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Abstract- In this paper, we detail the self-reconstruction property of the superposition 

of Laguerre-Gaussian and Mirrored Laguerre-Gaussian beams, observationally and 

quantitatively. For this purpose, by exerting two kinds of masks, the beams are propagated 

via Huygens Convolution Method. Simulation results show that the self-reconstruction 

property of the superposition of Laguerre-Gaussian and Mirrored Laguerre-Gaussian beams is 

more desirable than the Laguerre Gaussian beams. 
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 مقدمه -1

توابع خاص  .  در واقع از[1]های اخیر کاربرد توابع خاص ریاضی در تولید و انتشار نور ساختار یافته بسیار مورد توجه قرار گرفته استدر سال       

شد. این نوع باهای آنها توسط این دسته از توابع قابل توصیف میهای ساختار یافته استفاده شده و بسیاری از ویژگیریاضی جهت نمایش باریکه

های های ساختار یافته، باریکهنمایند. در بین باریکهشوند و تعداد زیادی از آنها در طول انتشار ساختار خود را حفظ میها به آسانی تولید میباریکه

همگن یکنواخت بوده و ها در طول انتشار در یک محیط ف هستند. شکل شدت عرضی این میدانهای اپتیکی خوش تعریاوسی یکی از میدانگ-الگر

و  [3]. و در اطالعات کوانتومی [2]ای مداری نیز هستندهای چرخان، حامل تکانه زاویهوری دارند. این باریکهای، تقارن محدر مختصات استوانه

 ها صورت گرفته است.توجه خاصی به این نوع باریکه  [4]دستکاری ذرات 

است که توانایی ترمیم دامنه باریکه را در کمترین فاصله از مانع توصیف  1ها، خاصیت خودترمیمیباریکهیکی از خواص منحصربفرد و مهم کلیه        

های ایری در فضای آزاد به ها انجام شده است. به عنوان مثال، ویژگی خودترمیمی باریکهکند. کارهای پژوهشی زیادی در مورد این ویژگی باریکهمی

های ایری، توسط بروکی و همکارانش نه تنها به صورت نظری بلکه به صورت .  همچنین این ویژگی باریکه[5,6]صورت نظری مطالعه شده است

. وی و همکارانش [7]ها می توانند شکل و ساختارشان را تحت شرایط آشفتگی حفظ کننداند که این باریکهتجربی بررسی شده و آنها نشان داده

ترمیمی و شتاب عرضی آنها را به صورت تجربی بررسی کرده، یک ان را تحلیل و بار توپولوژیکی، خاصیت خودهای ایری چرخدینامیک انتشار باریکه

. [8]اندهای چرخان منحصربفردی با خاصیت خودترمیمی و شتاب عرضی برای کاربرد در اپتیک و فوتونیک ارائه دادهروش بسیار موثر برای تولید باریکه

. [9]اندتابع پیرسی، جواب جدیدی برای معادله پیرامحور ارائه داده و خواص خودکانونی و خودترمیمی آن را مطالعه کردهرینگ و همکارانش، بر اساس 

گاوسی هم محور با کمر باریکه یکسان توسط وایتی و همکارش، به صورت تجربی تولید شده و نشان -ساختار حلقوی اپتیکی برهمنهی دو باریکه الگر

. آیلو و همکارش مکانیسم خود ترمیمی باریکه بسل را ارائه [10]ها علی رغم پراشی بودن دارای ویژگی خودترمیمی هستندوع باریکهاند که این نداده

های شبه بسل را به صورت تحلیلی . لیتوین و همکارانش خودترمیمی باریکه[11]اندداده و کمترین فاصله خودترمیمی آن از مانع را به دست آورده

. و گنگ و همکارانش رفتار غیرپراشی و خودترمیمی باریکه بسل نامتقارن را با استفاده از شبیه سازی عددی بررسی [12]مطالعه کرده  و تجربی

 .[13]اندنموده

دهد باریکه حاصل از ها نشان میاند که نتیجه بررسیای با یکدیگر برهمنهی شدهاوسی آینهگ-گاوسی و الگر-در این پژوهش دو باریکه الگر       

