بهینه سازی میدان لیزر سه رنگی برای تولید پالس آتوثانیه منفرد کوتاه با استفاده
از اثر پوش های متفاوت
 سعید باطبی و فروغ حسین زاده،سحر بخشی
 رشت، خیابان نامجو،دانشکده فیزیک دانشگاه گیالن

چکیده– در این مقاله بمنظور بدست آوردن پالس کوتاه آتوثانیه ابتدا به حل معادله یک بعدی شرودینگر وابسته به زمان برای اتم هلیوم
 با محاسبه توان دوم قدرمطلق تبدیل فوریه شتاب دو قطبی القایی طیف توان هماهنگ های مرتبه باال را برای میدان های تک،پرداختیم
 تک پالس آتوثانیه میدان لیزر سه، سپس با برهم نهی تعدادی از هماهنگ های نزدیک بسامد قطع. دو رنگ و سه رنگ رسم نمودیم،رنگ
 در ادامه اثر پوش باریکه های فرودی را مورد بررسی قرار دادیم وبا استفاده از بهترین آنها (سینوس مربع)موفق به. رنگی را بدست آوردیم
. ) آتوثانیه شدیم79( تولید پالس منفرد
) شکل پالس (پوش، تبدیل فوریه، پالس آتوثانیه منفرد، بسامد قطع-كلید واژه
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Abstract- in order to achieve a short attosecond pulse in this article ,we solved the time dependent 1D Schrodinger equation for
a single helium atom. By calculating the modulus squared of Fourier transformation of the induced dipole acceleration, we
succeed to depict the spectrum of high harmonics for one-color , two-color and three –color laser field . By superposing several
harmonics near the cutoff region, in the three-color laser field the isolated attosecond pulse is generated. In the following ,we
considered the effects of different pulse shapes. With the use of the best one (sine squared) we succeeded to generate an isolated
(79) attosecond pulse.
Keywords: Cutoff, Fourier transformation, Isolated attosecond pulse, Pulse shapes.
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 -1مقدمه
درطول دهه های اخیر مرتبه های علوم كاربردی بیشتر و
بیشتر به طرف محدوده نانو پیکو وحتی فمتو جابه جا شده
است.بنابراین دانشمندان خواستار منابع جدید نور برای ایجاد
فوتونهایی با انرژی باال با طول موجهایی در ناحیه چند
نانومتر حتی چند آنگستروم با درخشندگی و همدوسی باالتر
می باشند .اپتیک مدرن تولید هارمونیک مرتبه باال را كه
امکان تولید یک قطاری از پالسهای آتوثانیه كه شامل برهم
نهی تعداد زیادی فركانس لیزر اعمالی می باشد فراهم میکند
[.]۱
پالس آتوثانیه به پالس نوری گفته می شود كه مدت زمان
گذر كل طول پالس در حد آتوثانیه طول بکشد .برای درک
هرچه بهتر  )۱as(1می توان آنرا با ( )1sمقایسه كرد .نسبت
()1asبه یک ثانیه مثل نسبت ( )1sبه دو برابر عمر جهان
می باشد [.]۲

-2تئوری

در محاسبات از واحد اتمی استفاده میکنیم.
pˆ 2
)  v( z )  E (t ) z ) ( z , t
2

()۱

.

( i ( z , t ) 

كه  pعملگرتکانه و )  v(zپتانسیل كولنی هموار شده می
باشد.
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میدان لیزری كه در نظر گرفته شده لیزر سه رنگی بصورت
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میدان لیزری هستند.
پوش در نظر گرفته شده برای میدان اصلی ,كنترلی اول و
دوم بصورت پوش گاوسی می باشد.
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 مدت تپش میدان لیزری (تمام پهنا در نیم بیشینه).
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بامحاسبه )   ( z, tازحل عددی ( )TDSEقادرخواهیم بود
مقدار شتاب دوقطبی القایی وابسته به زمان را براساس
تئوری اهرنفست با رابطه زیر بدست بیاوریم.
()5

 dv
  (t ) | 
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| d (t )  

طیف هماهنگ با مربع تبدیل فوریه شتاب دوقطبی القایی
بدست می آید.
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تپ آتوثانیه با برهم نهی چندین مرتبه از هارمونیک ها قابل
محاسبه می باشد.

محاسبات برای تولید هارمونیک های مرتبه باال بر مبنای
حل معادله شرودینگروابسته به زمان  )TDSE(3وبراساس
تقریب تک الکترون فعال برای یون هلیوم و قطبش خطی
صورت گرفته است [.]3-5
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فرآیند تولید هارمونیک ها به شدت غیرخطی می باشد
برای تولید هارمونیک هایی با طول موج زیر نانو مترباید یک
میدان قوی لیزری به یک هدف گازی اعمال شود .از منظر
نیمه كالسیکی ساخت هارمونیک مرتبه باال )HHG)2در
سه مرحله توصیف می شود .لیزر ابتدا پتانسیل كولنی هسته
اتمی را خمیده میکند میدان لیزر باعث تغییر شکل پتانسیل
كولنی از چاه پتانسیل به سد پتانسیل می شوددر این حالت
الکترون درون سد به دام افتاده و در نواحی بسیار پر شدت
میدان الکتریکی از درون سد تونل می زند و اصطالحا"
یونیزه می شود .هنگامی كه الکترون در حالت آزاد ظاهر می
شود فورا" بدور از هسته بوسیله میدان الکتریکی قوی لیزری
شتاب میگیرد و بعد از تغییر عالمت میدان الکتریکی به
طرف هسته سوق داده می شود .الکترون تمام انرژی گرفته
در مسیر را بصورت یک فوتون در محدوده فوق فرابنفش آزاد
می كند .اكثر آزمایشات روی گازنجیب از قبیل(Xe-Kr-
 )Ar-Ne-Heصورت می گیرد[.]۱

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395
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 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

q

از آنجاییکه در هماهنگ های نزدیک بسامد قطع جفت
شدگی فازی روی میدهد  qاز این هماهنگ ها انتخاب می
شود.

