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 یسگاو-پرتوهای کسینوستولید  روی بر گرمایی بررسی اثرات

  رضا، فالح ؛ نادگران ، حمید
 

 ایران ،45717شیراز  شیراز، دانشگاه بخش فیزیک
 

 :چكیده
یک مدل گرمایی که در آن، یک محیط با  از لذا است. یک لیزر حالت جامد پرداخته شده یگاوس-کسینوس روی تولید پرتوهای گرماتاثیر  بررسی به مقالهدر این 

را بر حسب فاصله شعاعی در  یگاوس-توزیع شدت پرتوهای کسینوسبا در نظر گرفتن اثرات گرمایی،  .دگرد استفاده می ،شود می القاء ضریب شکست متغیر

را  گرما تاثیروضوح به و با توزیع شدت بدون گرما مقایسه گردید. نتایج رسم های مختلف  برای توان دمش دمش گاوسی نمایهتحت پرتو از کمر متفاوت   های فاصله
 شود. تقریب صرفنظر کردن از اثرات گرمائی منجر به ناکارآمدی مدل می ،های دمش باال سازد که در توان نشان میدهد و خاطر ت این پرتوها نشان میدر توزیع شد
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Abstract: 
 

This article investigates the thermal effects on the generation of special type beams knows as Cosine-Gauss 

beams. For this investigation the intensity distribution of the beams against radial distance at different distance 

from the beam waist under various pump powers has been plotted. The results show that the thermal effects 

have severe impact on the laser output and can't be safely neglected in high power pump regimes. 
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  قدمهم
اثرات مهمی روی عملکرد  ،تولید گرما در مواد لیزری حالت جامد

 های طولی یک طرفه و لیزرها بخصوص لیزرهای پرتوان با دمش

های عرضی جانبی دارد. تخمین مقدار گرمای تولید شده  دمش یا

بازده  ،توان خروجی ،بلورلیزری در مشخص کردن اندازه  مادهدر 

بنابراین  .لیزر و اندازه و توان سیستم خنک کننده لیزر اهمیت دارد

 بررسی اثرات گرمایی روی سیستم های اپتیکی و لیزری بسیار

های  به میدان 5گاوس-پرتوهای هلمهولتز .]5[است حائز اهمیت

 =0zها در صفحه  شود که توزیع عرضی آن پیرامحوری اطالق می

ده و یک تابع گاوسی شعاعی است. یآل ناپراش شامل یک پرتو ایده

ده برای معادله موج گزارش شده است که یچندین جواب ناپراش

                                                 
1
 Helmholtz-Gauss 

ها  پرتوهای کسینوسی در مختصات دکارتی یکی از این جواب

توزیع  ٬در هنگام انتشار در خال پرتوها این دلیل اینکه و به است

ها را پرتوهای  آن ماند می ها بدون تغییر باقی شدت عرضی آن

خصوصیات انتشاری پرتوهای خانواده  نامند. ده مییناپراش

 باهای اپتیکی پیرامحوری که  گاوس در سیستم-هلمهولتز

شوند به طور مفصل  مشخص می ABCD انتقال های ماتریس

لیزرهای  کهی یها رغم مزیت علی ]2-3[اند مورد بررسی قرار گرفته

در یک  دمشتمرکز پرتو  ]7[دارندبا دمش طولی  حالت جامد

منجر به جذب انرژی باال و بنابراین چگالی باالی  بلورطرف 

لیزری تحت تاثیر گرمای تولید  بلورشود و در نتیجه  گرمایی می

 گون شدن عدسی وو باعث ایجاد تنش گرمایی شده قرار گرفته 

کاهش کیفیت آن  ،شود. بنابراین اعوجاج پرتو گرمایی در آن می
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و افت واقطبیدگی ناشی از دو شکستی  عدسی گون شدنبه خاطر 

