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 شاریدگی، با بررسی ابعاد سطح کندوسوز شده. را مورد مطالعه قرار میدهدBK7  برهمکنش تپهای لیزر با شیشهی، این مقاله:چكیده
 با انتقال محل کانون. به دست آمد2/7 J cm-2  در حدود،800 nm  با طولموج مرکزی40 fs آستانه برای کندوسوز سطحی شیشه با تپهای
 با استفاده از.لیزر به زیر سطح و تغییر سرعت جابهجایی باریکهی لیزر فمتوثانیه عمق شیشه با تپهای لیزر فمتوثانیه میکروماشین کاری شد
 نئون در درون شیشهی میکروماشین کاری شده اثر بهجامانده پس از برهمکنش با- حاصل از انتشار نور لیزر هلیم،CCD تصویرهای دوربین
 در هر0/35 µJ  تپ با انرژی10  یافتهها نشان داد که در اثر برخورد. مطالعه شد0/01 mm s-1  و به ازای سرعتهای جاروب0/35 µJ تپهای
. بهدست آمدµ 52/4m  گام توری پراش ایجاد شده در حدود. توری پراش درون شیشه تشکیل میشود،موضع
 کندوسوز،BK7  شیشه، لیزر فمتوثانیه، توری پراش:کلیدواژهها

Investigation of diffractive grating creation in glass by using femtosecond
laser pulses
R. Goodarzi, F. Hajiesmaeilbaigi*
Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14399511-13, Tehran-Iran

Abstract: In this paper, the interaction of femtosecond laser pulses with BK7 glass is investigated. A
Ti:sapphire femtosecond laser with the chirped pulse amplification is used. By studying the diameter of
the ablated area, the threshold fluence for the 40 femtosecond pulses at the 800 nanometers is obtained to
be around 2.7 J/cm2. By moving the position of the laser focus into depth of the glass, and by changing
the translation speed of the femtosecond laser pulses, depth of the glass has been micro machined by
laser pulses. By using CCD camera pictures, obtained from propagation of the He-Ne light through the
micromachined region, effect of the interaction with three different translation speeds, 0.01, 0.02 and,
0.05 mm/s is investigated. The results show that the diffractive grating is formed inside the volume of the
glass due to the interaction of 10 femtosecond laser pulses having 0.35 microjoules at each position.
Finally, the created diffraction grid step is obtained about 4.52 micrometers.
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 .1مقدمه

