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مطالعه برهمکنش پالسهای فوق کوتاه لیزری با ماده شفاف فیوز سیلیکا
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 در این مقاله مدل تئوری جامعی برای بررسی کل زنجیره فرآیندهایی که در برهم کنش تک پالس لیزری فوق کوتاه کانونی شده- چکیده
، تحول چگالی الکترونهای تحریک شده، ارائه شده و معادالت حاکم بر انتشار غیرخطی پالس،درون حجم ماده جامد شفاف اتفاق می افتد
،هدایت حرارتی و جابجایی ترمواالستوپالستیک بطور عددی حل می شوند و در نهایت تغییرات القایی ضریب شکست درون عمق ماده شفاف
 نتایج نشان میدهد که. محاسبه و با نتایج حاصل از آزمایشات تجربی بصورت کیفی مقایسه می گردد،در ناحیه کانون پالس فوق کوتاه لیزری
 در ادامه آزمایشات انجام شده نشان میدهند که.عمده تغییرات القایی ضریب شکست بصورت منفی و واقع در مرکز پروفایل می باشد
 در ناحیه کانون میشود، بواسطه تشکیل نانوساختارهای پریودیک،افزایش تعداد پالس فرودی در ناحیه کانون سبب القای دوشکستی شدید
.که جهت گیری محورهای دوشکستی القا شده به قطبش پالس فرودی بستگی دارد
. نانوتوری های القایی، ميکروماشين كاری ليزری فوق كوتاه، مدل ترمواالستوپالستيک، دوشکستی، تغييرات القایی ضریب شکست-كليد واژه
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Abstract- In this paper, a comprehensive theoretical model is presented to investigate the whole chain of processes occurring in
the interaction of a focused ultrashort laser pulse with fused silica glass. The equations describing the nonlinear propagation of an
ultrashort pulse inside transparent material, electron density evolution, heat conduction, and thermo-elasto plastic displacement
are respectively solved, and lastly, it is calculated induced refractive index changes inside the material and qualitatively compared
with experimental results. The results show that the major induced refractive index changes is negative and located in the center of
the profile. In the following, the performed experiments show that increasing the number of incident pulses causes inducing
periodic nano-structures in focal region that orientation of the induced birefringence axes depends on the polarization of the
incident pulses.
Keywords: Induced refractive index changes, Birefringence, Thermo-elasto plastic model, Femtosecond laser micromachining,
Induced nano-gratings.