ن با در نظر اصیت خودترمیمی بهتری است. بنابرایخگاوسی دارای -ای، در مقایسه با باریکه الگراوسی آینهگ-رگاوسی با الگ-برهمنهی دو باریکه الگر

ای گاوسی آینه-رگاوسی با الگ-اصیت خودترمیمی جزئی آنها نیز با برهمنهی دو باریکه الگرگاوسی، نقص خ-ای الگرگرفتن مزایای بسیار مهم باریکه

ها در انتشار با استفاده از هیابد. عالوه بر مورد یاد شده، با تعریف یک تابع تشابه، میزان کمی ویژگی خودترمیمی باریکبه طور قابل توجهی بهبود می

 گشت هویگنز،  با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفته است که به تفصیل بیان خواهد شد.روش هم

 ایگاوسی آینه-گاوسی با الگر-های الگرتئوری برهمنهی باریکه -2

 [14] شود:اوسی در مختصات دکارتی به صورت زیر تعریف میگ-یک باریکه الگر دامنه مختلط 

𝐸𝑛𝑚(x,y,z) = 
𝑤0

𝑤(𝑧)
(

√2

𝑤(𝑧)
)

𝑚

(𝑥 ± 𝑖𝑦)𝑚 𝐿𝑛
𝑚 [

2(𝑥2+𝑦2)

𝑤2(𝑧)
] 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥2+𝑦2)

𝑤2(𝑧)
+

𝑖𝑘(𝑥2+𝑦2)

2𝑅(𝑧)
] 𝑒𝑥𝑝[−𝑖(𝑚 + 2𝑛 + 𝑖)𝜁(𝑧)],

  (1) 

𝑧𝑅، طول موج، λ، شعاع کمر باریکه گاوسی،  𝑤0که در آن  =
𝜋𝑤0

2

𝜆
𝑤(𝑧)، برد رایلی، = 𝑤0√1 + (

𝑧

𝑧𝑅
)2 ،𝜁(𝑧)=arctan(

𝑧

𝑧𝑅
، فاز گوی، (

𝑚 گاوسی، و -، بار توپولوژیکی چرخان باریکه الگر𝐿𝑛
𝑚باشند. در عمل با افزایش ای الگر مرتبط می، چندجمله𝑚ها افزایش ، شعاع شدتی باریکه

 شود:می با رابطه زیر توصیف 2ها با استفاده از منشور داوگاوسی نسبت به محور عرض-های الگرای شده باریکهیابد. فرم آینهمی
 

𝑀𝐸𝑛𝑚(x,y,z) = 
𝑤0

𝑤(𝑧)
(

√2

𝑤(𝑧)
)

𝑚

(𝑥 − (±𝑖)𝑦)𝑚 𝐿𝑛
𝑚 [

2(𝑥2+𝑦2)

𝑤2(𝑧)
] 𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑥2+𝑦2)

𝑤2(𝑧)
+

𝑖𝑘(𝑥2+𝑦2)

2𝑅(𝑧)
] 𝑒𝑥𝑝[−𝑖(𝑚 + 2𝑛 +

𝑖)𝜁(𝑧)],               (2) 

 ای به صورت زیر خواهد بود:ینهگاوسی آ-رگاوسی با الگ-های الگربنابراین شدت حاصل از برهمنهی باریکه

                                                           
1 healing-Self 
2 Dove Prism 
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𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) = |𝐸𝑛𝑚(x,y,z) + 𝑀𝐸𝑛𝑚(x,y,z)|2                (3) 

 هاکمی کردن میزان خودترمیمی باریکه -3

کنیم به طوری که این تابع، درصد تشابه بین باریکه انتشار داده شده ها، تابع تشابه زیر را تعریف میبرای نشان دادن میزان کمی خودترمیمی باریکه

 دهد.ای و مربعی را ارائه میهای دایرهبا ماسک 𝐵 ، و باریکه انتشار داده شده 𝐴بدون ماسک 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦(𝐴, 𝐵) = (1 − √
‖𝐴2−𝐵2‖

‖(𝐴+𝐵)2‖
) ∗ 100     (4) 

