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Nd:YAGامروزه از لیزرهای حالت جامد بخصوص  لیوزر   

دکوو  از راربردهووای لیووزر . شووصدهووای زدووادی موو اسوواداده
Nd:YAG  ی پالسوو  بووصدج ادپوواد پرسوو ا در بصاسوو
ج پرس ای ب  وجصد آمده دک مصج صصت  درو. مادعات است

یرهوای  آب تصلید م  رند ر  ادن مصج صصت  وابسا  بو  ما  
در ادن پوووه  بوا اسواداده از لیوزر حالوت     . مخالد  است

.  مپرس ا را در آزمادشگاه تصلید مو  رنوی  Nd:YAGجامد 
ر سپس فشار مصج صوصت  حاصوا از پرسو ای لیوزری را بو     

س بر اسوا . اساس انرژِی خروج  لیزر اندازه گیری ررده ادم
ناادج بدست آمده مشوخ  گرددود رو  بوا افوزاد  انورژی      

.خروج  لیزر فشار مصج صصت  افزاد  پیدا م  رند

چکیده

امروزه لیزرهوای حالوت جامود مخصصصوا لیوزر      
Nd:YAG  اسوواداده هووای فراوانوو  در زنوودگ

هوای لیوزر   دک  از راربرد. روزمره ی مردم دارند
اسواداده از آج بورای   Nd:YAGحالت جامود  

[. 2],[1]تصلید پرس ا در دروج مادعات م  باشد
بوا و  1967و در سال 1960در اواسط ده  ی 

ا لندت هر دو از آمردکا ب  بررس  امصاج شصک بو 
در [. 3]فشار باال ناش  از لیزر در آب پرداخانود 

فرانکووص دوویووص ، روواپن، 1988اداموو  در سووال 
اد  پیارو رگصندی و جاج ملیرو  ب  م الع  پصدو 

زمووان  و مکووان  پرسوو ا ناشوو  از پووالس هووای 
نوووانص یانیووو  در مادعوووات Nd:YAGلیوووزری 

مواج  پرداخاند ر  ادن رار ب  تپزد  و تحلیوا ز 
با ادامو  ی روار   [. 4]شروع پرس ا نیز منپر شد

دصاخیم نوصاک و آلدورد وجوا از    1995در سال 
آل اج ب  بررسو  خ و  اکاسو  اناشوار موصج      

زر در شصک پس از تشکیا پرس ا ناشو  از لیو  
[.  12-5]آب پرداخاند

مقدمه

: ازوسادا و تپهیزات مصرد نیاز جهت ویدماج اندازه گیری ابارت است
و  nm632بووا لووصل مووصج   HNL100Lلیووزر هلیووصم نمووصج موودل 

درصود بازتواب نوصر    100جهت تنظیم آزمادشگاه ؛ آدن   mW10تصاج
شوده  مرئ  از جنس آلصمینیصم؛ سیسام خنک رننده و شلنگ های وصا

ب  راواک ر  از لردق ورخ  آب مق ر در دروج راواک سبب رواه   
ام دب  آب اندازه گیری شده برای ادن سیسو . دمای محیط فعال م  شصد

100م  باشد؛  آدن  اقب  نصسانگر با ضردب بازتواب 0.044خنککننده 
روواواک ماشووکا از محوویط فعووال ؛nm1064درصوود در لووصل مووصج 

Nd:YAG میل  مار ر  محویط فعوال   6سانا  مار و ق ر10ب  لصل
در دک  از رانصج های آج قورار گرفاو  و در روانصج ددگور رواواک المو       
درخ  زنصج برای دمو  جوانب   قورار دارد؛ مواده جوابب اشوباع پو در        

Cr4+:YAG  د درصد ر  برای ریصسصئیچ رردج مصر10با ضردب ابصر
  شوصند  ادن مصاد با افزاد  شار ابصری شداف تر م. اساداده قرار م  گیرد

ر و در س ح شار باال ب  رنگ م  شوصند رو  حاصوا آج گو رده  بیشوا     
درصود در لوصل موصج    30است؛ آدن  جلصی نصسانگر با ضوردب بازتواب   

nm1064ق وع و  پالس تردگر ر  بیشار در لیزرهای پالس  بو  منظوصر  ؛
ای وصا ولااژ اا ال  ب  دو سر الم  در فررانس های تکورار دلخوصاه بور   

ر  بو    kv1پالس  شدج دم  مصرد اساداده قرار م  گیرد؛ منبع ت  د  
سیم بو   ه چنین از ادن منبع ت  د  دک. پالس تردگر ماصا شده است

ت  دو   ادن منبوع . بدن  راواک و دک سیم نیز ب  زمین ماصا شده است
وظید  دصنیزه رردج گاز داخا الم  درخ  را از لردوق ادپواد میوداج    
10الکاردک  در داخوا گواز  براهوده دارد؛ ادسو  بوا فاصول  روانصن         
ع سانا  مار؛ ژول مار برای اندازه گیوری انورژی خروجو  لیوزر؛ دو منبو     

