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اثر ضکل پًش مًج حامل میذان لیسری بر ريی تًلیذ َماَىگَای مرتبٍ باال
 هحوذ صبلح ٍسعيذ ثبطجی، هجتجی تقیپَر كفبش،سيذ هعيي غفَری
 رضت، داًطگبُ گيالى،گزٍُ فيشیک
 بر ريی وقطٍ قطع ي بازدٌ َماَىگَای مرتبٍ باال مًردsec h 2  در ایه مقالٍ اثر دي پًش مًج حامل میذان مختلف گًسی ي- ٌچکیذ
 برای ایه مىظًر از حل عذدی معادلٍ ضريدیىگر يابستٍ بٍ زمان یک بعذی برای اتم َیذريشن تحت تابص یک.بررسی قرار گرفتٍ است
 در آخر وطان میدَیم کٍ تغییر ضکل پًش تاثیر چىذاوی بر ريی وقطٍ قطع.میذان لیسری تک روگ با قطبص خطی استفادٌ ضذٌ است
.وذارد اما بازدٌ َماَىگ را تغییر میدَذ ي وطان میدَذ کٍ پًش با پُىای عریض تر بازدٌ َارمًویک را افسایص میدَذ
 ًقطِ قطع-تَليذ ّوبٌّگّبی هزتجِ ثبال-  پَش هَج- ثبسدُ ّوبٌّگّبی هزتجِ ثبال-ُكليذ ٍاص

Effect of envelope function of laser field on high order harmonic generation
Seyed Moein Ghafoori, Mojtaba Taghipour Kaffash, Mohammad Saleh, Saeed Btebi
Department of Physics, Guilan university, Rasht
2

Abstract- In this paper the effect of two different envelope function of laser field, Gaussian and sec h on cut off and High
order harmonics yield has been investigated. To this purpose a numerical solution of Schrodinger equation for a Hydrogen
atom under a monochrome laser field with linear polarization has been used. Finally we showed that envelope function
changing has no effect on cut off but it could change the harmonics yield and we showed that the envelope function with
more width decreased the harmonics yield.
Keywords: Cut off, Envelope function, High order harmonics generation, High order harmonics yield
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 -1مقذمٍ
اهزٍسُ ایجبد تپّبی فَق ثٌفص دٍر( )XUV9ثب هقيبس
سهبًی فوتَثبًيِ ٍ حتی آتَثبًيِ ثِ ٍسيلِی تَليذ
ّوبٌّگّبی هزتجِ ثبال ( )HHG2در گبسّب اهکبى پذیز
ضذُ است ] .[1تَليذ تپّبی فَق كَتبُ یک هحذٍدُی
جذیذ در هطبلعبت عولی ٍ ًظزی ضيوی ٍ فيشیک ایجبد
هیكٌذ HHG .یک پذیذُی ثِ ضذت غيز خطی هیثبضذ
ٍ ثزای هطبّذُی ایي پذیذُ ًيبس ثِ یک هيذاى ليشری

كِ در آى

Z
z  a2
2

i

 V ( z ) پتبًسيل كَلٌی ّوَار ضذُ

است ،كِ در آى  Zعذد اتوی ٍ  a=1a.uهیثبضذ.
در تقزیت دٍ قطجی ثِ صَرت ) z.E(tدر ًظز گزفتِ هی-
ضَد ٍ ) E(tهيذاى ليشری خطی ثِ صَرت سیز است.
)E(z,t

()2

پزضذت اس هزتجِی  ٍ 1014 w cm 2ثبالتز
فزآیٌذ تَليذ ّوبٌّگّبی هزتجِی ثبال را هیتَاى ثب هذل
سِ هزحلِایی ًيوِ كالسيکی تَضيح داد .اثتذا الکتزٍى ثب
تًَلشًی اس سذ پتبًسيل اتوی تغييز ضکل یبفتِ تَسط
هيذاى ليشری عجَر هیكٌذ ٍ سپس ثِ صَرت الکتزٍى آساد
در هيذاى ليشری ضتبة گزفتِ ٍ در ًْبیت ثب ثبسگطت ثِ
حبلت پبیِ ٍ ثبستزكيت ثب یَى هبدر ،اًزصی جٌجطی را كِ
در حبلت آساد تحت هيذاى ليشری كست كزدُ است را ثِ
صَرت فَتَى ثب ثيطيٌِی اًزصی Ec  I p  3.17U p
هیثبضذ[2].