557
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

-1

مقدمه

تغييرات القا شده ليزری مواد شفاف ،شامل زنجيرهای پيچيده از فرایندهای
مختلف بوده كه بطور پی در پی در بازه های زمانی مشخصی درون ماده رخ
می دهد و سرانجام به تغييرات دائمی ضریب شکست ماده میانجامد .برای
كنترل دقيق توزیع ضریب شکست ،مدلسازی كامل كل زنجيره فرایندهای
دخيل در این برهمکنش ،و تعيين نحوه وابستگی آن به پارامترهای پالس
ورودی (انرژی ،طول پالس ،نرخ تکرار ،قطبش و  )...و هندسه كانونی ،بسيار
بحرانی و اساسی می باشد .عدم تعيين دقيق پارامترهای پالس فرودی در
نوشتن با ليزرهای فوق كوتاه می تواند منجر به افزایش تلفات موجبری در
ساختارهای سه بعدی اپتيک مجتمع شود .تاكنون آزمایشات تجربی زیادی
برای بررسی اثر پارامترهای پالس فرودی روی تغييرات ساختاری و توزیع
تغييرات ضریب شکست داخل محيط شفاف انجام شده است[ .]2 ,1در
مشاهدات تجربی وابستگی توزیع تغييرات ضریب شکست به طول و
پروفایل زمانی پالس[ ،]3تعداد پالس[ ،]3انرژی پالس فرودی[]4اثبات شده
است.
محققان مشاهده كردند كه در نوشتن خطوط درون حجم ماده بعد از یک
آستانه انرژی برای پالسهای فوقكوتاه با افزایش تعداد پالس به بيشتر از
100پالس در هر نقطه ،دوشکستی بزرگی ،با نام دوشکستی فرم ،در ماده
القا میشود[ ،]5كه تصاویر ميکروسکوپ روبش الکترونی منشاء آن را
تشکيل نانوتوریهای متناوبی كه عمود بر قطبش ليزر جهتگيری میكنند
نشان داد[ .]6دیناميک تشکيل نانوتوریها هنوز بطور كامل مشخص نيست
و تحقيقات زیادی در این حوزه در حال انجام است[.]7
با وجود گستردگی كارهای تحقيقاتی انجام شده در زمينه برهمکنش پالس
فوقكوتاه با ماده جامد شفاف ،هنوز نقایص جدی در این حوزه وجود دارد.
گزارشات موجود هر یک به بخشی از زنجيره برهمکنش پرداخته اند و رفتار
ماده را بر اساس آن بخش تخمين زدهاند .حل زنجيره كامل برهم كنش
تک پالس ليزری از ابتدای ورود به محيط و دنبال كردن تمامی فرآیندها
بصورت پیدرپی تا ایجاد تغييرات ضریب شکست در ماده و نحوه وابستگی
آن به پارامترهای پردازش نظير انرژی ،پهنای زمانی و چيرپ پالس در هيچ
یک از گزارشات دیده نمیشود .نکته مهمتر این كه طبق دانش ما تاكنون
تغييرات القایی ضریب شکست ماده و وابستگی آن به پارامترهای پالس
محاسبه نشده است.
Lab on Chip

در این مقاله ،با هدف مطالعه كامل برهمكنش پالسهای ليزری فوق كوتاه
شدید با ماده جامد شفاف آمورف ،ابتدا مدلسازی جامع كل زنجيره
برهمكنش تک پالس ليزری فوق كوتاه كانونی شده با ماده جامد شفاف
آمورف ارائه شده و اثر پارامترهای پالس فرودی روی تغييرات القایی ضریب
شکست شيشه فيوز سيليکا بررسی می شود .سپس نتایج حاصل از
محاسبات با آزمایشات انجام شده روی شيشه فيوز سيليکا بصورت كيفی
مقایسه می شود .در ادامه با افزایش تعداد پالسهای كانونی شده در این
شيشه با توجه به دوشکستی القایی مشاهده شده در نقطه كانون ،تشکيل
نانوتوری ها اثبات شده و نشان داده می شود كه جهت گيری محورهای
دوشکستی القا شده به قطبش پالس فرودی بستگی دارد.
نتایج نشان می دهند كه انرژی و طول پالس پارامترهای شدیداً اثر گذار در
توزیع فضایی ضریب شکست می باشند و با تغيير این دو پارامتر ،تغييرات
ساختاری كامال متفاوتی در ماده ایجاد می شود .همچنين دیده می شود كه
اندازه و عالمت چيرپ فركانسی پالس فرودی در توزیع دما و در نتيجه
توزیع ضریب شکست حاصله تاثير قابل توجهی ندارد و پارامتر كليدی
پهنای زمانی پالس می باشد .این نتيجه برای انجام آزمایشات تجربی مهم
می باشد چراكه در عمل می توان از پالس های چيرپ به جای پالس های
حد تبدیل ( كه عمال دستيابی به آن مشکل است) با همان پهنای زمانی
استفاده كرد.

