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چکیده
 قابلیت کنترل ضریب بهره پرتو خروجی و کیفیت آن.پالسماهای لیزری بهعنوان یکی از منابع تولید لیزر پرتو ایکس نرم حایز اهمیت میباشد
 یک پالس دمش بههمراه یک پیشپالس بر روی، در این پژوهش.از طریق کنترل پارامترهای لیزر و پالسما از جمله مزیتهای این روش است
 بهمنظور. محاسبه میشود19/6 nm هدف ژرمانیم بهعنوان محیط فعال تقویتکننده پالسمایی میتابد و بهره لیزر پرتو ایکس نرم در طولموج
. استفاده شده استMED103  پهنای پالس و اختالف زمانی بین دو پالس از کد هیدرودینامیکی،مطالعه اثر پارامترهای لیزری از قبیل شدت
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که برای دستیابی به بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم یک پهنای پالس بهینه برای پیشپالس و نیز پالس اصلی
 بهعالوه مطابق با نتایج بهدست آمده با افزایش شدت پیشپالس مقدار بهره لیزر پرتو ایکس نرم ابتدا افزایش و سپس کاهش.دمش وجود دارد
 همچنین مناطق بهینه مکانی و زمانی بهره. این مقدار بهطور پیوسته افزایش مییابد،مییابد در حالیکه با افزایش شدت پالس اصلی دمش
.لیزر پرتو ایکس نرم در شرایط مختلف اختالف زمانی دو پالس آورده شده است
 محیط فعال پالسمایی، لیزر پرتو ایکس نرم، ژرمانیم شبه نئون، پالسما- برهمکنش لیزر:کلیدواژهها
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Abstract
Laser produced plasma can be used as the sources of soft X-ray laser. The ability to control the laser
quality and its gain coefficient by controlling laser and plasma’s parameters is one of the advantages of
this method. In this study, a pump pulse assistant along with a pre-pulse is irradiated on a geranium target
as the plasma active medium, thenthe gain of soft X-ray laser at wavelength 19.6 nm is calculated. In
order to analyze the effect of laser parameters such as intensity, pulse length, and time delay between two
pulses, MED103 hydrodynamic code has been used. The simulation results show that there is optimal
pulse duration for the pre-pulse as well as the main pump pulse to achieve the maximum gain of soft Xray laser. In addition, according to the results, by increasing the pre-pulse intensity the amount of soft Xray laser gain initially increases and then decreases, while by enhancing the main pulse intensity, it keeps
increasing. Also, the optimal spatiotemporal regions of the soft X-ray laser gain for different time delays
of two pulses are given.
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 .1مقدمه
لیزرهای پرتو ایکس نرم کاربردهای بسیاری در زمینه صنعت و
پزشکی در حوزه میکروسکوپی ،هولوگرافی و لیتوگرافی دارند
[ .]1همچنین از لیزرهای پرتو ایکس نرم برای تداخلسنجی و
رادیوگرافی سوختهای فشرده شده در حوزه گداخت
محصورسازی لختی ( 1 )ICFاستفاده میشود [ .]2پالسماهای
لیزری یا همان پالسماهای تولیدشده از طریق لیزرهای اپتیکی
پرتوان یکی از منابع تولید لیزر پرتو ایکس نرم هستند که در
بسیاری از تحقیقات تجربی و نظری مورد استفاده قرارگرفتهاند
[ .]8-3اولین تجربه آزمایشگاهی برای تولید لیزر پرتو ایکس
نرم در سال  1985به استفاده از سلنیم  24بار یونیده
( )Se+24بهعنوان محیط فعال باز میگردد [ .]8سپس پیشرفت
چشمگیری بهصورت نظری و تجربی با استفاده از روشهای
مختلف دمش لیزری پرتو ایکس حاصل شد[ .]2از انواع مختلف
روش دمش ،دمش برخوردی گسترش پیدا کرد و بهره اشباع
در طولموجهای لیزر پرتو ایکس نرم در یونهای روی شبه
نئون [ ،]9ژرمانیم شبه نئون [ ]10و سلنیم شبه نئون [ ]11با
استفاده از این روش دمش گزارش شد .در این روش ،ابتدا
باریکه اپتیکی در ناحیه مریی بر روی هدف متمرکز و محیط
پالسما ایجاد میشود .پس از آن ،انبوهی وارون ترازهای گذار با
برخورد الکترونهای آزاد که الکترونهای مقید را به ترازهای
شبه پایدار در یونهای شبه نیکل یا شبه نئون میبرند ،تولید و
فعالیت لیزر پرتو ایکس نرم بهصورت گسیل خودبهخودی
تقویتشده ( 2 )ASEبهوجود میآید .از آنجایی که بازدهی
تولید لیزر پرتو ایکس از لیزرهای اپتیکی نسبتاً پایین بود ،از
یک پیشپالس برای تقویت بازدهی تولید لیزرهای پرتو ایکس
نرم شبه نئون در چندین آزمایش بهصورت موفقیتآمیزی
استفاده گردید [12و .]13تحقیقات نشان میدهد استفاده از
محیط فعال پالسمایی و بهکارگیری رهیافت دمش برخوردی با
استفاده از دمش گذرا بیشترین بهره را در تولید پرتو ایکس
نرم دارد[ .]3برای یونهای شبه نئون شرایط پالسمایی بایستی
بهگونهای بهینه شود که بیشینه نرخ برانگیختگی برخوردی
حاصل شود .به این منظور با استفاده از یک پیشپالس و یا
روشهای چند پالسی میتوان به بهره لیزر بال دست پیدا کرد
[ .]16-14از نقطه نظر فیزیکی بازدهی جذب تابش لیزر دمش
با افزودن یک پیشپالس ،بیشتر و میزان کمتری از انرژی
صرف گسترش پالسما میشود .در این حالت با افزایش ناگهانی
دمای الکترونی در ناحیهای که چگالی یونهای شبه نئون زیاد
است ،پیشرفت اساسی در بازدهی لیزر پرتو ایکس حاصل
میشود .این افزایش سریع دمای الکترونی از طریق تابش
پالسمای تولید شده با یک پالس لیزری کوتاه (چند پیکوثانیه)
و شدت بال ممکن میشود .این پالس به قدری سریع است که
1. Inertial Confinement Fusion
2. Amplified spontaneous emission
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از فرایندهایی مثل واهلش ،هدایتگرمایی ،گسترش و
یونیزاسیون مجدد و یا فرایندهای معکوس در حین دمش
جلوگیری میشود .در آزمایشهای متعدد محاسباتی و تجربی
از یک پیشپالس با پهنای نانوثانیه و یک پالس اصلی با پهنای
پیکوثانیه و تأخیر زمانی حدود چند نانوثانیه استفاده شده است
[ .]22-17در این آزمایشها ،شدت و پهنای پیشپالس برای
تولید پیش پالسمایی با چگالی بالی یونهای شبه نئون به
اندازه کافی قوی نیست و تنها پیش پالسمایی سرد با گرادیان
چگالی پایین تولید میکنند .بههمین دلیل پالس اصلی بایستی
عالوه بر تولید جمعیت وارون گذار ،پیش پالسما را به درجات
بالتر یونیزه کند ،بنابراین باید از پالسهای اصلی با شدت بالتر
و پهنای پالس بیشتر استفاده شود .در این تحقیقات ضرایب
بهره بیش از  100cm-1برای لیزر پرتو ایکس شبه نئون ژرمانیم
در طولموج  19/6 nmبا استفاده از پیشپالسی با پهنای 1 ns
و شدت  I = 5 1012 W / cm2و پالس اصلی با پهنای  2 psو
شدت  I = 1015 W / cm2با استفاده از کد EHYBRID

