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ِبررسی تبثیرافسایش شذت بر رٍی ببزدُ ی تَلیذ ّوبٌّگ ّبی هرتبِ ی ببال در ًبحی
یًَیساسیَى ببالی سذ
 هجتجی تقیپَر كفبش ٍ سؼيذ ثبطجی،سيذ هؼيي غفَری،هحوذ صبلح
 رضت، داًطگبُ گيالى،گرٍُ فيسیک
 ّلیَم، در ایي هقبلِ تبثیرافسایش شذت تپ کَتبُ لیسری بر رٍی ببزدُ ی تَلیذ ّوبٌّگ ّبی هرتبِ ببال برای اتن ّبی ّیذرٍشى- ُچکیذ
ِ ًتبیج شبیِ سبزی ًشبى هیدّذ ک.. هَرد بررسی قرار گرفتِ است،ٍ ًئَى تحت تببش یک هیذاى لیسری تک رًگ بب قطبش خطی
 ایي کبّش ببزدُی ّوبٌّگ را.افسایش ببزدُی ّوبٌّگ بب افسایش شذت در یک شذت بْیٌِ هتَقف شذُ ٍ سپس کبّش پیذا هیکٌذ
 ّوچٌیي در یبفتین کِ ایي شذت بْیٌِ در گبزّبی هختلف هتفبٍت ٍ بب تَجِ بِ عذد.هی تَاى بب پْي شذگی بستِی هَج تَضیح داد
.اتوی ٍ تراز ظرفیت تغییر هیکٌذ
 یًَيساسيَى تًَلی، یًَيساسيَى ثبالی سذ، تَليذ ّوبٌّگّبی هرتجِی ثبال، ثبزدُ ّوبٌّگّبی هرتجِ ثبال-ُكليذ ٍاش

Investigation on effect of increase in intensity on high order harmonics
generation yield in barrier suppression ionization regime
Mohammad Saleh, Seyed Moein Ghafoori, Mojtaba Taghipour Kaffash and Saeed Batebi
Department of Physics, University of Guilan, Rasht
Abstract- In this paper the effect of increase in intensity of short laser pulse on high order harmonics generation yield for
hydrogen, helium and neon atoms under a monochrome laser field with a linear polarization has investigated. Result of
simulation shows that the harmonics yield by increase in intensity in an optimized intensity has been stoped and then has
been decreased. This decrease in harmonics yield can be explained by with wave-packet spreading .Also we investigate that
this optimized intensity for diffrente gases according to atomic number and level of valence energy has been changed.
Keywords: Barrier suppression ionization, High order harmonics generation, High order harmonics generation yield,
Tunneling ionization
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اهرٍزُ تَليذ ّوبٌّگّبی هرتجِی ثبال( )HHG5ثب استفبدُ
از هيذاى ليسری پر ضذت در گبزّبّ ،ن از ًظر تجرثی ٍ ّن
از ًظر تئَری هَرد تَجِ قرار گرفتِ است .ثبٍجَد ایٌکِ
اهرٍزُ ليسرّبی پرضذت تری در دسترس است در ثسيبری
از تحقيقبت  ،HHGضذت هيذاى ليسری تبثص ضذُ ثِ
است ] [1كِ در
گبزّبی ًبدر از هرتجِی w cm 2
ًبحيِ یًَيساسيَى تًَلی( )TI۱قرار دارد زیرا استفبدُ از
هيذاىّبی ليسری ثب ضذت ّبی ثبالتر هٌجر یًَيساسيَى
كبهل اتن ضذُ ٍ تٌْب در اثتذای تپ ليسری  HHGهطبّذُ
هیضَد ٍ ضذت ّوب ٌّگّبی تَليذ ضذُ را افسایص ًوی-
دّذ .استفبدُ از ليسرّبی پر ضذت هٌجر ثِ یًَيساسيَى
ثبالی سذ ( )BSI9هیضَد ] .[2در ایي هحذٍدُی
یًَيساسيَى سذ پتبًسيل كَلًَی تَسط هيذاى ليسری
تغيير ضکل هیدّذ ثِطَریکِ اًرشی آى پبیييتر از اًرشی
حبلت پبیِ قرار هیگيرد ٍ الکترٍى هیتَاًذ ثذٍى تًَلسًی
ٍ ثِ صَرت كالسيکی فرار كٌذ .در تئَری  HHGفرض ثر
ایي است تخليِ تراز پبیِ ثِ كٌذی صَرت هیگيرد ٍ ایي
فرض در هحذٍدُی  BSIقبثل قجَل ًيستً .تبیج ػذدی
ثِ دست آهذُ از كبرّبی اخير ]ً [3طبى دادُ اًذ در حبلتی
كِ ضذت در هحذٍدُی  BSIثبضذ سبزگبری كوتری ثب
تئَری ٍ HHGجَد دارد.

