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 چکیده
( ارائه می شود. این OPO) در این مقاله روشی کم هزینه، سریع و پایدار برای بهینه سازی توان خروجی اسیالتورهای اپتیکی نظیر لیزر و اسیالتور پارامتریک اپتیکی

( برای تنظیم مقدار ARR)ج حلقوی ضد تشدید روش که عیوب رایج روش های معمول استخراج توان از یک اسیالتور اپتیکی را برطرف می کند، از تداخل سن

از دو آینه و یک آرایشی ساده  نصب و به کارگیری ارائه می شود که با روش ضریب عبور بخش خروجی استفاده می کند. در این مقاله نتایج تجربی استفاده از آن

 .ود کیفیت های دیگر پرتو دست یافتتقویت و بهب مطلق توان خروجی به همراه بهینه سازیبه ا، در محدوده گسترده ای از طول موج هتقسیم کننده پرتو می توان 
 را نوید می دهد. ای بالقوهپایداری ذاتی خود کاربردهای  همچنین این روش بخصوص به خاطر قابل اجرا بودن در لیزرهای پالسی و پیوسته و
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Abstract 
 

This paper provides a novel method on absolute output power optimization of an optical oscillator using 

Anti_Resonant Ring (ARR) Inter ferometer. A synchronously-pumped femtosecond optical parametric oscillator 

(opo) tunable in the near_IR is used to study the new technique. Results show an spectacular performance on 

obtaining maximum output power in a wide range of wavelengths even with better spectral and temporal 

characteristics.  

  
PACS No. 42 optics 

 

 قدمهم
مهمترین فاکتورهای یکی از مقدار توان خروجی قابل استخراج      

عملکرد انواع اسیالتورهای اپتیکی نظیر لیزر و اسیالتور پارامتریک 

است. در معمول ترین روش برای استخراج توان ( OPOاپتیکی )

( از آینه ای استفاده می شود که می Output Couplingخروجی )

تواند بخشی از پرتو داخلی سیستم اپتیکی را از خود عبور داده و 

در این روش تعداد زیادی از آینه  رون از سیستم هدایت کند.به بی

( در طول Output Couplerیا  OCهایی با ضریب عبور متفاوت )

توان  بیشترینتا موج مذکور، بصورت تجربی امتحان می شوند 

های  OCحاصل شود. این روش به علت تعداد سیستم خروجی 

بهینه  این ه بر. عالوبرای تست کردن گرانقیمت است نیازمورد 

سازی مطلق توان خروجی بعلت گسسته بودن مقدار ضریب عبور 

آینه های موجود بسیار مشکل است. مضاف بر آن هر گونه تغییر 

 ءدر شرایط کاری سیستم نظیر سطح توان پمپ و یا تغییر اجزا

سیستم، شرایط بهینه سیستم نیز قاعدتا دچار دگرگونی می شود که 

 ایب عبور متفاوتی را می طلبد.هایی با ضرOCاصوال 

در کنار این روش سنتی، روش های دیگری نیز ارائه شده اند      

که به نوبه خود با مشکالتی نظیر طراحی های فوق العاده حساس، 

تولید بسیار مشکل، حجم زیاد و یا وابستگی به طول موج روبرو 

 هستند که باعث شده هیچکدام با اقبال روبرو نشوند.
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در این مقاله تکنیکی جدید ارائه می شود که در آن با استفاده      

 Anti-resonant ringاز تداخل سنج حلقوی ضد تشدید )

interferometer   یاARR)  می توان به سرعت به بهینه سازی

روش با استفاده از  مطلق توان خروجی سیستم دست یافت. این

ی دهد تا به دلخواه پایدار به کاربر اجازه م آرایشی ساده و ذاتا

را در محدوده گسترده  OCمقدار ضریب عبور بخش خروجی یا 

تغییر  ای از طول موج ها در تمامی انواع اسیالتور های اپتیکی

که از تداخل سنج های شناخته شده در  ARRدهد. تداخل سنج 

اپتیک کالسیک به شمار می رود بیش از صد سال پیش توسط 

Sagnac تاکنون در کاربردهای فراوانی استفاده و  [1] شده ارائه

که آخرین مورد شاخص آن را می توان در  [3-2]شده است 

. [4] ( یافتLIGOاویتون )رگطراحی آشکار ساز تداخلی لیزری 

اما تاکنون استفاده از آن تا جائیکه نویسندگان این مقاله اطالع یافته 

اخته مانده اند، برای تنظیم توان خروجی سیستم های اپتیکی ناشن

 . [5]است

 