پیشبینی شد[ .]23اگرچه در آزمایشات تجربی ،بیشینه ضریب
بهره در حدود نصف یا کمتر از نتایج شبیهسازی بهدست آمد
[ .]24این میزان اختالف بهدلیل شکست پرتو در طول پالسما
و شرایط واقعی محیط آزمایش مورد انتظار است .از آنجایی که
تعیین شرایط بهینه شکل لیزر دمش بهصورت تجربی بهدلیل
وجود پارامترهای متعدد ،آسان نیست ،شبیهسازیها و مطالعات
محاسباتی در این حوزه میتواند بسیار مفید واقع شود .در این
پژوهش شرایط لیزر دمش برخوردی با استفاده از دو پالس
دمش برای تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم شبه نئون
ژرمانیم در طولموجهای  23/22nm ،19/6nmو  23/62nmبا
استفاده از کد هیدرودینامیکی یکبعدی  MED103مورد
بررسی قرار گرفته است و تأثیر پارامترهای مختلف پالس دمش
بر روی بهره محیط فعال پالسمای لیزر پرتو ایکس نرم
شبیهسازی شده است .در این تحقیق ،پهنای پیشپالس در
حدود چند صد پیکوثانیه و پالس اصلی دارای پهنای چند
پیکوثانیه و تأخیر زمانی حدوداً صد پیکوثانیه میباشد که باعث
میشود پیش پالسمایی با درجه یونش بال تولید و پالس اصلی
با پهنای خیلی کم تنها باعث تولید جمعیت وارون گذار و در
نتیجه افزایش بهره لیزر پرتو ایکس نرم شود.
 .2کد هیدرودینامیکی MED103

در برهمکنش لیزر پرشدت پالس کوتاه با ماده از سه مدل
ذرهای ،جنبشی و سیالی استفاده میشود [25و .]26در مدل
سیالی همواره فرض بر این است که پالسما در تعادل موضعی
حرارتی بوده و بهعبارتی تابع توزیع ذرات آن ،تابع ماکسول با
دمای مشخص  Teو  Tiمیباشد [ .]26تحت این شرایط ،پالسما
با متغیرهای ماکروسکوپیک آن مثل چگالی ،فشار ،سرعت
سیال و غیره توصیف میشود .در مدل تک سیالی و دو دمایی
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معادلت بقای جرم ،تکانه و انرژی با روابط  1تا  4بیان میشود
[.]25

