بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

میثم تقی پور ،سعید میرزانژاد
بابلسر ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک اتمی و مولکولی
چکیده – در این مقاله بازتاب پالس لیزر با زوایای مختلف تابش از روی آینه تخت قائم یا مورب با سرعت نسبیتی در دستگاه مختصات
آزمایشگاه از نقطه نظر هندسی بررسی شده است .یک رابطه کلی برای تغییر طول پالس پس از بازتاب مایل از روی آینه مورب به دست
آمده است که میزان فشردگی و کاهش طول پالس در زوایای مختلف را نشان میدهد .همچنین تغییر شکل هندسی پالس دو بعدی در اثر
بازتاب شبیه سازی و بررسی شده است.
کلید واژه -آینه نسبیتی ،پالس لیزر ،بازتاب.

Deformation of the laser pulse in reflection from a relativistic mirror
Maisam Taghipour, Saeed Mirzanejhad
Babolsar, Mazanderan University, Faculty of Science, Atomic and Molecular Physics Department
Abstract- Geometric optics is used to investigate laser pulse reflection with different radiation angles from vertical or inclined
relativistic flat mirror in the lab frame. A general equation is driven for the change of pulse length after oblique reflection
from an inclined mirror which illustrate the pulse length reduction in different angles. In addition, the pulse geometric
deformation from reflection is investigated and simulated in two dimensions.
Keywords: Relativistic mirror, Laser pulse, Reflection.

 -1مقدمه
موضوع بازتاب نور از روی آینه متحرک مبحث جدیدی
نیست .مورد خاصی از این مسئله حدود یک قرن پیش
توسط اینشتین بررسی شد ] .[۳اینشتین برخورد مایل
یک موج الکترومغناطیسی تخت از روی آینه نسبیتی با
سرعت یکنواخت که بردار سرعت بر سطح آینه عمود است
را بررسی کرد و تغییر طول موج و زاویه بازتاب را به دست
آورد .میتوان این مسئله را به طور کلی برای یک آینه
مورب که با محور افق زاویه  میسازد ،برای زاویه تابش

 در دستگاه مختصات آزمایشگاه مورد بررسی قرار داد و
زاویه بازتاب   را به دست آورد ] .[2 ،3هدف ما بررسی
طول پالس در راستای انتشار پس از بازتاب از روی آینه
متحرک مورب و ارائه یک رابطه کلی است .با داشتن
چنین رابطهای میتوانیم شرایطی را بیابیم که پالس به
بیشترین حد فشردگی خود پس از بازتاب خواهد رسید.
پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی تولید پالسهای فوق
کوتاه لیزری منجر به افزایش شگفت انگیز شدت آن شده
است ] . [4بررسیهای آزمایشگاهی و تئوری و شبیه
سازیها نشان دادهاند که برهمکنش چنین پالسهای
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تغییر شکل پالس لیزر بازتاب شده از روی آینه نسبیتی

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

شکل  :۳ساختار هندسی برای محاسبه طول پالس پس از بازتاب.

در شکل ( )۳ساختار هندسی را ترتیب دادهایم که توسط
آن میتوانیم طول پالس را پس از بازتاب از روی آینه
متحرک در راستای انتشار به دست آوریم .مطابق این
شکل  زاویه آینه با محور افق  ،زاویه تابش   ،زاویه
بازتاب و  سرعت آینه نسبت به چارچوب ساکن
آزمایشگاه است .طول پالس را قبل از بازتاب برابر 
میگیریم .زاویه تابش برابر  است .پس از بازتاب کامل
در زمان  ،tاولین نقطه از پالس (ابتدای پالس اولیه) که در
زمان  t0با آینه برخورد کرده بود در نقطه  Aقرار میگیرد.
آخرین نقطه از پالس (انتهای پالس اولیه) در زمان  tدر
نقطه  Bبا آینه برخورد خواهد کرد .فاصله بین این دو

 -2بررسی طول پالس پس از بازتاب
در مسئله بازتاب از روی آینه ساکن مطابق قانون مشهور
بازتاب ،زاویه بازتاب با زاویه تابش برابر است ] .[۳1وقتی
آینه متحرک باشد اما سرعت آن کمتر از حد نسبیتی
باشد یا اینکه از چارچوب متحرکی استفاده شود که آینه
در آن ساکن باشد همچنان این قانون برقرار است .اما اگر
سرعت حرکت آینه به حد نسبیتی برسد ،در چارچوب
ساکن آزمایشگاه دیگر نمیتوان این دو زاویه را با یکدیگر
برابر گرفت ] .[۳۳ ،۳رابطه کلی زاویه بازتاب بر حسب
زاویه تابش ،زاویه آینه و سرعت آینه برای آینه متحرک
v
مورب که با سرعت
c