در ایي راثطِ   0فزكبًس هيذاى ليشری ٍ ) f(tپَش هَج
حبهل هيذاى ليشری است كِ آى را ثِ دٍ صَرت سیز هَرد
ثزرسی قزار هیدّين.
  4 ln( 2)t 2 
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f (t )  sec h 2 (1.76

آساد هیكٌذ .كِ در آى  I pاًزصی یًَيشاسيَى ٍ U p

  pهذت تپص هيذاى ليشری هیثبضذ .ثب هحبسجِ تبثع

پتبًسيل پبًذرهبتيَ هيذاى ليشری هیثبضذ] .[3,4هيذاى
ليشری هب ثِ ضکل )  E(t )  E0 f (t ) cos(0tاست كِ در
آى ) f(tیک تبثع سًگَلِایی ضکل هیثبضذ ٍ ًطبى دٌّذُ-
ی پَش حبهل هيذاى ليشری است .هب در ایي هقبلِ ثِ

هَج ) Ψ(z,tاس حل عذدی  TDSEهقذار ًيزٍی ٍارد ضذُ
ثز الکتزٍى ثِ صَرت سیز ثذست هیآیذ.
V

z

()8

ثزرسی تبثيز دٍ تبثع پَش گَسی ٍ  sec h 2ثز رٍی ًقطِ-
ی قطع ۱طيف ّوبٌّگ ٍ ثبسدُ ّوبٌّگّبی تَليذ ضذُ
ثِ اسای یک هحذٍدُی ضذت هیپزداسین.

f (t )   E (t )  

ٍ هَلفِی طيفی ًيزٍ ثِصَرت
()6

 -2ريشَای عذدی

1 p
f (t ) exp(it )dt
2  p



f ( ) 

است .ثبسدُی كل ّوبٌّگّبی تَليذ ضذُ ) (Wثزای یک
اتن هٌفزد تحت تبثص یک تپ ليشری ثزاثز است ثب هقذار
اًزصی كل ّوبٌّگّبی ثبالتز اس ( q0اثتذای ًبحيِ تخت)
تب فزكبًس  كِ دٍر اس ًقطِ قطع قزار دارد.

ضجيِ سبسی اًجبم ضذُ در ایي هقبلِ ثز اسبس حل عذدی
هعبدلِی ضزٍدیٌگز ٍاثستِ ثِ سهبى ( )TDSE4ثزای یک
الکتزٍى هٌفزد ،تحت یک هيذاى ليشری تک رًگ ثب
قطجص خطی ،ثِ صَرت سیز است( .در توبم هحبسجبت اس
ٍاحذ اتوی استفبدُ ضذُ است)[5,6] .
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 -3وتایج عذدی
ًتبیج هحبسجبت هب ثزای هقبیسِی تبثيز دٍ ضکل پَش كِ
ثب رٍاثط (ً )4( ٍ )۱طبى دادُ ضذُ اًذ ثز رٍی پزٍفبیل
سهبًی هيذاى ٍ طيف  HHGثزای یک اتن ّيذرٍصى تحت

Extreme ultra violet 9
High harmonic generation 2
Cutoff ۱
Time dependent schrodinger equation 4
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) E(t )  E0 f (t ) cos(0t

ثيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى ثِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى

تبثص هيذاى ليشری ثب ضذت  ٍ 5  1014 w cm 2طَل
هَج  ٍ 1600nmهذت تپص  5.5fsدر ضکل )ً 1(a,bطبى
دادُ ضذُ استّ .وبًطَر كِ در ضکل  1-bهطبّذُ هی-

ًطبى دادُ ضذُ در ضکل ثزای پَش ً sec h 2سجت ثِ

ضَد دٍ ضکل پَش گَسی ٍ  sec h 2تبثيز چٌذاًی ثز رٍی

پَش گَسی اس هزتجِ  10 7 eVهیثبضذ ٍ ثبسدُ ّوبٌّگ

هیضَد .هطبّذُ هیضَد تغييز ضکل پَش تبثيز چٌذاًی
ثز رٍی ثبسدُ ّوبٌّگ ًذارد ،ثبیذ تَجِ داضت كِ افشایص

ضکل  : 2ثبسدُ ّوبٌّگ را ثزای ثبسُی  0.5  1014 w cm 2تب
 10  1014 w cm 2ثِ اسای دٍ پَش گَسی ٍ ً sec h 2طبى هی-
دّذ.

پزٍفبیل سهبًی هيذاى ّوبًطَر كِ ضکل ً 1-aطبى دادُ
ضذُ است ثب تغييز پَش حبهل هيذاى تٌْب اًذكی در
پيکّبی  E ٍ Aتغييز هیكٌذ .یعٌی پَش  sec h 2در ایي
دٍ پيک ثبالتز قزار هیگيزد كِ علت آى عزیض تز ثَدى
ثبلِّبی پَش ً sec h 2سجت ثِ پَش گَسی است .تغييز
اًذک ثبسدُ ّوبٌّگ را هیتَاى ثب راثطِی آٌّگ
یًَيشاسيَى تَضيح داد .راثطِی احتوبل یًَيشاسيَى ثِ
صَرت سیز است.

