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 کانوني شده باTEA CO2  از تپهای لیزر، برای ایجاد فروشکست اپتیکي در مولکولهای گوناگون یک تا پنج اتمي، در این پژوهش:چکیده
 وابستگي رد زماني تپهای انتقال یافته و شکل. بهرهگیری شد10cm  و5 ،2/5 برشگرهای پالسمایي با عدسيهایي با فاصلههای کانوني
 مشاهده شد که. وزن مولکولي و انرژی یونش گازها به تفصیل بررسي شده است، فشار،هندسي جرقهها به توان کانونيسازی و همچنین
 یک زمان،2/5 cm  در فاصلهی کانوني، برای نمونه. گاهي تنها بخشي از آنها حذف ميشود،بهجای حذف کامل دنبالهی تپهای انتقال یافته
 در همهی فاصلههای کانونيHe  برای گاز، این زمان خاموشي. برای همهی گازها در شکل تپها پدیدار شده است2/6 μs - 0/05 خاموشي
 نشان داده شد، با بررسي شکل تودههای پالسمایي پدید آمده و مسیر پرتوهای لیزری کانوني شده.دیگر و با اندازهی کوچکتر دیده ميشود
. پیش از پایان یافتن دنبالهی تپ لیزری باز ميگردد،که این رفتار به افت سریع چگالي پالسما به زیر سطح بحراني
 برشگر پالسمایي،TEA CO2  لیزر، فروشکست اپتیکي:کلیدواژهها

Investigation on the TEA CO2 laser-induced optical breakdown in different
gases and its effect on the pulses shape
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Abstract: In this paper, TEA CO2 laser pulses focused by plasma shutters with 2.5, 5, and 10 cm focal
lengths lenses were used to generate optical breakdown in various molecules having 1-5 atoms.
Moreover, the dependence of the transmitted pulses temporal trace and the sparks geometry on the
focusing power, as well as, the gas pressure, molecular weight, and ionization energy were investigated
in detail. It has been observed that instead of the complete removal of the tail part in the transmitted pulse
shapes, sometimes a fraction of them disappeares. For instance, the quenching time gap which is in the
0.05-2.6 µs range appeares in the transmitted pulse shapes for the 2.5 cm focal length. Such a quenching
time at the lower scales, is also observed for He gas with the other focal lengths. The analyses of the
generated plasma plume shapes and the focused laser beams paths reveales that this behavior is due to a
quick dropping of the plasma density below the critical level before the pulse tail is completed.
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 .1مقدمه

لیزرهای  ،CO2دردسرهای فراواني در کاربردهای گوناگوني

فروشکست اپتیکي ،1پدیدهای است که در آن با کانوني شدن

همچون لیدار (افت توان جداکنندگي) ،جداسازی ایزوتوپي

تپهای لیزر پر انرژی در یک گاز شفاف ،ناحیهی کانوني آن

(افت گزینندگي ایزوتوپي) ،تولید هماهنگهای باالتر (افت

دچار فروشکست شده و تبدیل به پالسما ميشود .این پدیده با

بازدهي) ،برهمکنش لیزر -ماده (افت توان لحظهای مؤثر) و

جرقهی شدیدی نیز همراه است .در طي چندین دههای که از

مانند اینها دارد .روی هم رفته ،تفسیر دینامیک پالسمای لیزر

کشف این پدیده ميگذرد ،بررسيهای فراواني برای تعیین

( -)CO2القا ،دربرگیرندهی پیچیدگيهای بیشتری ،بهویژه به

ویژگيهای فضا -زماني تودههای پالسمایي لیزر -القا 2و

سبب ساختار تپ و متفاوت بودن مقیاسهای تغییرات زماني

وابستگي آن به نوع و فشار گاز و نیز شاریدگي ،3طولموج و

پالسما و لیزر است.

