Downloaded from opsi.ir at 15:09 +0330 on Tuesday November 20th 2018

تزرسی ضزیة ضکست غیزخطی تخار رٍتیذیَم تا رٍش پَیص طَلی
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چکیذُ – اًذارُگیزی ضزیة ضکست غیزخطی تخارّای قلیایی هؤلفِ تسیار هْوی تِ هٌظَر ضٌاسایی خَاظ اپتیکی ایي هحیطّا
 در ایي هحیطّا ضزایة غیزخطی تِ ٍاکَکی اس فزکاًس تطذیذ اپتیکی قَیا ٍاتستِ است ٍ لذا اثزات غیزخطی را تا.هحسَب هیضَد
 پاسخ ایي ساهاًِّا تا پذیزفتاری غیزخطی هزتثِی سَم تیاى هیضَد کِ تصَرت یک تخص.ضذت کن ًَر لیشر هی تَاى هطاّذُ کزد
 پَیص طَلی یکی اس رٍشّای تجزتی تسیار دقیق تزای اًذاسُگیزی ضزیة.ٍاتستِ تِ ضذت در ضزیة ضکست هحیط ًوایاى هیضَد
 تا، در ایي هقالِ تِ هٌظَر پیص تیٌی ٍاتستگی ضزیة ضکست غیزخطی تِ عَاهل دخیل در رٍش پَیص طَلی.ضکست غیزخطی است
ٍ  ضذتّای عثَری اس تخار رٍتیذیَم تِ اسای ٍاکَکیّای هثثت ٍ هٌفی اس فزکاًس تطذیذ ضثیِساسی،استفادُ اس یک رٍش ًیوِ تجزتی
.هَرد تحلیل ٍ تزرسی قزار گزفتِ است

. خَد کبًًَی ؽذى ًَر، پَیؼ عَلی، ثخبر اتوی، ضزیت ؽکغت غيز خغی-ُکليذ ٍاص

Study of Nonlinear Refraction in Rubidium vapor Using Z-Scan Technique
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Abstract- Measurement of nonlinear refractive index in alkali vapors is a very important method in identifying the optical
properties of these mediums. In these mediums, the nonlinear refraction is strongly dependent on the detuning from the
optical resonance frequency and therefore nonlinear effects can be observed at low laser intensity. The response of these
systems is expressed by the third-order nonlinear susceptibility, which appears as an intensity-dependent term in the
refractive index of the medium. Z-scan is one of the most accurate experimental methods for measuring of the nonlinear
refractive index. In this paper, in order to predict the dependence of the nonlinear refractive index on the factors involved in
the Z-scan technique, we have used a semi-experimental method to simulate the transmitted intensity thorough the rubidium
vapor for the positive and negative detunings of the resonance frequency and the results have been analyzed.
Keywords: Nonlinear refractive index, Atomic vapors, Z-scan technique, Self-focusing of light.
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هغتقل اس ؽذت ٍ  n2ضزیت کز هیثبؽذ .ضزیت کز
تَعظ راثغِی،

 -1هقذهِ

()2

Re(  (3) ) ,

3
4n  c
2
0 0

n2 

ثِ پذیزفتبری هزتجِی عَم ،  (3) ،هزتجظ هیثبؽذ .ثب
اعتفبدُ اس فزهَل ثٌذی هبتزیظ چگبلی ٍ فزك عيغتن
دٍ تزاسی ،پذیزفتبری هزتجِی عَم ثزای یک اتن کِ ثب
عزػت  vدر اهتذاد هحَر پزتَ در حبل حزکت اعت
ثقَرت،

ػالٍُ ثز ایي ،ثخبرّبی اتوی هحيظّبی ّوغبًگزد ٍ دارای
تقبرى هزکشی هیثبؽٌذ ،لذا در تقزیت دٍقغجی ،اٍليي
عْن غيزخغی در قغجؼ هتٌبعت ثب تَاى عَم هيذاى

()3

الکتزیکی (  )  (3) E 3اعت ] .[1پذیزفتبری هزتجِی عَم،
) ،  (3هغئَل پذیذُّبیی اس قجيل تَليذ ّوبٌّگ عَم،
آهيختگی چْبر هَج ٍ اثزات خَدکٌؼ هبًٌذ خَدکبًًَی
ؽذى ٍ خَد گيزاًذاسی ًَر هیؽَد .ثب اعتفبدُ اس
خَدکبًًَی ؽذى ًَر کِ اس قغوت حقيقی پذیزفتبری
هزتجِی عَم ثذعت هیآیذ ،هیتَاى ضزیت کز (ضزیت
ؽکغت غيز خغی) را تؼييي کزد.
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هحبعجِ هیؽَد کِ در ایي راثغِ  Nچگبلی تؼذاد اتنّب،
 abػٌقز هبتزیغی گؾتبٍر دٍقغجی الکتزیکی h ،ثبثت

پالًک ٍ  پٌْبی خظ ّوگي اعتّ .وچٌيي   vثزاثز ثب:
()4

 v  w  wba  kv    kv ,

اعت کِ  kػذد هَج w ،فزکبًظ ليشر wba ،هتٌبعت ثب
اختالف اًزصی ثيي حبلت ثزاًگيختِ ٍ حبلت پبیِ ٍ 
ٍاکَکی 1اس فزکبًظ تؾذیذ هیثبؽذ.