-2

تئوری

زنجيره برهمکنش پالسهای ليزری فمتوثانيه با یک ماده شفاف ،از جذب
غيرخطی پالسهای فوق كوتاه داخل ماده ،آغاز می شود .برای پالسهای با
قله توانی باالتر از حد بحرانی ،اثر خودكانونی شدن منجر به افزایش شدت
پالس و نرخ جذب چندفوتونی در ناحيه كانونی شده و سبب تحریک
الکترون ها از الیه ظرفيت به الیه رسانش میشود .بدنبال آن ،الکترونهای
تحریک شده با كسب انرژی از دنباله پالس ،شتاب گرفته و انرژی آنها
افزایش می یابد .الکترونهای پر انرژی در برخورد با الکترونهای باند ظرفيت
سبب تحریک الکترون های بيشتری می شوند و با تکرار این رویه ،سرانجام
بهمنی از الکترونهای پر انرژی ایجاد خواهد شد .اثرات كانونی شدن خطی،
خودكانونی شدن و واكانونی پالسمایی ،ناشی از افزایش چگالی الکترونی
در ناحيه كانون ،تعيين كننده نحوه توزیع ميدان پالس و چگالی پالسما در
مجاورت كانون می باشد .در این مقاله ،توزیع فضا-زمانی دامنه ميدان
الکتریکی و چگالی پالسمای الکترونی ناشی از انتشار پالس درون محيط
شفاف ،با حل عددی معادالت كوپل شده شرودینگر غيرخطی و معادله
تحول چگالی پالسما حاصل می شود .با حل این معادالت ،توزیع فضایی
چگالی انرژی نشانده شده در ماده ،كه همان انرژی الکترونهای داغ
جایگزیده درون حجم ماده می باشد ،محاسبه می گردد .با بازتركيب
الکترون-حفره ،انرژی الکترون های تحریکی طی چند پيکوثانيه به شبکه
منتقل ،و این پدیده منجر به افزایش سریع دمای ناحيه كانونی می شود،
كه توزیع فضا -زمانی دمای ناحيه داغ با حل عددی معادله فوریه با روش
تركيبی المان محدود /دیفرانسيل محدود بدست می آید[ .]8گرادیان دمایی
باالی آن ناحيه با محيط اطراف ،منجر به انبساط گرمایی سریع و جابجایی
ماده می گردد كه مولفه های بردار جابجایی با معادالت كوپل شده زیر
حاصل می شوند.
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در سالهای اخير ایجاد ساختارهای سه بعدی اپتيک مجتمع بوسيله
پالسهای ليزری فوق كوتاه كانونی شده داخل حجم ماده شفاف در بسياری
از حوزههای كاربردی نظير بيوتکنولوژی ،ذخيره سازی سه بعدی داده
اپتيکی ،اپتوالکترونيک و دستگاههای آزمایشگاه روی تراشه 1مورد توجه
قرار گرفته است .همچنين قابليت ایجاد دوشکستی اپتيکی درون حجم
شيشهها بواسطه ایجاد نانوتوریهای خود تشکيل حوزه پيشرو برای ساخت
ابزارهای اپتيک مجتمع را بسيار وسيعتر گردانده است .این روش پتانسيل
ساخت ابزارهای حساس به قطبش نظير تيغههای موج ،صفحات موج با
محور نوری چرخنده( مبدل قطبش) ،هولوگرامهای حساس به قطبش،
موجبرهای حساس به قطبش ،صفحات منطقه فرنل و  ...را دارد.
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() 1
() 2
كه  uميزان جابجایی در جهت شعاعی و  wكميت متناظر در جهت z

(جهت انتشار پالس ليزری) می باشد T0 .دمای ابتدایی T ،دمای لحظه ای

تغييرات ضریب شکست در ناحيه كانون ،بصورت زیر با تانسور كرنش
مرتبط است[:]9

() 3

كه  Pijklمولفه های تانسور االستواپتيک ماده می باشد .بایستی دقت شود
برای اینکه تغييرات ایجاد شده در ماده ،دائمی باشد ،می بایست شرط
تسليم ون-ميسس برقرار باشد [.]8
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نتایج و بحث

