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ی پالسی بودنبواسطهNd:YAGیکی از کاربردهای لیزر 
پالسمای به وجود آمده یک  . ایجاد پالسما در مایعات است

موج صوتی درون آب تولید می کنکد ککه ایکن مکوج صکوتی     
ژوهشی در این تحقیق پ. وابسته به متغیرهای مختلفی است

بر مخزن آب طراحی و Nd:YAGچیدمان فرود پرتو لیزر 
ا محکی   سپس با استفاده از برهمکنش پرتو لیزر ب. اجرا شد

فشکار امکواج صکوتی حاصک  از     . آب، پالسما را ایجاد کردیم
یکری  پالسمای لیزری را بر حسب متغیر غلظت آب اندازه گ

ا کرده و نتایج تحقیق نشان مکی دهکد ککه غلظکت آب دریک     
فشکار  فشار بیشتری نسبت به فشار آب شرب، و آب شکرب 

.  بیشتری نسبت به آب مقطر دارد

چکیده

امککروزه لیزرهککای حالککت جامککد مخروصککا لیککزر      
Nd:YAGاستفاده های فراوانی در زندگی روزمره ی
هکای لیکزر حالکت جامکد     یکی از ککاربرد . مردم دارند

Nd:YAG  اسککتفاده از آن بککرای تولیککد پالسککما در
اهمیکت ایکن موعکوع    [. 2],[1]درون مایعات می باشد

زمانی مشخص می شود که بکدانیم پالسکمای موجکود   
در کره ی زمین به مقدار بسیار ناچیزی وجکود دارد و 

الف برورت معمولی در طبیعت یافت نمی شود، بر خک 
درصد جهان مکاده برکورت   99جو خارج از زمین که 

اما این امکر در ککره ی زمکین صکد      . پالسما می باشد
کی  نمی کند و کمتر از ی  درصد کره ی خاکی را تش

ما در این پایان نامه در وهله ی اول پالسما را . می دهد
در درون Nd:YAGبا استفاده از لیزر حالکت جامکد   

(با غلظت هکای مختلک   ) مایع مورد نظر که آب است
سپس بکا اسکتفاده از متغیکر هکای    . به وجود می آوریم

ه ی غلظت آب استفاده شده، موقعیکت فاصکل  : مختل 
انککر ی خروجککی  ) کککانونی، ولتککا  دو سککر  مکک    

ده از ،فاصله ی میکروفن و هیدروفن اسکتفاده شک  (لیزر
مح  تولید پالسما و زاویه هکای مختلک  هیکدروفن و   

شکار  میکروفون استفاده شده از مح  تولید پالسکما، ف 
موج صکوتی ککه بکه واسکطه ی مکوج عکربه و ایجکاد        
د پالسمای تولید شده درون آب بوجود می آید را مکور 

، مکین ککیم از   2003در سال . بررسی قرار می دهیم
ن بکه  کره، لویز داسیلوا از آمریکا و یورگن ایچلر از  اپ

از بررسی تحلی  تداخ  سکنجی امکواج فشکار ناشکی    
نتیجه ی این [. 7-3]لیزر پالس کوتاه در آب پرداختند

ح کار به این صورت است ککه فرسکایش لیکزری سکط    
آب، پالسما تولید می کند که اجازه می دهکد نکور بکه   

.بخش عمده ای از لبه های پالس لیزر منتق  شود

مقدمه

تجهیزات و وسای  مورد نیاز جهکت چیکدمان آزمایشکگاهی و    
لیککزر هلیککوم نمککون مککدل : انجککام آزمایشککها عبککارت اسککت از

HNL100L با طول موجnm632 و تکوانmW10  جهکت
درصکد بازتکاب نکور مراکی از     100آینکه  تنظیم آزمایشگاهی؛ 

  جنس آلومینیوم؛ سیستم خن  کننکده و شکلنه هکای وصک    
شده بکه ککاواک ککه از طریکق چکرخش آب مقطکر در درون       

دبکی آب  . کاواک سبب کاهش دمای محکی  فعکال مکی شکود    
0.044کننکده  اندازه گیری شکده بکرای ایکن سیسکتم خنک      
درصکد در  100می باشد؛ آینه عقبی نوسانگر با عریب بازتاب 

کککاواک متشککک  از محککی  فعککال   ؛ nm1064طککول مککوج  
Nd:YAG میلکی متکر ککه    6سانتی متر و قطکر 10به طول

ون محی  فعال در یکی از کانون های آن قرار گرفتکه و در ککان  
؛ دیگر کاواک  م  درخش زنون برای دمش جانبی  قکرار دارد 

10بکا عکریب عبکور    Cr4+:YAGماده جکابب اشکباع پک یر    
.  گیکرد درصد که برای کیوسوایچ کردن مورد استفاده قرار می

طح این مواد با افزایش شار عبوری شفاف تر می شکوند و در سک  
ر است؛ شار با  بی رنه می شوند که حاص  آن گ ردهی بیشت

درصد در طول مکوج  30آینه جلوی نوسانگر با عریب بازتاب 
nm1064ه منظور ؛ پالس تریگر که بیشتر در لیزرهای پالسی ب

