شبیه سازی محیط فعال پالسمایی لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون دمیده شده با

غزاله غنی مقدم و اميرحسين فرهبد
پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،انتهای خيابان كارگر شمالی ،تهران.
چکیده – برای دستیابی به لیزرهای پرتو ایکس نرم با ضرایب بهره باال تولید شده به کمک لیزرهای اپتیکی پرتوان ،تنظیم پارامترهای لیزر
دمش نقش بسزایی دارد .از این رو ،در این پژوهش با استفاده از کد هیدرودینامیکی  MED103و همچنین تنظیم پارامترهای لیزر ورودی که
عبارتند از چند پالسی بودن ،پهنای پالس ،طول موج ،شدت و فاصله زمانی میان پالس ها ،پارامترهای هیدرودینامیکی و میزان یونش محیط
فعال پالسمایی ژرمانیوم شبهنئون محاسبه شده است .سپس با استفاده از پارامترهای هیدرودینامیکی و میزان یونش ،به حل معادالت نرخ پایا
برای محاسبه ضریب بهره محیط فعال پرداخته شده است .بنابراین با استفاده از شبیه سازی محیط فعال پالسمایی و با تنظیم ویژگی های لیزر
دمش می توان به محیط فعال لیزرهای پرتو ایکس نرم با ضریب بهره باال از مرتبه  10  100 cm 1دست یافت.
كليد واژه -ليزر پرتو ایکس نرم ،محيط فعال پالسمایی ،یون ژرمانيوم شبه نئون.

Simulation of plasma active medium of Ne-like Ge soft x-ray laser by two
pump pulses
G. Ghani Moghadam and A.H. Farahbod
Research school of plasma physics and nuclear fusion, NSTRI, North-Kargar, Tehran, Iran.
Abstract- To provide the soft x-ray lasers with high gain coefficient using the high power optical lasers, setting of the pump laser
parameters is very important. Hence, in this paper, the hydrodynamic parameters and average ion charge state are obtained by use
of MED103 hydrodynamic code and setting the driver laser characteristics, including multi-pulse, pulse width, wavelength,
intensity and time delay. Then the time-independent rate equations have been solved for calculation of gain coefficient.
Therefore, it can be achieved to high gain soft x-ray laser active medium by simulation of plasma active medium and setting of the
pump laser parameters.
Keywords: Soft x-ray laser, plasma active medium, Ne-like Ge ion.
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توليد پرتوهای ایکس نرم به كمک پالس های اپتيکی بسيار
كوتاه و پرتوان فمتو و پيکو ثانيه ای از اهميت فراوانی
برخوردار است .كوتاه ترین طول موج ها و باالترین شدت
خروجی برای ليزرهای پرتو ایکس نرم با استفاده از محيط
فعال پالسمایی توليد شده به كمک ليزر های اپتيکی پرتوان
پدید می آیند [ .]1در این روش ابتدا باریکه اپتيکی در ناحيه
مرئی بر روی هدف متمركز و محيط پالسما ایجاد می شود.
پس از آن ،انبوهی وارون ترازهای گذار با برخورد الکترون
های آزاد كه الکترون های مقيد را به ترازهای شبه پایدار در
یون های شبه نيکل یا شبه نئون می برند ،توليد و فعاليت
ليزر پرتو ایکس نرم به صورت گسيل خودبخودی تقویت
شده ( )ASEبه وجود می آید .شکل 1طرحی از ليزر پرتو
ایکس را نشان می دهد.

گسيل ليزر پرتو ایکس از پالسما در نتيجه ایجاد انبوهی
وارون ميان دو تراز اتمی با جدایی انرژی مشخص صورت می
گيرد .یک روش برای ایجاد این انبوهی وارون ،دمش به
وسيله برانگيختگی برخوردی است .اكثر ليزرهای پرتو ایکس
نرم با استفاده از این مکانيسم دمش توليد شده است .با این
حال تکنيک های متفاوتی برای توليد پالسما مورد استفاده
قرار گرفته است كه یکی از آن ها دمش گذرا می باشد .این
روش شامل دو پالس دمش با تاخير زمانی چند صد  psاست.
پالس اول پالسی طوالنی با پهنای چند صد  psبه هدف
جامد برخورد می نماید و پالسما را با درجه یونش الزم توليد
می كند .پالس دوم كه پالسی كوتاه با پهنای زمانی چند ps
است الکترون های آزاد را به سرعت و در زمانی كوتاه تر از
زمان یونش پالسما ،تا چند صد  eVگرم می كند .در نتيجه
شرایط الزم برای دمش یون های فعال ليزر به وسيله
برانگيختگی برخوردی آماده می شود .در پژوهش حاضر یون
ژرمانيوم شبه نئون و مدل سه ترازی برای حل معادالت نرخ
استفاده شده است .ژرمانيوم دارای عدد اتمی  32و یون شبه
نئون آن دارای  22بار یونيده است .در واقع بهره نوری از
گذار ميان ترازهای  2p53pو  2p53sدر یونهای شبه نئون
حاصل می شود.

