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بررسی تاثیر جنس هدف برطیف هارمونیکهای تولید شده در برهمکنش لیزر و پالسما
سيد سعيد هاشمی ابرندآبادی ؛ مسلم روستایی ؛ رسول صدیقی بنابی
 تهران،  خيابان آزادی، دانشکده فيزیك دانشگاه صنعتی شریف
 در این پژوهش با استفاده از شبیهسازی. هارمونیکهای باال تشکیل میشود، در اثر برهمکنش لیزرهای فمتوثانیه توان باال با پالسما- چکیده
، عددهای اتمی کوچکتر. تغییر در تشکیل هارمونیکها بررسی کرده و طیف بهینه را تعیین میگردد،ذره در جعبه با تغییر جنس پالسما
 با توجه به کلید توصیف تولید هارمونیکهای باال که به شیفت دوپلری در نور بازتاب به علت.طیف هارمونیکهای باالتری را تولید مینمایند
 دامنه نوسانات سطح پالسما به صورت تئوری محاسبه میگردد و نشان داده میشود که دامنه نوسانات،نوسانات سطح پالسما بازمیگردد
 در ادامه با شبیهسازی ذره در جعبه دامنه نوسانات سطح پالسما به ازای پالسماهای.سطح برای هستههای با عدد اتمی کوچکتر بیشینه است
 مشاهده میشود که دامنه نوسانات سطح به دست آمده از طریق تئوری با شبیهسازی تطابق مناسبی،با جنس هسته مختلف بررسی گردیده
.دارد
 هارمونيکهای باال، نوسانات سطح پالسما، ليزر فمتوثانيه، شبيه سازی ذره در جعبه-کليد واژه

effect of target material on harmonic generation in laser-plasma interaction
Seyed Saeed Hashemi, Moslem Roustaei, and Rasol Sadighi
Department of Physics ,Sharif University of Thechnology, Tehran
Abstract- High harmonics can be generated thanks to the interaction high power femtosecond laser and plasmas. In this
research, by particle in cell (PIC) simulation of the plasma density, the variation in the generated harmonics is investigated and
as a result the optimum spectrum of the harmonics is achieved. The lower atomic number can be produced the higher harmonics.
Based on the primary explanation of the high harmonic generations known as Doppler shift effect in reflection of the
electromagnetic wave from the surface of the plasma oscillation, the amplitude of the plasma surface is theoretically derived,
and it is shown that the amplitude is maximum for lower nuclei number of atoms. Finally the PIC simulation is applied for the
different atomic number of the nuclei and it shown that the surface amplitude oscillation is in good agreement with the
simulations.
Keywords: Particle in cell simulation, Femtosecond laser, Surface plasma oscillations, High harmonic generation
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 -1مقدمه

در اثر برخورد ليزر با هدف پالسمایی ،رابطه پاشندگی به
صورت زیر میباشد:
)(1

2 2
𝑐 𝑘𝐿

به طوریکه 𝑝𝜔 فرکانس پالسما میباشد.
به ازای فرکانس ليزر کمتر از فرکانس پالسما ،ليزر توانایی
انتشار درون پالسما را ندارد .در صورتی که چگالی پالسما،
از چگالی بحرانی بيشتر باشد ليزر توانایی نفوذ در پالسما را
ندارد و از سطح پالسما کامال بازتاب میشود که به این
پالسما ،پالسمای فوقچگال میگویند .چگالی بحرانی از
رابطه زیر به دست میآید]:[2
𝑛𝑐 =

)(2

شکل  1طرحواره برهمکنش ليزر با پالسما و توليد هارمونيکهای باال و
توليد پالس آتوثانيه

سطح پالسما در اثر برخورد ليزر پرشدت شروع به نوسان
کرده و یونها در زمانهای کوتاه تقریبا بهصورت ساکن باقی
میمانند .ابتدا ميدان الکتریکی و سپس ميدان مغناطيسی
ليزر الکترون ها را در جهت عمود بر سطح شتاب میدهد.
فشار تابشی ناشی از ليزر و نيروی بازگرداننده کولنی ناشی
از یونهای ساکن موجب نوسان سطح پالسما و در نتيجه
توليد هارمونيکهای باال می شود.

