مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة ششم ،شمارة یازدهم ،تابستان 5931

بررسی عددی عامل
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پرتوهای پیرامحوری اینس-گاوس

مجتبی ثروتخواه  ،،1راحله پورمند  ،2حمید

نادگران 3

 5گروه فیزیک ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 2گروه فیزیک ،مرکز آموزش عالی استهبان ،استهبان ،فارس ،ایران
 9بخش فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
پرتوهای اینس-گاوس از جمله پرتوهای هلمهولتز-گاوس هستند که مجموعة کامل و متعامدی از جوابهای معادله موج
پیرامحوری در مختصات بیضوی را تشکیل میدهند .در این مقاله با محاسبة عددی ممان مرتبة دوم پرتو ،به بررسی عامل
پرتوها پرداخته شده است .سپس بهوسیلة برازش دادههای عددی ،یک مدل محاسباتی برای رفتار عامل
شده است .نتایج نشان میدهند که رابطة عامل
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M

2

M
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M

این

برحسب عدد مد ارائه

پرتو بهصورت تابع خطی و صعودی از مرتبة مد میباشد ،در حالیکه این عامل
2

مستقل از عدد مد است .این محاسبات طراحان سیسستمهای لیزر را در دستیابی سریع به عامل  Mاین پرتوها یاری کرده و از
انجام محاسبات پیچیده بینیاز میگرداند.

کلیدواژگان :معادله موج پیرامحوری ،پرتوهای هلمهولتز-گاوس ،پرتوهای اینس-گاوس ،عامل

2

M

مقدمه
پرتوهای

شکستن تقارن مشدد در لیزر  ]9[ Nd:YVO4و نیز

پرتوهای اینس-گاوس زیرمجموعة

هلمهولتز-گاوس میباشند که از حل معادله موج

کنترل بهرة مد در آنها گزارش شده است [ .]2همچنین

پیرامحوری در مختصات بیضوی بهدست آمده و اولین

مشخصههای انتشار این پرتوها در مواد مختلف اپتیکی

بار در سال  2002معرفی شدند [ .]5این پرتوها ویژه

بررسی شده است [ .]1-3برای تولید مدهای مرتبهای

مدهای طبیعی مشددهای پایدار بوده و مشخصههای

باالتر از روشهای متفاوتی استفاده میشود .از جمله

ساختاری آنها تحت انتشار بدون تغییر باقی میماند .با

کج کردن یکی از آینههای لیزر به مقدار خیلی کوچک،

توجه به تابعیت سطح مقطع عرضی این پرتوها،

استفاده از فیلترهای فازی ( kinoform phase

کاربردشان در صنعت اپتیک گسترش یافته است.

 ،)platesاستفاده از فیلترهای فضایی ( spatial light

بهعنوان مثال میتوان به کاربرد این پرتوها در

 )modulatorو یا با استفاد از میکروآینههای دیجیتالی

سازماندهی و هدایت ذرات میکرومتری و به دام

( .)Digital micrometerاخیراً با استفاده از فیلترهای

اندازی ذرات اشاره کرد [.]2

فضایی پرتوهای هرمیت-گاوس و الگر-گاوس با مرتبة

با توجه به توسعة زمینههای کاربردی این پرتوها ،ارائه

باال [ ]50و با استفاده از فیلترهای فازی پرتوهای

روشهای مناسب تولید آنها از اهمیت زیادی برخوردار

هرمیت-گاوس و اینس-گاوس با مرتبههای باال نیز

است .در این راستا تولید پرتوهای اینس-گاوس توسط

تولید شدهاند [ .]55همچنین ،تولید مرتبههای مختلف

نویسنده مسئولservatkhah@miau.ac.ir :

بررسی عددی عامل  M 2پرتوهای...

