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شبیه سازی عددی تاثیر فشار و نوع گاز زمینه بر بازده تولید امواج تراهرتز
سميه مهرابيان
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فيزیک
، زیست شناسی و علوم پزشکی، دارای کاربردهای فراوانی در اسپکتروسکوپی،30 THz  تا0/1  امواج تراهرتز در محدودهی فرکانسی- چکیده
 به بررسیِ تولید امواج تراهرتز با استفاده از برهمکنش پالس لیزرِ فمتو ثانیه و، لذا در این تحقیق.تصویربرداری و فناوری اطالعات میباشند
 نوع گاز، اختالف فاز بین پالس لیزر و هارمونیک دوم آن، پرداخته میشود و تاثیر عواملی چون فاز اولیه ی پالس لیزر،هارمونیک دوم آن با گاز
 کاهش انرژی، نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش فشار گازِ زمینه.زمینه و فشار آن بر بازده تولید این امواج مورد بررسی قرار میگیرد
. منجر به بازده بیشتر تولید امواج تراهرتز میگردد، افزایش اختالف فاز بین دو پالس لیزر و نیز افزایش فاز اولیهی پالس،یونیزاسیونِ آن
 جریان الکترونی،گاز- برهمکنش ليزر، امواج تراهرتز-كليد واژه

Numerical Investigation of the Effects of the Background Gas Type and its
Pressure on the THz generation efficiency
Somayeh Mehrabian
Physics Department, Shahrood University of Technology, Shahrood
Abstract- The electromagnetic pulses in the terahertz spectral range (0.1-30 THz) have numerous applications in spectroscopy,
biology and medicine, T-ray imaging and information technology. Therefore, in this paper, the THz generation due to the interaction
of a femtosecond laser pulse and its second harmonic with a background gas is studied. In addition, the effects of the laser pulse
initial phase, phase difference of the laser pulse and its second harmonic, the background gas type and its pressure on the generated
THz field are investigated. The results show that the THz generation efficiency is increased with the increment of the background
gas pressure and the decrement of its ionization potential. Moreover, increment of the pulse initial phase, and also the phase
difference lead to the same result.
Keywords: THz electromagnetic pulses, Laser-gas interaction, Electron current
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از:

 -1مقدمه

دو مکانيزم اساسیِ پذیرفتاری غيرخطی مرتبهی سوم ) ) (  (3و
جریانِ الکترونیِ عرضی برای توجيه فرایند توليد امواج تراهرتز
در برهمکنش گاز-پالسما وجود دارد كه در این ميان نظریه
دوم از طرفداران بيشتری برخوردار است .[3-5 ] .از اینرو ،در
این تحقيق ،با استفاده از مدل جریان الکترونیِ عرضی كه در
اثر متمركز كردن پالس ليزر و یونيزاسيون گاز اتفاق میافتد،
ی بازده توليد امواج تراهرتز به فاز اوليهی پالس
به بررسیِ بستگ ِ
ليزر ،اختالف فاز بين پالس ليزر و هارمونيک دوم آن ،نوع گاز
زمينه و فشار آن میپردازیم .الزم به یادآوری است كه نتایج
بدست آمده از اهميت زیادی در آزمایشات تجربی ،به منظور
افزایشِ بازده توليد این امواج ،برخوردار است.

