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YAG:4

  

Crسوئيچ شده با جاذب اشباع پذير-Nd:YAG Q يك ليزر ساختطراحي و  +

YAG:+4

   
  و شبيه سازي اين سيستم

،   2 سهيل سليمي؛ 2غالمرضا هنرآسا؛  2 سيد سعيد؛ موسوي 1  ، ، ، محمودحسيني فرزاد
 بخش فيزيك دانشگاه شيراز 1

رونيك شيرازمركزمطالعات و تحقيقات پيشرفته ليزر، صنايع الكت  2
  

  چكيده
 mj 250انرژي (   به منظور دستيابي به پرتو خروجي مورد نظرCr توسط كريستال  شدهسوئيچ-Nd:YAG Qدر اين مقاله ضمن طراحي و برپايي يك ليزر 

. افزار قوي طراحي و آناليز سيستمهاي ليزري پرداخته شده استيك نرم به شبيه سازي اين سيستم بوسيله ) و كيفيت پرتو مناسب ns 10  پالسپهناي ،در هر پالس
توزيع شدت حاصل از عمليات شبيه سازي در دو  با  پالسيقطع پرتو خروجي اين ليزرمبراي اطمينان از موفقيت آميز بودن فرايند شبيه سازي، توزيع شدت در سطح 

  . و ميدان دور مورد مقايسه قرار گرفته اندحالت ميدان نزديك
  

Design and manufacture of a Q-switched Nd:YAG laser by YAG:4Cr +  saturable 
absorber and simulation of the system 

 
H.Farzad,  Mahmood1; Mousavi, S.Saeed2 ; HonarAsa,G.R2; Salimi, Soheil2 

1Dept. of physics, College of science, Shiraz university  
2 Laser research center, Shiraz electronic industries, Shiraz   

. 
Abstract 

 
In this article, we design and set up a Q-switched Nd:YAG laser by YAG:4Cr +  crystal in order to obtain a desired 
output beam, energy per pulse 250 mj, pulse width 10 ns and good beam quality.This system have been also 
simulated by a powerful laser design and analysis software. The output beam profile in near and far-field 
resulted from the simulation process show a good agreement with the corresponding ones obtained from the 
measurement. 
  
PACS No. : 42 
 

   مشخصات ليزر ساخته شده
سوئيچ شده -Q پالسي Nd:YAGليزر ساخته شده يك ليزر      

با توجه به اينكه هدف رسيدن به . ]1[ي باشدبه روش غير فعال م
 Nd:YAG است از يك ميله ns 10 و پهناي پالس mj250انرژي 
mm و طول mm7 به قطر

 cm

طولي زنون درخش يك المپ و  80 
روي  كه انه اي با سطح مقطع دايرويكه درون يك كاواك استو

مشدد . استفاده شده استديم ننشاپوشش نقره آن سطح داخلي 
و آينه مي باشد % 70ليزر شامل يك آينه خروجي تخت با بازتاب

 5/25بين دو آينه بهينه فاصله .  استبازتابنده رترويك پشتي 
   تنظيم

  
داراي اليه كننده سوئيچ -Qكريستال ميله ليزري و سطوح   وشده

جاذب از مي باشند و  nm1064 ضد بازتابندگي در طول موج 
با طول   بعنوان mm6/5 ][اشباع پذير  2  Q YAGCr سوئيچ -+4:

1  در شكلليزر   از چيدمان شماتيكيينما. استفاده شده است
.مشاهده مي شود
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YAG:4C

  
  

  
  ليزر چيدمان  از شماتيكنمايي:  1شكل

  
  تكنيك شبيه سازي

 شده انجام , GLAD  version 4.8 نرم افزاربه كمكشبيه سازي 
در اين نرم افزار براي شبيه سازي نياز به مشخصات فيزيكي . است

محيط فعال شامل ضريب شكست محيط، فركانس مركزي تشعشع 
ليزري، پهناي خط فركانسي، عمر تراز بااليي ليزر، فاصله فركانسي 
بين دو مد طولي و همچنين نوع آينه ها و فواصل بين اجزاي 

