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پیشگفتار
در این نوشتار تلاش بر این بوده است که در ابتدا مطالب تئوری مربوط به هرر زممرایش
به اختصار بیان و سپس زممایش توضیح داده شود .فرض بر زن است که دانشجو درس لیرزر
را به عنوان پیشنیام این درس گذرانده و نتیجه این درس افرزایش توانرای عملر دانشرجو
باشد .امید است که زممایشهای بنیادی این زممایشگاه بنیرانگرذار ایردههرای نرو و نراب در
بخش زمومش و پژوهش دانشجویان باشد .نظر به اینکه دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیل
این زممایشگاه را اخذ م کند ،انتظار م رود که مقررات اولیه و اصول ایمنر را بره بهتررین
شکل رعایت نماید .برخ نکات که رعایت زنها الزام است ،به شرح میر م باشد.
•

حضور به موقع و منظم در جلسات زممایشگاه

•

مطالعه دستور کار و دستیاب به رهیافتهای تئوری و عمل مورد نیام

• تمرکز بر روی زممایش مربوط به هر فرد و حضور در اولین ممان ورود برر روی میرز
زممایش مورد نظر
•

مقایسه وسایل روی میز زممایش با وسایل مورد نیام در دستور کار

•

عدم تماس دست با سطوح زینهها ،عدس ها ،رومنهها و ...

•

عدم قرار دادن وسایل نظیر کیف ،کوله پشت و  ...بر روی میز زممایشگاه

•

عدم خوردن و نوشیدن در ط زممایش

• بررس اطلاعرات ایمنر روی برچسرب لیرزر و اطلرا ام کلراس لیرزر ،طرول مرو
عملکردی ،توان خروج و ...
• قبل ام اتصال دستگاهها به برق شهر باید تمام کلیدها در حالرت خراموش باشرند و
پس ام اتصال نیز ابتدا تمام دستگاهها را خاموش و سپس برق شهر را خاموش نمایید.
• عملکرد برخ لیزرها به گرد و غبار حساس است ،بنرابراین پرس ام اتمرام زممرایش
پوشش زنها را بر روی چیدمان قرار دهید.
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• مسئولیت زسیب به هر یک ام وسایل زممایش و فرد در حین زممایش به عهده فررد
یا گروه است ،بنابراین در ط زممایش مراقب خود و وسایل زممایش باشید و همره سرئوالات
را ام استاد مربوطه بپرسید.
• قبل ام خرو نتایج و دستاوردهای خود را به استاد مربوطره اراهره و پرس ام تاییرد
ایشان و انجام زممایش به تعداد دفعات خواسته شده ،فرایند خاموشکرردن وسرایل اپتیکر ،
قطع برق شهری و منظمکردن میز زممایش را دنبال کنید.
• دقت کنید که هر چه تعداد دفعرات زممرایش بیشرتر باشرد دقرت زممرایش بیشرتر
خواهد بود.
• هر دانشجو باید گزارش کار کامل خود را در زغام جلسه هفته بعد به استاد تحویرل
دهد .این گزارش کار دارای ساختار بنیادی و تعریرف شرده هرد زممرایش ،بیران مختصرر
تئوری ،دستاوردها و نکات عمل کسبشده ،رسم نمودارها ،جدولها و محاسبه کمیرتهرای
مورد زممایش ،محاسبه خطا و بیان دلایل احتمال ایجاد خطا اسرت .ایرن خطاهرا مر توانرد
ناش ام خطای شخص ،افت و خیزهای کوچک دمرا ،فشرار ،جریران بررق و  ...یرا اختلالرات
کوچک مثل لرمشهای مکانیک و  ..باشد.
• در رسم منحن ها باید محورها کاملاً مشرخص و دارای واحرد باشرند .بررای رسرم
نمودارها باید ام روشهای رسم منحن با نرم افزار استفاده شود.
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 - 1ایمنی در آزمایشگاه
لیزرها به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد آنها مثل تکرنگی ،همدوسی ،جهتمندی و
درخشایی بالا مورد توجه قرار دارند .ویژگیهای متمایز هر لیزر به بخشهای اصلی لیزر بستگی
دارد که عبارتند از :نوع ماده فعال ،دمش و تشدیدگر .امروزه با گسترش روز افزون کاربرد های
لیزر در حوزه های مختلف زندگی ،صنعت و درمان نیاز به آشنایی با اصول ایمنی کار با لیزر
بیش از هر زمان دیگر محسوس است و دانش آموختگان حوزه اپتیک و لیزر باید بیش از هر
فردی از آن آگاه باشند.
لیزر نیز همانند سایر اکتشافات انسانی در کنار فرصتهایی که فراروی بشر قرار داده،
تهدیدات و آسیبهایی را نیز به دنبال دارد که استفاده نادرست از آن میتواند منجر به عواقب
و آسیبهای برگشتناپذیری شود .در این بخش از دستور کار آزمایشگاه در نظر است خطراتی
که دانشجو می تواند در طی کار با لیزر در معرض آن قرار بگیرد ،بیان و نحوه مقابله با این
خطرات ارائه شود تا دانشجویان عزیز علاوه براین که از مزایای لیزر بعنوان معجزه روز برخوردار
می شوند ،از تهدیدات آن نیز مصون بمانند .برای این منظور در قسمت آغازین دستور کار
آزمایشگاه لیزر به اختصار به روش های حفاظت در برابر پرتوهای لیزر به عنوان پرتوهای
غیریونساز خواهیم پرداخت .در ابتدا اطلاعاتی در مورد چند اصطلاح رایج در این حوزه و
تقسیمبندی های لیزرها با توجه به تمهیدات ایمنی مربوط به آنها میپردازیم و سپس انواع
خطراتی که اشخاص در مواجهه با لیزر با آن روبه رو هستند و نحوه مقابله با آنها توضیح داده
خواهد شد .در پایان راه های مقابله و حداقل شدن آسیبهای احتمالی بیان خواهد شد.
پرتو گیری یکی از واژههایی که به کرات در بحث کار با لیزر با آن مواجه میشوید .پرتو گیری
شامل فرآیندی است که در طی آن پرتو های لیزر (مستقیم و انعکاسی و )...به اشخاص
میرسد .طبیعتا مقدار پرتوگیری برای مردم و پرتو کاران مقدار متفاوتی دارد .برای مثال حد
پرتوگیری پرتو کاران برای لیزر دی اکسید کربن برابر با  0111 mW/m2است در حالیکه
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هیچگاه نباید افراد عادی در معرض این حد پرتوگیری قرار گیرند .در واقع دلیل این مطلب
این است که پرتو کار لیزر به خوبی واقف است که چگونه از لیزر استفاده کند و در حین این
فرایند از چه امکانات ایمنیای بهره ببرد.
پرتو کار لیزر به شخصی گفته میشود که با دیدن آموزش و کسب تجربه کافی صلاحیت کار
با لیزرهای کلاس  3b & 4را دارد و میتواند از خود و دیگران درمواجهه باخطرات محافظت
کند.
دانشجو فردی است که اطلاعات اولیه و تئوری در زمینه لیزر را کسب کرده و کار با لیزر،
ایجاد چیدمان آزمایش و انجام آزمایش را دارد اما در هر حال انجام آزمایش باید تحت نظارت
پرتو کار لیزر انجام شود.
مردم به تمام اشخاصی که تخصصی در زمینه کار با لیزر ندارند و باید به طور کلی خارج از
ناحیه تحت کنترل قرار داشته باشند.
ناحیه تحت کنترل در واقع ناحیهای است که در صورت قرار گرفتن هر شخص در آن کنترل
های لازم در جهت حفاظت در برابر لیزر های کلاس  IVو  III.Bباید اعمال شود .در ادامه
به تعریف کلاسهای مختلف لیزر با توجه به بحث ایمنی خواهیم پرداخت.

 -1-1تقسیم بندی لیزر با توجه به ایمنی کار
اگرچه که همواره لیزرها را بر حسب دمش ،ماده فعال ،پیوسته و پالسیبودن خروجی آنها
تقسیم می کنند ،اما در بحث ایمنی کار با لیزر تنها چیزی که مهم است خطر کار با آنها است
و بر این اساس طبقهبندی میشوند .بهطور متداول در اطراف هر لیزر برچسبهایی وجود دارد
که اطلاعات مهمی را در اختیار کاربر قرار میدهد .تصاویر و اطلاعات دریافتی از برخی از این
تصاویر در جدول  0-0نشان داده شده است.
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جدول :1-1علائم اختصاری موجود در اطراف لیزر ،مفهوم علمی و معانی
علامت اختصاری

نام علمی

مفهوم

 General warningعلامت هشدار و خطر عمومی
sign
علامت خطر لیزر ،در کنار محل
خروج اشعه لیزر نصب میشود
و طیف مرءی و نامرئی اشعه-
WaRNING Visibleهای لیزر را شامل میشود.
and
invisible
laser
radi
نشان میدهد که برخورد
مستقیم و غیرمستقیم پرتوها با
چشم و پوست خطرناک است.

Emergency stop

این علامت در بالای دکمه
اضطراری لیزر نصب میشود.
کاربر میتواند در موارد لزوم و
حساس ،با فشردن آن سریعا
دستگاه لیزر را خاموش کند.

Laser aperture

علامت دریچه خروجی پرتو لیزر

Laser
این علامت نشان دهنده کلاس
specification
and
لیزر و هشدارهای ایمنی مربوطه
laser class and
است
safety alarm

گزارش کار آزمایشگاه لیزر
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همانطور که مشاهده می کنید ،بخش وسیعی از این اطلاعات در مورد ایمنی و خطرات کار با
لیزر است که نشان دهنده اهمیت دانش کاربر از مشکلات احتمالی است .لیزرها با توجه به
بحث ایمنی دستهبندی میشوند .این دستهبندی به این دلیل مورد استفاده قرار میگیرد که
با آن بتوان خطرات احتمالی هر لیزر را به کاربر گوشزد کرد .این تقسیمبندی عبارت است از:
کلاس  :Iلیزر های کلاس  Iدر واقع به لیزر هایی اطلاق میشود که به طور بالقوه خطری
برای فرد ندارند ،اما این احتمال وجود دارد که لیزر کلاس بالاتری در داخل آنها وجود داشته
باشد .بنابراین ایجاد برخی تغییرات در ساختار لیزر میتواند باعث تغییر کلاس لیزر شود.
کلاس  :IIلیزرهای این کلاس از لیزرهای کلاس  Iقویتر هستند ،اما توان آنها از 0 mW
بیشتر نیست .این لیزرها معمولا آسیبی به بدن و چشم شخص نمیرسانند مگر اینکه شخص
عمدا به آنها خیره شود و تنها اقدام حفاظتی لازم برای این لیزرها پلک زدن است.
کلاس  :III. Aلیرز های این کلاس توانی بین 0تا  5میلی وات دارند .این لیزرها نیز همانند
لیزرهای کلاس قبل خطری برای چشم ندارند ،مگر اینکه شخص عمدا به آنها خیره شود یا
باریکه لیزری با استفاده از عدسی متمرکز شود.
کلاس  :III. Bلیزرهای پیوسته این کلاس توانی بین  5تا 511میلی وات دارند .انرژی
لیزرهای پالسی این کلاس نیز در مدت زمان  1/55ثانیه کمتر از  1/055ژول است .پرتوهای
بازتاب آیینهای لیزرهای این کلاس برای چشم بسیار مضر است و بنابراین باید از آنها اجتناب
کرد.
کلاس  :IVلیزر های این کلاس در حالت پیوسته توانی بیشتر از  511mWدارند .همچنین
توان این لیزرهای پالسی در مدت  1/55ثانیه نیز بیشتر از  1/055ژول است .لیزرهای این
کلاس بسیار خطرناک هستند و پرتو انعکاس آیینهای مستقیم و حتی پرتوهای پراکندهشده
آنها نیز برای چشم بسیار خطرناک است .این نوع لیزرها در صورت سهل انگاری کاربر میتوانند
باعث بروز آتش سوزی شوند.
با توجه به مطالب فوق حتما در نظر داشته باشید که قبل از شروع آزمایش برچسب روی
لیزر را مشاهده کنید و نکات ایمنی را با توجه به میزان خطرات این لیزر به دقت رعایت

ایمنی در آزمایشگاه

11

نمایید .در شکل  0-0نمونهای از برچسب روی برخی لیزرها نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میکنید در این برچسبها اطلاعاتی در مورد طولموج ،توان خروجی ،کلاس و
نکات ایمنی لیزر نشان داده شده است.

شکل  :1-1برچسب اطلاعات لیزر شامل طولموج ،توان خروجی ،کلاس و نکات ایمنی لیزر .

 -2-1خطرات کار با لیزر
افراد در طی کار با لیزر می توانند با خطرات مختلفی روبرو شوند .این خطرات به دو دسته
اصلی تقسیم میشوند که عبارتند از -0 :خطرات غیر پرتوی و  -5خطرات پرتویی که ناشی
از تابش مستقیم ،انعکاسی یا بازتابی پرتو لیزر است .در ادامه به این خطرات خواهیم پرداخت.
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 -1-2-1خطرات غیر پرتوی
 خطرات غیر پرتویی که میتواند فرد را در معرض آسیب قرار دهد ،عبارتند از:
 خطرات الکتریکی
 خطرات ناشی ازایجاد آلاینده شیمیایی درهوا
 آتشسوزی و انفجار در محیط
 رنگها و محلولهای لیزر
 سر و صدا
 پرتوهای ماکروویو و امواج رادیویی
 که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

خطرات الکتریکی
از جمله خطرات الکتریکی لیزر میتوان به مواردی مثل برق گرفتگی و شوک (عمدتا لیزر
های تحقیقاتی) ،در طی تماس با موضع ولتاژ بالا و برق گرفتگی به سبب همراه داشتن وسایل
فلزی اشاره کرد .برای پیشگیری از خطرات الکتریکی لیزر موارد زیر را باید به خاطر داشت
 -0قبل از تماس با موضع ولتاژ بالا از قطع بودن جریان اطمینان حاصل شود.
 -5قبل از کار در مجاورت خازن ها از خالی بودن آنها اطمینان حاصل شود.
 -3شخص در حین کار با لیزرهای باز ،وسایل فلزی همچون ساعت ،حلقه و ...همراه خود
نداشته باشد.

ایمنی در آزمایشگاه
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خطرات ناشی از ایجاد آلایندههای شیمیایی در هوا
در اثر بر همکنش لیزر های کلاس  III. Bو  IVبا مواد ممکن است مواد سمی وارد هوا
شوند .مقدار ،نوع و ترکیب این مواد به مانعی که نور به آن برخورد میکند و نیز شدت پرتو
لیزر بستگی دارد .موادی مانند پلاستیکها ،کامپوزیتها ،فلزات و نسوج زنده میتوانند مواد
سرطانزا یا سمی و آلایندههای هوا را تولید کنند .در اطراف فلش لامپها و لیزرهای پرتوان
ناحیه فرابنفش ممکن است گاز سمی اوزن تولید شود .مواد اپتیکی خاص که برای فیلترهای
مادون قرمز و عدسی ها به کار میروند نیز در برخی موارد تولید مواد آلاینده هوا میکنند.
برای پیشگیری از این خطرات میتوان شرایطی ایجاد کرد که:
 -0تهویه محیط مرتب با سیستم تهویه هوای مناسب انجام شود.
 -5محل برخورد پرتو به مواد از سایر نواحی تفکیک شود (مانند هود).
 -3استفاده از ماسک ،کلاه ایمنی و عینک در صورت کار کردن با محلولها و رنگ های
شیمیایی.

خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار
پرتوهای مستقیم لیزرهای کلاس  IVمیتوانند سبب انفجار محلولهای قابل اشتعال،گازها و
مواد منفجره شوند .همچنین احتمال انفجار لامپ قوس الکتریکی ،لامپهای فیلمانی ،بانک
خازن در صورت عملکرد اشتباه وجود دارد .برای پیشگیری از وقوع این حوادث میتوان
شرایطی را ایجاد کرد که:
 -0مسیر پرتوهای لیزری حتی الامکان مسدود شود
 -5مواد غیر ضروری در مجاورت لیزر قرار نگیرند
 -3مواد با قابلیت انفجار و اشتعال در مجاورت لیزر قرار نگیرد و دور از لیزر ذخیره شوند.
 -4لامپهای قوس الکتریکی پرفشار و لامپهای فیلمانی در محفظههای مقاوم نسبت به
انفجار قرار گیرند.

22

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

 -5در اطراف اهدافی که قرار است پرتودهی شوند و همچنین تجهیزات نوری که احتمال
ترکیدن آنها وجود دارد ،از حفاظهای مناسب استفاده شود.
 -6خازنها دارای محدود کننده جریان و محافظ مخصوص باشند.

خطرات ناشی از رنگها و محلولهای لیزر
رنگهای لیزری در واقع مواد آلی با خاصیت فلورسانس هستند که در حلال حل میشوند تا
محیط لیزری ایجاد کنند .برخی از این محیط ها بسیار سمی و سرطانزا هستند و در صورتی
که در معرض تابش لیزر دیگری قرار گیرند ،احتمال بروز انفجار و آتشسوزی هم وجود دارد.
حتی تنفس و نشست این مواد بر روی پوست میتواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد.
برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید:
 -0به نکات ایمنی مربوط به هر ماده با توجه به اطلاعات مربوط به مواد سمی توجه شود.
 -5در محل کار با این مواد هود نصب شود.
 -3پوشش کاملی که گازها ازآن عبور نکنند در اطراف میز کار نصب شود.
 -4در هنگام کار از روپوش آزمایشگاه ،عینک مخصوص کار با مواد سمی و دستکش مخصوص
استفاده شود.

سرو صدا و نویز
هنگام کار با برخی لیزر ها مانند اگزایمر و بخار مس نویز و سروصدا زیادی ایجاد میشود و
باید از گوش محافظت شود .به عنوان یک کنترل سرانگشتی و ساده چنانچه امکان شنیدن
صحبت محاورهایی معمولی از فاصله تقریبا یک متر ممکن نباشد ،لازم است از محافظ گوش
استفاده شود.
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 -2-2-1خطرات پرتوی
پرتو لیزر میتواند بر روی پوست ،چشم و سایر اجزای بدن فرد تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
به طور کلی لیزر های دو کلاس  III.Bو  IVمیتوانند باعث ایجاد آسیبهای دائمی شوند.
در واقع با توجه به نوع لیزر و بافت در طی برهمکنش لیزر میتواند فرایندهای جذب ،بازتاب،
پراکندگی و عبور اتفاق بیفتد .نمایی از این پدیدهها در شکل  5-0نشان داده شده است .باید
توجه داشت که میزان اثرگذاری و یا آسیب فرد در اثر پرتو لیزر به عواملی مثل طول موج
خروجی لیزر ،شدت تابش لیزر ،نوع بافت ،مدت زمان تابش و اثرات گردش خون بستگی دارد.

شکل  :2-1برهمکنشهای لیزر با بافت.

بیشترین آسیب پرتو لیزر در اثر تابش این پرتو به پوست و چشم فرد ایجاد میشود که در
ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
 -0اثرات گرمایی ناشی از تابش لیزر که میتواند منجر به سوختگی ،التهاب ،خون ریزی
وگرم شدن بیش از اندازه بافت شود .لازم به ذکر است که احتمال سوختگی سطح پوست با
لیزرهای پرتوان و سوختگیهای عمیقتر در طول موج 0111نانومتر وجود دارد و حتی ممکن
است بافت پوست به دلیل تمرکز زیاد باریکه دچار تصعید نیز شود.
 -5اثرات فتوشیمیایی ناشی از تابش لیزر که منجر به تولید سم و تغییرات فتوشیمیایی
میشود .این اثرات حتی میتوانند باعث بروز التهاب ،زخم یا کدر شدن عدسی چشم شوند.
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در صورت تماس پوست با لیزرهای فرابنفش احتمال ابتلا به سرطان پوست به طرز چشمگیری
افزایش مییابد.

 -2-1سانحه ،عوامل موثر بر بروز سوانح لیزری و اقدامات لازم
حادثه در واقع رویدادی غیرمنتظره و غیرعادی یا به عبارتی اتفاق غیرمترقبه و پیش بینی
نشدهای است که به ندرت به وقوع پیوسته و ممکن است موجب آسیب به افراد و ایجاد سانحه
شود .سانحه در واقع به شرایطی اطلاق میشود که تغییر شرایط دستگاه یا محیط به گونهایی
اتفاق بیفتد که شدت پرتوهای نوری موجود در محیط از حالت عادی بیشتر شود .در صورت
بروز سانحه احتمال پرتوگیری غیرعادی وجود دارد .به طور کلی عوامل موثر بر وقوع حادثه
عبارتند از:
-0عدم آموزش مناسب کاربران لیزر
-5تنظیم لیزر بدون رعایت دستورالعمل مشخص شده از قبل
-3مسدود نکردن مسیر پرتوهای انعکاسی
-4عدم استفاده از عینک و یا استفاده از عینک نامناسب
-5عدم پیروی از دستورالعمل کار استاندارد با لیزر
در صورت بروز سانحه یا رویداد به هر شکل اعم از سوانحی که منجر به پرتوگیری افراد
میشود و یا رویدادهایی که بدون پرتوگیری حاد روی میدهد ،باید بلافاصله به استاد مربوطه
اطلاع داده شود .اگر پوست و چشم فرد پرتودیده هردو آسیب دیده باشند ،لازم است اقدامات
زیر انجام شود:
 -0عدم استفاده از پماد های سوختگی و غیره برای شخص پرتو دیده پیش از اعزام به مرکز
درمانی.
-5در صورت امکان از کمپرس آب سرد (یخ) بدون تماس با پوست یا چشم برای کاهش درد
ناشی از پرتوگیری استفاده شود.
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-3شخص پرتو دیده باید در اولویت دریافت کمک های پزشکی قرار گیرد (از آنجایی که
معمولا آسیب های چشمی دردناکتر از آسیب های پوستی هستند ،این بیماران از نظر درمانی
در اولویت هستند .در صورت نیاز به گزارش کتبی این گزارش باید شامل اطلاعاتی مثل تاریخ،
زمان و مکان وقوع سانحه ،مشخصات دستگاهی که سانحه در طی کار با آن رخ داده ،اسامی
و مشخصات افرادی که در محل حضور داشته اند ،اقداماتی که پس از وقوع سانحه صورت
گرفته و مدارک پزشکی شخص آسیب دیده باشد.
لازم به ذکر است که این سوانح بیشتر در مورد لیزرهای کلاس  III.Bو  IVحائز اهمیت
هستند .این لیزرها حدالامکان باید دارای پوشش خارجی باشند که به عنوان حفاظ عمل کند
و مانع از خروج پرتو لیزر به محیط شود .همچنین این لیزرها باید دارای کلید قطع خودکار
باشند ،به نحوی که با باز شدن حفاظ لیزر عملا تابش پرتو لیزر به صورت خودکار قطع شود.
علاوه بر این مسیر باریکه لیزر باید به شکلی تنظیم شود که شرایط ذیل برآورده شود:
 -0باریکه لیزر در ارتفاعی قرار نگیرد که فرد در حالت ایستاده یا نشسته در معرض آن قرار
باشد.
 -5حتی الامکان محل استقرار لیزر ثابت باشد ،به نحوی که در حین تنظیم لیزر یا کار با آن
مسیر باریکه تغییر نکند.
-3به سمت در یا پنجره تابانده نشود.
-4در صورت نیاز اطراف پرتو با حفاظ نسوز پوشیده شود.
 -5در صورت نیاز با قرار دادن مانع در پایان مسیر لیزر میتوان از انتشار باریکه لیزری
جلوگیری کرد.
 -6سطوح منعکسکننده در مسیر باریکه نباشند و همه پنجرهها با پوشش مناسب پوشانده
شوند .حتی اگر نتوان شرایطی را ایجاد کرد که لیزر به سطوحی با بازتاب قابل توجه برخورد
نکند ،آن سطح با پوشش جاذب پوشانده شوند تا پرتو از این سطوح بازتاب نشود.
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 -7تمامی اشخاصی که در محیط دارای تابش لیزری هستند ،باید برای سلامت چشم و
پوست خود از تجهیزات حفاظتی استفاده کنند.
برای پوست بدن پوشش مناسبی که تمام پوست را پوشش دهد ،کفایت میکند اما برای
عینک مواردی حائز اهمیت است که عبارتند از:
 -0عینکی استفاده شود که قابلیت تضعیف طول موج خروجی لیزر را داشته باشد.
 OD0-5عینک به گونهای باشد که شدت نور در پشت عینک ودر محل چشم کمتر از
حدود تعیین شده باشد.
 -3نور مرئی از آن به مقدار قابل توجهی عبور کند تا امکان دیدن پدیدهها توسط چشم
وجود داشته باشد.
 -4میدان دید شخص هنگام استفاده از عینک کافی باشد.
 -5اثرات شیمیایی ایجاد شده در اثر تابش پرتو لیزر به ماده جاذب عینک باعث ایجاد
آسیب دائمی در عینک نشود.
 -6استفاده از عینک راحت باشد و به خوبی روی صورت تنظیم شود به گونه ایی که از
رسیدن نور از هرطرف به چشم ممانعت شود.
 -7مقاومت مناسب در برابر پرتو های لیزر و عوامل مکانیکی داشته باشد.
 -8عینک محافظ باید دارای برچسب مشخصات باشند و روی این برچسب  ODو طول
موجی که عینک در آن کارایی دارد ،ثبت شده باشد OD .با استفاده از رابطه زیر محاسبه
میشود .مقادیر مختلف عبور به ازای ODهای مختلف در جدول  0-0و شکل  3-0نشان
داده شده است.
شدت موج فرودی
()0-0

 0در ادامه  ODتعریف خواهد شد.

