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پروژه درس الکترونیک نوری

:موضوع

بررسی و مقایسه انواع لیزرهای پالسی و پیوسته 
(near IR)



:استاد
دکتر شهرام محمد نژاد



اهداف اصلی

لیزرهای پیوسته-1

لیزرهای پالسی-2

-Q-switching

-mode locking
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مقدمه

مفهوم لیزر-

تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی-

اجزای لیزر-
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laser مفهوم

Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation

تقويت نور توسط تابش گسيل القايي
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تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی

:  چهار خاصیت 

شدت زیاد 

مستقیم بودن 

تکفامی  

همدوسی
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اجزای لیزر
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Laser.svg


طبقه بندی لیزر

:بر اساس اهنگ خروج انرژی 

(توان پایین)پیوسته کار –1

(لیزرهای توان باال)پالسی –2
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خروجی پیوسته (CW) خروجی پالسی (P)
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لیزرهای پیوسته

لیزر یک کاواک هست-

در دو طرفش اینه قرار دارد-

ضریب انعکاشون خیلی بزرگ می باشد-

اینه ها باعث تشدید و نقش فیدبک مثبت-

-Q  (فاکتور کیفیت)بزرگ

بر کاربرد های توان پایین-
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Qفاکتور کیفیت 

(موازی  RLC)مدار معادل الکتریکی لیزر 

مدار رزونانس 

Fabry pro
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لیزر های پالسی

:انواع 

1-Q-switching

2-mode locking
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Q-switching

شرط عمل سوییچینگ

حالت برانگیخته

وارونگی جمعیت
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Q-switchingمنحنی وارونگی جمعیت 
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وارونگی

t



Q-switchingروش های 

آینه های چرخان-1

روش الکترو اپتیک-2

روش آکوستو اپتیکی-3

روش غیر فعال-4
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آینه های چرخان

روش ساده

کندترین روش

موتورهایی با دور چند هزار دور بر ثانیه
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روش الکترو اپتیک
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E.Oکریستال 

پالروید



روش اکوستیکی
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روش غیر فعال

Crypto cyanine

SF6
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ضریب جذب

Intensity



Mode locking
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Mode locking
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Mode locking
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کاربرد های لیزر در پزشکی

چاقوی لیزر

مته و جراحی

ساخت چاقوی ظریف لیزری 

جلوگیری از خونریزی جراحیها
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کاربرد های لیزر در صنعت

جوشکاری لیزری

برشهای لیزری 

برش الماس 

مسافت یابی 

تراشکاری 
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کاربرد های نظامی لیزر 

ردیاب لیزری

تفنگ لیزری 

ردیاب لیزری 

فاصله یاب لیزری 

بمب لیزری 
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THANK YOU