پهنای زماني 4تپهای لیزر به انجام رسیدهاند [ .]12 -1با این

امروزه ،از پالسمای حاصل از لیزرهای  CO2در

همه ،بهدلیل پیچیدگيهای بنیادی در رفتار فضا -زماني

پژوهشهای فراواني همچون شکلدهي تپهای لیزر،

تپهای لیزر ،دینامیک تودههای پالسمایي و بهویژه

طیفنمایي فروشکست لیزر -القا ) (LIBSو بررسي تغییرات

برهمکنشهای لیزر -پالسما ،هنوز همهی ریزهکاریهای این

فضا -زماني تودههای پالسمای سود جسته ميشود [،16 ،11

پدیده بهخوبي درك نشدهاند.

 .]17چنین پژوهشهایي نیازمند بهکارگیری دستگاههای

ميدانیم ،هنگامي که چگالي پالسمای پدید آمده در کانون،
از اندازهی بحراني برای طولموج فرودی فراتر ميرود ،ضریب

پیشرفتهای همچون دستگاه (دوربین) با بار جفتشدهی تشدید
شده (ICCD) 6هستند.

شکست آن موهومي ميشود .پس از آن ،تابش فرودی به

در این پژوهش ،رفتار جدیدی در شکل تپهای لیزر انتقال

گونهای مؤثر ،جذب و پراکنده ميشود ،بهگونهای که پس از

یافته مشاهده شد و تنها با بررسي شکل کلي و نهایي تودههای

عبور بخش جلویي قلهی تپ ،دنبالهی آن در خروجي حذف

پالسمای و تپهای لیزر انتقال یافته ،دینامیک تودهی

ميشود .این اثر ،کاربردهای سودمندی در شکلدهي تپهای

پالسمای و تغییرات پدید آمده در شکل تپهای لیزر بهگونهای

لیزر  ،CO2مانند دستیابي به تپهای لیزر بدون دنباله ،تولید

سازگار با هم تفسیر شدند.

تپهای کوتاه و فراکوتاه به کمک پیکربندیهایي با نام
برشگرهای پالسمایي ،5پیدا کرده است [ .]15-13گذشته از

 .2آزمايش

این ،با بررسي این رفتار ميتوان به درك بهتری از سازوکار

ترتیب آزمایشي به کار رفته ،در شکل  1نشان داده شده است.

پیدایش و دینامیک پالسما و همچنین چگونگي برهمکنش آن

لیزر  CO2کوكپذیر بهکار رفته ((Lumonics-TEA-840

با تپهای لیزری دست یافت.

تپهایي با انرژی  4Jدر خطهای پربهرهی نوارهای  10/4و

بیشتر بررسيهای انجام شده بر روی دینامیک پالسماهای

 9/4 μmگسیل مينمود .بخش مرکزی پرتو مستطیلي شکل

لیزر -القا با استفاده از تپهای کوتاه لیزر با پهناهای زماني در

لیزر ،با یک روزنهی دایرهای به قطر  1/7 cmو انرژی 1/2 J

مقیاس نانوثانیه انجام شدهاند که در آنها ،تغییرات زماني پرتو

جدا ميشد .برای جلوگیری از جذب تشدیدی در گازهای

لیزر و تودهی پالسمایي ،کم و بیش در همین مقیاس رخ

مولکولي بهکار رفته ،خط چرخشي خروجي لیزر روی (9P)20

ميدهند .با این حال ،لیزرهای  ،CO2بهصورت ذاتي ،شکلي از

با طولموج  µ 55/9mکوك شد .سه تلسکوپ  1:1کپلری

تپها را دارند که دارای قلهای با پهنای زماني حدود  100 nsو

جداگانه با عدسيهای  ZnSeبا الیهنشاني پادبازتاب بهعنوان

یک دنبالهی بلند چند میکروثانیه هستند .دنبالهی تپهای

سلولهای تابشدهي بهکار گرفته شدند ،که ميتوانستند در

1. Optical breakdown
2. Laser induced
3. Fluence
4. Time duration
5. Plasma shutter

بازهی فشاری  ₒتا  1 atmدر دو حالت جریان گاز و دربسته،
راهاندازی شوند .این سلولها ،با فاصلههای کانوني  5 ،2/5و
6. Intensified charge-coupled device
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 ،10cmشاریدگيهای بهترتیب  840 ،3200و  200 J cm-2را

