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 بزای محیطَای غیزخطی با پاسخ غیزمًضعیz بٍ دست آيردن ريابط ريبص
هحوذرضب رضیذیبى ٍسیزی
 تْزاى، پضٍّطگبُ ػلَم ٍ فٌَى ّستِای،پضٍّطکذُ لیشر ٍ اپتیک

 با در وظزگزفته احتمال پاسخ غیزمًضعی ومًوٍَای غیزخطی بٍ تابص لیشری مًرد استفادٌ در آسمایصَای،ٍچکیذٌ – در ایه مقال
 بٍ ایه مىظًر پارامتزی غیزمًضعی در. ريابط مًرد استفادٌ بزای بٍ دست آيردن ضزائب ضکست غیزخطی تعمیم دادٌ ضذٌاوذ، z ريبص
 ایه ضکل اس.رابطٍ مزبًط بٍ اختالف فاس غیزخطی ضکل گزفتٍ میان باریکٍَای گاؤسی تابطی ي خزيجی اس ومًوٍ در وظز گزفتٍ ضذٌ است
 ومًوٍَایی کٍ ضخامت آنَا بٍ مزاتب کمتز اس طًل رایلی، ومًوٍَای واسکz اختالف فاس غیزخطی بزای تًصیف وتایج آسمایصَای ريبص
 ريابط مزبًط بٍ گذردَی میذان دير باریکٍ گاؤسی ي، با استفادٌ اس ایه اختالف فاس. بُیىٍ ضذٌ است،باریکٍ گاؤسی مًرد استفادٌ باضذ
 اس وظزیٍ اوتطار امًاج گاؤسی ي ريش تجشیٍ بٍ باریکٍَای گاؤسی.ویش اختالف فاصلٍ ي اختالف گذردَی میان قلٍ ي درٌ محاسبٍ ضذٌاوذ
 در اوتُا ريضی سادٌ بزای بٍ دست آيردن ضزیب ضکست غیزخطی ي ویش پارامتز.بزای بٍ دست آيردن ایه ريابط استفادٌ ضذٌ است
 غیزمًضعیz  ارائٍ ضذٌ ي ضزایط ايلیٍ مًرد ویاس بزای کاربزد وظزیٍ ريبصz غیزمًضعی محیط با استفادٌ اس وتایج اوذاسٌگیزیَای ريبص
.بٍ دست آمذٌاوذ
.z  ًظزیِ رٍثص، اثز كز، اپتیک غیزخطی-ُكلیذ ٍاص