فرض كنيد یک پالس ليزری با طولموج  800نانومتر ،پروفایل فضایی و
زمانی گوسين ،بوسيله یک شيئی ميکروسکوپ ) 20X (NA=0.5در عمق
 75ميکرون زیر سطح شيشه فيوز سيليکا كانونی می شود .شعاع انحنای
موج و قطر باریکه در ورودی شيشه ،به ترتيب75 ،ميکرون و 13/9ميکرون
میباشند (شکل(1الف)) .انتشار غيرخطی پالس مذكور درون ماده شفاف،
مقدار و توزیع فضایی انرژی نشانده در محيط و پروفایل ناحيه داغ در
حوالی كانون را تعيين می كند .شکلهای (1ب)( ،پ باال) و (پ پایين) به
ترتيب توزیع دمایی حاصل از انرژی نشانده در حجم ماده و توزیع فضایی
تنش ایجاد شده در راستای شعاعی ( )σrrو محوری ( )σzzرا برای پالس با
پهنای  100فمتوثانيه و انرژی  1ميکروژول نشان می دهد .توزیع دمایی
این ناحيه به پارامترهای پردازش بستگی دارد و با طراحی پارامترهای پالس
فرودی می توان توزیع دمایی ایجاد شده درون حجم ماده را كنترل كرد.
عدم تقارن توزیع حرارتی و بنابراین ،گرادیان حرارتی متفاوت در دو راستای
شعاعی و محوری سبب اعمال تنش متفاوت می شود .براین اساس جابجایی
در این دو راستا (( )u,wدر معادالت ( ))2(,)1متفاوت خواهد بود و سبب
عدم تقارن تحوالت ایجاد شده درون ماده خواهد شد .تنش ایجاد شده بر
اثر گرادیان حرارتی سبب جابجایی رو به خارج ماده در ناحيه كانونی خواهد
شد .از طرف دیگر ،مواد سرد اطراف ناحيه داغ مانع از جابجایی بيشتر ماده
شده و در نتيجه در اطراف ناحيه داغ ،تنش تغيير عالمت داده و منفی می
شود و جهت آن به سمت داخل تغيير می كند .مقدار بيشينه تنش به
سمت خارج حدود  18مگاپاسکال واقع بر روی محور و مقدار بيشينه تنش
به سمت داخل 5 ،مگاپاسکال و در شعاع  3ميکرون مشاهده میشود
(شکل(1پ باال)) .با مقایسه تنش شعاعی و محوری دیده می شود كه مقدار
تنش شعاعی حدود  5برابر بيشتر از مولفه محوری است.

شکل(:1الف) نمایی از مساله مورد مطالعه ،توزیع فضایی (ب)دما(،پ) تنش(،ت)
تغييرات القایی ضریب شکست.