برهمکنش ،منجر به تغییر ضریب شکست ماده در آن ناحیه

با پیشرفتهای سریعی که در فنآوری ساخت لیزرها بعد از

میشود [ .]9کمی بعد در سال  1997تپ لیزر فمتوثانیه را با

اختراع روش تقویت تپ چیرپ شده ]1[ 1اتفاق افتاد ،امروزه

استفاده از عدسیهای میکروسکوپ شیئی ،درون شیشه

امکان دسترسی به لیزرهای با توان تراوات تا پتاوات با پهنای

متمرکز کردند که نتیجهی آن ایجاد ریزانفجار در ناحیهی

زمانی فوقکوتاه (پیکوثانیه تا فمتوثانیه) به راحتی در آزمایشگاه

برهمکنش بود [ .]10در اثر ریزانفجارها ،ناحیههای توخالی

فراهم شده است .برهمکنش لیزر با مواد از مهمترین موضوعهای

کوچکی ایجاد میشود (معمو ًال در ابعاد چندصد نانومتر) که

مرتبط با چنین لیزرهایی است که میتوان به آن اشاره کرد

اطراف این ناحیههای توخالی ،ناحیههای با چگالی بسیار باال

[ .]2در میان پدیدههای مختلفی که در اثر برهمکنش تپهای

وجود دارد .در سال  1999همراه با پراش ناهمسانگرد نور []11

فوقکوتاه با مواد مشاهده میشود ،آسیب لیزر -القا 2بهدلیل

و در سال  2001با مشاهدهی پدیدهی دوشکستی [ ]12در

آنکه میتواند هم مخرب و هم مفید باشد از اهمیت بسیاری

برهمکنش تپهای لیزر فوقکوتاه با شیشه ،احتمال ایجاد

برخوردار است .آسیب لیزر -القا به معنی ایجاد تغییرهای

نانوساختارهای تناوبی با جدیت بیشتری بررسی شد .در سال

دایمی در مواد اپتیکی است که پس از برهمکنش با تپهای

 2002نظریهی مربوط به نانوتوریهای پراش بررسی [ ]13و در

لیزر روی میدهد .این پدیده دارای رفتار آستانهای است

سال  2003نخستین بررسی تجربی برای اثبات تشکیل

بهطوریکه در مواد مختلف آستانهی شدت لیزر برای ایجاد

نانوتوری پراش در اثر برهمکنش تپهای فوقکوتاه با شیشه،

پالسمای با چگالی بحرانی متفاوت است .آستانهی قدرت میدان

انجام شد [ .]14از ساخت هولوگرامهای رایانهای میتوان

برحسب شاریدگی 3انرژی لیزر بیان میشود .از آنجایی که

بهعنوان یکی از مهمترین کاربردهای نانوتوریهای پراش نام

ضریب جذب چند فوتونی ،گاف انرژی ،انرژی پیوند و خواص

برد [.]15

گرمایی مانند رسانندگی گرمایی ،ضریب انبساط گرمایی و

نانوتوریهای پراش در واقع در اثر تغییرات تناوبی چگالی

دمای ذوب در مواد مختلف ،متفاوت است ،از اینرو انتظار

شکل میگیرند [ .]14اگرچه تشکیل نانوتوریهای پراش امری

میرود آستانهی شاریدگی نیز برای مواد مختلف متفاوت باشد

کامالً اثبات شده است اما سازوکار شکلگیری آنها هنوز بهطور

[ .]3همچنین با توجه به آنکه حجم و سطح دارای خواص

کامل مشخص نیست .تاکنون سازوکارهای مختلفی پیشنهاد

فیزیکی و ترازهای انرژی متفاوتی هستند ،در نتیجه مقدار

شده است [ .]18-16در توجیه پدیدهی ایجاد نانوتوری پراش،

شاریدگی آستانه برای یک مادهی خاص در سطح و حجم آن

شیموتسوما و همکاران ،مدلی بر مبنای تداخل بین میدانهای

نیز متفاوت است [.]4

الکتریکی لیزر فرودی و موج پالسمای الکترونی پیشنهاد

اثر تپهای لیزر روی شیشه میتواند منجر به ساخت

کردند .تداخل بین میدان نور فرودی و میدان الکتریکی

ابزارهایی مانند ریزکانال ،موجبر و توری پراش شود [.]7-5

موجهای پالسمای الکترونی سبب مدوله شدن تناوبی

تپهای فمتوثانیه با توان کمتر یا نزدیک آستانهی خود -کانونی

الکترونهای پالسما و ایجاد تغییرات ساختاری در شیشه

و شدت پس از تمرکز بیش از آستانهی یونش چندفوتونی،

میشود [ .]14در این مدل ،دورهی تناوب توری پراش به

میتوانند انرژی خود را بهطور یکنواخت در دیالکتریکهای

چگالی الکترونی پالسما و دمای آن بستگی دارد [ .]14تداخل

شفاف تخلیه و پالسمایی با چگالی متوسط ایجاد کنند [ .]8در

و برهمکنش دوقطبی -دوقطبی پالریتونها ،سازوکار دیگری

سال  1996مشخص شد که تشکیل پالسما در ناحیهی

است که برای تشکیل نانوتوریهای پراش پیشنهاد شده است.

)1. Chirped pulse amplification (CPA
)2. Laser induced damage (LID
3. Energy fluence

در این سازوکار ،به دلیل خودجایگزیدگی فوق سریع اکسیتون
در ساختار شبهبلوری ،توریهای پالریتونی درون شیشه منجمد
شده و یک ساختار دایمی حاصل میشود [.]19
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پژوهشها نشان داده است که اگر آهنگ تکرار تپها بیش