 -1-1مدل ریاضی
ميدان الکتریکی یک پالس ليزر فمتوثانيه در  800 nmبه
همراه هارمونيک دوم آن در  ،۴00 nmكه با متمركز شدن
در یک گاز منجر به فوتویونيزاسيون ۲آن میشود ،عبارت است
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كه در اینجا  ،اختالف فاز بين دو پالس ليزر و  فاز اوليه
پالس ليزر است .پارامتر كلدیش)   ( i c 0 me 2 /I 0 e 2 ( 3
كه در آن e ،  ،  0 ،  i ، c ، me ،و  I 0به ترتيب برابر
با جرم الکترون ،سرعت نور ،انرژیِ یونيزاسيون گاز ،گذردهی
خال ،فركانس ليزر ،بار الکترون و شدت ليزر میباشند؛ گذار
بين یونيزاسيون چند فوتونی ۴و یونيزاسيون تونلزنی 5را
توصيف میكند .در صورتیكه    1باشد ،یونيزاسيون از
نوع تونلزنی است كه به ازای  I  1014 W / cm 2اتفاق
میافتد .در این حالت ،آهنگ یونيزاسيون با استفاده از روش
 ADK6قابل محاسبه است ].[۴
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 ، n *  Z  h  iاعداد كوانتومیِ اربيتالی ،مغناطيسی و
اصلیِ موثر بوده و  l*  n0 * 1عدد كوانتومی اربيتالی موثر
است  h ، Eat ، at .و  ELنيز به ترتيب عبارتند از فركانس
و ميدان الکتریکی در یکای اتمی ،انرژی یونيزاسيون اتم
هيدروژن و ميدان الکتریکی پالس ليزر.
جهت انجام محاسبات ،ميدان الکتریکی پالس ليزر با استفاده
از رابطهی ( )۱در هر زمان محاسبه شده و با استفاده از آن،
نرخ یونيزاسيون مشخص میگردد .سپس با استفاده از این
نرخ ،چگالیِ الکترونها را محاسبه نموده و سپس حركت آنها
را تحت ميدان الکتریکی پالس ليزر بررسی مینمایيم .از
آنجایيکه ميدان الکتریکی بر جهت انتشار عمود است،
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امواج تراهرتز در محدودهی فركانسی  0/۱تا  ،30 THzدارای
كاربردهای فراوانی در اسپکتروسکوپی ،زیست شناسی،
تصویربرداری ،اندازهگيریهای غيرمخرب ،كنترل كيفيت
محصوالت غذایی و محاسبات فوق سریع هستند ] .[۱اما امواج
تراهرتز با شدت باال تنها در شتابدهندههای بزرگ توليد می-
شوند ،این در حالی است كه در ساخت منابع تراهرتز در
مقياس كوچک (روميزی) ،پيشرفت زیادی حاصل نشده است.
اساس كار این منابع ،كه عموماً دارای بازده پایين و محدودیت
در پهنای باند توليد شده میباشند ،بر optical rectification
در كریستال های غيرخطی استوار است ] .[۲در این ميان،
یونيزاسيون القایی ليزری در ميدانهای ليزری نامتقارن ،كه با
متمركز كردن یک پالس و هارمونيک دوم آن در گاز ایجاد
میگردد ،روش ثانویه ای است كه منجر به توليد امواج THz
با شدت باال و پهنای باند زیاد میشود ] .[۲الزم بذكر است كه
این روش با عنوان "توليد امواج تراهرتز با استفاده از
برهمکنش گاز-پالسما ،"۱شناخته میشود.
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محاسبه میشود كه در آن ) ve (t , t سرعت الکترونی است
كه در زمان  t به وجود آمده است .ميدان تراهرتز توليدی نيز
متناسب با  dJ dtخواهد بود.
در نهایت ،پس از محاسبهی بستگی زمانی ميدان الکتریکی
پالس ليزر ،چگالی الکترونی ،سرعت الکترونها ،چگالی جریان
عرضی و ميدان الکتریکیِ تراهرتز توليدی ،به بررسی اثر زوایای
 ،  ، نوع گاز زمينه و فشار آن بر دامنهی موج تراهرتز
توليدی پرداخته میشود.

 -1-2نتایج
ميدان الکتریکیِ ناشی از برهمنهیِ دو پالس ليزر در شکل ۱
به نمایش در آمده است ،همانگونه كه مشاهده میشود طول
زمانی پالس برابر با  ۱00 fsاست.

ی ناشی از برهمنهیِ دو پالس ليزر
شکل  :۱توزیع زمانی ميدان الکتریک ِ

چگالیِ الکترونی و چگالیِ گاز زمينه بر حسب زمان در گاز
زمينهی نيتروژن و به ازای فشارهای مختلف در شکل ( ۲الف)
ی این دو كميت به ازای گازهای متفاوت در فشار
و توزیع زمان ِ
 ۱ atmدر شکل ( ۲ب) دیده میشود .همانگونه كه دیده
ی گاز زمينه
ی چگالیِ الکترونی و چگال ِ
میگردد توزیع زمان ِ
دارای روندی عکس یکدیگرند.

