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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

انتشار لیزرهای پرتوان در جو
 مهدی علوی نژاد، نبی هادیلو،حسین صیام پور
 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک،آزمایشگاه فوتونیک
 پدیدههای خطی و پدیده،چکیده – روشی عددی برای شبیهسازی انتشار لیزرهای پرتوان در جو با در نظر گرفتن همدوسی فضایی لیزر
، این روش شامل مجموعهایی از صفحات فازی جهت شبیهسازی لیزرهای همدوس جزئی.غیرخطی شکوفه زنی حرارتی ارائه شده است
 با بهرهگیری از این روش میتوان انتشار لیزر را در محیطهای.تالطم نوری جو و شکوفهزنی حرارتی است، مدلسازی اثرات ذرات معلق
. تحلیل و ارزیابی کرد،مختلف با توجه به پارامترهای اثر گذار
 صفحات فازی، شکوفهزنی حرارتی، جذب و پراکندگی،  تالطم نوری جو، باریکه لیزر همدوس جزئی-کلید واژه

Propagation of high power laser beams through atmosphere
Hossein Siampoor, Naby Hadilou and Mahdi Alavinejad
Photonics Laboratory, Physics Department, Iran University of Science and Technology, Tehran
Abstract- A numerical method for simulation of high power laser beams propagation through atmosphere has been presented
under conditions that include spatial coherence of laser, linear phenomena and nonlinear thermal blooming. The simulation
technique involves a sequence of phase screens for creating partially coherent beams and modeling effects of aerosol, optical
turbulence and thermal blooming. The approach can be used to analysis and evaluate propagation of laser beam in different
environments.
Keywords: Partially coherent laser beam, Atmospheric turbulence, Absorption & Scattering, Thermal blooming, Phase
screens
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 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
به صورت حاصلجمع جذب ذرات معلق و مولکولها تعریف
میشود  s ،ضریب پراکندگی ذرات معلق و مولکولها،
 nT , nTB , nAتغییرات ضریب شکست در نتیجه
تالطمنوری جو ،پدیده شکوفهزنیحرارتی ،و ذرات معلق
است u .میدان چشمه لیزری همدوس جزئی است که در
صفحه فرستنده به صورت زیر تعریف میشود [:]3

 -1مقدمه
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روش حل معادله انتشار لیزر در شکل ( )۳شرح داده شده
است در صفحه  z  0صفحههای فاز کاتورهایی SVCکه از
رابطه ( )2پیروی میکند برای ایجاد چشمه لیزری
همدوس جزئی قرار میگیرد .شبیهسازی انتشار باریکه
لیزری همدوس جزئی در جو براساس تقسیم محیط
انتشار لیزر به مجموعهای از الیهها با ضخامت مشخص  z
صورت میپذیرد .هر الیه به وسیله صفحات فازی تالطم
نوری جو ،شکوفهزنی حرارتی و اثر فازی ذرات معلق
شبیهسازی میشود .و میدان لیزری در بین الیهها فقط
دستخوش پراش آزاد میشود .میدان چشمه نوری در
نتیجه این صفحات فازی و پراش در هر الیه تغییر
مینماید.

با در نظر گرفتن پدیدههای خطی جذب و پراکندگی به
وسیله مولکولها و ذرات معلق ،تالطمنوری جو و پدیده
غیرخطی شکوفهزنی حرارتی ،انتشار باریکه لیزری در جو
با استفاده از معادله موج پیرامحوری ،به صورت زیر قابل
توصیف است [:]۳
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پیروی میکند و به صورت زیر تعریف میشود

