرمافزار  GLADبرای این مقادیر ،توزیع شدت
بین مدهای خروجی را برای میدان نزدیک در شکل ( )1و برای
میدان دور در شکل ( )1نشان میدهد که نشان میدهد
که تشدیدگر بهخوبی در کارکرد تک مد عرضی کار میکند.
شعاع لکه روی آینه خروجی در این حالت  8/483 mmمحاسبه
شده است که در تطابق بسیار خوب با محاسبات تحلیلی است
( .)8/433 mmزیرا داشتن یک اندازه لکه  8/5 mmروی میله،
پیشفرض شبیهسازی با نرمافزار  Matlabبوده است.
به کمک نرمافزار ،GLADبا انتشار  83mمتری باریکه در
فضای آزاد ،شعاع لکه  8/32 cmدر میدان دور محاسبه گردید،
شکل ( .)3بهاینترتی زاویه واگرایی کل پرتوی  TEM00در
تشدیدگر حدود  9/5میلی رادیان برآورد خواهد شد .زم به
توضی است که واحد محورهای مختصات در اشکال ( )1الی
( ،)83سانتیمتر است .بهمنظور ارزیابی کیفیت طرح ارائهشده،
این تشدیدگر را با تشدیدگر تخت-متقارن هم طول ،با ابعاد آینه
و میله یکسان مقایسه کردیم .شکل ( )83بهوضوح نشان میدهد
که عملکرد لیزری برای تشدیدگر تخت -متقارن ،چند مدی است.
برای تک مد کردن عملکرد تشدیدگر تخت متقارن ،باید در محل
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آینهها از روزنه به قطر  3/5میلیمتری استفاده کرد .حتی با تک
مد کردن تشدیدگرتخت-متقارن که باعث از دست رفتن بخش
عمدهای از توان خروجی لیزر خواهد شد ،حساسیت به ترازمندی
بهتری نسبت به طرح تشدیدگر ارائهشده در این تحقیق به دست
نمیآید

شکل  .81توزیع شدت میدان برای تشدیدگر تخت -متقارن بدون
روزنه (توزیع مالتیمدی یا چند مدی)

شکلهای ( )88و ( ،)82پروفایل باریکه خروجی دو تشدیدگر
را به ازای عدم تنظیم حدود نصف طولموج ،با یکدیگر مقایسه
شکل  .7شبیهسازی توزیع شدت میدان با استفاده از نرمافزار

GLAD

میکند .بدیهی است مقایسه دقیق حساسیت به تنظیم ،برای
ابعاد روزنه مساوی در دو تشدیدگر باید صورت گیرد [ ]93و

در فواصل نزدیک

اصو ً برای تشدیدگر با روزنه کوچکتر حساسیت کمتری نسبت
به عدم تنظیم انتظار میرود ضمن اینکه قطر لکه بزرگتر در
میله ،این حساسیت را باید افزایش دهد .بدین ترتی

باید انتظار

داشت که در یک تشدیدگرتخت -متقارن ،امکان برش پروفایل
شدت بسیار کمتر باشد .بااینحال (در این انحراف آینهها به
یکمیزان) باید به مقیاسهای طولی متفاوت در دو شکل دقت
کرد .این نتایج بهوضوح نشان میدهند که تشدیدگر مطرحشده
در این مقاله ضمن برتری حجم مد اصلی ،که طبق محاسبات،
حدود  82برابر بزرگتر از تشدیدگر تخت -متقارن است،
حساسیت تقریباً یکسانی نسبت به تنظیم در مقایسه با تشدیدگر
شکل  .1شبیهسازی توزیع شدت میدان با استفاده از نرمافزار
در میدان دور

GLAD

شکل  .3دادههای باریکه  TEM00طرح پیشنهادی ،بالفاصله پس از
آینه خروجی و پس از  83متر انتشار در محیط آزاد

تخت -متقارن دارد.

شکل  .88تغییر پروفایل مد اصلی روی آینه خروجی با عدم تنظیم
آینهها در یک تشدیدگر تخت -متقارن تک مد شده با روزنه
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 تغییر پروفایل مد اصلی روی آینه خروجی با عدم تنظیم.82 شکل
آینهها در تشدیدگر طراحیشده در این مقاله

 نتیجهگیری.1
در تشدیدگرهای پایدار داشتن یک مد اصلی بهاندازه کافی بزرگ
به قیمت حساسیت زیاد به اختال تی چون عدسی گرمایی یا به
 همچنین تالش برای افزایش حجم. تمام میشود،تنظیمپذیری
 منجر به کاهش گستره نواحی پایداری تشدیدگر،مد داخل میله
 نقاط، در میان هر دو ناحیه پایداری ممکن، بااینحال.میگردد
کاری یافت میشوند که در آنها حجم مد اصلی تغییرات کمی را
 پاسخ این دو ناحیه پایداری نسبت به تنظیمات.تجربه میکند
 از، در این تحقیق. متفاوت است،مکانیکی و به تنظیمپذیری
 و قرار دادن نقطه کاری لیزر در این ناحیه برایI ناحیه پایداری
 برای مکانهای.تسهیل شرایط تنظیم تشدیدگر بهره گرفته شد
 حساسیت تشدیدگر به عدم تنظیم به کمک نرمافزار،مختلف میله
. مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، GLAD  و برنامهMATLAB
کو نامتقارن با عدسی گرمایی- در این راستا یک تشدیدگر کو
) برای داشتن باریکه خروجی تک مد (عرضی،داخلی متغیر
 حساسیت آن به، پس از مشخصه یابی این طرح.پیشنهاد شد
تنظیم در یک توان کاری موردنظر با یک طرح ساده تخت متقارن
 ثابت شد که با انتخاب درست فواصل میله و شعاع.مقایسه شد
آینهها میتوان حجم مد اصلی را نسبت به یک تشدیدگر
 عملکرد،  بدین ترتی. تا دوازده برابر افزایش داد،متفارن-تخت
تک مد با بیشترین بازدهی همچنین بیشترین پایداری گرمایی
.و مکانیکی به نمایش گذاشته شد
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