شکل  :۲توزیع زمانی چگالیِ الکترونی (  ) N eو چگالیِ گاز زمينه ( ) N 0
بر حسب زمان (الف) به ازای فشارهای مختلف گاز نيتروژن و (ب) به ازای
گازهای زمينهی متفاوت در فشار ۱ atm

بدین معنا كه با افزایش چگالیِ الکترونی ،چگالیِ گاز زمينه
كاهش مییابد ،تا جمع آنها در زمان برابر مقداری ثابت باشد
كه این مقدار ثابت همان چگالیِ اوليهی گاز زمينه است .عالوه
ی الکترونی با افزایش فشار افزایش مییابد
بر اینکه ميزان چگال ِ
كه این مسئله ،بدليل چگالی بيشترِ خنثیها در فشار باالتر
است .نيز چگالی الکترونی با كاهش انرژی یونيزاسيون از هليوم
به نئون ،افزایش یافته و برای دو گاز آرگون و نيتروژن به دليل
مساوی بودن انرژی یونيزاسيون آنها ،تقریب ًا برابر است.
جهت بررسیِ تاثير فاز اوليهی (  ) و اختالف فاز (  ،) توزیع
ص به ازای اختالف فازهای مختلف
ی جریان عرضیِ خال ِ
زمان ِ
در فا ِز اوليهی ثابت و نيز به ازای فازهای اوليهی متفاوت در
اختالف فاز ثابت ،در شکل  3به نمایش درآمده است .همان-
گونه كه مشخص است با افزایش اختالف فاز ،بدليل افزایش
ی پالس ليزر ،جریان عرضیِ
عدم تقارن در ميدان الکتریک ِ
خالص افزایش مییابد و فاز اوليه نيز با تاثير بر سرعت اوليهی
الکترونهای توليد شده ،سبب افزایش جریان خالص ایجاد
ی ميدان تراهرتز توليدی برحسب
شده میشود .توزیع زمان ِ
پارامترهای یاد شده در شکل  ۴به نمایش درآمده است .مطابق
انتظار ،ميدان تراهرتز ،روندی همچون چگالیِ الکترونی و
ی
ی چگال ِ
چگالی جریان را دنبال خواهد كرد؛ زیرا مشتق زمان ِ
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ی پالس ليزر ،حركت عرضیای را در
الکترونها در طول زمان ِ
جهت عمود بر راستای انتشار تجربه خواهند كرد كه جریان
ص ناشی از آن در هر دورهی تناوب ،سبب ایجاد
عرضیِ خال ِ
یک چگالیِ جریان عرضی متغير با زمان در بازهیِ زمانی پالس
ليزر میشود .این جریان متغير با زمان سبب توليد امواج
تراهرتز در ميدان دور است .جریان عرضی مذكور از رابطهی ]
[3-۴
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جریان است كه ميدان تراهرتز را بدست میدهد.

 -2نتیجهگیری
در این تحقيق به بررسیِ ميدان تراهرتز توليد شده با استفاده
از برهمکنش گاز-پالسما پرداخته شد .نتایج بدست آمده نشان
میدهد كه افزایش فشار گازِ زمينه و كاهش انرژی یونيزاسيونِ
آن ،افزایش اختالف فاز بين دو پالس ليزر و نيز افزایش فاز
اوليهی پالس ،منجر به بازده بيشتر توليد امواج تراهرتز می-
گردد.
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شکل  :3توزیع زمانی چگالیِ جریان عرضیِ خالص (الف) به ازای اختالف
فازهای ( 0نقطهچين)( 30 ،خطچين)( 60 ،خطنقطه) و ˚( 90خط توپر)
در فاز اوليهی ثابت صفر و (ب) به ازای فازهای اوليهی ( 0خطنقطه)30 ،
(خطچين)( 60 ،نقطهچين) و ˚( 90خط توپر) در اختالف فاز ثابت ˚90

شکل  :۴ميدان تراهرتز (الف) در فشار ( ۱00نقطهچين) و ۴00 torr
(خطچين) و ( ۱ atmخط توپر) در گاز نيتروژن ؛ (ب) در گازهای زمينهی
هليوم (نقطهچين) ،نئون (خطچين) و آرگون (خط توپر) در فشار atm
۱؛ (ج) به ازای اختالف فازهای ( 0خط توپر)( 30 ،نقطهچين)( 60 ،خط-
چين) و ˚( 90خطنقطه) در فاز اوليهی صفر و (د) به ازای فازهای اوليهی
( 0خط نقطه)( 30 ،خط چين)( 60 ،خط توپر) و ˚( 90نقطهچين) در
اختالف فاز ˚90