2
𝜔𝐿 𝑚 𝜀0
𝑒2

در شدتهای بيشتر از  1016 𝑊/𝑐𝑚2نور بازتابی ،شامل
هارمونيکهای نور تابش میباشد .در شدتهای بيشتر از
 1018 𝑊/𝑐𝑚2اثرات نسبيتی نيز اهميت مییابد .دامنه
بدون بعد ليزر به صورت زیر تعریف می شود:
𝑎𝐿 =

)(3

𝑒 𝐸0

در ادامه به بررسی عوامل موثر در توليد طيف هارمونيکهای
باال با استفاده از شبيه سازی ذره در جعبه ) )PICپرداخته
می شود ] .[8با استفاده از چگالی بار و جریان و معادالت
ماکسول ،ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی محاسبه شده و
از روی ميدانها ،دیناميك ذرات بدست می آید .کد مورد
استفاده در این مقاله کد یك بعدی  LPIC++بوده ،به
طوری که تصحيحات نسبيتی در آن منظور شده است.

𝑚𝑐 𝜔𝐿

از طرفی داریم:
)(4

𝐼 𝜆𝐿)𝑚𝜇 . 2−𝑚𝑐 . 𝑤( 2𝐿𝑎 8101 × 73.1 = 2

به ازای  𝑎𝐿 > 1اثرات نسبيتی اهميت دارند.
هارمونيکهای باال ناشی از برهمکنش ليزر با پالسما در سال
 1980دیده شد .با استفاده از ليزر  𝐶𝑂2که طول موج آن
𝑚𝜇 10میباشد هارمونيك  46ام به دست آمد ] .[3-4در
سال  1995هارمونيك  15ليزر تيتانيوم سفایر که طول موج
معادل 𝑚𝑛 55.3میباشد ،به دست آمد .ليزر فرودی با
انرژی  30mjو پهنای پالس  130fsو شدت روی هدف برابر
 1017 𝑊/𝑐𝑚2بود .بازده تبدیل به هارمونيك دهم برابر

 -2بهینهسازی طیف با تغییر نوع پالسما
اولين نکتهای که در طيف هارمونيکها میتواند تاثيرگذار
باشد ،نوع ماده تشکيل دهنده هدف میباشد .جهت بررسی
تاثير نوع ماده ،به ترتيب با تغيير عدد اتمی هستههای
تشکيل دهنده پالسما شبيهسازی می شود.
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 2 × 10−8و به هارمونيك پانزدهم برابر با  10−9بود ].[5
در سال  1996هارمونيك  75ليزر با طول موج 1053nm
متناظر با طول موج  14nmبا دوام پالس ليزر فرودی 2.5ps
و شدت بر روی هدف برابر با  1019 𝑊/𝑐𝑚2بدست آمد ].[6
در سال  2006با استفاده از ليزر با طول موج 1054nm
هارمونيك  850متناظر با  1.2nmبا ضریب تبدیل  10−6به
دست آمد ] .[7یك طرحواره برهمکنش ليزر با پالسما در
شکل  1آورده شده است.

با ساخت ليزرهای توان باالی فمتوثانيه در سالهای اخير،
کاربردهای مدرن برهمکنش ليزر توان باال با پالسما شامل
گداخت هستهای ،شتابدهندههای ليزر-پالسمایی ،توليد
نانوذرات و توليد پالسهای آتوثانيه و توليد هارمونيکهای باال
مورد توجه قرار گرفتهاند].[1

𝜔𝐿+ 2𝑝𝜔 = 2
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دوپلری در نور بازتابی گردیده به طوری که توليد هارمونيك
های باال در طيف بازتابی مشاهده می شود .همچنين انتظار
می رود هرچقدر بار مثبت هسته بيشتر باشد ،نيروی
بازگرداننده کولنی افرایش یابد که این امر موجب کاهش
دامنه نوسانات سطح پالسما می گردد .کاهش دامنه
نوسانات سطح باعث کاهش سرعت نوسان شده و در نتيجه
اثرات دوپلری کاهش مییابد .پس انتظار داریم که دامنه
نوسانات سطح برای پالسمای هسته هيدروژن باکمترین ،z
بيشترین مقدار باشد و در نتيجه هارمونيك های باالتری را
توليد نماید .در شکل شماره  5دامنه نوسانات سطح را بر
حسب عدد اتمی رسم شده است و همانطورکه انتظار می
رفت ،دامنه نوسانات سطح برای عدد اتمی کوچکتر ،بيشتر
میباشد.

