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چکیده
تفاضل محدود محاسبه شدد    یعدد  به روش یگاوس هم سر پشت یهااز انتها با پالستحت دمش  KTP یرخطیبلور غاز گرما در  یفاز ناشق یعدم تطب ،ن کاریدر ا
 به زیجه فاز نیکند؛ درنت یر مییبا زمان تغ بلورنقاط مختلف  ی، دمایدر دمش پالسوارد محاسبات شد   ،بلور یدماوابسته به  یپاشندگروابط ق یاز طر ییدما یوابستگ
ع یتوز ی محاسبه یبراجه فاز تابع زمان و مکان خواهد شد  یشود  در نت یجه مینت بلور یمرزها دما در یش برایرماز از شرط سین یمکان یوابستگ شود  یوابسته ممان ز

تفاضدل   یعددد به روش  محاسبات حل شد ط مرزی تابش و همرفت یاشرن یو همچن  بستگی دمایی رسانندگی گرماییوا با لحاظ کردن گرمارسانش ی  معادلهدما، 
 شد   انجامفرترن ط یدر مح (Homemade) خودنوشت یک کد محاسباتیتوسط  محدود
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Abstract 
 

In this work, the thermally-induced phase mismatching for nonlinear crystal of KTP under repetitively pulsed 

pumping was calculated using numerical method of finite difference. The temperature dependency of the phase 

was calculated through the temperature dependency of dispersion relations. In pulsed pumping, the crystal 
temperature changes with time, so the phase changes with time, too. The space dependence of phase comes from 

cooling conditions for crystal boundaries. In order to calculate the crystal temperature, the conduction heat 

equation with considering temperature dependence of thermal conductivity and convection and radiation for 
boundaries were used. The results were achieved by a home-made code written in FORTRAN. 

 PACS No. 42, 44, 89 

 

 مقدمه

شوند   های شدید فعال می های اپتیک غیرخطی اغلب با تابش پدیده

نور لیزر به عنوان یک منبع پرشدت بهترین گزینه است  بخشدی از  

انرژی این نور پرشدت بده ودورت گرمدا توسدط سیسدتم  د         

برد  درضمن یک شیب دمایی نیز  شود و دمای سیستم را باال می می

ضریب شکست بسیار بده دمدا   گردد  از طرفی  در سیستم ایجاد می

حساس است و کمترین تغییر در ضریب شکست، تغییرات اساسی 

بده ایدن ترتیدب کده تغییدر       کندد   های غیرخطی ایجاد می در پدیده

ضریب شکست از طریق تغییر در بردار موج و درنهایدت تغییدر در   

ی فاز وابسته به دما، باید  برای محاسبه شود  فاز، وارد محاسبات می

ی گرما بده دسدت    زمانی و مکانی دما را از طریق حل معادله توزیع

  آورد 
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گرمددا را در  ی معادلدده از محققددین یگروهدد 2001در سددال      