هطبلؼبت هب ثر پبیِ ی حل ػذدی هؼبدلِ ضرٍدیٌگر یک
ثؼذی ٍاثستِ ثِ زهبى( )TDSE4در یک هيذاى ليسری تک
رًگ ثب قطجص خطی است ] .[2,4,5در توبم هحبسجبت زیر
از ٍاحذ اتوی استفبدُ هی كٌين.
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كِ در آى  Zػذد اتوی گبز هَرد استفبدُ ٍ
پبراهتر ّوَار سبز است ٍ تپ گَسی ليسر ثِ كبر ثردُ ضذُ
ثِ صَرت زیر است.
a=1a.u.
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طَل تپ را
ثيطيٌِ ی ضذت تپ ٍ
هقذار
هطخص هی كٌذ .در هحبسجبت خَد از ليسر  TiSpثب
طَل هَج  ٍ 800 nmطَل تپ ثراثر  5.5 fsاستفبدُ هی-
كٌين .ثرای ثررسی  HHGاستفبدُ از تپّبی كَتبُ كِ در
ضذتّبی ثبال ثبػث اضجبع یًَيساسيَى ًطَد ،ضرٍری
است .ثب هحبسجِ تبثغ هَج ) Ψ(z,tاز حل ػذدی TDSE
هقذار ًيرٍی ٍارد ضذُ ثر الکترٍى ثِ صَرت زیر ثذست
هیآیذ ]. [2,6,7

در ایي هقبلِ ثِ ثررسی تَليذ ّوبٌّگّبی هرتجِ ثبال ثِ
ٍسيلِ تپ ّبی ليسری تبثيذُ ضذُ ثر رٍی گبزّبی
ّيذرٍشىّ ،ليَم ٍ ًئَى هی پردازین ٍ ًطبى هی دّين كِ
در ضذت ّبی ًسجتب پبیيي هتٌبظر ثب  TIثبزدُ ّوبٌّگ ثِ
طَر تقریجی افسایص هی یبثذ اهب در ضذتّبی ثبالتر یک
كبّص در ثبزدُی ّوبٌّگ رخ هیدّذ ٍ ًبحيِ قطغ ثرای
ایي هحذٍدُ در ّوبٌّگی پبیييتر از هقذار پيصثيٌی ضذُ
از قبًَى قطغ  Ec  I p  3.17U pرخ هیدّذ (  I pاًرشی
یًَيساسيَى U p ،پتبًسيل پبًذر هبتيَ است ٍ  E cاًرشی قطغ
است) ٍ ثِ ثررسی ػلتّبی آى هی پردازین ٍ یک ضذت
ثْيٌِ ثرای ثذست آٍردى ثيطيٌِ ثبزدُ تَليذ ّوبٌّگ
تؼييي هیكٌين.
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ٍ هَلفِی طيفی ًيرٍ ثِصَرت
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است .ثبزدُی ّوبٌّگ تَليذ ضذُ ) (Wثرای یک اتن