 .3يافتهها و بحث

در لکههای کانوني فراهم ميسازند .انرژی و خط چرخشي

نمونهای از شکل تپهای لیزر بهکار رفته در خط ( 9P)20در

تپهای لیزری با ژولمتر ( (Coherent, LM-P10و تحلیلگر

شکل  2نشان داده شده است .این تپها شامل قلهای با پهنای

طیف لیزری ( (Opt. Eng. Inc.16-Aپایش ميشد .یک

زماني  90 nsبه همراه دنبالهای بلند ،نزدیک به  5 μsاست.

آشکارساز سریع ردپای فوتون ،(ORIEL, 7455( 1همراه با

گازهای شفاف گوناگوني همچون CF4 ،N2 ،H2 ،Ar ،Ne

یک اسیلوسکوپ رقمي  )EZ-DS-1250( 250 MHzرد

و  ،CF2Cl2در هر سه سلول در بازهی فشاری  ₒتا 1 atm

زماني تپهای لیزر عبوری را نمایش ميداد .همچنین از یک

آزموده شدند و خوشبختانه پدیدهی فروشکست اپتیکي برای

دوربین رقمي به همراه پاالیههای چگالي طبیعي 2مناسب ،برای

همهی آنها ،البته در گسترههای فشاری معین ،مشاهده شد .با

بهدست آوردن تصویرهای جرقهها از میان پنجرهی دید

استفاده از سلولهای اول و دوم بهترتیب با فاصلههای کانوني

سلولها ،بهره گرفته شده است .همهی آزمایشها با آهنگ

 5 cmو  ،10 cmشکلهای زماني تپهای عبوری ،رفتاری

تکرار  1 Hzانجام شدهاند.

مشابه با برشگرهای پالسمایي داشتند ،که شامل تپهای
کوتاهشده و بدون دنباله بود .با این حال ،در سلول سوم با
فاصلهی کانوني  ،2/5 cmشکل تپهای انتقال یافته شامل

دوربین
ورود گاز

دنبالهی تپ لیزری بود که با یک گاف زماني خاموشي

پاالیهی ND

شیر

پنجره

آشکارساز

قلهای با کوتاهشدگي بیشتر همراه با بخش پشتي
( )tq = 0/05 µs - 2/6 µsاز هم جدا شدهاند .در شکل ،3
آینه

نمونهای از شکل تپهای عبوری برای گازهای  N2و  ،Arبه
عنوان نمونهی گازهای مختلف ،در فشارهای گوناگون از سلول
سوم نشان داده شدهاند.

ZnSe
عدسي

شیر

گذشته از برخي تفاوتها در بازهی فشاری و پهنای گافها،

فشارسنج

این رفتار برای همهی گازها به جز هلیم یکسان است؛ که بـرای

پمپ خالء

آن ،گاف زماني خاموشـي تنهـا بـه چنـد ده نانوثانیـه محـدود
انرژیسنج

ميشود .چنین به نظر ميرسد که این امر بیشتر ناشي از برش
باریکهی شکاف

بخش پشتي قلهی تپ لیـزر باشـد .در سـلولهای بـا فاصـلهی
کانوني  5و  ،10 cmاین گافِ جداکنندهی باریک برای هلیم ،به

روزنه
تحلیلگر طیف
لیزری

یک تورفتگي پهن ،همچون یک گاف ناقص ،تبدیل ميشــود .در
باریکهی شکاف

شکل  ،4برخي شکلهای تپهای انتقال یافته از گاز هلیم با فشار
 600 mbarدر سلولهای گوناگون ،نشان داده شدهاند.
P = 0 mbar

لیزر
TEA CO2

شکل  .1ترتیب آزمایشي انجام استفاده شده.
شکل  .2تپهای لیزر بهکار رفته.
1. Photon drag
2. Natural density filter
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)( 200 mbar (Arت

)( 200 mbar (N2الف

)( 400 mbar (Arث

)( 400 mbar (N2ب

)( 800 mbar (Arج

)( 800 mbar (N2پ

شکل  .3شکل تپهای انتقال یافته از سلول سوم با فاصلهی کانوني cm
 2/5برای گازهای  N2و  Arدر فشارهای گوناگون.