8
مدهای اینس-گاوس بهوسیلة میکروآینههای دیجیتالی

در این مقاله با استفاده از روش محاسبة ممان مرتبة دوم

و انتشار آنها در محیطهای متالطم بررسی شده است

پرتو به بررسی عامل

[ .]52،59از مدهای لیزری مراتب باال برای استفاده در

پرداخته شده و مدلی محاسباتی برای تخمین این کمیت

تداخل سنجی با دقت باال مورد استفاده قرار گرفتهاند

ارائه گردیده است .بنابراین پس از توصیف نمایه

2

پرتوهای اینس-گوسی

M

[ .]52بنابراین ارائه یک استاندارد مناسب برای توصیف

پرتوهای اینس-گوس ،به محاسبه عامل

کیفیت و نحوه انتشار این مدها اهمیت بسیار دارد.

پرداخته میشود .پس از آن دادهها با تابع مناسب برازش

عامل

2

2

این پرتوها

M

بهعنوان یکی از مهمترین کمیتهای توصیف

میشود تا مدل محاسباتی برای رفتار این عامل ارائه

کنندة پرتو معرفی میشود .این کمیت بدون بعد،

شود .این محاسبات به تحلیل کیفیت انتشار مدهای

توصیف کنندة ارتباط بین توزیع شدت در صفحه کمر

اینس-گاوس کمک کرده و طراحان سیستمهای اپتیکی

پرتو و صفحة میدان دور میباشد .در حقیقت ،این

را از انجام محاسبات زمانبر بینیاز میگرداند.

M

کمیت معیاری از واگرایی زاویهای پرتو بوده و امروزه
بهعنوان یک شناسة تجاری برای بیان کیفیت پرتوهای

پرتوهای اینس-گاوس
برای تحلیل پرتوهای اینس-گاوس از معادله موج

نوری در سیستمهای لیزری از آن استفاده میشود [.]51
عامل

2

M

در بررسی میزان پیرامحوری بودن پرتو نیز

پیرامحوری که بهصورت [:]5

نقش کلیدی را ایفا میکند ،زیرا میتوان نشان داد در

5

تخمین پیرامحوری نیز اندازة لکة پرتو از قانون مشابه
انتشار پرتو گاوسی تبعیت میکند [ .]56بنابراین عامل
2

M

نه تنها با مشخصههای انتشار پرتو مرتبط است،

0

2ik

z

است ،استفاده میکنیم k ،در معادله باال عدد موج بوده
و الپالسی عرضی:

بلکه تحلیل رفتار پویای این عامل توصیف کنندة

2

2

مشخصات فیزیکی محیط نیز میباشد [ .]57،58غالباً

y2

x2

طراحان سیستمهای لیزری بهمنظور کنترل کیفیت پرتو
تولید شده و مقایسه آن با یک پرتو استاندارد ،نیازمند
دانستن این عامل میباشند.
عامل

2

M

برای اغلب نمایههای 5پرتوهای رایج در

صنعت اپتیک محاسبه شده و روشهای محاسباتی
عددی و تحلیلی برای ارائه رفتار این کمیت برحسب
مشخصههای پرتو ارائه شده است [ .]53-22از بین
پرتوهای هلمهولتز-گاوس نیز عامل

2

M

بهصورت [:]5
r, z exp ikz

2

U r, z

در نظر گرفت .در دستگاه مختصات بیضوی
بهصورت تابع مختلط [:]5
exp( iZ z
z

9

[.]51،29
)]

profile 1

t

میباشد .بهطور کل جوابهای معادله 5را میتوان

پرتوهای

بسل-گاوس و ماتیو-گاوس محاسبه شده است

2
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r2
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است که در این رابطه

ω(z) = ω0 [1 + (z⁄zR )2 ]1⁄2

اندازة لکه در نقطه  zو  zR = kω0 2 ⁄2برد ریلی و

ω0

کمر پرتو در  z = 0و ]  R(z) = z[1 + (zR ⁄z)2شعاع

3
a pp

هستند بهطوریکه

...

 . a p0بهازای هر

ویژهمقدار پاسخ معادله به شکل یک سری فوریه متناهی
m

Aj (a p ) cos 2 j

به شکل

) (N

قابل نمایش است.

