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گوسی-بررسی تحلیلی و شبیهسازی پراش فرانهوفر پرتوی بسل
گوسی-از توری چنگالی الگر
 ابوالحسن مبشری و حسين ثقفیفر، بهمن پرمون،مهدی خدادادی كرهرودی
پژوهشکدهی علوم و فناوری ليزر- مجتمع علوم كاربردی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر-شاهينشهر
 برای این منظور ابتدا با استفاده از.گوسی بررسی شده است-گوسی از توری چنگالی الگر- در این مقاله پراش فرانهوفر پرتوی بسل- چکیده
 نتایج.گوسی به دست آمده است-گوسی از توری چنگالی الگر- عبارت ریاضی توصیف کننده پراش پرتوی بسل،انتگرال پراش فرانهوفر
 شبیهسازی پراش.حاصل از حل تحلیلی این انتگرال نشان دهنده حضور پرتوهای گردابی با بارهای توپولوژیکی مختلف در مراتب پراش است
 نیز شکلگیری نوع جدیدی از پیچههای نوری بهp  از توریهای چنگالی با بار توپولوژیکیl گوسی با بار توپولوژیکی مختلف-پرتوهای بسل
 طرح تداخلی پیچههای نوری کامل تولید شده با یک موج گوسی صحت رابطهی.نام پیچههای نوری کامل را در مراتب پراش ثابت میکند
 نتیجه جالب توجه در بررسیها عدم وابستگی بار توپولوژیکی پیچهی نوری کامل به.تحلیلی را در تعیین بارهای توپولوژیکی نشان میدهد
.سایز پیچه و مرتبه پراش است
.كامل

 پيچهی نوری،گوسی- پرتوی بسل، پراش، بار توپولوژیکی-كليد واژه

Analytical investigation and simulation of Fraunhofer diffraction of
Bessel-Gaussian beam by Laguerre-Gaussian forked grating
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Abstract- In this paper Fraunhofer diffraction of Bessel-Gaussian (BG) beam by Laguerre-Gaussian (LG) forked grating was
investigated. For this purpose, at first a mathematical expression that describes the BG beam diffraction by LG forked grating is
obtained by using Fraunhofer diffraction integral. The results of the analytical solution of the integral indicating the presence of
vortex beams with different topological charges in diffraction orders. Simulation of diffraction of various BG beams with different
topological charges (l ) by forked grating with topological charge ( p ) , also shows formation of a new kind of optical vortices in
diffraction orders which known as Perfect Optical Vortex (POV). Interference pattern of a POV and a Gaussian beam
demonstrates validity of analytical expression to determine topological charges. One of the notable results that have been achieved
in this study is that the topological charge of POV is not dependent upon the size of vortex and order of diffraction.
Keywords: Topological charge, Diffraction, Bessel-Gaussian beam, Perfect Optical vortex.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

رابطهی تحليلی نيز از طریق شبيهسازی تداخل پيچهی
نوری توليد شده و یک موج گوسی مورد آزمون قرار گرفته
است .نتایج ،حضور پرتوهای گردابی هم سایز در الگوی
شدت را نشان میدهد كه بار توپولوژیکی آنها ،مستقل از
سایز گرداب است.

 -2پراش فرانهوفر پرتوی بسل-گوسی از توری
چنگالی الگر-گوسی
رابطهی ( )۱عبارت ریاضی توصيف كننده پرتوی بسل-
گوسی منتشر شونده در راستای  zرا نشان میدهد[:]۱
()۱
)  k 2 z  exp(ikz
BGl (r ,  , z )  exp  i t