انرژی تپ پس از عبور از تقویتکنندهی تولید 3تا چندصد µJ

از  500 kHzو انرژی هر تپ بیش از  µ 1Jباشد و یا اگر

افزایش مییابد .طولموج مرکزی لیزر در حدود  790 nmو

آهنگ تکرار تپها بیش از  1 MHzو انرژی هر تپ بیش

آهنگ تکرار آن  10 Hzاست .زمان دیرش تپهای لیزر در هر

از  0/6 µJباشد ،نانوتوری پراش تشکیل نمیشود [.]20

آزمایش با استفاده از سیستم خودهمبستهساز 4اندازهگیری

شرایط تمرکز باریکهی لیزر نیز بسیار مهم است ،با استفاده از

میشود .تپهای استفاده شده در این پژوهش دارای زمان

عدسیهایی با گشودگی عددی  0/25<NA<0/9نانوتوری

دیرش تقریباً  40 fsهستند (پهنای نیم -ارتفاع تپ .)5تپهای

پراش ایجاد نمیشود ] .[21همچنین نشان داده شده است که

لیزر تقویتشده پس از خروج از لیزر به چینش آزمایش

نانوساختارهای تناوبی تنها با استفاده از تپهایی با انرژی 0/2

برهمکنش منتقل میشوند .در این چینش آزمایش تپ لیزر

تا  11 µJشکل میگیرند .در انرژیهای باالتر از این محدوده،

قبل از برخورد به هدف ،به منظور کنترل انرژی ،به ترتیب از

ساختارهای شکل گرفته بینظم هستند و در انرژیهای پایینتر

یک تیغهی نیم -موج و یک قطبشگر گلن-تیلور عبور کرده و

از این محدوده ،ساختار ایجاد شده یکنواخت بوده و دارای

سپس با استفاده از یک آینهی تمام بازتاباننده از طریق یک

تناوب نیست [ .]22توریهای ایجاد شده دو دستهاند؛ دستهای

عدسی شیئی المپیوس )f = 45/06 mm) 6روی نمونه ،کانونی

در جهت انتشار باریکهی لیزر و دستهی دیگر در جهت قطبش

میشود .قطبش لیزر فرودی ،خطی بوده و با چرخش قطبشگر

لیزر دارای تناوباند [ .]23دورهی تناوب نانوتوری پراش از

میتوان میزان انرژی تپها را بهطور پیوسته کنترل کرد.

مرتبهی ) (λ/2nاست [.]17

نمونهی هدف از جنس شیشهی  BK7است که روی یک موتور

با توجه به محدودیت دسترسی به لیزرهای فوقکوتاه با

پلکانی 7قرار گرفته و امکان جابهجایی میکرومتری نمونه را با

آهنگ تکرار باال ) (MHzبرای همگان ،میکروماشین کاری

استفاده از رایانه فراهم میکند .چینش آزمایش در شکل 1

لیزری با آهنگ تکرار کم (از مرتبهی  )Hzمیتواند کاربردهای

نشان داده شده است .در این پژوهش ،پس از برهمکنش

بسیاری داشته باشد .تولید توری پراش با آهنگ تکرار کم یکی

تپهای لیزر با شیشه ،به منظور بررسی ریختشناسی سطح از

از این کاربردها به شمار میرود .با توجه به اهمیت بررسی

تصویرهای حاصل از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  50برابر

برهمکنش تپهای لیزر فمتوثانیه با مواد شفاف از جمله شیشه،

استفاده شده است.

این مقاله پس از تعیین مشخصههای مربوط به تخریب لیزر-
القا با استفاده از تپهای لیزر فمتوثانیه ،شاریدگی آستانهی
تخریب لیزر در شیشهی  BK71را بهدست میآورد .همچنین
شکاف

بهطور تجربی اثر برهمکنش تپهای برخوردی به شیشه و
ایجاد نانوتوری پراش درون شیشه را با استفاده از لیزر

قطبشگر گلن -تیلور

عدسی

فمتوثانیه مورد بررسی قرار میدهد.

تیغهی نیم -موج

شیشه
موتور پلکانی

 .2چینش آزمایش
در این پژوهش ،از لیزر فمتوثانیهی تیتانیم :سفایر 2با سیستم
تقویت بر مبنای تقویت تپ چیرپ شده ،استفاده شده است.