Finding the Z-scan relations for nonlinear media with nonlocal response
Mohammad Reza Rashidian Vaziri
Laser and optics research school, NSTRI, Tehran, Iran
Abstract- In this paper, the used relations for obtaining the nonlinear refractive index of nonlinear samples have been
generalized by considering the possibility of their nonlocal response to the applied laser radiation in Z-scan experiments. This
is made possible by introducing a nonlocal parameter in the nonlinear photoinduced phase shift between the impinging and
outgoing Gaussian beams from a nonlocal nonlinear sample. This phase shift has been optimized to be appropriate for
describing the Z-scan results of samples with thicknesses much smaller than the Rayleigh length of the Gaussian beams (thin
samples). Using this kind of phase shift, the basic formulae for the on-axis Gaussian beam transmittance in the far-field and
peak-to-valley separation distance and transmittance difference have been provided. A simple method has been devised for
obtaining the nonlinear index of refraction as well as the nonlocal parameter from the Z-scan curves and the main criterion
for the applicability of our model has been established in terms of the measurable Z-scan data.
Keywords: Nonlinear optics, Kerr effect, Z-scan theory.
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ٍاثستگی ضزیت ضکست هحیطّبی غیزخطی كِز ثِ ضذت
ًَر تبثطی را هیتَاى ثِ غَرت سیز ًطبى داد:
()1
n  n0  n2 I
در ایي راثطِ  n2 ٍ n0ثِ تزتیت ضزیت ضکستّبی
خطی ٍ غیزخطی ٍ  Iضذت ًَر تبثطی است .اثز ٍاثستگی
ضزیت ضکست هحیط ثِ ضذت ًَر تبثطی را هیتَاى ثب
هطبّذُ ثبس ضذى یب ثستِ ضذى ثبریکِ ًَر تبثطی ثِ
هحیط پس اس خزٍج اس آى استٌجبط ًوَد .ثٌبثزایي اس
دیذگبُ اپتیک ٌّذسی هیتَاى ثب قزار دادى رٍسًِای در
فبغلِ دٍر (فبغلِ فزاًَْفز) ،تغییز هیشاى ًَر ػجَری اس
هیبى آى ًبضی اس اثز خَدكبًًَی یب ٍاگزایی هبدُ تحت
تبثص را اًذاسُگیزی ًوَد .ایي ایذُ ًخستیي ثبر تَسط
ضیخ ثْبیی ٍ ّوکبراى = <1ثِ ػٌَاى رٍش رٍثص  zرٍسًِ
ثستِ ثِ كبر گزفتِ ضذ .ثِ دلیل سبدگی چیذهبى اپتیکی
هَرد استفبدُ ٍ ٍاثستگی آى تٌْب ثِ یک ثبریکِ لیشری ایي
رٍش اس هقجَلیت گستزدُای در هیبى هحقّقبى ثزخَردار
گزدیذُ ٍ ثِ طَر رٍسافشٍى هَرد استفبدُ ٍاقغ هیضَد.
در ثِ دست آٍردى رٍاثطی كِ ثزای تحلیل ًتبیح
آسهبیصّبی رٍثص  zهَرد استفبدُ قزار هیگیزًذ ،فزؼ
ثز آى ثَدُ است كِ پبسخ هحیط غیزخطی ثِ غَرت
هَضؼی است = .<2ثِ ایي هؼٌی كِ ضزیت ضکست ًوًَِ
تٌْب تبثؼی اس ضذت هیذاى هَضؼی است = .<3ایي درحبلی
است كِ در ثزخی اس هَاد ًظیز ثلَرّبی هبیغ ًوبتیک ثِ
دلیل خْتگیزی هَلکَلّب در اهتذاد هیذاى تبثطی ،پبسخ
هحیط ثِ غَرت غیزهَضؼی است = .<3 ٍ 2ػالٍُ ثز ایي،
سهبًی كِ اس لیشرّبی پیَستِ یب ًبًَثبًیِ در آسهبیطبت
رٍثص  zاستفبدُ هیضَد ثِ ػلت غبلت ثَدى فزآیٌذ
گزهبیی ٍ پخص گزهب پبسخ هحیطّب غیزهَضؼی است
=.<4
در ایي هقبلِ ،ثب در ًظزگزفتي احتوبل پبسخ غیزهَضؼی
ًوًَِّبی غیزخطی ثِ تبثص لیشری هَرد استفبدُ در
آسهبیصّبی رٍثص  ،zرٍاثط هَرد استفبدُ ثزای ثِ دست
آٍردى ضزائت ضکست غیزخطی تؼوین دادُ ضذُاًذ.
رٍاثط هزثَط ثِ گذردّی هیذاى دٍر ثبریکِ گبؤسی ٍ ًیش
اختالف فبغلِ ٍ اختالف گذردّی هیبى قلِ ٍ درُ هحبسجِ
ضذُ ٍ ضزایط اٍلیِ هَرد ًیبس ثزای كبرثزد ًظزیِ رٍثص z
غیزهَضؼی ثِ دست آهذُاًذ.

در ایي ثخص خالغِای اس رٍش رٍثص  zغیزهَضؼی ٍ
هحبسجبت ٍ رٍاثط ثِ دست آهذُ در آى ارائِ خَاّذ ضذ.
ثزای آضٌبیی ثیطتز ثب ایي رٍش هیتَاى ثِ هزاخغ =ٍ 5
 <6هزاخؼِ ًوَد .داهٌِی ثبریکِ هَج گبؤسی كِ در
راستبی  zدر حبل اًتطبر است ثِ غَرت سیز ًَضتِ
هیطَد:
 r 2 

w0
kr 2 
exp  2
exp  i
exp  iφ  z  

 2 R  z  
 w  z 
w z 





E  z, r   E0

كِ در آى  w  z   w0 1   z z0 2ضؼبع ثبریکِ ٍ
 R  z   z 1   z z0 2 ضؼبع اًحٌبی هَج ّستٌذ.