 2k  




كه

 r 2   kt r 
 exp  
) exp(il
J
  w2  l   
0 

k r
در این عبارت  kبردار موجJ l  t  ،
  

بيانگر تابع بسل

مرتبه  lو عبارت )  exp(ilپيچشی بودن الگوی فاز این پرتو
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تابع عبور توری چنگالی نيز به صورت رابطهی ( )۲بيان
میشود:
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میشود:
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مراتب مختلف پراش و  Dتناوب توری
نيز بار توپولوژیکی توری چنگالی است.
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كه در آن ) U (  , , zميدان نوری حاصل از پراش در
فاصلهی  zاز توری چنگالی است T (r, ) .تابع عبور توری
و ) U i (r ,  , z  0پرتوی فرودی بر توری در  z  0است.
 نيز نشانگر سطح توری چنگالی است .با جایگزینی روابط
( )۱و ( )۲در انتگرال پراش فرانهوفر و استفاده از روابط
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پيچههای نوری كامل نوع جدیدی از پيچههای نوری هستند
كه نمایهی شدت عرضی آنها نشاندهندهی مركزی تاریک
با دامنه صفر است .این پيچهها مانند پيچههای نوری
معمولی ،دارای یک تکينگی در این مركز تاریک هستند كه
فاز پرتو در آن تعریف نشده است .الگوی فاز پيچههای نوری
كامل ساختاری پيچشی حول محور انتشار پرتو دارد .مشابه
پيچههای نوری معمولی برای پيچههای نوری كامل نيز بار
توپولوژیکی تعریف میشود كه مقدار آن با  lنمایش داده
میشود .مهمترین ویژگی پيچههای نوری كامل عدم
وابستگی بار توپولوژیکی آنها به قطر پيچهی نوری است .به
عبارت دیگر شعاع مركز تاریک پيچهی نوری كامل برای
بارهای توپولوژیکی مختلف تقریب ًا ثابت است[ .]۱روشهای
متفاوتی مانند استفاده از اكسيکون [ ]۲برای توليد پيچههای
نوری كامل وجود دارد.
در این مقاله به منظور توليد و بررسی ویژگیهای پيچههای
نوری كامل ،پراش پرتوی بسل-گوسی از توریهای چنگالی
الگر-گوسی مد نظر قرار گرفته است .پرتوهای بسل-گوسی
یکی از جوابهای معادلهی موج هلمهولتز هستند كه از حل
این معادله در دستگاه مختصات استوانهای به دست
میآیند[ .]3پرتوی بسل-گوسی در واقع تركيبی از یک
پرتوی بسل و یک موج گوسی است .این پرتوها همانند
پرتوهای الگر-گوسی دارای الگوی فاز پيچشی هستند و در
دستهی پرتوهای گردابی جای میگيرند با این تفاوت كه
برای توصيف ویژگیهای آنها عالوه بر بار توپولوژیکی  lباید
پارامتر مهم دیگری كه توصيف كننده شعاع این پرتوها است
در نظر گرفته شود .پرتوی بسل-گوسی دارای خاصيت تکانه
زاویهای مداری است كه در دستکاری و به دام اندازی ذرات
كوچک كاربرد دارد[ .]4در این كاربردها دستيابی به
گردابهایی با بار توپولوژیکی زیاد و مركز تاریک كوچک
مورد نظر است .بنابراین دستيابی به پيچههای نوری كامل،
این امکان را تا حد زیادی فراهم مینماید.
در این مقاله ابتدا رابطهی ریاضی توصيف كنندهی پرتوی
بسل-گوسی بيان شده است .حل تحليلی پراش فرانهوفر این
پرتو از توری چنگالی الگر-گوسی انجام پذیرفته است .سپس
فرآیند پراش پرتوهای بسل-گوسی دارای بار توپولوژیکی
مختلف  lاز توریهای چنگالی با بار توپولوژیکی متفاوت p
شبيهسازی شده است .مقدار بار توپولوژیکی به دست آمده از

 ۱4-۱۲بهمن ۱395
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انتگرالی (۲و )6-633-۱بيان شده در كتاب گرادشتين[ ]5و
( )۲۱-۱-9آبرامویچ[ ]6برای مرتبه صفرم و مراتب باالتر
پراش به ترتيب خواهيم داشت:
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استفاده از رابطهی ( )۱تعریف شدند برای بارهای
توپولوژیکی  l  1و  l  3در شکل ( )۱نشان داده شده
است .افزایش بار توپولوژیکی سبب افزایش اندازهی لکهی
تاریک مركزی شده است.
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كه در روابط باال  Ilبيانگر تابع بسل اصالح شده و  Fنماینده

شکل( :)۱الگوهای (الف) شدت و (ب) فاز پرتوی بسل-گوسی با بارهای
توپولوژیکی  l  1و . l  3

با توجه به رشد نمایی تابع  Ilدر رابطهی ( )4به ازای مقادیر
بزرگ  ، ktمیتوان عبارت نمایی معادل آن یعنی
 exp  kkt  2 zB را جایگزین نمود كه در رابطهی ()6
نشان داده شده است.

به منظور شبيهسازی توری چنگالی الگر-گوسی با استفاده از
رابطهی ( ،)۲پارامترهای اساسی به ترتيب برای طول
موج  ،   532nmدورهی تناوب توری  D  0.1و برای بار
توپولوژیکی توری چنگالی مقادیر  p  0,1,2در نظر گرفته
شده است .نتایج این شبيهسازی در شکل ( )۲نشان داده
شده است .همانطور كه در این شکل مشخص است تغيير
بار توپولوژیکی ،به صورت تغيير در تعداد شاخههای الگوی
چنگالی ظاهر میشود .تابش پرتوی فرودی بسل-گوسی به
توریهای چنگالی با ویژگیهای ظاهری نشان داده شده در
شکل ( ،)۲الگوی پراش در صفحهی مشاهده را

تابع سوپر هندسی است.
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همانطور كه واضح است عبارت )  exp(ilبيانگر حضور
پرتوی گردابی با بار توپولوژیکی  lدر مرتبه صفرم پراش
است .همچنين عدم وابستگی شعاع گرداب توليد شده
یعنی  ktبه بار توپولوژیکی نتيجه میشود. kt  kz :
بررسی مراتب باالتر پراش نيز وضعيت مشابهی را برای عدم
وابستگی شعاع گرداب به بار توپولوژیکی نشان میدهد با این
تفاوت كه بار توپولوژیکی هر گرداب از رابطهی l  mp
محاسبه میشود.