 طراحی و پیکربندی آزمایش

یک در شکل یک نشان داده شده است.  ARRمفهوم اصلی      

میشود.  کاواک اپتیکیحلقه مثلثی جانشین آینه خروجی معمول در 

و  T( با ضریب عبور BSقسیم کننده پرتو )تشامل یک  این حلقه

یار باال و یک جفت آینه با ضریب انعکاس بس Rضریب انعکاس 

(M )حلقه ای را تشکیل می دهد. پرتو ورودی توسط که  است

BS  به دو پرتو که در جهت های مخالف هم درون حلقه می

چرخند تقسیم می شود. تحلیل باز ترکیب پرتو نشان می دهد 

( در RARRیا  ARRکه توان منعکس شده )ضریب انعکاس  [3و8]

وان عبور داده شده و ت RARR=4RTراستای پرتو ورودی از رابطه 

( توسط حلقه به بیرون از رابطه RARRیا  ARR)ضریب عبور 

TARR=(R-T)
می  TARR:RARRبدست می آید. بنابراین نسبت  2

که خود تابعی از  BSقطعه  T:R تواند به سادگی با تغییر نسبت

است تنظیم شود. به عنوان  BSӨزاویه فرود پرتو بر روی آن یعنی 

 = TARR 18/0 (18%) باشد، 00:30برابر  T:Rمثال، اگر نسبت 

 = 0TARR انتخاب شود، 00:00بدست می آید و اگر این نسبت 

( کل توان را ARRی شود این مجموعه )مبدست می آید که باعث 

برخالف به درون سیستم بدون هیچ خروجی ای باز گرداند. 

نظیر فابری پرو، میکلسون و یا ماخ زندر، تداخل سنج های دیگر 

طول  ARRدر حال انتشار در هر جهت حلقه آنجائیکه امواج  از

در تمامی فرکانس  ARRمسیر یکسانی را طی می کنند، این رفتار 

ها قابل دسترسی است و به یک میزان در لیزرهای پالسی و پیوسته 

از یک پایداری ذاتی برخوردار  ARRقابل حصول است. از طرفی 

دما ویا ارتعاش آینه ها هر دو است چرا که آثار ناشی از تغییرات 

پرتو را به یک میزان تحت تاثیر قرار می دهد )علت اصلی استفاده 

 (.LIGOدر

 
 Ein(. میدان اپتیکی ورودی ARRتداخل سنج حلقوی ضد تشدید ) : 1شکل

فرود می آید و به دو بخش  (BSبر روی تقسیم کننده پرتو ) BSӨتحت زاویه 

گرد )خط کامل( تقسیم می شود. پس از گردش ساعتگرد )خط چین( و پاد ساعت

و انعکاس یا عبور در حلقه زوج های جدید طبق آنچه در شکل آمده با هم 

را  Erو انعکاس به داخل  Etتداخل می کنند و میدان های خروجی عبوری 

 تشکیل می دهند.

 

را به ابزاری ایده ال برای  ARRاین ویژگی ها تداخل سنج      

برای  از بازوهای اسیالتورهای اپتیکی نظیر لیزر، استفاده در یکی

با خود کاواک اسیاتور تبدیل  تشدیدکنترل بازخورد موج در حال 

آن قابل  T:R که نسبت BSتبدیل می کند. با استفاده از  می کند.