() 1
+ .(  u) = 0
() 2
() 3
() 4

t
 u
) + ..(  uu) = −.( Pi + Pe
t
 Ei
+ .[  Ei u + ( Pi )u ] = Si + .qi
t
 Ee
+ .[  Eeu + ( Pe )u ] = Se + .qe
t

در این معادلت ρ ،چگالی u ،بردار سرعت Pi ،و  Peفشار
یون و الکترون Ei ،و  Eeانرژی یون و الکترون و  Siو  Seهرگونه
چشمه یا چاه انرژی یونها و الکترونها هستند qi .و  qeنیز شار
حرارتی وابسته به رسانش برای الکترون و یون میباشد .در
توصیف لگرانژی که شبکه مختصاتی متصل به پالسما
میباشد ،رابطه انرژی به صورت رابطه  5نوشته میشود [.]27
() 5

d
dV
+ Pi ,e
= Si , e
dt
dt

+ BTi ,e

dTi ,e
dt

CVi ,e

در رابطه  CV =)∂U/∂T( ρ ،5و  BT =)∂U/∂ρ( Tاست
که  Uانرژی درونی سیستم میباشد S .منبع انرژی خارجی
سیستم است که در توصیف هیدرودینامیکی ،انرژی لیزر
بهصورت منبع انرژی خارجی در نظر گرفته میشود .مجموعه
این معادلت با معادله حالت کامل میشوند که ارتباط فشار و
انرژی درونی را بهصورت تابعی از چگالی و دما بیان میکنند.
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی و مطالعه محیط فعال
پالسمایی طی برهمکنش لیزر با پالسما از کد شبیهسازی
هیدرودینامیکی یکبعدی  MED103استفاده شده است
[27و .]28این کد از رهیافت لگرانژی برای حل معادلت
خودسازگار هیدرودینامیکی ،برانگیختگی ،یونش پالسمای
لیزری و معادلت نرخ ،بهره میگیرد .گذار میان حالتهای
برانگیخته و حالت پایه شامل تقریب میانگین اتمی میباشد .در
پالسمایی که شامل مراحل مختلف یونش یک عنصر مشخص
میباشد ،اگر گونههای یونی متفاوت تنها با یک یون میانگین
جایگزین شوند آنگاه تحولت فرایند یونش به نسبت ساده
میشود .کد  MED103برای بررسی رفتار ضریب بهره محیط
پالسمایی از معادلت نرخ مدل  27ترازی استفاده میکند.
انبوهی ترازها در حالت شبه ایستا با رابطه  6داده میشود
[.]16
() 6

dNi
=  Cij ne N j +  Aij Ni
dt
j
j

در این معادلت  Cijآهنگ برانگیختگیها و فروافتهای
برخوردی بین ترازهای  iو  Aij ،jضرایب جذب و گسیل
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خودبهخودی Ni ،انبوهی تراز  iو  neچگالی الکترونی است.
آهنگهای برخورد الکترونی با توزیع سرعت ماکسولی برای
الکترونها بهصورت زیر محاسبه میشوند.
−Elk

() 7

kTe

e

f lk  G 
Elk kTe

Ckl 1/ 6 10−5

Elk

() 8

kTe

g
Ckl  l Clk e
gk

 flkقدرت نوسانگر <G> ،ضریب  Te ،Gauntدمای
الکترون ΔElk ،تفاوت انرژی بین دو تراز  lو  kو  glتبهگنی
تراز  lام است.
خروجی مدل ،محاسبه ضریب بهره سیگنال کوچک در
فرکانس خط مرکزی لیزر  ν0است که با رابطه  9بهدست
میآید [.]16
() 9

gk
)Nl ) stim ( = 0
gl

g0( = 0) = ( N k −

  stimسطح مقطع گسیل القایی در   =  0است و بهصورت زیر
محاسبه میشود.
()10

2
A
8 kl

)  stim ( ) = (

در این رابطه λ ،طولموج لیزر و ( Φ)νتابع شکل خط
طیف است که به پهنشدگی طیفی در محیط بهره وابسته
است .اگر فقط شکل خط را داپلری در نظر بگیریم و آن را در
مرکز بخواهیم ،داریم:
()11