 -2مدل سازی انتشار باریکه لیزر پر توان در
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تالطم نوری جو که به صورت افت وخیزهای کاتورهایی در
ضریب شکست جو تعریف میشود باعث تغییر توزیع
شدت ،پهنشدگی پرتو ،رقصپرتو ،چشمکزنی و...
میشود .جهت شبیهسازی آن برای هر الیه یک صفحه فاز
کاتورهای منطبق با اغتشاشات فاز ایجاد شده در حین
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    a   sضریب میرایی جو  a ،ضریب جذب که
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جو زمین محیطی پیچدهایی است که بر انتشار باریکه لیزر
و همچنین عملکرد بهینه سیستمهای ارسال ،دریافت و
کنترل باریکه لیزر تأثیر زیادی میگذارد .هنگامی که
باریکه لیزری در جو انتشار مییابد انحرافات کاتورهای را
به علت تالطم نوری جو تجربه میکند که باعث رقص
کاتورهایی لکه پرتو لیزر در صفجه هدف ،تغییر شکل و
افزایش قطر پرتو بیش از میزان پراش در فضای آزاد
میشود .پراکندگی به وسیله ذرات معلق نیز باعث تغییر
شکل پرتو ،پهنشدگی پرتو و همچنین کاهش توان
ارسالی میشود .با افزایش توان لیزر پدیده شکوفهزنی
حرارتی در نتیجهی برهمکنش غیرخطی تابش لیزری با
محیط انتشار پرتو بوجود میآید .در نتیجه این برهمکنش،
بخشی از انرژی لیزر در نتیجهی جذب کاهش پیدا
میکند و منجر پهنشدگی ،کاهش بیشینه شدت و
خمیدگی در توزیع شدت باریکه لیزری میگردد.
باریکههای لیزری در عمل همدوس جزئی هستند و در
لیزرهای پرتوان بیشتر این موضوع اهمیت مییابد .از
طرف دیگر کاهش همدوس فضایی لیزر به عنوان روشی
جهت کاهش اثرات جو مورد توجه قرار گرفته است هر
چند که در شرایط نوسانات ضعیف کارایی دارد .بررسی و
شبیهسازی انتشار لیزر با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده
میتواند کمک خوبی جهت درک کاملتری از رفتار جو بر
خصوصیات لیزر ارائه نماید.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
انتشار در نظر میگیریم که از مدل طیف فون کارمن
تبعیت میکند[.]4-2
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که در این رابطه  c sسرعت انتشار صوت در جو و v
سرعت وزش باد در امتداد محور  xاست.

شکل  :۳مدل شماتیک روش تقسیم محیط انتشار لیزر در جو با
چشمه لیزری همدوس جزئی

با افزایش توان لیزر به دلیل پدیده جذب ناشی از
مولکولها و ذرات معلق ،بخشی از انرژی لیزر به وسیلهی
محیط جذب میشود .این انرژی جذب شده ،محیط انتشار
لیزر را گرم میکند و باعث یک افزایش فشار کوچک
موضعی میشود .در نتیجه چگالی موضعی محیط کاهش
مییابد ،ضریب شکست موضعی محیط انتشار لیزر نیز که
متناسب با چگالی است نیز دستخوش تغییر شده و این
دگرگونی ضریب شکست همانگونه که در شکل ( )3نشان
داده شده است باعث اعوجاج ،پهنشدگی ،کاهش بیشینه
شدت و خمیدگی در توزیع شدت باریکه لیزری میشود.
ارتباط بین ضریب شکست و چگالی محیط به صورت زیر
تعریف میگردد:]1[ .
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میانگین مربعی زاویه پراکندگی ایجاد شده

توسط ذرات معلق بوده و تحت تقریب پراکندگی زاویهایی
کوچک بدست میآید.

 -3شبیهسازی عددی
اثر تالطم نوری جو بر انتشار باریکه لیزری همدوس جزئی
با نمایه گوسی در یک بعد و بدون در نظر گرفتن سایر
پدیدهها در شکل ( )2نشان داده شده است.

n  n0  (n0  1) 

در رابطه( n0 )2ضریب شکست هوا و   0چگالی هوا در
شرایط استاندارد جهانی است.

b:
0.8

0.2

0.5

0
-0.5

0.6
0.4
0.2

0.5

0
-0.5

0
) x( m

d:

c:

0.2

بررسی پدیده شکوفهزنی حرارتی نیازمند حل معادله
هیدرودینامیک است که به صورت زیر قابل توصیف است
[:]1-1

