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بررسی و شبیهسازی انتشار پرتو گاوسی در محیط کر مراتب باال
ABCD به روش ماتریس
 ػليزضب كطبٍرس ٍ غالهزضب ٌّزآسب،هحوذ صبدق كبظنپَر
 ضيزاس، داًطگبُ صٌؼتی ضيزاس، داًطکذُ ػلَم،گزٍُ فيشیک
 ماتریس، در این مقاله.چکیده – تاکنون انتشار پرتو گاوسی در محیطهای کر مراتب باال توسط انتگرال های حرکت بررسی شده است
 مقدار توان بحرانی جهت ایجاد خود کانونی در این محیطها ارائه.انتقال مناسبی برای محیطهای اپتیکی کر مراتب باال معرفی می شود
 این روش به. انتشار پرتو گاوسی در محیطهای کر مراتب باال شبیهسازی و تحلیل میشود،ABCD با استفاده از روش ماتریس.میگردد
جهت سادگی و سرعت باالی محاسبات نسبت به روش انتگرالهای حرکت میتواند کاربردهای فراوانی در برنامههای شبیهسازی
.سامانههای اپتیکی ارائه دهد
. هحيطّبی كز هزاتت ثبال،ABCD رٍش هبتزیس، خَد كبًًَی، تَاى ثحزاًی، اًتگزالّبی حزكت-ُكليذ ٍاص

Investigation and Simulation of Propagation of Gaussian Beam in HigerOrder Kerr Medium by ABCD Matrix Method
Mohammad Sadegh Kazempour, Alireza Keshavarz and Gholamreza Honarasa
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Abstract- So far the propagation of Gaussian beam in higher-order Kerr media has been investigated by using the integrals of
motion. In this paper, the suitable transfer matrix for higher-order optical Kerr media is introduced. The required critical
power for self-focusing in these media is presented. Using the ABCD matrix method, the propagation of Gaussian beam in
higher-order Kerr media is simulated and analyzed. This method, according to its simplicity and high speed computing
compared to the integral of motion method, can provide many applications in optical systems simulation programs.
Keywords: Integrals of motion, Critical power, Self-focusing, ABCD matrix method, Higer-order Kerr media.
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 8تب  11ثْوي  ،1997داًطگبُ صٌؼتی ضيزاس
()9

 -1مقدمه
اثزات غيزخطی كز هزاتت ثبال ،تؼويوی اس اثز كز هیثبضٌذ.
ایي اثزّب در هَاد هختلفی اس جولِ ًيوِّبدیّب ٍ
پالسوبّبی غيزخطی ثزای حل هؼبدلِ تئَری آضفتگی
ضؼيف كبرثزد دارًذ [ .]1اگزچِ ایي اثزّب تَسط حل
هؼبدلِ غيزخطی ضزٍدیٌگز ثِ رٍش ػذدی اًتگزالّبی
حزكت جْت اًتطبر سبليتَىّبی اپتيکی ثزرسی ضذُاًذ
[]9-7؛ اهب تبكٌَى هبتزیس اًتمبل هٌبسجی ثزای آىّب
تؼزیف ًطذُ است.
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است .كويت  n 2هَجَد در راثطِ( )4را هیتَاى ثب همبیسِ
راثطِّبی( )4ٍ9ثزای هحيطّبی كز هزاتت ثبال ثِ صَرت
()5
4Pn 0 n 2E E 02P

در ایي همبلِ ،هبتزیس اًتمبل هٌبسجی ثزای هحيط اپتيکی
كز در هزاتت هختلف هؼزفی هیضَد ٍ تَاى ثحزاًی هَرد
ًيبس جْت پذیذُ خَد كبًًَی پزتَ ثزای ّز یک اس ایي
هزاتت ثيبى هیگزدد .سپس ثب استفبدُ اس رٍش
هبتزیس ،ABCDاًتطبر پزتَ گبٍسی در ایي گًَِ هحيطّب
ضجيِسبسی هیضَد .در اداهِ همذار هؼزفی ضذُ تَاى
ثحزاًی ثب همذاری كِ ضجيِسبسی ًطبى هیدّذ همبیسِ
هیضَدً .تبیج ًطبى هیدٌّذ كِ چٌيي هحيطّبیی اهکبى
اًتطبر ثذٍى تغييز ضکل پزتَ را فزاّن هیكٌٌذ.
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ثيبى هیگزدد [ .]5ثٌبثزایي ثب جبیگذاری راثطِ( )5در()6
هبتزیس اًتمبل هحيطّبی كز هزتجِ Pثذست هیآیذ.
ثِػالٍُ در ػذسی سجش ،پزتَ تخت در فبصلِ

 -2ماتریس انتقال محیطهای کر مراتب باال
در ضذتّبی ثبال ،ضزیت ضکست ثِ ػلت پذیذُ غيزخطی
كز هزاتت هختلف ،تبثؼی اس ضذت هیگزدد [:]1
()1
n  n0  n 2E | E |2P

 f NL   n0 / n 2كبًًَی هیگزدد []7؛ ثٌبثزایي
هميبس كبًًَی ضذى پزتَ تَسط هحيط كز هزاتت ثبال را
هیتَاى ثِ ساٍیِ جوغضذگی غيزخطی