m 1/2
)
2 kTi

( D (0) = 

که  mجرم اتمی یونهای مولد لیزر و  Tiدمای یونها است.
در کل این روابط نشان میدهند که آهنگ برانگیختگیها و
سطح مقطع گسیل القایی و جمعیت ترازها و در نهایت ضریب
بهره لیزر پرتو ایکس خروجی ،همگی وابسته به پارامترهای
هیدرودینامیکی محیط پالسماست.
کد  MED103معادله انرژی را بهصورت ضمنی و معادله
حرکت را بهصورت صریح حل میکند و مختصات و حجم هر
سلول یک گام زمانی جلوتر از دما و فشار الکترونی محاسبه
میشود .همچنین این مقدار گام زمانی با میزان تغییرات نسبی
دما و حجم نیز محدود میشود .برای حل این معادلت لزم
است مشخصات ماده هدف و لیزر ورودی بهعنوان کمیتهای
مشخص به کد وارد شود .به این منظور مشخصات لیزر شامل
پهنای پالس و شدت و شکل پالس به کد وارد میشود و از این
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طریق در هر گام زمانی انرژی پالس دمش محاسبه و در
معادلت بال جایگزین پارامتر  Sمیشود .در نهایت پارامترهای
ماکروسکوپیک مثل دما و چگالی الکترونی پالسما ،یونش و نیز
بهره تولید پرتو ایکس نرم از طریق کد محاسبه میشود.
این کد در مقالت مختلف آزمایش و مورد استفاده قرار
گرفته است [.]31-29
 .3شرایط لیزر دمش روی سطح هدف
گسیل لیزر پرتو ایکس از پالسما در نتیجه ایجاد انبوهی وارون
میان دو تراز اتمی با جدایی انرژی مشخص صورت میگیرد.
یک روش برای ایجاد این انبوهی وارون ،دمش بهوسیله
برانگیختگی برخوردی است .دلیل اصلی ایجاد انبوهی وارون در
سازوکار برانگیختگی برخوردی ،برخورد الکترونهای آزاد با
یونهای با یونش بال در حالت پایه است .تراز بالیی گذار
لیزری بهوسیله برانگیختگی برخوردی ،جمعیت دار و تراز
پایینی هم سریعاً با واپاشی تابشی تخلیه میشود .واپاشی
تابشی تراز بالیی به حالت پایه به دلیل قوانین انتخاب ممنوع
است .انرژی متوسط الکترونهای آزاد باید برابر یا بزرگتر از
انرژی میان تراز بالیی و تراز پایه باشد و بنابراین دمای
الکترونی پالسما از مرتبه چند صد الکترونولت است .از سوی
دیگر برای اینکه برانگیختگی برخوردی محتمل باشد ،چگالی
بال و از مرتبه  1020 cm-3مورد نیاز است .در نهایت انواع
یونهایی که بیشترین تناسب را برای این سازوکار دمش
دارند ،به شکل بستهای در حالت پایه در یونهای مخصوص
شبه نئون و شبه نیکل هستند ،زیرا آنها انرژی یونش بالیی
نیاز دارند و به سختی یونیزه شده و در پالسما با فراوانی بیشتر
وجود دارند .بیشتر لیزرهای پرتو ایکس نرم با استفاده از این
ساز وکار دمش تولید شده است [ .]24-9با این حال روشهای
متفاوتی برای تولید پالسما مورد استفاده قرار گرفته است که
یکی از آن ها دمش گذرا میباشد (شکل  .)1این روش ،شامل
دو پالس دمش با تأخیر زمانی چند صد  psاست .پالس اول
(پیشپالس) پالسی طولنی با پهنای چند صد  psبه هدف
جامد برخورد مینماید و پالسما را با درجه یونش لزم تولید
میکند .پالس دوم (پالس اصلی) که پالسی کوتاه با پهنای
زمانی چند  psاست الکترونهای آزاد را به سرعت و در زمانی
کوتاهتر از زمان یونش پالسما ،تا چند صد  eVگرم میکند .در
نتیجه ،شرایط لزم برای دمش یونهای فعال لیزر بهوسیله
برانگیختگی برخوردی آماده میشود بهگونهای که بهره لیزر
پرتو ایکس نرم بال باشد [ 32و  .]33هدف استفاده شده در این
تحقیق ژرمانیم با عدد اتمی  32است که یون شبه نئون آن
دارای  22بار یونیده ( )Ge+22میباشد .در واقع بهره از گذار
میان ترازهای  2p53pو  2p53sدر یونهای شبه نئون اتفاق
میافتد.
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 87-78
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 .4شبیهسازی و نتایج
در پژوهش اخیر ،از یک لیزر دوپالسی با پهناهای پیکوثانیه در
برخورد با سطح ژرمانیم استفاده شده و شرایط لیزر دمش در
تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم در طولموج 19/6 nm
مورد بررسی قرار گرفته است [ .]34در این پژوهش نیز پس از
بررسی کامل پارامترهای لیزر دمش ،شرایط بهینه پالس دمش
برای پالسهای پیکوثانیهای و یون ژرمانیم شبه نئون در
طولموج  19/6 nmارایه و مناطق بهینه مکانی و زمانی بهره
لیزر پرتو ایکس نرم در شرایط مختلف اختالف زمانی دو پالس
ترسیم شده است .همچنین پارامترهای هیدرودینامیکی پالسما
که باعث تولید این شرایط بهینه میشوند ،ترسیم و مورد
بررسی قرار گرفتهاند .در نهایت پارامترهای شدت و پهنای
پالس اصلی و اختالف زمانی دو پالس برای تولید بهره بیشینه
در دو طولموج  23/22 nmو  23/62 nmنیز شبیهسازی شده
است.
 1 .4بررسی خصوصیات پیشپالس لیزر دمش

