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  چکیده

تلف مورد بحث و بررسی قرار ساخت انواع مختلف آن همچنین چگونگی استفاده از آن در عرصه هاي مخ اي اخیر استفاده از لیزر،در سـاله 

ان گفت می تو به جرات ،است  مورد بررسی قرار گرفته کاربردهاي وسیع این پدیده در علوم مختلف بخصوص در صنعت و پزشکی  و گرفته

در بعضی از سیستم ها پرتوها بصورت خطی یا شعاعی، پیرامحور و یا غیرپیرامحور  پیشـرفت علوم بدون تکنولوژي لیزر امکان پذیر نیسـت.  

ر این ه کنیم. دشعاعی قطبید تروایع مختلف پرتوها را بصناست براي کاربرد هر چه بیشتر خواص لیزر در صمنتشر می شود و گاهی الزم 

پژوهش با شـروع از توزیع برداري میدان لکتریکی پرتوهاي قطبی شـده شعاعی و انتگرال پراش ریلی سامر فیلد معادالت مربوط به انتشار   

عاعی را بدسـت آورده سپس با در نظر گرفتن یک تقریب (تقریب پیرامحوري) به معادالت  غیر پیرامحور پرتوهاي الگر گاوس با قطبش شـ 

مربوط به حالت پیرامحور دســت یافتیم. همچنین تابع توزیع شــدت پرتوهاي الگر گاوس را در حالت دو بعدي و ســه بعدي را براي حالت 

(مولفه میدان الکتریکی) رسم نموده وبا هم مقایسه کردیم.    zه کمر پرتو) و(انداز w(مرتبه)p پیرامحور و با تغییر پارامتر هاي موثر از جمله 

(اندازه کمر پرتو) اشکال پهن تر می شوند. و با  wتعداد حلقه ها افزایش می یابد و با افزایش   pبررسـی ها نشاندهنده این است با افزایش  

  در حالت پیرامحور پهناي لکه افزایش می یابد. Zافزایش 

  رهاي رسم شده نیز تصدیق کننده ي اشکال سه بعدي هستند.نمودا

  تکنولوژي لیزر، پرتوهاي الگر گاوس، لیزرکلمات کلیدي: 
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  مقدمه .1

  

ساخت انواع مختلف آن همچنین چگونگی استفاده از آن در عرصه هاي مختلف مورد بحث و  هاي اخیر استفاده از لیزر،در سال

این نور شــگفت انگیز از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با نور عادي ندارد، خواص فیزیکی لیزر آن را از لیزر اســت.  بررســی قرار گرفته

نورهاي ایجاد شـده توسـط سـایر منابع متمایز می سازد، از نخستین روزهاي تکنولوژي لیزر به خواص آن پی برده شد که خود    

ختلف بخصوص در صنعت و پزشکی ایجاد کرده است و به این خواص بستري عظیم براي کاربردهاي وسیع این پدیده در علوم م

  جرات می توان گفت پیشرفت علوم بدون تکنولوژي لیزر امکان پذیر نیست.

هاي اخیر استفاده از لیزر اسکنرهاي زمینی به دلیل دارا بودن مزایاي نظیر اندازه گیري بدون تماس مستقیم با عارضه، در سـال 

سـرعت باالي برداشـت اطالعات در کارهاي نقشـه برداري مرســوم شده است بعالوه پیشرفت روز    دقت باال، طول نسـبتاً بلند و  

سـال گذشـته بسـیاري از این سیستم ها در حیطه پزشکی و     20افزون دسـتگاه هاي لیزر در آزمایشـگاه ها و صـنایع در طول    

  بخصوص در دندان پزشکی بکار گرفته شده اند.

