
 

  2CO TEAهای لیزرهای دهی تپنقش پدیده گسست چندفوتونی در شکل
 

 ، داود احدپوررضا نشاطی، جواد کریمی ثابت ، پورصالحه بهشتی

کوانتومیپژوهشكده فوتونیک و فناوری 
 

 

و های انرژی کند، در شاریدگیر میعبو mbar 10-150 با فشار 6SFکه از اتاقکی حاوی گاز  2CO TEAهای لیزری در این پژوهش، تغییرات زمانی تپ: چکیده

شاریدگی، فشار قطع معینی وجود دارد که در این فشار قطع، میخه تپ لیزری به طور کامل  نشان داده شده است که برای هرفشارهای گازی مختلف بررسی شده است. 

، FTIRسنجی های بینابماند. شواهد تجربی برآمده از دادهاست، برجامیآن شود، درحالی که دنباله تپ که دربرگیرنده کسر قابل توجهی از انرژی اولیه حذف می

 .نمایدرا پاسخگوی اصلی این رفتارها معرفی می 6SFی هاگسست چندفوتونی لیزری مولکول
 

 .6SFدهی لیزر گازکربنیک، گسست چندفوتونی، مولکول شکل واژگان کلید

 

The role of Multi-Photon Dissociation in TEA CO2 Lasers Pulse Shaping  

 

 
 

Abstract: In this research, temporal variations in intense TEA CO2 laser pulses passing through SF6 gas filled cell with a 

pressure 10- 150 mbar have been characterized at different energy fluences and gas pressures. It has been shown that for 

every fluence there is a certain cut-off pressure at which the pulse spike is completely quenched. While, the pulse tail escapes, 

saving appreciable fractions of its initial energy. Experimental evidences along with FTIR spectrometry data have clearly 

revealed incisive laser induced multi-photon dissociation of SF6 molecules in these conditions, pronounced as the main 

responsible for these behaviors. 

Keywords: CO2 Laser Pulse Shaping. Multiphoton Dissociation. IR-MPD. SF6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه. 1

تپ    6SFبررسیییی برهمکنش مولکول  یکی از  2COهای لیزری  با 

هییای هییای تجربی و نیری در زمینییه     وهش ژترین موارد پ    فراوان 

ناب   ناگونی همچون بی یک   گو سییینجی لیزری، شییییمی لیزری، اپت

 ها است. و مانند آن لیدارغیرخطی، 

ه  دهای گسیییلی این لیزرها دربرگیرنتپدر شییرایک کاری معمولی، 

و   ns 120 – 80ای زمانی پهنیییرو با ه تیز و پیشییییا لب یک میخه

رفتار  از سیییوی دیگر،  اسیییت. sμ 5 – 2به درازای   نیز یک دنباله   

در برابر  6SFپذیر، به ویژه   جذب غیرخطی گازهای جاذب اشیییبا       

زمانی و  و اثرات بعدی آن روی مشییختییات   2COهای لیزرهای تپ

 1970-2000های گونه مفتییلی طی سییالهای عبوری بهتوانی تپ

 اند.میالدی مورد بررسی قرار گرفته

هایی که در شرایک گوناگونی از فشار گاز، شاریدگی     در روند آزمایش

موج لیزری، پهنای زمانی تپ، گازهای کمکی و مانند          فرودی، طول

ی همچون افزایش یا کاهش  های گوناگوناند، پدیدهها انجام گرفته  آن

-9] جابه جایی سییرد در جذب ،[1-7] موججذب وابسییته به طول

و افت [ 6و  2] ، تأخیر در تپ عبوری[6] کشییییدگی میخه تپ  [، 7

دیده  [ 11و  10و  4] تپ نسیییبت به دنباله آن میخه شیییدید دامنه

ند شیییده ها از   ا دو مدل نیری کوانتومی جاذب   و برای توصییییف آن

سود جسته [ 13و  5] و تشت ارتعاشی [ 12]پذیر چهارترازی اشبا  

 شده است.