شدت موج خروجی

𝑂𝐷 = 𝑙𝑜𝑔10
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جدول  1-1مقادیر عبور به ازای ODهای مختلف
عبور

OD

122%

2

%12

1

%1

2

%2.1

2

%2.21

2

%2.221

2

%2.2221

1

(ب)

(الف)

شکل  :2-1نمایی از الف) محافظهای مختلف چشم و ب) میزان عبور نور لیزر از شیشه محافظ-
های مختلف که به چشم کاربر رسیده است.
به طور کلی ،فاصله اسمی منطقه خطر ، rNHZ ،هر لیزر را با توجه به شرایط قرارگرفتن در معرض تابش و به
صورت زیر میتوان تعیین کرد:

()0-0

به ازای دید مستقیم لیزر

1  4  2 12
rNHZ  ( )( 
) a
   MPE 
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()5-0

به ازای باریکه کانونی شده

f0
4 12
() ( 
)
b0  MPE

()3-0

به ازای بازتاب پخش شده

 cos  12
)
 MPE

rNHZ

( rNHZ 

که در اینجا  MPEحد مجاز تابش ،واگرایی لیزر a ،قطر روزنه خروجی لیزر  ،توان لیزر،
 f 0فاصله کانونی b0 ،قطر باریکه قبل از ورود به عدسی  ،ضریب بازتاب هدف و  θزاویه
دید شخصی است.
حد مجاز تابش  MPEبرای طول موجهای نواحی مختلف متفاوت است و به زمان قرارگرفتن
در معرض تابش نیز بستگی دارد .این حد مجاز تابش برای نواحی مختلف به صورت زیر تعریف
و تعیین میشود.
1.8t 0.75  10 3

()4-0

ناحیه مرئی به مدت 1/55ثانیه

()5-0

ناحیه مرئی(  511-411نانومتر) به مدت  611ثانیه

CB 104

()6-0

فروسرخ ( 0151-711نانومتر) به مدت  01ثانیه

CB 103

()7-0

فروسرخ ( 0411-0151نانومتر) به مدت  01ثانیه

5.0CC

 CB ،CAو  Ccضرایب تصحیحی هستند که به صورت زیر تعریف میشوند:
()8-0

جذب کاهش یافته توسط ملانین ( 0151-711نانومتر)

)CA  102( 700

()9-0

ضریب تصحیح نور آبی ( 611-451نانومتر)

)CB  1020( 450

()01-0

جذب قبل از شبکیه ( 0511-0051نانومتر)

)CC  1018( 1150

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیقتر در مورد حد مجاز تابش  MPEبرای نواحی مختلف
بدن و طول موجهای مختلف میتوانید به جدول  5-0و  3-0مراجعه کنید .مقادیر پارامترها
و فاکتورهای تصحیح نیز در جدول  4-0گردآوری شده است.
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جداول  :2-1حد مجاز تابش  MPEبرای تابشهای مختلف لیزر به پوست.
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جداول  :2-1حد مجاز تابش  MPEبرای تابشهای مختلف لیزر به چشم.
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جداول  :2-1پارامترها و فاکتورهای تصحیح.
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آزمایش 2
تکنیکهای همخط سازی باریکه لیزر
 -1-2مقدمه
منظور از همخط سازی قرار دادن یک عنصر در موقعیت مناسب و زاویه مناسب است به
گونهای که باریکه لیزر دقیقا در مسیر مورد نظر منتشر شود .در بسیاری از موارد عدم همخط-
سازی دقیق باعث کاهش کیفیت نتایج ،افزایش خطای اندازهگیری و یا حتی به نتیجه نرسیدن
آزمایش میشود .بنابراین ،در ادامه روش همخط سازی لیزر نسبت به میز اپتیکی و روش قرار
دادن چند عنصر اپتیکی بسیار پرکاربرد مقابل نور لیزر بیان خواهد شد .با رعایت این اصول
و کسب تجربه میتوان هر عنصر اپتیکی دلخواه را در چیدمان مورد نظر قرار داد.

 -2-2همخط سازی لیزر نسبت به میز اپتیکی
در بسیاری از چیدمانها از لیزرهای نیمه رسانا یا هلیوم نئون استفاده میشود .نصب
صحیح لیزر نسبت به میز اپتیکی بسیار با اهمیت است .همخط نبودن لیزر نسبت به میز
باعث بروز مشکلات بسیاری هنگام قرار دادن دیگر عناصر اپتیکی در چیدمان و یا حتی امکان
پذیر نبودن ادامه کار میشود.
همواره در یک چیدمان اپتیکی تلاش بر آن است که ارتفاع پرتو لیزر نسبت به میز اپتیکی
و نیز راستای آن از راستای مورد نظر تغییر نکند ،بنابراین باید تمهیدی اندیشیده شود که
این شرایط به بهترین شکل فراهم شود .بدنه لیزرهای نیمه رسانا یا هلیوم نئون موجود در
آزمایشگاه لیزر دانشگاه سمنان لولهای شکل هستند .نگهدارندههای مختلف برای نصب این
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گونه لیزرها روی میز طراحی و ساخته شده است .این نگهدارندهها توسط دو میله استیل روی
میز نصب میشوند .در قسمت ابتدا و انتهای نگهدارندهها دو فک متحرک تعبیه شده است
که با حرکت دادن آنها قسمت ابتدایی و انتهایی لیزر در جهات بالا و پایین و چپ و راست
حرکت میکند .نمایی از نگهدارندههای لیزر موجود در شکل  1-2نشان داده شده است.

شکل  :1-2نمایی از نگهدارندههای لیزر .دو فک متحرک در ابتدا و انتهای این نگهدارندهها
تعبیه شده است که در شکل مشاهده میشود.

برای هر چیدمان اپتیکی در ابتدا باید لیزر در ارتفاع مناسب نسبت به میز نصب شود .این
ارتفاع باید به گونهای باشد که نور لیزر قابلیت عبور از تمام عناصر اپتیکی را داشته باشد .بهتر
است به ارتفاع کلیه عناصر موجود در چیدمان به طور تقریبی توجه شود و با رعایت این نکته
ارتفاع لیزر تنظیم شود .توجه نمایید که ارتفاع لیزر به گونهای انتخاب شود که تغییر احتمالی
ارتفاع (کم یا زیاد کردن ارتفاع) تا اندازهای امکان پذیر باشد .در این مرحله سعی نمایید مسیر
نور لیزر تا حد امکان از دو جهت ارتفاعی و سمتی با میز همخط باشد .در ادامهی کار باید
همخط سازی مسیر نور با میز با دقت بالایی انجام پذیرد .عبور نور لیزر از دو روزنهی هم
ارتفاع که بر روی یک خط راست قرار دارند ،یکی از متداولترین روشهای همخط سازی لیزر
با میز اپتیکی است .نمایی از این شیوه در شکل  2-2نشان داده شده است .بدیهی است که
در این روش به دو روزنهی هم ارتفاع و یک جابجاگر دوبعدی (برای افزایش دقت) نیاز داریم.
استفاده از تک روزنه نیز روش متداول دیگری است که برای همخط سازی لیزر با میز
اپتیکی به کار میرود .در این روش یک روزنه را تا حد امکان نزدیک لیزر قرار داده و آن را با
نور لیزر هم ارتفاع میکنیم .سپس همان روزنه را بدون تغییر ارتفاع روی یکی از خطوط میز
به فاصله دور برده و فقط با تغییر موقعیت انتهای لیزر سعی میکنیم نور لیزر را از روزنه عبور
دهیم .سپس روزنه را به نزدیکی لیزر برده و در این مرحله فقط با تغییر ابتدای لیزر نور لیزر
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را از روزنه عبور میدهیم .با تکرار این کار به اندازه دو تا سه مرتبه نور لیزر با دقت خوبی با
میز همخط خواهد شد .بدیهی است که این شیوه نسبت به شیوه اول مشکلتر است و نیاز به
دقت بیشتری دارد ولی در صورت کمبود امکانات میتواند مناسب و کارآمد باشد .در ادامه
روش همخط سازی چند عنصر اپتیکی پر کاربرد در این آزمایشگاه بیان خواهد شد.

(الف)

(ب)
شکل  :2-2نمای (الف) جانبی و (ب) بالایی از لیزر همخط شده با میز اپتیکی.
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 -4-2همخط سازی آینه تخت با باریکه لیزر
هم خط سازی آینه تخت با لیزر به کرات در چیدمانهای اپتیکی مختلف مورد استفاده
قرار میگیرد .برای این منظور از لیزرهای مرئی با توان اندک (در حد چند میلی وات) استفاده
میشود .اساس این شیوه انطباق راستای باریکه تابشی و بازتابشی در تابش عمود بر آینه است.
بنابراین پیش از همخط سازی آینه باید شرایطی اتخاذ شود که تابش لیزر تقریبا به مرکز آینه
بتابد .بدین منظور ابتدا ارتفاع و مکان آینه به گونهای تنظیم میشود که نور لیزر به مرکز آینه
تابیده شود .سپس با تنظیم دستی و پس از آن با استفاده از پیچهای تنظیمکنندهای که روی
نگهدارنده تعبیه شدهاند (شکل  ،)3-2شرایطی ایجاد شود که پرتو بازتابی بر روی پرتو تابشی
قرار گیرد .برای تنظیم دقیقتر میتوان از یک روزنه استفاده کرد به گونهای که نور تابشی و
بازتابی در فواصل مختلف از این روزنه عبور کند.

شکل  :4-2تصویر نگهدارنده عناصر اپتیکیِ قابل تنظیم.

در چیدمانهای آزمایشگاهی برای انحراف مسیر نور به اندازهی  09درجه میتوان از
آینههای تخت استفاده کرد .برای این منظور باید شرایطی ایجاد شود که باریکههای تابشی و
بازتابی در راستای دو ردیف عمود برهم از سوراخهای میز قرار گیرند .برای انحراف  09مسیر
نور لیزر با استفاده از آینه در ابتدا شرایطی ایجاد میشود که نور لیزر دقیقا موازی میز و به
مرکز آینه برسد .با فرض این که ارتفاع نور فرودی نسبت به میز به خوبی همخط شده است
یک روزنه را با نور فرودی هم ارتفاع میکنیم .حال روزنه را روی خط مناسب و تا حد ممکن
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دور از آینه قرار داده و با تغییر زاویهی آینه سعی میکنیم نور انعکاسی از روزنه عبور نماید.
دقت شود که زاویه بین نور فرودی و انعکاسی در انتهای کار  09درجه باشد.

 -3-2همخط سازی عدسی با باریکه لیزر
به منظور کاهش ابیراهی باید نور لیزر به مرکز عدسی تابانده شود .ابتدا با تغییر ارتفاع
عدسی سعی میشود که نور به مرکز عدسی بتابد .در این مرحله فقط به تنظیم دقیق ارتفاع
عدسی توجه شود .بهتر است یک روزنه (به طور موقتی) که با عدسی هم مرکز شده است
روی نگهدارندهی خود عدسی نصب شود و برای تنظیم ارتفاع از این روزنه استفاده شود .بعد
از تنظیم دقیق ارتفاع ،با جابجا کردن عدسی به سمت چپ و راست سعی نمایید نور لیزر به
طور دقیق به مرکز عدسی بتابد .بعد از انجام این دو مرحله و تثبیت موقعیت عدسی با تغییر
زاویهی عدسی با استفاده از پیچهای تنظیم شرایطی ایجاد شود که پرتو بازتابی (در صورت
موجود بودن) روی پرتو تابشی قرار گیرد .در این مرحله نیز میتوان پرتوهای تابشی و بازتابی
را در فواصل نزدیک و دور از یک روزنه عبور داد .این روزنه در ابتدا باید با پرتو فرودی هم
ارتفاع باشد .در صورتی که همخطی با دقت بالا لانجام شود مرکز باریکه عبوری از عدسی
نسبت به میز با همین روزنه هم ارتفاع خواهد بود.

 -3-2همخط سازی آینه کروی با باریکه لیزر
روش قرار دادن آینه کروی مقابل باریکه لیزر بسیار شبیه قرار دادن عدسی مقابل باریکه
است .برای انجام این کار نیز باید در ابتدا ارتفاع آینه به گونهای تنظیم شود که باریکه به مرکز
آینه بتابد و سپس با حرکت آینه به سمت چپ و راست باریکه کاملا رو مرکز آینه قرار گیرد.
این کار کاملا شبیه به مرحله تثبیت موقعیت عدسی است .در این مورد نیز میتوان روزنهای
هم مرکز با آینه را روی نگهدارنده آینه نصب کرد و از این روزنه برای پیدا کردن مرکز آینه
استفاده کرد .در انتها با تنظیم زاویهی آینه ،باریکه بازتابی باید روی باریکه تابشی قرار گیرد.
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 -3-2همخط سازی عناصر اپتیکی دیگر با نور لیزر
در چیدمانهای اپتیکی معمولا از عناصر اپتیکی زیادی مثل آینهها ،عدسیها ،انواع منشور،
بلورهای خطی و غیرخطی ،تیغههای اپتیکی و صافیها ،روزنهها و  ...استفاده میشود .همخط
سازی دقیق هر عنصر باعث افزایش کیفیت نتایج و کاهش خطا میشود .در قسمتهای قبل،
دستورالعمل قرار دادن چند مورد از پرکاربردترین عناصر اپتیکی مقابل نور لیزر بیان شد .با
اتکا به تجربیات کسب شده و با استفاده از روشهای بیانشده میتوان هر عنصر دلخواه را در
مسیر نور لیزر قرار داد و با سایر عناصر اپتیکی هم خط کرد .در حالت کلی هنگام قرار دادن
یک عنصر مقابل باریکه لیزر باید به چند نکته توجه شود:
الف) عدم تغییر ارتفاع مرکز باریکههای بازتابی و عبوری (به جزء در موارد خاص)
ب) عدم تغییر زاویهی مسیر باریکههای بازتابی و عبوری نسبت به مسیر پیشبینی شده
ج) عدم تشکیل باریکههای بازتابی زاید
د) تاباندن نور به مرکز عناصر اپتیکی (به ویژه هنگامی که سطح عنصر دارای انحنا است)
البته با توجه به نوع و کاربرد عنصر اپتیکی در یک چیدمان خاص ممکن است یک یا چند
مورد فوق نقض شود .برای مثال ممکن است لازم باشد باریکه چندین بار در مسیرهای
مختلف از یک عنصر اپتیکی عبور کرده و بخش عمدهای از سطح آن را بپوشاند .طبیعتا در
این حالت باریکه اولیه به مرکز عنصر تابیده نخواهد شد .در موارد دیگر ممکن است در عبور
نور از عنصر اپتیکی مسیر حرکت جابجا شود .در شکل ( )4-2جابجایی مسیر حرکت نور در
عبور از تیغه نشان داده شده است.
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شکل  :3-2نمایی از یک چیدمان اپتیکی که مسیر باریکه روی یک خط نیست.

از چیدمان شکل  4-2غالبا زمانی استفاده میشود که باید بنا به دلایلی ارتفاع باریکه
اندکی تغییر کند اما پرتو همچنان موازی سطح میز اپتیکی باقی بماند .در این شرایط تغییر
ارتفاع باریکه از رابطه زیر بدست میآید:
()1-2

) t sin(  
cos 

S

که در آن  زاویه تابش  ،زاویه شکست و  tضخامت تیغه است .برای محاسبه زاویه
شکست میتوان از قانون اسنل استفاده کرد.
()2-2

) ni sin( )  nr sin(

حداکثر جابجایی باریکه مساوی ضخامت تیغه است.
()3-2

  0   0  S  0
   2    c  Smax  t
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آزمایش 3
اندازهگیری قطر باریکه گاوسی با دوربین CCD

اهداف آزمایش
 تعیین قطر باریکه لیزر در هر فاصله اي از كمره
 تعیین محل كمر باریکه (كمره)
 تعیین شعاع رایلی
 تعیین ضریب كیفیت باریکه

وسایل مورد نیاز
 لیزر
 توزیعسنج
 ریل
 كامپیوتر براي برازش (فیت) كردن داده ها
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 -1-3مبانی نظری آزمایش
تابع توزیع شدت باریکه گاوسی در راستاي انتشار (محور طولی  ) zو عمود بر راستاي
انتشار (محور عرضی  ) rبا رابطه زیر داده میشود (با این فرض كه مکان كمره z  0
فرض شود):
2

()1-3

 w 
I (r , z )  I 0  0  exp  2r 2 / w( z ) 2 
 w( z ) 

كه در آن )  w( zشعاع باریکه در فاصله  zاز كمر باریکه است .كمر باریکه كه به
اختصار به آن كمره هم گفته میشود ،محلی است كه در آن قطر باریکه كمینه میشود.
شعاع باریکه مساوي فاصله اي از محور باریکه است كه در آن شدت به اندازه
 1 / e2  0.136برابر مقدار بیشینه آن میشود
چنانچه مکان كمره در مبدا محور  zنباشد و در مکان  z  zwفرض شود آنگاه ) w( z

از رابطه زیر به دست میآید:
1

()2-3
()3-3

2



 ( z  zw ) 2
w( z )  w0 1 

z 02


1
) I (r  0, z
e2

I (r , z ) r  w( z ) 

 w0شعاع باریکه در محل كمره   z  zw و  z0طول رایلی نام دارد.
 w 02

()4-3
()5-3

M2 

M 2  z0







k w 02
2

2z0
k

z0 

w0 
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در این روابط  M 2ضریب كیفیت باریکه است.
طول رایلی مساوي فاصلهاي از كمر باریکه است كه در آن فاصله شعاع باریکه  2برابر
شعاع آن در كمر باریکه است یعنی مساحت لکه باریکه دو برابر و در نتیجه شدت نصف
شده است .این كمیت در محاسبه برخی كمیتهاي مهم مثل ضریب كیفیت باریکه لیزري
مورد توجه قرار میگیرد .نمایی از تغییرات شعاع باریکه گاوسی نسبت به فاصله از كمر
باریکه در شکل  1-3نشان داده شده است.
()6-3

1
I0
2

w( z  zw  z0 )  2 w0  I ( z  z w  z0 ) 

شکل  :1-3تغییرات اندازه لکه 𝑾(𝒛) ،باریکه گاوسی .شعاع باریکه ،𝑾𝟎 ،و طول ریلی.𝒁𝟎 ،
در این شکل مکان کمره مبدا محور  zفرض شده است.
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 -4-3روش آزمایش
شعاع باریکه در هر فاصله اي از كمره را میتوان با روشهاي مختلف اندازه گیري كرد.
شیوه مستقیم آن استفاده از یک دوربین سی سی دي است كه داراي نرم افزار مخصوص
محاسبه ویژه گی هاي باریکه باشد .به این دوربین توزیع سنج 1گفته میشود .نمایی از این
دوربین توزیعسنج در شکل  4-3نشان داده شده است.

شکل  :4-3نمایی از توزیعسنج.

در شکلهاي  3-3الف و ب به ترتیب نمایی از توزیع شدت باریکههاي لیزري با قطر
 2/11mmو  111mدر دوربین نشان داده شده است .براي استفاده از این دوربین باید
آن را در مسیر انتشار پرتو لیزر طوري نصب كرد كه پرتو لیزر به وسط آشکارساز آن بتابد.
براي جلوگیري از آسیب دوربین باشد حتما فیلتر مناسب جلو دوربین نصب شود .اگر شدت
تصویر روي صفحه نمایش كامپیوتر ضعیف بود میتوان فیلتر را ضعیفتر كرد تا تصویري
واضح همانند شکلهاي -3-3الف و -3-3ب مشاهده شود.

Beam Profiler

1
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الف

ب
شکل  :3-3توزیع شدت یک باریکه :الف) با قطر  4112میلی متر و ب) با قطر  121میکرون.

لیزر را روي پایه نصب كرده و پرتو آن را با میز اپتیکی هم ارتفاع كنید .ریل را جلو لیزر
روي میز طوري نصب كنید كه پرتو لیزر دقیقا منطبق بر راستاي ریل باشد ،به طوریکه
وقتی دوربین را روي ریل سوار كردیم پرتو لیزر دقیقا به وسط آشکارساز دوربین بتابد .فیلتر
متغییر را جلوي لیزر قرار داده و آن را در حالت كمترین عبور قرار دهید .دوربین را روي
پایه و كالسکه متحرك نصب و روي ریل سوار كنید و آن را در نزدیکترین فاصله از خروجی
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لیزر قرار دهید .درپوش دوربین را برداشته و چک كنید كه پرتو به وسط آشکارساز برخورد
كند .سپس كابل  USBدوربین را به كامپیوتر وصل كرده ،نرم افزار دوربین را اجرا كنید.
در این حالت تصویر پرتو لیزر را مشاهده میكنید .براي داشتن تصویر واضح با شدت كافی
فیلتر متغییر را به آهستگی چرخانده به طوریکه عبور آن بیشتر شود .عبور از فیلتر نباید
آنقدر زیاد شود كه وسط تصویر سفید رنگ شود .در این حالت دوربین اشباع شده و ممکن
است آسیب ببیند .عبوري فیلتر را تا اندازهاي افزایش میدهیم تا وسط تصویر قرمز رنگ و
نهایتا صورتی شود.
نرم افزار مشخصات باریکه از جمله قطر آن در دو جهت افقی و قائم و ضریب بیضوي
بودن و همچنین قطر باریکه با فرض دایره اي بودن آن را محاسبه كرده و نشان می دهد .از
آنجایی كه مکان كمره معلوم نیست و یکی از پارامترهایی است كه قرار است در این
آزمایش اندازه گیري شود ،مکان كمره را  z  zwانتخاب میكنیم .با این فرض به مکان
اولیه دوربین میتوان هر عددي (  ) z1نسبت داد .سپس دوربین را به اندازه  2سانتیمتر
جابجا كرده و قطر باریکه را در مکان جدید (  ) z2  z1  2ثبت كنید .این عمل را براي
مکانهاي جدید تکرار و جدول  1-3را تکمیل نمایید .نمونهاي از اندازه گیري انجام شده
براي لیزر دیودي با طول موج  656نانومتر در جدول  2-3آمده است.
با برازش (فیت) كردن دادههاي اندازه گیري شده به معادله ( )2-3میتوان پارمترها
باریکه از جمله شعاع كمره ،مکان كمره و طول رایلی را استخراج كرد.
جدول  :1-3جدول مکان دوربین و شعاع باریکه لیزری.

شعاع باریکه w

مکان دوربین z
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جدول  :4-3جدول مکان دوربین و شعاع باریکه لیزر دیودی با طول موج .446 nm

شعاع باریکه (  m ) w

مکان دوربین )mm( z

51313

366

51111
52515

346
356

53315

426

54211
55114

466
566

56116
51216
55413

546
556
626

51616

666

66111
62313

166
146

63114

156

65211

526

شکل  :2-3شعاع باریکه لیزر بر حسب مکان دوربین در راستای انتشار پرتو لیزر.

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

24

شکل  :4-3منحنی قرمز رنگ حاصل برازش دادهای تجربی به معادله ( )4-3است.

از برازش داده اي تجربی جدول  2-3با معادله ( )2-3اطلاعات زیر استخراج شده است.
w0  500  m

()1-3

z0  860 mm
zw  100 mm

با توجه به اینکه اولین مکان دوربین را  366میلیمتر فرض كردیم و اینکه مکان كمره 166
میلیمتر تعیین شده است ،در نتیجه مکان كمره  266میلیمتر قبل از اولین مکان دوربین
واقع شده است.
پس از تعیین شعاع كمره و طول رایلی می توان از رابطه ( )4-3استفاده كرد و ضریب
كیفیت باریکه را محاسبه كرد.
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 w 02
M2 

()5-3

3.14  0.52
M 2  650  106

z0 

860 

M 2  1.4
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آزمایش 4
اندازهگیری قطر باریکه گاوسی به روش
جابجایی گوه

هدف آزمایش
 اندازهگيري قطر باریکه گاوسی

وسایل مورد نیاز
 ليزر
 مانع یا گوه
 جابجاگر با پيچ ميکرومتري
 پاورمتر
 پایه ليزر و نگهدارندهها
 کامپيوتر و نرمافزار مناسب براي برازش دادهها
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 -1-4مبانی نظری آزمایش
در این آزمایش روش دیگري براي اندازهگيري قطر باریکه ليزر ارائه خواهد شد .این روش
اگر چه که پروفایل باریکه ليزر را نمیدهد اما حتی در شرایطی که توزیعسنج وجود ندارد،
نيز اطلاعات مناسبی در مورد قطر باریکه ليزر در اختيار فرد قرار میدهد .همان طور که در
شکل  1-4دیده میشود ،تيغهاي روي جابجاگر (موتوري یا دستی) قرار گرفته و در راستاي
عمود بر راستاي انتشار باریکه ليزري جابجا میشود و همزمان توان باریکه عبوري از کناره
گوه یعنی توان رسيده به توانسنج اندازهگيري میشود .براي این منظور ،راستاي جابجایی
تيغه مطابق شکل  1-4به عنوان محور  yدر نظر گرفته شده و توان عبوري با جابجایی گوه
بر حسب متغير  yاندازهگيري میشود.
بهطور کلی دو روش متداول براي اندازهگيري قطر باریکه ليزري بدون استفاده از بيم
پروفایلر وجود دارد .روش آزمایش در هر دو شيوه یکسان و تنها تفاوت در روش استدلال و
استخراج نتایج میباشد .روش اول اندکی مشکلتر است و نياز به دانش محاسبات عددي دارد
اما در عين حال امکان دستيابی به پروفایل باریکه ليزري در راستاي اسکن گوه نيز در این
روش وجود دارد .روش دوم اندکی سادهتر است اما اطاعات کمتري را در اختيار فرد قرار
میدهد.

y

توان سنج

شکل  :1-4چیدمان تعیین شعاع باریکه با روش جابجایی گوه.