رت خطی یا شـعاعی، پیرامحور و یا غیرپیرامحور منتشر می شود و گاهی الزم است براي  در بعضـی از سـیسـتم ها پرتوها بصـو    

ــ  ــتر خواص لیزر در ص ــنکاربرد هر چه بیش ــی درباره   تروایع مختلف پرتوها را بص ــعاعی قطبیده کنیم بنابراین بحث و بررس ش

ــت    ــدند الزامی اس ــعاعی قطبیده ش ــورت ش ــعاعی اخیراً که پرتوهاي نوري با تقا پرتوهاي نوري که بص رن محوري و قطبش ش

بیشـترین توجه را به خود جلب کرده اند پرتوهاي قطبی شـده شعاعی در بسیاري از موارد قابل کاربرد هستند. براي مثال براي   

شـناسـایی جهت گیري مولکول فلورسنت منفرد، بهینه سازي اثربخشی تجمع فوتون منابع تک فوتونی بر پایه مولکول، تکنیک   

یریابی یا به تله انداختن ذرات، بررسی میکروسکوپی و خصوصاً برش لیزري جایی که سطح پردازش شده مواد داراي شـتاب، مس 

جذب قوي از تشتشع قطبی شده شعاعی هستند مورد پذیرش قرار گرفته اند روشهاي زیادي براي ایجاد یک پرتو لیزر با قطبش 

که در هر دو روش تداخل سنجی و پراش براي تبدیل یک پرتو لیزري شـعاعی وجود دارد از جمله روش پراش و تداخل سنجی  

به یک پرتو قطبی شده شعاعی با توزیع شدت سمتی توسط دانشمندان علم فیزیک مورد بررسی  TEM0،0قطبی شـده خطی  

ــعاعی قرار گرفتـه کـه بـا اعمـال تقارن محوري محیط فعال یا ایزارهاي اپتیکی داراي تقارن محوري مدهاي لیزر با ق     طبش شـ

  مستقیماً تولید می شوند.  

  قطبش شعاعی چیست و چگونه ایجاد می شود؟

یک پرتو نوري قطبش شـعاعی دارد، اگر در هر حالت قطبش پرتو (موج یا میدان الکتریکی) نقاط برداري به سمت مرکز پرتو   -

  باشد.

  کریستال هاي مایع.از راه هاي مختلفی می توان قطبش شعاعی ایجاد کرد: از طریق بکارگیري  -

  بوسیله ي لیزر که پنجره ي بروستر بوسیله مخروط در زاویه ي بروستر جابجا می شود. (جایگزین می شود). -

  در عمل یک آرایه از صفات موج ممکن است براي فراهم آوردن یک تقریب براي قطبش شعاعی بکار گرفته شود.

کاربردهاي گوناگون لیزر در عرصـه هاي مختلف علوم غیرقابل انکار اسـت به جرات می توان گفت پیشـرفت عرصه هاي علوم از    

جمله علوم پزشــکی و دندان پزشــکی مدیون دســتاوردهاي دانشــمندان بزرگ در عرصــه اپتیک و لیزر اســت. امروزه بطور قابل 

ها اسـتفاده می شود. مزیت استفاده از لیزر به هنگام جراحی عدم نیاز به   توجهی از لیزر در تشـخیص بررسـی و درمان بیماري  

بخیه، تیغ جراحی و عدم خون ریزي اســت بدین صــورت که با اســتفاده از نور تابیده شــده توســط لیزر ناحیه مورد نظر یافته و 

ان باال یا پایین و طول موجهاي مختلف بررسـی می شـود و عارضـه از بین برده می شود با توجه به نوع بیماري از لیزرهاي با تو   
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اسـتفاده می شـود. در برخی موارد الزم اسـت پرتو به صورت پیرامحور انتشار یابد به این معنی که در طول انتشار پرتو از محور    

  د.انتشار فاصله نگیرد اما در برخی موارد دیگر الزم است از محور انتشار فاصله گرفته تا از آن به خوبی استفاده شو

اخیراً پرتوهاي غیرپیرامحور به طور خاصـی مورد توجه قرار گرفته اند لذا بررسـی چنین پرتوهایی و همچنین کاربرد آنها بسیار   

  حائز اهمیت است. از این رو می توان گفت پرتوهاي غیرپیرا محور سهم عظیمی در پیشبرد علوم مختلف از جمله پزشکی دارند.