در این پژوهش ،ابتدا یک پیشپالس با شدتهای متفاوت و
پهنای  300 psو در نتیجه با انرژیهای مختلف و طولموج
 800 nmبه سطح هدف ژرمانیم با ضخامت  25 μmتابیده
میشود .سپس پالس اصلی با شدت  I = 7 1015 W / cm2و
پهنای  1 psبا همان طولموج و اختالف زمانی  150 psمیان
بیشینههای دو پالس وارد میشود .در این حالت یعنی پهنای
ثابت پیشپالس ،ضریب بهره محیط فعال پالسمای تولید شده
برای لیزر پرتو ایکس نرم شبه نئون در طولموج 19/6 nm
برای شدتهای مختلف پیشپالس را بهدست میآوریم (شکل
 .)2همانطورکه از شکل  2دیده میشود ،بهره در یک مقدار
شدت و در نتیجه یک مقدار انرژی ،بیشینه میشود .این انرژی

برای این شبیهسازی برابر با 104 J / cm2
 1004است .سپس
/
این انرژی بهینه را ثابت فرض کرده و بهره را در شدتها و در
نتیجه با پهناهای متفاوت ترسیم میکنیم که در این حالتِ
انرژی ثابت ،باز هم یک شدت و پهنای بهینه خواهیم داشت.
این شدتو پهنای بهینهی پیشپالس I = 2 1013 W / cm2
و  300 psبهدست آمد.

شکل  .1نمایهای از روش دمش گذرا در تولید لیزرهای پرتو ایکس نرم
برخوردی
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سپس ضریب بهره برحسب شدت را در انرژی ثابت پالس اصلی
در شکل  -4ب رسم کردهایم .همانگونه که از شکل  4دیده
میشود ،هرچه شدت پالس اصلی افزایش یابد ،بهره نیز افزایش
مییابد.
(الف)

350

I1=1
I1=2
()×1013 W/cm2
I1=3
I1=4

300
250
200
150
100

شکل  .2بیشینه ضریب بهره برای طولموج  19/6 nmدر شدتهای
متفاوت پیشپالس دمش برای پهنای ثابت  )◼( 300 psو برای انرژی ثابت
.)⚫( 1/004 ×104 J/cm2

در شکل  3نیز نمودار بهره برحسب مکان(فاصله از سطح
هدف) در هر دو حالت پهنای ثابت و انرژی ثابت رسم شده
2

13

عالوه بر داشتن بیشینه بهره ،بیشترین پهنای مکانی با مقادیر
بالی بهره نیز وجود دارد .بهعنوان مثال در شکل  -3الف در
فاصله  30تا  80میکرومتر از سطح هدف ،ضریب بهره با مقادیر
بالتر از  70 cm-1موجود است که جهت تقویت پرتو لیزر
ایکس نرم بسیار مفید خواهد بود زیرا در این صورت پرتو لیزر
ایکس نرم میتواند مسافت بیشتری در ضریب بهره بال طی
کرده و تقویت بیشتری صورت گیرد.
 2 .4بررسی خصوصیات پالس اصلی لیزر دمش

مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 87-78

(r)μm

30

(ب)

350

I1=1
(I1=2 )×1013 W/cm2
I1=3
I1=4

300
250
200
150
100
50

150

120

90

60

(r)μm

0

30

شکل  .3ضریب بهره برحسب مکان (فاصله از سطح هدف) در زمانیکه
بیشینه بهره در طولموج  19/6 nmموجود است؛ الف) در شدتها و
انرژیهای متفاوت پیشپالس اما با پهنای ثابت  300 psو ب) در شدتها و
پهنای متفاوت پیشپالس اما با انرژی ثابت.
1 ps
2 ps
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ضریب بهره ()cm-1

یک پیشپالس با شدت  I = 2 1013 W / cm2و پهنای
 300psو طولموج  800 nmبه سطح هدف ژرمانیم تابیده
میشود .محاسبات قبلی نشان میدهد این پالس یک پالسما با
ضریب بهره لیزر پرتو ایکس نرم بهینه را در یونهای شبه نئون
ژرمانیم در طولموج  19/6 nmتولید میکند .سپس ابتدا در
مقایسه با شکل  ،2نمودار بهره را برای حالتهای با پهنای ثابت
و انرژی ثابت پالس اصلی با همان طولموج و اختالف زمانی
 150 psمورد بررسی قرار میدهیم .به این منظور ابتدا
پیشپالس بهینه به سطح هدف تابیده و سپس پالس اصلی با
اختالف زمانی  150 psمیان بیشینه دو پالس با شدتهای
متفاوت و دو پهنای  1 psو  2 psرا در نظر میگیریم .بیشینه
ضریب بهره محیط فعال پالسمای تولید شده برای لیزر پرتو
ایکس نرم شبه نئون در شدتهای متفاوت پالس اصلی برای
این دو پهنای ثابت پالس در شکل  -4الف ترسیم شده است.