یک ؽيَُ ثغيبر عبدُ ٍ دقيق ثزای اًذاسُگيزی ضزیت کز،
رٍػ پَیؼ عَلی هیثبؽذ .ایي رٍػ ػالٍُ ثز حغبعيت
ثبال در تؼييي اًذاسُ ضزیت کز ،تَاًبیی تؼييي ػالهت آًزا
ًيش فزاّن هیکٌذ ،ثٌبثزایي ثزای اًذاسُگيزی ضزیت کز
ثخبر فلشات قليبیی عذین ] ،[2رٍثيذیَم ] ٍ [4ٍ3عشین ][5
ثِ فَرت تدزثی هَرد اعتفبدُ قزار گزفتِ اعت.

هؼبدلِ ( )3پذیزفتبری هزتجِی عَم را تٌْب ثزای ثخؾی اس
اتنّب کِ ثب عزػت  vدر اهتذاد هحَر پزتَ در حزکتٌذ،
تؼييي هیکٌذ .ثزای ثذعت آٍردى پذیزفتبری ًبؽی اس کل
اتنّبی ثخبر قليبیی ،ثبیغتی عْن ّوِی اتنّب را خوغ
کزد .ثٌبثزایي ثبیذ یک اًتگزالگيزی رٍی توبم هَلفِّبی
عزػت ثب تبثغ تَسیغ ثَلتشهي ثقَرت،

در ایي هقبلِ ثِ هٌظَر پيؼثيٌی ٍاثغتگی ضزیت کز ثِ
ػَاهل دخيل در رٍػ پَیؼ عَلی ،ثب اعتفبدُ اس یک
رٍػ ًيوِ تدزثی ٍ ثْزُ ثزدى اس هؼبدالت ًظزی ٍ تدزثی،
خَدکبًًَی ٍ خَدٍاکبًًَی ؽذى ًَر ثزحغت ٍاکَکیّبی
هختلف ثزرعی ٍ ٍاکَکیای کِ ثِ اسای آى ثيؾيٌِ ضزیت
ؽکغت رخ هیدّذ ،تؼييي ؽذُ اعت.

()5

Re  (3)   dv Re v(3)W (v) .

اًدبم ؽَدً .کتِ حبئش اّويت ٍاثغتگی عيفی ثغيبر
قَی )  (3ثِ فزکبًظّبی ًشدیک هحذٍدُی فزکبًظ
گذارّبی اتوی هیثبؽذ .ثٌبثزایي ثزای هحبعجِی اًتگزال
عزػت (هؼبدلِی ( ))5ثبیغتی ًبحيِی تقزیجی ًشدیک
فزکبًظ تؾذیذ ٍ تحت ؽزایغی کِ پْي ؽذگی ّوگي

 -2هثاًی ًظزی
خَدکبًًَی ؽذى پزتَ ليشر در یک هحيظ غيزخغی یک
اثز غيزخغی هزتجِی عَم اعت ٍ تَعظ یک ثخؼ
ٍاثغتِ ثِ ؽذت در ضزیت ؽکغت هحيظ ثقَرت،
ً n  n0  n2 Iوبیبى هیؽَد کِ  n0ضزیت ؽکغت

Detuning
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ضزیت ؽکغت غيزخغی هؤلفِی ثغيبر هْوی ثزای
ؽٌبعبیی خَاؿ اپتيکی یک هحيظ غيزخغی اعت .اس
خولِ هحيظّبی غيزخغی هیتَاى ثِ ثخبرّبی اتوی
اؽبرُ کزد کِ تَخِ ٍیضُای را ثِ خَد هؼغَف عبختِاًذ
سیزا ضزایت غيزخغی آىّب ثِ ؽذت ثِ ٍاکَکی اس فزکبًظ
تؾذیذؽبى ثغتگی دارد ٍ ثٌبثزایي هیتَاًٌذ اهکبى
هؾبّذُ اثزات غيزخغی را ثب ؽذت کن ًَر ليشر پيَعتِ
فزاّن کٌٌذ.