 -3تحلیل نتایج
در این مقاله از میدان لیزری سه رنگی استفاده شده است،
زیرا زمان شتاب بیشتری برای نوسان الکترون فراهم میکند و
اجازه میدهد الکترون انرژی جنبشی بیشتری بدست بیاورد.
این میدان تركیبی از سه پالس لیزری تک رنگ با فاز نسبی
مناسب بوده و دارای ناحیه تخت وسیع تری نسبت به
میدان دو رنگ و تک رنگ می باشد.

E  I  3.17U

()9

p

p

cutoff

میدان دو رنگ(۱600+800   )nm
تک رنگ (  ۲000)nm
(  800  1600  2000 )nm

شکل :۲طیف هارمونیک میدان سه رنگ ,دو رنگ ,تک رنگ(پوش
گاوسی)

طیف میدان دورنگی دارای دو ناحیه تخت و كات آف می
باشد.
از بر هم نهی هارمونیک های ۱۲5تا ۱85در طیف سه
رنگی وبا اثر پوش گاوسی یک پالس( )۱58 asبه دست می
آوریم.

 Iپتانسیل یونیزاسیون و  Uانرژی پاندرماتیو (مقدار متوسط

p

( )cتركیب میدان دو رنگ و
( )dمیدان سه رنگی

p

انرژی جنبشی جذب شده توسط الکترون در میدان لیزری).
پارامترهای لیزر به شرح زیر می باشد:
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طول موجهای محرک انتخاب خوبی برای توسعه ناحیه تخت
هستند بنابراین ابتدا دومیدان لیزری تک رنگ
)   (800,1600)(nmرا تركیب نمودیم تا یک میدان دو
رنگ بدست بیاوریم .مشاهده می شود در پالس تركیبی طول
موج موثر و شدت پیک ها افزایش می یابند .تركیب ساده
میدان لیزری دو رنگی برای ساخت پالس آتوثانیه موثر نمی
باشد لذا برای ساخت پالس های بهینه باید پیک ( )Bحذف
شود بنابراین یک پالس لیزری )   (2000nmرا با پالس
لیزر دو رنگی تركیب می كنیم بنابراین پیک( )Bدچار
كاهش و سایر پیک ها افزایش می یابند كه منجر به پالس
لیزری بهینه سه رنگی می شود
درمیدان سه رنگی فرآیندهای
.
یونیزاسیون،شتاب گرفتن و بازتركیب الکترون در چرخه
اپتیکی بیشتری نسبت به میدان دو رنگ صورت میگیرد و
الکترون شبه آزاد انرژی جنبشی بیشتری بدست می
آورد].[6

شکل)a(:۱

تركیب دو میدان تک رنگ(۱600)nmو )b(800  
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 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

با برگزیدن پوش سینوس مربع بعنوان بهترین پوش و با
برهم نهی هارمونیک های۲75تا 360موفق به شبیه سازی
پالس منفرد()79asشدیم.

شکل:3پالس آتوثانیه با استفاده ازاثر پوش گاوسی

هدف بدست اوردن یک حالت بهینه برای پالس كوتاه
آتوثانیه می باشد پارامترهای متفاوتی می توانند برای ایجاد
یک پالس آتوثانیه مورد بررسی قرار بگیرند لذا در این مقاله
اثر پوش های متفاوت و تاثیر بهترین پوش در تولید پالس
بررسی می شود.
پوش های لحاظ شده پوش گاوسی،سینوس مربع كسینوس
مربع ،لورنتسی و سکانت هایپربولیک می باشد.

شکل :۴طیف هارمونیک با اثر پوش های گاوسی ،كسینوس مربع

شکل: 6پالس آتوثانیه با اثر پوش سینوس مربع

 -4نتیجه گیری
بطور خالصه هدف ما بدست آوردن حالت بهینه برای تولید
پالس آتوثانیه منفرد می باشد.لذا بدین نتیجه رسیدیم میدان
لیزری سه رنگی نسبت به میدان های دو رنگ و تک رنگ
ارجحیت دارد چون در مقایسه طیف هارمونیک ها مشاهده
كردیم طیف میدان لیزری سه رنگی دارای وضعیت بهتری
می باشد.و با بررسی اثر پوشهای متفاوت بدین نتیجه
رسیدیم پوش سینوس مربع بهترین پوشی است كه می تواند
برای تولید پالس آتوثانیه منفرد كوتاهترلحاظ گردد .كه با
انتخاب این پوش پهنا به نصف مقدار نسبت به پوش گاوسی
تغییر یافته است.

مراجع

،لورنتسی ،سکانت هایپربولیک

با بررسی پوش های متفاوت مشاهده می شود پوش سینوس
مربع بهترین موردبرای تولید هارمونیک می باشد.
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