قطع و وص  ولتا  اعمالی به دو سکر  مک  در فرککانس هکای     
تکرار دلخواه برای پالسکی شکدن دمکش مکورد اسکتفاده قکرار       

که به پالس تریگکر مترک  شکده   kV1منبع تغ یه می گیرد؛ 
اواک و همچنین از این منبع تغ یه ی  سیم به بدنه کک . است

یکه  ایکن منبکع تغ   . ی  سیم نیز به زمین مترک  شکده اسکت   
اد وظیفه یونیزه کردن گاز داخ   م  درخش را از طریق ایج
له میدان الکتریکی در داخ  گاز  برعهده دارد؛ عدسی با فاصک 

سانتی متکر؛  ول متکر بکرای انکدازه گیکری انکر ی       10کانونی 
ریکق  دو منبع تغ یه ترانسی ولتا  بکا  ککه از ط  خروجی لیزر؛ 

سیم های راب  به دو سر  م  زنون وص  شده اسکت در ایکن  
70و 65و 74و سکه القکاگر  150خکازن 3منبکع تغ یکه از   

اسککتفاده شککده اسککت؛ ظککرف پلکسککی گلککس مکعبککی شککک  
پنجکره  اپتیککی   4همکراه بکا   مکعبسانتی متر 35*25*25

Bk7 ن از ؛ میکروفن جهت اندازه گیری فشار موج صوتی بیکرو
؛ هیدروفن برای اندازه گیری فشار مکوج صکوتی درون آب  آب؛ 

.سیستم تحلیلگر متر  به هیدروفن و میکروفن
آزمایشهای انجام شده برای سه غلظت آب شرب، آب مقطر و

ن های آب دریا در شرای  مختل  با فاصله هیدروفن و میکروف
مختل ، زوایای مختل ، چیکدمان هکای مختلک  انجکام شکده      

.است
ان گکر نشک  چیدمان آزمایشگاهی و سیستم تحلیک  1در شک  

.  داده شده است

فاده در کلیه ی آزمایش ها از ی  منبع تغ یکه ولتکا  بکا  اسکت    
و 300خازن استفاده شده در ایکن منبکع تغ یعکه   . شده است

اسکتفاده  Nd:YAGلیکزر  . می باشکد µH177القاگر آن نیز 
6سانتی متر و قطر 10شده دارای ماده فعال میله ای  به طول 
. نانو ثانیه می باشکد 20میلی متر می باشد و  پهنای پالس لیزر 

 ی انر ی خروجی لیزر به ازای نرخ تکرار پالس مختلک  و انکر  
-280-267-265-263-254-247-230خازن های مختلک   

میلککی  ول مککی باشککد خطککای انککدازه گیککری در تمککام    305
.دسی ب  می باشد1آزمایش های انجام شده 

با مقایسه ی سه غلظت آب شرب، آب دریکا و آب مقطکر بکه   
این نتیجه می رسیم ککه فشکار مکوج صکوتی در غلظکت آب     

ر آب دریا، بیشتر از فشار در غلظت آب شرب است و فشار د
ر چکه  یعنی اینکه ه. شرب بیشتر از فشار در آب مقطر است

د محیطی که درون آن پالسما ایجاد می شود چگال تر باشک 
.فشار موج صوتی تولید شده نیز بیشتر خواهد شد
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مراجع

ررسکی  فشار موج صوتی  بر حسب موقعیت فاصله ی کانونی برای آب شکرب مکورد ب  
. ردیمدر این بررسی از آب شرب به عنوان سیال مورد نظر اسکتفاده کک  . قرار گرفت

ی ظکرف  در این تست پالسما را در سه موقعیت فاصله ی کانونی نسبت به دیواره هکا 
سکپس بکه بررسکی   . سانتی متر تولید ککردیم 3و 4، 6پلکسی گلس در فاصله های  

یکزری  تاثیر موقعیت فاصله ی کانونی بکر فشکار مکوج صکوتی حاصک  از پالسکمای  ل      
محدوده ی صکوتی ککه در آن تسکت هکای فشکار مکوج صکوتی برحسکب         . پرداختیم

نشکان داده  2موقعیت  فاصله ی کانونی برای آب شرب انجام شده است، در شکک   
.شده است

ه مشاهده می شود که با زیاد کردن فاصله موقعیکت نقطک  ( 3)و ( 2)با توجه به شک  
. دکانونی نسبت به دیواره ی ظرف فشکار مکوج صکوتی تولیکد شکده ککاهش مکی یابک        

ولیکد  همچنین مشاهده می شود که با افزایش انر ی خروجی لیزر فشار موج صوتی ت
.شده نیز افزایش پیدا می کند

فشکک م جککوت  ککوحس  ککم یتککا جوی ککن ف  کک ا ر یکک وووس ام موککم ر  مو س  کک ر ج ح کک 2شکک   

ل زم  ممر آا شما ام موم ر   ر پ   ن

یافته ها مواد و روش ها
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ربفشار بر حسب موقعیت فاصله کانونی در انر ی خروجی های مختل  لیزر برای آب ش
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