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مطبلعه اثر چیرپ پبلس فمتوثبنیه فرودی روی توزیع پالسمب کبنونی شده داخل شیشه
سیلیکب و کریستبل لیتیم نیوببت
آتَسا سادات عزتاًیاى ٍ رضا هسعَدی
 پضٍّطکذُ لیشر ٍ پالسوا، داًطگاُ ضْیذ تْطتی، اٍیي،تْزاى
چکیذُ – در ایي هقالِ اثز هیشاى ٍ عالهت چیزج فزکاًسی پالس ف وتَثاًیِ فزٍدی کاًًَی ضذُ داخل دٍ هحیط ّوساًگزد
 رٍی تَسیع چگالی پالسوا تطکیل ضذُ در هداٍرت کاًَى تطَر عذدی،ضیطِ سیلیکا ٍ ًاّوساًگزد کزیستال لیتین ًیَتات
 ضثیِ ساسی ّا ًطاى هی دّذ کِ ایي دٍ هحیط رفتار هتفاٍتی در هقاتل پالس فزٍدی تا عالهت.تزرسی ٍ هطالعِ هی ضَد
 تعالٍُ چیزج فزکاًسی پالس فزٍدی یک پاراهتز کٌتزلی هٌاسة تزای کٌتزل تَسیع پالسوا در،چیزج یکساى ًطاى هی دٌّذ
.هداٍرت کاًَى تزای کارتزدّای ًَضتي هَخثزی تزپایِ لیشرّای فوتَثاًیِ هی تاضذ

.پالسوا

، هعادلِ ضزٍدیٌگز، ضیطِ سیلیکا، کزیستال لیتین ًیَتات، چیزج فزکاًسی-ُکلیذ ٍاص

Study on effect of chirp of incident femtosecond pulse on plasma distribution focused
inside silica glass and Lithium Niobate crystal

Atoosa Sadat Arabanian, Reza Massudi
Tehran, Evin, Shahid Beheshti University, Laser and plasma research institute
Abstract- In this paper, effect of the magnitude and the sign of frequency chirp of femtosecond laser pulses focused inside
both media of isotropic silica glass and anisotropic Lithium Niobate crystal on plasma density distribution generated in the
vicinity of focus are numerically studied. The simulations reveal that these two media have different behavior for the same
sign of chirp of incident pulse. Moreover, frequency chirp of the incident pulses is an appropriate parameter for controlling of
the plasma distribution at the vicinity of focus in the applications of waveguide writing based on femtosecond lasers.
Keywords: Frequency chirp, Lithium Niobate crystal, silica glass, Schrodinger equation, plasma.
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 8تا  11تْوي  ،1392داًطگاُ صٌعتی ضیزاس
کزیستال لیتین ًیَتات هذلساسی ٍ فزهَلثٌذی ٍ هعادلِ
ضزٍدیٌگز غیزخطی فضایی-سهاًی چْارتعذی خفت
ضذُ تا هعادلِ پالسوا تذست هی آیذ .ایي هعادالت
تزای هحیط ّوساًگزد ضیطِ سیلیکا تصَرت سیز
تذست هی تاضٌذ:

 -1مقدمه
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ٍ هعادالت ضزٍدیٌگز غیزخطی چْارتعذی خفت ضذُ
تا هعادلِ پالسوا تزای هحیط ًاّوساًگزد کزیستال
لیتین ًیَتات تا تزش  xتصَرت سیز تذست هی آیٌذ:

تزرسی اثز هطخصات پالس فزٍدی خْت تْیٌِ ساسی
پاراهتزّای لیشری در ساخت ساختارّای هَخثزی تا
تلفات پاییي ٍ ّوَار ،تسیار هْن هی تاضذًَ .ضتي
هَخثز تَسط پالسْای لیشری فوتَثاًیِ یک فضای
پاراهتزی  7تعذی را تزای تْیٌِ ساسی هَخثز ضاهل
هی ضَد کِ ضاهل طَل هَجً ،زخ تکزار ،اًزصی پالس،
طَل پالس ،قطثصٌّ ،ذسِ کاًًَی کٌٌذُ ٍ ،سزعت
خارٍب هی تاضذ .تطَر تدزتی ،اثزات اکثز ایي پاراهتزّا
رٍی تغییز القا ضذُ لیشری اثثات ضذُ است [.]4-1
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در ایي هقالِ تا استفادُ اس ضثیِ ساسیْا ًطاى خَاّین
داد کِ پاراهتز چیزج فزکاًسی پالس فوتَثاًیِ فزٍدی
را ًیش هی تَاى تِ عٌَاى پاراهتز اضافی دیگز (پاراهتز
ّطتن) ،تسیار اثزگذار در فزایٌذ هیکزٍهاضیي کاری
لیشری هادُ ضفاف ،در ًظز گزفت .در ایٌدا تطَر عذدی
ًطاى دادُ هی ضَد کِ عالهت ٍ هقذار چیزج فزکاًسی
پالس فزٍدی رٍی هیشاى ٍ هکاى تیطیٌِ چگالی پالسوا
تَلیذ ضذُ ،تسیار هؤثز است .تزرسی اثز ایي پاراهتز
تزای ّز دٍ هادُ ضفاف ّوساًگزد ضیطِ سیلیکا ٍ
ًاّوساًگزد کزیستال لیتین ًیَتات آالییذُ تِ اکسیذ
هٌیشین اًدام خَاّذ ضذ.
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هعادالت هطاتْی را هی تَاى تزای کزیستال تا تزش
تذست آٍرد.