)∞  ξ ∊ [0,و )η ∊ [0,2π

تابع ) (  Nرا چند جملهایهای زوج و یا فرد اینس از

توصیف کنندة مختصات عرضی در دستگاه بیضوی

مرتبه  pو درجه (عدد)  mمینامند که بهترتیب با

بوده و بهترتیب بیان کننده تغییرات شعاع و زاویه در

)  C pm ( ,و )  S pm ( ,نمایش داده میشوند .با توجه

یک بیضی میباشد .همچنین ،رابطه این دستگاه

به اینکه اولین معادله از معادالت 1با تبدیل i

مختصات با مختصات دکارتی بهصورت زیر است [:]5

دومین معادله بهدست میآید بنابراین میتوان

x
y

جوابهای این معادله را هم با همین تبدیل از

انحناء جبهه موج است .همچنین،

f (z ) cosh cos
f (z ) sinh sin

2

در معادله باال  f(z) = f0 ω(z)⁄ω0فاصله جدایی دو
کانون بیضی از هم است و  f0فاصله جدایی دو کانون

از

جوابهای معادلة زاویهای بهدست آورد .همچنین از
حل

معادلة

z
) (p arctan
zR

سوم

Z

تابع

بهشکل

 Zحاصل میشود.

بیضی از هم در صفحه کمر پرتو  z=0است .با توجه به
تابع جواب مفروض ،جداسازی متغیرها در معادله موج
پیرامحوری معادالت زیر را برای توابع  Eو  Nنتیجه
میدهد:
1
0

0

p cosh 2 E

a

dE
d

sinh 2

p cos 2 N

a

dN
d

sin2

0

d 2E
2

d

d 2N
2

z R2 dZ
zR
dz

که  pو  aثابتهای جداسازی بوده و

d

z2

o
IG3,1

2f02
2
0

مشهور است .این معادله حالت خاصی از معادله
میباشد .این معادله زاویهای دارای دورة تناوب

o
IG2,2

شکل .5توزیع شدت مدهای زوج و فرد پرتوهای اینس-گاوس

میباشد .دومین معادله از معادالت 1به نام معادله اینس
هیل2

2

است و بهازای  pو  aمعلوم یک معادله ویژهمقداری
است .ویژهمقادیر این معادله مجموعة متناهی و حقیقی
Hill equation 2

IGe3,1

e
IG2,0

در صفحه عرضی برای چند مد مختلف.

بنابراین با حل معادالت 1میدان الکتریکی دو گروه زوج
و فرد پرتوهای اینس-گاوس در مختصات بیضوی را
بهصورت:

بررسی عددی عامل  M 2پرتوهای...

50
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z
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) 2R(z

m

2

S

) IGpo,m (r ,

C

0

) IGep,m (r ,

) (z

exp i(kz

بهدست میدهد .در معادالت 6مذکور  Cو  Sثابتهای
بهنجار میباشند .باالنویس  oو  eبهترتیب مربوط به
پرتوهای فرد و زوج میباشند ،همچنین پاییننویسهای
 pو  mبهترتیب معرف مرتبه مد و عدد مد میباشند.
در این روابط p
m

p

m

 0برای توابع زوج و
(ب)

 1برای توابع فرد هستند .همچنین  pو m

دارای پاریته یکسان میباشند به این معنا که
m

1

 .]5[ ( 1)pشکل 5توزیع شدت مدهای زوج

و فرد پرتوهای اینس-گاوس را در صفحه عرضی نشان
میدهد .با مقایسه توزیع شدت های مدهای زوج و فرد
متفاوت دیده میشود که در مدهای فرد روی محور
تقارن افقی (محور  )xهیچ قلهای وجود ندارد یا
بهعبارتی توزیع شدت روی محور تقارن افقی صفر
است (شکل 5ردیف پایین) در صورتیکه در مدهای
زوج روی محور تقارن افقی قله شدت (شکل 5ردیف
باال) وجود دارد.