 ییدمددا یبدددون در ن ددر گددرفتن وابسددتگ  یا مختصددات اسددتوانه

حدل   یلد یو با منبع دمش ثابت بده ودورت تحل   ییگرما یرسانندگ

گرما را با  ی معادله 2010ان و همکارانش در سال ی  وبائ[1]کردند 

  مولفان این مقاله [2]حل کردند  یط در مختصات دکارتیهمان شرا

 ییادمد  یمعادله گرما را بدون در ن ر گرفتن وابستگ 2011در سال 

و بدا   یگاوس د و بسل یچشمه پالسی گاوس یبرا ییگرما یرسانندگ

محددود حدل    یتفاضدل  ی    در راستای کریستال به روش عدد

را های غیرخطدی   بلورع دمای ینیز توز 2012در سال   [3,4]کردند 

بددرای  یب رسددانندگیضددر ییدمددا یبددا در ن ددر گددرفتن وابسددتگ

تفاضدل   یعدد یها با استفاده از روشمختلف گرمایی  های چشمه

در همین سال یک   [8-5]محدود محاسبه کردند  یمحدود و ا زا

ی پالسدی بدا    ی گرمدا بدا چشدمه    حل تحلیلدی بدرای حدل معادلده    

  [9]چشمپوشی از تابش ارائه کردند 

، امکان  فت شدن آن با و فاز گرما ی معادله یاز حل عددیامت     

  در مددورد روش تفاضددل محدددود،  [10]سددایر معددادالت اسددت  

 یآن یک امتیاز اسدت چدرا کده بدا هوشدمند      ی ساده یساز گسسته

کددرد کدده  یسدداز نددهیبه یا را بدده گوندده یتددوان کددد محاسددبات یمدد

از محاسدبات را در   یادیز بتوانند حجم زین یمعمول یپردازشگرها

ر از طرف دیگر روش ا زای محددود د   [11]زمان کم انجام دهند 

 ای دارند، تواناتر است   ی پیچیده حل مسائلی که هندسه

فداز ارائده   ی عدم تطبیدق   در این کار یک حل عددی برای محاسبه

هدای   شده است  با  فت کردن این معدادالت بدا معدادالت پدیدده    

هدای   تدوان مددل   مختلف غیرخطی مانند تولید هماهند  دوم، مدی  

   کردتری ارائه  دقیق

 

یطمرزیگرماوشرایمعادله
 :[9]معادله حاکم بر توزیع دما در  امدات به ودورت زیدر اسدت    

(1)                                         
 

.( )
T

c K T S
t

 
رسانندگی گرمایی  Kگرمای ویژه و  c چگالی  رمی، که در آن 

نیز چشمه گرماست که در این کار یک لیدزر پالسدی    Sبلور است  

حل آن به ی گرما، شرایط مرزی و  قیق معادلهشرح دگاوسی است  

آمدده   7و ا زای محدود در مر دع  محدود های حل تفاضل  روش

 است  

فازیمعادله
ی عدم تطبیق فاز باید تغییرات بردار موج را در طدول   برای محاسبه

کریستال محاسبه کنیم  از آنجا که بردار موج وابسته به دمدا و دمدا   

نیز وابسته به مکان است، از این تغییرات در طول کریستال انتگرال 

   شود گرفته می

(2)                                     
0

( ) ( ).
z

total
T k T dz

  
در این کار از تطبیق فاز نوع دوم برای تولید هماهن  دوم اسدتفاده  

بنابراین رابطه عدم تطبیق فاز نوع دوم به ودورت زیدر   شده است  

  : [10] شود مینوشته 

(3)         , , ,2( ) ( ) ( ) 2 ( )o e e

total
k T k T k T k T                            

که در آن 
0

( ) ( ) ( )k T k T k Tی اتو ه به رابطده   بn
k

c
 ،

و دود   شکست ماده بهتغییرات عددموج در اثر تغییرات در ضریب

نوشدته  ودورت زیدر    رو معادله عدم تطبیدق فداز بده   این آید  ازمی

  : شود می

(4)        
, , ,2

( )

, , ,2

0 0 0

( ) ( ) 2 ( )

( ) ( ) 2 ( )

o e e

total T

o e e

k n T n T n T
c

n T n T n T
c

 

 آمدده اسدت   9در مر دع   5ی  روابط مورد نیاز برای محاسبه رابطه

   )28تا  15روابط (

جینتا

50و طول زمانی  0.05Jهایی با انرژی ی نتایج برای پالس همه s 

هدا بده  دز     ی شدکل  فرکانس تکرار پالس در همه اند  گزارش شده

 در هر  فت شکل، نمدودار قرمدز رند     است  1000Hz، 5شکل

( راسدت )سدمت   (، تغییرات دما و نمدودار آبدی رند    چپ)سمت 

تغییرات دما و  4تا  1های   فت شکلدهد   تغییرات فاز را نشان می

را بدده ازای تعددداد  بلددوری ورودی  ی مرکددزی وددفحه فدداز نقطدده

بدا تدابش اولدین     1شدکل   مطابقدهند   های مختلف نشان می پالس
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بده   ،رود و در زمان خاموشی بین دو پالس متوالی دما باال می پالس

آید  تغییرات فداز   دما به آهستگی پایین می ،علت سردسازی مرزها

نیز با دما نسبت مستقیم دارد و فقط در یک عالمت مثبت و منفی با 

 هم تفاوت دارند 

 