1. Borosilicate glass schott
2. Ti:sapphire

شكل  .1چینش آزمایش استفاده شده.
3. Regenerative amplifier
4. Autocorrelator
)5. Full width at half maximum (FWHM
6. Olympus
7. Step motor
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قطر باریکه پس از کانونی شدن )  (2wبه طولموج (،)λ

 .3اندازهگیری شاریدگی آستانه برای آسیب لیزر -القا
همانطورکه بیان شد مشخصهی مهم در آسیب لیزر -القا

قطر باریکه در قبل از کانونی شدن و فاصلهی کانونی ( )fعدسی

شاریدگی آستانه است که از تقسیم انرژی تپ بر مساحت لکهی

وابسته است ]،[24

روی نمونه به دست میآید .با جابهجایی نمونه در جهت
عمودی ،محل کانون تپ روی سطح نمونه قرار گرفت .برای

4 f
) () ( = 2 w

l

() 2

محاسبهی قطر باریکهی لیزر در کانون ،باید قطر باریکهی لیزر
قبل از عدسی اندازهگیری شود .برای اندازهگیری قطر لیزر از

قطر باریکه پس از کانونی شدن توسط عدسی شیئی با

روش روزنهی متحرک استفاده شد .در این روش میانگین انرژی

فاصلهی کانونی  ،45/06 mmبه حدود  4/1 µmمیرسد .با

تپهای لیزر برای قطرهای مختلف روزنه اندازهگیری میشود و

مشخص شدن قطر باریکه پس از کانونی شدن ،میتوان با

با توجه به توزیع فضایی تقریباً گاوسی تپها ،میتوان با

استفاده از رابطهی زیر شار انرژی لیزر را محاسبه کرد:

استفاده از رابطهی بین توان و قطر باریکهی لیزر ،قطر کمر
2E
w 2

باریکهی لیزر در کانون را بهدست آورد .در شکل  ،2انرژی
میانگین هر تپ به ازای قطرهای مختلف روزنه رسم شده است.
برای محاسبهی اندازهی لکه از رابطهی زیر استفاده شد:

 .x = l


2

=F

که در آن E ،انرژی تپ لیزر است.

2x

− 2
P( x ) = P(  ) 1 − e l


) P( l ) =0/ 865  P( 

l =109
/ mm

برای بررسی شاریدگی آستانهی سطحی ،تپهای لیزر با

انرژیهای مختلف به سطح نمونهی شیشهی  BK7تابانده شده
و اثر ایجاد شده روی سطح با استفاده از میکروسکوپ نوری
تصویرگیری شد .در شکل  3اثر تپ فمتوثانیه روی شیشه ،به
ازای شاریدگی انرژیهای مختلف نشان داده شده است.

() 1

بین ابعاد سطح تخریب شده و شاریدگی انرژی لیزر یک
رابطهی تجربی وجود دارد [،]25

در اینجا l ،اندازهی لکه قبل از کانونی شدن (در حدود
 )10/9 mmاست.

() 3
1/8

که در آن  Dقطر سطح تخریبشده و  Fشاریدگی انرژی لیزر

1/6

1/2
1/0
0/8
0/6
0/4
0/2
22

20

18

14

12

10

8

6

4

0/0
2

قطر روزنه ()mm

شكل  .2نمودار انرژی تپ برحسب قطر روزنه.

0

میانگین انرژی تپ ()mJ

1/4

16

) D 2 =2w 2 ln( F / Fth

است.
با استفاده از رابطهی باال میتوان شاریدگی آستانه را به
دست آورد.
در رابطهی ( )2با معلوم بودن اندازهی لکه )  (wو رسم
2

منحنی  Dبرحسب  Fمیتوان شاریدگی انرژی آستانه  Fthرا
بهدست آورد (شکل  .)4با استفاده از منحنی شکل  4و با
برونیابی آن ،مقدار تقریبی شاریدگی انرژی آستانهی سطحی در
حدود

cm-2

 Fth≈ 2/7 Jبهدست آمد.
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شكل  .3اثر تپهای لیزر فوقکوتاه با شاریدگی انرژیهای ،الف)  ،3/18ب)  ،8/03ج)  ،11/2د)  ،13/6ه)  ،18/2 J cm-2روی سطح شیشه.