عدم تقارن توزیع حرارتی و بنابراین ،گرادیان حرارتی متفاوت در دو راستای
شعاعی و محوری سبب اعمال تنش متفاوت می شود .براین اساس جابجایی
در این دو راستا (( )u,wدر معادالت ( ))2(,)1متفاوت خواهد بود و سبب
عدم تقارن تحوالت ایجاد شده درون ماده خواهد شد .تنش ایجاد شده بر
اثر گرادیان حرارتی سبب جابجایی رو به خارج ماده در ناحيه كانونی خواهد
شد .از طرف دیگر ،مواد سرد اطراف ناحيه داغ مانع از جابجایی بيشتر ماده
شده و در نتيجه در اطراف ناحيه داغ ،تنش تغيير عالمت داده و منفی می
شود و جهت آن به سمت داخل تغيير می كند .مقدار بيشينه تنش به
سمت خارج حدود  18مگاپاسکال واقع بر روی محور و مقدار بيشينه تنش
به سمت داخل 5 ،مگاپاسکال و در شعاع  3ميکرون مشاهده میشود
(شکل(1پ باال)) .با مقایسه تنش شعاعی و محوری دیده می شود كه مقدار
تنش شعاعی حدود  5برابر بيشتر از مولفه محوری است .چنين رفتاری به
این دليل است كه توزیع انرژی نشانده در ناحيه كانون دارای گرادیان
بزرگتری در جهت شعاعی نسبت به محوری می باشد .این توزیع تنش
شعاعی و محوری منجر به كاهش ضریب شکست در مركز ناحيه داغ و
افزایش آن در اطراف این ناحيه خواهد شد (شکل(1ت)) .نتایج محاسبات
نشان داد افزایش توان قله پالس ،بر اثر كاهش پهنای زمانی یا افزایش
انرژی ،سبب افزایش گستره ناحيه دارای تغييرات می شود.
در بخش آزمایشات تجربی ابتدا تغييرات القایی در شيشه فيوزسيليکا در اثر
تک پالس ليزری فوق كوتاه تيتانيوم سفایر با انرژی 1ميکروژول و پهنای
زمانی حدود 100فمتوثانيه مطالعه می شود .برای این منظور باریکه ليزری
با نرخ تکرار 1كيلوهرتز با سرعت  1cm/sتوسط  XYZ-Stageنسبت به
نمونه حركت میكند تا نواحی تغيير یافته ناشی از تک پالس ليزری در
فاصله  10ميکرون از یکدیگر درون شيشه ایجاد شوند .شکل (2الف) تصویر
ميکروسکوپ كنتراست فازی) (PCMمربوط به این حالت را در صفحه X-
 Yنمایش میدهد .در این تصاویر مناطق روشن بيانگر كاهش ضریب
شکست میباشند .همانطور كه دیده میشود مركز پروفایل دارای تغييرات
منفی است .رفتار مشاهده شده در آزمایشات تجربی با توزیع تغييرات
ضریب شکست محاسبه شده تطابق دارد .برای مطالعه دوشکستی القا شده
نمونه زیر ميکروسکوپ قطبشی قرار داده شد .شکل( 2ب) تصویر مربوط به
این حالت را نشان میدهد .فلشها مکان نواحی تغيير یافته بر اثر تک
پالسها را مشخص میكنند .همانطور كه دیده میشود این نقاط هم رنگ
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می باشد ،كه ضریب انبساط
در ناحيه كانون ،و
گرمایی و  λ,μثوابت المه هستند .با قرار دادن توزیع دمایی ماده ،و حل
عددی این دو معادله كوپل شده با روش  FEMدر هر دو حوزه فضا و زمان،
توزیع فضا -زمانی بردار جابجایی در ناحيه كانون و اطراف آن ،حاصل می
شود و با استفاده از نتایج حاصل از این بخش مولفه های مختلف تانسور
كرنش( )ϵو تنش( )σمحاسبه می گردند[.]8
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زمينه بوده و بنابراین نمونه در این جهتگيری هيچگونه دوشکستی نشان
نمیدهد .همانطور كه گفته شد نقاط تحریک شده در نمونه در یک خط با
فواصل  10ميکرون ایجاد شدهاند .عدم وجود دوشکستی نشان میدهد
نقاط متوالی با فاصله  10ميکرون تحت تاثير یکدیگر نبوده و مستقل از هم
می باشند و برای هر نقطه در صفحه  X-Yتقارن وجود دارد.

شکل(:2الف)تصویر ( ،pcmب) تصویر قطبشی محيط تغيير یافته بر اثر تک
پالسهای فوق كوتاه با انرژی 1ميکروژول و پهنای زمانی 100فمتوثانيه.