 پالس یکو فاز به ازای تابش  رات دما: تغیی 1شکل 

 بلوری ورودی  ی مرکزی وحفه برای نقطه 

های پشت سر هم به این وورت  ی پالس ی فیزیکی حل مساله رویه

ی پالس  اولیه و فازنهایی پالس اول به عنوان دماو فاز  دمااست که 

هدا روی هدم سدوار     پدالس  درنتیجهدر ن ر گرفته شده است   بعدی

 نشان داده شده است  2در شکل  این موضوع  شوند می

 

 

 پالس  دو:تغییرات دما و فاز به ازای تابش 2شکل 

 ی ورودی بلور ی مرکزی وحفه برای نقطه

پالس، سیستم رفته رفتده   10دهد که پس از تابش  نشان می 3شکل 

 رود  به سمت حالت پایا می

 

 پالس  ده:تغییرات دما و فاز به ازای تابش 3شکل 

 بلوری ورودی  ی مرکزی وحفه برای نقطه

سیستم به حالت پایا رسیده است  در این حالدت  دمای  4در شکل 

کنند زیرا از طرفی فاز به دما وابسته است  فاز و دما دیگر تغییر نمی

ورودی توسدط چشدمه و گرمدای     یو از طرف دیگر میدزان گرمدا  

 1000در ایدن شدکل نتدایج      سط مرزها با هم برابرندد خرو ی تو

 اند   ها به چسبیده پالس رسم شده است، درنتیجه نمودار پالس

 
ی  ی مرکزی وحفه برای نقطه پالس هزار: تغییرات دما و فاز به ازای تابش 4شکل 

 هرتز( 1000)فرکانس تکرار پالس:  بلورورودی 

رود که پهنای نمودار بیشتر  فرکانس تکرار پالس انت ار میبا کاهش 

هدا بیشدتر    شود؛ زیرا در این حالت مدت زمان خاموشی بین پدالس 

 دهد  شدن این انت ار را نشان می به خوبی برآورده 5شود  شکل  می
 

 

ی ورودی  ی مرکزی وحفه برای نقطه : تغییرات دما و فاز به ازای تابش یک پالس5شکل 

 هرتز( 500)فرکانس تکرار پالس:  بلور

داشته  سازی در دمای ثابتی نگه با خنک بلوراز آنجا که سطح  انبی 

شود؛ یک شدیب دمدایی از    توسط لیزر دمیده می بلورشده و محور 

به همدین دلیدل    شود  ن ایجاد میآبه طرف سطح  انبی  بلورمحور 

شود و این تغییر در  دیده می بلورما و فاز در محور بیشترین تغییر د

)سدمت   تغییدرات دمدا   6شکل   فت سطح  انبی برابر وفر است 

( را در راستای شعاعی بده ازای  راست)سمت  ( و تغییرات فازچپ

 دهد   های مختلف نشان می تعداد پالس

 
  بلوری ورودی  در راستای شعاعی برای وفحه: تغییرات دما و فاز 6شکل 

 های مختلف پالس تعدادبه ازای تابش 
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دمدا و  شود کده   باعث می (zeی گرما ) ی     در چشمه  مله

 بیشددترین مقدددار و در انتهددا کمتددرین باشددند    بلددورفدداز در اول 

( و تغییرات فداز )سدمت   چپ تغییرات دما )سمت 7شکل    فت 

های مختلدف   به ازای تعداد پالس بلوردر راستای محور ( را راست

 دهد  نشان می

 

  بلور: تغییرات دما و فاز در راستای محور 7شکل 

 های مختلف به ازای تابش تعداد پالس

گیرینتیجه
غیرخطدی، مددل   هدای اپتیدک    سازی پدیده برای آنکه بتوان در مدل

تری را ارائه کرد باید اثرات گرمایی را درن رگرفت  به عندوان   کامل

تواند تدا حدد زیدادی     میهای تطبیق فاز  استفاده از روش ،یک مثال

 هدایی همچدون تولیدد هماهند  دوم را افدزایش دهدد       بازده پدیده

[10,12]  
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