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 چکیده
دلیل ه لیزر گاز کربنیک تپی و با قله توان باال ب ررسی قرار گرفت.مورد ب کوک پذیر در فرکانس ساخته ودر فشار پایین و در کار حاضر یک لیزر گاز کربنیک تپی 

نوار  چنددلیل امکان نوسان لیزری در نوارهای ترتیبی و داغ حائز اهمیت است. نوسان در ه فشار پایین بهمچنین،  آشکارسازی مولکولی از راه دور مورد توجه است.
 ثبت شده میکرون بسیار ضعیف بود و آشکارسازی نگردید، ولی ناحیه 11های باالتر از میکرون ثبت گردید. نوسان در نوار داغ در طول موج 8/11میکرون تا  6/3از 

 11اهداف محیطی از فاصله مرتبه  تواند مربوط به نوارهای اصلی و ترتیبی باشد. امکان سنجی آشکارسازی از راه دور که در آن نور پراکنده شده ازمیکرون می 8/11

دلیل ه وجود داشت که تنها بنمایش گذاشته شد. سیگنال ثبت شده از راه دور بسیار قوی بود و امکان افزایش برد تا چند ده متر  شد، بهتوسط آشکارساز ثبت می متر
 .ابعاد آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفت

 

Tunable Pulsed Carbon Dioxide Laser and its application in remote sensing 
 

Rahmati, Hamed; Pakmanesh, Nahid; Ghorbanzadeh, Atamalek; Roustaei, Ehsan 

 

Department of Physics, University of Tehran, Tehran 1439955961 

 

Abstract  
 

In the present work, a pulsed carbon dioxide laser at low pressures was developed and investigated. The high 

peak power tunable pulsed carbon dioxide laser has application in remote molecular determination. The 

importance of low pressure is due to the possibility of laser oscillations at hot and sequence bands. Laser 

oscillations from 9.4 up to more than 10.8 within few bands were observed. Although, oscillations more than 11 

microns (hot bands) were weak, oscillations at about 10.8 microns could be assigned to the principle and 

sequence bands. The feasibility of remote sensing, where the backscattered light by backgrounds from about 10 

meters far were recorded by a sensitive detector, was demonstrated. The range was limited by the dimensions of 

the laboratory but, the recorded signal from distance was so strong that the enhancement of the range up to 

several tens meters was quite feasible. 

 

 

  قدمهم
با وجود توسعه زیاد لیزر گاز کربنیک در چند دهه منتهی به پایان 

دلیل کاربرد ه قرن بیستم، این لیزر بخصوص نوع کوک پذیر آن ب

 ،همچون کاربرد سایر لیزرهای کوک پذیر ،در شناسایی مولکولی

. از آنجا که این لیزر ]1[ مورد توجه قرار گرفته است اخیرا

یکی از کاندیداهای  باالیی ارائه کند،های تپ  تواند انرژی می

لیزر گفته شده دارای چند نوار  شناسایی از راه دور مولکولی است.

 11-3باشد که بازه نسبتا وسیع  گسیلی در ناحیه مادون قرمز می

 6/3و  4/11دهد. عالوه بر نوارهای اصلی  را پوشش میمیکرون 

 میکرون 9/11 – 8/11در ناحیه میکرون، نوارهای معروف دیگری 

البته این  وجود دارند که به نوارهای داغ و ترتیبی معروف هستند.

فشارهای پایین قابل تولید  و درنوارها دارای بهره ضعیفی هستند 

تپی در گاز کربنیک سعه لیزر در کار حاضر ما به تو. ]2[اشندب می

های طیفی این لیزر را برای  فشارهای پایین پرداختیم تا قابلیت

کاربردهایی همچون آشکارسازی مولکولی ازراه دور گسترش 

دهیم. ویژگی لیزر حاضر استفاده از پیش یونش خاص با استفاده از 

PACS No.           
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مدار چاپی است که توانایی ایجاد پالسمای سطحی قابل فیبر 