خولِ فبس  exp(iφ  z درثزدارًذُ كلیِ فبسّبی هَج
غیزٍاثستِ ثِ هختػِ ضؼبػی هیثبضذ .فزؼ كٌین كِ در
فبغلِ  zاس كوز ثبریکِ ،ایي هَج ثب سطح هحیط غیزخطی
كِز ثب ضخبهت  Lثزخَرد ًوبیذ (ضکل  .)1در تقزیت اپتیک
ٌّذسی ،تٌْب اثز ایي هحیط غیزخطی القبی یک ضزیت
فبس در هیذاى خزٍخی اس ًوًَِ خَاّذ ثَد = .<3اگز پبسخ
ًوًَِ را ثِ غَرت غیزهَضؼی در ًظز ثگیزین ،هطبثق ثب
تئَری پبسخ غیزهَضؼی ًوًَِّبی غیزخطی = <2ثزای
ضخبهتّبی كن ًوًَِ ( )L<<z0اختالف فبس القب ضذُ را
هیتَاى ثِ غَرت سیز ًَضت:
() 2

 2mr 2 

Δφ  z, r   Δφ0  z  exp  2
 w  z 


ΔΦ0
Δφ0  z  
2
 z 
1  
 z0 

 ΔΦ0ثیطیٌِ اختالف فبس در هحل كوز ثبریکِ ثِ غَرت
سیز تؼزیف هیضَد:
ΔΦ0  kn2 I 0 1  exp(L)  

در ایي راثطِ  I0هقذار ضذت الکتزیکی در هحل كوز
ثبریکِ ٍ  ضزیت خذة خطی ًوًَِ است .پبراهتز
پذیذُضٌبختی  mػجبرت است اس هزتجِ غیزهَضؼیت
هحیط ٍ هیتَاًذ ّز هقذار هثجتی را اختیبر ًوبیذ .ثزای
 m<1تَسیغ ضؼبػی اختالف فبس اس تَسیغ ضذت هیذاى
الکتزیکی پْيتز ٍ ثزای  m>1تَسیغ آى ثبریکتز خَاّذ
ثَد .تٌْب ثزای  m=1اختالف فبس غیزخطی هَخَد در راثطِ
( )33-2ثب تَسیغ ضذت هیذاى الکتزیکی ّوخَاًی داضتِ ٍ
پبسخ ًوًَِ ثِ غَرت هَضؼی است .ثب در ًظز گزفتي
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 -1مقذمٍ

 -2وظزیٍ ريبص  zغیزمًضعی

ثیستویي كٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى ثِ ّوزاُ ضطویي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى

اختالف فبس غیزخطی ،هیذاى الکتزیکی خزٍخی اس ًوًَِ ثِ
غَرت سیز خَاّذ ثَد:
()3

 αL 
Ee  r , z   E  z , r  exp  
))  exp(iΔφ( z , r
 2 

ضکل  :1هیذاى ٍرٍدی ٍ خزٍخی اس ًوًَِ غیزخطی كِز .در تقزیت
اپتیک ٌّذسی هیذاى خزٍخی اس ًوًَِ تٌْب یک ضزیت فبس غیزخطی
ًسجت ثِ هیذاى ٍرٍدی اضبفِ خَاّذ داضت.

راثطِ ثِ دست آهذُ ثزحست  ٍ xثب فزؼ m'   2m  1
2

هیتَاى ثِ رٍاثط سیز رسیذ:

هطبثق ثب ضزایط آسهبیطگبّی رٍش رٍثص  ،zتَسیغ هیذاى
الکتزیکی رٍی غفحِ رٍسًِ در فبغلِ دٍر را هیتَاى ثب
استفبدُ اس رٍش تدشیِی گبؤسی ثِ دست آٍرد = .<7در
ایي رٍش اس ثسط تیلَر ضزیت فبس غیزخطی استفبدُ
هیطَد .ثب خبیگذاری ایي ثسط در راثطِ ( ٍ )3پس اس سبدُ
سبسی هیذاى الکتزیکی خزٍخی اس ًوًَِ را هیتَاى ثِ
غَرت سیز ًَضت:

()5

در رٍش تدشیِی گبؤسی ،فزؼ ثز آى است كِ ّز یک اس
هَجّبی گبؤسی هَخَد در ایي راثطِ هطبثق ثب تئَری
هَجّبی گبؤسی تب غفحِ رٍسًِ هٌتطز ضذُ ٍ در آًدب
پس اس ثبستزكیت ،ضکل هیذاى الکتزیکی را تؼییي هی
كٌٌذ .ثٌبثزایي هطبثق ثب رٍش تدشیِ گبؤسی ،هیتَاى
هیذاى رٍی غفحِ رٍسًِ را ثِ دست آٍرد.
ثب فزؼ كَچک ثَدى اختالف فبس غیزخطی ( ΔΦ0  
) ،هیتَاى تزاگسیل ثٌِّدبرضذُ اس رٍسًِ را ثِ غَرت سیز
ثِ دست آٍرد:
2

()4



x2  1

4mΔΦ0 x



2

x   2m  1








هیتَاى ثب حل راثطِ ( )5ثزحست ' mثِ دست آٍرد:
2

()6

16   s  1
4  s  7

m

2

 ΔZ p  v 
s  1  6 
ٍ 
 2 z0 
ّوبًطَر كِ پیصتز اضبرُ ضذ m ،ثبیذ كویتی هثجت ثبضذ.