20
16
14
12
10
8
6
4
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

شار انرژی لیزر ()J cm-2

شكل  .4نمودار تغییرات مربع قطر سطح کندوسوز شده ( )D2برحسب

مربع قطر سطح کندوسوز شده ()µm2

18

مربوط به سطح مشخص شد ،میتوان مکان کانون باریکهی
لیزر را به نحوی به درون شیشه انتقال داد به طوری که
شاریدگی انرژی تپ لیزر در روی سطح کمتر از شاریدگی
آستانه باشد اما در عمق که بیشینهی کانونی شدن اتفاق
میافتد ،شاریدگی انرژی لیزر به حدی برسد که بتواند سبب
آسیب در شیشه در آن نقاط شود .با توجه به آنکه در این
پژوهش شاریدگی آستانه برای سطح شیشه در حدود
 2/7 J cm-2بهدست آمده است ،برای آسیب در حجم ،مکان
کانون را در عمق  µ 100mاز سطح قرار داده و از تپی با انرژی
حدود  µ 22/0Jاستفاده شده است.
برای ایجاد طرح دلخواه در درون شیشه ،باید با جابهجایی

شاریدگی انرژی لیزر (.)F

شیشه بهوسیلهی موتور پلکانی ،مکان کانون تپها را تغییر
 .4میكروماشینکاری در حجم شیشه

داد .در آزمایشهای انجام شده ،نمونه با سرعتهای

با توجه به آنکه برای القای آسیب باید شاریدگی انرژی لیزر در

 ν2=0/05 mm s ،ν1=0/02 mm sدر جهت عمود بر جهت

حد شاریدگی آستانه و یا بزرگتر باشد ،میتوان آسیب را از

انتشار لیزر جابهجا میشد .با توجه به بزرگی پهنای باریکه لیزر

سطح به عمق انتقال داد .پس از آنکه شاریدگی انرژی آستانهی

-1

-1
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در کانون ،با استفاده از رابطهی زیر تعداد تپهایی که به هر

و یا موجبر پیوستگی مسیر کندوسوز اهمیت دارد این امر

نقطه از حجم شیشه برخورد میکند ،قابل محاسبه است [:]26

میتواند برای ساخت این اقالم مدنظر قرار بگیرد.

() 4

 2w f
2 

N eff 

 .5ایجاد نانوتوری پراش درون شیشه
همانطورکه در بخش قبل به آن اشاره شد ،ایجاد ساختارهای

در اینجا  fنرخ تکرار لیزر v ،سرعت جابهجایی و  Wشعاع

حجمی درون مواد شفاف کاربردهای فراوانی از جمله در تولید

کمر باریکهی لیزر است.

موجبر ،ریزکانال و توری پراش براگ دارد [ .]3اساساً استفاده از

در شکل  5اثر بهجامانده در عمق ،پس از برهمکنش

لیزرهای فوقکوتاه در روش تداخلی برای تولید ریزساختارهای

تپهای  40 fsبا شیشه مشاهده میشود .ردهای بهجامانده در

تناوبی در مواد شفاف ،یک روش متداول است زیرا انتشار آن

باال و پایین تصویر بهترتیب مربوط به سرعت جاروب  ν1و ν2

سبب مدوله شدن شدت درون ماده میشود .دورهی تناوب این

هستند .با استفاده از سرعت  v1تعداد تپهایی که با هر نقطه از

مدوالسیون از مرتبهی طولموج لیزر است [ .]27همراه با

شیشه برهمکنش میکنند ،حدود  2/5برابر بیشتر از حالت

جذب غیرخطی تپهای فوقکوتاه در محل کانون تپ لیزر،

مربوط به سرعت  v2است در اینجا .N2 = 2 ،N1 = 5 ،ضخامت

تخلیهی انرژی بهصورت کامالً جایگزیده نیز میّسر میشود.

میانگین نوار مربوط به سرعت  v1حدود  0/2 µmبیشتر از

جذب انرژی منجر به یونش اتمها میشود که پس از سرد شدن

ضخامت میانگین نوار ایجاد شده با سرعت  v2است .اندک
تغییر ضخامت مشاهده شده ،احتما ًال میتواند به دلیل اثر
تجمعی گرما باشد .همانطور که انتظار میرود ،با دقت در
تصویر میکروسکوپی حاصل ،میتوان مشاهده کرد که با سرعت
جاروب کمتر ،کندوسوز بهطور مؤثرتری رخ داده بهطوریکه
نقاط تیرهی بیشتر با پیوستگی بهتری در مسیر کندوسوز
حاصل شده است .با توجه به آنکه برای ساخت توری ،ریزکانال

