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 پالسی پرتوان منتشرشده در جو متالطم با روشNd:YAG شبیهسازی انتشار لیزر
 و بررسی فاز آن با استفاده از چندجملهایهای زرنیکSplit-Step
 و ابوالحسن1 هادی نوذری،1 جالل جاللی،1 مسلم جوادیمنش،1 مجتبی رحيمی،1 مهدی قائدرحمتی،1جعفر بختيار شوهانی
2مبشری
موسسه دكتر اردشير حسينپور1
 اصفهان، شاهين شهر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،پژوهشکده اپتيک و ليزر2
.تغییرات تصادفی ضریب شکست جو باعث تغییر طول راه نوری میشود و در نتیجه بر شدت و فاز جبهه موج عبوری اثر میگذارد- چکیده
 در این مقاله با استفاده از شبیهسازی عددی و الگوریتم.الگوریتمهای مختلفی برای شبیهسازی انتشار باریکه لیزر در میان جو وجود دارد
 صفحات فاز با روش تبدیل فوریه شبیهسازی میشوند و. به بررسی نحوه انتشار پالسهای پرتوان لیزر با نمایه گاوسی میپردازیمSplit-Step
 افزایش تعداد، شبیهسازیها نشان میدهند که در فرایند بازیابی فاز جبهه موج.تغییرات شدت و فاز جبهه موج پالس لیزر بررسی میشود
.جمالت بسط زرنیک منجر به کاهش خطای فاز باقیمانده میشود
،Nd:YAG  ليزر، تالطم جو، پالسهای پرتوان،Split-Step الگوریتم-كليد واژه

Simulation of propagation of high power Nd:YAG pulsed laser in turbulent
atmosphere by means of Split-Step method and investigation of its phase by
Zernike polynomials.
Jafar Bakhtiar Shohani1, Mehdi Ghaedrahmati1, Mojtaba Rahimi1, Moslem Javadimanesh1, Hadi
Nozari1, Jalal Jalali1 and Abolhassan Mobasheri2
Institute of Dr. Ardeshir Hosseinpour1
Malek-e-Ashtar university of technology, Optics and Laser research center, Shahin shahr, Isfahan 2
Abstract- Random variation of atmosphere refractive index causes changing the optical path. Therefore, it affects the
intensity and phase of wavefront passing through the atmosphere. There are different algorithms for simulating the
propagation of laser beams through turbulent atmosphere. In this article, propagation of high power pulses of laser with
gaussian profile is investigated using numerical simulation and Split-Step method. Phase screens are simulated using
Fourier transform and variations of intensity and phase of laser pulses are investigated. Results of simulations show that
at wavefront phase retrieval process, increasing the number of terms of Zernike polynomials leads to decreasing the
residual phase error.
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 .1مقدمه

یکی از روشهای شبيهسازی انتشار پرتو در جو ،روش
صفحات فاز تصادفی است كه بيشتر برای باریکههای
پيوسته ليزری استفاده میشود[ .]1در این مقاله با ساختن
صفحات فاز تصادفی و استفاده از روش Split  Step
انتشار پالسهای ليزر در جو شبيهسازی شده است.
همچنين با استخراج ضرایب زرنيک تغييرات فاز جبهه موج
بررسی میشود.

 .2بررسی نظری
مساله اصلی در بررسی انتشار موج نوری در یک محيط
پيوسته كه ضریب شکست آن به صورت تصادفی تغيير
میكند حل معادله موج مربوطه است .با تركيب معادالت
ماكسول به رابطه زیر برای ميدان الکتریکی خواهيم
رسيد[.]2
()1