T  z, ΔΦ0  

ثب استفبدُ اس راثطِ ( )6ایي ضزط در غَرتی تحقق خَاّذ
یبفت كِ:

كِ  Eaداهٌِ هیذاى الکتزیکی رٍی سطح رٍسًِ است .پس
اس اًدبم هقذاری ػولیبت خجزی ،هیتَاى ایي راثطِ را ثِ
غَرت سبدُتز سیز ًَضت:
2



24 6  m'  1



ثب دقت در ایي دٍ راثطِ هیتَاى رٍش سبدُای را ثزای
ثِ دست آٍردى پبراهتز ً ٍ mیش ضزیت ضکست غیزخطی
یک هحیط خبظ ارائِ ًوَد Zp-v .كویتی است كِ هقذار
آى را هیتَاى اس رٍی هٌحٌی تزاگسیل یک ًوًَِ خبظ
در آسهبیصّبی رٍثص  zثِ راحتی ثِ دست آٍرد .ثب در
دست داضتي هقذار ایي كویت ٍ ًیش هقذار طَل رایلی
ثبریکِ گبؤسی ثِ كبر گزفتِ ضذُ  ،z0هقذار پبراهتز  mرا



Ea  z, r  0, Δ0  0 

ΔZ p  v  2

6
2

iΔ0  z  
(2mn'  1)r 2

(exp
)
! 'n
w2  z 
n'  0

2

'

 m'  7   48   m'  1 ΔΦ
0


2
2
'
'
'
' 

m

7

48

5
m

1
m

7

48

5

m
 
    
  



Ea  z, r  0, Δ0 

0

m  7

ΔTp  v 

Ee  r , z   E  z , r  0  exp  L / 2 
'n

z



 48  m'  1

2

2

ΔZ p  v
z0

2 1 
3

ثٌبثزایي هیتَاى ًتیدِ گزفت كِ هذل غیزهَضؼی ارائِ
ضذُ تٌْب در غَرتی قبدر ثِ ارائِ پبسخّبی فیشیکی است
كِ هقذار  Zp-vحبغل اس آسهبیصّبی رٍثص  zدر فبغلِ
ثیي  2z0 ٍ 1/54 z0قزار گیزد .ثب ثِ دست آٍردى  ،mهقذار
ضزیت ضکست غیزخطی هحیط را هیتَاى ثب استفبدُ اس

T  z, ΔΦ0   1 

كِ در آى  x  z z0است .ثِ اسای  m=1ایي راثطِ ثِ
درستی ثب راثطِ هتٌبظز هزثَط ثِ رٍش رٍثص  zهَضؼی
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هطبثقت دارد (راثطِ ( )A2در هزخغ = .)<1ایي هَضَع
ًطبىدٌّذُ غحت هحبسجبت اًدبم ضذُ خْت دستیبثی
ثِ ایي راثطِ است .ثب استفبدُ اس ایي راثطِ هیتَاى اختالف
فبغلِ هبثیي قلِ ٍ درُ  Zp-vدر هٌحٌیّبی رٍثص ٍ z
ًیش اختالف تزاگسیل هیبى آىّب  Tp-vرا ثزحست ٍ m
 ΔΦ0ثِ دست آٍرد .هکبى قلِ ٍ درُ در هٌحٌیّبی
تزاگسیل رٍثص  zرا هیتَاى ثب هسبٍی غفز قزار دادى
هطتق راثطِ ( )4ثِ دست آٍرد .پس اس هطتقگیزی ٍ حل

 8تب  10ثْوي  ،1392داًطگبُ غٌؼتی ضیزاس
راثطِ سیز ثِ دست آٍرد:
ΔΦ0
kI 0 Leff

یک كویٌِ رسیذُ ٍ در اداهِ ثِ سوت هقبدیز ثشرگتز
هیل هیًوبیذ.

n2 

 -3وتایج

ضکل ٍ :3اثستگی ضزیت ضکست غیزخطی هحیط ثِ تغییزات هقذار
پبراهتز غیزهَضؼی .هقذار  Tp-vثزاثز ثب  0/03فزؼ ضذُ است.