باعث تغییر چگالی الکترونها و در نتیجه تغییر ضریب شکست
میشود .در اثر برهمکنش تپهای متوالی با نمونه ،ساختارهای
تناوبی بهطور خودبهخود شکل میگیرند [ .]28همانطور که
در مقدمه گفته شد ،تحت شرایط خاصی تغییر ضریب شکست
میتواند باعث تولید نانوتوریهای پراش شود [ .]14انرژی هر
تپ باید بین  0/2 µJتا  11 µJو گشودگی عددی عدسی خارج
از بازهی  0/25<NA<0/9باشد [.]22

شكل  .5ریزنگارهی میکروسکوپ نوری عبوری از رد بهجامانده در اثر برهمکنش تپهای لیزر فمتوثانیه با نمونهی شیشهای برای جابهجاییهای نمونه با
سرعتهای مختلف :باالی تصویر ν1=0/02 mm s-1 ،و پایین تصویر.ν2=0/05 mm s-1 ،
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 .6تحلیل و بررسی توری پراش ایجاد شده در درون

زمینهی شیشههای دیگر مانند  ،BK7پژوهشهای کمتری

شیشه

انجام شده است [ .]5در این پژوهش نشان داده شده است که

برای بررسی اثر ایجاد شده توسط باریکهی لیزر فمتوثانیه در

با استفاده از تپهای فمتوثانیه با آهنگ تکرار پایین در درون

ناحیهی کانون ،از لیزر هلیم -نئون ) (He-Neبا طول موج

شیشهی  BK7توری پراش ایجاد میشود .با کانونی کردن

 632/8 nmاستفاده شد .پس از ایجاد توری پراش درون

باریکهی لیزر فمتوثانیه در عمق  100 µmدر شیشهی  BK7و

شیشه ،باریکهی لیزر هلیم -نئون به نمونهی شیشهای تابانده

با جابهجایی نمونه در جهت عمود بر جهت انتشار لیزر ،آسیب
حجمی صورت گرفته است .برای آنکه شرایط الزم برای ایجاد
نانوتوری پراش حاصل شود ،انرژی تپ بیش از  0/2 µJو در
حدود  0/35 µJانتخاب شد .با استفاده از عدسی با f = 45 mm

و  ،D = 10/9 mmگشودگی عددی نیز در حدود  0/12خواهد
بود که در بازهی مجاز قرار میگیرد .اما برای به دست
آوردن تعداد تپ مورد نیاز ،سرعتهای ،ν1 =0/01 mm s-1
 ν2 =0/02 mm s-1و  ν3 =0/05 mm s-1انتخاب شد که در
این میان تنها سرعت  ν = 0/01 mm s-1منجر به تشکیل

شد .جهت انتشار لیزر هلیم -نئون درون شیشه بهگونهای
انتخاب شد که عمود بر راستای انتشار لیزر فمتوثانیه و نیز
عمود بر جهت جابهجایی نمونه باشد .از آنجایی که نمونهی
 BK7برای طولموج لیزر  He-Neشفاف است ،باریکهی لیزر
میتواند بدون جذب قابل توجهی از نمونه خارج و تصویر آن
توسط دوربین دستگاه با بار جفت شده (CCD) 1ثبت شود.
طرحوارهی چینش انتشار لیزر هلیم -نئون درون شیشه در
شکل  7نشان داده شده است.
ساختارهای تناوبی تشکیل شده در درون شیشه میتواند
همانند توری پراش عمل کرده و منجر به تشکیل طرح تداخلی

نانوتوری پراش شد .در شکل  6ریزنگارهی میکروسکوپ نوری

شود .در این پژوهش یک رد توسط لیزر فمتوثانیه ایجاد و

از رد بهجامانده در درون شیشه مشاهده میشود .علت این

توری پراش در درون آن ایجاد شده است .طول توری پراش نیز

موضوع میتواند به اثری که تپهای متوالی روی یکدیگر

قابل کنترل است و بسته به اینکه جاروب توسط باریکهی لیزر

میگذارند و همچنین مجموع انرژی که در هر ناحیه تخلیه

فمتوثانیه در درون شیشه تا چه طولی ادامه یابد ،متغیر خواهد

میشود بستگی داشته باشد [.]30

بود .در این آزمایش طول برهمکنش در حدود  200 µmبوده
است .در نتیجه با توجه به تعداد خط بر میلیمتر ،میتوان
تعداد کل خطهای ایجاد شده به عنوان توری پراش را به دست
آورد .در شکل  8ریزنگارهی میکروسکوپی جانبی نمونه نشان
داده شده است.
رایانه