150
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90

60

0

ضریب بهره ()cm-1

در بخش قبل با استفاده از شبیهسازی ،یک پیشپالس بهینه
برای دستیابی به بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم در طولموج
 19/6 nmبهدست آمد .در ادامه با استفاده از این پیشپالس،
خصوصیات پالس اصلی را بررسی میکنیم .برای این کار ابتدا

50

ضریب بهره ()cm-1

است .در هر دو حالت برای شدت I = 2 10 W / cm

ضریب بهره ()cm-1

240
220

ضریب بهره ()cm-1

340
320
300

82

220

7

3
4
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6
شدت پالس اصلی ()1015 W/cm2

2

200

شکل  .4بیشینه ضریب بهره در شدتهای متفاوت پالس اصلی برای
طولموج ( 19/6 nmالف) برای دو پهنای ثابت پالس اصلی و (ب) برای یک
انرژی ثابت.
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شکل  .5بیشینه ضریب بهره در طولموج  19/6 nmدر پهناهای متفاوت
پالس اصلی برای پالس اصلی با شدت . I = 7 1015 W / cm2
(الف)
dt=100 ps
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تفاوت این نمودارها با شکل  2این است که در شکل  2و با
تغییر شدت پیشپالس ،به یک شدت بهینه رسیدیم که در
شدتهای بیشتر از آن ،بهره کاهش پیدا میکرد ،اما در پالس
اصلی هرچه شدت را افزایش دهیم ،هم در حالت پهنای ثابت و
هم در انرژی ثابت ،بهره افزایش مییابد .این نمودارها نشان
میدهند که بهره محیط فعال با توجه به انرژی ثابت پالس به
تغییرات شدت وابستگی زیادی دارد.
در نمودار شکل  5نیز بیشینه ضریب بهره پس از اعمال
پیشپالس بهینه و سپس پالس اصلی با اختالف زمانی 150 ps
به سطح هدف ژرمانیم در طولموج  19/6 nmو در شدت
 I=7×1015 W/cm2پالس اصلی و برای پهناهای متفاوت پالس
اصلی رسم شده است .از این شکل درمییابیم که پهنای
بهینهای برای این شرایط شبیهسازی وجود دارد که برابر با
 1 psاست .این پهنای بهینه پالس کامالً مورد انتظار است زیرا
از نقطه نظر فیزیکی پهنای خیلی کم (بهعنوان مثال )0/5 ps
فرصت کافی برای افزایش دمای الکترونی و در نتیجه
برانگیختگیهای یونی را به اندازه کافی فراهم نمیکند و پهنای
زیاد پالس (بهعنوان مثال  )3 psنیز باعث افزایش فرایندهای
دیگر درون پالسما و یا یونش مجدد و از دست رفتن یونهای
لیزینگ شده و این باعث کاهش بهره لیزر پرتو ایکس نرم
میشود.
در ادامه ،نمودارهای رنگی شکل  ،6ضریب بهره را در حالت
کلی تغییرات شدت و پهنای پالس اصلی و برای سه اختالف
زمانی مختلف میان دو پالس نشان میدهند .از این نمودارها
درمییابیم که هر چه اختالف زمانی میان دو پالس دمش کمتر
باشد ،پهنای پالس اصلی برای دستیابی به بیشینه بهره نیز
بایستی کمتر باشد و بالعکس یعنی با افزایش تأخیر زمانی میان
دو پالس ،بیشینه بهره در پهناهای بزرگتر پالس اصلی بهدست
میآید .نتیجه دیگری که از این نمودارها میتوان گرفت این
است که قطعاً یک پهنای بهینه پالس اصلی برای دستیابی به
بیشینه بهره وجود دارد .بهعنوان مثال ،در زمان ( 150psشکل
 -6ب) پهنای بهینه  1 psبهدست آمد که در شکل  5نیز
مشاهده شد .همچنین مشاهده میشود که در همه حالت با
افزایش شدت ،بیشینه بهره نیز افزایش مییابد که این نیز
منطبق با نمودار شکل  4است.
با استفاده از نتایج شکل  ،6نمودار دوبعدی بهره برحسب
مکان (فاصله از سطح هدف) را در زمانی که بیشینه بهره
موجود است ،در شکل  7رسم کردهایم .همانگونه که از شکل
 7پیداست ،بهترین اختالف زمانی در این شبیهسازیها
 150 psاست که هم دارای بهره بالست و هم پهنای مکانی
نسبتاً خوبی دارد.
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شکل  .6بیشینه ضریب بهره برای طولموج  19/6 nmدر پهناها و
شدتهای متفاوت پالس اصلی برای سه اختالف زمانی مختلف میان دو
پالس دمش الف) 100 ps؛ ب) 150 ps؛ ج) .200 ps
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 300 psو یک پالس اصلی با شدت W / cm

= 7  1015
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پهنای چند صد پیکوثانیه و مرتبه شدت 1013 W / cm2
استفاده شده است ،به ضرایب بهره بالتری نسبت به مرجع
[ ]23دست یافتهایم .همچنین باید توجه داشت که ضریب بهره
در شبیهسازیها حدود  2تا  3برابر نتایج آزمایشات تجربی
است و این قابلقبول میباشد زیرا بهرهی اندازهگیریشده در
آزمایشات مجموعهای از مقادیر بهره در فضا و زمان است و
شکست پرتو ایکس در طول پالسما باعث کاهش ضریب بهره
لیزر پرتو ایکس میشود [.]31