25

اندازهگیری قطر باریکه گاوسی به روش جابجایی گوه

روش اول:
براي دستيابی به دانش لازم براي استدلال با روش اول به صورت زیر میتوان عمل کرد.
تابع توان نسبی ، Pr ( y ) ،را میتوان به صورت نسبت توان رسيده به پاور متر در هر  yبه
توان کل ، PTotal ،تعریف کرد .یعنی:

) P( y
PTotal

()1-4

Pr ( y ) 

توزیع محوري شدت ليزر براي باریکه گاوسی به صورت زیر داده میشود:
()2-4


 2 ( y  y0 ) 2 
exp



w2




 2 ( x  x0 ) 2
I ( x, y )  I 0 exp 
w2


توان کل ليزر را میتوان به طور نظري به صورت زیر محاسبه کرد و عملا با قرار دادن
توان سنج مقابل باریکه ليزر اندازه گيري میشود.
I ( x, y ) dx dy 

()3-4









PTotal  



 2 ( x  x0 ) 2 
 2 ( y  y0 ) 2 
 I 0 exp  w2  exp  w2  dx dy
  w2 I 0 / 2








در نتيجه توان نسبی ، Pr ( y ) ،به صورت زیر به دست میآید:
Pr ( y ) 

()4-4

y
 2( x  x0 ) 2 
 2( y  y0 ) 2 
I 0 exp 
 dx   exp 
 dy
w2
w2




2
 w I0 / 2

با انتگرال گيري روي مولفه  xخواهيم داشت:
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()5-4


 dy


 2 ( y  y0 ) 2
exp
  w2
y

1 2
w 

Pr ( y ) 

چنانچه از طرفين رابطه بالا نسبت به متغير  yمشتق بگيریم رابطه زیر بدست خواهد
آمد:
()6-4

 2 ( y  y0 ) 2 
dPr ( y ) 1 2

exp 

dy
w 
w2



این رابطه نشان میدهد که چنانچه از مقادیر توان نسبی نسبت به  yمشتق بگيریم
دادههاي بدست آمده از یک توزیع گاوسی پيروي میکند که دقيقا همان پروفایل باریکه
ليزري است که در آزمایش از آن استفاده شده است .بنابراین براي دستيابی به پروفایل باریکه
ليزري و نيز قطر باریکه باید توان نسبی ، Pr ( y ) ،بر حسب جابجایی گوه ، y ،اندازهگيري
شود ،سپس با استفاده از روشهاي عددي یا نرمافزار  Originمشتق دادههاي تجربی محاسبه
و بر حسب  yرسم شوند .با برازش تابع ( )6-4به دادههاي مشتق بر حسب  yمیتوان به
سهولت شعاع باریکه را تعيين کرد .پس از برازش تابع ( )6-4در هر نرمافزار مقادیر  wو سایر
ثوابت موجود در تابع ( )6-4توسط نرمافزار اعلام میشود .براي درک بهتر در شکل 2-4
نمودار توان عبوري نسبی ، Pr ( y ) ،بر حسب جابجایی گوه ، y ،نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میکنيد در ابتداي آزمایش مقدار توان عبوري نسبی ، Pr ( y ) ،برابر صفر است و
این یعنی در ابتداي آزمایش تيغه کاملا جلوي باریکه را گرفته است و بنابراین توان عبوري در
این حالت صفر است .با حرکت تيغه در طی آزمایش در واقع باریکه آزاد شده و توان عبوري
افزایش یافته و به مقدار بيشينه خود رسيده و سپس کاهش مییابد و دوباره صفر میشود.
) dPr ( y
با مشتقگيري عددي از دادههاي شکل  2-4و رسم نمودار
dy

بر حسب  yبه نمودار

شکل  3-4خواهيم رسيد .در این شکل دایرهها بيانگر دادههاي تجربی و خط قرمز تابع گاوسی
برازششده به دادههاي تجربی است .با استفاده از ثابت برازش  wمیتوان به سادگی شعاع
باریکه را محاسبه کرد.
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شکل  :5-4توان نسبی ، Pr ( y ) ،بر حسب مکان تیغه.،y ،

شکل  :5-4مشتق توان نسبی ، dPr ( y ) ،بر حسب مکان تیغه . y
dy
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این روش اندازهگيري عملا به دانش محاسبات عددي یا استفاده از نرمافزارهایی مثل
 Originبراي مشتقگيري عددي از داده هاي تجربی نياز دارد ،بنابراین در برخی موارد براي
بعضی کاربران اندکی مشکل است .در ادامه روش دیگري که به مراتب سادهتر است و نياز به
مشتق گيري عددي ندارد ،بيان خواهد شد .البته لازم به ذکر است که روش اول بسيار
متداولتر است.

روش دوم:
تئوري این روش تقریبا همان تئوري روش اول است .به همين دليل تئوري آزمایش به
اختصار بيان خواهد شد .این آزمایش بر این فرض بنا نهاده شده است که باریکه ليزر داراي
توزیع عرضی گاوسی با نيم پهناي  wاست .هدف از آزمایش اندازهگيري  wاست .توزیع
عرضی باریکه را به صورت زیر در نظر میگيریم:

) I (r )  I0 exp(2r 2 / w2

()7-4

که در اینجا  I 0اندازه شدت در مرکز باریکه است .در صورتی که بخشی از باریکه توسط
مانع کدري پوشانده شود ،توان عبوري از رابطه زیر به دست میآید:
()8-4

I 0 exp(2( x 2  y 2 ) / w2 ) dx dy

y0







I (r ) dx dy  



y0







Pt  



در این رابطه فرض شده است مانع کدر بازه  y0تا  را پوشانده است .نمایی از سطح
مقطع باریکه ليزري و مانع کدر در شکل  4-4نشان داده شده است .انتگرالهاي رابطهي (-4
 )8در دو بعد  xو  yرا میتوان به صورت زیر نوشت:
()9-4

y0







Pt  I 0  exp(2 x 2 / w2 )dx  exp(2 y 2 / w2 )dy

25

اندازهگیری قطر باریکه گاوسی به روش جابجایی گوه

شکل  :4-4نمایی از سطح مقطع باریکه لیزری و مانع کدر .بخشی از باریکه لیزری توسط
مانع پوشانده شده است و مانع میتواند در راستای  yجابجا شود.

این انتگرال با استفاده از تغيير متغيرهاي
انتگرال اول به انتگرال زیر تبدیل میشود:
()11-4

x  x 2 / w

و  y  y 2 / wو محاسبه
y0

Pt  I 0  ( w2 / 2)  exp( y2 )dy 


با ميل دادن مقدار  y0  y0 2 / wبه سمت  توان کل باریکه را میتوان محاسبه
کرد زیرا این معادل بردن ابتداي مانع به  +یا به عبارتی عدم وجود مانع است .توان کل
باریکه ليزري با این شرایط برابر است با:

Pmax  I0 w2 / 2

()11-4

با تقسيم دو رابطه اخير بر هم توان عبوري نسبی به دست میآید:
()12-4
به عبارت دیگر داریم:

exp( y2 )dy

y0





1


Pr ( y0 ) 
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()13-4

exp(2 y 2 / w2 )dy

y0

2





w

Pr ( y0 ) 

مشروط بر این که مقدار  wمشخص باشد ،این انتگرال را میتوان بر حسب تابع خطا
( ) erfبه صورت عددي محاسبه نمود ولی هدف یافتن یک عبارت تحليلی براي توصيف این
انتگرال نيست .بلکه هدف محاسبه مقدار  wبا استفاده از این رابطه است .مقدار این انتگرال
به  y0وابسته است.
در شکل  5-4نمودار )  Pr ( y0بر حسب  y0ترسيم شده است .براي ترسيم این نمودار
میتوان از نرم افزارهایی مانند  Mathematicaیا  Mathcadاستفاده کرد .همانطور که در
شکل  5-4مشاهده میشود ،مقدار تابع به ازاي مقادیر کوچکتر از  y0  3به سمت صفر و
در بازه بزرگتر از  y0  3به سمت یک ميل میکند ،در نتيجه بررسی تابع در خارج از این
بازه اهميتی ندارد .با توجه به تغيير متغير قبل از رابطه ( )11-4زمانيکه  y0   wباشد،
مقدار  y0   2خواهد بود .با محاسبه عددي انتگرال ( )13-4مشخص میشود که توان
عبوري نسبی )  Pr ( y0در این دو نقطه برابر است با:
()14-4

Pr ( y0   2)  0.977
Pr ( y0   2)  0.023

حال اگر روي نمودارِ توان عبوري نسبی( ، Pr ،نمودار تجربی) دو خط افقی به ارتفاع
 0.023و  0.977ترسيم نمایيم ،این دو خط نمودار را در دو نقطه قطع خواهد کرد .تفاضل
مختصات افقی این دو نقطه یعنی مقدار  برابر با    2wاست که با اندازهگيري آن مقدار
 wمحاسبه میشود.
این تکنيک را میتوان در ارتفاعهاي دیگر نيز به کار برد .براي مثال در
()15-4

y0  1

داریم:

Pr ( y0  1)  0.921
Pr ( y0  1)  0.079

ی
حال اگر خطوط افقی در ارتفاعهاي رابطه ( )15-4رسم شود  ،تفاضل مختصات افق ِ
نقاط تقاطع برابر با    2w / 2خواهد شد .میتوان این کار را به ازاي مقادیر مختلف y 0
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انجام داد و مقدار  wرا محاسبه کرد .اگر  y0  در نظر بگيریم ،مقدار تفاضل مختصات
افقیِ نقاط تقاطع برابر با    2 w / 2میشود .با اندازهگيري ( به ازاي مقادیر دلخواه
 ) میتوان چندین مقدار  wرا محاسبه کرد
در چيدمانی که در ادامه توصيف خواهد شد ،روش تجربیاي براي به دست آوردن این
نمودار ارائه خواهد شد .با استفاده از این نمودار میتوان نيم پهناي تابع توزیع عرضی باریکه،
 ، wرا محاسبه کرد.

شکل  :2-4توان عبوری بهنجار شده ، Pr ( y0 ) ،بر حسب مکان تیغه . y 0 ،خطوط افقی باید
با فاصله برابر نسبت به ارتفاع  0/2ترسیم شود.

 -5-4روش آزمایش
در ابتدا ليزر را روي ميز اپتيکی نصب کرده و آن را با ميز هم خط کنيد .پاورمتر را مقابل
ليزر قرار داده و توان ليزر را اندازهگيري و ثبت نمایيد .سپس یک مانع کدر با لبه کاملا صاف
(مانند یک تيغ) را با استفاده از جابجاگر یک بعدي در مسير باریکه قرار دهيد .سعی نمایيد
سطح تيغ بر راستاي انتشار باریکه عمود باشد .نخست مانع را در مکانی قرار دهيد که تمام
توان باریکه عبور نماید .نمایی از این چيدمان در شکل  1-4نشان داده شده است .سپس
توسط جابجاگر مانع را با گام هاي بسيار ریز به باریکه نزدیک نمایيد و در هر گام مکان مانع
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و توان عبوري را ثبت نمایيد .دقت شود که تمامی مقطع باریکه عبوري روي سطح حساس
پاورمتر قرار گيرد  .در پایان هر گام توان عبوري را بر توان عبوري اوليه (توان کل باریکه)
تقسيم نمایيد تا توان عبوري نسبی )  Pr ( y0به دست آید.
در هر گام که مانع در راستاي محور  yها جابجا میشود ،عملا بخش کمتري از باریکه
ليزري به پاورمتر میرسد و توان باریکه عبوري افت میکند ،تا جایی که مانع باریکه ليزري
را به صورت کامل مسدود میکند و پاورمتر توان قابل توجهی را ثبت نمیکند .جابجایی مانع
را با گام هاي ریز تا زمانی ادامه دهيد که توان پاورمتر صفر شود .در طی آزمایش جدول 1-4
را تکميل نمایيد .در واقع در این شرایط (با توجه به نمودار  )5-4مکان مانع کدر (گوه) از
سمت مثبت محور  yها به سمت منفی در حال حرکت است.
جدول  :1-4توان نسبی عبوری ، Pr ( y ) ،در مکانهای مختلف مانع،y ،
) Pr ( y

y

) Pr ( y

y

) Pr ( y

y

11

5

1

15

5

5

15

5

5

14

5

4

12

10

2

توجه کنيد که در این آزمایش فقط تغييرات مکان مانع را اندازه گرفتهایم و مختصات
لبه مانع مشخص نيست .به عبارت دیگر محل مبدا محور  yها (محل بيشينهي شدت باریکه)
مشخص نيست .البته با تحليل دادههاي تجربی میتوان محل مبدا محور  yها را یافت .در
محل  y  0مقدار توان عبوري به نصف مقدار توان بيشينه خواهد رسيد.
براي محاسبه با روش اول کافی است که نمودار توان عبوري نسبی ، Pr ( y ) ،را بر حسب
مکان مانع رسم کرده و در گزارش کار وارد نمایيد .سپس با استفاده از روش عددي پيوست
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 1میتوانيد مشتق توان نسبی عبوري ، dpr ،را محاسبه و نمودار این کميت را بر حسب y
dy

رسم نمایيد .با برازش تابع گاوسی ( )6-5میتوان شعاع باریکه  wرا محاسبه کرد.
براي محاسبه  wبا روش دوم در ابتدا توان عبوري بهنجار شده ، Pr ( y0 ) ،بر حسب
مکان تيغه y0 ،را رسم نمایيد .سپس جدول  2-4را با توجه به نمودار تکميل و مقدار  wرا
محاسبه و در جدول وارد کنيد .در این مرحله میتوان از تمام مقادیر  wمحاسبه شده،
متوسط گيري کرد و مقدار  wرا اعلام نمود .البته لازم به ذکر است که میتوان نمودار 
را بر حسب  ترسيم کرد و با محاسبه شيب نمودار مقدار  wرا محاسبه نمود .این شيوه
معمولا در محاسبات تجربی متداولتر است.
براي محاسبه  wاز مقادیر جدول زیر استفاده نمایيد .با مقایسه مقادیر درج شده در
ستونهاي  3و  4با یکدیگر مقدار  wمحاسبه میشود .با انتخاب مقادیر دیگر  سطرهاي
دیگري به جدول اضافه نمایيد و در آخر از مقادیر محاسبه شده متوسط گيري و گزارش
نمایيد.
البته به جاي استفاده از روش ترسيمی به سادگی میتوان با برازش دادههاي تجربی با
تابع exp(2 y 2 / w2 )dy

y0

2



 Pr ( y0 ) با استفاده از نرم افزارهاي مختلف شبيه


w
 ،Mathematicaمقدار شعاع باریکه را به دست آورد مشروط بر این که محل  y  0یعنی

محلی که در آن توان عبوري دقيقا نصف توان کل میشود را در هنگام آزمایش و داده برداري
مشخص شده باشد.
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جدول  :1-4مقادیر کميتهاي مورد ارزیابی در محاسبه قطر باریکه با روش دوم لبه گوه.

مقدار



مقدار

) Pr ( y0  

مقدار  تئوری

  2 w / 2

مقدار محاسبه
مقدددار

 تجربی

شدهی w

ب ه روش

مقدایسدددهمقددادیر
سددتونهای 5و  4با
یکدیگر

2

Pr ( y0   2)  0.977
Pr ( y0   2)  0.023

(2 2)  w / 2

1

Pr ( y0  1)  0.921
Pr ( y0  1)  0.079

(2)  w / 2

0.75

Pr ( y0  0.75)  0.856
Pr ( y0  0.75)  0.144

(1.5)  w / 2

0.5

Pr ( y0  0.5)  0.760
Pr ( y0  0.5)  0.240

(1)  w / 2

0.25

Pr ( y0  0.75)  0.638
Pr ( y0  0.75)  0.362

(0.5)  w / 2

0.00

Pr ( y0  0.00)  0.5

(0.0)  w / 2

مقدار w

قابل

محاسبه نیست ولی

0.0

ای د ن محددل نقطدده

y0

یا همددان

مبددا محور  yهددا
است.
دیگر مقادیر

آزمایش 5
اندازه گیری واگرایی باریکه لیزر

هدف آزمایش:
 بررسی میزان واگرایی لیزر

وسایل مورد نیاز:
 لیزر
 گوه
 پاورمتر
 پایهها و نگهدارندهها
 خطکش
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 -1-5مبانی نظری آزمایش
تمامی باریکههای لیزری از جمله باریکههای گاوسی کاملا موازی نیستند ،بلکه به دلیل
پدیده پراش اندکی واگرایی (حدود چند میلی رادیان) دارند .واگرایی لیزر (نیم زاویه) مطابق
شکل  1-5به صورت شیب خطی تعریف میشود که از کمر باریکه در  r  0گذشته و بر
کناره باریکه در فاصله بسیار دور از کمره مماس است .این خط به رنگ آبی در شکل 1-5
نشان داده شده است .برای محاسبه زاویه واگرایی ،  ،داریم که:
z 2 12
)
z0 2

w0 (1 

) w( z
 lim z 
z
z
2 1
z
z
w0 ( 2 ) 2 w0
z0
z0 w0  w0




z
z
z0  w0 2

()1-5


 w0

()2-5

شکل  :1-5نمایش واگرایی باریکه

واگرایی تمام زاویه،

  lim z 

angle

 ، Fullدر واقع دو برابر نیم زاویه است.

 Half angle 

اندازه گیری واگرایی باریکه لیزر

()3-5

45

2  1.27 

, D  2w0
 w0
D

 Full angle  2 Half angle 

که در اینجا  Dقطر باریکه در کمر باریکه و  طول موج لیزر است.
همانطور که گفته شد ،با اندازه گیری شعاع باریکه در دو مکان مختلف در راستای انتشار
باریکه (محور  ) zدر فواصل دور از کمر باریکه میتوان از رابطه زیر واگرایی باریکه لیزر را
تعیین کرد.
1

()4-5

z

1 2

z0

w
z2 
w( z )  w0 1  2   w( z )  0 z   z
z0
 z0 
w
w   z   
z

 w1شعاع باریکه در مکان اولیه و  w2شعاع باریکه در مکان ثانویه و  zفاصله دو مکان
اندازهگیری است .در رابطه بالا واحد اندازه گیری شعاع و فاصله باید یکسان باشد .در این
صورت زاویه واگرایی بر حسب رادیان بدست خواهد آمد.

 -2-5روش آزمایش
در ابتدا با استفاده از یکی از شیوههای اندازهگیری شعاع باریکه گاوسی مقدار شعاع باریکه
در مکان  Z1اندازهگیری میشود .سپس گوه (مانع) را به نقطه  Z 2منتقل نمایید و مشابه
قبل مقدار شعاع باریکه را اندازهگیری و جدول  1-5را تکمیل نمایید .با استفاده از رابطه -5
 4مقدار زاویه واگرایی را محاسبه و در جدول وارد کنید .دو زاویه واگرایی مختلف برای لیزر
محاسبه کرده و مقدار میانگین را گزارش نمایید.
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جدول  :1-5مقادیر مکان گوه ،کمر باریکه و زاویه واگرایی لیزر.
) ( rad



)( mm

w2

)(mm

w1

)( mm

z2

)(mm

z1

آزمایش 6
تعیین ضریب کیفیت باریکه لیزر

هدف آزمایش:
 بررسی میزان انحراف باریکه لیزر از باریکه گاوسی
 تعیین ضریب کیفیت

وسایل مورد نیاز:
 لیزر
 ریل
 دوربین CCD
 فیلتر متغییر
 پایه هاي نگهدارنده
 کامپیوتر
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 -1-6مبانی نظری آزمایش
عملا واگرایی باریکه لیزرهاي واقعی حتی براي باریکه گاوسی با مد فضایی  TEM00نیز
w

   0 به دست می آید .به عبارتی
بیشتر از مقداري است که با رابطه تئوري
z0  w0
برازش صدر درصد تابع گاوسی بر شدت هیچ باریکه لیزري واقعی عملا امکانپذیر نیست،
بنابراین ضریب کیفیت ، M 2 ،براي باریکه لیزي تعریف میشود که معیاري از انحراف
توزیع شدت باریکه لیزري از تابع توزیع گاوسی است .این ضریب براي حالت ایدهآل  1است
و هر چقدر مقدار آن بزرگتر باشد ،به این معنی است که توزیع شدت لیزر از حالت توزیع
گاوسی بیشتر منحرف شده است.
ضریب کیفیت باریکه ، M 2 ،به صورت نسبت اندازه کمر باریکه واقعی به اندازه کمر
باریکه ایدهآل تعریف میشود:
()1-6

w0 Re al
w0 Idael

M2 

این ضریب به صورت نسبت طول رایلی باریکه ایدهآل به طول رایلی باریکه واقعی ،هرگاه
شعاع کمرهي آن دو یکسان فرض شود ،نیز تعریف میشود:
()2-6

z0 Ideal
Re al

z0

M2 

براي درک بهتر در شکلهاي  1-6باریکه واقعی لیزر (خط آبی) ،معادل ایدهآل آن (خط
قرمز) و میزان واگرایی آنها با خطوط سبز رنگ نشان داده شده است .در شکل (-1-6الف)
باریکه واقعی لیزر و باریکه لیزر ایدهآلی که داراي شعاع کمره یکسان هستند ،نشان داده
شده است .همانطور که به خاطر دارید ،واگرایی باریکه به صورت شیب خطی تعریف میشود
که از کمر باریکه در  r  0گذشته و بر کناره باریکه در فاصله بسیار دور از کمره مماس
میشود .شکل (-1-6الف) نشان می دهد که واگرایی باریکه واقعی بیشتر از حالت ایده آل
است و علت آن کوتاهتر بودن طول رایلی باریکه واقعی نسبت به حالت ایده آل آن است .به
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تعیین ضریب کیفیت باریکه لیزر

عبارت دیگر طول رایلی باریکه واقعی  M 2بار کوتاهتر از طول رایلی حالت ایده آل آن
است که  M 2همان ضریب کیفیت باریکه است.

(الف)

(ب)

شکل  :1-6نمودار  Realنشان دهنده شعاع باریکه واقعی و  Idealبرای حالت گاوسی ایدهآل
است .در شکل (الف) شعاع کمر هر دو باریکه یکسان است اما طول رایلی برای باریکه واقعی آبی
رنگ  1/5برابر نسبت به باریکه ایدهآل (قرمز رنگ) کوتاهتر است .در شکل (ب) طول رایلی برای
هر دو باریکه یکسان است اما شعاع کمر باریکه واقعی (آبی رنگ)  1/5برابر بیشتر از باریکه ایده
آل میباشد .در هر دو صورت واگرایی باریکه  1/5برابر مقدار تئوری برای باریکه گاوسی ایدهآل
است.

()3-6

()4-6

z0 Ideal
M2



Re al

w0
M 2 w0
M2 
2



M


Ideal
) ( z0 / M 2
z0
 w0

z0

Re al

در شکل (-1-6ب) باریکه لیزر واقعی با باریکه لیزر ایده آلی با طول رایلی مشابه نشان
داده شده است .با توجه به شکل (-1-6ب) واگرایی باریکه واقعی بیشتر از حالت ایده آل
است و علت آن بزرگتر بودن شعاع کمره باریکهي لیزر واقعی نسبت به لیزر ایدهآل است.
به عبارت دیگر شعاع کمر باریکه واقعی  M 2بار بزرگتر از شعاع کمره حالت ایده آل آن
است.
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w0 Re al  M 2 w0 Idael

()5-6
()6-6

M 2 w0
M2 
 M 2  Ideal 
z0
 w0

Re al 

رابطه بالا نشان میدهد که تمام روابط مربوط به باریکه گاوسی ایدهآل را میتوان با تبدیل
 به  M 2 براي باریکه واقعی نیز بکار برد.
هرگاه یك باریکه لیزري با توزیع گاوسی توسط یك عدسی کانونی شود میتوان رابطه
زیر را نوشت:
()7-6

M2 f
w

w0 

که در آن  طول موج لیزر f ،فاصله کانونی عدسی w ،شعاع باریکه درست قبل از
عدسی و  M 2ضریب کیفیت باریکه می باشد.
بنابراین چنانچه شعاع کمر باریکه در کانون و شعاع باریکه قبل از عدسی کانونی کننده
با استفاده از توزیع سنج اندازهگیري شود ،میتوان ضریب کیفیت باریکه هر لیزر با طول
موج مشخص را از رابطه ()7-6محاسبه کرد.
اگر به جاي شعاع باریکه قطر آن اندازهگیري شود میتوان رابطه زیر را جایگزین رابطه
( )7-6کرد:
()8-6
که در آن  Dقطر باریکه اولیه روي عدسی کانونی کننده است.

