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 ر انرژیحالت پایین تباالتر از جمعیت بیشتری نسبت به سطح انرژیحالتی در ماده که
.برخوردار است



لیزرهای حالت جامد

لیزرهای گازی▪

لیزرهای مایع▪

لیزرهای نیمه هادی



: لیزرهای حالت جامد

محیط فعال معموالً یونهای وارده به شبکه میزبان می باشد.

 فالش های تخلیه نور، المپ های ممتد نور، لیزر : به شیوه پمپاژ نوری
.کمکی

انواع:
یاقوتی
Nd:GLASS ،Nd:YAG 
Alexandrite



:لیزرهای گازی

وارونی جمعیت قابل حصول پایین.
 نیستپمپاژ نوری ممکن.
سرمایش آسانتر-همگنی باال

انواع:
اتمی
یونی
مولکولی



:لیزرهای مایع

همگنی بیشتر نسبت به جامدات.
چگالی بیشتر نسبت به گازها.
(استفاده از المپ تخلیه ) نوری : روش پمپاژ



لیزرهای نیمه هادی

اندازه کوچکتر و قیمت ارزانتر.
انواع:
همگن
غیرهمگن ساده(SH)
 غیرهمگن دوگانه(DH)
 فیدبک توزیع شده(DFB)
 گسیل سطحی(SEL)
چاه کوانتومی





لیزردر خروجی یکپالس های فوق العاده کوتاه تکنیکی برای تولید :تعریف.
ثابتی را هر گاه بتوانیم مودهای نوسانی را وادار سازیم که فواصل فرکانسی:تعریف

.نامیده می شودفاز قفل شده یا مود قفل شده با هم حفظ کنند آنگاه لیزر 



MODE-LOCKING

ACTIVE PASSIVE



: Active Mode-locking

استفاده از یک مدوالتور داخلی به منظور ایجاد قطار پالس در خروجی لیزر

استفاده از یک مدوله کننده تلفات به صورتی که تمامی : مدوالسیون تلفات

.نورهای درون تشدیدگر به جز یکی از آنها دچار تلفات شوند

تمامی مودها به جز یکی از آنها از حوزه فرکانسی منحنی : مدوالسیون فاز

.بهره بیرون برده می شوند



PASSIVE MODE-LOCKING :با استفاده از یک جذب کننده قابل اشباع
.

می ماده ای که ضریب جذب آن با کاهش شدت نور افزایش: جذب کننده قابل اشباع
.یابد



PASSIVE MODE-LOCKING



ای مود طول فیزیکی لیزر محدودیت های اساسی را بر روی فرکانس کار لیزره: مشکل
.قفل شده اعمال می کند
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:راه حل
استفاده از ساختارهای کریستال نوری
ان      با کمک مدوالسیون تناوبی ضریب شکست در مقیاس زیر طول موج، می تو

ر چنین ساختارهای تناوبی را د. سرعت گروهی را به میزان چشمگیری کاهش داد
.مواد کریستال نوری می توان یافت



:ساختار پیشنهادی





 استفاده از پالس های لیزر مود قفل شده برای کاهشJitter noise.

 استفاده درWavelength-Division-Multiplexing.

 مخابرات نوریاستفاده از پالس ها جهت مدوالسیون در.



پایان