100

300

300

(t)ps

و پهنای  1 psدر سه اختالف زمانی مختلف در فضا و زمان در
شکل  8ترسیم شده است .همانگونه که میبینیم با افزایش
اختالف زمانی دو پالس دمش ،ناحیه بهره گسترش پیدا
میکند .این به این دلیل است که وقتی پیش پالسما فرصت
گسترش دارد ،دمای آن کاهش و ظرفیت پالسما افزایش
مییابد و پیش پالسما میتواند انرژی بیشتری از پالس اصلی
جذب نموده و بنابراین ناحیه بهره بزرگتر میشود .از اینرو ،در
اختالف زمانی کم علیرغم ضریب بهره بال ،توسعه مکانی خوبی
برای پیمایش پرتو ایکس در بهره بال وجود ندارد و اما در
اختالف زمانی زیاد نیز علیرغم توسعه فضایی بهره ،بهدلیل
کاهش چگالی پالسما مقدار بیشینه ضریب بهره کاهش مییابد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بهترین حالت ،حالت اختالف
زمانی حدود  150 psاست که هم بیشینه ضریب بهره بالست
و هم توسعه فضایی نسبتاً خوبی دارد.
این نتایج عالوه بر انطباق با نتایج شبیهسازیها از طریق
کد  ،]23[EHYBRIDبا نتایج تجربی نیز هماهنگ است
[ .]24هرچند از آنجایی که در این پژوهش از پیشپالس با

150

ضریب بهره ()cm-1

بهینه با پیشپالسی با شدت  I = 2 1013 W / cm2و پهنای

200

320
(t)ps

در ادامه نمودار سهبعدی ضریب بهره برای یک پالس دمش

250

I

240
220
200

(r )μm

شکل  .7بیشینه ضریب بهره در طولموج  19/6 nmبرحسب مکان برای
سه اختالف زمانی میان دو پالس دمش.

100

50

0

(t)ps

150

dt= 100 ps

ضریب بهره ()cm-1

200

400
380

250

50

0
200

150

100

(r )μm

50

200
0

شکل  .8نمودار رنگی بیشینه ضریب بهره در طولموج  19/6 nmبرحسب
مکان و زمان برای سه اختالف زمانی میان دو پالس.

در ادامه برای تفسیر این نتایج ،پارامترهای هیدرودینامیکی
چگالی الکترونی و دمای الکترون خروجی از کد که
توصیفکننده پالسمایی با شرایط بهینه برای تولید بیشینه
بهره لیزر پرتو ایکس نرم در طولموج  19/6 nmمیباشد ،در
شکل  9ترسیم شده است .این پارامترها در حالتیکه یک
13
2
پیشپالس دمش با شدت  I = 2 10 W / cmو پهنای
 300 psو سپس پالس اصلی با شدت I = 7 1015 W / cm2
و پهنای  1 psبا اختالف زمانی  150 psو با طولموج 800nm
به سطح هدف تابیده میشود ،در سه زمان مختلف بهدست
آمده است .در شکل  9چگالی الکترونی و دمای الکترونها در
سه زمان ( t=250psزمانی که تنها پیشپالس اعمال شده)،
( t=301 psزمان اعمال پالس اصلی و در حالت وجود بیشینه
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شکل  .9شبیهسازی پارامترهای هیدرودینامیکی هدف ژرمانیم تحت تابش
دو پالس لیزر با تأخیر زمانی  150 psدر سه زمان متفاوت( .منحنی سیاه
زمانی است که فقط پیشپالس وارد شده ( ،)t=250 psمنحنی قرمز زمان
بیشینه ضریب بهره یون ژرمانیم شبه نئون بالفاصله پس از ورود پالس اصلی
( )t=301 psو منحنی آبی در زمان  t=350 psپس از شروع
شبیهسازیهاست .الف) چگالی الکترون ،ب) دمای الکترون.
t =250
t =301
t =350

80 100 120 140 160 180
(r )μm
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ضریب بهره) و ( t=350 psزمانی که هر دو پالس اعمال شده)
ترسیم شده است .با توجه به در نظر گرفتن ضخامت 25 µm
برای سطح هدف ،افزایش ناگهانی چگالی در محدوده 25 µm
در شکل  -9الف نشاندهنده موج ضربه میباشد .همچنین
گرادیان چگالی الکترون نزدیک نقطه بیشینه بهره که با توجه
به شبیهسازیهای گذشته (بهعنوان مثال شکل  )7در فاصله
 30تا  40میکرومتر از سطح هدف رخ میدهد ،خیلی بالست.
شکل  -9ب نیز نشان میدهد که دمای الکترون در این فاصله
از سطح هدف همزمان با دمش پالس اصلی یعنی در زمان
( t=301psزمان بیشینه بهره) افزایش چشمگیری دارد.
بنابراین مشاهده میشود در مکانی که چگالی الکترونی و بهویژه
دما مقادیر قابلتوجهی دارند ،تولید پرتو ایکس نرم بیشتر
است.
همانگونه که از روابط  6تا  10مشخص است ،شدت بهره
با افزایش جمعیت تراز بالیی گذار لیزری افزایش مییابد .تراز
بالیی گذار لیزر نیز به چگالی الکترونی و آهنگ برانگیختگیها
وابسته است .آهنگ برانگیختگیهای برخوردی از حالت پایه
یون شبه نئون به حالت برانگیخته و همچنین میان حالتهای
برانگیخته وابسته به دمای الکترون است .این آهنگها با
افزایش دمای الکترون افزایش مییابند[ .]35بنابراین افزایش
همزمان چگالی و دمای الکترونی شرایط مناسب برای افزایش
بهره لیزر پرتو ایکس را فراهم مینماید.
در نتیجه با استفاده از کد  MED103میتوان با تنظیم
پارامترهای لیزر دمش ،پارامترهای بهینه پالسما را برای
دستیابی به بهرههای بال در طولموجهای لیزر پرتو ایکس نرم
بهدست آورد.
شکل  10میزان یونش پالسما را در سه زمان مختلف نشان
میدهد .همانگونه که از شکل  10مشخص است ،در زمان
 ،t =301psبیشترین مقدار یون ژرمانیم شبه نئون ( 22بار
یونیده) مشاهده میشود ،زیرا این نمودار دارای یکنواختی در
فاصله بیشتری برای یون ژرمانیم  22بار یونیده میباشد.
بنابراین در این زمان بایستی بهره لیزر پرتو ایکس نرم در
طولموج  19/6 nmبیشینه باشد که در شکل  -8ب نیز همین
گونه بوده است و همه شکلهای مربوط به بیشینه ضریب بهره
نیز در همین زمان ترسیم شدهاند.