در کارهای  ]1-6[ترین مسائل است از جدی ،القا شده توسط تنش

-گاوس و ماتیو-قبل گروه، تاثیر گرما بر تولید پرتوهای بسل

هستند مورد  گاوس-پرتوهای خانواده هلمهولتزگاوس که از 

در این مقاله به بررسی اثر گرما اما  .]4-8[ه استبررسی قرار گرفت

پرداخته  یک لیزر حالت جامد یگاوس-بر تولید پرتو کسینوس

-توزیع شدت پرتو کسینوس ،تاثیر گرما برای مشاهدهلذا  .شود می

با لحاظ کردن گرما و  φبر حسب فاصله شعاعی و زاویه  یگاوس

با افزایش در ادامه شود و  رسم میمحاسبه و بدون لحاظ گرما 

-توزیع شدت پرتو کسینوستاثیر گرما بر  چگونگی ،توان دمش

 گیرد. مورد بررسی قرار می یگاوس

  Cosine-Gaussپرتوهای
 گاوس-هلمهولتزاز پرتوهای خانواده دسته این  دامنه میدان مختلط

     ⃗⃗⃗ مربوط به یک سیستم    =zدر صفحه ورودی       

ABCD 9[شود بیان میبصورت زیر  ،متقارن شعاعی[ 

(5)                            ⃗⃗⃗          ( 
  

 

  )    ⃗⃗⃗        

⃗⃗⃗  که در آ ن  مختصات عرضی را نشان                  

در موج عرضی است. عدد  κ 1و کمر پوش گاوسی ωدهد و  می

در آل  ایده ناپراشیدهیک پرتو  k1W(r,1(توزیع عرضی این حالت 

 شود: صورت زیر بیان میبه مختصات دکارتی که 

 (2)                                              

-میدان پرتو کسینوسلذا . است که نتیجه انطباق دو موج تخت

 آید:   گاوسی به صورت زیر بدست می

        ( 
  

  )                                           (3)  

توزیع عرضی یک پرتو  .باشد ثابت بهنجارش می Aکه در آن 

مربوط به یک سیستم  z=z2در صفحه خروجی  یگاوس-کسینوس

ABCD 9[محاسبه شده است به صورت زیر[ : 

          
    

 

   
      

     

   
 

        

  
 

  

                   (7)  

طول مسیر اپتیکی از صفحه ورودی تا خروجی در  ξکه در آن 

به ترتیب پارامتر مختلط و عدد موج  κ2و  q2مسیر مستقیم و 

عرضی صفحه خروجی هستند. این پارامترها از قوانین انتقال زیر 

 کنند: پیروی می

 

   
     

     
   ,        

    

     
                               (1)  

R و k .به ترتیب شعاع انحنای جبهه موج و بردار موج هستند 

 GRINتوزیع دما و انتقال پرتو در محیط 

گاوس -کسینوسپرتوهای  که در آنشود میفرض سیستمی      

دمیده  گاوسی  نمایهکه با حالت جامد لیزری  بلورتوسط یک 

در  پرتو هنگام حرکت سیستم،در این . شوند شود تولید می می

کند که  گونه را تجربه می عدسیک محیط یبه دلیل تاثیر گرما،  بلور

 برای بیان خصوصیات. نتیجه مستقیم شیب دمایی در محیط است

با  محیطمربوط به این  ABCDمحیط الزم است ماتریس  این

پرتوهای بتوان شود تا محاسبه  (GRIN( ضریب شکست متغیر

با فرض  لذا .کرد مشخصدر صفحه خروجی  یگاوس-کسینوس

توزیع  ٬محیط این برای Kرسانندگی گرمایی ثابت ضریب یک 

بیان زیر  رابطهدمای حالت پایا برای محیط به صورت 

 :]51[شود می

            
        

 
                                          (6)  

چگالی چشمه گرمایی است. شرایط مرزی مناسب   Sکه در آن

 که از معادله بلورانتهای برای صفحه جانبی و مقاطع ابتدا و 

 کند به صورت زیر هستند: همرفت پیروی می

مرز        ⃗⃗                                         (4)  

ضریب انتقال گرما است. با استفاده  h ٬دمای محیط ∞Tکه در آن 

( 3یع دما در رابطه )از تقریب پرتو پیرامحوری و وارد کردن توز

 : ]4[توان ضریب شکست را به صورت زیر نوشت می

            
       

 
                                      (8)  

 :به صورت زیر محاسبه شده است γ(z)که در آن 

     √
 

   
[
  

  
              ]              (9)  

 GRIN انتقال های از ضرب ماتریس GRINکلی  انتقال ماتریس 

با در نظر گرفتن که  آید بدست میدیگر هم های متوالی در تیغه

 شود: می بیانبه صورت زیر  ABCDماتریس  ،یک کاواک ساده

[
  
  

]  [
  
  

]  [                                         (01)  

  طول آزاد کاواک است. Lکه 

 