در ایي راثطِ كويتّبی  n 2E ٍ n 0 ، pثِ تزتيت
هؼزف هزتجِ هحيط كز ،ضزیت ضکست خطی ٍ ضزیت
ضکست غيزخطی هزتجِ  pهیثبضٌذ [ .]4ثِ هَادی كِ
در ضذتّبی لبثل دستزسی ،تَسیغ ضزیت ضکست آىّب
ّوبًٌذ راثطِ( )1تغييز هیكٌذ ،هحيطّبی كز هزتجِ P
هیگَیٌذ؛ هزتجِ  P=1هحيط كز ػبدی را ثيبى هیكٌذ .ثب
تَجِ ثِ ایٌکِ تبثغ تَسیغ هيذاى الکتزیکی یک پزتَ
گبٍسی در كوز پزتَ (  ) z  0ثِ صَرت
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اس ثزاثز لزار دادى ایي دٍ ساٍیِ ( ،)8ٍ7هيذاى الکتزیکی
ثحزاًی ثذست هیآیذ:
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هیثبضذ كِ در آى  rفبصلِ اس هحَر اپتيکی E 0 ،هيذاى
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 n 2E P E 02Pثشرگتز است [ ،]6استفبدُ ضذُ است.

ثيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى ثِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى

ثٌبثزایي اگز تَاى پزتَ گبٍسی در لحظِ ٍرٍد ثِ هزاتت
هختلف هحيط كز(  ) P0ثب  Pcrثزاثز ثبضذ ،پزتَ ثذٍى تغييز
ضکل در هحيط هٌتطز هیضَد .اگز  Pcr  P0ثبضذ،
خَدكبًًَی ثب دٍرُ تٌبٍة  z m  2f NLاتفبق هی افتذ ٍ
اگز  Pcr  P0پذیذُ خَد كبًًَی پزتَ اتفبق ًویافتذ ٍ
پزتَ ثب سزػت كوی ثبس خَاّذ ضذ [ .]9ایي هَضَع در
ضکلً 1طبى دادُ ضذُ است.

 -3بررسی انتشار پرتو گاوسی در محیطهای کر
مراتب باال
در ایي همبلِ اس همبدیز جذٍل 1كِ ثزاسبس هبدُ غيزخطی
 Ti:Sapphireاًتخبة ضذُ [ ،]11استفبدُ ضذُ است .ثب
تَجِ ثِ راثطِ( ٍ )11ثِ اسای ایي همبدیز ،تَاى ثحزاًی
ثزای هزاتت هختلف هحيط كز هحبسجِ ضذُ ٍ در جذٍل7
ثيبى ضذُ است .همبدیز ایي جذٍل ًطبى دٌّذُ ایي
هَضَع است كِ ثب افشایص هزتجِ هحيط غيزخطی كز،
تَاى ثحزاًی جْت پذیذُ خَد كبًًَی كبّص هییبثذ.
جذٍل  :1همذار كويتّبی هَرد استفبدُ
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جذٍل  :7همذار تَاى ثحزاًی ثزای هزاتت هختلف هحيط كز
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ثب تَجِ ثِ ایٌکِ كويتّبی  w ٍ E 0در راثطِ( )5در
طَل اًتطبر تغييز هیكٌٌذ ،ثٌبثزایي جْت ثزرسی هحيط
كز هزاتت ثبال ثِ رٍش هبتزیس  ،ABCDثبیذ طَل اًتطبر
در ایي هحيط را ثِ چٌذیي لسوت تمسين كزد ٍ تَسط
خزٍجی ّز لسوت ،همذار  w ٍ E 0را جْت هبتزیس
اًتمبل اًتطبر ثؼذی ثذست آٍرد .ثب استفبدُ اس ایي رٍش ٍ
هبتزیس اًتمبل ( )6تغييزات پٌْبی پزتَ گبٍسی تَسط
لبًَى ]5[ ABCDحيي اًتطبر در هحيطكز هزاتت اٍل،
دٍم ٍپٌجن هحبسجِ ضذُ ًٍتبیج در ضکلً 1طبى دادُ
ضذُ است .ایي ضکل ثيبى هیكٌذ كِ:
 )1تَاى ثحزاًی كِ در جذٍل 7ثزای هزاتت هختلف هحيط
كز هحبسجِ ضذ ،اس هزتجِ  0.1Pcrثب ًتبیج ضجيِسبسی
هتفبٍت است؛ ایي تفبٍت ثب افشایص هزتجِ هحيط كز،
كبّص هییبثذ .ػلت ایي تفبٍت رٍش هحبسجِ ایي

ضکل  :1تغييزات پٌْبی ثٌْجبر ضذُ پزتَ گبٍسی حيي اًتطبر در
هحيط كز هزاتت (الف) اٍل( ،ة) دٍم ٍ (ج) پٌجن.