شکل .2عامل  𝑀2برای الف) مدهای زوج اینس-گاوسی و ب)
مدهای فرد اینس-گاوسی برحسب عدد مد ( )mو مرتبه مد
(.)p

همچنین σ0j ،و  σ∞jممانهای مرتبه دوم پرتو بهترتیب
در صفحه کمر پرتو و میدان دور میباشند و بهصورت

محاسبه عامل  M 2پرتوهای اینس-گاوس
برای محاسبه عامل  M 2پرتو از رابطه زیر استفاده

[:]22
 

| E p , m ( x, y ) |2 dxdy

میشود [:]22
M x2M y2

7

3

M2

2
که در آن  M jبهصورت زیر تعریف شده است:

8

x, y

j

j

0j

4

2

x

 
 

2
 | E p ,m ( x, y) | dxdy



 02x 

 
 

M j2

50

 f x ) 2 | E p , m ( f x , f y ) |2 df x df y
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( f x , f y ) |2 df x df y

p ,m

 |E
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2
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ج

د

2

شکل .9عامل  Mبرحسب مرتبه مد ،برای( :الف) مدهای زوج با مرتبه زوج( ،ب) مدهای زوج با مرتبه فرد( ،ج) مدهای
فرد با مرتبه زوج( ،د) مدهای فرد با مرتبه فرد.
 

| E p , m (f x , f y ) |2 df x df y

x

 f

استفاده میشود .اکنون با دانستن میدان الکتریکی در

 
 

(f x , f y ) |2 df x df y

p ,m

 |E

fx 

فضای حقیقی و فضای فرکانس ،میتوان انتگرالهای
موجود در روابط ممانهای مرتبة دوم را با روشهای

 

تعریف میشوند.

عددی محاسبه نمود و عامل  Mپرتو را بهدست آورد.

در معادالت باال )  E p , m (f x , f yنشان دهنده میدان در

به این منظور برنامه حل عددی انتگرال با استفاده از

2

فضای فرکانس است که با رابطه زیر محاسبه میشود:

روش سیمپسون نوشته شده است .شکل 2عامل M

E p , m (f x , f y ) 

انتشار مدهای اینس-گاوسی را بهصورت تابعی از اعداد

 

) (x , y

55

p ,m

 E

 

)) (  i 2 ( f x x  f y y

dxdy

2

مشخصه مد نشان میدهد .با توجه به نمودارها میتوان

e

2

که در آن  f xو  f yمؤلفههای فرکانس فضایی عرضی
میباشند .برای محاسبه میدان در فضای فرکانس از
روابط تبدیل مختصات کارتزین و بیضوی بهصورت:
2

),

4x

2



2

52

),

4x

2



2

2

(r  1) 

2

2

(r  1) 

1

2

cosh (r 

2

1

cos (r 

1

 

2
1

دریافت که عامل  Mپرتوهای اینس-گاوس تابع
صعودی از مرتبه مد  pبوده و مستقل از عدد مد m

است .این نتایج به خوبی با نتایج محاسبه فاکتور کیفیت
پرتوهای بسل-گاوس و ماتیو-گاوس که از دسته
پرتوهای هلمهولتز هستند همخوانی دارد .در این دو
دسته پرتو نیز عامل کیفیت وابستگی مستقیم به مرتبه



2

مد داشته و با تغییر مرتبه مد بهصورت یکنواخت تغییر
2

2

2

x y

r

میکند [ .]51،29اکنون به بررسی رفتار عامل M

پرتوهای اینس-گاوس برحسب مرتبة مد میپردازیم .با

بررسی عددی عامل  M 2پرتوهای...

52

2

برازش دادههای عددی میتوان دریافت که دادههای

رابطه بهوضوح نشان میدهد وابستگی عامل M

محاسبه شده به خوبی با یک تابع یکنواخت خطی قابل

انتشار این دسته از پرتوها با مرتبه مد کامالً توصیف

توصیف است زیرا با افزایش اعداد مشخصه مدها عامل

میشود.