 -4وتیجٍگیزی

هتٌبست ثب  w( z) / mدارد هیتَاى درک ًوَد .ثٌبثزایي
هقبدیز ثشرگتز پبراهتز  mدر حبغلخوغ هتٌبظز ثب
هؤلفِ ّبی هَج گبؤسیی ثب ضؼبعّبی اًحٌبی كَچکتز در
حبغلخوغ خَاٌّذ ثَد .ثب تَخِ ثِ تئَری هَجّبی
گبؤسی ،هقبدیز كَچکتز ضؼبع اًحٌبی هَج هٌدز ثِ اثزات
پزاكٌذگی ثیصتز ضذُ ٍ لذا اس هقذار كلی تزاگسیل ثِ
ٌّدبرضذُ در هیذاى دٍر كبستِ خَاّذ ضذ.

در ایي هقبلِ ثب فزؼ پبسخ غیزهَضؼی الیِّبی ًبسک
تحت ثزرسی در آسهبیصّبی رٍثص  zرٍسًِ ثستِ،
فزهَلجٌذی ارائِ ضذُ در هذل ضیخ ثْبیی = <1گستزش
یبفتِ است .در ایي فزهَلثٌذی خذیذ ثب اًذاسُگیزی هقذار
اختالف تزاگسیل ٍ اختالف فبغلِ هیبى قلِ ٍ درُ اس رٍی
ًوَدارّبی تدزثی رٍثص  zرٍسًِ ثستِ ،هیتَاى ثِ سبدگی
هقذار پبراهتز غیزهَضؼی ٍ ًیش ضزیت ضکست غیزخطی
الیِّب را تؼییي ًوَد = .<6در ٍاقغ ثب در ًظز گزفتي ًقص
پبراهتزی اضبفِ در فزهَلثٌذی رٍش رٍثص  ،zهیتَاى ثب
تفکیک اثزات غیزهَضؼی ،كِ احتوبل رخذاد آىّب در
آسهبیصّبیی كِ ثِ دلیل استفبدُ اس لیشرّبی هَج پیَستِ
یب ثب پبلسّبی ثب گستزدگی سهبًی ثیصتز اس پیکَثبًیِ
اثزات حزارتی غبلت است؛ هقبدیز دقیقتزی را ثزای ضزیت
ضکست غیزخطی ًوًَِّب ثِ دست آٍرد.
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ضکل ً :2وَدارّبی رٍثص  zتزسین ضذُ ثِ اسای  ٍ ΔΦ0 ;0/1هقبدیز
هختلف پبراهتز ً .mوَدارّب ثب تزسین راثطِ ( )4ثِ دست آهذُاًذ.
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در ضکل ٍ 3اثستگی ضزیت ضکست غیزخطی هحیط ثِ
تغییزات هقذار پبراهتز غیزهَضؼی ً mطبى دادُ ضذُ
است .ایي ضکل خْت هطخع ًوَدى ٍاثستگی ضزیت
ضکست غیزخطی هحبسجِ ضذُ ثِ تغییزات پبراهتز ،m
سهبًی كِ  Tp-vاس طزیق آسهبیص ّبی رٍثص  zاًذاسُ
گیزی ضذُ ثبضذ هفیذ خَاّذ ثَد .ثب تَخِ ثِ ایي ضکل ثب
افشایص هقبدیز پبراهتز  n2 ،mثِ سزػت كبّص یبفتِ ،ثِ
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در ضکل  2هٌحٌیّبی رٍثص  zثزای ًوًَِای ثب ;0/1
 ΔΦ0رادیبى ٍ ثزحست هقبدیز هختلف پبراهتز  mتزسین
ضذُاًذ .ثب تَخِ ثِ ضکل ،ثزای  m>1داهٌِ در ًقبط
اكستزهَم اس داهٌِّبی هتٌبظز در حبلت هَضؼی ثشرگتز
ٍ ثزای  m<1داهٌِ در ایي ًقبط اس داهٌِّبی هتٌبظز در
حبلت هَضؼی كَچکتز است .ػلت ایي هَضَع را ثب
ًگبّی دٍثبرُ ثِ راثطِ هزثَط ثِ داهٌِ هیذاى الکتزیکی
خزٍخی اس ًوًَِ ٍ ثب دقت در ایي ًکتِ كِ ّز یک اس
هؤلفِّبی گبؤسی در حبغلخوغ ،ضؼبع ثبریکِای