High order harmonics generation 5
Tunneling ionization ۱
Barrier suppression ionization 9

Time dependent schrodinger equation 4
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 -1هقذهِ

 -2رٍشْبی عذدی

ثيستويي كٌفراًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایراى ثِ ّوراُ ضطويي كٌفراًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایراى

هٌفرد تحت تبثص یک تپ ليسری ثراثر است ثب هقذار
اًرشی كل ّوبٌّگّبی ثبالتر از ( q0اثتذای ًبحيِ تخت)
تب فركبًس  كِ كوی ثبالتر از فركبًس قطغ است
اًتخبة هیضَد.
3c 3 q 0 0
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ً -3تبیج عذدی
در ضکل ) 1(a-cطيف ّوبٌّگّبی ثذست آهذُ از گبز
ّيذرٍشى در سِ ضذت هختلف را ًطبى دادُ این .هی تَاى
دیذ ٌّگبهی كِ ضذت هيذاى از  1.5 1014 w cm 2تب
 3.5 1014 w cm 2افسایص پيذا هی كٌذ ،چگبلی طيفی
) )  ( f (در ًبحيِ تخت تقریجب یکسبى ثبقی هیهبًذ ٍ
تٌْب تؼذاد ّوبٌّگ ّب افسایص هی یبثذ ،در حبليکِ ٍقتی
ضذت تب  7 1014 w cm 2افسایص پيذا هی كٌذ ،چگبلی
طيفی (چگبلی اًرشی ًسجت ثِ تؼذاد ّوبٌّگ در ًبحيِ
تخت) كبّص هی یبثذً .تيجِ هحبسجِی ثبزدُ كل
ّوبٌّگّبی تَليذ ضذُ در یک ثبزُ ضذت ثرای سِ گبز
ّيذرٍشى (ّ ،)Hليَم (ً ٍ )Heئَى ( )Neكِ در ضکل 2
ًطبى دادُ ضذُ ثِ هب اجبزُ هیدّذ كِ یک دیذگبُ جذیذ
را هطرح كٌين .ثرای ضذتّبی ًسجتب پبیيي ثبزدُ
ّوبٌّگ  Wثِ طَر تقریجی هتٌبظر ثب افسایص ضذت،
افسایص پيذا هیكٌذ .اگر چِ ثرای ضذتّبی ثبالتر ،یک
كبّص پيطجيٌی ًطذُ در ثبزدُ ّوبٌّگ  Wایجبد هی-
ضَد .ایي تغيير در رًٍذ افسایطی ثبزدُ ّوبٌّگ را هیتَاى
ثِ ػلت ػجَر از ًبحيِی  TIثِ ًبحيِی  BSIتؼجير كرد .ثب
تَجِ ثِ رٍاثط( )59-1در هقبلِ ] [2هی تَاى گفت كِ
ػلت كبّص ثبزدُ ّوبٌّگ ،اضجبع یًَيساسيَى ٍ خبلی
ضذى تراز پبیِ ًيست ٍ ػلت آى را افسایص پْي ضذگی
ثستِ هَج ٍ كبّص سطح هقطغ ثبزتركيت الکترٍى در
ضذتّبی ثبال تَضيح دادّ ٍ ،وچٌيي در تقریت ضجِ
كالسيک الکترٍى یًَيسُ ضذُ در ًبحيِ  TIفبقذ سرػت
اٍليِ است ٍلی در ًبحيِ  BSIدارای سرػت اٍليِ غير
صفر استٍ .جَد سرػت اٍليِ ثبػث كبّص تؼذاد الکترٍى-
ّبی یًَيسُ ضذُای كِ ثِ یَى هبدر ثبزهیگردًذ هیضَد.
2

ضکل  :5طيف ّوبٌّگّبی ثذست آهذُ از گبز ّيذرٍشى در سِ
هختلف

ضذت

()a

1.51014 w cm 2

،

()b

15
2
14
2
7.0  10 w cm )c( ٍ 3.5  10 w cm

ضذت ،كِ ًطبى دٌّذُی ًبحيِ  BSIاست ،در ضذتّبی
ثبالتری قرار دارد .ثب تَجِ ثِ راثطِی()1
()1