۱۲۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نتایج و بحث

از پارامترهای کار تجربی در این مقاله، برای انجام محاسبات 

یک لیزری مورد استفاده  بلور .]55[هاکوال استفاده شده است

و شعاع  l=5mmبه طول  Nd-YAG ای ی استوانه میله

a=1.5mm  ثابت رسانندگی گرمایی  بلوراست که در این

K=10.5 W/mK  و ضریب انتقال گرماh=10 W/     است

که به طور طولی توسط یک لیزر دیودی در طول موج 

=808nmλ  با اندازه لکهωp=100μm  تحت  ودمش

κ=22144m
یعنی چگالی چشمه گرمایی  S. شود تولید می 1-

 A که در آن شود  گاوسی شکل و به صورت زیر در نظر گرفته می

 .باشد ضریب جذب محیط می αثابت بهنجارش و 

           ( 
  

  )                         (51)     

 

 2 در فاصله  یگاوس-پایین: توزیع شدت پرتوهای کسینوسال به : از با5شکل

φ دروات  1و  3, 5توان دمش برای به ترتیب  از کمر پرتو متری سانتی  
 

 
 .

 (گرمابا برای مدل بدون گرما و منحنی نقطه چین برای مدل منحنی توپر )

  

 

 1 در فاصله  یگاوس-کسینوس: از باال به پایین: توزیع شدت پرتوهای 2شکل

φ دروات  1و  3, 5توان دمش برای به ترتیب  از کمر پرتو متری سانتی  
 

 
 .

 با گرما( مدل برای گرما و منحنی نقطه چینمدل بدون برای  منحنی توپر)
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 وات 5، برای توان دمش فرض شدهبا توجه به مشخصات چیدمان 

          بلورچگالی تولید گرما در مقدار 

محاسبه    

-( توزیع شدت پرتوهای کسینوس2و5های ) شود. در شکل می

از   متری سانتی 1و  2 بر حسب فاصله شعاعی در فاصله یگاوس

و بدون لحاظ کردن اثرات گرمایی  گرما با لحاظ کردن پرتوکمر 

( 3)  در شکل رسم شده است.وات  1و  3, 5های دمش  برای توان

 یگاوس-نیز برای بررسی چگونگی توزیع شدت پرتوهای کسینوس

 با لحاظ کردن پرتواز کمر  متر سانتی 1 در فاصله φبر حسب زاویه 

وات  1و  3, 5های دمش گرما برای توانگرما و بدون لحاظ کردن 

 رسم شده است.

 

 1  ی در فاصله یگاوس-پایین: توزیع شدت پرتوهای کسینوس: از باال به 3شکل

. r=300μmبرای  وات 1 و 3, 5 دمشاز کمر پرتو برای توان  متری سانتی

 (با گرمابرای مدل بدون گرما و منحنی نقطه چین برای مدل منحنی توپر )

 با افزایش توان د کهشو می مشاهده (2و5های) منحنی بررسیبا 

و منحنی  با درنظرگرفتن گرما شدتتوزیع  ، بین منحنیدمش

با افزایش  و شود فاحشی دیده میتفاوت بدون گرما شدت توزیع 

نیز  (3در شکل) .کند خروجی به آرامی تغییر می نمایهتوان دمش 

شدت خروجی توزیع  ،دمش با افزایش توان شود که مشاهده می

 نمایهو  حالت بدون گرما کاهشتوزیع شدت لیزر در مقایسه با 

  .نماید یر مییتوزیع شدت تغ

 گیری نتیجه
-کسینوستولید پرتوهای  بر گرمابررسی تاثیر  بهاین کار  در

 یک از یک لیزر حالت جامد پرداخته شد. لذا برای بررسی یگاوس

را توصیف  یک محیط با ضریب شکست متغیرمدل گرمایی که 

زیع برای مشاهده چگونگی تاثیر گرما، تواستفاده شد.  ،کند می

 φفاصله شعاعی و زاویه  حسببر یگاوس-شدت پرتو کسینوس

دمش متفاوت رسم و با توزیع شدت حالت بدون  های برای توان

دهند که با افزایش توان  نتایج نشان می .مدل گرما مقایسه شد

تغییر  یگاوس-شدت پرتوهای کسینوستوزیع دمش، به تدریج 

کرده و مقایسه این تغییرات با حالتی که در آن گرما در نظرگرفته 

دهد که اثرات گرمائی تاثیر بسزایی  نشان می به خوبی ،نشده است

 ههای مربوط خاص دارند و مدل هایدر خروجی لیزرهای پرتو

 ها از کارائی الزم برخوردار نیست. بدون لحاظ کردن آن
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