2

 Mنیز بهطور خطی افزایش مییابد .بنابراین میتوان

از آنجا که محاسبات بهصورت عددی انجام شده است

با تطبیق یک تابع خطی بر دادههای محاسبه شده

ارائه مرتبه خطا در محاسبات و درجه اطمینان رابطه

ضرایب معادله برازش را محاسبه نمود.

برازش شده مفید خواهد بود .به این منظور میتوان از
کمیت مجموع مربعات خطاها استفاده نمود [:]22
52

الف







SSE    ( M ( p )  M ( p ) fit ) 
2

2

2

p

در حقیقت کمیت  SSEمعیاری برای انتخاب بهترین
برازش بر دادههای محاسباتی میباشد و در صورتی که
این کمیت صفر شود مدل دقیقاً بر دادهها منطبق و
سازگار است .با استفاده از معادله 52شکل 2تغییرات
کمیت مذکور برحسب عدد مد  mرا نشان میدهد .با
محاسبه این کمیت برای مدهای اینس-گاوس واضح

ب

2

است که رابطه بهدست آمده برای محاسبه عامل M

پرتوهای اینس-گاوسی رابطهای قابل اطمینان بوده و با
افزایش عدد مد ( )mخطا در رابطه برازش کاهش
مییابد .همچنین از آنجا که عامل  M 2نشان دهنده آن
شکل .2محاسبه کمیت  SSEبرحسب عدد مد  mبر
اساس معادله ،52الف) مدهای زوج و ب) مدهای

است که پرتو از نظر توزیع شدت و همچنین چگونگی
انتشار تا چه حد مانند پرتو گاوسی  TEM 00رفتار
میکند ،میتوان افزایش این عامل را با افزایش مرتبه مد

فرد.

توضیح داد .با افزایش مرتبه مد ( ،)pشکل ،5توزیع
نتایج محاسبات نشان میدهند رفتار عامل  M 2مستقل

شدت در صفحه عرضی تغییرات بیشتری نسبت به مد

از عدد مد بوده و بهصورت خطی با مرتبة مد وابسته

 TEM 00دارد ،بهعبارت دیگر تعداد لکهها افزایش

است این وابستگی برای مدهای زوج و فرد اینس-

مییابد .این تغییرات نتیجه تغییرات بیشتر میدان

گاوسی بهصورت زیر است:

الکتریکی در صفحه عرضی است .همچنین توزیع

𝑀(𝑝)2𝑓𝑖𝑡 = 𝑝 + 1

شدت از مرکز باریکه (محور  )zدور میشود و انرژی

شکل 9نتایج برازش دادههای حاصل از محاسبات

پرتو در فضای گستردهتری نسبت به مد TEM 00

عددی بر تابع خطی را برای دو گروه مدهای اینس-

پخش میشود (شکل .)5از طرف دیگر با توجه به

گاوسی با اندیس های زوج و فرد نشان میدهد.

معادالت  3 ،8و  50در محاسبه عامل  M 2توزیع شدت

با توجه به نتایج ،رابطه خطی 59میتواند برای پیشبینی

 | E p ,m (x , y ) |2نقش اساسی دارد و با تغییر آن مقدار

عامل  M 2برای این مدها مورد استفاده قرار گیرد .این

عددی عامل  M 2نیز تغییر خواهد کرد .بنابراین با

59
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Numerical investigation of the M 2 factor of paraxial InceGaussian beams
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Abstract
Ince-Gaussian beams are a complete member of Helmholtz-Gauss beams and are exact
and orthogonal solution of paraxial wave equation in elliptical cylindrical coordinates. In
this paper, numerical evaluation of the M2 factor of Ince-Gaussan beams based on second
order moments of intensity is presented. The results show that the M2 factor is an
increasing function of mode order whereas it is independent of mode number. These
calculations can help optical system designers to compute the quality factor of these
beams very easily without the need to use other complex calculations.
Keywords: Paraxial wave equation, Helmholtz gauss beams, Ince-gaussian beams, M2
factor
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