4M 2  f
D

(2w0 ) 
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 -2-6روش آزمایش
لیزر را روي پایه هاي آن نصب کرده و باریکه آن را با میز اپتیکی هم خط کنید .ریل را
جلوي لیزر روي میز و در راستاي انتشار باریکه لیزر طوري ببندید که وقتی دوربین روي
ریل سوار می شود باریکه لیزر درست به وسط آشکارساز دوربین بتابد.

شکل  :2-6چیدمان لازم برای تعیین ضریب کیفیت باریکه.

فیلتر متغییر را روي پایه نصب کرده و جلو باریکه لیزر قرار دهید و عبور آن را کمترین
مقدار تنظیم کنید .دوربین را روي پایه نصب کرده و روي ریل سوار کنید .سپس دوربین
 CCD1را در فاصله اي در حدود  22سانتی متري از خروجی لیزر قرار دهید .کابل USB
دوربین را به کامپیوتر متصل کرده و نرم افزار مربوطه را اجرا کنید تا لکه لیزري روي
نمایشگر کامپیوتر دیده شود .با تنظیم میزان عبور فیلتر میتوان شدت لکه لیزري را روي
نمایشگر تنظیم کرد .قطري که در نرم افزار محاسبه شده را یادداشت کنید .محل دوربین را
نشانه گذاري کرده و سپس پایه دوربین را از ریل خارج نمایید .عدسی با فاصله کانونی 22
سانتی متر را روي نگهدارنده نصب کرده و سپس روي پایه و کالسکه بسته و روي ریل سوار
کنید و در مکان دوربین که نشانه گذاري کرده بودید ،نصب نمایید .در این مرحله باریکه
کانونی شده و قطر باریکه روي عدسی کانونی کننده را داریم.
دوربین را در فاصله حدود  32سانتی متري از عدسی روي ریل سوار کرده و لکه لیزري
را روي نمایشگر کامپیوتر مشاهده کنید .چون فاصله کانونی عدسی  22سانتی متر بود پس
کانون در فاصله حدود  22سانتی متري از عدسی قرار دارد .دوربین را روي ریل به آهستگی
اندکی به عدسی نزدیك کنید  .لکه لیزري روي نمایشگر کوچکتر شده و مرکز لکه از قرمز به
Charged Coupled Device

1

02

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

سمت صورتی و سفید متمایل می شود .با تنظیم فیلتر متغییر و تغییر عبوري فیلتر شدت
باریکه را به اندازه اي کاهش دهید که وسط لکه لیزري قرمز بماند (شکل  .)3-6قطر باریکه
را یادداشت کنید.

شکل  -3-6تصویر لکه لیزر روی نمایشگر کامپیوتر.

دروبین را روي ریل بیشتر به عدسی نزدیك می کنیم و با تنظیم عبوري فیلتر قطر
باریکه را از روي داده هاي نرم افزار می خوانیم .اگر این عمل را ادامه دهیم خواهیم دید که
قطر نشان داده شده توسط نرم افزار تا مکان خاصی براي دوربین کاهش می یابد و با ادامه
نزدیك کردن دور بین به عدسی قطر دوبار افزایش می یابد .کمترین مقدار قطر اندازه گیري
شده همان قطر کمره است که قرار است در این آزمایش اندازه گیري شود .آن را ثبت کرده
و آزمایش تمام است .لیزر را خاموش کرده و چیدمان را جمع می کنیم.
براي محاسبه ضریب کیفیت باریکه از رابطه ( )8-6استفاده می کنیم.

03
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براي یکی از لیزرهاي هلیم-نئون موجود در آزمایشگاه نتایج زیر به دست آمده است.
D  1.1 mm

f  200 mm ,

  633 nm ,

2w0  168  m ,
4M 2  f
(2w0 ) 
D

4  M 2  0.633  200
168 
3.14  1.1
2
M  1.15
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آزمایش 7
بررسی قطبش نور لیزر

اهداف آزمایش
 بررسی قطبش نور لیزر
 تغییر قطبش نور لیزر
 بررسی ویژگیهای نور قطبیده خطی ،دایروی و بیضوی

وسایل مورد نیاز
 برد بورد (میز اپتیکی کوچک)
 لیزر پیوسته (لیزر نیمه رسانا)
 پایهها و نگهدارنده لیزر
 پایهها و نگهدارندههای قابل تنظیم عناصر اپتیکی
 قطبشگر با زاویه قابل تغییر
 تیغه چارک موج و نیم موج
 پاورمتر
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 -1-7مبانی نظری آزمایش
اصطلاح قطبش با دو مفهوم متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد ،قطبش ماده و قطبش
نور ،که به اختصار از اصطلاح قطبش برای بیان هر دو مفهوم استفاده میشود .قطبش ماده
دوقطبی های واقع در واحد حجم یک ماده را بیان میکند و در خلاء برابر با صفر است اما
قطبش نور جهت نوسانات میدان های الکترومغناطیسی را توصیف میکند .در انتشار نور داخل
ماده این دو به یکدیگر جفت میشوند که البته موضوع بحث این آزمایش نیست .در این
آزمایش با فرض انتشار نور در خلاء (تقریب زدن هوا با ضریب شکست تقریبی برابر واحد با
خلاء) به بررسی قطبش نور خواهیم پرداخت .در تقریب دوم موج الکترومغاطیسی عرضی
فرض شده است و از مولفه های طولی آن صرف نظر شده است (بررسی نمایید تحت چه
شرایطی این تقریب معتبر است) .در این حالت میتوان بدون کاستی از عمومیت مسئله جهت
انتشار نور را راستای   zدر نظر گرفت .از طرفی با توجه به معادلات ماکسول نوسانات میدان
مغناطیسی با نوسانات میدان الکتریکی جفت شده است .در نتیجه بررسی جهت نوسانات
میدان الکتریکی کفایت میکند.
با توجه به فرض عرضی بودن میدان الکتریکی و انتخاب محور  zبه عنوان راستای انتشار
و همچنین با صرف نظر کردن از انحنای جبهه موج ،نوسانات میدان الکتریکی در دو راستای
 xو  yبه صورت زیر رخ میدهد:
()1-7

ˆj

i y

E0  Ex ei x iˆ  E y e

که  E0دامنه میدان الکتریکی است و میدان الکتریکی نوسانی به صورت زیر توصیف
میشود:
()2-7

) E(r , t )  E0ei (kz t

 E xو  Eyدامنه نوسانات در دو راستای  xو  yو   xو   yفاز اولیه این نوسانات است.
با کنترل این اعداد می توان قطبشهای خطی ،دایروی و بیضوی را ایجاد نمود .در قطبشهای
خطی اختلاف فاز بین این دو مولفه برابر با صفر یا  است ولی در قطبشهای دایروی و
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بیضوی این اختلاف فاز برابر با   / 2است .البته در قطبش دایروی دامنه های  E xو Ey
با یکدیگر برابرند ولی در قطبشهای بیضوی این دامنه ها برابر نیستند.

 -2-7روش آزمایش
 -1-2-7بررسی قطبش نور لیزر
نور لیزر معمولا در جهت مشخصی قطبیده است البته لیزرهای بسیاری با خروجی غیر
قطبیده نیز طراحی و ساخته میشوند .در هر صورت این مرحله با فرض این که از قطبش نور
لیزر اطلاعاتی نداریم طراحی شده است .در ابتدا لیزر را روی میز نصب و با میز همخط نمایید.
روش همخط نمودن لیزر با میز در آزمایشهای قبلی بیان شده است .البته همخط بودن لیزر
با میز در برخی از آزمایشها از اهمیت کمتری برخوردار است با این وجود سعی نمایید فرایند
هم خط سازی را به طور کامل انجام دهید .با استفاده از پاورمتر توان لیزر را اندازهگیری و
ثبت نمایید .دقت نمایید که توان و شدت لیزر از حد آستانه تخریب پاورمتر تجاوز نکند.
فاصله پاورمتر تا لیزر در حدی باشد تا بتوان در آن فاصله سه یا چهار عنصر اپتیکی مانند
قطبشگر و تیغههای دوشکستی قرار داد (فاصله  03تا  03سانتیمتر نسبتا مناسب است).
قطبشگر خطی را مقابل نور لیزر (در فاصله بین لیزر و پاورمتر و نزدیک به لیزر) قرار دهید و
سطح آن را تا حد امکان بر باریکه نور لیزر عمود کنید .قطبشگرها معمولا روی نگهدارندههای
چرخان مدرج (با کنترل دستی یا موتور الکتریکی) نصب میشوند .توجه شود که تمام مقطع
باریکه روی سطح حساس پاورمتر قرار گیرد.
با چرخش قطبشگر حول محور انتشار نور سعی نمایید بیشترین توان ممکن از قطبشگر
عبور کند  .در این حالت توان عبوری و زاویه قطبشگر را ثبت نمایید .توان عبوری را با توان
اولیه لیزر مقایسه کنید .آیا توان عبوری نسبت به توان اولیه تغییر کرده است ؟ دلیل آن را
توضیح دهید؟ آیا نور لیزر در ابتدا قطبیده بوده است؟
ممکن است در ابتدای امر برای پیدا کردن توان عبوری بیشینه دچار مشکل شوید و با
چرخش قطبشگر اول توان عبوری تغییرات محسوسی نکند .دلیل این امر چیست؟ در صورت
بروز این مشکل راه حل را بیان نمایید.
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سپس زاویه قطبشگر را با گامهای کوچک ( 0درجه یا کمتر) تغییر داده و در هر گام
توان عبوری را در یک جدول ثبت نمایید .تغییرات زاویهی قطبشگر را حداقل تا  03درجه
نسبت به زاویه اولیه انجام دهید .آیا میتوانید با مشاهده نتایج آزمایش قطبش اولیه نور لیزر
را (قطبش نور لیزر قبل از قطبشگر) حدس بزنید؟ نمودار توان عبوری بر حسب زاویه قطبشگر
را ترسیم نمایید و با استفاده از روابط مربوط به قطبش نور این نمودار را توجیه نمایید .این
نمودار باید از چه تابعی تبعیت نماید؟

 -2-2-7تغییر قطبش نور لیزر و بررسی ویژگیهای آن
یکی از راههای تغییر قطبش نور استفاده از تیغههای چارک موج ) ( / 4و نیم موج
) ( / 2است .ضریب شکست این تیغه ها وابسته به راستای قطبش نور عبوری از تیغه است.
در نتیجه مولفههای مختلف قطبش با سرعتهای متفاوت از تیغه عبور میکنند و بنابراین در
انتهای مسیر اختلاف فازی به این مولفهها تحمیل میشود .با کنترل این اختلاف فاز میتوان
شرایطی ایجاد کرد که نوع قطبش نور عبوری تغییر کند .با استفاده از تئوری ماتریسهای
جونز به سادگی میتوان این تغییرات را پیشبینی و مطالعه کرد .برای مثال با عبور قطبش
خطی  50درجه از تیغه چارک موج با محورهای تند وکند عمودی و افقی میتوان قطبش
دایروی راست گرد یا چپ گرد ایجا د نمود .اثبات این پدیده را با استفاده از تئوری ماتریسهای
جونز انجام داده و تحویل دهید.
همان طور که بیان شد برای ایجاد قطبش دایروی میتوان از تیغه چارک موج استفاده
کرد .ابتدا زاویه قطبشگر را به زاویه اولیه (حالت بیشترین عبور توان) بازگردانید .تیغه چارک
موج را بعد از قطبشگر اول (مابین قطبشگر و پاورمتر) قرار دهید .یکی از محورهای تند یا
کند تیغه را همجهت با زاویه قطبشگر اول تنظیم نمایید.
اکنون زاویه قطبشگر را با دقت به اندازه  50درجه تغییر دهید .با استفاده از تئوری
ماتریسهای جونز و مراحلی که تاکنون انجام دادهاید بیان کنید در این وضعیت نور عبوری
از تیغه دارای چه قطبشی است؟ خطی ،دایروی یا بیضوی؟ راستگرد یا چپ گرد؟
قطبشگر دیگری را بعد از تیغه چارک موج نصب کنید .حال زاویه قطبشگر دوم را همراستا
با زاویه قطبشگر اول قرار دهید و توان عبوری را ثبت نماید .سپس با تغییر گام به گام زاویه
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قطبشگر دوم (با گام های کوچک و به طور منظم) توان عبوری را در یک جدول ثبت نمایید.
زاویه قطبشگر دوم را تا  063درجه نسبت به زاویه اولیه تغییر دهید .نمودار توان عبوری را بر
حسب زاویه قطبشگر دوم ترسیم نمایید و آن را توجیه نمایید.

آزمایش مرحله دوم را در حالتهای زیر تکرار نمایید:
الف) زاویه قطبشگر اول را به زاویه اولیه بازگردانید (بیشترین توان عبوری) و سپس به
جای  50درجه زاویه آن را به اندازه  03درجه تغییر دهید .سپس زاویه قطبشگر دوم را مشابه
حالت قبل از زاویه اولیه تا  063درجه با گامهای کوچک تغییر داده و توان عبوری را ثبت
نماید .نمودار توان بر حسب زاویه قطبشگر دوم را ترسیم نموده و توجیه نمایید.
ب) زاویه قطبشگر اول را دوباره به زاویه اولیه بازگردانید و سپس زاویه آن را به اندازه 50
درجه تغییر دهید .سپس تیغه چارک موج را برداشته و به جای آن تیغه نیم موج را قرار
دهید .با استفاده از تئوری ماتریسهای جونز قطبش نور عبوری از تیغه را پیشبینی کنید.
حال زاویه قطبشگر دوم را به زاویه اولیه بازگردانید و چرخش آن را (تا  063درجه) دوباره
تکرار نمایید و توان عبوری را ثبت نمایید .با ترسیم نمودار توان بر حسب زاویه قطبشگر دوم
و توجیه آن صحت پیشبینی خود را بررسی کنید.
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آزمایش 8
تغییر قطر باریکه لیزر

اهداف آزمایش
 تغییر قطر باریکهی لیزر (فقط به روش کپلری)

وسایل مورد نیاز
 برد بورد (میز اپتیکی کوچک)
 لیزر پیوسته (لیزر نیمه رسانا)
 پایهها و نگهدارنده لیزر
 پایهها و نگهدارندههای قابل تنظیم عناصر اپتیکی
 جابجاگر یک بعدی
 عدسی با فواصل کانونی مختلف (همگرا و واگرا)
 تصویرگر مقطع باریکه
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 -1-2مبانی نظری آزمایش
شعاع باریکه روی آینههای یک تشدیدگر هم کانونی از رابطه زیر بدست میآید:
()1-8

L
w 

  

به عنوان مثال قطر باریکه خروجی از یک لیزر  Nd:YAGبا طول تشدیدگر  06سانتیمتر
کمتر از یک میلیمتر است.
()2-8

 1.0646 105 
2w  2 
  900  m




در حالی که در بسیاری از کاربردها نیاز به باریکهای با قطر بزرگتر وجود دارد .بنابراین
لازم است قطر باریکه خروجی لیزر با استفاده از طراحی اپتیکی مناسب افزایش یابد.
چیدمان مناسب برای این کار همان چیدمان معروف به تلسکوپ است .درصورتیکه این
چیدمان استفاده شود ،عملا قطر باریکه کاهش مییابد و با استفاده از معکوس چیدمان
تلسکوپ یعنی ورود باریکه لیزر به عدسی با فاصله کانونی کوچکتر  f1و خروج آن از عدسی
با فاصله کانونی بزرگتر  ) f1  f 2 ( f 2میتوان قطر باریکه خروجی را افزایش داد .به این
چیدمان باریکه گستر یا گسترنده باریکه 1گفته میشود .البته لازم به ذکر است که هنگام قرار
دادن باریکهگستر در چیدمان می توان شرایطی ایجاد کرد که باریکه خروجی علاوه بر پهن
شدن موازی نیز شود .یعنی کار موازی سازی نیز همزمان انجام شود.
در چیدمان باریکهگستر ،BE ،از دو عدسی استفاده میشود .این چیدمان میتواند به دو
شیوه معروف کپلری و گالیلهای ساخته شود .نمایی از این دو ساختار در شکل  1-8نشان
داده شده است .همان طور که در شکل –1-8الف نشان داده شده است ،در چیدمان کپلری
از دو عدسی مثبت (همگرا) با فواصل کانونی متفاوت استفاده میشود .دو عدسی در راستای

Beam Expander

1
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انتشار باریکه لیزری طوری هم خط میشوند که فاصله بین آنها تقریبا برابر با مجموع فواصل
کانونی آنها باشد .یعنی:
L  f 2  f1

()3-8

در چیدمان گالیلهای که در شکل -1-8ب نشان داده شده است ،عدسی مثبت با فاصله
کانونی کوچکتر با عدسی منفی جایگزین میشود .بنابراین ،فاصله بین دو عدسی باید برابر با
تفاضل فاصله کانونی دو عدسی باشد.
L  f 2  f1

()4-8

(الف)

(ب)

شکل  :1-2چیدمان الف) کپلری و ب) گالیلهای.

در هر دو چیدمان ،قطر باریکه خروجی از رابطه زیر بدست میآید:
()5-8

f2
D in
f1

Dout 

که در آن  f 2فاصله کانونی بزرگتر و  f1فاصله کانونی کوچکتر است .به عنوان مثال
اگر از دو عدسی با فواصل کانونی  25و  266میلی متر استفاده شود میتوان اندازه باریکه را
 8برابر بزرگتر کرد.
در برخی از موارد نیاز داریم ،باریکه لیزر را با یک نسبت مشخصی کوچک و تقریبا موازی
نماییم .در این حالت می توان باریکه گستر را در جهت معکوس استفاده نمود تا قطر باریکه
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f1
به نسبت
f2
بزرگتر است).

کوچک شود( .که در آن

f1

فاصله کانونی کوچکتر و

f2

فاصله کانونی

در باریکه گستر گالیلهای که در شکل -1-8ب نشان داده شده است ،به جای عدسی
همگرای اول از یک عدسی واگرا استفاده میشود .توجه کنید که فاصله کانونی عدسی واگرا
با یک عدد منفی توصیف میشود ) . ( f1  0مزیت این باریکه گستر نسبت به باریکه گستر
کپلری این است که طول آن کمتر است .همچنین از آنجا که در این نوع از باریکه گسترها
باریکه در بین دو عدسی متمرکز نمی شود از ایجاد افروزه (و یونیزه شدن گاز محیط انتشار
نور) در لیزرهای توان بالا جلوگیری میشود .با این وجود اصول برپایی هر دو چیدمان مشابه
است .از این رو روش چیدمان باریکه گستر کپلری توصیف خواهد شد.

 -8-2روش آزمایش
با استفاده از نگهدارنده و دو پایه ،لیزر را در محل مناسب روی میز نصب نمایید .محل
نصب لیزر باید به گونهای باشد که فضای مورد نیاز برای سایر بخشهای چیدمان درنظر گرفته
شده باشد .پس از نصب لیزر طبق دستورالعمل بیان شده در فصل  2پرتو لیزر را با میز همخط
ی پرتو لیزر با میز از یک روزنه برای تنظیم ارتفاع لیزر استفاده
نمایید .در هنگام هم خط ساز ِ
کنید .از آنجا که این روزنه تا پایان آزمایش مورد نیاز است ارتفاع آن را تا اتمام آزمایش تغییر
ندهید.
یک عدسی با فاصله کانونی  25میلیمتر (فاصله کانونی نسبتا کوچک) مقابل باریکهی
خروجی لیزر قرار دهید .بهتر است از عدسی تخت – محدب استفاده شود و وجه محدب آن
به سمت باریکه فرودی قرار داشته باشد .به منظور کاهش ابیراهی فرایند همخط سازی را با
دقت انجام دهید .سپس عدسی دوم با فاصله کانونی  166یا  156میلیمتر (وجه تخت عدسی
دوم رو به باریکهی فرودی قرار گیرد) را روی یک جابجاگر یک بعدی نصب نمایید و جابجاگر
را هم راستا با باریکه لیزر روی میز نصب کنید .در هنگام نصب جابجاگر روی میز توجه کنید
که فاصله دو عدسی به اندازه تقریبی  f1  f 2باشد .همخط سازیِ عدسی دوم نسبت به
باریکه ی لیزر فراموش نشود .پس از نصب عدسی دوم با تغییر فاصله عدسی دوم نسبت به
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عدسی اول ،واگرایی باریکه خروجی تغییر خواهد گرد .با استفاده از جابجاگر یک بعدی فاصله
عدسی دوم را نسبت به عدسی اول آنقدر تغییر دهید تا قطر باریکهی خروجی از باریکه گستر
تا حد امکان ثابت باقی بماند .قطر باریکهی خروجی را هم در فواصل نزدیک و هم در فواصل
دور (ن سبت به عدسی دوم) بررسی نمایید .حال قطر باریکههای ورودی و خروجی را

اندازهگیری نمایید و نسبت آنها را محاسبه نمایید .عدد به دست آمده را با نسبت f 2 / f1
مقایسه کنید.
آزمایش را با عدسی های مختلف انجام دهید و بزگنمایی تئوری (نسبت فواصل کانونی)
را با بزرگنمایی تجربی (نسبت قطر باریکه ها) مقایسه کرده نتایج را در یک جدول وارد نمایید.
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آزمایش 9
صافی فضایی

اهداف آزمایش
 بهبود کیفیت باریکه

وسایل مورد نیاز
 برد بورد (میز اپتیکی کوچک)
 لیزر پیوسته (لیزر نیمه رسانا)
 پایهها و نگهدارنده لیزر
 پایهها و نگهدارندههای قابل تنظیم عناصر اپتیکی
 جابجاگر یک بعدی
 عدسی با فواصل کانونی مختلف (همگرا و واگرا)
 تصویرگر مقطع باریکه
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 -1-9مبانی نظری آزمایش
صافی فضایی از دو عدسی و یک روزنه در بین آنها تشکیل شده است .توسط عدسی اول
باریکهی لیزر کانونی میشود .سپس یک روزنه با قطر مناسب در نقطه کانونی قرار میگیرد
به گونهای که قسمت مرکزی باریکهی متمرکز شده از روزنه عبور نماید.
شعاع مناسب برای روزنه را میتوان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

f
w

()1-9

w0 

در این رابطه  fفاصله کانونی عدسی اول λ ،طول موج نور لیزر و  wاندازه شعاع
باریکه (تقریبا موازی) قبل از عدسی است .دقت شود که این تقریب در صورتی معتبر است
که واگرایی باریکه اولیه بسیار کم باشد.
از بیان تئوری آزمایش پرهیز شده است و فقط به بیان این نکته بسنده میکنیم که در
نقطه کانونی فقط پرتوهایی از روزنه عبور خواهند کرد که سازنده جبهه موج کروی هستند.
جهت مطالعه تئوری این آزمایش به کتابهای اپتیک فوریه مراجعه شود.

 -2-9روش آزمایش
قبل از برپایی این چیدمان تصویر مقطع باریکه را با استفاده از تصویرگر (توزیع سنج)
بررسی و ذخیره نمایید .در صورت در اختیار نداشتن تصویرگر مقطع باریکه ،BP ،1با یک
عدسی واگرا باریکه را باز نموده و روی یک پرده بیندازید و با استفاده از دوربین از آن عکس
تهیه نمایید.
چیدمان این مرحله شباهت زیادی به چیدمان باریکهگستر دارد .در ابتدا با استفاده از
یک عدسی با فاصله کانونی نسبتا کم  52( f1میلیمتر) باریکه لیزر را متمرکز نمایید .سپس
یک روزنه با شعاعی که از رابطه   f /  wمحاسبه شده است را در نقطه تمرکز باریکه قرار
Beam Profiler

1
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صافی فضایی

دهید .بهتر است به منظور کنترل دقیق موقعیتِ روزنه آن را روی یک جابجاگر دو یا سه
بعدی نصب نمایید .پس از روزنه عدسی دوم را با فاصله کانونی  f 2در فاصله  f1  f 2نسبت
به عدسی اول نصب کرده و فرایند هم خط سازی را انجام دهید .در صورتی که فاصله کانونی
 f 2برابر با فاصله کانونی  f1باشد ،همانند شکلهای  1-9و  5-9فقط فرایند تصفیه فضایی
انجام شده است .در شکل  1-9تصویر توزیع شدت نور لیزر در صفحه عمود بر جهت انتشار
قبل و بعد از انجام صافی فضایی و در شکل  5-9برای مشاهده بهتر تصویر تصویر لگاریتم
شدت قبل و بعد از صافی فضایی نشان داده شده است .مشاهده می شود که بعد از انجام
صافی فضایی فرکانسهای فضایی بالا حذف شده است.

(ب)

(الف)

شکل  :1-9توزیع شدت نور لیزر در صفحه عمود بر جهت انتشار الف) قبل و ب) بعد از انجام
صافی فضایی.

