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  98: اتصفح تعداد            27/11/94 دفاع: تاریخ                             علوم پایه :دانشکده 

  :چکیده

فانتزي فیزیکدانان نظري هاي بخش عملی شدن بسیاري از تئوري ظهور لیزرهاي پرتوان در سالهاي اخیر نوید

باشد. هاي غیرخطی میي باالتر در اندرکنش لیزر با محیطهاي مرتبهد، تولید هماهنگیکی از این موار شده است.

هایی ي باال توسط نانوذرات از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در چنین سیستمهاي مرتبهتولید هماهنگ

بااستفاده نامه نن پایاباشد. در ایي ذرات قابل کنترل میمشخصات فیزیکی خروجی سیستم وابسته به شکل و اندازه

ي باال در اندرکنش لیزرهاي هاي مرتبهتولید هماهنگدرود به بررسی  -از یک مدل کالسیکی همانند مدل لورنتس

از  ناشی که ابر الکترونی ه است. فرض شده شده استي تناوبی از نانوذرات کروي شکل پرداختاایهپرتوان با آر

پس از مروري بر باشد. کروي میي نانوساختار، هاي تشکیل دهندهاتمهاي ستهبارهاي مثبت ه هاي رسانشالکترون

اي از  پهد هماهنگ مرتبه سوم در محیطی کي تولیهاي مرتبط با اندرکنش لیزر با نانوذرات به بررسی پدیدهپدیده

و بازده تابشی هنگ سوم عیرخطی هماریان جچگالی با استفاده از یک رهیافت بسط اختاللی، . ایمنانوذرات پرداخنه

اي خطی از نانوذرات به دست آمده است. در مرحله بعد به بررسی تولید هماهنگ مرتبه دوم در زنجیرهاین هماهنگ 

جریان غیرخطی  چگالی و به دست آوردن پس از حل معادالت دیفرانسیل جفت شدهو  ایم اندرکنشی پرداخته

هندسه سیستم نقش کلیدي در  ان داده شده کهنش .را به دست آوردیم آنالگوي تابشی  و بازده تابشیهماهنگ دوم، 

رود مناطق میانتظار ها هنگامی که ذرات  در مجاورت هم هستند به خاطر اندرکنش مؤثر آن دینامیک مسئله دارد.

  تشدیدي فرکانس تغییرات زیادي داشته باشد.

  نانوذرات، معادله ي موج-در کنش لیزري باال، نانواپتیک، انهاي مرتبههماهنگ: هاواژه کلید
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  فصل اول:

ي هاي مرتبهو تولید هماهنگ اپتیک غیرخطی

  باال

  

  

  

  



 

  

 
  

   دمهمق 1- 1

 وابستگی اینکه به شود. بستهمی توصیف آن قطبش با شده، اعمال الکتریکی میدان به محیط پاسخ  

 غیرخطی یا خطی اپتیک دو حوزه در نور با محیط برهمکنش خطی، غیر یا است خطی میدان به قطبش

 مطالعه لیزر اختراع با زیرا ،گردید مطرح 1960 سال در لیزر اختراع با خطی غیر اپتیک واقع در .شود می بررسی

 چند فرکانس تولید نظیر هاییپدیدهبود.  همراه نور باالي هايشدت با که گرفت صورت هاییو آزمایش

 در که نوري یک شعاع همگرایی خود پدیده و بلور یک درون از فرکانس تک نور یک عبور وسیله هب مانزهم

 و الکترونیکی فرایندهاي از ناشی  خطی، غیر آثار. شدند مطرح ،افتدمی اتفاق همگن ماده یک از عبور حین

- کیالکترونی فرایندهاي از ناشی آثار از هاییمثال سوم و دوم هايهماهنگ تولید. باشندمی الکترونیکی غیر

  .فتدامی اتفاق سریع بسیار نوري الکتریکی میدان و فعال هايالکترون اندرکنش بین هاآن در که اند

اي از اپتیک غیرخطی هاي باال به عنوان شاخهلید هماهنگوترین توجه در این فصل مربوط به تبیش

 با هاي فردهماهنگم تماکند و محیط را روشن می پر شدتیدر تولید هماهنگ باال باریکه لیزر  است.