t =250
t =301
t =350

(ب)

4000

شکل  :10شبیهسازی میانگین درجه یونش (بار میانگین محیط) برای
پالسمای هدف ژرمانیم تحت تابش دو پالس لیزر با تأخیر زمانی  150 psدر
سه زمان متفاوت( .منحنی سیاه زمانی است که فقط پیشپالس وارد شده
( ،)t=250 psمنحنی قرمز زمان بیشینه ضریب بهره یون ژرمانیم شبه نئون
بالفاصله پس از ورود پالس اصلی ( )t=301 psو منحنی آبی در زمان
 t=350 psپس از شروع شبیهسازیهاست.

در نهایت در شکلهای  11و  12ضریب بهره لیزر پرتو
ایکس نرم ژرمانیم شبه نئون در طولموجهای  23/22 nmو
 23/62 nmبرای پهنا و شدتهای متفاوت پالس اصلی و سه
اختالف زمانی مختلف میان دو پالس دمش شبیهسازی شده
است .این شکلها در مقایسه با شکل ( 6در طولموج
 )19/6 nmنشان میدهند که در این سه طولموج ،رفتار
ضریب بهره در پهنا و شدتهای مختلف ،مشابه بوده با این
تفاوت که مقدار ضریب بهره با افزایش طولموج خروجی
کاهش مییابد.
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بهینهسازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر. . .
(ب)
dt=150 ps
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شکل  .11بیشینه ضریب بهره برای طولموج  23/22 nmدر پهناها و
شدتهای متفاوت پالس اصلی برای سه اختالف زمانی مختلف میان دو
پالس دمش الف) 100 ps؛ ب) 150 ps؛ ج) 200 ps
(الف)
dt=100 ps
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شکل  .12بیشینه ضریب بهره برای طولموج  23/62 nmدر پهناها و
شدتهای متفاوت پالس اصلی برای سه اختالف زمانی مختلف میان دو
پالس دمش الف) 100 ps؛ ب) 150 ps؛ ج) .200 ps
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 .5نتیجهگیری
محیط فعال پالسمایی حاصل از برهمکنش یک لیزر دو پالسی
با سطح هدف ژرمانیم در شرایط خاص منجر به تولید لیزر پرتو
ایکس نرم خواهد شد .در این پژوهش به بررسی اثر تغییرات
شدت ،پهنای پالس و اختالف زمانی میان دو پالس دمش
پرداخته شده و شرایط بهینه برای دستیابی به بیشینه بهره
محیط فعال پالسمایی لیزر پرتو ایکس نرم بهدست آمده است.
از این شبیهسازیها که با استفاده از کد هیدرودینامیکی
یکبعدی  MED103انجام شده است ،درمییابیم که برای
دستیابی به بیشینه بهره ،لیزر پیشپالس دمش باید دارای
شدت و پهنای بهینه باشد ،ولی در بررسی پالس اصلی لیزر
دمش به این نتیجه رسیدیم که با افزایش شدت ،بهره نیز
افزایش مییابد ،اما قطعاً یک پهنای بهینه برای پالس اصلی
وجود دارد .همچنین هر چه اختالف زمانی میان دو پالس لیزر
دمش کمتر باشد ،پهنای پالس اصلی برای دستیابی به بیشینه
بهره نیز بایستی کمتر باشد و بالعکس یعنی با افزایش اختالف
زمانی میان دو پالس ،بیشینه بهره در پهناهای بزرگتر پالس
اصلی بهدست میآید .همچنین در یک شرایط ثابتِ شدت و
پهنا ،یک اختالف زمانی بهینه نیز موجود است زیرا در تأخیر
زمانی خیلی کم ،پالسما فرصت گسترش ندارد و ظرفیت آن
کم میباشد و در تأخیرهای زمانی زیاد نیز چگالی پالسما برای
تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس کاهش مییابد که در هر دو
حالت باعث کاهش بهره لیزر پرتو ایکس نرم خواهد شد.
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