شکل  .4نمونهای از شکل تپهای انتقال یافته از  Heبا فشار 600 mbar
و در سلولهای با فاصلههای کانوني مختلف.
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تغییرات گافهای زماني ایجاد شده برای گازهای گونـاگون
و در فشارهای مختلف ،در سلول با فاصلهی کانوني  ،2/5 cmدر
شکل  5رسم شده است؛ هر منحني تا جـایي ادامـه داده شـده
است که یا توان انتقال یافته برای آشکارسازی تپ ،بسیار ناچیز
شود ( CF4و  ،)CF2Cl2و یا دنبالهی تپ لیـزر بـه طـور کامـل
ناپدید شود (دیگر گازها) .این نمودارها ،رفتار افزایشي همساني
بــرای پهنــای گافهــای زمــان خاموشــي تــپ در گســترهی
 2/6 µs-0/05نشــان ميدهنــد ،بهگونــهای کــه بــیشتــرین و
کمترین این مقدارها به ترتیب مربوط به گازهای آرگون و هلیم
هســتند .هــمچنــین ،همانگونــه کــه دیــده ميشــود ،بــرای
مولکولهای یک ،دو و پنج اتمي ،پهنای گاف زمان خاموشـي و
شــیب نمودارهــای مربوطــه ،بــا نســبت انــرژی یــونش بــه وزن
مولکولي گاز ،ε/M ،افزایش ميیابند.
حذف تپ انتقال یافتهی لیزر ،نیازمند حضـور یـک تـودهی
پالسمایي با چگالي الکتروني باالتر از سـطح بحرانـي در مسـیر
پرتو فرودی است .دادههای فراوان آزمایشي نشان ميدهند کـه
در این برشگرها ،تودهی پالسمایي در نقطهای پیش از نقطـهی
کانوني به راه ميافتد و سپس بـه گونـهای انفجـاری در جهـت
مخالف پرتو فرودی گسترش ميیابد .در ایـن زمـان ،پالسـما و
بهویژه لبـهی پیشـروندهی آن بهگونـهای مـؤثر پرتـو لیـزری را
جذب و اندکي نیز پراکنده ميسـازد و بنـابراین ،تـا زمـاني کـه
چگالي الکتروني پالسما بـاالی مقـدار بحرانـي بـرای طولمـوج
فرودی باقي بماند ،ميتواند تپ لیزری را در خروجـي خـاموش
نگــه دارد .از ســوی دیگــر ،در آزمایشهــای مطالعــهی حاضــر،
بهجای حذف کامل دنبالهی تپ لیزر مانند همـهی برشـگرهای
پالسمایي ،تنها بخشي از دنبالهی تپ انتقال یافته حـذف شـده
است .این رفتار ،نشان از آن دارد که چگـالي پالسـما تـا زمـان
پایـان یــافتن دنبالـهی تــپ لیـزر ،بــاالی مقـدار بحرانــي بــاقي
نميماند .این رفتار از آنجا که برای مولکولهای تک اتمـي تـا
پــنج اتمــي و در بــازهی گســتردهای از فشــار ،بــهویژه بــرای
چگاليهای کانونيسازی باال دیده شده است ،بهگونهای منطقي
نشان ميدهد که باید هندسهی تـابشدهي را عامـل اصـلي آن
دانست .تصویرهایي از جرقههای لیزر -القا برای گازهای هلیم و
نیز آرگون (به عنوان نمایندهی گازهای دیگر با رفتار مشابه) در
فشار  400 mbarبرای سـلولهای گونـاگون ،همـراه بـا مسـیر
پرتوهای لیزری مربوطه (محاسبه شده بـا فـاکتور  M2برابـر بـا
 ،)15در شکل  6نشان داده شـدهاند .همانگونـه کـه مشـاهده
ميشود ،بهویژه در فاصلههای کانوني بـزر تـر ،توزیـع فضـایي
جرقهها شامل دو بخش تقریباً استوانهای اسـت ،بهگونـهای کـه
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بخش بلندتر و پهنتر ،نمایشگر ،مسیر جبهـهی مـوج پالسـما
است که به سمت عدسـي کانونيسـاز پـیش مـيرود و بخـش
باریکتر و کوتاهتر نیـز ،نمـایشگر بخـش دیگـر جبهـهیمـوج
تودهی پالسـمایي اسـت کـه در جهـت پرتـو لیـزری گسـترش
ميیابد .در این تصویرها ،بهروشني ميتوان دید که بـا افـزایش
توان کانونيسازی ،درازای جرقـهها کـمتـر و گسـترش شـعاعي
آنها ،بهویژه برای جرقههای هلیم ،بیشتر و بیشتر ميشود ،تا
جایي که ،شکلِ تقریباً استوانهای جرقـهها ،بـهویژه در فاصـلهی
کانوني  ،2/5 cmبه کروی ميگراید.
Ar
()15-40/7
CF2Cl2
()12-121/2