ثيغت ٍ چْبرهيي کٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ٍ دّويي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى
خيلی کَچکتز اس پْي ؽذگی ًبّوگي (پْي ؽذگی
دٍپلزی) اعت ،در ًظز گزفتِ ؽَد .تحت ایي ؽزایظ عْن
افلی در اًتگزال ( )5هزثَط ثِ ثزخی اس هؤلفِّبی عزػت

اتنّبعت کِ ثزای آًْب ٍاکَکی ثزاثز ثب
v  
12
(ثيؾيٌِ هقذار )  v(3در هؼبدلِی ( ))3هیثبؽذ .در ًتيدِ
پظ اس هحبعجِ اًتگزال ،ضزیت کز ثب راثغِی

پبراهتز ػجَر خغی اس رٍسًِ I 0 ،ؽذت پزتَ در کبًَى ٍ L
عَل ًوًَِ هیثبؽذ.

در راعتبی پيؼثيٌی ٍاثغتگی پبراهتزّبی هؤثز در تؼييي
هيشاى ؽذت ػجَری اس ًوًَِ در رٍػ پَیؼ عَلی ،ضزیت
کز ثذعت آهذُ اس هؼبدالت ًظزی (هؼبدلِی  )6را در
هؼبدلِی ( )9خبیگشیي هیکٌين .ثب اعتفبدُ اس هؼبدلِ ()7
ؽذت ػجَری ثقَرت،

7

4
2
N T2
4 2 ab
n2  10 
( 2 2 ) xe x ,
2 3
3 c 0 h k u

4
ab

4

()11

هؾخـ هیؽَد .در ایي راثغِ T2 ،سهبى ٍافبسی گذار
اتوی ثَدُ ٍ هقذار آى ثزاثز ثب
2k BT



 T2  1هیثبؽذ.

M
آى  k Bثبثت اعتفبى -ثَلتشهي T ،دهبی اتنّب ٍ M
خزم اتنّب هیثبؽذ .پبراهتز  xهتٌبعت ثب ٍاکَکی اس

تؾذیذ ثَدُ ٍ ثزاثز ثب

 x  2اعت.

()7

ثخبر اتوی در ًظز گزفتِ ؽذُ در ایي هقبلِ ثخبر رٍثيذیَم
اعت کِ در یک علَل ؽيؾِای اعتَاًِای ؽکل ثب عَل
 ٍ 1ؽؼبع قبػذُ  21هيلیهتز هحجَط ؽذُ اعت .چگبلی
تؼذاد اتنّبی رٍثيذیَم ثزای ایي علَل در دهبی 71
درخِی عبًتیگزاد ثزاثز ثب  N  1.7393 1010اعت.
در ؽکل ( )1ثب اعتفبدُ اس هحبعجبت ًظزی (هؼبدلِی ())6
ضزیت کز ثزای گذار  D1ثخبر رٍثيذیَم (عَل هَج

T ( z)  1 

 ،) D1  794.8nmدر ثبسُی ٍاکَکی    1GHzتب

   1GHzرعن ؽذُ اعت .ایي ًوَدار کِ ؽجيِ
هؾتق یک هٌحٌی گبٍعی اعت ًؾبى هیدّذ ضزیت کز
ثِ ؽذت ثِ هيشاى ٍاکَکی اس فزکبًظ تؾذیذ ٍاثغتِ اعت
ٍ ثِ اسای ٍاکَکیّبی هثجت ،ضزیت کز هثجت ٍ ثِ اسای
ٍاکَکیّبی هٌفی ضزیت کز هٌفی هیثبؽذّ .وچٌيي
هحبعجبت ًظزی ًؾبى هیدّذ کِ ثيؾيٌِ هقذار ضزیت
کز در ٍاکَکی    229.72MHzاس گذار تؾذیذی

ثزاسػ هیؽَد .عپظ ثب اًذاسُگيزی تفبضل ؽذت ػجَری
ثيؾيٌِ ٍ کويٌِ ،ضزیت کز را هیتَاى ثب اعتفبدُ اس رٍاثظ،
()8
()9

T  0.406  (1  S )0.25  0 ,

0
,
kI 0 L

2
T
y
] ( 2 2 2 ) xe x
2
k u
) (1  y )(9  y 2

ًتایج

ثِ هٌظَر ثزرعی ٍاثغتگی تغييزات ًَر در رٍػ پَیؼ
عَلی ثِ ػَاهل هؤثز ثز ضزیت کز ،رٍاثظ حبکن ثز رٍػ
پَیؼ عَلی در اداهِ هَرد ثزرعی قزار خَاٌّذ گزفت .در
رٍػ پَیؼ عَلیً ،وًَِ در هؼزك یک پزتَ گبٍعی
ؽکلِ کبًًَی ؽذُ قزار گزفتِ ٍ در راعتبی اًتؾبر پزتَ
خبثدب هیؽَد .ؽذت ػجَری اس ًوًَِ ثقَرت تبثؼی اس
هَقؼيت آى ثب راثغِی،