ثب هقبیسِ ضکلّب ) 2(a-cهطبّذُ هیكٌين كِ ثرای اتن-
ّبی ثب ػذد اتوی ثبالتر تغيير ضيت هٌحٌی ثبزدُ ثر حست
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6.5 1014 w cm 2

ٍ

)(3.2eV

گبز

ًئَى

 (11.01eV) 2.9 1015 w cm 2تؼييي كردّ .وچٌيي
هطبّذُ هیضَد ثب افسایص ػذد اتوی هقذار ثبزدُ ّوبٌّگ
افسایص هییبثذ.

ً -4تیجِگیری

گبزّيذرٍشى

( ،) 4.8 1014 w cm 2

گبزّليَم

( ً ٍ ) 6.5 10 w cm 2ئَى ( ) 2.9 10 w cm
تؼييي هی ضَد .یؼٌی هب در ایي ضذت ّب ثيطتریي ثبزدُی
ّوبٌّگ را دارین .چٌذ دليل ثرای كبّص تَليذ ّوبٌّگ
در اًرشیّبی ثبال ٍجَد دارد .پْي ضذگی ثستِی هَج
الکترٍى آزاد ثؼذ از یًَيساسيَى تَسط هيذاىّبی ضذیذ
ليسری افسایص یبفتِ است .سطح هقطغ ثبز تركيت ثرای
الکترٍىّبی ثب اًرشی ثبالتر كبّص هییبثذ ٍ در ضوي غير
صفر ثَدى سرػت اٍليِ در یًَيساسيَى ثبالی سذ ثبػث هی
ضَد كِ تؼذاد الکترٍىّبی یًَيسُ ضذُایی كِ ثِ یَى
هبدر ثبز هی گردًذ كبّص یبثٌذ.
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ضکل  :۱ثبزدُ ّوبٌّگ ثرای سِ گبز (ّ )aيذرٍشىّ )b( ،ليَم ٍ ()c
ًئَى

كِ در آى  Zػذد اًوی me ،جرم الکترٍى ٍ  nضوبرُ تراز
ظرفيت اتن است ،هی تَاى ػلت ایي تغيير ضذت ًبحيِ
 BSIثرای گبزّبی هختلف را ،افسایص ػذد اتوی ٍتغيير در
تراز ظرفيت ٍ در ًتيجِ تغيير پتبًسيل یًَيساسيَى
داًست .ثبتَجِ ثِ ضکل 9هی تَاى ضذت ثْيٌِ ثرای تَليذ
ّوبٌّگ ثب ثيطيٌِ ثبزدُ را ثرای گبزّيذرٍشى
4.8 1014 w cm 2

)،(0.16eV

گبزّليَم
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در ایي هقبلِ ثِ ایي ًتيجِ رسيذین كِ ثبزدُ ی ّوبٌّگ-
ّب ثِ ازای یک هحذٍدُی ضذت ،ثْيٌِ هی ضًَذ .در
ضذت ّبی پبیييتر كِ در هحذٍدُی یًَيساسيَى تًَلی
قرار دارد ثبزدُی ّوبٌّگ هتٌبظر ثب ضذت افسایص هی
یبثذ ٍ در ضذت ّبی ثبالتر از ضذت ثْيٌِ كِ در
هحذٍدُی یًَيساسيَى ثبالی سذ قرار دارد ،ثب افسایص
ضذت كبّص هییبثذّ .وچٌيي در ایٌجب در یبفتين كِ ایي
ًبحيِ ثْيٌِ در گبزّبی هختلف هتفبٍت ٍ ثِ تَجِ ثِ ػذد
اتوی ٍ تراز ظرفيت تغيير هی كٌذ .ضذت ثْيٌِ هب ثرای