 2 E  k 2 n 2 (r ) E  0

معموال در این معادله ،از تغييرات زمانی ضریب شکست
محيط صرف نظر میكنند .در اكثر موارد میتوان از معادله
حالت پایا استفاده كرد كه ضریب شکست در این حالت،
تنها وابسته به مکان ( )  ) n(rاست.
در این مقاله ابتدا صفحات فاز با روش تبدیل فوریه
شبيهسازی شده است .با استفاده از رابطه زیر میتوان فاز
اپتيکی را بصورت یک سری فوریه نوشت،
()2
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كه  f xnو  f ymفركانسهای فضایی و  cnmضرایب سری
فوریه هستند .این ضرایب در حالت كلی مختلط هستند.
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برای بدست آوردن این ضرایب از رابطه چگالی طيفی توان
و بر اساس روش تبدیل فوریه استفاده شده است .در این
مقاله از چگالی طيفی توان فون-كارمن استفاده شده كه
رابطه آن بصورت زیر است[،]3
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كه  k o  2 / L0و  k m  5.92 / l0و  r0پارامتر فرید
است كه قدرت تالطم جو را نشان میدهد .پارامترهای l0

و  L0به ترتيب ،بيانگر مقياس درونی و بيرونی تالطم جو
هستند.
در روش  Split  Stepتالطم جو به صورت صفحات
گسستهای در نظر گرفته میشود كه در طول مسير انتشار
قرار میگيرد .این صفحات صرفا فاز جبهه موج را با توجه به
چگالی طيفی توان تالطم جو بصورت كاتورهای تغيير
میدهند.
در این روش ،بازه انتشار به چند زیربازه شکسته میشود و
ميدان در هر صفحه به عنوان ميدان ورودی در صفحه بعد
در نظر گرفته میشود[.]4
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در این رابطه T ،عملگر شکست و تغييرات فاز باریکه،
 Eميدان الکتریکی و  Rعملگر انتشار از مکان  riبه مکان
 ri 1است .عملگر  Tبصورت زیر تعریف میشود،
()3
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فازی كه در این رابطه وجود دارد و بيانگر تاثير تالطم جو
است از رابطه زیر به دست میآید،
()4
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همچنين  nدر این رابطه ،تغييرات ضریب شکست جو را
نشان میدهد.
ميدان باریکه گاوسی ليزر به صورت زیر تعریف میشود،
()5
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در این رابطه w0 ،و )  w(zشعاع لکه ليزر در فواصل
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تالطم جو زمين كه به صورت زمانی و فضایی تغيير میكند
همگنی ضریب شکست جو را از بين میبرد .جریان باد،
نوسانات رطوبت و تغييرات دمایی از عوامل اصلی این
ناهمگنی محسوب میشوند .اگر جبهه موج نور ليزر در این
شرایط محيطی در ميان جو انتشار یابد ،به دليل تغييرات
زمانی و فضایی تالطم ،ابيراهیهایی به جبهه موج باریکه
ليزر وارد شده و باعث تغيير فاز جبهه موج میشوند .برای
شناسایی این تغييرات باید ابتدا ابيراهیهای تحميل شده به
جبهه موج بررسی شوند و نوع و اندازه آنها به دست آید.
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برای انجام شبيهسازی ،فاصله بين صفحات فاز به صورتی
در نظر گرفته شده است كه بزرگتر از گستردگی فضایی
پالس ليزر باشد .از طرفی ،فاصله بين صفحات باید به

نمونهای از صفحه فاز توليد شده در شکل ( )1نشان داده
شده است..
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صورتی در نظر گرفته شود كه مقدار پارامتر  r0در محل
گيرنده برابر با پارامتر  r0كل مسير انتشار باشد .به عبارت
دیگر ،اثر انتشار از بين صفحات فاز گسسته با انتشار در
تالطم پيوسته جوی یکسان باشد.
برای بدست آوردن فاز جبهه موج ،بسط آن بر حسب
چندجملهایهای زرنيک انجام شده است .این جمالت را
میتوان بصورت زیر نوشت[،]5
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كه  Z iو  a iبه ترتيب ،جمله  iام و ضریب جمله  iام زرنيک
هستند.
پس از شبيهسازی انتشار پالس ليزر در جو با در نظر گرفتن
ضرایب بسط زرنيک مقدار تالطم اعمال شده بر پرتو ليزر
تحليل خواهد شد.