C

لیزر He-Ne
شكل  .6رد بهجامانده از برهمکنش تپهای لیزر فمتوثانیه با انرژی

شیشه

دوربین
CCD

 0/35 µJبا نمونهی شیشهی  BK7جابهجا شده با سرعت 0/01 mm s-1
در جهت عمود بر جهت انتشار لیزر.
شكل  .7چینش آزمایش استفاده شده برای بررسی تغییرات ایجاد شده در
درون نمونه.
1. Charged coupled device
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شده و بنابراین برهمکنش لیزر فمتوثانیه با نمونهی شیشهای
منجر به ایجاد توری پراش شده است .تیلور و همکاران []29
برای شکلگیری نانوتوری پراش درون سیلیکای گداخته توسط
تپهای فمتوثانیه با آهنگ تکرار مگاهرتز مدلی سه مرحلهای را
پیشنهاد دادهاند [ .]31در مرحلهی نخست ،در اثر شکست
ناهمگن دیالکتریک نانوپالسما تشکیل میشود .در مرحلهی
دوم ،رشد تغییرات شکل گرفته در ماده تا ابعاد چند نانومتر و
شکلگیری نانوصفحهها اتفاق میافتد .در مرحلهی سوم و
شكل  .8ریزنگارهی میکروسکوپی جانبی ساختارهای تناوبی تشکیل شده

نهایی ،این نانوصفحهها بهصورت خودبهخود نظمدار میشوند.

در درون شیشه.

دلیل منظم شدن نانوصفحهها ،ویژگی شبه -فلز بودن آنها

همانطور که گفته شد ،وجود صفحههای تناوبی میتواند

است که در اثر برهمکنش با تپ لیزر تحت تأثیر میدان

باعث ایجاد طرح تداخلی شود .از اینرو برای مقایسه،

الکتریکی لیزر ،جهتمند میشوند [ .]28در این مدل ،گام

تصویرهای دوربین  CCDحاصل از باریکهی عبوری از محل

توری پراش ایجاد شده از مرتبهی  λ/2nاست [ .]23اگرچه در

برهمکنش تپهای فمتوثانیه ،با سرعت جاروب ،0/01 mm s-1

این مدل پهنای تپ ،انرژی تپ و آهنگ تکرار آن تأثیر مستقیم

با شیشه و همچنین باریکهی عبوری از نقطهای از شیشه که

ندارد اما تولید نانوصفحهها در عمق ،بدون تغییر سطح تنها با

برهمکنشی با تپهای لیزر فمتوثانیه نداشته ،در شکل  9نشان

لیزرهای فوقکوتاه و انرژیهای باال امکانپذیر است .در این

داده شده است .قسمت (الف) مربوط به عبور باریکهی لیزر از

آزمایش نیز از فرض شناخته شده و پذیرفته شدهی تشکیل

ناحیهی بدون تغییر شیشه و قسمت ب مربوط به عبور باریکهی

توری پراش در اثر تغییرات تناوبی چگالی در ناحیهی

لیزر از ناحیهی برهمکنش است.

برهمکنش استفاده و نتیجه شده است که احتما ًال علت تشکیل

همانطور که از شکل  9نتیجه میشود ،تصویر باریکهی
لیزر پس از عبور از توری بهصورت نوارهای تداخلی تشکیل

توری پراش در ناحیهی برهمکنش ،تغییر ضریب شکست نمونه
در آن ناحیه است.

شكل  .9تصویر دوربین  CCDباریکهی لیزر هلیم -نئون ،الف) بدون برهمکنش ،ب) توأم با برهمکنش با شیشه.
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ریچتر و همکاران [ ]28نشان دادند که برای تشکیل
نانوتوری پراش در سیلیکای گداخته ،رابطهای بین آهنگ تکرار
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همپوشانی بیشتر شود گام توری پراش به حد کمینهی خود
نزدیکتر خواهد شد.