به منظور  تریس می باشد.ام درایه به درایه آن ماتریس و نرم داده شده همان نرم فروبنیوس ما nام هر ماتریس، توان  nکه در آن منظور از توان  

شود. منظور از خودترمیمی مثبت این وضوح هرچه بیشتر میزان کمی خودترمیمی اصطالحات خودترمیمی مثبت و خودترمیمی منفی تعریف می

یشتر ای که بیشترین درصد تشابه وجود دارد باست که در صد تشابه باریکه ترمیم یافته با باریکه اصلی در مقایسه با باریکه ماسک شده در فاصله

ای که بیشترین درصد تشابه را دارد کمتر از  است و در مقابل خودترمیمی منفی به این معنی است که در صد تشابه باریکه ترمیم یافته در فاصله

 درصد تشابه باریکه ماسک شده در صفحه مقدماتی است.

 3روش هم گشت هویگنز -4

ای ، روش تبدیل فرنل و روش هم توان از میان آنها به روش طیف زاویهود دارد که میها در طول انتشار وجچندین روش برای محاسبه پراش باریکه

 :[15]کنیمگشت هویگنز اشاره نمود. ما در این تحقیق از انتگرال هم گشت هویگنز استفاده می

𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸0 ⊙ 𝑆𝐻 = 𝐹−1{𝐹{𝐸0(𝑥0, 𝑦0)}[𝑘𝑥, 𝑘𝑦]𝐹{𝑆𝐻(𝑥0, 𝑦0)}[𝑘𝑥, 𝑘𝑦]}[𝑥, 𝑦]  (5) 
 هویگنز به صورت زیر است  4ایآن تابع انتشار نقطه که در

𝑆𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −
𝑖𝑘

2𝜋𝑧
exp (𝑖𝑘√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)                                                                 (6) 

 شود.( مالحظه می شود، در انتشار با این روش، از سه تبدیل فوریه استفاده می5همان طور که از رابطه )

 نتایج کمی و شهودی خودترمیمی -5

ای و مربعی هم مساحت های دایره، با ماسکLG+MLGو  LGهای در این بخش، خودترمیمی شهودی و میزان خودترمیمی کمی باریکه

𝑚پیکسل را با جزئیات کامل به ازای بارهای توپولوژیکی مختلف  2827و  314های اعمال شده روی باریکه به مساحت = مورد بررسی   1,2,5,10

 قرار خواهیم داد.

 1000در  1000ای، در یک آرایه شبکه بندی شده گاوسی آینه-گاوسی با الگر-گاوسی و برهمنهی دو باریکه الگر-رفتار خودترمیمی باریکه الگر

𝜆مورد بررسی قرار گرفته شده است که در آن  1000λپیکسل با کمر باریکه   = 632.8 × گاوسی به عنوان -الگر هایباشد. باریکهمی 10−9

های غیر گاوسی در مقایسه با باریکه-های الگرهای موجود دارای کاربردهای بسیاری است. ولی یکی از معایب باریکهترین باریکهیکی از پراهمیت

 پراشی دیگر مانند بسل و غیره،  داشتن خاصیت خودترمیمی جزئی آنهاست.

پیکسل، با استفاده از روش هم گشت هویگنز  314ای به مساحت و ماسک دایره  1000λبا کمر باریکه    های برهمنهی شده(  انتشار باریکه1شکل )

مسافت دلخواه و میزان تشابه آنها با باریکه انتشار داده  10 دهد که به عنوان نمونه، توزیع شدت این باریکه درهای مختلف نشان میرا در مسافت

ها آورده شده است. به عنوان مثال، میزان تشابه باریکه برهمنهی شده با باریکه بدون ماسک در زیع شدت باریکهشده بدون ماسک، زیر هر یک از تو

𝑧صفحه مقدماتی  = 𝑧𝑜𝑝𝑡درصد و بیشترین میزان تشابه در فاصله   95.23برابر   0 =  درصد است. 99.12متر برابر   2.2

       