شکل  .1صفحه فاز توليد شده.

با استفاده از بسط زرنيک میتوان ضرایب زرنيک را تا مرتبه
دلخواه بدست آورد .با در نظر گرفتن  10جمله اول بسط
زرنيک ،صفحه فازی نشان داده شده در شکل ( )1بازیابی
شده است .نتيجه این بازیابی فاز در شکل ( )2و ضرایب
زرنيک مربوطه در جدول ( )2مشاهده میشود.

 .3شبیهسازی و نتایج به دست آمده
پارامترهای ليزر و جو كه در این مقاله استفاده شده است
در جدول ( )1آمده است،
جدول  :1پارامترهای مورد استفاده در فرایند شبيهسازی

پارامتر

مقدار

شکل  :2بازیابی فاز با استفاده از  10جمله اول زرنيک.
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مقایسه شکلهای ( )1و ( )2نشان میدهد كه برای
شناسایی دقيق تر جبهه موج ،جمالت بيشتری در بسط
زرنيک باید در نظر گرفته شوند .اثر تعداد جمالت زرنيک
در بازیابی فاز جبهه موج در شکلهای (-3الف) تا (-3ج)
نشان داده شده است .تعداد جمالت بسط زرنيک در این
شکلها به ترتيب  30 ،15و  60است.

) (ns
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شبيهسازی با استفاده از  25صفحه فازی كاتورهای برای
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جدول  :2جمالت و ضرایب زرنيک برای فاز شبيهسازی شده
Zi
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 z  0و  zو نيز )  R(zشعاع انحنای جبهه موج نور ليزر
در فاصله  zاست .شدت باریکه ليزر بصورت زیر است،

طول مسير  5كيلومتر انجام شده است .با توجه به پهنای
پالس ليزر ،گستردگی فضایی آن  3متر است كه بسيار
كوچکتر از فاصله  200متری بين دو صفحه فاز متوالی
است.
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0.0798

) Z 6  6r 2 cos(2

0.2124

) Z 7  2 2 sin( )(3r 3  2r

0.5795

) Z 8  2 2 cos( )(3r 3  2r

-0.0960

) Z 9  2 2 sin(3 )(r 3
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همانطور كه مشاهده میشود با افزایش تعداد جمالت،
تطابق بين فاز جبهه موج بازیابی شده و فاز جبهه موج اوليه
افزایش یافته است.

شکل  .4تحول زمانی توزیع شدت باریکه ليزر در فواصل (الف) ( ،z=0ب)
( ،z=1000mج) ( ،z=3000mد) z=4500m

 .4نتیجه گیری
در این مقاله ،با استفاده از روش  Split  Stepانتشار
پالسهای ليزر  Nd:YAGدر تالطم جوی شبيهسازی شد.
با انتخاب مناسب فاصله بين صفحات فاز عالوه بر براورده
شدن شرط شبيهسازی صحيح ،از تاثير همزمان چند صفحه
فاز بر پالس ليزر جلوگيری میشود .برای بازیابی فاز جبهه
موج از چندجملهایهای زرنيک استفاده شد كه با افزایش
تعداد جمالت بسط ،خطای فاز باقيمانده كاهش مییابد.
همچنين شبيهسازیها نشان میدهد كه در این كار ،اثر
تالطم جوی بر پالسهای ليزر مشابه اثر آن بر باریکه
پيوسته ليزری است.

 .5مراجع

شکل  .3فاز جبهه موج بازیابی شده با استفاده از (الف) ( ،15ب)  30و
(ج)  60جمله اول زرنيک.

شکلهای (-4الف) تا (-4د) تحول پالس ليزر در طول
مسير انتشار را نشان میدهد .تاثير تالطم جو بر توزیع
شدت پالس ليزر و كاهش بيشينه این توزیع شدت در این
شکلها واضح است .بر اساس این شکلها تالطم جوی
عالوه بر پهن تر كردن پرتو ،توزیع شدت را نيز
غيریکنواخت میكند.
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