(ب)

(الف)

شکل  :2-9لگاریتم توزیع شدت نور لیزر در صفحه عمود بر جهت انتشار الف) قبل و ب) بعد
از انجام صافی فضایی.
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لازم به ذکر است که اگر

f2

با

f1

برابر نباشد ،علاوه بر تصفیه فضایی قطر باریکه نیز به

اندازه  f 2 / f1تغییر خواهد کرد .در واقع در صورت برابر نبودن

f1

با

f2

در مرحله دومِ

این آزمایش چیدمان صافی فضایی با چیدمان باریکه گستر تلفیق شده است.
پس از انجام این مراحل تصویر مقطع باریکه را با استفاده از تصویرگر مقطع باریکه یا
دوربین تهیه و ذخیره کنید .این تصویر را با تصویر باریکه لیزری بدون وجود چیدمان صافی
فضایی مقایسه نمایید.

آزمایش 10
تداخلسنج مایکلسون

اهداف آزمایش
 آشنایی با تداخل سنجها
 فراگیری تکنیکهای همخط سازی
 ایجاد طرح تداخلی
 اندازهگیری ضریب شکست تیغه اپتیکی

وسایل مورد نیاز
 برد بورد (میز اپتیکی کوچک)
 لیزر پیوسته (مانند هلیوم – نئون یا نیمه رسانا)
 پایهها و نگهدارنده لیزر
 پایهها و نگهدارندههای قابل تنظیم عناصر اپتیکی
 باریکه شکن ،آینههای تخت و عدسی واگرا
 دوربین تصویر برداری
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 -1-10مبانی نظری و روش آزمایش
از آنجا که فیزیک تداخل سنج مایکلسون در دروس مختلف مانند درس فیزیک جدید و
اپتیک توصیف و کاربرد آن بیان شده است از بیان مفصل تئوری آن صرف نظر شده است (در
صورت نیاز به کتب اپتیکی مراجعه نمایید).
در ابتدا با استفاده از نگهدارنده و دو پایه ،لیزر را در محل مناسب روی میز نصب نمایید.
محل نصب لیزر باید به گونهای باشد که فضای مورد نیاز برای سایر بخشهای چیدمان درنظر
گرفته شده باشد .پس از نصب لیزر طبق دستورالعمل بیان شده در فصل  2باریکه لیزر را با
ی باریکه لیزر با میز میتوان از یک روزنه برای
میز همخط نمایید .در هنگام همخط ساز ِ
تنظیم ارتفاع لیزر استفاده کرد .از آنجا که این روزنه تا پایان آزمایش مورد نیاز است ارتفاع
آن را تا اتمام آزمایش تغییر ندهید.
باریکه شکن 05 – 05 )BS( 1را با زاویه تابش  50درجه مقابل باریکه لیزر قرار دهید و
طبق دستورالعمل ،فرایند هم خط سازی را انجام دهید .پس از اتمام هر مرحله ارتفاع باریکه
لیزر نسبت به میز را با استفاده از روزنه بررسی نمایید .با انجام دقیق این مراحل میتوان
باریکه لیزر را به دو باریکه لیزری هم شدت و عمود بر هم تقسیم کرد .جهت همراستا با جهت
اولیه باریکه لیزر را بازوی شماره یک و جهت عمود بر آن را بازوی شماره دو مینامیم .یک
آ ینه تخت را با زاویه تابش صفر درجه مقابل بازوی شماره دو قرار دهید و آینه را با باریکه
لیزر هم خط کنید تا نور لیزر به طور کامل در مسیر باریکه فرودی منعکس شود .طول بازوها
به طور معمول در حد  15تا  10سانتی متر انتخاب میشود .یک تیغه شیشهای را روی یک
جابجاگر چ رخان مدرج (افقی) نصب نمایید و آن را در بازوی شماره یک با زاویه تابش صفر
درجه مقابل باریکه لیزر قرار دهید .فرایند همخط سازی تیغه به طور کامل شبیه فرایند
هم خط سازی آینه تخت است .سپس آینه تخت دوم را با زاویه تابش صفر درجه مقابل بازوی
شماره یک قرار دهید و آن را با باریکه لیزر به طور کامل همخط نمایید .در پایان این مراحل
دو باریکه بازتابی از آینهها پس از عبور از باریکه شکن در راستای بازوی شمارهی دو از باریکه
شکن خارج میشوند .نمایی از چیدمان آزمایش تداخلسنج مایکلسون بر روی میز اپتیکی و

Beam splitter

1
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تداخلسنج مایکلسون

نیز چیدمان آزمایش در آزمایشگاه به ترتیب در شکلهای ( )1-15و ( )2-15نشان داده شده
است.
لیزر

مانیتور

M1

بازوی یک

BS

M2

شکل  :1-10نمایی از چیدمان آزمایش تداخل مایکلسون.

شکل  :9-10چیدمان تداخلسنج مایکلسون در آزمایشگاه.
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دقت نمایید که در صورت انجام درست فرایند همخط سازی ،این دو باریکه بر یکدیگر
منطبق خواهند بود .در تمام مراحل با استفاده از روزنه ارتفاع تمامی باریکههای لیزر را بررسی
نمایید.
در انتها سیستم آشکارسازی را مقابل باریکههای خروجی از باریکه شکن ( )B.Sقرار
دهید .اطمینان حاصل نمایید که شدت نور لیزر به آشکارساز مورد استفاده آسیب وارد نکند.
البته به جای استفادهی مستقیم از آشکارساز میتوان طرح تداخلی را روی یک پرده (مانند
کاغذ  )A4ایجاد کرد و از طرح ایجاد شده عکس تهیه کرد .نمایی از طرح تداخلی ایجاد شده
در آزمایش تداخلسنج مایکلسون در آزمایشگاه را میتوانید در شکل  3-15مشاهده کنید.

شکل  :9-10طرح تداخلی ایجاد شده روی دیوار در آزمایش مایکلسون.

در صورتی که اندازه طرح تداخلی کوچک باشد با استفاده از یک عدسی واگرا میتوانید
اندازه طرح را بزرگتر نمایید .طرح تداخلی به صورت نوارهای روشن و تاریک روی پرده پدیدار
خواهد شد .هرچه فرایند هم خط سازی با دقت بیشتر انجام شود ،پهنای نوارها بیشتر خواهد
بود و در صورتی که هم خط سازی با دقت بالایی انجام شده باشد نوارها انحنا پیدا کرده و
حلقههای دایروی هممرکز تشکیل خواهند شد  .البته برای تشکیل نوارهای دایروی با تعداد
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بسیار بالا باید از لیزرهایی با کیفیت باریکه مطلوب و قطر باریکه بالا (در حدود چند میلی
متر) استفاده نرد یا این که یکی از آینههای تخت را با یک آینه کروی (با شعاع نسبتا بزرگ)
جایگزین نمود (البته بدون این تغییرات هم میتوان نوارهای دایروی را مشاهده نمود).
با اضافه کردن یک باریکه گستر و صافی فضایی در فاصله بین لیزر و باریکه شکن ()BS
و هم خطسازی دقیق میتوان طرحهای دایروی با تعداد دایرههای بسیار زیاد ایجاد نمود .ولی
مشکلی که در این حالت با آن مواجه خواهیم شد این است که در صورت بزرگ بودن قطر
باریکه مجبور خواهیم بود از عناصر اپتیکی با قطر بزرگتر (حداقل دو اینچ) استفاده نماییم که
این عناصر اپتیکی به مراتب گرانتر هستند.
پس از تشکیل طرح تداخلی میتوان ضریب شکست تیغه شیشهای را اندازه گرفت .با
چرخاندن زاویه تیغه شیشهای نوارهای روشن و تاریک شروع به حرکت خواهند کرد .با
چرخیدن تیغه شیشه ای ضخامت موثر تیغه تغییر خواهد کرد و بنابراین طول موثر بازوی
شماره  1تغییر خواهد کرد .این امر باعث حرکت نوارها خواهد شد .با فرض مشخص بودن
ضخامت تیغه آیا میتوانید ضریب شکست تیغه را محاسبه کنید؟
اختلاف فاز موثر دو بازو (بدون حضور تیغه شیشهای) از رابطه زیر به دست میآید:
)   2(k2l2  k1l1

()1-15
چرا در این رابطه یک ضریب  2اضافه شده است؟
اگر نور در هر دو بازو فقط از هوا عبور کند خواهیم داشت:

2

()2-15

0

k1  k2 

شرط تداخل سازنده و تشکیل نوارهای روشن به صورت زیر است:
()3-15

m  0, 1, 2,....

  2m ,
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حال اگر طول موثر یکی از بازوها (مثلا توسط چرخاندن تیغه شیشهای) تغییر کند،
تغییر میکند و نوارها شروع به حرکت میکنند .در این حالت طول موثر بازو از رابطه زیر
محاسبه میشود:
()5-15

) l1 ( )  (l1  d ( ))  ng d ( )  l1  (ng 1)d (

که  ngضریب شکست تیغه و )  d (ضخامت موثر تیغه است.
یک رابطه برای محاسبه )  d (به دست آورید و سپس با توجه به آزمایش یک رابطهی
مناسب برای محاسبه ضریب شکست تیغه نیز به دست آورید.

آزمایش 11
تداخلسنج ماخ زندر

هدف آزمایش
 اندازه گیری اختلاف راه اپتیکی

وسایل مورد نیاز
 برد بورد (میز اپتیکی کوچک)
 لیزر پیوسته (مانند هلیوم – نئون یا نیمه رسانا)
 پایهها و نگهدارنده لیزر
 پایهها و نگهدارندههای قابل تنظیم عناصر اپتیکی
 باریکه شکن ( )BSدو عدد
 آینه تخت دو عدد
 عدسی همگرا یا واگرا
 دوربین تصویر برداری
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 -1 -11مبانی نظری آزمایش
نمایی از چیدمان آزمایش در شکل  1-11نشان داده شده است .فیزیک آزمایش شباهت
زیادی به آزمایش مایکلسون دارد ،با این تفاوت که مسیر بازوها رفت و برگشتی نیست .نور
لیزر در ابتدا توسط یک باریکهشکن ( )BSبه دو باریکه عمود بر هم با شدت برابر تقسیم می
شود .هر یک از باریکه ها توسط یک آینه تخت با زاویه تابش  54درجه منعکس شده و یک
مسیر مستطیلی ساخته میشود (شکل  .)1-11در راس چهارم مستطیل  BSدیگری قرار می
گیرد و هر باریکه مجددا به دو باریکهی جدید تقسیم میشود .این چهار باریکه دو به دو روی
یکدیگر قرار دارند و با یکدیگر تداخل کرده طرح تداخلی را ایجاد میکنند (شکل  .)1-11با
قرار دادن یک پرده نمایش مقابل هر یک از باریکه های خروجی طرح تداخلی قابل مشاهده
است.

شکل  :1-11چیدمان آزمایش تداخلسنج ماخ-زندر.

تداخلسنج ماخ زندر
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 -2-11روش آزمایش
با استفاده از نگهدارنده و دو پایه ،لیزر را در محل مناسب روی میز نصب نمایید .محل نصب
لیزر باید به گونهای باشد که فضای مورد نیاز برای سایر بخشهای چیدمان درنظر گرفته شده
باشد .پس از نصب لیزر طبق دستورالعمل بیان شده در فصل  2باریکه لیزر را با میز همخط
ی باریکه لیزر با میز از یک روزنه برای تنظیم ارتفاع لیزر استفاده
نمایید .در هنگام همخط ساز ِ
خواهید نمود .از آنجا که این روزنه تا پایان آزمایش مورد نیاز است ارتفاع آن را تا اتمام
آزمایش تغییر ندهید.
باریکه شکن  41 – 41را با زاویه تابش  54درجه مقابل باریکه لیزر قرار دهید و طبق
دستورالعمل ،فرایند هم خط سازی را انجام دهید .پس از اتمام هر مرحله ارتفاع باریکه لیزر
نسبت به میز را با استفاده از روزنه بررسی نمایید .در صورت انجام دادن این مراحل با دقت
کافی ،باریکه لیزر به دو باریکه در دو جهت عمود بر هم تقسیم خواهد شد .دو آینه تخت را
با زاویه تابش  54درجه مقابل باریکه های عبوری و بازتابی قرار دهید و آینه ها را با باریکه
لیزر همخط نمایید تا باریکه لیزر  01درجه بچرخد طوری که دو باریکه شکافته شده لیزر
یک مسیر مستطیلی در ابعاد  11تا  21سانتی متر را کامل کنند .در پایان این مراحل دو
باریکه بازتابی از آینه ها باید دقیقا هم ارتفاع باشند تا امکان برهمنهی فضایی پیش بیاید .در
محل تقاطع دو باریکه (راس چهارم مستطیل) باریکه شکن دوم را با زاویه تابش  54درجه
قرار دهید طوری که امکان عبور و بازتاب برای هر دو باریکه ممکن شود .دقت کنید که در
صورت انجام درست فرایند هم خط سازی ،دو باریکه عبوری و بازتابی بر یکدیگر منطبق
خواهند بود و حاصل بر همنهی یعنی طرح تداخلی در هر دو صفحه عمود بر باریکههای
خروجی از تداخل سنج ماخ – زندر مطابق شکل  2-11مشاهده خواهد شد.
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شکل  :2-11دو تصویر از طرح تداخلی ایجاد شده توسط تداخل سنج ماخ – زندر

در انتها سیستم آشکارسازی را مقابل باریکههای خروجی از باریکه شکن قرار دهید.
اطمینان حاصل نمایید که شدت نور لیزر به آشکارساز مورد استفاده آسیب وارد نکند .البته
به جای استفادهی مستقیم از آشکارساز میتوان طرح تداخلی را روی یک پرده (مانند کاغذ
 )A4ایجاد کرد و از طرح ایجاد شده عکس تهیه نمود.
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 -2-21مبانی نظری آزمایش
قبل از انجام هر آزمایشی نیاز به یادآوری بعضی از مطالب وجود دارد .به طور کلی هر
ماده که به شیوهای برانگیخته شود ،در برگشت به حالت پایه میتواند امواج الکترومغناطیس
تابش کند ،که به آن طیف نشری یا طیف گسیلی 1آن عنصر یا ترکیب شیمیایی گفته میشود.
برخی از مواد ملتهب مثل شمع روشن ،لامپ و خورشید به دلیل دمای بالا تابشهایی در ناحیه
مرئی دارند که توسط چشم به عنوان طبیعیترین آشکارساز قابل تشخیص است .همچنین
هر جسمی یا موجودی حتی خود شما به دلیل دمای خود دارای تابشهایی در ناحیه مادون
قرمز ( )IRهستید که اساس کار دوربینهای حرارتی ،حسگرهای حرارتی و بسیاری از
سیستمهای امنیتی است .برای یادآوری میتوانید طیف تابش جسم سیاه (چگالی انرژی ،
 ،بر حسب طول موج) در دماهای مختلف را در شکل  1-11ببینید .این طیف با قانون مشهور
تابش پلانک 1تطابق داشت و توجیه شده بود .همانطور که مشاهده میکنید ،افزایش دما منجر
به افزایش چگالی انرژی و فرکانس مربوط به بیشینه مقدار چگالی تابشی میشود.

شکل  :2-21توزیع طیفی چگالی انرژی تابشی ،  ،در دماهای مختلف.

Emission spectrum
Planck’s famous radiation law

1
1
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کاربرد طیف نشری در شناسایی مواد بسیار گسترده است .آنالیز فلزات با طیف نشری در
ریختهگری ،متالوژی ،صنایع و معادن از جمله کاربردهای این طیفسنجی است .اگرچه که
این شیوه برای فلزات مناسبتر است اما حتی توانایی آنالیز غیر فلزاتی مثل کربن ،گوگرد،
فسفر و  ...را دارد .هر یک شما تا کنون کلماتی مثل لومینسانس ،فتولومینسانس ،فسفرسانس
و فلورسانس را شنیدهاید .در واقع فرایند نشر نور در طی گذار بین حالتهای الکترونی به
لومینسانس مشهور است .لومینسانس انواع مختلف دارد .نور سفید حاصل از لامپهای
معمولی ،نتیجه حرارت دادن رشته تنگستن درون آنها و یک فرایند لومینسانس است .نور
حاصل از خورشید و ستارگان نیز به دلیل فرایند التهاب ساطع میشود .دو نوع لومینسانس
اتمی و مولکولی وجود دارد .دستهبندی لومینسانس با توجه به منبع تهییج در جدول 1-11
جمعآوری شده است.
جدول  :2-21تقسیم بندی انواع لومینسانس با توجه به منبع استفاده شده برای برانگیخته-
کردن مولکول.

انرژی تحریک

نوع لومینسانس

جذب نور مرئی-فرابنفش

فتولومینسانس

انرژی واکنش شیمیایی

شیمی لومینسانس ،بیولومینسانس

بازترکیب یون فعالشده به شیوه گرمایی

ترمولومینسانس

تزریق بار

الکترولومینسانس

ذرات پرانرژی

رادیولومینسانس ،کاتدولومینسانس

اصطکاک

تربیولومینسانس

انرژی امواج صوتی

سونولومینسانس
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اگر تحریک مولکول از حالت پایه به حالت برانگیخته با استفاده از فوتون نور انجام شود،
فتولومینسانس نامیده میشود .فلورسانس و فسفرسانس از انواع فوتولومینسانس هستند.
روشهای فلورسانس حساسیت بسیار خوب و گستره خطی نسبتاً زیادی نسبت به روشهای
جذبی دارد و بنابراین به عنوان یک روش تجزیهای برای بررسی ترکیبات شیمیایی مطرح
است .در مورد فلورسانس ،مدت زمانی که گونه در حالت برانگیخته قرار دارد ،بسیار کوتاه
(کمتر از 11-5ثانیه) است و نشر نور بلافاصله بعد از برانگیختگی اتفاق میافتد .در صورتی که
مدت زمان نشر نور بعد از برانگیختگی طولانیتر (در حدود ثانیه تا چند دقیقه) شود ،به این
نوع لومینسانس ،فسفرسانس گفته میشود.
طیفسنجی جذب اتمی روش متداول دیگری است که برای آنالیز به کار میرود.
طیفسنجی جذب اتمی یک روش طیفسنجی برای اندازهگیری کمی عناصر شیمیایی با
استفاده از جذب اشعه نوری توسط اتم در حالت گازی است .با این روش میتوان اطلاعاتی در
مورد جذب ماده و حتی غلظت یک عنصر خاص در نمونه به دست آورد .این روش قابلیت به
کارگیری برای تعیین مقدار کمی غلظت بیش از  ۰1نوع عنصر را دارد .البته لازم به ذکر است
که حد تشخیص برای  01عنصر مناسب و کمتر از  1 ppm1است .غلظت عناصر کمیاب
سمی موجود در آب آشامیدنی و چند عنصر معمول دیگر مانند کلسیم ،سدیم و همچنین
مقادیر بسیار ناچیز غلظت فلزات دیگر توسط این روش قابل اندازهگیری است .طیفسنج های
جذب اتمی همچنین برای بررسی میزان دارو در خون و همچنین برای تعیین تراکم آهن در
هوای محیط کار مورد استفاده قرار میگیرند .از جمله کاربردهای دیگر آن عبارتند از :سنجش
سرب یا کادمیوم در یک قطره خون ،سنجش نقره در آب باران مصنوعی ،جستجوی ناخالصی
در آلیاژها و فعال کردن واکنش-گرها ،آنالیز آب ،آنالیز مستقیم هوا ،آنالیز مستقیم سنگ
معدن فلزات و فلزهای تصفیه شده ،سنجش عناصر آلیاژی در فولاد همانند منگنز ،منیزیم،
کروم ،مس ،نیکل ،مولیبدن ،وانادیم ،کبالت ،تیتانیوم ،قلع ،آلومینیوم و سرب .بیشتر مولکول
های آلی و گروه های عاملی در بخش مرئی و ماوراء بنفش طیف الکترومغناطیسی ،یعنی بازه
طول موج  191تا  011نانومتر ،شفاف هستند ،بنابراین طیف جذب این مواد اطلاعات مناسبی
در اختیار کاربر قرار نمیدهد .در واقع طیفسنجیِ جذب اتمی به برهمکنش امواج
الکترومغناطیسی با ماده مرتبط است و کاهش نور در طی عبور از نمونه به دلیل فرایند جذب

parts per million

1
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را مورد توجه قرار میدهد .نمایی از چیدمان طیفسنجی نشری و طیفسنجی جذبی در
شکلهای -1-11الف و -1-11ب نشان داده شده است .همانطور که میدانید جذب فقط در
طول موجهایی از ناحیه مرئی و فرابنفش اتفاق میافتد که انرژی تابش فرودی با اختلاف انرژی
دو تراز الکترونی برابر باشد (البته گذارهای مجاز اتمی) ،بنابراین طیف جذب هر اتم مخصوص
به همان اتم است و به عنوان اثر انگشت میتواند برای شناسایی ماده به کار رود.

(الف)

(ب)

شکل  : 1-21چیدمان طیفسنجی الف) نشری و ب) جذبی .در مورد الف در داخل لوله گاز
وجود دارد .در دو انتهای لوله الکترود قرار گرفته و اختلافپتانسیل بین دو الکترود باعث تحریک
مولکولهای گاز و تابش میشود .این تابش از عنصر پاشنده (منشور) عبور داده میشود تا طول-
موجهای مختلف از هم جدا شوند .سپس خطوط طیفی در آشکارساز نمایان میشوند .عنصر پاشنده
و آشکارساز از اجزای اصلی هر طیفسنج است .در شکل ب نور سفید از لوله گاز عبور داده شده و
بنابراین برخی طول موجها توسط گاز جذب میشوند .طیف عبوری وارد عنصر پاشنده و آشکارساز
میشود .مقایسه طیف مرجع (طیف لامپ سفید بدون وجود لوله گاز) و طیف آشکارساز اطلاعاتی
در مورد ماده درون لوله و غلظت آن در اختیار کاربر قرار میدهد.

این جذب با پارامترهایی مثل غلظت مولاری ماده حل شونده ، c ،طول سلول محتوی
نمونه ، l ،و ضریب جذب مولی ،  ،متناسب است .این مقدار جذب را میتوان به صورت زیر
محاسبه کرد.
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که در اینجا  Iشدت نور خروجی از سلول نمونه و  I 0شدت نور ورودی به سلول نمونه
است .ضریب جذب مولی که به عنوان ضریب خاموشی مولی نیز بیان میشود ،در واقع ویژگی
مشخصه مولکولی است که انتقال الکترونی انجام داده است .این کمیت با احتمال وقوع گذار
الکترونی و نیز اندازه و بزرگی سیستم جاذب کنترل میشود.
لازم به ذکر است که جذب  Uv-Visمعمولا در ناحیه وسیعی اتفاق میافتد و خطوط
تیز و گسستهای را ارائه نمیدهد .این بدان دلیل است که مولکولها برخلاف اتمها در درجه
حرارت اتاق معمولاً دارای حالت برانگیخته ارتعاشی و چرخشی بسیاری هستند در واقع ارتعاش
مولکولها حتی در صفر مطلق هم به طور کامل متوقف نمیشود .یک مولکول میتواند به طور
همزمان برانگیختگی الکترونی-ارتعاش و الکترونی-چرخشیهای مختلف را انجام دهند .این
جذب ها اختلاف انرژی کمی با یکدیگر دارند و فاصله بین این خطوط به قدری اندک است که
در بسیاری از موارد امکان تفکیک خطوط طیفی وجود ندارد و طیف یکپارچهای ارائه میشود.
البته با استفاده از همین طیف هم میتوان اطلاعات مناسبی در مورد ساختار به دست آورد.

 -1-21روش آزمایش
برای انجام هر نوع طیفسنجی به دستگاه طیفسنج نیاز داریم .از طرفی برای کار با هر
دستگاه باید اطلاعات اولیه در مورد آن داشت .کار با طیفسنج نسبتا ساده است .نمایی از
طیف خروجی طیف سنج در شکل  0-11نشان داده شده است .دستگاه  LR1دارای حافظه
داخلیای است که قابلیت ثبت و نگهداری  46طیف را دارد .جمعآوری دادهها شامل در معرض
تابش قرار گرفتن طیفسنج و خواندن اطلاعات است که حدود  11میلی ثانیه زمان نیاز دارد.
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شکل  :1-21نمایی از طیف جذبی در دستگاه طیف سنج.