نقطه  ABرا با  و اختالف زمانی  t-t0را با  tنشان
میدهیم  .فاصله بین اولین و آخرین نقاط بازتاب است.
طول حقیقی پالس پس از بازتاب ،تصویر  در راستای
مسیر انتشار است که با ||  نشان میدهیم و برابر است با
فاصله بین نقاط  Bتا  Dیعنی  . BDاز آنجاییکه مولفه
سرعت آینه در راستای عمود بر آینه   sin است داریم
FB  v sin  t

()2
تصویر  در راستای عمود بر مسیر انتشار که برابر است

  حرکت میکند در چارچوب

با فاصله بین نقاط  Aتا  Dیعنی  ADرا با  نشان
میدهیم و با توجه به شکل ( )3داریم

ساکن آزمایشگاه به صورت زیر است ][3
() ۳

2  sin   (1   2 sin 2  ) cos
1  2 sin  cos   2 sin 2 

cos  

() 4

این رابطه در حد غیر نسبیتی یعنی    1به رابطه
آشنای زیر تبدیل میشود
() 3
cos   cos

() 2

BC  c cos  t  v sin  t

()6

CE   sin 

() 7
Mode locking
Atto second & Zepto second

1
2
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)FB sin(   
cos
)v sin  sin(   

t
cos

  AD  GB 

|| cos   BC  CE  c cos  t
 v sin  t   sin  
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لیزری پرشدتی با پالسمای رقیق یا الیههای نازک چگال،
دستههای متراکم الکترونی با سرعت نسبیتی را تشکیل
میدهد که مانند آینههای متحرک نسبیتی عمل خواهند
کرد ] .[6 ،2دستیابی به طول پالسهای لیزری مرتبه
فمتوثانیه ( )۳ fsec=۳1-۳2 secبا روشهای معمول قفل
شدگی مد ۳در محیطهای لیزری با پهنای بسامدی بزرگ
امری شناخته شده است ] ،[7اما دستیابی به محدوههای
آتوثانیه و زپتوثانیه 3از رویاهای قرن حاضر است که
توفیقات قابل توجه آزمایشگاهی نوید رسیدن به شاخه
جدیدی از علم را میدهد ] .[8استفاده از آینههای
نسبیتی برای فشرده سازی بیشتر پالسهای کوتاه یکی از
روشهای نوین در رسیدن به این شاخه است .روشهای
تولید آینههای نسبیتی حجم زیادی از فعالیت محققین در
این شاخه را به خود اختصاص داده است ] .[9ما در این
مقاله تنها با به کارگیری روشهای هندسی و بدون
استفاده از تبدیالت لورنتس میزان فشردگی طولی و
عرضی پالس لیزر در بازتاب مایل از روی یک آینه نسبیتی
مورب را مورد بررسی قرار دادهایم.

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
1
 c cos   v sin 
cos 
)v sin  sin(   

sin   t
cos

()8

|| 

 t  t  t0فاصله زمانی بین برخورد ابتدای پالس با آینه
تا برخورد انتهای پالس با آینه است .با توجه به اینکه
مولفه سرعت آینه در راستای عمود بر آینه   sin و
مولفه سرعت و طول پالس اولیه در راستای عمود بر آینه
به ترتیب  c cosو   cosاست t ،از رابطه زیر به
دست میآید
 cos
v sin   c cos

() 9

t 

با قرار دادن  tاز رابطه ( )9در رابطه ( )8داریم

(cos )۳1
cos 

||


cos   sin  tan  sin(   )   sin 
cos   sin 

این رابطه نسبت طول پالس پس از بازتاب به طول پالس
قبل از بازتاب را بر حسب زاویه تابش ،زاویه آینه و زاویه
بازتاب به دست میدهد .زاویه بازتاب توسط رابطه ( )۳به
دست میآید.

شکل  :2ساختار هندسی برای محاسبه مختصات یک نقطه اختیاری
از پالس پس از بازتاب.

در حرکت است .مولفههای سرعت این نقطه در راستای
محورهای دستگاه مختصات آزمایشگاه و همچنین در
راستای خطوط عمود و موازی بر سطح آینه در شکل ()2
مشخص شده است .فاصله این نقطه از آینه در راستای
خط عمود بر آینه را با  dنشان میدهیم که از رابطه زیر به
دست میآید
()۳۳
d  x sin   y cos
با در نظر گرفتن این فاصله و مولفه سرعت نقطه مورد نظر
و سرعت آینه در راستای خط عمود بر آینه ،زمان برخورد
این نقطه با آینه به صورت زیر به دست میآید

شکل  :3ترسیم رابطه ( )۳1برای زوایای مختلف

رابطه ( )۳1برای پنج زاویه مختلف آینه  نسبت به
زاویه تابش  از صفر تا  91درجه با سرعت آینه
   0.9در شکل ( )3ترسیم شده است .با توجه به این
شکل میتوان دریافت بیشترین فشردگی در پالس بازتابی
زمانی اتفاق میافتد که برخورد رو در رو باشد یعنی زاویه

x sin   y cos
v sin   c cos

()۳3

t0 

با داشتن زمان برخورد و مولفههای سرعت نقطه مورد نظر
در راستای محورهای دستگاه مختصات آزمایشگاه
میتوانیم مختصات مکان برخورد ( )x0,y0را در دستگاه
مختصات آزمایشگاه به دست آوریم