یک  q بسامد لیزر و ωجا که در این شوند،جلو گسیل میرو به تاي در راس  qmaxمرتبه قطعتا  qωبسامد 

اثبات می مشاهده این اثر،شوند. گسیل میمشابه يها با بهرهتر هماهنگالبته بیش صحیح فرد است. عدد

بهره گسیل  رودبراي یک فرایند اختاللی انتظار میست. یک فرایند اختاللی نی کند که تولید هماهنگ باال،

کردند مشاهده  =q 221 از مرتبه هاییکنون هماهنگتا کاهش یابد. بسامد، مراتب باالتر با افزایش

   W/cm2هاي لیزر در گسترهستفاده از شدتانگ باال معموال باولید هماهت ).1999 و همکارانش،1(چنگ

 شود.می مشاهده 1014- 1016
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  خطیاپتیک غیر 2- 1

 همراه الکترومغناطیسی هاي تابش با نوسانات این و کند می نوسان محیط بارهاي نور تابش اثر در 

 باریکه میدان در لذا است، متناسب فرودي الکتریکی میدان با شده ایجاد الکتریکی میدان همچنین. است

 شکست ضریب طرفی از .دارد بستگی شده انجام نوسانات سرعت به که شود می ایجاد فازي تغییر ،انتقالی

 ضریب بارها، نوسان با بنابراین است، وابسته هاالکترون توزیع و هااتم آرایش به کلی طور به محیط یک

 در اثر این باشد فرودي يباریکه شدت از مستقل شکست ضریب در تغییر اگر. کند می تغییر شکست

 ها الکترون توزیع باشد مقایسه قابل اتمی بین میدان با وديفر باریکه شدت اگر .است خطی اپتیک محدوده

 شکست و بازتاب نظیر فرایندهایی . انجامد می شکست ضریب تغییر به، عمل ین. ا کند می تغییر محیط در

 غیرخطی هاي پاسخ .است خطیغیر اپتیک محدوده این که اند،وابسته فرودي باریکه شدت به محیط در

 -اپتو ابزارهاي به ساخت توانمی جمله از .است کرده پیدا بسیاي کاربردهاي وزهامر مواد در اپتیکی

4اپتیکی هاي محدود کننده و 3نوري هاي سیگنال پردازش ،2نوري کلیدهاي ساخت ،1الکترونیکی
 اشاره 

  .است متفاوت ترکیب آن و اتمی ساختار به توجه با ماده هر در غیرخطی رفتار نمود. نوع

ي  این قبیل در شاخه هایی ازمطالعه پدیده هاي نوري مواد در حضور نور و ویژگی تغییر و اصالح

هاي نوري  تنها نور لیزر شدت کافی براي تصحیح ویژگی ).2007، 5بوید( اپتیک غیر خطی جاي دارد

و  6دارد. آغاز شاخه اپتیک غیرخطی به کشف تولید هماهنگ مرتبه دوم توسط فراکن را اماجس

 7به وسیله مایمن کار اولین لیزر ي آمدن نحوه نمایش در از بعدبه ، بالفاصله 1961سال همکارانش در 

افتند  اند که وقتی اتفاق میاز این جهت غیرخطی غیرخطی نوري هايگردد. پدیده میبر ، 1960 سال در
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گ دوم براي مثال تولید هماهن .پاسخ سیستم مادي به میدان نوري اعمال شده یک پاسخ غیرخطی باشد

در نتیجه  .بخشی از پاسخ اتمی است که بستگی به توان دوم قدرت میدان نوري اعمال شده دارد نتیجه 

در  .یابد شدت نور تولید شده در بسامد هماهنگ مرتبه دوم با مربع شدت نور لیزر اعمال شده افزایش می

 P(t)=ℇ｡χ⁽¹⁾E(t)ا رابطه اپتیک خطی قطبش القا شده بستگی خطی به قدرت میدان الکتریکی دارد و ب

در اپتیک غیر خطی با بسط قطبش  .پذیرفتاري خطی نام دارد  χ⁽¹⁾شود، که ثابت تناسب  توصیف می

P(t) هاي  حسب توان برE(t) توان پاسخ نوري غیر خطی را به صورت زیر توصیف کرد: می 

)0 -1(                                                          P(t) = ℇ｡χ⁽¹⁾E(t) + ℇ｡χ⁽²⁾E²(t) + 

ℇ｡χ⁽³⁾E³(t)+  

       ≡ P⁽¹⁾ (t) + P⁽²⁾ (t) + P⁽³⁾ (t) + ··      

 