در ابتدا طیفسنج  LR1را از طریق  USBبه کامپیوتر متصل کنید .خوشبختانه ،برای
کار با طیفسنج نیاز به نصب هیچ نرمافزاری نیست و کامپیوتر طیف سنج را پس از اتصال به
لپتاپ تشخیص میدهد .معمولا این فرایند کمتر از  1دقیقه طول میکشد .پس از تشخیص
طیفسنج توسط کامپیوتر بر روی ” “CheckTr.exeدر پوشه برنامه کلیک کنید .در
اینصورت صفحهای مشابه شکل  0-11مشاهده میشود .در این مرحله برنامه اطلاعات
پیکربندی مثل کالییبراسیون را از حافظه میخواند.
برای شروع اطلاعات مورد نظر را وارد کنید .نمایی از اطلاعات ورودی ضروری در شکل
 0-11نشان داده شده است .دقت کنید که حتما قبل از شروع آزمایش طیف تابش زمینه را
اندازه گیری و از محاسبات حذف کنید .اطلاعات سایر قسمتها در جدول  1-11ارائه شده
است.
نمایی از اطلاعات موجود در قسمت تنظیمات ،setting ،نیز در شکل  6-11نشان داده
شده است .در این قسمت برخی از تنظیمت قبل مثل Number of ،Exposure time
( scansتعداد اسکن هایی که بصورت جداگانه ذخیره میشود) و  Fastبه چشم میخورد .با
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انتخاب  Show Max intensityدر واقع مکان نما ،مکان بیشینه شدت را در طیف نشان
خواهد داد.
به طور کلی سه روش راهاندازی برای دستگاه طیفسنج امکانپذیر است ،که عبارتند از:
الف) داده ها پس از گرفتن فرمان راهاندازی از کامپیوتر و بدون هیچ سیستم راهانداز
خارجی ثبت میشوند .در این صورت پس از دستور  ،Runداده ها با فاصله زمانیای که در
قسمت  Blank scansانتخاب شده ،در حافظه ذخیره میشود .در واقع  Blank scansبازه
زمانیای را معلوم میکند که در آن اطلاعات در سیستم ذخیره نمیشود.

شکل  : 1-21نمایی از نوار ابزار طیف سنج.

201

طیفسنجی لیزری

جدول  :1-21عملکرد برخی نمادهای موجود در نوار ابزار بالایی نرمافزار

عملکرد

نماد

فشار دادن این کلید امکان انتخاب طیفسنج را از بین چندین
طیفسنج متصل به کامپیوتر فراهم میکند.

امکان انتخاب اتوماتیک محور x

امکان انتخاب اتوماتیک محور y

امکان انتخاب اتوماتیک محورهای  xو y

امکان انتخاب دستی مقادیر بیشینه و کمینه مقادیر محورهای x
وy

امکان وارد کردن طیف مرجع از طیف موجود یا فایل را فراهم
میکند.

ب) شروع اندازهگیری پس از دریافت یک پالس الکتریکی راهانداز خارجی اتفاق میافتد.
ج) هر اندازهگیری پس از دریافت یک پالس الکتریکی راهانداز خارجی اتفاق میافتد.
ترکیب دو قسمت  Triggerو  Keep trigerبیانگر مد راهاندازی طیفسنج است .اگر
هیچ یک از آنها تیک زده نشده باشند ،یعنی راهاندازی نوع اول فعال است و اگر هر دو انتخاب
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شده باشند ،راه اندازی نوع سوم برقرار است .در حالتی که  Triggerانتخاب شده اما Keep
 trigerانتخاب نشده باشد ،مد راهاندازی دوم حاکم است.
توجه :هرگز تیک حالت  Testو  Apply normرا تغییر ندهید.

شکل  :1-21نمایی از قسمت تنظیمات ،setting ،نوار ابزار طیف سنج.

 -2-1-21بررسی طیف نشری
در ابتدا طیف سنج را در محل مورد نظر قرار داده و نور زمینه را با توجه به اطلاعات فوق
(با حالت  )averageاندازهگیری کرده و  substrateنمایید .در این مرحله یک چشمه دلخواه
مثل چراغ قوه موبایل خود را که دارای طیف نشری است ،روشن کرده و طیف آن را با استفاده
از طیف سنج در سه زمان مختلف با طیفسنج اندازهگیری کنید .اطلاعات را ذخیره و نمودار
را با نرمافزار  Originرسم و به گزارش کار اضافه نمایید .سپس به سوالات زیر پاسخ دهید.
آیا خطوط طیفی مربوط به گذارهای گسسته قابل تشخیص است؟ جواب خود را توجیه
کنید .بیشترین شدت در چه طول موجی قرار دارد؟
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آیا طیف موبایل روشن فقط شامل ناحیه مرئی است؟ طیف موبایل خود را با موبایل هم
گروهی خود مقایسه کنید.
در ا ین مرحله طیف مهتابی آزمایشگاه و چراغ مطالعه را ثبت و با یکدیگر مقایسه کنید.
چشمه نوری به چه رنگ مشاهده میشود؟ طیف نوری در چه بازه طول موجی و ماکزیمم
شدت در چه طول موجی قرار دارد؟
نور لیزر  He-Neموجود در آزمایشگاه را به مانعیای غیرصیقلی تابانده و طیف پراکنده
شده به سمت عقب را با استفاده از طیفسنج اندازهگیری کنید .دقت کنید که پروپ در
فاصلهای از مانع قرار گیرد که طیفسنج اشباع نشود .طیف لیزر و طول موج مربوط به بیشینه
شدت را یادداشت کرده و این طیف را با طیف نشری منابع نوری قبلی مقایسه کنید
توجه کنید که هیچگاه نباید پروپ طیفسنج را به طور مستقیم در معرض نور لیزر قرار
دهید.
طیفهای خود را با طیف لامپ بخار جیوه فشار بالا در شکل  5-11مقایسه کنید .چه
تفاوتهای مشاهده میکنید؟

شکل  :1-21طیف تابش لامپ بخار جیوه فشار بالا.
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 -1-1-21محاسبه جذب یا ضریب خاموشی و طیف عبوری
طیف سنج و لامپ سفید را در محلی قرار دهید که نور لامپ به طیفسنج برسد .در ابتدا
تنظیمات اولیه و اندازهگیری تابش زمینه را انجام دهید .سپس لامپ را روشن کرده و با
انتخاب گزینه ( calorimetricنماد آخر در جدول  )1-11طیف مرجع را که طیف لامپ
است ،وارد کنید .سپس تیغه شیشهای را قبل از طیفسنج و در مسیر نور لامپ قرار دهید .در
این مرحله گزینههای شکل  4-11فعال شده است و میتوانید هر یک از این گزینههای را
انتخاب کنید و تفاضل طیف مرجع از طیف عبوری (طیف جذب) ،طیف تقسیم به طیف مرجع
را به دست آورده یا جذب را محاسبه کنید .جذب در واقع با استفاده از رابطه
) Absorbance  10 log( spectra / refrenceمحاسبه میشود.
نتایج طیف عبوری ،جذب و نسبت طیف عبوری به طیف مرجع تیغه شیشهای را ذخیره
و رسم نمایید.

شکل  :1-21نمایی از قسمت انتخاب نوع خروجی طیفسنج در نوار ابزار.

 -1-1-21ثبت طیف فلورسانس
برای ثبت طیف فلورسانس به منبع نورانی برای تحریک اتمها و مولکولها نیاز داریم .در
ابتدا ماده آلی دارای طیف نشری مثل آنتراسن یا هر ماده دلخواه دیگر را تهیه نمایید .سپس
لیزر را در محلی ثابت کرده و نور لیزر را به شیشه (سلولی که قصد داریم مایع مورد آزمایش
را در آن بریزیم) و آب بتابانید .اگرچه که این دو ماده تابش فلورسانس ندارند ،اما انجام این
مرحله برای حذف تابش زمینه ضروری است .در این مرحله با تنظیم طیفسنج تابش زمینه
را حذف و  substrateنمایید .دقت کنید که در این مرحله باید طیفسنج را مطابق شکل
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 ۰ -11در محلی قرار دهید که عمود بر راستای خط واصل لیزر و نمونه باشد .در صورتیکه
برای آزمایش مطابق شکل  ۰-11از محفظه تاریک استفاده شود و نور با فیبر نوری به محل
نمونه هدایت شود ،نیازی به حذف تابش زمینه وجود ندارد .سپس مقدار مشخصی آنتراسن
یا نانوذرات مثلا  ZnOیا هر ماده دیگری که دارای طیف فتولومینسانس است را در آب مقطر
پراکنده کنید .طیف سنج را تحت زاویه  91نسبت به تابش لیزری قرار دهید (یعنی بدون
تغییر نسبت به اندازهگیری تابش زمینه) و طیف نشری نمونه (ماده مورد آزمایش) را مشاهده
کنید .نتایج را در بازههای زمانی  1دقیقه و به مدت  11دقیقه ذخیره کنید .آیا تغییری در
طیف نشری ماده ایجاد شده است؟
دقت کنید که طول موج لیزری که انتخاب میکنید باید در ناحیه جذب قابل توجه نمونه
مورد بررسی قرار داشته باشد .طیف جذب آنتراسن و نانوذرات  ZnOبه عنوان مثال در شکل
 0-11نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میکنید برای بررسی طیف فلورسانس
آنتراسن باید از لیزری در ناحیه  041-611nmاستفاده شود تا جذبی بیشتر از  1/15ایجاد
شود .همچنین بیشینه جذب این نانوذرات  ZnOدر طول موج  0۰6nmاست و برای دستیابی
به جذبی در حدود  1/15باید از لیزری با طول موجی در ناحیه  111-601nmاستفاده کرد.

شکل  :1-21نمایی از چیدمان آزمایش فلورسانس القای لیزری (.2)LIF

Laser Induction Fluorescence method

1
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(الف)

(ب)

شکل  :1-21طیف جذب الف) آنتراسن و ب)نانوذرات  ZnOبه طور نوعی.

آزمایش 31

لیزر دیاکسید کربن

هدف آزمایش
 آشنایی با لیزر پر کاربرد CO2
 کار با لیزر

وسایل مورد نیاز
 لیزر CO2
 فشارسنج
 کپسولهای گاز  N2 ،CO2و He
 پمپ تخلیه
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 -3-31مبانی نظری آزمایش:
لیزر  CO2یكی از مهمترین لیزرهای مولكولی است .این لیزر با بازدهی تا  %22و خروجی
تا چند ده کیلو وات یكی از پر بازدهترین لیزرهای گازی و پر توانترین لیزرها است .لیزرهای
دیاکسید کربن در ناحیه فروسرخ در گسترهی  9-11 µmعمل میکنند و کاربردهای فراوانی
در ارتباطات لیزری ،بینابنگاری ،پزشكی و جراحیهای لیزری ،پردازش مواد ،کاربردهای
تبخیر القایی لیزر ،دریل کردن ،جوش کاری ،ماشین کاری و  ....دارد .بنابراین بسیار مهم است
که دانشجویان اپتیك و لیزر با ساختار و شیوه عملكرد این لیزرها آشنایی کامل داشته باشند.
به طور نوعی گذارهای الكترونی در ناحیه مرئی و یا فرابنفش ) ،(UVگذارهای ارتعاشی
در ناحیه فرو سرخ میانی ) (IRو گذارهای چرخشی در ناحیه فرو سرخ دور و میكروموج قرار
دارند .طول موج لیزر  CO2در ناحیه فروسرخ ( )IRطیف الكترومغناطیسی قرار دارد ،بنابراین
گذارهای این لیزر بین ترازهای ارتعاشی-چرخشی اتفاق میافتد .هر تراز الكترونی به دلیل
ارتعاش اتمهای مولكول  CO2به یك سری ترازهای ارتعاشی شكافته میشود .همچنین هر
تراز ارتعاشی مولكول  CO2به دلیل چرخش اتمهای تشكیل دهندهی مولكول نیز به یك
سری زیر تراز چرخشی شكافته میشوند .انرژی هر تراز را میتوان با حل معادله شرودینگر و
استفاده از تقریب بورن-اوپنهایمر 1به دست آورد که در اینجا از آن صرفنظر میکنیم.
دی اکسید کربن یك مولكول سه اتمی خطی است ،بنابراین میتواند حرکتهای ارتعاشی
شكل  1-11را داشته باشد .یا به عبارتی ،سه مد متداول ارتعاشی گسسته کوانتیزه برای این
مولكول فعال است که عبارتند از :مدهای کششی متقارن ،مدهای کششی نامتقارن و مدهای
خمشی که در ادامه به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.
 -1ارتعاش دو اتم اکسیژن میتواند حول اتم کربن مرکزی در خط مستقیم و در جهات
مختلف با فرکانس   1انجام شود ،به طوری که فاصله دو اتم اکسیژن با اتم کربن
همواره برابر باشد .این مد کششی متقارن نامیده میشود.

Born–Oppenheimer approximation

1
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 -2دو اتم اکسیژن می توانند در یك جهت و اتم کربن در جهت مخالف با فرکانس  3

حرکت میکنند ،این مد کششی نامتقارن نامیده میشود.
 -1اتمهای اکسیژن میتوانند با فرکانس   2در دو صفحه عمود بر محور تقارن مولكول
 CO2نوسان کنند ،این مد ارتعاشی خمشی نامیده میشود.

شكل  :3-31مدهای ارتعاشی مولكول . CO2

نكته حائز اهمیت این است که در تمام موارد فوق همواره مرکز گرانش ثابت باقی میماند
و ارتعاش مولكول میتواند ترکیبی از این مدهای ارتعاشی باشد .همچنین در تقریب نوسانگر
هماهنگ انرژی ارتعاشی مولكول مجموع انرژی ارتعاشی این مدها است .فرکانسهای طبیعی1
مولكول  CO2در پایینترین ترازهای انرژی ارتعاشی به صورت زیر است:
مد کششی متقارن
()1-9

مد خمشی
مد کششی نامتقارن

ωe)1( ≈ 1111 cm-1
ωe)2( ≈ 666 cm-1
ωe)1 ( ≈ 2139 cm-1

 1فرکانس در بسیاری از کتابهای طیفسنجی با واحد  cm-1یعنی واحد عدد موج بیان میشود.
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هر تراز ارتعاشی مولكول  CO2به دلیل چرخش مولكول از یك سری ترازهای چرخشی
تشكیل شده است که با عدد کوانتومی چرخشی  J = 2, 1, 2, ...معرفی میشوند ،انرژیهای
چرخشی نیز کوانتیدهاند و با تقریب خوبی از رابطهی زیر بهدست میآیند:
()2-9

h
8 I B c
2

B

J  0,1, 2,

Er  BhcJ  J  1

که  I Bممان چرخشی و  Bثابت چرخشی مولكول است که برای مولكول  CO2برابر با عدد
 2/19 cm-1میباشد .انرژی کل هر تراز مولكول از جمع انرژی ترازهای ارتعاشی و چرخشی
مولكول به دست میآید.
گذارهای لیزر  CO2عموما بین ترازهای چرخشی مربوط به حالتهای ارتعاشی مختلف انجام
می شوند .بنابراین طول موج لیزر به اعداد کوانتومی ارتعاشی و چرخشی ترازهای بالایی و
پایینی گذار لیزری بستگی دارد .در شكل  2-11نمایی از طیف نشری مولكول  CO2در بازه
 2222 cm-1تا  2222 cm-1نشان داده شده است .خطوط داخل هر پوش مربوط به گذار
ت از دو تراز ارتعاشی مشخص است .لازم به ذکر است که تنها
بین ترازهای چرخشی متفاو ِ
گذارهایی مجاز هستند که قواعد انتخاب را برآورده کنند.

شكل  :2-31طیف نشری مولكول .CO2
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طیف خروجی لیزرهای  CO2به عوامل مختلف از جمله انرژی و نرخ دمش ،دمای عملكرد
لیزر و فشار گاز بستگی دارد .لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد کوکپذیری این لیزرها
با تغییر فشار گاز انجام میشود .همچنین فرایندهای مختلفی بر پهن شدن خطوط طیفی
لیزر  CO2تاثیر میگذارند .پهنشدگی داپلری که نتیجه اثر داپلر در جابجایی بسامدهای
منتشره از چشمه متحرک است ،باعث پهن شدن خطوط لیزر در اطراف بسامد مرکزی آن
میشود .این پهنشدگی به دلیل وابستگی به سرعت مولكولها با تابع شكل خط گاوسی
متناظر و جزء پهنشدگیهای ناهمگن به شمار میآید .این پهنا فقط به فرکانس گذار ،دمای
گاز و وزن مولكولی گونه های جذب کننده وابسته است و پهنای خط برای هر منحنی بهره
مربوط به گذارهای لیزر  CO2به طور نوعی در حدود  22 MHzاست ،که در مقایسه با
لیزرهای گازی دیگر پهنای داپلری باریكی است .دلیل این امر نیز همان کوچك بودن فرکانس
گذار و جرم مولكولی بسیار بزرگ مولكول  CO2است .برخوردهای بین مولكولها و اتمهای
گاز سبب جابجایی ترازهای انرژی میشوند .تغییر در سطوح انرژی به دلیل برخورد مولكولها
نیز عامل مهم دیگر در پهنشدگی لیزر است که به پهنشدگی برخوردی یا فشاری معروف
است .اندازه این پهنشدگی در لیزرهای گازی از رابطه

1
2

  c بهدست می آید که در

آن τ ،زمان پویش آزاد یا زمان میانگین بین دو برخورد متوالی است .پهنای برخوردی لیزرهای
 CO2به طور نوعی در فشار 12 Torrو دمای مشخص  122 Kدر حدود  122 MHzاست.

 -3-3-31فرایندهای دمش در لیزر CO2
فرایند دمش در لیزرهای  CO2میتواند از طریق تخلیه الكتریكی گاز لیزر انجام شود .به
منظور تخلیه الكتریكی مناسب در لیزرهای دی اکسید کربن از اضافهکردن دو گاز کمكی
نیتروژن و هلیوم به محیط فعال لیزر استفاده میشود .که منجر به افزایش بازده لیزر میشود.
در ادامه نقش مولكول نیتروژن و سپس نقش گاز هلیوم در عملکرد لیزر به اختصار بیان
خواهد شد .مولكول  CO2به واسطه سازوکارهای زیر میتواند برانگیخته شود.
-1برخوردهای الكترونی مستقیم :در این برانگیختگی در واقع الكترونها مستقیما به مولكول
 CO2برخورد کرده و مولكول به تراز برانگیخته منتقل میشود.
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 -2انتقال انرژی تشدیدی N2 :یك مولكول دو اتمی با فقط یك مد ارتعاشی است ،انرژی
اولین تراز برانگیخته آن تقریبا با تراز بالایی  CO2برابر است و بنابراین اتقال انرژی بین این
دو مولكول در اثر برخورد امكانپذیر است .از طرفی این تراز  N2شبه پایدار است و بنابراین
نرخ واهلش و گسیل خودبخود آن به ترازهای پایینتر بسیار پایین و بنابراین گزینه مناسبی
برای انتقال انرژی به مولكول  CO2و رفتن به حالت غیربرانگیخته است .نمایی از ترازهای
انرژی مولكول  CO2و مولكول  N2در شكل  1-11نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میکنید اختلاف انرژی ترازهای این دو مولكول بسیار ناچیز و  11cm-1است.

شكل  :1-31ترازهای ارتعاشی مولكولهای  CO2و .N2

 -1لیزرهای گاز دینامیك :1وارونی جمعیت با ایجاد گرما و فشار بالا و انبساط سریع گاز روش
متداول دیگری است که برای دمش لیزرهای  CO2به کار گرفته میشود .در این روش،
گازهای  CO2و  N2از احتراق گازهایی مثل مونواکسید کربن و  ،C2N2در محفظه پلونیوم
در دمای بین  1222تا  2222کلوین و فشاری از مرتبه چند ده اتمسفر به دست میآیند .در
چنین دما و فشاری به طور ناگهانی نازل باز شده و گاز میتواند محفظه پلونیوم را ترک و وارد

Gas dynamic lasers
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محفظه بزرگی شود .گاز در طی فرایند بیدررو منبسط شده و در طی آن دما و فشار گاز به
طور چشمگیری کاهش مییابند .با توجه به اینكه طول عمر تراز بالایی لیزر از تراز پایینی آن
بیشتر است ،جمعیت تراز پایینی لیزر سریعتر از جمعیت تراز بالایی لیزر کاهش یافته و وارونی
جمعیت و بنابراین لیز ایجاد میشود .نمایی از این شیوه دمش در شكل  3-11نشان داده
شده است .توانهای خروجی تا  62 kWبرای لیزرهای چند مد و  12 kWبرای لیزرهای
تك مد  CO2با این شیوه دمش گزارش شده است .در هر حال بازده این لیزرها بسیار ناچیز
و در حدود چند درصد است .همچنین لازم به ذکر است که این روش دمش در لیزر CO2
موجود در آزمایشگاه به کار گرفته نشده است.

شكل  :4-31نمایی از دمش لیزر  CO2با روش گاز دینامیك.

تا کنون تاثیر وجود گاز  N2را متوجه شدهاید .این سوال مطرح میشود که چرا گاز کمكی
هلیوم به داخل تیوپ لیزر  CO2تزریق میشود .طول عمر یا به عبارتی فرو افت جمعیت
ترازهای هر گازی مثل  CO2با برخوردهای ارتعاشی  -انتقالی ( )V-Tآن گاز با مولكول
گازهای مختلف که در تیوپ وجود دارند ،تعیین میشود .گاز هلیوم گاز موثری در پیشرفت
این فرآیندها است .این گاز ظرفیت گرمایی بالایی دارد و بنابراین سهم مهمی در انتقال گرمای
ناشی از تخلیه الكتریكی به دیوارههای لیزر و کاهش جمعیت تراز پایینی گذار لیزر CO2
دارد .اثرات ناشی از اضافه کردن گاز هلیوم به مجموعه گازی  CO2و  N2را میتوان به صورت
زیر خلاصه کرد:
 .1افزایش قابل ملاحظه انتقال گرما به دیوارههای تیوپ لیزر.
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 .2کاهش نرخ واهلشهای گرمایی تراز بالایی لیزر.
 .1کاهش غیر مستقیم جمعیت تراز پایینی لیزر.
 .3کاهش دمای الكترونها از طریق برخورد با گاز هلیوم.
از طرف دیگر ،احتمال برانگیختگی هلیوم در تخلیه الكتریكی گازهای موجود در لیزر پایین
است .پایینترین تراز انرژی برانگیختهی هلیوم  22 evبالاتر از تراز پایه آن است ،بنابراین
برای انرژیهای الكترونی در گسترهی  1 – 1 evاین گاز تحت تاثیر تخلیه الكتریكی قرار
نخواهد گرفت.
در واقع با افزودن گازهای کمكی به لیزر  CO2در تلاش هستیم تا شرایطی ایجاد شود که
نرخ برانگیختگی تراز بالایی لیزر افزایش یابد و تراز پایینی آن نیز با سرعت بالاتری تخلیه
شود .این امر منجر به افزایش توان خروجی و بازدهی لیزر میشود .گازهای کمكی دیگری
غیر از نیتروژن و هلیوم نیز میتوان به لیزرهای  CO2اضافه کرد که در آزمایشگاه لیزر دانشگاه
سمنان از آن بهره نبردهایم .از جمله این گازها میتوان به زنون اشاره کرد که به دلیل داشتن
انرژی یونیزاسیون پایین موجب افزایش بازدهی لیزر میشود .همچنین افزایش گاز آرگون
برای پایداری توان خروجی لیزر  CO2نیز نمونه دیگری از این نوع گازها است که میتوان در
لیزر  CO2مورد استفاده قرار داد.
لیزرهای  CO2از نظر شارش جریان گاز و تخلیه الكتریكی به دو دسته لیزرهای  CO2با
جریان طولی و عرضی گاز تقسیمبندی میشوند .در لیزرهای با جریان طولی در واقع شارش
گاز و تخلیه الكتریكی در امتداد محور اپتیكی کاواک بوده و آینههای لیزر در تماس با گاز
قرار دارند .افزایش طول تیوپ ،خنك سازی دیوارههای تیوپ و در نتیجه کاهش جمعیت تراز
پایینی گذار لیزری از جمله ویژگیهای این نوع شارش جریان گاز است .بیشینهی توان
خروجی بر واحد طول برای این نوع لیزرهای  CO2در حدود  62 W/mبهدست آمده است.
ولتاژهای بالا برای تخلیه الكتریكی سیستمهای با جریان طولی (محوری) در فشارهای مناسب
مورد نیاز است و تخلیه گاز در نواحی مختلف یكسان نیست ،بنابراین تخلیه الكتریكی عرضی
مطرح شد که در آن شارش گاز و تخلیه الكتریكی در راستای عمود بر محور اپتیكی کاواک
استفاده میشود .این شیوه باعث خارج شدن سریعتر گاز گرم از کاواک لیزر میشود و به این
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ترتیب گاز در مدت زمان کوتاهی ،از مرتبه طول عمر تراز بالایی لیزر ،در ناحیه تخلیه الكتریكی
میماند .علاوه براین ،ولتاژ لازم برای تخلیه الكتریكی عرضی با توجه به فاصله خیلی کم
الكترودها ( )1-2 cmبسیار پایین تر از مقدار آن برای تخلیه طولی است و تخلیه الكتریكی
افروخته پایدار در فشار بالا بسیار آسانتر از مورد قبل ایجاد میشود .در شكل  2-11و  6-1به
ترتیب نمایی از لیزرهای  CO2با شارش جریان طولی و عرضی نشان داده شده است.

شكل  :5-31نمایی از لیزر  CO2با جریان الف) طولی گاز.

شكل  :1-31نمایی از لیزر  CO2با جریان عرضی گاز.