تنظیم است می توان به هر مقدار اختیاری و پیوسته ای از ضریب 

 با استفاده از .ت یافتدسدر پهنای باند وسیعی ( TARR)عبور 

، دستیابی به حداکثر توان خروج توانچنین امکانی در کنترل 

پس از اعمال تغییرات مختلف در قسمت های  همچنانخروجی 

دیگر سیستم نظیر پمپ و یا طول موج لیزر به آسانی و به سرعت 

 امکان پذیر است.

این روش، این تکنیک بر روی یک  کاراییبرای اثبات      

( فمتوثانیه با قابلیت تنظیم طول OPOپارامتریک اپتیکی )اسیالتور 

 [0]پمپ می شود موج در مادون قرمز نزدیک که بطور سنکرون 
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، عملکرد آن در محدوده OPOاعمال شده است. علت انتخاب 

ر تنها با تغیی ،وسیعی از طول موج ها با قابلیت تنظیم طول موج آن

 دیگربدون نیاز به تغییر هیچیک از  ،طول استاتیک کاواک

 پارامترهای کاواک است.

توسط یک  OPOآمده است. این  2در شکل  OPOآرایش      

نانومتر با نرخ  810شده در طول موج  الکمد Ti:Sapphire لیزر

فمتوثانیه ای  200و پالس هایی پمپ می شود  MHZ 08تکرار 

نانومتر با همان نرخ تکرار پمپ تولید  1300-1000در محدوده 

از  BSتعبیه شده است.  OPOدر یکی از بازوهای  ARRمی کند. 

نوع ساده، ارزان و قابل خرید در بازار و البته نازک )برای 

انتخاب ( Dispersionجلوگیری از پهن شدگی پالس به خاطر 

 ،و زوایای آینه های حلقه BSӨبا تغییر زاویه  ARRشده است. 

 .آوردمی حدوده وسیعی از مقادیر ضریب عبور را فراهم م

 

 نتایج و آزمایش
( را بصورت تابعی از Leakage)( ضریب عبور a-3شکل )     

درجه  80تا  10از  BSبا تغییر زاویه  که نشان می دهد BSӨزاویه 

 (b-3بدست آورد. شکل ) 80تا % 1پیوسته از % OCمی توان 

با تغییر  ARRبا استفاده از  OPOتوان متوسط خروجی  1منحنی 

درجه اتفاق  02در زاویه  بیشینهرا نشان می دهد. مقدار  آن  زاویه

، با حداکثر توان حدود 30( %OC)می افتد که با ضریب عبور 

200 mW برابر بیشتر از  2)تقریبا بیش از  معادل استOC  تجاری

%4.) 

 
 

است. آینه های  PPLNبا ضخامت یک میلی متر از  OPOکریستال  : 2 شکل

 M3سانتی متر در دو طرف کریستال قرار دارند. آینه  10با شعاع  M1,M2معقر 

روی یک پست جابجا می شود.  OPOبرای تنظیم طول کاواک و طول موج 

ARR  شامل یکBS  تا  1 استفاده در محدودهمیلی متر است که برای  20به قطر

باالیی در بازه  ضریب انعکاس M4,M5میکرومتر کوتینگ شده است. آینه های  2

 [0]است.  SF-11میکرومتر دارند. جنس منشورها از  2تا  1

برای اطمینان از اینکه افزایش توان خروجی فقط ناشی از      

ARR  بوده و مسئله دیگری آن را باعث نمی شود، از یک شیشه

معمولی تخت در زاویه ای ثابت در مسیر پرتو در بازوی دیگر 

OPO ستفاده شده است. در این تست، شیشه معمولی تخت مانند ا

دریچه خروجی ثابتی عمل می کند که توان خروجی ثبت شده 

است. نتایجی که  OPOمتناسب با توان داخلی در حال گردش در 

م کاهش غآمده گواه آن است که علی ر ІІمنحنی  (b-3)در شکل 

 ARRاز پیوسته در توان خروجی از شیشه تخت، توان خروجی 

این نمایش برسد و دوباره کاهش یابد.  بیشینه افزایش می یابد تا به

واقعا در نقش یک بهینه ساز واقعی عمل  ARRنشان می دهد که 

 کرده تا بتواند توان آن را استخراج نماید.