CF4
()16-88/2

2
1/5

Ne
()21-20/5

1

H2
()13-2/6

گاف زمان خاموشی (µs) tq

N2
()15-28/5

2/5

0/5

He
()24-4/6
600
400
فشار گاز )(mbar

800

0

200

0

شکل  .5تغییرات پهنای گاف زمان خاموشي با فشار برای گازهای گوناگون
و با فاصلهی کانوني  .f = 2/5 cmعددهای داخل پرانتز ،وزن مولکولي و
انرژی یونش ( )M-εگازها است.
لیزر

He

لیزر
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همانگونــه کــه مــيدانیم ،بــه محــج ایجــاد پالســما،
جبههیموج پیشروندهی آن بهسوی عدسـي ،بهگونـهای مـؤثر
پرتو فرودی را جذب مينماید و بخش پشتي خود را در سـایه و
تقریب ـاً دســت نخــورده نگــه مــيدارد .ایــن بخــش از تــودهی
پالسمایي ،تا زماني که چگالي لبـهی پیشـروندهی آن بـاالتر از
مقدار بحراني باشد و بتواند تـپ لیـزر را فروبنشـاند ،از راه یـک
انبساط بيدررو خنک و رقیق خواهد شد .ایـن رونـد تـا جـایي
ادامه ميیابد که شدت تپ لیزر به کمتر از یک مـرز بحرانـي Ic
افت نماید ،کـه بـرای نگـاه داشـتن چگـالي پالسـما در بـاالی
اندازهی بحراني کافي نباشد .از ایـن پـس ،لبـهی پیشرونـدهی
پالسما شفاف ميشود و بخش باقيماندهی تپ لیزر ميتواند به
درون حجم پالسما نفـوذ کنـد .اکنـون ،ایـن کـه ایـن تـودهی
پالسمایي بتواند دنبالهی تپ لیزر را فروبنشاند یا نه ،بستگي به
چگالي آن درست در همان زمان دارد.
جبههیموج پالسمایي پیشرونده بهسوی عدسـي ،سـرعتي
وابسته به شدت لیزر ،I ،چگالي جرمي اولیهی گاز ، ρo ،و انرژی
یونش  ،εمولکولهای گاز دارد ،که با رابطـهی زیـر نشـان داده
ميشود [:]18
I

()1

 

= 

Ar

10 mm

18 mm

z0

z0

همانگونه که ميدانیم ،برای پرتو لیزر کانوني شـده ،شـدت در
فاصلهی  zاز کانون ، I z ،با رابطهی زیر بیان ميشود [:]19

) f =10 cmت
لیزر

He

) f = 10 cmالف
لیزر

9 mm

Ar

−1

()2

16 mm

که در آن،
z0

z0

) f =5 cmث

) f =5 cmب

لیزر

He
9 mm

لیزر

I

Ar

) f =2/5 cmج

) f =2/5 cmپ

شکل  .6تصویر جرقههای لیزر -القا در فشار  400 mbarدر گازهای
آرگون (چپ) و هلیم (راست) برای فاصلههای کانوني گوناگون ،همراه با
مسیر پرتوهای لیزری مربوطه.