به طور کلی لیزرهای  CO2به دو دسته محفظه بسته و باز تقسیم میشوند که نوع اول برای
بسیاری از کاربردهای صنعتی مناسب هستند .این لیزرها به منبع گاز و پمپ خلا احتیاج
ندارند و قابل حمل میباشند .با این وجود مشكل اصلی این سیستمها شكستهشدن مولكول

324

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

 CO2در طی تخلیه الكتریكی و کمبودن طول عمر لیزر به دلیل برگشتناپذیر بودن واکنش
شكست  CO2به  O ،COو  Cاست .علاوهبراین ،گاز روی سطح کاتد یا سطح دیواره تیوپ
تخلیه الكتریكی مینشیند و اگر پیشبینی خاصی در نظر گرفته نشود ،توان خروجی به تدریج
کاهش مییابد .برای رفع این مشكل کاتالیزورهایی مثل بخار آب یا هیدروژن به مجموعه
گازهای موجود در تیوپ لیزر  CO2اضاقه میشود تا باز تولید دی اکسید کربن از O ،CO
و  Cانجام شود.
افزایش طول عمر عملكرد این لیزرها در واقع بزرگترین چالش در این حوزه است .این طول
عمر به نوع مولكول های تولید شده در طی تخلیه الكتریكی و نیز به موادی که برای تیوپ
لیزر و الكترودها بهکار میروند ،بستگی دارد .سیلیكا گداخته به دلیل سطح تمیز و
ناخالصیهای کم آن و نیز جذب کمتر آب به عنوان بهترین ماده برای تیوپ تخلیه الكتریكی
مطرح است  .فلزات بی اثری مثل طلا یا پلاتینیوم نیز برای الكترودها بهکار برده میشوند.
استفاده از کاتدهای استوانهای توخالی با به حداقل رساندن برخورد یونها با الكترود کاتد و
همچنین گرم کردن کاتد برای شكستن پیوند  COهایی که جذب شدهاند ،باعث ایجاد شرایط
لازم برای باز تولید  CO2و افزایش طول عمر این لیزرهای  CO2محفظه بسته میشوند .در
این شرایط طول عمر تیوپهای محفظه بسته در حدود  123ساعت و توانهای خروجی در
حدود  62وات بر متر است ،بنابراین با طراحی مناسب سیستمهای محفظه بسته میتوان توان
بر واحد طولی مشابه با سیستم های با شارش گاز به دست آورد .از جمله برتریهای سیستم
محفظه بسته میتوان به پایداری توان ،طیف خروجی بسیار بهتر ،کاهش مصرف گاز ،هزینه
کمتر و حجم و پیچیدگی کمتر آنها اشاره کرد.
با توجه به اطلاعات موجود به بررسی لیزر دی اکسید کربن موجود در آزمایشگاه که لیزر
تحریك الكتریكی عرضی فشار اتمسفری با پیش یونش آرایه جرقهای و طول موج عملكردی
 10.6  mاست ،خواهیم پرداخت .نمایی از این لیزر در شكل  6-11نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میکنید در سمت راست شكل  6-11سیستم دمش و در سمت چپ
ی این لیزر یك آینه با لایهنشانی طلا
ماده فعال و تشدیدگر لیزر  CO2قرار دارد .آینه پشت ِ
است و بازتاب آن در طول موج کاری لیزر یعنی  10.6  mبالای  99/9درصد می باشد .آینه
خروجی دارای تابندگی  62درصد میباشد .پنجره مورد استفاده دارای لایه نشانی ضد انعكاس
است .آینه جلویی تخت و شعاع انحنای آینه پشتی  62سانتیمتر است .برای کانونیکردن
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پرتو خروجی لیزر میتوان از عدسی استفاده کرد .نمایی از عدسی کانونیکننده لیزر در شكل
 1-11نشان داده شده است.

شكل  :1-31نمایی از لیزر  CO2تحریك الكتریكی عرضی فشار اتمسفری با پیش یونش آرایه
جرقهای و طول موج عملكردی . 10.6  m

شكل  :1-31نمایی از عدسی کانونیکنند لیزر  CO2تحریك الكتریكی عرضی فشار اتمسفری با
پیش یونش آرایه جرقهای و طول موج عملكردی . 10.6  m
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میدانیم که در فضای اتمسفر به واسطه باریكههای کیهانی تعداد  106 e / cm3الكترون آزاد
وجود دارد .این الكترون ها برای تخلیه نورانی کافی نیستند و بنابراین پیش یونش در لیزرهای
تحریك عرضی برای دستیابی به تخلیه نورانی الزامی است .در لیزر  CO2از پیش یونش آرایه
جرقهای استفاده میشود که از این پس آن را به عنوان تخلیه کمكی مینامیم .نور UV
ناشی از تخلیه کمكی با تابش به فضای بین الكترودها و پدیدهی یونیزاسیون چند فوتونی
باعث تولید الكترونهای کمكی آزاد می شود .با استفاده از این شیوه تعداد الكترونها قبل از
شروع تخلیه اصلی به مقداری در حدود  1012 e / cm3می رسد که میتواند باعث همپوشانی
بهمنهای الكترونی و در نتیجه تخلیه نورانی و دمش لیزر  CO2شود .فاصله بین الكترودها
در حدود  1سانتی متر است و میدان الكتریكی تقریبا یكنواختی در فضای بین الكترودها
ایجاد میشود.
نمایی از مدار تخلیه کمكی و تخلیه اصلی در شكل -9-11الف نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده می کنید ،در این شكل در ابتدا جریان الكتریكی وارد خازن اصلی ،خازن شماره
 ،1میشود و خازن اصلی را شارژ میکند .با شارژ خازن اصلی این مسیر به طور کامل بسته
میشود و جریان به سمت کلید اسپارکی  2میرود .این کلید اسپارکی در واقع دو گوی فلزی
کوچك است که در فاصله مشخصی ازیكدیگر قرار دارند .هنگامیكه اختلاف پتانسیل دو سر
گویها به مقدار مشخصی برسد ،هوای بین دو گوی دچار فروشكست شده و بنابراین کلید
اسپارکی بسته می شود ،بنابراین این کلید اسپارکی به صورت خودکار و با اختلاف پتانسیل
بسته میشود .اختلاف پتانسیل فروشكست به فاصله بین گویها بستگی دارد .مقدار این
اختلاف پتانسیل برای فاصله گویهای  1 cmبرابر با  12 keVاست .نمایی از کلید اسپارکی
در شكل -9-11ب نشان داده شده است .سپس جریان وارد خازن  1شده و پس از مدتی
خازن  1کاملا شارژ میشود و جرقه کوچكی میزند .در این مرحله این مدار باز میشود و
فرایندهای یونیزاسیون چند فوتونی و اثر فتوالكتریك باعث افزایش تعداد الكترونها در فضای
بین آند و کاتد با پروفایل جانبی  Dشكل ،شكل-9-11الف ،میشود (پیش یونش یا تخلیه
کمكی) .اکنون جریان به سمت الكترودهای  Dشكل میرود .وقتی جمعیت الكترونهای ناشی
از پیش یونش و همچنین اختلاف پتانسیل دو طرف الكترودهای  Dشكل به اندازه کافی زیاد
شد ،بهمن الكترونی و تخلیه نورانی روی میدهد .معمولا دو آینه در دو طرف الكترودها نصب
میشود که پالسهای نورانی ایجاد شده را هدایت کنند .سلف موجود در مدار (شماره  )2نیز
موجب یكسوسازی جریان و عبور مجدد جریان از مسیر کاف  Dشكل میشود .در شكل
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 12-11نمایی از این اجزا در ساختار باز لیزر  CO2موجود در آزمایشگاه نشان داده شده
است.

(الف)

(ب)

شكل  :1-31نمایی از الف) مكانیسم دمش و ب)کلید اسپارکی لیزر .CO2

شكل  :31-31نمایی از اجزای اصلی دمش لیزر  CO2موجود در آزمایشگاه.

 -2-31روش آزمایش
قبل ازشروع آزمایش در ابتدا برچسب کنار لیزر را مشاهده و کلاس لیزر و خطرات احتمالی
کار با آن را به دقت مشاهده کنید .همچنین نكات ایمنی زیر را به دقت رعایت فرمایید:
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 ت حت هیچ شرایطی از طرف پنجره لیزر به طور مستقیم به لیزر نگاه نكنید .تابش
مستقیم نور این لیزر باعث کوری میشود.
 درب جعبه سفید شكل  6-11را تحت هیچ شرایطی باز نكنید چون خطر برق-
گرفتگی در کمین بازکننده است.
 سیم اتصال به زمین دستگاه لیزر را مطابق شكل  11-11متصل نمایید (سیم
سوسماری زرد) .دقت کنید که عدم اتصال سیم ارت میتواند باعث آسیب شدید به
لیزر و سایر دستگاههای متصل به برق شود.

شكل  :33-31محل اتصالات مربوط به اتصال به زمین لیزر.

اکنون درپوش سفید رنگ که روی پنجره لیزر قرار دارد ،بردارید .این درپوش برای جلوگیری
از نشستن گرد و غبار بر روی پنجره لیزر قرار داده میشود .سپس با رعایت احتیاط لیزر را به
برق شهر متصل کنید در اینضورت چراغ سبز رنگ  laser offدر شكل  12-1روشن میشود
که به معنای وجود برق در ساختار لیزر است.
منبع تغذیه این لیزر یك منبع جریان ثابت با برق ورودی  222ولت است ،که شامل یك
مدار فرمان برای سویچ پالس الكتریكی است .طول پالس جریان الكتریكی در حدود 122
نانوثانیه می باشد .برای روشنکردن لیزر باید در ابتدا مطابق شكل 12-11کلید استیل به
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سمت بالاقرار گیرد که در اینصورت چراغ قرمز  laser onروشن می شود که نشان دهنده
خطر تابش لیزر است و باید موارد احتیاطی لازم جهت جلوگیری از تابش لیزر به چشم
رعایت شود .در این هنگام با فشار دادن دکمه آبی ، fire،سویچ عمل کرده و لیزر یك پالس
تابش می کند .با توجه به طراحی منبع تغذیه ،لیزر قابلیت تابش یك پالس در هر  1ثانیه را
دارد.
کارت آشكارساز لیزر (کارت حرارتی) را مقابل باریكه لیزری قرار دهید و لیزر را روشن کنید
تا یك پالس لیزری به آن برخورد کند .دقت کنید که دست شما در معرض تابش قرار نگیرد.
از پروفایل لیزر بر روی کاغذ حرارتی تصویر تهیه کنید و تصویر را به گزارش کار خود الحاق
نمایید.
شعاع لكه را اندازهگیری و در گزارش کار خود ثبت کنید.
این کار را بدون عدسی کانونیکننده و با عدسی کانونیکننده انجام دهید و نتایج را با هم
مقایسه کنید.
در گزارش کار آزمایشگاه در مورد چالشهای آزمایش و عوامل مختلف خطا بحث کنید.
 همچنین لازم به ذکر است که در طی آزمایش نباید شیر تزریق گاز به تیوپ باز شود
زیرا این امر باعث به هم خوردن نسبت گازی گازها و توقف عملكرد لیزر میشود.
در بسیاری از موارد در هنگام استفاده از لیزر  CO2متوجه میشوید که عملا خروجی مورد
نظر ایجاد نمیشود .معمولا این امر در شرایطی اتفاق میافتد که نسبت گازهای موجود در
تیوپ لیزر مناسب نباشد و یا همانطور که گفته شد ،گاز  CO2موجود در اثر واکنشهای
شیمیایی به مولكولهای دیگر تجزیه شده باشد .تیوب این لیزر از سه گاز دی اکسیدکربن،
نیتروژن و هلیوم پر شده است .لیزر  CO2موجود در آزمایشگاه لیزر برای کار در فشار اتمسفر
و نسبت گازی  CO2 : N 2 : He  1:1.5 : 4طراحی شده است .لیكن این لیزر قابلیت کار

در فشار  222تور و نسبت گاز  CO2 : N 2  1:1.5را نیز داراست .طول عمر عملكرد لیزر
پس از تزریق گازها به داخل تیوب به تعداد شاتها بستگی دارد به طوری که بعد از22222
شات بایستی گاز لیزر تعویض شود .چون شمارنده شات در لیزر وجود ندارد میزان سیاه
شدگی کاغذ حرارتی و نیز نگاه کردن به تخلیه الكتریكی بین الكترودها در اتاق تاریك
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میتواند معیاری برای تعویض گاز باشد .به طوری که اگر شدت سیاه شدگی بر روی کاغذ
کم باشد و نیز اگر درفضای میان الكترودها آرک (جرقههای نورانی سفید رنگ همانند رعد
و برق) مشاهده شود ،بایستی گاز لیزر تعویض شود.

شكل  :32-31نمای جلویی لیزر  CO2موجود در آزمایشگاه لیزر.

برای تزریق این گازها و ایجاد نسبت گازی تعریفشده از فشار سنج تعبیه شده بر روی در پشتی
تیوب کمك گرفته میشود .همانطور که در شكل 11-11نشان داده شده است ،در وسط
درب پشتی تیوب یك شیر برای تعویض گاز تعبیه شده است که از این طریق میتوان گازها
زا تخلیه و یا به تیوپ وارد کرد.
نحوه تزریق گاز به این صورت است که ابتدا شیر تخلیه (قسمت با درپوش آبی رنگ) را به
پمپ خلا وصل کرده و شیر را باز می کنیم و آنقدر منتظر می مانیم که عقربه فشار سنج در
موقعیت شكل  -13-11الف قرار گیرد .در این حالت تیوب تخلیه شده و گاز آن کاملا خارج
شده است .سپس شیر را بسته و پمپ خلا را از شیر جدا می کنیم .کپسول  N 2را به شیر
وصل کرده و مقداری کپسول را باز می کنیم تا هوای داخل شیلنگ خارج شده و نیتروژن
جایگزین آن شود .سپس شیر تیوب را باز می کنیم و گاز را به حدی تزریق می کنیم تا که
عقربه فشار سنج در موقعیت شكل -13-11ب قرار گیرد.
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شكل  :31-31نمایی از قسمت انتهایی تیوپ لیزر  CO2که از طریق آن میتوان گازهای موجود در
لیزر را تعویض کرد.

(ب)

(الف)

شكل  :34-31نمایی از وضعیت عقربه فشار سنج در وضعیتهای الف) تخلیه کامل و ب) تزریق
کاز نیتروژن.

شیر تیوب لیزر را بسته و کپسول  CO2را به آن وصل میكنیم .دوباره کپسول را باز میكنیم
تا هوای داخل شیلنگ کپسول با  CO2جابه جا شود .سپس شیر تیوب را باز می کنیم به
حدی که فشارسنج در موقعیت شكل -12-11الف قرار گیرد .در این حالت اگر گاز  Heدر

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

312

آزمایشگاه موجود نبود می توان شیر تیوب را بست و لیزر را با همین فشار و نسبت گازی
روشن کرد .ولی اگر گاز هلیوم موجود بود ،کپسول هلیوم را وصل کرده و شیر تیوب را باز
می کنیم تا فشار داخل تیوب به اتمسفر برسد و عقربه فشار سنج در موقعیت شكل (-11
-12ب) قرار گیرد .برای عملكرد بهینه لیزر توصیه میشود لیزر در فشار اتمسفر و با ترکیب
 1گاز کار کند چرا که در فشار اتمسفر گاز دیرتر فاسد می شود.

(ب)

(الف)

شكل  :35-31نمایی از وضعیت عقربه فشار سنج در وضعیتهای الف) تزریق گاز  CO2و ب)
تزریق کاز هلیوم.

در صورتیكه انرژی این لیزر را با ژولمتر بررسی کنید ،مشاهده میشود که این لیزر یك لیزر
پالسی است که انرژی هر پالس آن  122میلی ژول میباشد .طول پالس نوری این نوع لیزرها
در حدود 122نانوثانیه با یك دنباله 1چند میكروثانیهای است .بنابراین توان لحظهای این لیزر
که ازحاصل تقسیم انرژی پالس بر طول پالس به دست میآید ،چیزی در حدود  1مگاوات
است.

Tail

1
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شكل  :31-31شكل پالس خروجی لیزر.
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آزمایش 14

لیزر پالسی Nd: YAG

هدف آزمایش
 آشنایی و کار با لیزر پر کاربرد  Nd: YAGبا هارمونیک دوم

اجزا لیزر
 منبع تغذیه
 لیزر دیودی 808nm
 قطعات اپتیکی شامل  2عدسی استوانهای و یک عدسی کروی
 بلور Nd: YAG
 بلور Cr: YAG
 بلور KTP

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

131

 -1-14مبانی نظری آزمایش
لیزر حالت جامد لیزری است که در آن ماده فعال آن بلور یا شیشهای است که دارای خط
طیفی فلوئورسان تیزی است .این ماده غالبا تحت دمش اپتیکی قرار میگیرد و نوسانات لیزری
میتواند با لایهنشانی سطوح بلور و بازتاب تابش در درون لیزر فراهم شود .لیزر یاقوت اولین
لیزر حالت جامد که در ژوئن  0690با موفقیت عمل کرد.
لیزر  Nd: YAGلیزر حالت جامدی است که به طور گسترده در پزشکی ،طیفسنجی،
تحقیقات علمی و صنایعی مثل پردازش و ماشین کاری مواد نیز کاربرد داشته و بنابراین مورد
توجه خاص قرار دارند .ماده فعال این لیزر در واقع بلور گارنت ایتریوم آلومینیوم (،)YAG
 ،Y3Al5O12که به آن  0/0تا  0درصد یون نئودیم ( )Nd3+اضافه شده است و این یون
جایگزین ایتریوم در این سنگ می شود .در این لیزر در واقع ترازهای یون نئودیم در فرایند
لیزر شرکت دارند .البته لازم به ذکر است که میزبان یعنی بلور  YAGبر روی ترازهای انرژی
یون نئودیم تاثیر میگذارد به طوری که اگر این یون را وارد ماده میزبان دیگری کنیم مطمئنا
طول موجهای جذب و گسیل این یون تغییر خواهد کرد .بلور  YAGاز دماهای پایین تا
دماهای بالا پایدار است و این ویژگی یکی از دلایل انتخاب این ماده برای آلایش به Nd3+
است .علاوه براین ،بلور میزبان  YAGسخت است و ضریب هدایت حرارتی بالایی دارد .برخی
خواص حرارتی و  Nd: YAGو خواص فیزیکی ماده فعال این لیزر به ترتیب در جدولهای
 0-01و  2-01آورده شده است.
جدول  :1-14خواص حرارتی .Nd: YAG
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جدول  :2-14خواص فیزیکی ماده فعال لیزر .Nd: YAG

ترازهای انرژی نئودیم در بلور  YAGو گذارهای مختلف این ماده فعال در شکل 0-01
نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میکنید ،تراز پایین دمش و تراز پایین گذار
لیزری متفاوت است و بنابراین لیزر  Nd: YAGلیزر چهار ترازه است.

شکل  :1-14نمایی از ترازهای  Nd3+در بلور گارنت ایتریوم آلومینیوم (.)YAG

برای دمش بلور  Nd:YAGاز روشهای دمش اپتیکی استفاده میشود .این دمش می-
تواند با استفاده از لامپ یا لیزرهای دیگر انجام شود .این لیزرها غالبا لیزرهای دیودی هستند.
دمش میتواند به شیوه طولی یعنی در امتداد محور اصلی ماده فعال و یا عرضی انجام شود،
که در مورد آخر دمش در امتداد عمود بر محور اصلی وارد ماده فعال میشود .لیزرهای حالت
جامد با دمش طولی دارای کیفیت باریکه بسیار خوب و در عین حال کوچک هستند .این
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لیزرها در حوزههای مختلف مثل صنعت ،پزشکی و علوم آزمایشگاهی کاربرد دارند .انتقال نور
لیزر دمش به ماده فعال میتواند با کمک تار نوری یا بدون استفاده از آن انجام شود .در لیزر
 Nd:YAGموجود در آزمایشگاه از دمش طولی استفاده شده است .نمایی از چیدمان دمش
طولی بدون تار نوری در شکل  2-01نشان داده شده است .همان طور که در شکل 2-01
نشان داده شده است ،دو عدسی استوانهای با فواصل کانونی مختلف برای موازی کردن پرتو
لیزر دیودی استفاده میشود .وجود عدسی محدب در ساختار نیز به دلیل تمرکز پرتو لیزری
و واردکردن آن به داخل ماده فعال است.

شکل  :2-14نمایی از چیدمان دمش طولی لیزر بدون استفاده از فیبر توری.

تشدیدگر فعال لیزر را به طور کلی میتوان با ماده فعال و آینههای بازتابدهنده نشان
داد .نمایی از این تشدیدگر در شکل  3-01نشان داده شده است .آینه عقبی معمولا دارای
انعکاس  %000و آینه جلویی انعکاسی کمتر از  %000دارد تا بخشی از نور ایجاد شده از کاواک
خارج شود .نکته حائز اهمیت این است که در مورد لیزرهای حالت جامد میتوان روی سطوح
ابتدایی و انتهایی ماده فعال را لایهنشانی کرد تا لیزر از قطعات اپتیکی کمتری استفاده کند.
اطلاعات مربوط به لایه نشانی بلورهای  Nd:YAGو  Cr:YAGدر جدول  3-01و 1-01
نشان داده شده است.

شکل  :3-14نمایی از تشدیدگر فعال لیزری.
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جدول  :3-14اطلاعات لایهنشانی روی قسمتهای مختلف بلور  ،Nd:YAGبه عنوان ماده
فعال لیزر پیوسته .این لایهنشانیها نقش آینههای لیزر را دارند.

جدول  :4-14اطلاعات لایهنشانی روی قسمتهای مختلف بلور  Nd:YAGو  Cr:YAGبه
عنوان ماده فعال و جاذب اشباعپذیر لیزر پالسی.

برای درک بهتر دلیل ایجاد لایهنشانیهای مختلف در شکل  5-01 ،1-01و  9-01به
ترتیب لیزر پیوسته ،پالسی و هارمونیک دوم  Nd:YAGنشان داده شده است.

گزارش کار آزمایشگاه لیزر
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808 nm
4001 nm

شکل  :4-14چیدمان لیزر پیوسته .Nd:YAG
808 nm
4001 nm

شکل  :5-14چیدمان لیزر پالسی .Nd:YAG

شکل  :1-14چیدمان لیزر هارمونیک دوم .Nd:YAG

همانطور که میدانید برای کلید زنی  Qمیتوان از شیوههای فعال (مثل آینه چرخان،
الکترواپتیک و آکوستواپتیک) یا غیرفعال (جاذب اشباعپذیر) استفاده کرد .مواد رنگدانهای،
مواد مرکز رنگی و  Cr:YAGبه طور مثال میتوانند برای کلیدزنی  Qغیرفعال به کار روند.
بلور  Cr:YAGبه عنوان گزینهای مناسب برای کلیدزنی  Qلیزرهای حالت جامد
 Nd:YAGمطرح است .دلیل این انتخاب همان جذب بالای بلور  Cr:YAGدر طول موج
 0091nmو ویژگیهای مکانیکی و حرارتی عالی  YAGاست .طیف جذب  Cr:YAGدر
شکل  7-01نشان داده شده است.
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شکل  :1-14طیف جذب بلور .Cr:YAG

در این لیزر در ابتدا اتمهای  Ndدر اثر دمش برانگیخته شده و به تراز بالایی رفته و در اثر
گسیل خوبخود به تراز پایینی برمیگردند و تابش فوتون در طول موج  0091nmایجاد
میشود .این فوتونها به دلیل وجود بلور  Cr:YAGو جذب بالای این بلور در طول موج
 0091nmتوسط این بلور جذب میشوند .در واقع در این شرایط جذب در کاواک بالا و Q
پایین است .از طرفی طول عمر فلورسانس ماده جاذب اشباعپذیر (یعنی طول عمر تراز بالایی
 )Cr:YAGبالا و در حدود  1/0 sاست ،بنابراین اتمهایی که به تراز برانگیخته رفتهاند،
برای مدت زمان قابل توجهی در این تراز انرژی باقی میمانند .پس جذب  Cr:YAGبه دلیل
افزایش جمعیت تراز بالایی آن کاهش مییابد و ماده جاذب اشباع شده و شفاف میشود .در
طی این مدت وارونی جمعیت به دلیل وجود دمش ایجاد شده و حذف اتلاف باعث افزایش
ضریب کیفیت تشدیدگر و تقویت فوتون در داخل کاواک و پالس لیزری میشود .لازم به ذکر
است که پس از مدتی ماده جاذب اشباعپذیر (در اینجا  )Cr:YAGدوباره خاصیت جذبی
خود را به دست آورده و فرایند لیز قطع میشود.
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اکنون با توجه به دانش کلی از لیزر  Nd:YAGمیتوانید به انجام آزمایش بپردازید .در ادامه
لیزر  Nd:YAGموجود در آزمایشگاه ارائه و روش انجام آزمایش بیان خواهد شد .نمایی از
لیزر  Nd: YAGموجود در آزمایشگاه در شکل  8-01نشان داده شده است.

شکل  :1-14نمایی از چیدمان کلی لیزر  Nd: YAGآزمایشگاه لیزر.