 
𝑳𝑮( انتشار باریکه 1شکل ) + 𝑴𝑳𝑮  𝟏𝟎𝟎𝟎با کمر باریکه𝛌  با استفاده ازHCM  به ازای𝒎 =  فواصل دلخواه در 𝟏

                                                           
3 Huygens Convolution Method 
4 Point Spread Function (PSF) 
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LGو    LGهای ای رفتار کمی شده باریکه( به طور مقایسه2در شکل )       + MLG   1000دارای کمر باریکهλ ای و مربعی های دایرهبا ماسک

دهد که به دلیل تقارن موجود در ماسک ی شده است. نتایج بررسی ها نشان میهای مختلف بررس  𝑚 پیکسل به ازای  314هم مساحت به مساحت 

 ای، خاصیت خودترمیمی مالحظه شده در همه موارد نسبت به ماسک مربعی بیشتر است. به لحاظ شهودی نیز این امر مشهود است. دایره

های ها باریکه،  در تمامی حالتLG+MLGو   LGهایر مقایسه باریکهتوان گرفت آن است که د( می2ای که با توجه به شکل )مهمترین نتیجه      

LG+MLG  گاوسی  هستند. به عنوان مثال، به ازای بار توپولوژیکی -های الگردارای خاصیت خودترمیمی بیشتری نسبت به باریکه𝑚 = در   1

𝑧درصد در  97.10ای میزان تشابه پس از انتشار از گاوسی با ماسک دایره-های الگرخصوص باریکه = 𝑧𝑜𝑝𝑡درصد  در  98.36به    0 = 2.8  

𝑧 درصد در  95.23میزان تشابه از  LG+MLGیابد در حالی که در مورد مشابه برای باریکه متر افزایش می = 𝑧𝑜𝑝𝑡 درصد در  99.12به   0 =

، میزان اختالف 𝑚شود. به وضوح با افزایش  مشاهده می یابد. در مورد ماسک مربعی نیز به طور شهودی و کمی رفتار مشابهمتر افزایش می 2.2

 LG+MLGهای  ها باریکهیابد. در تمامی حالتتشابه هر دو باریکه در دو صفحه مقدماتی و بهینه، با در نظر گرفتن هر دو ماسک همواره کاهش می

 LGهای رسند. همچنین توزیع شدت در باریکهگاوسی، در مسافت کمتری از صفحه مقدماتی به بیشترین میزان تشابه می-های الگرنسبت به باریکه

 اند.های پر شدت در نقاطی به تعداد بارهای توپولوژیکی باریکه مورد نظر در روی باریکه متمرکز شدهنامتقارن بوده و لکه

       

 
𝑳𝑮و  𝑳𝑮های ( انتشار باریکه2شکل ) + 𝑴𝑳𝑮پیکسل، با میزان تشابه در صفحه  314ای  و یک ماسک مربعی با مساحت ، با یک ماسک دایره

𝒛مقدماتی  = از صفحه مقدماتی 𝒛𝒐𝒑𝒕و میزان تشابه در فاصله   𝟎

پیکسل، میزان خودترمیمی  2827ای و مربعی به شود، مشابه نتایج قبلی با افزایش مساحت ماسک دایره(  نیز مشاهده می3همانطور که در شکل )

گاوسی با توجه به -های الگرگاوسی است. الزم به توضیح است که در این حالت باریکه-های الگرهای برهمنهی شده همواره بیشتر از باریکهباریکه

از لحاظ کمی دارای میزان خودترمیمی منفی بوده و به لحاظ شهودی نیز توزیع شدت نامتقارن و غیر یکنواخت  ها mها، با ازای تمام اندازه ماسک

در یک فاصله به بیشترین میزان خودترمیمی  m=2ها به جز  ای و مربعی در همه حالتهای برهمنهی شده با لحاظ هر دو ماسک دایرههستند.  باریکه

گاوسی، خاصیت خودترمیمی خود را از دست -های الگریابیم که با افزایش مساحت ماسک، باریکه( در می3( و )2) رسند. با مقایسه دو شکلمی