  

  ادبیات و پیشینه تحقیق. 2

  تاریخچه

نورشـناسـی (اپتیک) اساس صنعت نسبتاً کوچکی را تشکیل می داد که مباحث نسبتاً جامع و تکامل    1960پیش از سـال هاي  

ــکوپ ها و کاربرد ،یـافته اي مانند ابزارهاي نوري، دوربین ها  می گرفت. بعد از آن لیزر پاي به ر       علمی را در ب هايمیکروسـ

حالت جامد (یاقوت)، سپس لیزرهاي گازي و بعد از آن لیزرهاي تزریقی نیم رسانا، اکنون نورشناسی  نهاد. ابتدا لیزر عرصه وجود

  تولیدات و خدمات بیشماري را در عرصه هاي مختلف علوم تشکیل می دهد.، اساس فعالیت ها

ی مدر ابتداي امر به امکانات لیزر پی برده نشـده بود، اوایل این شـوخی را همه جا می گفتند که لیزر راه حلی اسـت که مسئله    

اما در مرحله اي جدیدتر همه به امکانات بالقوه ي لیزر در عرصـــه هاي مختلف نظیر کاربردهاي مختلف آن در مخابرات،  جوید،

  ا و حتی در علم پزشکی و دندانپزشکی پی بردند.پردازش، ذخیره و بازیابی داده ه

آربنت نخستین لیزر گازي دنیا که ترکیبی از دو گاز هلیوم و نئون بود را  2به همراه ویلیام 1960در دسـامبر سـال    1انوعلی ج

ــرخ ا  ــاب می آید، رنگ آن س ــت. این لیزر از نوع لیزرهاي بی خطر به حس ــت و در اختراع کردند که به همین نام معروف اس س

  کاربرد دارد. 3آزمایشگاه هاي دانشگاه ها براي بررسی پدیده هایی مانند تداخل امواج و آزمایش دو شکاف یانگ

 کی تی پی –ع لیزري بسیار متنوعی در دسترس اند که هر کدام خصوصیات خاص خود را دارند از جمله لیزر آرگون بنامامروز 

(KTP) ــته به طول موج و طیفی  ، گ، هلیوم نئون، دایود، ان دي ی ــاندرایت و ... که هر کدام از لیزرها بس اربیوم، اگزایمر، الکس

  که دارند نقش متفاوتی در عرصه هاي مختلف علوم ایفا می کنند.

ــال  ــون وردین  1995در سـ بـه حل معادله ي پیرامحوري پرداخت و کتاب لیزر الکترونیک را به چاپ   4میالدي جوزف تـامسـ

  [1]رساند.

با مطالعه ي پرتوهاي بسل برداري پراشیده نشده با استفاده از دو روش معادالت موج هلمهولتز  5سـال بوچال واویلوك  در همان

ــعاعی و زاویه اي و   ــمت هاي ش ــی و طولی پرتوها را به قس ــدت عرض برداري و بر هم نهی مؤلفه هاي برداري طیف زاویه اي ش

  [2]قطبش هاي خطی و دایروي تجزیه کردند.

                                                           
1 . Ali javan 

2 . Vilyam. R. Benet 

3 . Yang 

4 . Joseph. T. Verdeyen 

5 . Bochal vaveluke 
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  چیست و چه ماهیتی دارد؟نور 

ریاضی  6یسنورشـناسی به مطالعه ي حوزه ي مرئی، ماوراء بنفش و زیرقرمز امواج الکترومغناطیسی می پردازد. کمال الدین فار 

داشته است. نور در دهه ي اول قرن بیستم توسط  نورعمده اي در گسترش فیزیک سهم ایرانی هم  هدان و فیزیک دان برجسـت 