4 y0
,
) (1  y 2 )(9  y 2

16
3

T ( y )  1  [104 

ثذعت هیآیذٍ .اضح اعت کِ ؽذت ػجَری ثِ دهب،
ٍاکَکی اس فزکبًظ تؾذیذ ٍ ؽذت ًَر ٍرٍدی ٍاثغغِ
اعت ،لذا در ایي هقبلِ ؽذت ػجَری ثِ اسای ٍاکَکی اس
فزکبًظ تؾذیذ ،کِ هْوتزیي هؤلفِ ٍاثغتِ اعت ،هَرد
ثزرعی قزار خَاّذ گزفت.

 u پٌْبی تَسیغ عزػت اتوی اعت کِ در

ku

kLI 0 N 
c 02 h3

2

7

n2 

هحبعجِ کزد ] .[6در رٍاثظ ثبال T ( y ) ،ؽذت ػجَری

ً D1وبیبى ؽذُ ٍ ثزاثز ثب

 z ، y  zفبفلِ اس کبًَى z0 ،هحذٍدُ-

ثٌْدبر ؽذُ،
z0
ی رایلی 0 ،خبثدبیی فبس غيزخغی قلِ در کبًَىS ،

2

w

n2  1.54 1011 cm

هیثبؽذ.
ؽکل ( )2ؽذتّبی ػجَری ؽجيِعبسی ؽذُ ثز حغت
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اعت کِ در ٍاکَکی    229.72MHzاس گذار

هکبى علَل رٍثيذیَم ثِ اسای ٍاکَکیّبی هثجت (ؽکل
عوت چپ) ٍ هٌفی (ؽکل عوت راعت) را ًؾبى هیدّذ.
رفتبر کلی ؽکل ( -2الف) ًؾبىدٌّذُ پذیذُ خَدکبًًَی
ؽذى ًَر ثِ ٍاعغِی حضَر ثخبر رٍثيذیَم اعت ٍ
ّوبًغَر کِ هؾخـ اعت ثيؾتزیي هقذار ضزیت کز در
ٍاکَکی    225MHzاس فزکبًظ تؾذیذ رخ هیدّذ
کِ تقزیجب ثب هقذار هحبعجِ ؽذُ اس رٍاثظ ًظزی
(  ، )   229.72MHzتغبثق دارد .در ؽکل ( -2ة)
ًيش خَد ٍاکبًًَی ؽذى پزتَ ًَر در اثز ػجَر اس ثخبر
رٍثيذیَم ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ در ًْبیت هٌدز ثِ
ضزیت ؽکغت هٌفی هیؽَد.

تؾذیذی ً D1وبیبى هیؽَد.
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ؽکل  : 2تغييزات ؽذت ػجَری ثز حغت هَقؼيت ثخبر رٍثيذیَم
ًغجت ثِ کبًَى.

ً -3تیجِگیزی
اًذارُگيزی ضزیت ؽکغت غيزخغی ثخبرّبی قليبیی
اعالػبت عيف عٌدی ثغيبر هفيذی حَل فزکبًظّبی
ًشدیک تؾذیذؽبى را فزاّن هیکٌذ .در ایي هقبلِ ضزیت
ؽکغت غيزخغی ثخبر رٍثيذیَم ثزای هحذٍدُی ٍعيؼی
اس ٍاکَکیّب (    1GHzتب  )   1GHzثقَرت
ًظزی هحبعجِ ؽذُ ٍ هؾخـ ؽذ کِ ثيؾيٌِ هقذار
ضزیت ؽکغت ثزاثز ثب

2

w

n2  1.54 1011 cm

741
ایي هقبلِ در فَرتی دارای اػتجبر اعت کِ در عبیت  www.opsi.irقبثل دعتزعی ثبؽذ

Downloaded from opsi.ir at 15:09 +0330 on Tuesday November 20th 2018

ّوچٌيي در ایي هقبلِ ؽذتّبی ػجَری اس ثخبر رٍثيذیَم
ثز حغت هَقؼيت آى ًغجت ثِ کبًَى ثِ اسای ٍاکَکیّبی
هثجت ٍ هٌفی ؽجيِعبسی ؽذُ اعتً .تبیح حبکی اس ٍخَد
ضزیت ؽکغت هٌفی ثِ اسای ٍاکَکیّبی هٌفی ٍ ضزیت
ؽکغت هثجت ثِ اسای ٍاکَکیّبی هثجت اعتّ .وچٌيي
ثيؾتزیي هقذار ضزیت کز ثِ اسای ٍاکَکی
   225MHzرخ دادُ اعت کِ ثب هحبعبثبت ًظزی
ّوخَاًی ثغيبر خَثی دارد.