z

تزای حل عذدی هعادالت ضزٍدیٌگز چْارتعذی فضایی
سهاًی ،اس رٍش تزکیثی اًتطار پزتَ ٍ ،ضکافت عولگزی
تِ ّوزاُ رٍش تفاضل هحذٍد کزاًک ًیکلسَى ٍ تا
تکارگیزی الگَریتن خْت هتٌاٍب ضوٌی تزای تثذیل
هعادالت حاصلِ تِ هعادالت سِ قطزی ،استفادُ ضذُ
است .هعادلِ پالسوا ًیش تطَر خفت ضذُ تا هعادلِ

 -2تئوری و مدلسبزی
اتتذا تزّوکٌص پالس لیشری فوتَثاًیِ تا هحیط
ّوساًگزد ضیطِ سیلیکا ٍ هحیط ًاّوساًگزد
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ًَضتي تزپایِ لیشر فوتَثاًیِ ،اهکاى ساخت
هیکزٍساختارّای سِ تعذی تزپایِ هَخثزی را داخل
حدن هَاد ضفاف فزاّن هی کٌذ .اس هیاى هَاد ضفاف،
ضیطِ سیلیکا ٍ کزیستال لیتین ًیَتات آالییذُ تِ
اکسیذ هٌیشین ) (MgO-LNیکی اس هْوتزیي هَاد تزای
ساخت دستگاّْای فَتًَیکی هدتوع ًظیز هَخثزّا
هی تاضٌذ .در تزّوکٌص پالس فوتَثاًیِ تا ایي هَاد،
اتتذائاً پالس فوتَثاًیِ کاًًَی ضذُ هٌدز تِ تطکیل
پالسوا در هداٍرت کاًَى هی ضَد .هیشاى ٍ تَسیع
چگالی پالسوا تطکیل ضذُ در تَسیع تغییز ضزیة
ضکست ایداد ضذُ تزای ساختارّای هَخثزی تسیار
تعییي کٌٌذُ هی تاضذ.

تیستویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى تِ ّوزاُ ضطویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

ضزٍدیٌگز ٍ تَسط رٍش راًگ کَتا حل هی ضَد.

هیشاى تفاٍت تیطیٌِ چگالی پالسوا تزای پاراهتز چیزج

 -3نتبیج شبیه سبزی

هثثت ٍ هٌفی تیطتز هی ضَد .ایي تذیي دلیل است کِ
ٌّگام اًتطار ٍ کاًًَی ضذى پالس گَسی تا ضزیة

ضثیِ ساسیْا تا حل عذدی هعادالت حاصلِ تزای ّز دٍ

چیزج هثثت  Cp>0داخل هحیط سیلیکا ،تا ضزیة

ضذ .ضکل ( )1تغییزات چگالی پالسوا در طَل هحَر

پالس غیز چیزج اس ًظز سهاًی پْي هی ضَد .چیزج

اًتطار را تِ اسای هقادیز چیزج فزکاًسی فزٍدی

القا ضذُ در اثز پاضٌذگی تِ چیزج ٍرٍدی اتتذایی

هختلف ٍ تزای دٍ قلِ تَاًی سِ تزاتز ٍ پٌح تزاتز تَاى

افشٍدُ هی ضَد ،چَى ّز دٍ سْن ،عالهت یکساى

تحزاًی یعٌیً 11 MW )b ٍ 6.5 MW )a :طاى

دارًذ .تٌاتزایي قلِ تَاًی در حیي اًتطار سزیعتز تِ سیز

هی دّذ.

هقذار تَاى تحزاًی کاّص هی یاتذً .تیدتاً تیطیٌِ
چگالی پالسوای تطکیل ضذُ در هحل کاًَى ضذیذاً
کاّص هی یاتذ .اها در صَرتی کِ پالس فزٍدی دارای
چیزج هٌفی تاضذ ،چیزج القا ضذُ در اثز پاضٌذگی
ضیطِ ،عالهت هتضاد تا چیزج فزٍدی دارد ٍ پس اس
طی فاصلِ ای ،پالس غیزچیزج هی ضَد .تٌاتزایي
پٌْای پالس کاّص یافتِ ٍ تِ یک هقذار کویٌِ ای هی
رسذ ٍ قلِ تَاًی پالس تِ هقذار تسیار تاالتز اس تَاى
تحزاًی افشایص هی یاتذً .تیدتاً چگالی پالسوا افشایص
یافتِ ٍ پس اس طی فاصلِ اًتطار کوتزی تِ هقذار
تیطیٌِ اش هی رسذ.
سپس اثز هقذار ٍ عالهت پاراهتز چیزج فزکاًسی پالس
فزٍدی ،رٍی تَسیع چگالی پالسوا در هداٍرت کاًَى
داخل هحیط ًاّوساًگزد کزیستال لیتین ًیَتات تا
تزش ّای  ،z ٍ xهطالعِ هی ضَد .ضکل ( )2اثز
عالهت ٍ هقذار پاراهتز چیزج فزکاًسی پالس فزٍدی را
رٍی تَسیع چگالی پالسوا رٍی هحَر اًتطار تِ اسای
پالس لیشری فوتَثاًیِ تا اًزصی  5هیکزٍصٍل ٍ طَل