wz

و

wf

به

ترتیب شعاع پرتو لیزر در کانون ،در فاصلهی  zاز کانون و روی
سطح عدسي هستند.
روشن است

z0

w

شدت پرتو در کانون  ،طولموج f ،فاصلهی

کانوني M2 ،نسبت انتشار پرتو لیزری و ، w

9 mm

z0

2
w


(=
) = 1 + 2 f 2 z 
I
wz
 M f 
2

Iz

I

که I z

در حوالي حجم کانوني بسیار به مقدار

نزدیک است و در فاصلههای بزر تر ،که سطح مقطع پرتو

بهسرعت گسترده ميشود ،بهتندی کاهش ميیابد .هنگامي که
توان کانونيسازی افزایش ميیابد (کاهش  ،)fشیب

کاهشي I z

با  zافزایش چشمگیری ميیابد و با افت سریع شدت لیزر،

صالحه بهشتيپور ،ابراهیم صفری ،عباس مجدآبادی
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چگالي لبهی پیشروندهی پالسما بهگونهای زودرس به زیر

هلیم ،با  fافزایش ميیابد (شکل  )4و برای دیگـر گازهـا هـم

سطح بحراني افت مينماید .از آنجا که این گفته ،بازهی زماني

تنها در باالترین چگاليهای توان ( )f = 2/5 cmپدیدار ميشود.

دنبالهی تپ لیزر با پهنای زماني چندین میکروثانیه را

این واقعیت که در شرایط یکسان ،شـکل جرقـههای هلـیم

دربرميگیرد ،ميتوان پذیرفت که هر الیه از پالسمای پشت

درازی کمتری نسبت به گازهای دیگـر دارد ،بـه آهنـگ اتـالف

جبههیموج پیشرونده ،از زمان کافي برخوردار است تا بتواند

انــرژی پالســما از راه برخوردهــای کشســان و ناکشــان بــا

آزادانه ،همچون یک انفجار نیرومند گسترش یابد .در این

مولکولهای خنثي ، R ،بازميگردد ،کـه بـا رابطـهی زیـر داده

شرایط ،سرعت گسترش تودهی پالسمایي پشتي ، b ،را

ميشود [:]18

ميتوان با رابطهی زیر تخمین زد که البته با فرض کروی بودن
تودهی پالسمایي بهدست آمده است [:]20
15

5

()3

2 m ev eff 
()4
M
که در آن m e ،جرم الکترون M ،جرم مولکولهای گاز و

R =−

 −3
 t


E
 b =  
5 

2

v eff

بسامد مؤثر برخورد الکترونها با ذرههای خنثي است .این رابطه
بهخوبي نشان ميدهد که هر چه نسبت   / Mبرای یک گاز