 )7در تَاىّبیی كِ سیز تَاى ثحزاًی هیثبضٌذ ،پزتَ حيي
اًتطبر گستزدُ هیگزدد .ثِطَریكِ ّزچِ تَاى ثِ حبلت
ثحزاًی ًشدیک هیگزدد ،هيشاى ایي گستزدُ ضذى پزتَ
ثؼلت پذیذُ غيزخطی كز كبّص هییبثذ.
 )9در هحيط كز ػبدی پذیذُ خَدكبًًَی ثزای تَاىّبیی
كِ ثِ اًذاسُ  0.1Pcrاس تَاى ثحزاًی كوتز ّستٌذ ًيش اتفبق
هیافتذ؛ اهب در ایي حبلت اثتذا پزتَ كوی گستزدُ هیگزدد
ٍ سپس جوغضذگی پزتَ اتفبق هیافتذ.
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ضجيِسبسی (تمسين كزدى طَل اًتطبر در هحيط اپتيکی ٍ
جبیگذیٌی همذار  w ٍ E 0ثذست آهذُ در خزٍجی ّز
لسوت جْت هبتزیس اًتمبل اًتطبر ثؼذی) هیثبضذ.
ثِطَریكِ اگز ثب یک تَاى ٍرٍدی اٍليِ هبتزیس اًتمبلی
ثزای كل طَل اًتطبر هحبسجِ كٌين ،اگزچِ اًتطبر پزتَ
دليمب در تَاى ثحزاًی ثذٍى تغييز ضکل هیثبضذ ،اهب در
تَاىّبی خيلی كوتز اس تَاى ثحزاًی ًيش پذیذُ خَد
كبًًَی اتفبق هیافتذ كِ صحيح ًویثبضذ.

 8تب  11ثْوي  ،1997داًطگبُ صٌؼتی ضيزاس
 )4ثزای هحيط كز ػبدی در تَاىّبی ثيص اس تَاى
ثحزاًی ،پذیذُ خَدكبًًَی اتفبق هیافتذ؛ ثِطَریكِ اثتذا
پزتَ كوی جوغ ضذُ ٍ سپس تب رسيذى ثِ حبلت اٍليِ
گستزدُ هیگزدد ٍ ایي رًٍذ ثب دٍرُ تکزار Z m  2f NL
تکزار هیگزدد.

لبثل تَجِ است كِ فمط در هحيط كز هزتجِ اٍل در
تَاىّبی كوی كوتز اس تَاى ثحزاًی ،ثبس ّن پذیذُ
خَدكبًًَی را خَاّين داضت؛ اهب در ایي حبلت اثتذا پزتَ
كوی پْي هیگزدد ٍ سپس جوغ ضذگی آى را ضبّذ
ّستينً .تبیج ایي تحميك هیتَاًذ پيطٌْبدّبی هَثزی
جْت طزاحی ٍ سبخت سبهبًِّبی غيزخطی كز ارائِ دّذ.

.
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ضکل  :7ضجيِسبسی اًتطبر پزتَ گبٍسی در هحيط كز هزتجِ دٍم ثزای
تَاىّبی ٍرٍدی (الف) ( ، 0.8Pcrة) ( ٍ Pcrج) . 1.12Pcr

ّوچٌيي اًتطبر پزتَ گبٍسی در هحيط كز هزتجِ دٍم ثزای
تَاىّبی هختلف ٍرٍدی ،در ضکل 7ضجيِسبسی ضذُ
است .ایي ضکل ثِخَثی ًطبى هیدّذ كِ پزتَ در تَاى
ثحزاًی ،تمزیجب ثذٍى تغييز ضکل هٌتطز هیگزدد.

 -4نتیجهگیری
در ایي همبلِ ثب هؼزفی هبتزیس اًتمبل هٌبسجی ثزای هزاتت
هختلف هحيط غيزخطی كز ،اًتطبر پزتَ گبٍسی در ایي
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هحيطّب ثزرسی ٍ ضجيِسبسی ضذً .تبیج ًطبى هیدّذ كِ
همذار تَاى ثحزاًی كِ ثِ صَرت تئَری هحبسجِ ضذ ثِ
هيشاى لبثل تَجْی ثب ضجيِسبسی هٌطجك استّ .وچٌيي
در تَاىّبی كوتز اس تَاى ثحزاًی پْيضذگی پزتَ را
دارین؛ ثِطَریكِ ّزچِ ثِ تَاى ثحزاًی ًشدیک هیضَین،
هيشاى ایي پْيضذگی كبّص هییبثذ .ثِػالٍُ در تَاىّبی
ثحزاًی پزتَ تمزیجب ثذٍى تغييز ضکل هٌتطز هیگزدد ٍ در
هحذٍدُ ثيصاس تَاىثحزاًی پذیذُخَدكبًًَی اتفبقهیافتذ.