شکل  2شدت هارمونيکهای توليد شده (دامنه بدون بعد) در اثر
برهمکنش ليزر در تابش عمود با پالسمای فوق چگال

در اینجا با تغيير عدد اتمی هدف جامد ( ) zجنس پالسما
تشکيل شده را تغيير داده و نتایج شبيه سازی حاصل از آن
در شکل شماره  3نشان داده شده است .همانطور که در
شکل فوق مشاهده میشود ،شدت هارمونيك های توليد
شده برای عدد اتمی کوچکتر بهتر میباشد به طوری که
شدت هارمونيك 30ام برای پالسما با  ،z=1حدود  700برابر
شدت هارمونيك 30ام توليد شده برای پالسما با z=5
میباشد (طول موج هارمونيك 30ام تقریبا برابر با 27nm
است).

شکل  4وضعيت نوسانات سطح پالسما در برهمکنش ليزر با پالسما
( λطول موج و  Tدوره تناوب ليزر میباشند)

به صورت نظری نيز میتوان دامنه نوسانات سطح را محاسبه
و اظهارات فوق ذکر را ثابت نمود .دامنه نوسانات سطح برای
پالسما با چگالی نمایی به دست آمدهاست] .[9در این اینجا
شبيهسازی برای پالسما با چگالی ثابت انجام شده است .با
انجام محاسبات برای پالسما با چگالی ثابت ،میتوان رابطه
دامنه نوسانات سطح را به صورت زیر بدست آورد:
)(5

𝑥𝑒 =

𝑎𝐿 𝑛𝑐 𝜆
𝜋 𝑛𝑒 𝑍

به طوری که 𝑒𝑥 دامنه نوسانات سطح است و 𝑒𝑛 چگالی
الکترونهاست.

شکل  3شدت هارمونيکهای توليد شده به ازای عددهای اتمی
مختلف .توجه کنيد که لگاریتم شدت با رنگهای مختلف نشان داده
شده است.

در شکل شماره  5دامنه نوسانات به دست آمده از طریق
شبيهسازی را با تئوری فوق مقایسه نموده و انچنان که
مشاهده میشود انطباق خوبی با یکدیگر دارند.

این بدان معناست که پالسمای با عدد اتمی کوچکتر،
بهترین نتيجه در توليد هارمونيکهای باال را دارا میباشد .در
شکل شماره  4وضعيت نوسانات سطح برای پالسمای
هيدروژن رسم شده است .در مدل آینه نوسانی ،که توليد
هارمونيکهای باال را توجيه میکند ،سطح پالسما با سرعت
نسبيتی در حال نوسان است .این نوسان باعث ایجاد شيفت
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پالس فرودی از ليزر تيتانيوم-سفایر در طول موج مرکزی
𝑚𝑛 𝜆𝐿 = 800با شدت  𝐼~1.92 × 1021 𝑤. 𝑐𝑚−2با
پهنای زمانی  12fsو قطبش  pبه پالسمای فوق چگال ،با
چگالی اوليه 𝑐𝑛 ،𝑛𝑒 = 100چگالی بحرانی در سطح پالسما
 ،𝑛𝑐 = 1.7 × 1021 𝑐𝑚−3برخورد میکند .طيف پالس
بازتابی از سطح پالسمای هيدروژن در شکل 2نشان داده
شده است.
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 دامنه نوسانات سطح بر حسب عدد اتمی(رنگ آبی نتيجه5 شکل
)فرمول به دست آمده و رنگ قرمز نتيجه شبيهسازی میباشد
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 نتیجهگیری-3
در این مقاله به بررسی تاثير جنس هدف جامد بر طيف
هارمونيك های ایجاد شده در برهمکنش ليزر فمتوثانيه با
. به صورت شبيه سازی و تئوری انجام گرفته است،پالسما
با افزایش عدد اتمی نيروی کولنی ناشی از هسته افزایش
یافته به طوری که موجب کاهش دامنه نوسانات سطح
 نتایج شبيه سازی های انجام شده تطابق.پالسما می گردد
خوبی با مدل آینه نسبيتی داشته به طوری که برای هدف
 بيشترین بازدهی را شاهد،های با عدد اتمی کوچك
.هستيم
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