  براي اولین بار پیشنهاد شد. 9ورو ب 8انیشتین و آلبرت 7پالنک

تعریف دقیقی براي نور نداریم، جسـم شناخته شده یا مدل مشخصی که شبیه آن باشد وجود ندارد اما الزم نیست فهم هر چیز  

  کنند. یبر شباهت مبتنی باشد. نظریه الکترومغناطیسی و نظریه کوانتومی با هم ایجاد یک نظریه نامتناقص و بدون ابهام م

  نور: شقطب

انتشار موج نشان می جهت یا قطبش یکی از ویژگی هاي امواج عرضی است که جهت نوسان را در صفحه ي عمود بر  پالریزیشن

ان دهنده جهت بردار میدان الکتریکی آن نسبت به راستاي شدهد. در الکترومغناطیس یک موج الکترومغناطیس (مانند نور) ن

  در امواج قطبش هاي متفاوتی را می توان دید، از جمله قطبش بیضوي، دایروي و قطبش خطی. انتشار است.

د، زیرا راستاي نوسان در این امواج در راستاي پیشروي آن ها بوده بنابراین بطور یکتا تعیین نامواج طولی مانند صوت قطبش ندار

می  ارریکی یکتا نیست و با قطبش تعیین می شود. قطبش نور می شوند اما در امواج عرضی مانند نور جهت نوسان میدان الکت

  توان با یک قطبش اندازه گیري کرد. قطبش عمود بر مسیر حرکت موج است.

ن به حالت چرخشی در آید مثل آدر این حالت میدان الکتریکی در یک جهت هدایت می شود (قطبش خطی) یا ممکن است که 

حالت هاي دیگر نوسان میدان می توانند در حرکت به طرف راست یا چپ بچرخند.  حرکت موج (قطبش چرخشی یا فشرده) در

در کل قطبش موج الکترومغناطیسی یک مسئله پیچیده است. براي مثال در یک موج مثل فیبر نوري یا پرتوهاي قطبیده شده 

رضی دارند. همانطور که پیش تر گفته در فضاي آزاد، توضیح پالریزاسیون موج پیچیده تر است. چون میدان ها اجزاي طولی و ع

ص می شود بنابراین قطبش شخشد براي موج هاي طولی مانند امواج صوتی در سیال ها جهت نوسان بوسیله ي مسیر حرکت م

در  یوجود ندارد. اما در یک وسیله ي جامد امواج صوتی می توانند بصورت عرضی باشند در این حالت قطبش با مسیر تنش برش

بر جهت انتشار در ارتباط است. این موضوع در زلزله شناسی اهمیت فراوان دارد. قطبش در زمینه ي علوم و تکنولوژي  سطح عمود

  در رابطه با انتشار موجود مورد اهمیت است. مانند علوم نوري مخابرات و علوم رادار. 

  

  
  قطبش خطی)گونه هاي مختلف قطبش ها (الف: قطبش بیضوي، ب: قطبش دایروي، ج: : 1شکل 

  

                                                           
6 . Kamal Al din Farsi 

7 . Pelank 

8 . Albert Inistain 

9 . Boher 
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  قطبش حالت

 می نشان را قطبش حالت گذرد، می آن از که اي صفحه موج یک مثل الکتریکی بردار با ثابت طرح یک در شده ترسـیم  طرح

 مشخص ٴنقطه یک در )عمودي محورهاي( زمان با را الکتریکی میدان بردار شکل تغییر هاي نمونه از بعضی )1-2( شکل .دهد

 زمانی مشابه تغییر .شود می مشخص صفحه در بردار نوك با مسیر و دهد می نشان را yو   x هاي مولفه راسـتاي  در فضـا  در

 جهت خالف راستاي در فضـا  در نقطه تغییر که حالی در کنیم نگاه مشـخص  زمان یک در الکتریکی میدان به که دهد می رخ

 است، ثابت مولفه دو مقاومت نسبت حالت این در .دارند وجود فاز در قائم مولفه دو باال شکل ترین چپ سمت در :باشد انتشار