 .را داراستح خود به منظور پیش یونش مشاهده و قوی در سط

شده دارای نقش و طرح خاصی است که ته پیش یونش گف 

کند.  خت را بر روی سطوح بزرگ فراهم میپالسمای بسیار یکنوا

با استفاده از این پیش یونش، پالسمایی یکنواخت با عرض الکترود 

حدود ده سانتیمتر ایجاد گردید که توسط پیش یونشهای متداول 

بنفش، پرتوهای ماورای  دلیل افت نفوذه همچون آرایه جرقه ب

سختی ایجاد ه پالسمای یکنواخت در مساحتی به این حد ب

در کار حاضر توانایی این پیش یونش در فشارهای پایین  .گردد می

 کار گرفته شد.  هکه امکان تزریق انرژی کمتری وجود دارد ب
 

  محفظه لیزر

 در ابعادو  mm8 مت ضخابا  محفظه لیزر از جنس استیل

cm
های مختلف  است. این محفظه بخشساخته شده  01×91×391

لیزر از قبیل ساختار الکترودها، پیش یونش، قسمتی از مشدد لیزر، 

ساختار الکترودها  گیرد. فن و سیستم خنک کننده را دربرمی

از جنس  باالیی ( به عنوان آندAکه الکترود ) استگونه  بدین

cmآلومینیوم در ابعاد 
با پروفایل ارنست به منظور و  96×9/9×9 3

  ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت، طراحی و ساخته شده است. 

 
 طرحواره مدار لیزر و ساختار الکترودها:  1شکل

   

همچنین به منظور ایجاد پیش یونش یکنواخت، از یک صفحه 

الیه  یک در یک طرفبه عنوان کاتد ( Gمشبک مسی )

( استفاده شده است. در Dاستخوانی )از جنس فیبر  الکتریک دی

الکتریک، یک صفحه مسی به عنوان آند  این الیه دی طرف دیگر

cmابعاد فیبر موردنظر  برابر  ( قرار داده شده است.Bپایینی )
2 

( Aاست و فاصله الکترودهای ) mm 4/1و ضخامت آن  99×12

است. با اعمال یک ولتاژ قوی به مجموعه  cm 2( از هم Gو )

الکتریک و رساناهای باال و با استفاده از پیش یونش کرونای  دی

ها در سطح کاتد و در  زمینه یکنواختی از الکترون سطحی، پیش

و سپس تخلیه  گردد ( فراهم میG( و )Aحجم تخلیه اصلی میان )

 .شود اصلی میان این دو الکترود ایجاد می
 

  مولد پالس الکتریکی

ساز  این بخش از لیزر شامل دو قسمت منبع تغذیه و مدار پالس 

است که  kV41 استفاده دارای بیشینه ولتاژ است. منبع تغذیه مورد 

را تامین کند. پارامترهای اساسی  mA911 تواند جریانی معادل  می

منبع تغذیه بر اساس مشخصات حجم فعال لیزر و فرکانس تکرار 

د پالس پس از اعمال تغییراتی نسبت به شوند. مدار مول انتخاب می

در فشار گازی پایین طراحی مدار قبلی، جهت عملکرد بهینه لیزر 

شده است. در این مدار که در شکل زیر مشخص است از یک 

جهت  kV 61 و با آستانه تحمل ولتاژ nf 21 خازن با ظرفیت 

استفاده تخلیه حجم زیادی از انرژی به فضای بین دو الکترود لیزر 

و یک  91/2911در این مداراز یک تایراترون مدل روسی  شود. می

با اعمال ولتاژ باال به کننده استفاده شده است.  تریگر به عنوان سویچ

از مسیر  Cاین مدار، هنگامی که کلید تایراترون قطع است خازن 

شود. با رسیدن فرمان تریگر کلید تایراترون  شارژ می Rمقاومت 

انرژی ذخیره شده را از طریق الکترودها  Cود و خازن ش بسته می

ظرفیت خازنی تشکیل شده از  کند. در محیط فعال لیزری تخلیه می

الکترودها خود بعنوان خازن جفت شدگی عمل می کند و بر میزان 

 جفت شدگی انرژی الکتریکی تاثیر گذار می باشد.