شکل  :1نمایه ای از یک ليزر پرتو ایکس.

ليزرهای پرتو ایکس نرم كاربردهای بسياری در زمينه صنعت
و پزشکی در حوزه ميکروسکپی ،هولوگرافی و ليتوگرافی
دارند[ .]2اولين تجربه برای توليد ليزر پرتو ایکس نرم به
استفاده از سلنيم  2۴بار یونيده ( )Se2۴+به عنوان محيط
فعال باز می گردد[ .]3در چنين تجربه هایی غالبا امکان
اندازهگيری تعداد نقاط محدودی وجود دارد .لذا درک بهتر
نتایج تجربی و پيشبينی رفتار محيط بهره نيازمند
شبيهسازی های عددی است .در پژوهش حاضر با استفاده از
كد هيدرودیناميکی  ]۴[ MED103ابتدا پارامترهای
ماكروسکوپيک پالسما در برهمکنش دو پالس ليزر با سطح
هدف ژرمانيوم با استفاده از رهيافت سيالی شبيهسازی شده،
سپس برای محاسبه برانگيختگی ها و ميانگين حالت یونش
از معادالت نرخ وابسته به زمان استفاده می شود .در نهایت با
حل عددی معادالت نرخ پایا به محاسبه ضریب بهره محيط
فعال می پردازیم.

 -3روش محاسباتی
در برهمکنش ليزر پرشدت پالس كوتاه با ماده از سه مدل
ذره ای ،جنبشی و سيالی استفاده می شود [ .]5در مدل
سيالی معادالت بقای جرم ،تکانه و انرژی مورد استفاده قرار
می گيرند .در توصيف هيدرودیناميکی ،ليزر به صورت منبع
انرژی خارجی در نظر گرفته میشود .مجموعه این معادالت
با معادله حالت ،كامل میشوند كه ارتباط فشار و انرژی
درونی را به صورت تابعی از چگالی و دما بيان میكند .ابزار
اصلی شبيه سازی در این پژوهش كد  MED103است كه
یک كد الگرانژی یک بعدی می باشد [ .]۴این كد با حل
خودسازگار معادالت هيدرودیناميکی ،برانگيختگی و یونش
پالسمای ليزری و با در نظر گرفتن فرآیندهای اتمی و
معادالت انرژی الکترون آزاد به بررسی محيط فعال پالسمای
ليزری می پردازد .برای حل این معادالت الزم است تا توان و
طول موج ليزر فرودی و همچنين ابعاد ،جنس و فشار داخل
ماده هدف معلوم باشد .بنابراین با استفاده از كد
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 -1مقدمه

 -2ماده هدف و لیزر دمش
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dN i
  Cij ne N j   Aij N i
dt
j
j

()1

در این معادالت  Cijآهنگ برانگيختگی ها و فروافت های
برخوردی بين ترازهای  iو  Aij ، jضرایب جذب و گسيل
خودبخودی Ni ،انبوهی تراز  iو  neچگالی الکترونی است.
خروجی مدل ،محاسبه ضریب بهره سيگنال كوچک در
فركانس خط مركزی ليزر   0است كه با رابطه ( )2به دست
می آید.
gk
) N l ) stim (   0
gl

()2
 stim

شکل  :2شبيه سازی پارامترهای هيدرودیناميکی هدف ژرمانيوم تحت
تابش دو پالس ليزر با تاخير زمانی  t  100psدر دو زمان بيشينه
ضریب بهره یون ژرمانيوم شبه نئون ( 252 psپس از شروع شبيه سازی)
و  350 psپس از شروع شبيه سازی ها( .الف) :چگالی الکترون( ،ب):
دمای الکترون.

g 0 (   0 )  ( N k 

سطح مقطع گسيل القایی در     0است.