(در محدودهی مگاهرتز) و انرژی تپها وجود دارد؛ چنانکه با
کاهش آهنگ تکرار به کیلوهرتز ،باید انرژی تپ تا چند صدم

 .7نتیجهگیری

میکروژول افزایش یابد و با افزایش آهنگ تکرار تا چند صد

در این مقاله ،ابتدا شاریدگی آستانهی لیزر برای ایجاد کندوسوز

مگاهرتز انرژی تپ باید تا چند نانوژول کاهش یابد .در این

سطحی شیشه  BK7در حدود  Fth ≈ 2/7 J cm-2بهدست

پژوهش در راستای کارهای ریچتر و همکاران ،نشان داده شد

آمد .سپس نشان داده شد که افزایش تعداد تپهایی که با

که با کاهش آهنگ تکرار لیزر فمتوثانیه تا ده هرتز نیز میتوان
نانوتوری پراش تولید کرد مشروط بر آنکه انرژی تپها تا
 0/35 µJافزایش یابد و سرعت حرکت نمونه تا 0/01 mm s-1

کاهش یابد بهطوریکه حدود  10تپ با هر موضع از حجم
شیشهی  BK7برهمکنش داشته باشند .همانطور که در شکل

سطح برهمکش میکنند سبب افزایش کمی در سطح کندوسوز
شده میشود اما عمق ناحیهی کندوسوز به وضوح با افزایش
تعداد تپها ،افزایش مییابد .با تمرکز تپهای لیزر فمتوثانیه در
عمق شیشه و انتخاب شار انرژی تپ به نحوی که مقدار آن در

 9مشاهد میشود فاصلهی نوارهای تداخلی ) (dدر حدود

سطح نمونه کمتر از شاریدگی آستانه باشد ،میکروماشین کاری

 7 mmاست .بنابراین ،با توجه به آنکه فاصلهی دوربین تا

در حجم شیشه انجام شد .همچنین ،نشان داده شد که تحت

نمونهی شیشهای ) (lدر حدود  5 cmاندازهگیری شده است،

شرایط خاصی برهمکنش تپهای لیزر فمتوثانیه با عمق شیشه

میتوان با استفاده از رابطهی   =  = l گام توری

میتواند از طریق مدوالسیون ضریب شکست باعث ایجاد

d

sin 

پراش را بهدست آورد که در این رابطه a ،گام توری پراش و

ساختارهای تناوبی درون شیشه شود که این ساختارهای

 Λطولموج لیزر  He-Neاست .در نتیجه ،در ناحیهی

تناوبی میتوانند نقش یک توری پراش عبوری را ایفا کنند .با

برهمکنش تپ لیزر فمتوثانیه با نمونه ،توری پراشی با گام

استفاده از تپهایی با انرژی  0/35 µJو جابهجایی نمونه با

  = 4/52 µmایجاد شده است.

سرعت  0/01 mm s-1چنانکه در حدود  10تپ با هر موضع از

الزم به ذکر است که توری پراش ایجاد شده در این
پژوهش ،یک مرتبهی بزرگی از مقدار پیشنهادی توسط رابطهی
  = 0/ 26mبزرگتر است .این امر در مقالهی ریچتر نیز
2n

گزارش شده است و در واقع این رابطه بیانگر یک حد کمینه
برای گام توری پراش ایجاد شده است [ ]28و با افزایش انرژی
و کاهش آهنگ تکرار ،اندازهی گام افزایش مییابد و همانطور
که از نتیجهها حاصل میشود این مقدار تا مرتبهی چند
میکرومتر افزایش یافته است .در صورتی که از آهنگ تکرار
کیلوهرتز به همراه موتور پلکانی با قابلیت جابهجایی نمونه با
سرعتهای از مرتبهی  0/001 mm s-1استفاده شود ،قلهی
شدت تپهای فمتوثانیه در فاصلهی کمتری از یکدیگر قرار
میگیرند و در نتیجه تغییرات چگالی با دورهی تناوب کوتاهتری
رخ میدهد که منجر به همپوشانی بیشتر تپها و تشکیل
توری پراش با گامهای کوچکتر میشود .بنابراین هر چه

حجم شیشهی  BK7برهمکنش داشته باشد ،توری پراشی با
گام  4/52 µmساخته میشود.
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