 قطبش را خاص حالت این کند می رســم صــفحه در خط یک بردار نوك چون اســت ثابت هم الکتریکی بردار جهت بنابراین

 دقیقًا هم بر عمود مولفه دو وسط شکل در .دارد بستگی مولفه دو در نسبی نوسان به خط این) جهت( مسیر .نامند می خطی

 دامنه دیگر در مولفه وقتی .اســت صــفر مولفه یک حالت این در .هســتند فاز از خارج درجه 90 دقیقًا دارند، یکســانی نوسـان 

  .کنند می جبران را نیازمندي این که دارند وجود احتمالی فازي رابطه دو باشد ماکسیمم یا مینیمم

  قطبیده چیست؟ رنو

ــت که ارتعاش آن  ــد. روش هاي متعددي براي تبدیل نور طبیعی به نور قطبیده وجود نور قطبیده نوري اسـ در یک امتداد باشـ

  دارد.

  :از جمله

  روش بازتابش:  ) 2-6-1( 

  روش استفاده از کریستال هاي داي کروئیک:) 2-6-2( 

  دو شکستیروش استفاده از کریستال هاي  )2-6-3(

  ضیوارروش تولید قطبش بی )2-6-4(

  
  گر گاوس با قطبش شعاعی:شبیه سازي پرتوهاي ال

امروزه ساخت انواع لیزر همچنین چگونگی استفاده از آن اساس کار صنایع و علوم مختلف از جمله پزشکی و دندان پزشکی قرار 

گرفته است.در شرایط ازمایشگاهی میتوان لیزر تولید کرده و از مزیت هاي آن بهره جست.با توجه به کاربرد هاي مختلف آن در 

لف از پرتوهاي گوناگون با قطبش هاي مختلف استفاده میشود .نحوه انتشار پرتوها نیز نقش بسزایی در کاربرد انها دارد علوم مخت

در گذشته انتشار پیرا محورپرتوهاي مختلف موردتوجه قرار داشتند اما امروزه انتشار غیر پیرامحور پرتوها بدلیل کاربرد هاي 

است.در این پژوهش با استفاده از معادالت میدان الکتریکی پراش یافته در حالت پیرامحور و  فراوان انها مورد توجه قرار گرفته

غیر پیرامحور پرتوهاي الگر گاوس وحل آنها بوسیله نرم افزار میپل شبیه سازي انجام شده ونمودارها و اشکال سه بعدي هر کدام 

رسم شده و مورد  (مولفه میدان الکتریکی) z(اندازه کمر پرتو)و  w0(مرتبه)وp از حالت ها به ازاي پارامترهاي ازلد از جمله 

  بررسی قرار گرفته اند.

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6 

 

 
 

  
                                                               
   

 

 

 

 

 

  

  

   w0=2e-3خط پر) ب)(  w0 =1e-3:الف)w0با تغییراتp=5,z=1انتشار پرتوهاي الگر گاوس در حالت پیرامحور با :2شکل

به ازاي مقادیر   x(خط نقطه چین ) ي)نمودار شدت پرتو روي محور  w0=4e-3(خط چین)  د)  w0=3e-3(نقطه چین) ج)

  .w0مختلف 

 
اندازه لکه  w0ت نشان می دهد.با تغییرا w0وتغییرات p=3وz=1اشکال الف )تا د )تابع توزیع شدت پرتوهاي الگر گاوس را در 

زیاد می شود همچنین ضخامت حلقه ها و تعدادشان زیاد می شود.نمودار ي )نیز تصدیق کننده ي اشکال سه بعدي است.همانطور 

  که مالحظه می شود تعداد قله ها ي فرعی افزایش یافته و نمودار پهن تر شده.