 

 مشدد لیزر

مشدد قبلی لیزر شامل یک آینه مقعر دو اینچی تمام بازتاب طال با  

اینچی از  1بازتاب  نیم کامال تخت و یک آینه m11 قطر انحنای 

بود که تنها امکان  بازتاب دهنده جزئیبه عنوان  ZnSeجنس 

را فراهم  μm4/11 تقویت طول موج اصلی لیزر گازکربنیک یعنی 

های  پذیر در طول موج برای آنکه به یک لیزر کوک. ]9[کرد می

مختلف برسیم الزم بود که تغییراتی در ساختار مشدد لیزر ایجاد 

کنیم. این تغییرات شامل اضافه کردن یک توری پراش بازتابی از 

 جنس آلومینیوم با تعداد شیارهای 
mm

lines که برای پراش  191 
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و همچنین  فروزیده شده است μm4/11مرتبه اول طول موج 

 به ساختار مشدد بود. NaClاضافه کردن یک پنجره دو اینچی 

 μm4/11ضریب بازتابش توری برای پراش مرتبه اول طول موج 

 درصد است. 31بیش از 

  طراحی ساختار جدید مشدد لیزر به دو صورت انجام گرفت: 

وان بازتابشگر از آینه تمام بازتاب طال به عن اول نوع در طراحی

 کامل و از توری پراش که در وضعیت لیترو قرار داشت به عنوان

مرتبه همچنین از  بهره بردیم.طول موج  گزینشگر آینه نیم بازتاب و

. شد عنوان پرتو خروجی لیزر استفاده  به توری صفرم پراش

افزایش  تشدیدیهای  چرخش توری بهره لیزر برای طول موج

تقویت در رقابت با خطوط باند اصلی  ها یافته و این طول موج

ازتاب برای هر به دلیل باال بودن ضریب ب طراحیدر این  شوند. می

. ، شدت پرتو لیزر در داخل مشدد بزرگ استدو بازتابشگر مشدد

مشکل این طراحی آن است که علیرغم باال بودن حجم انرژی  اما

، به دلیل پایین بودن سهم انرژی پراش تابشی درون مشدد پرتو

عمال گرفت،  در زاویه سایه هندسی شیارها قرار می کهمرتبه صفرم 

خارج درصد کمی از انرژی تابشی به عنوان پرتو خروجی لیزر 

قبلی از توری پراش  برخالف طراحیطراحی نوع دوم در  .گردد می

شود طوری که توری در  تنها به عنوان بازتابشگر استفاده می

ی اول را به درون مشدد  ی مرتبه وضعیت لیترو، پرتو پراشیده شده

با ضریب  ZnSeی تخت  گرداند. در سمت دیگر از یک آینه برمی

 ی خروجی لیزر استفاده شده است درصد به عنوان آینه 01بازتاب 

در این طراحی به دلیل آنکه از دو بازتابشگر  .(2ه)شکل شمار

پرتوهای لیزر حجم بیشتری از  ،تخت در مشدد استفاده شده است

گیرند و این امر موجب باالرفتن حجم  محیط فعال لیزری را دربرمی

 . گردد میلیزر ل آن افزایش بازده انرژی تابشی لیزر و به دنبا

 
 کاواک با توری به عنوان آینه تمام بازتاب دومطراحی نوع :  2شکل

قابل توانستیم انرژی خروجی بر همین اساس در این طراحی مشدد 

 از مرتبه چند ده میلی ژول بود.توجهی بدست آوریم که 

 نتایجمحاسبات و 
مرتبه  nزاویه تابش پرتو لیزر،  iزاویه فروزش توری،  bاگر 

ی شیارهای توری از   فاصله dو طول موج پرتو لیزر ،پراش

پراش تعریف  ای که برای توری آنگاه معادله ،دنباش یکدیگر

 :استبصورت زیر  شود می

)}2sin({sin ibidn   
یا نزدیک به خط عمود بر  لیترو، نور در راستای عمود در وضعیت

biشود و در نتیجه داریم وجه شیار تابانده می  .  در این

، معادله اخیر برای توری پراشی که برای مرتبه اول خاص وضعیت

idفروزیده شده باشد بصورت  ،1n،پراش  sin2

 ای متناسب با انحراف زاویه گسیلی یها طول موجابراین بن باشد. می

i  دنآی بدست می اخیربا استفاده از رابطه   راستای محور لیزراز. 