 دهند.می
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𝑳𝑮و  𝑳𝑮های ( انتشار باریکه3شکل ) + 𝑴𝑳𝑮تشابه در پیکسل، با میزان  2827ای و یک ماسک مربعی با مساحت ، با یک ماسک دایره

𝒛صفحه مقدماتی  =  از صفحه مقدماتی 𝒛𝒐𝒑𝒕و میزان تشابه در فاصله   𝟎

  LG+MLGهای ای و مربعی به دو ماسک متقارن، باز هم میزان خودترمیمی باریکههای دایرهدهد که با افزایش تعداد ماسک( نشان می4شکل )

های پر شدت در نقاطی به تعداد ای و مربعی، تعداد لکهبا هر دو ماسک دایره LGهای است. با توجه به شکل در باریکه LGهای بیشتر از باریکه

2𝑚  های برهمنهی شده شامل دو های اعمال شده، باریکهتوان گفت که با توجه به تقارن ماسکاند. همچنین میها متمرکز شدهدر روی باریکه

 یابند.های شامل یک ماسک، به ماکسیمم میزان خودترمیمی دست می، سریعتر از باریکه m=10به جز درحالت ماسک در اکثر موارد 

 

 
𝑳𝑮و  𝑳𝑮های  ( انتشار باریکه4شکل ) + 𝑴𝑳𝑮پیکسل،  با میزان تشابه در صفحه مقدماتی  314ای  و مربعی با مساحت ، با دو ماسک دایره

𝒛 =  از صفحه مقدماتی 𝒛𝒐𝒑𝒕و میزان تشابه در فاصله   𝟎
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، در برخی از  موارد میزان  LG+MLGگیریم که عالوه بر مثبت بودن میزان خودترمیمی باریکه های ( نتیجه می5با دقت در شکل )

، به ماکسیمم میزان LGای هدر فواصل کمتری نسبت به باریکه LG+MLGمنفی بوده و غالبا باریکه های  LGهای خودترمیمی باریکه

های پر شدت دو برابر بار نامتقارن بوده و مشابه حالت قبل تعداد لکه LGهای یابند. توزیع شدت در باریکهخودترمیمی خود دست می

های اریکهشود که در تمامی موارد، میزان خودترمیمی ب( به وضوح مالحظه می4) ( و5های )است. در مقایسه شکل LGتوپولوژیکی باریکه 

( بوده و با توجه 4های برهمنهی شده  شکل )( از لحاظ کمی بسیار بهتر از باریکه5ای شکل )گاوسی آینه-گاوسی با الگر-برهمنهی شده الگر

ی در تمام m=1( هستند. همچنین به جز حالت 5های شکل )( بهتر از باریکه4های شکل )ها، از لحاظ شهودی تمام باریکهبه اندازه ماسک

رسند. از گاوسی در کمترین فاصله از مانع، به بیشترین میزان خودترمیمی می-های الگرهای برهمنهی شده نسبت به باریکهموارد باریکه

( به مراتب بهتر از 5های شکل )توان دریافت که در صورت مثبت بودن، اختالف میزان خودترمیمی باریکه( نیز می3( و )5های )شکل

 باشند.( می3ل )های شکباریکه

 
𝑳𝑮و  𝑳𝑮های ( انتشار باریکه5شکل ) + 𝑴𝑳𝑮پیکسل،  با میزان تشابه در  2827ای و دو ماسک مربعی با مساحت برابر ، با دو ماسک دایره

𝒛صفحه مقدماتی  =  از صفحه مقدماتی 𝒛𝒐𝒑𝒕و میزان تشابه در فاصله   𝟎

 

 نتیجه گیری -6

ای مورد گاوسی آینه-های الگرگاوسی برهمنهی شده با باریکه-های الگرگاوسی و باریکه-های الگرباریکهدر این پژوهش خاصیت خود ترمیمی 

گاوسی دارای -های الگرای برهمنهی شده با باریکهگاوسی آینه-های الگرها، حاکی از آن است که باریکهبررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی

گاوسی عادی هستند. همچنین این ویژگی در این مقاله به صورت کمی نیز گزارش -های الگرباریکه خاصیت خود ترمیمی بیشتری نسبت به

 شده است.
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