همانطور که در شکل  8-01نشان داده شده است ،لیزر  Nd:YAGموجود در آزمایشگاه
از  5بخش مجزا تشکیل شده است که بر روی ریل اپتیکی قرار گرفتهاند .این اجزا با عناوین
 D ،C ،B ،Aو  Eدر شکل  8-01برچسب زده شده است .در ابتدا به بیان جزئیات قسمت
 Aمیپردازیم .نمایی از اجزای داخل قسمت  Aدر شکل  6-01نشان داده شده است.
قسمت  Aدر واقع مجموعه لیزر دیودی و سیستم خنک کننده آن است .لیزر دیودی که
منبع اصلی دمش لیزر  Nd:YAGاست تحت عنوان  A1در شکل نشان داده شده است.
بیشینه توان این لیزر  5وات است .این لیزر بر روی مالت نگهدارنده لیزر ،A2 ،قرار گرفته
است A3 .و  A4به ترتیب هیت سینک 0و فن هستند .وقتی لیزر روشن است دمای بلور
 YAGزیاد میشود ،گرمای تولید شده با اتصال به طرف خنک پلتیر 2خنک میشود .طرف

Heat sink
Peltier

0
2
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داغ پلتیر نیز به هیت سینک متصل است و گرمای پلتیر به هیت سینک منتقل میشود.
چرخش فن  A4نیز باعث برخورد هوا به هیت سینک داغ و بنابراین خنکشدن هیت سینک
میشود .بنابراین گرمای لیزر با اجزای موجود در  Aمنتقل شده و مانع گرمشدن بیش از
حد بلور میشود A5 .ریل اپتیکی و  A6پیجهای برنجی برای محکم کردن اجرا روی ریل
اپتیکی است.

شکل  :1-14اجزای تشکیلدهده قسمت  :Aمجموعه لیزر دیودی و سیستم خنک کننده آن.

لیزرهای دیودی دارای دو زاویه واگرایی در دو جهت سریع و کند هستند ،بنابراین با یک
لنز کروی نمیتوان آن را کانونی کرد و باید از دو لنز استوانهای در دو راستای واگرایی تند و
کن ِد لیزرهای دیودی ،استفاده کرد .مجموعه  Bبه لنز استوانهای اول و مانتهای نگهدارنده
آن اشاره دارد .اجزای قسمت  Bدر شکل  00-01نشان داده شده است B1 .و  B2در این
شکل به ترتیب نشانگر مانت اصلی نگهدارنده مجموعه به پایه اصلی و مانت نگهدارنده لنز
موازیکننده واگرایی تند است B4 .نگهدارنده لنز استوانهای به مانت و  B3عدسی موازی-
کننده واگرایی تند لیزر است .از این عدسی استوانهای میتوان برای موازیکردن نور لیزر
دیودی در یک جهت استفاده کرد .همچنین  B5و  B6پیچهای میکرومتری قابل تنظیمی
هستند که به ترتیب امکان جابجایی عدسی را در راستای بالا-پایین و چپ-راست فراهم
میکند.
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مجموعه  Cشامل عدسی استوانهای دوم و مانتهای نگهدارنده برای موازیکردن پرتوهای
واگرایی کند لیزر دیودی است که در شکل  00-01نشان داده شده است .با مقایسه اجزای
شکلهای  00-01و  00-01میتوان نقش هر جزء را تشخیص داد ،بناراین در این بخش از
توضیح اضافه اجتناب شده است.

شکل  :11-14مجموعه  Bشامل عدسی استوانهای اول و مانتهای نگهدارنده آن.

مجموعه  Dدر واقع شامل عدسی کانونیکننده کروی و مانتهای نگهدارنده است که در
شکا  02-01نشان داده شده است D1 .مانت اصلی نگهدارنده مجموعه به پایه اصلیD2 ،
مانت نگهدارنده عدسی D3 ،عدسی کروی لازم برای متمرکز کردن نور لیزر دیودی 808nm
بر روی بلور لیزر  Nd:YAGیا بلور لیزر  Nd:YAG/Cr:YAGو  D4حلقه دایروی برای
نگهداشتن عدسی کروی در داخل مانت است.
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شکل  :11-14مجموعه  Cشامل عدسی استوانهای دوم و مانتهای نگهدارنده آن.

شکل  :12-14مجموعه  Dشامل عدسی کروی کانونیکننده و مانتهای نگهدارنده آن.
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مجموعه  Eدر شکل  8-01بیانگر مجموعه بلورها و مانتهای نگهدارنده است .که در
اینجا  E1و  E3به ترتیب نگهدارنده بلور  Nd:YAG/Cr:YAGو  KTPهستند و  E2و
 E4نیز نشانگر بلورهای  Nd:YAG/Cr:YAGو  KTPاست.

شکل  :13-14مجموعه  Eشامل مجموعه بلورها و مانتهای نگهدارنده.

 -2-14روش آزمایش
قبل از شروع آزمایش در ابتدا برچسب کنار لیزر را مشاهده کنید و نکات ایمنی مربوط به
لیزر را به دقت رعایت کنید .همانطور که مشاهده میکنید ،لیزر  Nd-YAGموجود در
آزمایشگاه ،لیزر کلاس  IVاست ،بنابراین آگاهی نداشتن از اصول ایمنی و رعایت نکردن این
اصول در طی آزمایش میتواند منجر به صدمات جدی و جبرانناپذیر چشمی و پوستی شود.
برای کار با این لیزر باید از عینک با  OD7استفاده شود .دقت کنید که عینک همراه دستگاه
برای تنظیمات دستگاه میباشد و بنابراین برای نور سبز شفاف است و برای کار طولانیمدت
باید حتما از عینک دیگری استفاده کرد .تلاش کنید که در حد امکان حتی به پرتوهای بازتابی
آینهها و پرتوهای پراکندهشده از سطوح صاف به طور مستقیم و دائمی نگاه نشود.
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 -1-2-14چیدمان و تنظیم لیزر نئودیمیم یگ
ابتدا لیزر دیودی را روشن کرده و به آرامی جریان را از طریق منبع تغذیه بالا ببرید.
لیزرهای دیودی واگرایی ذاتی دارند ،بنابراین ،در ابتدا کارت  IRرا جلوی لیزر قرار دهید و
واگرایی آن را مشاهده کنید  .سطح مقطع لیزر روی کارت آشکارساز به صورت بیضی کشیده
است .لیزر دیودی در دو جهت واگرا است .در راستای سریع واگرایی زیاد بوده و در راستای
کند کمتر است که این امر ناشی از ساختار درونی لیزر دیودی است .دیدن این واگرایی این
امکان را فراهم میکند که عدسیهای استوانهای را در جهت مناسب قرار دهید .موازی کردن
نور واگرایی تند لیزر دیودی با استفاده از عدسی استوانهای و با تغییر موقعیت عدسی اتفاق
میافتد .عدسی را پس از موازی شدن باریکه لیزر دیودی به دقت ثابت کنید .نمایی از موازی
کردن نور واگرایی تند لیزر دیودی با عدسی استوانهای در شکل -01-01الف نشان داده شده
است .اکنون کارت  IRرا جابجا کنید و بررسی کنید که آیا نور در جهت تند ،موازی شده
است؟
اکنون باید نور لیزر دیودی در راستای کند موازی شود .جهت واگراییهای کند و تند
لیزر بر هم عمود است ،بنابراین عدسی دوم را در جهت عمود بر عدسی دوم قرار داده تا بتواند
نور لیزر را در راستای کند موازی کند .عدسیهای به کار رفته در این آزمایش قابلیت چرخش
 390با حفظ محور را دارند بنابراین کاربر میتواند این اداوات اپتیکی را به مقدار مورد نظر
بچرخاند تا به هدف مورد نظر برسد .عدسی استوانهای دوم را در مسیر پرتو لیزر دیودی قرار
دهید و عدسی دوم را جابجا کنید تا نور بر آشکارساز مانند شکل -01-01ب به صورت موازی
و مربعی قرار بگیرد .اکنون عدسی دوم را هم با پیچهای تعبیهشده بر روی ریل ثابت کنید.
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(ب)

(الف)

شکل  :14-14نمایی از موازی کردن نور واگرایی الف) تند و ب) تند و کند لیزر دیودی با عدسی-
های استوانهای.

اکنون در این مرحله عدسی کروی را به منظور متمرکز کردن پرتو لیزری در کانون و
وارد کردن آن به بلور مورد استفاده قرار دهید .کارت  IRرا جابجا کنید تا مکانی که نقطه
کانونی عدسی است را به دست آورید .دقت کنید که حتما جریانی کمتر از  0/3آمپر را مورد
استفاده قرار دهید زیرا تمرکز پرتو لیزر میتواند به کارت  IRآسیب بزند و آن را بسوزاند.
سپس مانت لیزر  Nd:YAGرا دقیقا در کانون عدسی کروی قرار داده و با پیچهای تنظیم
میکرومتری شرایطی را ایجاد میکنیم که تابش لیزر دیودی دقیقا بر رو بلور کانونی شود.
اکنون جریان لیزر دیودی را بالا ببرید تا چگالی توان داخل تشدیدگر افزایش یافته و لیزر
مادون قرمز  0091نانومتر ایجاد شود .در این شرایط خروجی لیزر دارای دو طول موج 808
و  0091نانومتر خواهد بود که توسط چشم قابل مشاهده نیست .برای تایید این مساله باید از
 IR viewerاستفاده کرد .در صورتی که  IR viewerدر آزمایشگاه وجود ندارد ،میتوان با
استفاده از بلور  KTPاز ایجاد لیزر  0091نانومتر مطمئن شد زیرا ایجاد نور سبز  532نانومتر
فقط زمانی ایجاد میشود که شدت لیزر  0091نانومتر در بلور  KTPقابل توجه باشد.
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مشخصات عدسی استوانهای اول برای موازیکردن واگرایی تند ،عدسی استوانهای دوم
برای موازیکردن واگرایی کند و عدسی کروی برای متمرکز کردن باریکه لیزر دیودی در
داخل بلور در جدول  5-01گردآوری شده است.
جدول  :5-14مشخصات عدسی استوانهای اول برای موازیکردن واگرایی تند و عدسی استوانهای
دوم برای موازیکردن واگرایی کند.
مشخصات

نوع عدسی

عرض ()mm

طول ()mm

عدسی اول

Plano-Convex

1

14

1/1

عدسی دوم

Plano-Convex
Cylindrical
lens
نوع عدسی

11

21

25

قطر ()mm

جنس

فاصله کانونی

عدسی سوم

Bi Convex
Spherical lens

12/1

BK7

فاصله کانونی
()mm

مشخصات

()mm
15

در صورتی که قصد دارید هارمونیک دوم لیزر را مشاهده کنید و لیزری با طول موج
خروجی  532nmداشته باشید ،به صورت زیر عمل کنید:
مانت بلور  KTPروی بدنه مسی مانت  Nd:YAGقرار دارد (شکل  .)03-01بنابراین،
حرکات و درجه آزادی بلورها با هم یکی است .در این مرحله پیچ نگهدارنده مانت را باز کنید
و سپس مانت نگهدارنده را به آرامی به عقب و جلو جابجا کنید و جریان منبع تغذیه را بالا
ببرید تا وقتی که نور سبز در خروجی ظاهر شود (معمولا این نور در ولتاژ منبع تغذیه 3/8V
ظاهر میشود) .در این مرحله میتوانید زاویه برخورد نور به بلور را تغییر دهید تا نقطه کانونی
واقعی درون تشدیدگر حالت جامد  Nd:YAGبه دست آید .اگر این مراحل به دقت انجام
شود ،نور سبز در خروجی ایجاد خواهد شد.
نکته :در مسیر نور قرمز رنگ کم توانی دیده میشود که در اقع همراه لیزر  808نانومتر
و به عنوان راهنما مورد استفاده قرار میگیرد.
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 -2-2-14جداسازی نور  IRاز نور سبز در خروجی لیزر
همان طور که در شکل  5-01مشاهده میکنید ،خروجی لیزر شامل طول موجهای ،808
 0091و  532نانومتر است ،بنابراین باید به شیوهای طول موج  532 nmرا برای کاربردهای
مورد نظر جدا کرد .برای این منظور میتوان از یک آینه تحت زاویه  15نسبت به امتداد
تابش لیزری با لایهنشانی خاص (  HTدر طول موج  532nmو  HRدر طول موج )0091
استفاده کرد .در این صورت مطابق شکل  05-01نور سبز عبور میکند در حالی که نور IR
منعکس میشود .با این شیوه میتوان توان خالص هر طول موج را با قرار دادن پاورمتر محاسبه
کرد.

شکل  :15-14چیدمان جداسازی نور  532nmو .IR

 -3-2-14تعیین بازده لیزر نئودیمیم یگ
بازده هر لیزر به صورت نسبت توان خروجی لیزر به ازای یک طول موج خاص ، Pout ،به
توان دمش لیزر ، Pin ،محاسبه میشود .یعنی:
()0-01

Pout
Pin

T 

 Poutرا میتوان به سادگی با استفاده از یک پاورمتر اندازهگیری کرد .توان دمش در
واقع توان الکتریکی مصرفی است که به راحتی میتوان با رابطه زیر محاسبه کرد:
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Pin  VI

()2-01
که در اینجا  Vو  Iبه ترتیب ولتاژ و جریان مصرفی بر حسب ولت و آمپر هستند.

برای محاسبه بازده لیزر در هر طول موج  Tکافی است توان خروجی لیزر در آن
طول موج به ازای مقادیر مختلف ولتاژ و جریان منبع تغدیه اندازه گرفته و جدول 9-01
تکمیل شود .شیب نمودار توان خروجی بر حسب توان ورودی معرف بازده کلی لیزر است.
علاوه براین میتوان بازده خروجی لیزر دیودی را نیز به صورت زیر تعریف کرد.
P808nm
Pin

()3-01



laser

 Diode

که در اینجا  P808nmتوان خروجی لیزر دیودی  808 nmاست که میتواند با استفاده از
یک پاورمتر مقابل لیزر دیودی اندازهگیری شود.
جدول  :1-14توانهای خروجی سبز و  IRبر حسب توان دمش.

) P532 nm (W

) P1064 nm (W

) Pin (W

P808nm

)I ( A

) V (v

0
2
3
1
5
9
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واژه نامه فارسی به انگلیسی
Molecular vibrations
Threshold
Saturation
Paraxial wave
Propagator
Spot size
Folding mirror
Laser beam
Feedback
positive Feedback
Quantum efﬁciency
Light-matter interactions
Gain
Small-signal gain
Bioluminescence
Q parameter
Confocal parameter
Dispersion
Post
Diffraction

ارتعاشات مولکولی
آستانه
اشباع
امواج پیرامحوری
انتشارگر
اندازه لکه
آینه تاشو
باریکه لیزری
بازخوران
بازخوران مثبت
بازده کوانتومی
 ماده-برهم کنشهای نور
بهره
بهره سیگنال کوچک
بیولومینسانس
Q پارامتر
پارامتر کانونی
پاشندگی
پایه
پراش
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Bragg diffraction
Paraxial rays
FWHM (full width at half maximum),
Gain bandwidth
Broadband radiation
Laser radiation
Hollow-core ﬁber
Photonic crystal ﬁber (PCF)

Vibrational levels
Rotational levels
Laser resonators
Unstable Laser resonators
Ampliﬁers
Hubble telescope
Telescopes
Threshold pump power
Diffraction grating
Vibrational constant
Rotational constant
Fine structure constant
Saturable absorber
Selective absorption
Absorption of narrowband radiation
Absorption of broadband radiation
Emission and absorption
Directionality
Molecular rotations
Rotations

451

پراش براگ
پرتوهای پیرامحوری
پهنای خط در نصف بیشینه
پهنای نوار بهره
پهنای نوار تابش
تابش لیزر
تار با مغزی حفره
تار بلور فوتونی
ترازهای ارتعاشی
ترازهای چرخشی
تشدیدگرهای لیزر
تشدیدگرهای لیزری ناپایدار
تقویتکنندهها
تلسکوپ هابل
تلسکوپها
توان دمش آستانه
توری پراش
ثابت ارتعاشی
ثابت چرخشی
ثابت ساختار ریز
جاذب اشباعپذیر
جذب انتخابی
جذب تابش نوار باریک
جذب تابش نوار پهن
جذب و گسیل
جهتمندی
چرخش مولکولی
چرخشها

455

Excited states
Brightness
Optically pumped
Camera
Birefringence
Light-emitting diode (LED)
Electrical conductivities
Rail
Divergence angle
Divergence angle of Gaussian beam
Group velocity
Velocity of light
Absorption cross section
Stimulated emission Cross section
Saturation ﬂux
Crystal lattice
Intensity
Saturation intensity
Radius
radius of curvature
Polarizing beam splitter
Lineshape radiative broadening
Q factor
Reﬂection coefﬁcient
Gain coefﬁcient
Refractive index
Nonlinear refractive index
Transmission coefﬁcient

واژه نامه

حالتهای برانگیخته
درخشندگی
دمش نوری
دوربین
دوشکستی
دیود تابشگر نور
رسانش الکتریکی
ریل
زاویه واگرایی
زاویه واگرایی باریکه گاوسی
سرعت گروه
سرعت نور
سطح مقطع جذب
سطح مقطع گسیل القایی
شار اشباع
شبکه بلور
شدت
شدت اشباع
شعاع
شعاع انحنا
شکافنده قطبشگر باریکه
شکل خط پهنشدگی تابشی
Q ضریب
ضریب انعکاس
ضریب بهره
ضریب شکست
ضریب شکست غیرخطی
ضریب عبور
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Beam quality factor
Spontaneous emission factor
Rayleigh length
Wavelength
Wave number
Lens
Thin lens
Focal length
Focal length
Potassium dihydrogen phosphate
(KDP)
Phosphorescence
Photon
Phonons
Polarizability
Polaroid
Diameter
Focus
Waist
Cavity
Passive Q switching
Active Q switching
Beam waist
Beam quality
Beam expander Keplerian type
Beam expander Galilean type
Stimulated emission
Ampliﬁed spontaneous emission
Spontaneous emission
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ضریب کیفیت باریکه
ضریب گسیل خودبخود
طول رایلی
طول موج
عدد موج
عدسی
عدسی نازک
فاصله کانونی
فاصله کانونی
فسفات دی هیدروژن پتاسیوم
فسفرسانس
فوتون
فونونها
قطبشپذیری
قطبشگر
قطر
کانون
کمره
کاواک
 غیرفعالQ کلیدزنی
 فعالQ کلیدزنی
کمر باریکه
کیفیت باریکه
گسترنده باریکه کپلری
گسترنده باریکه گالیلهای
گسیل القایی
گسیل تابش خودبخودی
گسیل خوبخود
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Ampliﬁed spontaneous emission
Knife-edge
Fluorescent tube
Chemiluminescence
Laser
Laser
Single-mode laser
Neodymium glass (Nd : glass) laser
Neodymium YAG (Nd:YAG) laser
He–Ne laser
Diode lasers
Michelson, A. A
Optic axis
Bending mode
Symmetric stretch mode
Asymmetric stretch mode
Vibrations and rotation modes
Collimator
spontaneous emission rate
Spontaneous and stimulated emission
rates
Divergence
Isolator
Optical isolator

واژه نامه

گسیل خوودبخود تقویتشده
لبه گوه
لوله فلئورسنت
لومینسانس شیمیایی
لیزر
لیزر
لیزر تک مد
 شیشه-لیزر نئودیوم
(Nd:YAG)  یاگ-لیزر نئودیوم
نئون-لیزر هلیوم
لیزرهای دیودی
مایکلسون
محور نوری
مد خمشی
مد کششی متقارن
مد کششی نامتقارن
مدهای ارتعاش و چرخش
موازی کننده
نرخ گسیل خودبخودی
نرخهای گسیل خودبخودی و القایی
واگرایی
یکسوساز
یکسوساز نوری
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واژه نامه انگلیسی به فارسی
Absorption cross section
Absorption of broadband radiation
Absorption of narrowband radiation
Active Q switching
Ampliﬁed spontaneous emission
Ampliﬁed spontaneous emission
Ampliﬁers
Asymmetric stretch mode
Beam expander Galilean type
Beam expander Keplerian type
Beam quality
Beam quality factor
Beam waist
Bending mode
Bioluminescence
Birefringence
Bragg diffraction
Brightness
Broadband radiation
Camera
Cavity
Chemiluminescence

سطح مقطع جذب
جذب تابش نوار پهن
جذب تابش نوار باریک
 فعالQ کلیدزنی
گسیل تابش خودبخودی
گسیل خوودبخود تقویتشده
تقویتکنندهها
مد کششی نامتقارن
گسترنده باریکه گالیلهای
گسترنده باریکه کپلری
کیفیت باریکه
ضریب کیفیت باریکه
کمر باریکه
مد خمشی
بیولومینسانس
دوشکستی
پراش براگ
درخشندگی
پهنای نوار تابش
دوربین
کاواک
لومینسانس شیمیایی
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Collimator
Confocal parameter
Crystal lattice
Diameter
Diffraction
Diffraction grating
Diode lasers
Directionality
Dispersion
Divergence
Divergence angle
Divergence angle of Gaussian beam
Electrical conductivities
Emission and absorption
Excited states
Feedback
Fine structure constant
Fluorescent tube
Focal length
Focal length
Focus
Folding mirror
FWHM (full width at half maximum),
Gain
Gain bandwidth
Gain coefﬁcient
Group velocity
He–Ne laser

واژه نامه

موازی کننده
پارامتر کانونی
شبکه بلور
قطر
پراش
توری پراش
لیزرهای دیودی
جهتمندی
پاشندگی
واگرایی
زاویه واگرایی
زاویه واگرایی باریکه گاوسی
رسانش الکتریکی
جذب و گسیل
حالتهای برانگیخته
بازخوران
ثابت ساختار ریز
لوله فلئورسنت
فاصله کانونی
فاصله کانونی
کانون
آینه تاشو
پهنای خط در نصف بیشینه
بهره
پهنای نوار بهره
ضریب بهره
سرعت گروه
نئون-لیزر هلیوم

گزارش کار آزمایشگاه لیزر

Hollow-core ﬁber
Hubble telescope
Intensity
Isolator
Knife-edge
Laser
Laser
Laser beam
Laser radiation
Laser resonators
Lens
Light-emitting diode (LED)
Light-matter interactions
Lineshape radiative broadening
Michelson, A. A
Molecular rotations
Molecular vibrations
Neodymium glass (Nd : glass) laser
Neodymium YAG (Nd:YAG) laser
Nonlinear refractive index
Optic axis
Optical isolator
Optically pumped
Paraxial rays
Paraxial wave
Passive Q switching
Phonons
Phosphorescence
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تار با مغزی حفره
تلسکوپ هابل
شدت
یکسوساز
لبه گوه
لیزر
لیزر
باریکه لیزری
تابش لیزر
تشدیدگرهای لیزر
عدسی
دیود تابشگر نور
 ماده-برهم کنشهای نور
شکل خط پهنشدگی تابشی
مایکلسون
چرخش مولکولی
ارتعاشات مولکولی
 شیشه-لیزر نئودیوم
(Nd:YAG)  یاگ-لیزر نئودیوم
ضریب شکست غیرخطی
محور نوری
یکسوساز نوری
دمش نوری
پرتوهای پیرامحوری
امواج پیرامحوری
 غیرفعالQ کلیدزنی
فونونها
فسفرسانس
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Photon
Photonic crystal ﬁber (PCF)
Polarizability
Polarizing beam splitter
Polaroid
positive Feedback
Post
Potassium dihydrogen phosphate
(KDP)
Propagator
Q factor
Q parameter
Quantum efﬁciency
Radius
radius of curvature
Rail
Rayleigh length
Reﬂection coefﬁcient
Refractive index
Rotational constant

Rotational levels
Rotations
Saturable absorber
Saturation
Saturation ﬂux
Saturation intensity
Selective absorption
Single-mode laser
Small-signal gain

واژه نامه

فوتون
تار بلور فوتونی
قطبشپذیری
شکافنده قطبشگر باریکه
قطبشگر
بازخوران مثبت
پایه
فسفات دی هیدروژن پتاسیوم
انتشارگر
Q ضریب
Q پارامتر
بازده کوانتومی
شعاع
شعاع انحنا
ریل
طول رایلی
ضریب انعکاس
ضریب شکست
ثابت چرخشی
ترازهای چرخشی
چرخشها
جاذب اشباعپذیر
اشباع
شار اشباع
شدت اشباع
جذب انتخابی
لیزر تک مد
بهره سیگنال کوچک

گزارش کار آزمایشگاه لیزر
Spontaneous and stimulated emission
rates
Spontaneous emission
Spontaneous emission factor
spontaneous emission rate
Spot size
Stimulated emission
Stimulated emission Cross section
Symmetric stretch mode
Telescopes
Thin lens
Threshold
Threshold pump power
Transmission coefﬁcient
Unstable Laser resonators
Velocity of light
Vibrational constant

Vibrational levels
Vibrations and rotation modes
Waist
Wave number
Wavelength
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نرخهای گسیل خودبخودی و القایی
گسیل خوبخود
ضریب گسیل خودبخود
نرخ گسیل خودبخودی
اندازه لکه
گسیل القایی
سطح مقطع گسیل القایی
مد کششی متقارن
تلسکوپها
عدسی نازک
آستانه
توان دمش آستانه
ضریب عبور
تشدیدگرهای لیزری ناپایدار
سرعت نور
ثابت ارتعاشی
ترازهای ارتعاشی
مدهای ارتعاش و چرخش
کمره
عدد موج
طول موج