 د)

 ج) ب)

 الف)

 )ھـ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 yz) توزیع شدت پرتو در صفحه ي ه

      

 

 

 

الف  ج) ب)
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-z =1e(خط پر) ب)  z =1e-1: ا لف)  zبا تغییراتp=5,w0= 2e-3انتشار پرتوهاي الگر گاوس در حالت  پیرامحور با :3شکل

ي) نمودار شدت  yz(خط نقطه چین) ه) توزیع شدت پرتو در صفحه ي   z=1e-4(خط چین ) د) -3z =1e(نقطه چین)  ج)   2

  .z به ازاي مقادیر مختلف  xپرتو روي محور

  

  

  

نشان می دهد w0=2e-3وp=5هاي مختلف با zاشکال الف) تا  د)  اشکال سه بعدي تابع توزیع شدت پرتوهاي الگر گاوس را در 

پهناي لکه افزایش می یابد .نمودار ي) نیز تصدیق کننده ي اشکال سه بعدي است  z.همانطور که مشاهده می شود با افزایش 

دو قله وجود دارد و بعد از دو قله ي دیگر مقدار تقریبا  صفر  z=1e-2همانطور که دیده می شود در نمودار خط چین به ازاي 

هاي کوچک zهاي فرعی نیز افزایش می یابد در دیده می شود که مکان قله ها جابجا شده همچنین تعداد قله  zاست با افزایش 

حلقه هاي بعدي نیز اضافه می شوند  zحلقه ي دومنیز ظاهر می شود با افزایش بیش تر  zیک حلقه وجود دارد با افزایش 

  پهناي لکه نیز افزایش می یابد(نمودار خط چین). z.همچنین با افزایش 

  

 

 

 

 

 

 

 ي)
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(نقطه    p=4(خط پر) ب)  p=2:الف)pبا تغییراتw0=2e-3,z=1انتشار پرتوهاي الگر گاوس در حالت  پیرامحور با :4شکل

  .pبه ازاي مقادیر مختلف  x(خط نقطه  چین ) ه)نمودار شدت پرتو روي محور p=8 (خط چین )د)   p=6چین ) ج)

نشان می دهد .همانطور که مشاهده  pبا تغییرات  w0=2e-3وz=1اشکال الف) تا د) تابع توزیع شدت پرتوهاي الگر گاوس را در 

تعداد قله  pتعداد حلقه ها افزایش می یابد .نمودار ه) نیز تصدیق کننده اشکال سه بعدي است وبا افزایش   pمی شود با افزایش 

  هاي فرعی بیش تر شده است.

  

 )ب الف
 )ج

 )د

 

 ه)
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  نتیجه گیري:  -4

در این پژوهش با شروع از توزیع برداري میدان الکتریکی پرتوهاي قطبی شده شعاعی و  فرمول انتگرال برداري پراش ریلی سامر 

فیلد معادالت مربوط به انتشار غیر پیرامحور پرتوهاي الگر گاوس را بدست آورده وبا در نظر گرفتن یک تقریب (تقریب پیرامحوري) 

ت آوردیم. سپس اشکال سه بعدي  ونمودارها در حالت پیرامحوررسم شده ومورد بررسی قرار گرفتند. حالت پیرامحور را نیز بدس

  همچنین شدت توزیع میدان با قطبش شعاعی رسم شده است. 

) تعداد حلقه ها افزایش می یابد نمودار ها نیز تصدیق کننده pبررسی ها نشان می دهد که در حالت پیرامحور با افزایش مرتبه (

(اندازه کمر  w0اشکال سه بعدي هستند و با افزایش مرتبه تعداد قله هاي فرعی نیز افزایش می یابد .همچنین با افزایش  ي

پهناي لکه  و  zپیرامحور با افزایش همچنین در حالت  ن ضخامت حلقه ها افزایش می یابد اندازه لکه زیاد می شود همچنی پرتو)

  افزایش می یابد.

  زیع میدان با قطبش شعاعی تفاوت چندانی با شدت با قطبش خطی ندارد و تنها از نظر برداري متفاوت هستند.پروفایل شدت تو 
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