ضکل  :9پزٍفبیل سهبًی هيذاى( ٍ )aطيف  HHGثِ اسای ضذت
 5  1014 w cm 2ثزای دٍ پَش هيذاى گَسی ٍ  sec h 2را
ًطبى هیدّذ .در ایٌجب ثِ هٌظَر تفکيک ضذى طيفّبی ّوبٌّگ
آىّب را در  100ضزة كزدُاین.

)(8

ًقطِی قطع در طيف ً HHGذارد( ثزای ایٌکِ ثتَاى دٍ
ضکل طيف  HHGرا هقبیسِ كزد آىّب را در یک ضزیت
 100ضزة كزدُاین تب اس یکذیگز تفکيک ضًَذ).

) P(t )  1  p0 (t

كِ در آى  P0جوعيت حبلت پبیِ است .جوعيت حبلت
پبیِ ٍ آٌّگ یًَيشاسيَى ثِ صَرت سیز ثِ ّن هزتجط
ّستٌذ.

ثبسدُ ّوبٌّگ ثِ اسای ضذت هيذاى ليشری در ضکل 2
ثزای دٍ ضکل پَش گَسی ٍ ً sec h 2طبى دادُ ضذُ
است كِ ثب استفبدُ اس راثطِی ( )7ثب جوعثستي ثز رٍی
ّوبٌّگّبی هزتجِ  20تب ( 50ثِ هٌظَر هقبیسِ تبثيز دٍ
ضکل پَش دٍرتز اس ًبحيِ قطع اًتخبة ضذُ اًذ) ،هحبسجِ

)(9

dP0
 w(t ) P0
dt

در آى )  w(tآٌّگ یًَيشاسيَى ثزای یک ضذت ثبثت
هيذاى ليشری است ،كِ اس هذل  ٍ ADKثب استفبدُ اس
رٍاثط( [7])4.69-4.76ثذست هیآیذ .ثيطيٌِ هيذاى ليشری
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ثب پَش  sec h 2ثِ طَر هيبًگيي ًسجت ثِ پَش گَسی تٌْب
اًذكی افشایص هییبثذ.

 8تب  91ثْوي  ،9۱92داًطگبُ صٌعتی ضيزاس
در  t=0قزار دارد ٍ جوعيت حبلت پبیِ در پيک هيذاى ثب
استفبدُ اس راثطِ سیز ثذست هیآیذ.
)(10

 0

P0 (t  0)  exp
w(t )dt 







نعمتی آرام .طاىره ،محبی .مسعود و باطبی .سعید .مقالو-
نامو کنفرانس فیزیک ایران  .0931اپتیک و فوتونیک.
198-190.

][4

 -4وتیجٍگیری
هب در ایي هقبلِ ثب حل عذدی هعبدلِ ضزٍدیٌگز ٍاثستِ ثِ
سهبى ثزای اتن ّيذرٍصى تحت تبثص هيذاى ليشری پز
ضذت ثب قطجص خطی ثب دٍ پَش هتفبٍت گَسی ٍ
 ، sec h 2ثِ ثزرسی تَليذ ّوبٌّگّبی هزتجِ ثبال هی-
پزداسین .ثب تَجِ ثِ ضکل  9ثِ ایي ًتيجِ هی رسين كِ
تغييز پَش حبهل هيذاى تٌْب تغييز اًذكی ثز رٍی ثبلِ
ّبی پيک هيذاى ایجبد كزدُ اهب ًقطِ قطع را تغييز ًوی-
دّذ،كِ ایي ثبعث افشایص اًذک ثبسدُ ّوبٌّگ تحت
تبثص هيذاى ليشری ثب پَش ً sec h 2سجت ثِ پَش گَسی
هیضَد .علت ایي كَچک ثَدى تغييز در ثبسدُ ّوبٌّگ
را هیتَاى ثب تَجِ ثِ ایٌکِ  %98الکتزٍىّبیی كِ ثزای
تَليذ ّوبٌّگّبی هزتجِ ثبال اس اتن خبرج هیضَد در
اطزاف ثيطيٌِ پيک هيذاى یًَيشُ هیضًَذ ٍ تٌْب  %2ایي
الکتزٍىّب در ًشدیکی ثبلِّبی پَش هيذاى یًَيشُ هی-
ضًَذ ،تَضيح داد.
ٍ در آخز ثِ طَر كلی ثِ ایي ًتيجِ هیرسين كِ استفبدُ
اس پَش عزیض تز ،ثِ طَر هيبًگيي ثبسدُ ّوبٌّگ را
اًذكی افشایص هیدّذ كِ ثب ًتبیج ثذست آهذُ در هقبلِ
] [8قبثل هقبیسِ است ٍ ،ایي هسئلِ هب را ثزای تَليذ پبلس
آتَثبًيِ ایی ثب پٌْبی تپ كَتبُتز یبری هیدّذ.
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