در آزمایشی دیگر با كاهش سرعت نمونه نسبت به قطار پالس فرودی،
نمونه تحت تابش تعداد زیادی پالس در یک نقطه ( در اینجا بيشتر از 105
پالس) قرار داده می شود .تصویر قطبشی آن (شکل(3الف)) القای
دوشکستی شدیدی را در صفحه  ،X-Yدر محل كانونی شدن تک پالسها،
نشان میدهد .این موضوع نشان دهنده شکسته شدن تقارن در صفحه X-
 ،Yعلیرغم وجود تقارن در پروفایل پالس فرودی و محيط مادی در این
صفحه ،میباشد .مشاهدات محققان دیگر نشان میدهد علت شکسته شدن
تقارن در صفحه  X-Yتشکيل نانوتوریها ( دوشکستی فرم ) در این شرایط
میباشد .بنابراین میتوان گفت نانوتوریها در حالت استفاده از تک پالس
تشکيل نمیشوند ،اما در شرایط استفاده از تعداد زیاد پالس ،القای این نانو
ساختارها سبب ایجاد دوشکستی شدیدی در ماده میشود .در ادامه برای
بررسی اثر قطبش قطار پالس ،خطوطی با پالسهای فوق كوتاه دارای
انرژی1ميکروژول ،پهنای زمانی حدود  100فمتوثانيه و سرعت  1µm/sدر
عمق 100ميکرونی شيشه نوشته شدند كه شکل (3ب) تصویر نمونه را زیر
ميکروسکوپ قطبشی نشان میدهد .در شکل (3ب) خط سمت راست (
خط آبی) با قطار پالس دارای قطبش ( Pدر راستای خط) و خط سمت
چپ (خط قرمز) قطبش ( Sعمود بر خط) نوشته شدند .خط دارای رنگ
آبی تاخير بيشتر از زمينه دارد و نشان میدهد كه محورهای دوشکستی
ناشی از نانوتوری القا شده بر محورهای تيغه تمام موج ( Tintتيغه موجی
كه در ميکروسکوپ قطبشی استفاده می شود) منطبق است ،یعنی محور
تند نمونه با محور تند تيغه همراستا میباشد و این موضوع سبب افزایش
تاخير شده است .بنابراین محور كند نمونه عمود بر راستای قطبش پالس
نویسنده ایجاد میشود و از آنجا كه صفحات نانوتوری عمود بر قطبش
تشکيل می شوند ،این صفحات در خط آبی عمود بر خط القا شدهاند .اما
خطی كه با قطبش  Sنوشته شده (خط قرمز رنگ در شکل(3ب)) مقدار
تاخير كمتر از زمينه نشان میدهد و رنگ قرمز آن بيانگر انطباق محور كند
نمونه بر محور تند تيغه میباشد .بنابراین جهت نانوتوری تشکيل شده بر اثر
پالسهای با قطبش  Pعمود بر جهتهای متناظر برای نانوتوری نوشته شده
با قطبش  Sمیباشد .بنابراین با شناخت جهت محورهای تند و كند تيغه
تمام موج  Tintمیتوان نوع محورهای دوشکستی القایی خطوط نوشته
شده را به سادگی تعيين كرد .در این آزمایش مشخص شد كه محورهای
تند و كند خط نوشته شده با قطبش  Pعمود بر محورهای متناظر خط
نوشته شده با قطبش  Sمیباشد.
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نتیجهگیری

با مطالعه كامل برهمكنش تک پالس ليزری فوق كوتاه با شيشه فيوز
سيليکا نشان داده شد كه عمده تغييرات القایی ضریب شکست بصورت
منفی و در مركز پروفایل می باشد و تک پالس كانونی شده در ماده
هيچگونه دوشکستی در صفحه  x-yالقا نمی كند .اما افزایش تعداد پالس
كانونی شده در یک نقطه ،با شکستن تقارن بعلت تشکيل نانوتوریها ،سبب
القای دوشکستی فرم در صفحه  x-yمی شود كه قطبش قطار پالس
نویسنده عامل اصلی و تعيين كننده جهتگيری صفحات نانوتوریهای
القایی و محورهای دوشکستی میباشد.
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شکل :3تصاویر قطبشی محيط تغيير یافته بر اثر (الف)  105پالس اعمال شده در
یک نقطه( ،ب) قطار پالسهای با قطبش های مختلف.