به ترتیب پذیرفتاري نوري غیر خطی مرتبه دوم و سوم نام دارد. فرض کردیم  χ⁽³⁾ و χ⁽²⁾ي ها کمیت

را  P⁽²⁾ (t) =ℇ｡χ⁽²⁾E²(t)  اي قدرت میدان الکتریکی وابسته است. تنها به مقدار لحظه tقطبش در زمان 

  یم. نامرا قطبش غیرخطی مرتبه سوم می P⁽³⁾ (t) =ℇ｡χ⁽³⁾E³(t) قطبش غیرخطی مرتبه دوم و 

  

  غیرخطی اپتیک و خطی اپتیک هاي ناحیه ): تفاوتهاي1- 1جدول(

  ناحیه اپتیک غیرخطی  ناحیه اپتیک خطی

  باشد. اصل برهم نهی صادق نمی  باشد. اصل برهم نهی صادق می

  )میشود مدوله( میکند تغییر محیط در بسامد  .ماندمی ثابت محیط از عبور با نور بسامد

  شکست و ذبج ضریب مانند نوري خواص

  .است فرودي نور شدت از مستقل

 تغییرات با شکست ضریب و جذب ضریب

 .میکند نورتغییر شدت

  برهمکنش هم با خطی محیط در نور باریکه دو

  ندارند.

 هم، با خطی غیر محیط در نور باریکه دو

  دارند. کنشبرهم

  



 

رتبه سوم اتفاق می افتد، مفرایندهاي فیزیکی حاصل از قطبش مرتبه دوم با آنچه درنتیجه قطبش 

یا به  هایی که مرکز تقارن و هاي نوري غیرخطی مرتبه دوم فقط در بلور اند. به عالوه برهم کنشمتفاوت

جامدات بی  گازها و که مایعات،به دلیل آن فتد.ااتفاق می، عبارتی رد بلورهایی که تقارنی وارونی ندارند

ا داراي تقارن وارونی هستند حتی بسیاري از بلوره (مانند شیشه) وشکل  2 ها تقریبا قابل  براي آن

هاي غیرخطی مرتبه دوم به وجود آورند. از  توانند برهم کنش لذا این موارد نمی صرف نظر کردن است و

 يبا پذیرفتار هایی که (یعنی آن، هاي نوري غیرخطی مرتبه سوم برهم کنش، طرف دیگر 3  توصیف

هم در محیط هاي بدون مرکز تقارن ایجاد  هایی که داراي مرکز تقارن هستند و می شوند) هم در محیط

که قطبش وابسته به  می شوند. دلیل کلیدي بودن نقش قطبش در توصیف پدیده هاي غیرخطی آن است

  تواند به عنوان چشمه موج الکترومغناطیسی عمل کند.زمان می

 

 هاي مرتبه باالتولید هماهنگ 3- 1

) قابل درك است. در 1993( 1هاي تولید هماهنگ باال با استفاده از مدل کارکام بسیاري از ویژگی

شود که اتم در معرض یک میدان لیزر قطبیده خطی است که شدت کافی را براي  این مدل تصور می

 اتم شود، PIتواند بیش تر از پتانسیل یونش یم  kیونیده کردن اتم دارد. هر چند انرژي جنبشی الکترون

الکترون یک     خاطر ماهیت نوسانی میدان نوري،) مشخص شده است، به2-1اما همانطور که در شکل (

  گردد. کند و بعد از هر دوره تناوب میدان نوري به هسته اتم باز میمسیر نوسانی را دنبال می
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نوسان  ωگیرد و بنابراین در بسامد الکترون تحت میدان شدید لیزر قرار می سیر الکترون بالفاصله بعد از یونش.: م1- 1شکل 

  .خواهد کرد

/21الکترون بخاطر رفتار  r  به هسته است، پتانسیل کولنی هسته، فقط هنگامی که بسیار نزدیک

ي امتناسب با شتاب لحظه شود، . میدانی که گسیل میکرد ي را احساس خواهدانیروي قابل مالحظه

هایی خواهد بود که به اندازه  شود، توالی تپ الکترون است و بنابراین میدانی که توسط هر اتم گسیل می

ها، تقریبا نیمی از  اي از اتم دوره تناوب میدان لیزر اصلی از هم فاصله دارند. اما، در مجموعهیک 