 -3شبیهسازی پراش فرانهوفر پرتوی بسل-
گوسی از توری چنگالی الگر-گوسی
الگوهای فاز و شدت دو نمونه از پرتوهای بسل-گوسی كه با

شکل ( :)۲توریهای چنگالی الگر-گوسی با مقادیر بار توپولوژیکی
متفاوت . p  0,1,2

به دست میدهد .اثر گذاری توری بر روی پرتوی فرودی به
آن در فرآیند شبيهسازی از طریق ضرب تابع عبور توری
چنگالی )  T (r , در عبارت معرف پرتوی بسل-گوسی با بار
توپولوژیکی  lیعنی ) BG l (r ,  , z  0صورت میگيرد .نتایج
به دست آمده از شبيهسازی پراش پرتوی بسل-گوسی از
توری چنگالی به تفکيک مراتب پراش مختلف در شکل()3
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نشان داده شده است.

(الف) تابش پرتوی بسل-گوسی با  l  0به توری چنگالی ( . P  0ب)
تابش پرتوی بسل-گوسی با  l  2به توری چنگالی . P  1

همانطور كه از شکل ( )3مشاهده میشود گردابهای شکل
گرفته در تمامی مراتب پراش ،با وجود تفاوت در مقدار بار
توپولوژیکی دارای سایز تقریباً یکسانی هستند .همچنين
گرداب موجود در مرتبه صفرم در مقایسه با سایر مراتب
پراش بيشترین شدت را دارد .مقادیر بار توپولوژیکی
گردابهای شکل ( )3از روابط تحليلی محاسبه شده است .به
منظور صحت سنجی روابط تحليلی در تعيين مقادیر بار
توپولوژیکی ،تداخل پيچههای نوری كامل توليد شده با یک
موج گوسی شبيهسازی شده است .الگوهای تداخلی حاصل
برای پيچههای نوری با بارهای توپولوژیکی مختلف در شکل
( )4نمایش داده شده است .طبق این شکل ،الگوهای تداخلی
به صورت خطوط دورانی ظاهر شدهاند كه تعداد خطوط
تاریک موجود در الگوی تداخل تعيين كنندهی مقدار بار
توپولوژیکی پيچهی نوری است .جهت چرخش خطوط تاریک
نيز نشان دهندهی عالمت بار توپولوژیکی است كه در واقع
جهت چرخش پيچهی نوری را مشخص میكند.

شکل ( :)5تفاوت الگوهای شدت پيچهی نوری كامل و پيچهی نوری
الگر-گوسی در بار توپولوژیکی . l  0

شکل ( :)4الگوهای تداخل موج گوسی با پيچههای نوری دارای بارهای
توپولوژیکی مختلف.

یکی از تفاوتهای پيچهی نوری كامل با پيچههای نوری
الگر-گوسی در بار توپولوژیکی  l  0است .شکل ( )5تفاوت
پيچهی نوری كامل و الگر-گوسی را برای  l  0نشان
میدهد .پيچهی نوری الگر-گوسی با  ، l  0در واقع یک
پرتو با توزیع شدت گوسی است .اما پيچهی نوری كامل با بار
توپولوژیکی صفر ،الگوی شدتی به صورت گرداب دارد .به
عبارت دیگر بار توپولوژیکی آن مستقل از شعاع مركز تاریک
است.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله پراش فرانهوفر پرتوی بسل-گوسی از توری
چنگالی الگر-گوسی به صورت تحليلی و شبيهسازی بررسی
شده است .نتایج حاصل از حل تحليلی انتگرال پراش،
شکلگيری پيچههای نوری كامل را در مراتب پراش
پيشبينی كردند كه درستی این موضوع از طریق شبيهسازی
و بررسی الگوهای شدت حاصل از پراش پرتوی بسل-گوسی
از توری چنگالی نشان داده شده است .مقادیر بار توپولوژیکی
نيز از طریق روابط تحليلی محاسبه و سپس از طریق
شبيهسازی الگوهای تداخلی مورد آزمون قرار گرفته است.
همچنين عدم وابستگی شعاع پيچهی نوری به بار
توپولوژیکی از طریق روابط تحليلی و شبيهسازی نشان داده
شده است.
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شکل ( :)3پيچه های نوری كامل توليد شده در مراتب پراش حاصل از
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