مقادير فركانس مركزي تشعشع ليزري، . مختلف سيستم مي باشد
به ترتيب   فاصله فركانسي بين دو مد طولي وپهناي خط فركانسي

 .دنمي باش  هرتز88/5* 108و  2/1* 1010، 83/2 *1014برابر با
ات خطي ضريب عبور سوئيچ غير فعال بصورت تغيير-Qرفتار 

r كريستالسيستم در مدت زمان واهلش  در نظر گرفته  +
 در حالتيكه ،شده كه بر اين اساس ضريب عبور از مقدار صفر

, سوئيچ مي باشد-Qكمتر از انرژي اشباع خيلي انرژي درون مشدد 
 . درصد در انرژي اشباع افزايش مي يابد70شروع  شده و تا مقدار 

الزم به ذكر است كه اين نرم افزار بر اساس اصول اپتيك موجي و 
پرتو حين انتشار در اپتيك فوريه طراحي شده است و دامنه و فاز 

انتشار پرتو از يك . ، تغيير مي كندقسمتهاي مختلف سيستمميان 
از دامنه . نقطه به نقطه ديگر سيستم بر اساس نظريه پراش مي باشد

 با تبديل  نمونه برداري شده وه عمود بر انتشار در صفحو فاز پرتو
رهاي مناسب وسته و تاثير عملگاز اين تابع غير پي  1فوريه سريع

 دامنه مختلط پرتو در ،محيط بر روي آن با يك وارون تبديل فوريه
اين عمل در بازه هاي . ]3[ جديد باز سازي مي شودصفحه

ZΔكوچك انتشار پرتو

2ZZZ

 1Zتكرار مي شود تا انتشار از  بار Nبا مرت
−=ZNΔ در حاليكه ، را محاسبه كندبه  نحوه نمونه  . 12

برداري از دامنه پرتو و تاثير انعكاس و پراش از روي آينه ها و 

 بعدي مراحلدر ديگر سطوح سيستم بر روي اين نمونه برداري 
 بر اساس الگوريتم توسط دستورها و كدهاي خاصي وانتشار پرتو 

 بدرستي بازسازي پرتو بعد از انتشار تا مشخصي كنترل مي شود
انجام  كاواك

Q-سوئيچ   

 عقب ليزرآينه آينه خروجي

يا ديگر مدهاي (همچنين خصوصيت گاوسي پرتو .  شود
 توسط يك پرتو گاوسي كمكي در رفت و برگشت )ليزر عرضي 

بعالوه تاثير محيط . بين آينه هاي رزوناتور به پرتو اضافه مي شود
و محيط غير خطي بر روي دامنه و فاز پرتو انتشاري كه در بهره 

 معادله موج حاكم بر انتشار پرتو در اين محيط ها ظاهر مي شوند
همچنين اين نرم  .سط كدهاي خاصي مد نظر قرار مي گيرندوت

4][2افزار بر اساس دستورهاي  و  خاص زبان خود كار مي كند
براي هر سيستم ليزري مي بايست برنامه نويسي انجام داد و بخوبي 
وظيفه هر دستور و نقش فيزيكي آنرا در بين دستورهاي ديگر 

 كه اين امر و از همه مهمتر فهم اصول علمي حاكم بر نرم شناخت
. را به خود اختصاص مي دهدافزار وقت زيادي

  
  تكنيك اندازه گيري

، سطح نتايج اندازه گيري ا شبيه سازي بتطابقبراي بررسي ميزان 
 و ميدان 3مقطع پرتو خروجي ليزر در دو حالت ميدان نزديك

5دور  WinCam D با استفاده از سيستم تحليلگر پرتو مدل 4
 و در يزر ل  به ترتيب بعد از آينه خروجيDataRayساخت شركت 

 سانتيمتر 129نزديكي نقطه كانون يك عدسي با فاصله كانوني 
  .اندازه گيري شده است

  
  نتايج اندازه گيري و شبيه سازي

 نتايج حاصل از اندازه گيري سطح مقطع پرتو 8 تا 3در شكلهاي 
 و xدر دو حالت ميدان دور و ميدان نزديك در راستاي محور 