ضکل  :1تغییزات چگالی پالسوا در طَل هحَر اًتطار را تِ اسای

پالس  251فوتَثاًیِ کاًًَی ضذُ داخل کزیستال

هقادیز چیزج فزکاًسی فزٍدی هختلف ٍ تزای دٍ قلِ تَاًی )a

لیتین ًیَتات تا تزش  )b ٍ )x (aتزش ً zطاى هی

11 MW )b ٍ 6.5 MW

دّذ.

تِ اسای پاراهتز چیزج هٌفی تیطیٌِ چگالی پالسوا ،اس
تیطیٌِ چگالی پالسوا هتٌاظز تزای پاراهتز چیزج
هثثت تشرگتز است .تا افشایص هقذار پاراهتز چیزج،
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هحیط ضیطِ سیلیکا ٍ کزیستال لیتین ًیَتات اًدام

پاضٌذگی هثثت ،پالس در ًزخ سزیعتزی ًسثت تِ

 8تا  11تْوي  ،1392داًطگاُ صٌعتی ضیزاس
تَاًی تَاسطِ اثز خَد کاًًَی حیي اًتطار افشایص یاتذ،
تَسط اثز یًَیشاسیَى چٌذ فَتًَی ٍ خذب پالسوا
ضذیذاً کاّص هی یاتذ.

 -4نتیجهگیری
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ضکل  :2تغییزات تَسیع چگالی پالسوا در هحَر اًتطار تِ اسای
پالسْای لیشری فوتَثاًیِ تا هقذیز چیزج فزکاًسی هختلف ٍ تا
اًزصی  5هیکزٍصٍل ٍ طَل پالس  251فوتَثاًیِ کاًًَی ضذُ
داخل کزیستال لیتین ًیَتات تا  )aتزش  )b ٍ xتزش z

ّواًطَر کِ در ضکل ( )2هطاّذُ هی ضَد تزای ّز دٍ
کزیستال  MgO-LNتا تزش  ،z ٍ xتیطیٌِ چگالی
پالسوا تِ اسای پاراهتز چیزج پالس فزٍدی هثثت ،در
هقایسِ تا هقذار آى تزای پاراهتز چیزج هٌفی تشرگتز
است ٍ تا افشایص هقذار پاراهتز چیزج ،هیشاى تفاٍت
تیطیٌِ چگالی پالسوا تزای چیزج هثثت ٍ هٌفی
تیطتز هی ضَد .رفتار هطاّذُ ضذُ در ایٌدا تزای
پاراهتز چیزج هثثت ٍ هٌفی عکس رفتار هطاّذُ ضذُ
تزای ضیطِ سیلیکا است .علت تفاٍت هحیط کزیستالی
لیتین ًیَتات تا ضیطِ سیلیکا تذلیل ًقص تسیار غالة
تز یًَیشاسیَى سِ فَتًَی در کزیستال لیتین ًیَتات در
هقایسِ تا یًَیشاسیَى  5فَتًَی ضیطِ سیلیکا هی
تاضذ .در کزیستال لیتین ًیَتات ایي اثز در هقایسِ تا
اثز خَدکاًًَی تسیار غالة تز است ٍ قثل اس ایي کِ قلِ
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اثز هقذار ٍ عالهت چیزج فزکاًسی پالس فزٍدی رٍی
هیشاى ٍ هکاى تطکیل چگالی پالسوا داخل ضیطِ
سیلیکا ٍ کزیستال لیتین ًیَتات تزرسی ضذً .تایح
ًطاى هی دّذ کِ چیزج پالس فزٍدی تطَر هؤثز
هیشاى ٍ هکاى تطکیل تیطیٌِ چگالی پالسوا را تغییز
هی دّذ .اثز عالهت ٍ هقذار چیزج فزکاًسی تزای ایي
دٍ هحیط ّوساًگزد ٍ ًاّوساًگزد رفتار هتفاٍت ٍ
هعکَسی را ًطاى داد .تا تَخِ تِ ًتایح ضثیِ ساسی هی
تَاى دیذ کِ تا تٌظین چیزج فزکاًسی پالس فزٍدی
هی تَاى هقذار ٍ هکاى چگالی پالسوا تَلیذ ضذُ داخل
ضیطِ ٍ کزیستال لیتین ًیَتات را تخَتی کٌتزل ٍ
هٌْذسی کزد.