 
 

 OPO( توان خروجی b)   BSنسبت به تغییرات زاویه  OC( مقدار a) : 3شکل 

 ІІІو شیشه معمولی در منحنی   ІІ و   Іدر منحنی  ARRاز 

 

یا ضریب عبور  OC( تغییرات مقدار a-4شکل ) برای مقایسه     

ARR  درجه و یک  02در زاویه ثابتOC  معمولی را بصورت

تابعی از طول موج نشان می دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد 

در هر دو حالت از یک مرتبه است که عملکرد  OCکه تغییرات 

را ثابت می کند. طیف های ثبت شده از خروجی  ARRخوب 

ARR ( در شکلb-4 به پهنای باند )نانومتر اشاره دارد.  11تا  12

محدوده تنظیم طول موج سیگنال خروجی فقط با کوتینگ 

(Coating آینه های مورد استفاده در )OPO  محدود شده است و

ع تر به در صورت استفاده از آینه هایی با محدوده کوتینگ وسی

 راحتی قابل بسط است.
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و  ARRرا برای دو حالت  OPOتوان خروجی  (c-4)شکل      

OC  معمولی نشان می دهد. با استفاده ازARR  حداکثر توان

در و  بدست آمدهنانومتر  1300میلی وات در  210خروجی 

نانومتر در کل بازه قابل استخراج است  120بیش از  محدوده ای

 80معمولی از  OCتوان قابل استحصال توسط  در حالیکه حداکثر

میلی وات تجاوز نمی کند. این مقایسه بوضوح نشان می دهد که 

ARR  عملکرد فوق العاده بهتری نسبت بهOC  معمولی در کل

 بازه قابل تنظیم طول موج دارد.

انداره گیری های طول پالس های سیگنال نیز بطور همزمان      

مانی ز-تحلیلی کامل از کیفیت طیفی انجام پذیرفت تا بتوان

اندازه گیری طول زمانی پالس با استفاده از  داشت.خروجی سیستم 

( intensity fringe-resolved autocorrelationتکنیک )

 241تا  180، از ARRصورت گرفت. طول پالس در سیستم با 

-فمتوثانیه تغییر نمود که با استفاده از اطالعات طیفی ضریب زمان

را بدست می دهد که نشان می دهد  08/0تا  3/0نای باندی از په

-transform سیستم در شرایطی نزدیک به عملکرد حد تبدیل یا

limit تغییرات طول زمانی پالس در بازه طول  در حال کار است .

است. اندازه  سازگار (c-4شکل ) هموجی با تغییرات طیف در

معمولی استفاده شده  OC گیری طول زمانی پالس در زمانی که از

فمتوثانیه را نتیجه می دهد که نشان می دهد  301تا  230مقادیر 

ARR  عالوه بر افزایش توان خروجی با مزیت کاهش طول زمانی

 پالس و نزدیک تر شدن به حد تبدیل همراه است.

 
 

و در  ARRدر  OPOنسبت به تغییرات طوج موج  OC( تغییرات a) : 4شکل 

OC   (bطیف خ ) روجیOPO  باARR   (c توان خروجی )OPO  باARR   و

 در بازه طول موج OCهمچنین 

 

 نتیجه گیری
در نهایت، نتیجه گیری می شود که با آزمایش صورت گرفته      

وثانیه و با مشاهده نتایج بدست آمده، تکنیک تفم OPOدر یک 

جدیدی با سادگی در کاربرد عملی آن برای تنظیم دقیق و پیوسته 

 ARR وان خروجی یک اسیالتور اپتیکی با استفاده از تداخل سنجت

های معمولی می دهد. OCقابل قبول و بهتری نسبت به  نتایج کامال

این روش برای بهینه سازی توان خروجی تحت هر گونه شرایط 

قابل  بدون افت کیفیت طیفی و زمانی خروجیکار و تغییر سیستم 

 استفاده است.
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