. آورده شده است و همچنين بصورت سه بعديمحور  y
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 سطح مقطع پرتو واقعي در ميدان x برش در راستاي محور – 3شكل 

  نزديك

  
 سطح مقطع پرتو واقعي در ميدان y برش در راستاي محور – 4شكل 

  نزديك

  
 سطح مقطع پرتو واقعي در ميدان x برش در راستاي محور – 5شكل 

  دور

 
و واقعي در ميدان  سطح مقطع پرتy برش در راستاي محور – 6شكل 

  دور

  
   شكل سه بعدي سطح مقطع پرتو واقعي در ميدان نزديك– 7شكل 

  
   شكل سه بعدي سطح مقطع پرتو واقعي در ميدان نزديك– 8شكل 

  
براي همچنين نتايج حاصل از شبيه سازي بوسيله نرم افزار 

 در شكلهاي مورد اندازه گيري قرار گرفته اند حالتهاي متناظري كه 
  .  آورده شده است14 تا 9
  

  
 از شبيه سازي سطح مقطع پرتو در x برش در راستاي محور –9شكل 

  ميدان نزديك

  
 از شبيه سازي سطح مقطع پرتو در y برش در راستاي محور – 10شكل 

  ميدان نزديك
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 از شبيه سازي سطح مقطع پرتو در x برش در راستاي محور – 11شكل 

  ميدان دور

  
 از شبيه سازي سطح مقطع پرتو در yراستاي محور  برش در – 12شكل 

  ميدان دور

  
 شكل سه بعدي شبيه سازي سطح مقطع پرتو در ميدان – 13شكل 

  نزديك

  
   شكل سه بعدي شبيه سازي سطح مقطع پرتو در ميدان دور– 14شكل 

تي ا از شبيه سازي در ميدان نزديك نوساندر شكلهاي حاصل
م افزار از روش فرنل ركار گيري نشود كه به خاطر به  ده ميهمشا

پرتو در حالت ميدان نزديك براي تحليل ميدان الكتريكي مختلط 
عدد فرنل دهانه آينه خروجي ليزر و واگرايي پرتو در . داشمي ب

ايجاد مينيمم يا ماكزيمم شدت در سطح مقطع پرتو ليزر بالفاصله 
.سزايي داردبعد از آينه خروجي نقش ب

  
  نتيجه گيري 

با مقايسه شكلهاي حاصل از شبيه سازي بوسيله نرم افزار و      
شكلهايي كه در آزمايشگاه از سطح مقطع پرتو بدست آمده شباهت 
زيادي بين شكلهاي متناظر در دو حالت وجود دارد مي توان نتيجه 
گرفت كه شبيه سازي انجام شده تا حد زيادي به واقعيت نزديك 

سوئيچ و ساير -Q ليزر، فلش المپ،ميله  است و  مدلهايي كه براي
 همچنين .المانها در نظر گرفته شده است مدلهاي مناسبي هستند

مشاهده مي شود كه در ميدان دور شكل سطح مقطع پرتو به 
مناسب مد و اين مطلب از كيفيت گاوسي خيلي نزديك است 

  . حكايت مي كندفواصل دور عرضي پرتو خروجي اين ليزر در
  

  ها مرجع
[1] W. Koechner, “Solid State laser Engineering”. 5th edition 

Springer, 1999, p:507-514 
[2] A.Agnesi, S. Dell’Acqa, C. Morello, G. Piccinno, G. C. Reali 

and Z. Sun, “ Diode-pumped neodymium lasers repetitively Q-
switched by Cr4+:YAG solid-state saturable absorbers,” 
IEEE J. Select. Topics Quantum Electron., vol. 3, pp. 45-53, 
1997 

 [3] George  N. Lawrence, “GLAD Theory manual”, Applied  
Optic Research, 2003, p:17- 27 

[4] George  N. Lawrence , “GLAD Commands manual”, Applied  
Optic Research, 2003 

 

                                                 
1 Fast Fourrier transformation 
2 Commands 
3 Near field  
4 Far field  
5 Beam profiler  
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