 -4نتایج محاسبات
در آغاز یک پيش پالس با شدت  I  2  10 W / cmو
پهنای  300 psو طول موج  800 nmبه سطح هدف
ژرمانيوم تابيده می شود .سپس پالس اصلی با شدت
2

13

 I  7  10 W / cmو پهنای  1 psبا همان طول موج و
می
اختالف زمانی  tميان بيشينه های دو پالس وارد
شود .ابتدا  t  100 psدر نظر گرفته شد و نمودارهای
مربوط به پارامترهای هيدرودیناميکی نظير چگالی ،دمای
الکترون و همچنين ميزان یونش بر حسب فاصله از سطح
هدف با استفاده از كد  MED103در لحظه  350 psو لحظه
بيشينه ضریب بهره ( )252 psمحاسبه شد ،شکل  2و .3
بيشينه ضریب بهره پالسمای شبه نئون ژرمانيوم حدود 2 ps
پس از قله پالس دوم رخ می دهد .در این تجربه محاسباتی
ضخامت هدف  25 µmدر نظر گرفته شده است .افزایش
چگالی در محدوده  25 µmدر شکل -2الف نشان دهنده
موج ضربه است .همانگونه كه از شکل 3می بينيم در زمان
بيشينه ضریب بهره ،یون شبه نئون ژرمانيوم با  22بار یونيده
2

دارای انبوهی بيشتری است ،زیرا این نمودار دارای یکنواختی
در فاصله بيشتری برای یون ژرمانيوم  22بار یونيده است.

15

شکل  :3شبيه سازی ميانگين حالت یونش (بار ميانگين محيط) برای
پالسمای هدف ژرمانيوم تحت تابش دو پالس ليزر با تاخير زمانی
 t  100psدر دو زمان بيشينه ضریب بهره یون شبه نئون ژرمانيوم
( 252 psپس از شروع شبيه سازی) و  350 psپس از شروع شبيه سازی
ها.

در حالت دیگر ،پالس دوم در زمان  t  150psنسبت به
پالس اول به سطح هدف می تابد كه ميزان یونش در شکل
 ۴آورده شده است .زمان بيشينه ضریب بهره در این مورد
نيز  2 psپس از قله پالس دوم (لحظه  302 psپس از شروع
شبيه سازی ها) می باشد .با مقایسه شکل  3و شکل ۴
درمی یابيم كه ميزان یونش برای یون شبه نئون در شبيه
سازی با فاصله زمانی ميان دو پالس  ، t  150psبيشتر
است ،در نتيجه انتظار می رود كه ضریب بهره بيشتری در
این حالت موجود باشد كه آن را مورد بررسی قرار می دهيم.
به این منظور با استفاده از پارامترهای به دست آمده از كد و
همچنين استفاده از مدل سه ترازی ،به حل عددی معادالت
نرخ پایا برای محاسبه ضریب بهره یون ژرمانيوم شبهنئون
پرداخته شد.
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هيدرودیناميکی می توانيم پارامترهای هيدرودیناميکی را با
تغيير خصوصيات ليزر فرودی و یا ماده هدف برای رسيدن به
تقویت مناسب برای ليزر پرتو ایکس نرم به دست آورد .پس
از به دست آوردن پارامترهای هيدرودیناميکی با استفاده از
كد  ،MED103به بررسی رفتار ضریب بهره محيط پالسمایی
با استفاده از معادالت نرخ مدل سه ترازی می پردازیم.
انبوهی ترازها در حالت شبه ایستا با رابطه ( )1داده می
شود [.]6
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پالسما را برای دستيابی به ضرایب بهره باال در طول موج
های ليزر پرتو ایکس نرم به دست آورد.
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شکل  :۴شبيه سازی ميانگين حالت یونش در حالت . t  150ps

پالسمای توليد شده از برهمکنش ليزرهای اپتيکی پرتوان با
سطح هدف یکی از منابع توليد ليزر پرتو ایکس نرم می
باشد .برای دستيابی به ضریب بهره باالی این نوع ليزرها،
تنظيم پارامترهای هيدرویناميکی پالسمای توليد شده و در
واقع خصوصيات ليزر دمش بسيار حائز اهميت است .در این
پژوهش به بررسی محيط فعال تقویت كننده پالسمایی برای
ماده هدف ژرمانيوم در طول موج  23/62 nmدميده شده با
دو پالس ليزر پرداخته شد و با به دست آوردن پارامترهای
هيدرودیناميکی محيط از كد  MED103و استفاده از مدل
سه ترازی و حل عددی معادالت نرخ ،ضریب بهره محيط
تقویت كننده تعيين گردید .این نتایج قابل مقایسه با نتایج
كد هيدرودیناميکی  EHYBRIDبرای ليزر پرتو ایکس نرم
است .در نهایت می توان دید با استفاده از شبيه سازی
محيط فعال پالسمایی و با تنظيم ویژگی های ليزر دمش
امکان دستيابی به پارامترهای بهينه پالسما برای رسيدن به
ضریب بهره باال از مرتبه  10  100 cm 1وجود دارد.