ها نزدیک به بیشینه منفی شده نزدیک به بیشینه مثبت میدان نوسانی لیزر و نیمی از آنهاي جدا  الکترون

هایی خواهد بود که به اندازه نصف دوره  کرد و در نتیجه، تابش گسیل شده توالی تپ  تابش خواهند

تابش همدوسی متقابل دارند و بنابراین طیف  ها، تناوب میدان لیزر اصلی از هم فاصله دارند. این تپ

دهد که به اندازه  هایی را تشکیل می گسیل شده تبدیل فوریه قطار تپ خواهد بود که یک سري از مولفه

هاي  شوند که با ویژگی هاي فرد گسیل مین تنها هماهنگدو برابر بسامد لیزر از هم فاصله دارند. بنابرای

 ، اند راهایی که بر پایه انرژي شناسی اللخوانی دارد. استدهایی داراي مرکز تقارن هم تقارنی عمومی محیط

 کار برد. انرژي قابل دسترس فوتون گسیل شده برابرهب  maxqتوان براي محاسبه بیشینه مرتبه هماهنگ می

توان به  منهاي انرژي یونش (منفی) الکترون است. این بیان را میانرژي جنبشی قابل دسترس الکترون، 

maxصورت  pq h k I   دهد که ضریب جمله انرژي  در نظر گرفت. اما محاسبات مفصلی نشان می

max؛ به عبارت دیگر،است 17/3جنبشی در حقیقت 3.17 pq h k I  . توافق خوبی با این پیش بینی  

 هاي تجربی دارد. داده



 

  

  نمایی از نحوه تولید هماهنگ مرتبه باال :2- 1شکل 

  

نشان داده شده است، که شامل سه مرحله  نحوه تولید هماهنگ مرتبه باالنمایی از  )2-1ل (کدر ش

ن از سد کولنی خود، به واسطه تابش میدان پرشدت وشاهد تونل زنی الکتر (آ) شود. در مرحله اولمی

کردن  گیرد و بعد از طیالکترون آزاد توسط میدان لیزري شدت می (ب) لیزري هستیم. در مرحله دوم

این عمل منجربه شتاب رو به عقب الکترون  برعکس شده وان لیزر نصف دوره تناوب نوري جهت مید

مرحله ترکیب مجدد است، یعنی الکترون با یون خود  (ج) مرحله سوم اما شود.ها) می(به سمت یون

انرژي جنبشی  و شامل انرژي یونیزاسیون اتمکند (انرژي این فوتون ترکیب شده و یک فوتون ساطع می

 .شود)الکترون که توسط اندرکنش آن با میدان لیزر به دست آمده، می

 هاي خطی میداناز نحوه پیشرفت زمینه اپتیک غیر این بخش را با توضیح تاریخی مختصري 

، مشاهده 1979و همکارانش در سال  1رسانیم. آگوستینی به پایان میو تولید هماهنگ باال پرشدت

ارش کردند که از آن به یونش در باالي حد آستانه نام برده شده است. این گروه، طیف اي را گز پدیده

شوند را اندازه گیري کردند و چندین بیشینه به فاصله  یونش تولید میهایی که توسط فوتو انرژي الکترون

 را به خود جلب ي توجه بسیاري از یکدیگر در طیف مشاهده کردند. این مشاهده، در مباحث نظر

رفت که فقط  که بر پایه اختالل با کمترین مرتبه بود، انتظار می ،هاي نظري آن زمانکرد، زیرا طبق مدل

در هاي مورد نیاز براي تولید یونش وجود داشته باشد.  ه تعداد کمینه فوتونبیک بیشینه مربوط 
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ن به عنوان قسمتی اند که در آن دو الکترو پرداخته جدیدترین کارهاي حال حاضر به امکان یونش دوگانه

). یکی از مشاهدات اولیه 1994 و همکارانش، 1(والکر شوند یونش از قید هسته خارج میاز فرایند فوتو

هاي لیزري به بزرگی ) است که با شدت1998( و همکارانش 2تولید هماهنگ باال، کار فراي

2/W cm1013 کار بردن گاز هاي هو بAr  ،Kr   وXe ام را مشاهده 133هاي باالتر از هماهنگ، هماهنگ

هاي کامپیوتري موفق تولید هماهنگ  ) یکی از اولین مدل1989( 3). کوالندر و شور5-1 (شکل کردند