تابش صفر درجه    0و آینه مورب نباشد .   90

 -3شکل هندسی پالس پس از بازتاب
در این بخش تغییر شکل هندسی پالس لیزر را پس از
بازتاب از روی آینه تخت مورب با سرعت نسبیتی در

()۳2
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x sin   y cos
v sin   c cos

) x0  x  c sin(  
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چارچوب ساکن آزمایشگاه بررسی میکنیم .یک تصویر
هندسی با شکل گاوسی در دو بعد برای پالس لیزر اولیه
در نظر میگیریم سپس مختصات مکانی هر نقطه از این
پالس را پس از گذشت زمان مناسب که مطمئن هستیم
بازتاب به طور کامل صورت گرفته به دست میآوریم.
ترسیم نقاط هندسی بدست آمده ،شکل جدید پالس را
پس از بازتاب به دست خواهد داد .مطابق شکل ()2
نقطهای به مختصات ( )x,yاز پالس اولیه در نظر میگیریم.
این نقطه در مسیری با زاویه  نسبت به راستای عمود
بر آینه و با سرعت  cبه سمت آینه

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
()۳4

x sin   y cos
v sin   c cos

) y0  y  c cos(  

مختصات مکان برخورد را به عنوان مکان اولیه حرکت
نقطه مورد نظر پس از برخورد در نظر میگیریم .بر اساس
اصل موضوعه نسبیت خاص ] ،[۳3سرعت این نقطه پس
از برخورد همچنان برابر سرعت نور یعنی  cاست با این
تفاوت که زاویه بردار سرعت پس از برخورد با راستای خط
عمود بر سطح آینه برابر   است .با در نظر گرفتن
مولفههای سرعت نقطه مورد نظر پس از برخورد در
راستای محورهای دستگاه مختصات آزمایشگاه که در
شکل ( )2مشخص شده است ،پس از گذشت زمان  tکه
باید بزرگتر از  t0باشد مکان جدید نقطه مورد نظر را با
روابط زیر به دست میآوریم
()۳2
) x  x0  c sin(    )(t  t0
()۳6
) y  y0  c cos(    )(t  t0
پس از قرار دادن  x0 ،t0و  y0از روابط ( )۳2( ،)۳3و ()۳4
و ساده سازیهای مربوطه به روابط زیر میرسیم

 -4نتیجه گیری
در این مقاله با استفاده از اصول نسبیت خاص و اپتیک
هندسی تالش کردیم تا طول یک پالس لیزر را پس از
بازتاب مایل از روی آینه تخت مورب با سرعت نسبیتی به
دست آوریم .یک رابطه کلی برای طول پالس بعد از بازتاب
نسبت به طول آن قبل از بازتاب ارائه کردیم و به این
نتیجه رسیدیم که بهترین شرایط برای فشرده کردن پالس
برخورد رودررو با آینه غیر مورب است .از بررسی شکل
پالس پس از بازتاب نیز به این نتیجه رسیدیم که اگر
برخورد رودررو نباشد یا آینه مورب باشد شکل هندسی
پالس پس از بازتاب عالوه بر فشرده شدن کامال تغییر
میکند و حالت اولیه خود را از دست میدهد.

) x  x  t sin(   

(sin(   )  sin(    )( x sin   y cos ) )۳7



 sin   cos
) y  y  t cos(   
(cos(   )  cos(    )( x sin   y cos  ) )۳8

 sin   cos
x
در دو رابطه اخیر از جایگزینیهای   t  tو  x
c
به منظور بیبعد سازی استفاده شده است  .در اینجا
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فرکانس پالس لیزر است.

شکل  :4نمای هندسی پالس قبل از بازتاب (خط چین) و پس از
بازتاب (خط پر) .خط مستقیم چپ مکان آینه هنگام شروع بازتاب و
خط مستقیم راست مکان آینه هنگام پایان بازتاب است.

شکل ( )4تغییر نمای هندسی پالس را پس از بازتاب از
روی آینه قائم و مورب با سرعت نسبیتی    0.9نشان
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میدهد .اگر آینه قائم و برخورد نیز رودررو باشد ،نمای
پالس تغییری نمیکند و به همان شکل گاوسی که اختیار
کرده بودیم باقی میماند و به خوبی فشرده میشود .اما
اگر برخورد رودررو نباشد یا اینکه آینه مورب باشد عالوه
بر اینکه پالس فشرده میشود نمای آن نیز تغییر میکند و
دیگر حالت گاوسی اولیه را نخواهد داشت.