 ییاهآزمایشدر  های گسیلی لیزر طول موج نشان دهنده 9  شکل

 استفاده شده است. لیزر مشددطراحی نوع اول از  در آنها که است

 ای بود که از طرفی به اندازه ا انرژی تابشی لیزره آزمایشدر این 

ه بمتر  ا ژولو از طرف دیگر ب کرد آشکارساز فوتودیود را اشباع می

به همین جهت نتوانستیم انرژی نسبی گیری بود.  اندازه سختی قابل

 های مختلف را نشان دهیم.  مربوط به طول موج

 

 
 

ترکیب  با در طراحی نوع اول آزمایشساختار کوک پذیری طیفی :   9شکل

 های نسبت )شکل باال( و  : 1He =  CO2 : N2:  6: 1های  گازی لیزر با نسبت

1  :1  :2 CO2 : N2 :He = )شار کل ترکیب در شرایطی که ف )شکل پایین

 .بوده است KV14 و ولتاژ اعمال شده نیز برابر  تور 221برابر گازی 

 

 هاای مختلاف   در طول موجانرژی بدست آمده نمودارهای  6 شکل

از طراحی ناوع دوم   ها دهد. در این آزمایش گسیلی لیزر را نشان می

گاردد ناوار    همانطور که مشاهده مای  مشدد لیزر استفاده شده است.

میکرون همچنان قویترین نوار در ساختار طیفی اسات.   4/11اصلی 

یاباد ولای    های باالتر گسترش می هر چند که این نوار تا طول موج
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میکارون نیاز    8/11( در حاوالی   sequenceسهم نوارهای ترتیبی )

 می تواند موثر باشد.

 

 
 

 با ولتاژهای اعمالی نمودار انرژی بر حسب طول موج برای دو آزمایش:   6شکل

  = N2 : He :1:1:1ت زمایش نسبت ترکیب گازی بصاور در هر دو آ -مختلف

CO2  استبوده تور  221برابر  گازی فشار کل ترکیبو. 

 

( موثر واقاع نشاد،    Hot Bandتالش برای دریافت نوارهای داغ )

دلیل پایین باودن بهاره آنهاا مشااهده نگردیدناد. در      ه که احتماال ب

طراحی جدید لیزر که حجم فعال افزایش بیشتری می یابد درصادد  

تولید این نوار مهم که در آشکارساازی از راه دور هیادروکربنهایی   

 رود هستیم. ار میهمچون اتان بک

 با استفاده از لیزر موجود به یکی از کاربردهای مهم لیزر کوک پذیر

را  سانجی عملای آن   داختیم و امکاان آشکار سازی از راه دور پار  در

این آزماایش را کاه ارساال     )الف( طرحواره 9شکل بررسی کردیم.

نور لیزر و دریافت سیگنال پراکنده شده از دیوار گچای در فاصاله   

آزماایش پرتاو   ن در ایا دهاد.   متری را شامل می شد، نشان مای  11

توساط یاک آیناه    پراکناده و  وار خروجی لیزر بعد از برخورد به دی

آوری و روی ساطح   جماع  در مکان لیزر cm91 طر آلومینیومی با ق

 شادت سایگنال ثبات شاده باه      .شدکانونی  مادون قرمز آشکارساز

بسایار    آیناه جماع کنناده   کاانون   محال  تنظیم دقیق آشکارسااز در 

حدی قوی بودند ه های دریافتی ب با این وجود سیگنال حساس بود.

سااختار طیفای    )ب( 9سااختند. شاکل   مای  شکارساز را اشاباع که آ

 دهد. تغییر ساختار طیفی تنهاا باه   های ثبت شده را نشان می سیگنال

را ابعااد آزمایشاگاه   ماایش  برد آز دلیل جذب هدف رخ داده است.

می توانسات  داد که  ها نشان می می ساخت و سطح سیگنالمحدود 

 .متر باشد 11خیلی بیشتر از  برد
 

 
 

 

 

 

  

 11ی  چیدمان آزمایش آشکارسازی پرتو لیزر از فاصله طرحواره)الف(  : 9شکل

 بر حسب طول موج نمودار ثبت شده انرژی )ب( .متری

             

 نتیجه گیری
لیزر گاز کربنیک کوک پذیر در طول موج و در فشار پایین با قله 

راه دور و مگاوات ساخته و برای آشکارسازی از  9/1توان از مرتبه 

دست آوردن نوسان در نوار داغ ببرد چند ده متر بکار برده شد. 

برای رسیدن به آستانه مشکل بود که نیاز به افزایش حجم فعال 

 شد. به نمایش گذاشته 8/11 -6/3ولی بازه کوک پذیری نوسان دارد
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