0.5

0
) x( m

0
-0.5

Average Intensity

شکل  :3طرح شماتیک پدیده شکوفهزنی گرمایی در یک بعد
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شکل  :2انتشار باریکه لیزری همدوس جزئی در جو متالطم
w0  10cm

در این شبیهسازی پارامترهای چشمه لیزری
  0  1cm,   532nmو مشخصات جو متالطم
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هنگامی که لیزر در یک محیط شامل ذرات معلق انتشار
مییابد دستخوش پراکندگی چندگانه میشود به عنوان
یک اثر از این پراکندگی چندگانه ،توزیع شدت اولیه
دچارگسترش زاویهایی و فضایی میشود .شبیهسازی اثر
ذرات معلق براساس تولید صفحههای فازی است که با
استفاده از تابع فاز گوسی ایجاد میشود .این تابع فازی
منجر به ایجاد یک گسترش زاویهایی باریکه لیزری در
نتیجه پراکندگی به وسیله ذرات معلق میشود که به
صورت زیر بدست میآید[:]8-9

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
 z  4km, Cn2  1 1014 m 2 / 3 , L0  1m, l0  5mmدر
نظر گرفته شده است .شکل  aتوزیع شدت در صفحه
فرستده و شکل  bتغییر توزیع شدت در حالت انتشار در
فضای آزاد را نشان میدهد .شکلهای  cو  dبه ترتیب
نشان دهنده تغییر توزیع شدت لحظهایی و توزیع شدت
میانگین پرتو لیزر منتشر شده در جو متالطم است .به
خوبی دیده میشود که تالطم نوری جو باعث تغییر توزیع
شدت باریکه لیزری (شکل )cو همچنین پهن شدگی پرتو
بیش از مقدار پراش در فضای آزاد (با مقایسه شکل  bو )d
شده است.

با در نظر گرفتن پدیدههای خطی جذب و پراکندگی،
تالطمنوری جو و پدیده غیرخطی شکوفهزنی حرارتی،
انتشار باریکه لیزری پرتوان و همدوس جزئی در جو
مدلسازی گردید .با استفاده از این روش میتوان انتشار
لیزر را در شرایط متفاوت محیطی و آب و هوایی
مدلسازی کرد .همچنین انتشار باریکههای لیزری با
نمایهها و همدوسی فضایی خاص را شبیهسازی کرد.
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شکل  :4تغییرات توزیع شدت باریکه لیزری پر توان منتشر شده در
جو با در نظر گرفتن پدیده های مؤثر جو و چشمه لیزری

با در نظر گرفتن سایر پدیدههای اثر گذار بر انتشار پرتو
میتوان شبیهسازی بهتر و در نتیجه درک کاملتری از
رفتار جو بدست آورد .شکل ( )4انتشار باریکه لیزری با
طول موج    10.6mو توان  p  50kwرا در جوی
با    6.5 102 km1نشان میدهد سایر پارامترهای
مرتبط با چشمه لیزری و جو همانند شکل ( )2است.
شکل  aتوزیع شدت در صفحه فرستده را نشان میدهد.
اثر پدیده شکوفه زنی حرارتی در شکل  bنشان داده شده
است .مشاهده میگردد که در نتیجه این پدیده توزیع
شدت پرتو تغییر کرده و در خالف جهت وزش باد خمیده
میشود .اثر تالطم نوری جو عالوه بر شکوفه زنی در شکل
 cو اثر ذرات معلق به همراه پدیدههای دیگر در شکل d
لحاظ شده است .به خوبی دیده میشود که تالطم نوری
جو و ذرات معلق باعث تغییر توزیع شدت باریکه لیزری
شدهاند .اهمیت اثر گذاری پدیدههای مختلف بر انتشار
لیزر به محیط انتشار و همچنین به مشخصات لیزر وابسته
است .بر این اساس اثر تالطم نوری جو با افزایش طول
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b:

موج لیزر کاهش مییابد در حالی که اثر شکوفهزنی
حرارتی با افزایش طول موج لیزر بیشتر نمود پیدا میکند.