که در آن  ،یک ثابت E ،انرژی جذب شده در عنصر حجمي

بزر تر باشد ،آهنگ اتالف انرژی آن نیز بیشتر است و زودتر

چگالي جرمي اولیهی گاز اسـت .از ایـنجـا ميتـوان

به پایین سطح بحراني افت خواهد نمود .از همینرو در شرایط

دریافت که هنگامي که  fکاهش ميیابد ،لکـهی پرتـو لیـزر در

یکسان ،لبهی پیشروندهی پالسما در گاز هلیم با بیشترین

گاز و



ناحیههای حجم کانوني شدیداً کاهش ميیابد و از اینرو ،انرژی

نسبت  ،ε/M = 6/15بسیار زودتر از دیگران تحلیل ميرود و

جذب شده در هر عنصـر حجمـي از گـاز ،E ،بهشـدت افـزایش

درازای کمتری نیز خواهد داشت (شکل .)5

ميیابد .بنابراین ،با افـزایش تـوان کانونيسـازی (یـا بهگونـهای

از سوی دیگر ،برای گازهای با چگالي  باالتر ،هم سرعت

همارز ،افزایش  ،)Eسرعت انبسـاط پالسـمای پشـتي ،افـزایش

جبههیموج انفجاری (رابطهی  )1و هم سرعت انبساط تودهی

چشمگیری ميیابد (رابطهی )3؛ واقعیتي که گرایش بـه کـروی

پالسمای پشتي (رابطهی  )3کمتر است .بنابراین ،در چگالي یا

شدن تودههای پالسمایي را برای فاصـلههـای کـانوني کوتـاهتر

فشارهای باالتر گازی ،هر دو بخش تودهی پالسمایي دیرتر به

بهخوبي توجیه مينماید (شکل .)6

حالت شفاف ميرود .از همینرو ،پهنای زمان خاموشي در شکل

از ســوی دیگــر ،ایــن انبســاط شــعاعي ســریع ،بــا ســرعت

تپهای عبوری لیزری ،که مستقیماً متناسب با زمان ماندگاری

بخشیدن بیشتر به فرایند رقیق و سرد شدن تودهی پالسمایي،

پالسما در چگالي باالی سطح بحراني است ،با فشار گاز افزایش

افت هر چه زودتر چگالي آن را به زیر اندازهی بحراني ،بـهدنبال

ميیابد تا این که در فشارهای باالتر ،دنبالهها کامالً ناپدید

خواهد داشت .همچنین ،هنگامي که توان کانونيسازی افـزایش

شوند (شکلهای  3و .)5

ميیابد ،ناحیهی کانوني ،کوتاه و باریک ميشود و در نتیجه

Iz

افزایش ميیابد .بنابراین ،جبههیمـوج پالسـما درازایـي نسـبتاً

 .4نتیجهگیری

کوتـاهتر را بــا سـرعتي بیشتــر (رابطـهی  )1بهســوی ناحیــهی

برای انجام فروشکست اپتیکي لیزر -القا در گازهای گوناگون ،از

با  zبهتندی

تپهای لیزر  TEA CO2با توانهای کانونيسازی گوناگون

با تـوان کانونيسـازی افـزایش ميیابـد (رابطـهی  .)2پـس ،در

بهره گرفته شد .مشاهده شد که بر خالف رفتار برشگرهای

توانهای کانونيسازی به اندازهی کافي بزر  ،هم جبههیمـوج

پالسمایي معمول ،برای گاز هلیم با هر فاصلهی کانوني و

و هم حجم تودهی پالسمایي زودتر به حالت شفاف مـيرونـد و

گازهای دیگر با فاصلهی کانوني  ،2/5 cmتنها بخشي از

در نتیجه ،بخش پشتي دنبالهی تپ لیـزری خواهـد توانسـت از

دنبالهی تپها حذف ميشود ،که از چندین ده نانوثانیه تا چند

میان آنها عبور نماید .به همین دلیـل ،گـاف زمـان خاموشـي

میکروثانیه به درازا ميکشد .این زمان خاموشي ،با فشار گاز

(همارز با نیم -عمر پالسمای با چگالي بحراني باال) ،بـرای گـاز

افزایش و با نسبت انرژی یونش به وزن مولکولي افزایش

انبساط پیش ميرود ،جایي که شیب کاهش ،و

Iz
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 دنباله برای همهی، با نزدیک شدن فشار به اتمسفر.ميیابد
 گرایش، شکل جرقهها نیز در این شرایط.گازها ناپدید ميشود
.بیشتری به کروی شدن دارند
روی هم رفته ميتوان چنین گفت که افت سریع چگالي
 در توانهای کانونيسازی،پالسما به پایینتر از اندازهی بحراني
یا انرژیهای یونش باالتر و نیز در فشارها یا وزنهای مولکولي
. پاسخگوی عبور بخش باقيماندهی تپ لیزری است،کمتر
تشکر و قدردانی
نویسندگان از کمکهای فني آقای داود احدپور و خانم زهرا
 از پژوهشکدهی فوتونیک و فنآوریهای کوانتومي،پورحسننژاد
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