م  زنصج ت  د  ترانس  ولااژ باال ر  از لردق سیم های رابط ب  دو سر ال
و 74و س  القواگر  150خازج  3وصا شده است در ادن منبع ت  د  از 

اسوواداده شووده اسووت؛ ظوورف پلکسوو  گلووس مکعبوو  شووکا   70و 65
؛Bk7پنپووره  اپایکوو  4سووانا  ماوور مکعووب ه ووراه بووا 35*25*25

ن میکروفن جهت اندازه گیری فشار مصج صوصت  بیوروج از آب؛  هیودروف   
اصا ب  برای اندازه گیری فشار مصج صصت  دروج آب؛ سیسام تحلیلگر م

هیدروفن و میکروفن
نانصمار، برای 632نمصج با لصل مصج -در ادن ویدماج از دک لیزر هلیصم

در هم راساا رردج و تنظیم باردک  جهت هدادت بهاور و دقیوق تور نوصر    
  آدین  ی پس از برخصرد باردک  ب. سیسام مصرد اساداده قرار گرفا  است

موصرد  Nd:YAGدرصد بازتاب آلصمینیوصم ، بو  سو ت رواواک     100
رو   اساداده شده بازتاب م  شصد ، باردک  ی نصر مصازی از دروج رواوار  

سانا  مار 10میل  مار و لصل 6با ق ر Nd:YAGحاوی ماده فعال 
سووپس باردکوو  ی خروجوو  از روواواک     . اسووت ابووصر داده موو  شووصد  

Nd:YAGماده ی جابب اشوباع  . وارد ماده ی جابب اشباع پ در م  شصد
اصول   در ادام  از دک ادس  با ف. پ در ب  انصاج ریص سصدچ ا ا م  رند

سانا  مار جهت رانصن  رردج نصر خروجو  لیوزر دروج آب  10رانصن  
یم اساداده م  رنیم، و ظرف پلکس  گلس را در جلصی آج قورار مو  دهو   
صلیود  پس در فاصل  ی رانصن  ادس  اساداده شده در دروج آب پرس ا ت

پرس ای بصجصد آمده ب  شکا دک جرق  در آب ددوده خصاهود   . م  شصد
.شد

.نشاج داده شده است1ویدماج ا ل  در شکا 

دروج آب Nd: YAGویدماج تصلید پرس ا با اساداده از لیزر 1شکا 
. سوت در رلی  ی آزماد  ها از دک منبع ت  د  ولااژ باال اسواداده شوده ا  

 µHو القواگر آج نیوز   300خازج اساداده شده در ادون منبوع ت  دعو      

اساداده شده دارای ماده فعال میلو  ای   Nd:YAGلیزر . م  باشد 177
میل  مار م  باشد و  پهنای پوالس لیوزر  6سانا  مار و ق ر 10ب  لصل 

س انرژی خروجو  لیوزر بو  ازای نورر تکورار پوال      . نانص یانی  م  باشد20
-267-265-263-254-247-230مخالف و انرژی خازج های مخالوف  

.میل  ژول م  باشد280-305

در اندازه گیری فشار مصج صصت  بر حسوب انورژی خروجو    
لیزر هر و  انرژی خروج  لیوزر بیشوار باشود، فشوار موصج     

  تعردوف  بوا تصجو  بو   . صصت  تصلید شده نیز بیشار م  باشد
  پرس ا و وگصنگ  تشکیا پرس ا هر وو  انورژی خروجو   

د و هر لیزر بیشار باشد، الکاروج های بیشاری آزاد خصاهد ش
  و  الکاروج های آزاد شده بیشار باشود فشوار موصج صوصت    

.تصلید شده بیشار خصاهد شد
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مراجع

غلظوت  تاییر انرژی خروج  لیزر بر فشار مصج صصت  تصلید شده برای
ا ناادج و ن صدارهای حاص. آب دردا، آب شرب و آب مق ر بررس  شد
فشار بر حسب 2در شکا . از ادن آزماد  ها در ادام  آورده شده است

بورای مصقعیوت هوای    ( سو  لیوف انورژی پوادین    )انرژی خروج  لیزر
یوری  مخالف فاصل  رانصن  نسبت ب  ظرف بورای آب شورب انودازه گ   
ه وین  . شده است ر  نشاج م  دهود ادون ت ییورات افزادشو  اسوت     

د تکورار شو  ( س  لیف انرژی باالتر)آزماد  برای انرژی خروج  لیزر 
ر  افزاد  فشار ناویزی مشاهده م  شصد
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فشار بر حسب انرژی خروج  لیزردر  مصقعیت های مخالف فاصل  رانصن  نسبت ب  ظرف برای آب 
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