به  هایی و شدت Psecهایی با زمان  ) با استفاده از تپ1993( 4و بالکو ه کردند. ال هویلرائباال را ار

W/2بزرگی cm1015 ام را در135هاي باالتر از مرتبه  هماهنگNe  .مشاهده کردند  

در ابتداي این بخش ه کرد که شرح آن ائرا ار تولید هماهنگ مرتبه باال) مدل نظري 1993( کارکام 

 هاي تجربی را به همراه داده هایی مشابه ) نیز تقریبا به طور همزمان، ایده1993و همکارانش ( 5آمد. شافر

 تولید هماهنگ مرتبه باال) یک نظریه کامال کوانتومی از 1994و همکارانش ( 6کردند. لوین اشتاین هائار

دهد. چنگ و  دست میههاي کمی ب بینی سازد و پیش دادند که اصول فیزیکی آن را روشن می هائار

حاصل  fsec26 هاي لیزري  که با استفاده از تپ He را در  هاي مرتبه باالهماهنگ )1997همکارانش (

هاي  ام را تفکیک کنند. طول موج297مربوط به مرتبه  nm800با طول موج  Ti از لیزر یاقوت کبود

) مشاهده شده است. 1998و همکارانش ( 7توسط اشنورر) eV) 500nm , hν =  25= λتر اندکی کوچک

 دردر انتشار باریکه لیزر  تولید هماهنگ مرتبه باالایند ) چگونگی تطبیق فر1998و همکارانش ( 8دورفی

 .اند گاز پر شده است را نشان داده با یک موجبر بسیار باریک که
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 ي.انرژ- کنش. (ب) توصیف تراز تولید بسامد مجموع. (الف) هندسه بر هم :3-1شکل 

   یک باریکه نور لیزر که قدرت میدان الکتریکی آن به صورت

)0 -2(                                                                                          

  . .i tE t Ee c c 
   

که پذیرفتاري مرتبه دوم به صورت، به بلوري شود نمایش داده می 2قطبش  تابد. غیر صفر دارد می

غیرخطی در چنین بلوري به صورت        2 2 2p t E t  صورتبه  و یا  

)0 -3(                                   

        2 2 2* 2 22 . .tp t EE E e c c      

یک قسمت در  و قطبش مرتبه دوم شامل یک قسمت در بسامد صفر (جمله اول) شود. ش داده مینمای

شود. در حالی منجر به تولید تابش با بسامد هماهنگ دوم میقسمت دوم (جمله دوم) است.  ω2بسامد 

فر مانی مرتبه دوم آن صزشود (زیرا مشتق  که قسمت اول آن منجربه تولید تابش الکترومغناطیسی نمی

شود که در آن میدان الکتریکی ایستایی در  است). این قسمت منجر به فرایندي به نام یکسوسازي نور می

  شود. داخل بلور غیرخطی تولید می

تحت شرایط تجربی مناسب، بازده فرایند تولید هماهنگ دوم می تواند به نحوي باشد که تقریبا تمام 

تبدیل شود.یکی از کاربردهاي تولید  ω2نگ دوم با بسامد به تابش هماه ωتوان تابش قرودي در بسامد 

  ی دیگري است.ک لیزر فرکانس ثابت به محدوده طیفهماهنگ دوم تبدیل خروجی ی



 

  

  تولید بسامد مجموع وتفاضل 2 - 4- 1

 شامل دو مولفه ،تابدمی(2) غیرخطی وقتی میدان نوري به یک محیط غیرخطی با پذیرفتاري

   بسامدي مجزا به صورت زیر است

)0 -4(                                                                             1 2
1 2 . .i t i tE t E e E e c c      

.که .c c  پس داریمنشان دهنده ي مزدوج مختلط است  

)0 -5(                        
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  تر است که نتیجه را به صورتراحت

)0 -6(                                                                                 

     2 ni t
n

n

p t p e    

هاي بنابراین دامنه موهومی مولفه .شودانجام میω بنویسیم که جمع روي تمام بسامدهاي مثبت و منفی

  بسامدي مختلف به شکل زیر هستند:

)0 -7(                                                              
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)، SFGوم و جمالت بعدي به ترتیب به تولید بسامد مجموع () به تولید هماهنگ دSHGکه جمالت (
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