ا  بار تا صدهها، فشارهای گاز از چند میلیبه طور کلی در این بررسی 

تپ    میلی مانی  ند          بار، دیرش ز تا چ یه  ثان ند پیکو های لیزری از چ

متر  ندین ژول بر سانتی ها از چند صدم تا چ میکروثانیه و شاریدگی 

 اند.مربع تغییر داده شده

های چند اتمی،  گذشته از این، جذب و گسست چندفوتونی مولکول   

تپ     تابش  حت  به ویژه مولکول     ت و لیزر  6SFهای شیییدید لیزری  

2CO       اثرات غیرخطی شیییناخته شیییده دیگری هسیییتند که در ،)

                                                 
Spike. 

Tail. 

Vibrational Bath. 

ها از لهای شیییمی لیزری و جداسییازی ایزوتوپی لیزری مولکوزمینه

  اهمیت بسزایی برخوردارند.

تابش  ها نشیییان داده اسیییت که    آزمایش  های   دهی مولکولهنگام 

ستین    -های تکچنداتمی با فوتون سامد و همدوس همخوان با نخ ب

شی آن  ستانه فرودی  شاریدگی ، اگر هاگذار ارتعا  ای ازاز یک اندازه آ

شد  2cmJچند  رده تواند در روند فرآیندی مولکول می ،باالتر با

ناگهان شیییمار فراوانی از به ،شیییودنامیده می یکه جذب چندفوتون

باال رفتن از نردبان ترازهای            فوتون با  ماید و  های فرودی را جذب ن

با رسیییدن مولکول به مرز  .، به مرز گسییسییت برسییدارتعاشییی خود

  شییود وترین پیوندهای آن گسییسییته می، یکی از سییسییتگسییسییت

  مولکول دچار دگرگونی در سیییاختار شییییمیایی خود خواهد گردید

منجر به تغییرات  جا که فرآیند گسییسییت چندفوتونی از آن.[14]

شیییمیایی زیادی در سییاختار مولکول جاذب، به همراه متییرف قابل  

به ازای هر    IRها فوتون  شیییود  دهتوجهی از انرژی فرودی می

ای روی سیییاختار تپ    مالحیه  اثرات قابل  رود انتیار می مولکول(، 

شد    عبوری شته با ست        .دا س شاریدگی تابش فرودی برای گ ستانه  آ

در  2COهای لیزری  های چنداتمی با تپ    از مولکول IRچندفوتونی  

که در 51برآورد شیییده اسیییت ]  2J/cm  10-2حدود    بیشیییتر [ 

در عبور از  2COهای شیییدید لیزری   دهی تپ های شیییکل  آزمایش 

  .کار رفته استنیز به فشار باال 6SFهای مولکول

تر بیش  در رسد که های دردست، به نیر می تر گزارشبا بررسی دقیق 

های انجام یافته  های انجام شییده یا تنها به دنبال برهمکنشپژوهش

تپ فرودی بوده   تپ       با  کل  با شییی کاری  ند و  های عبوری لیزری  ا

 ی متمرکزهای عبوری لیزر، یا بر روی تغییر شیییکل تپاندنداشیییته

ندان پیگیر برهمکنش   بوده ند و چ با         ا تپ فرودی  مالی  های احت

های پرشماری که از اند. برای نمونه، در میان گزارشها نبودهمولکول

های پرتوان و  به کمک تپ 6SFهای دفوتونی مولکولنگسییسییت چ 

توان اند، به سییختی میمنتشییر شییده  2CO کانونی شییده لیزرهای

عبوری نیز بررسییی شییده  های مواردی یافت که همزمان شییکل تپ

های  دهی تپهای شکل در پژوهش با این حال جالب است که  باشد. 

Fluency. 

Multiphoton Absorption. 

Multiphoton Dissociation. 



 

هیچ تالشی از سوی پژوهشگران به منیور بررسی نقش        ،2COلیزر 

. در این پژوهش،  خوردچشیین نمیبه گسییسییت چندفوتونی  فرآیند

گردد که به روشیینی نقش کلیدی فرآیند  شییواهدی تجربی ارا ه می

تغییر را در  6SFهای لیزری در مولکول IRگسیییسیییت چندفوتونی 

 سازد.      آشکار می 2COهای لیزری تپ شکل

 روش آزمایش  .2

 2و  1 های، در شکلآننمایی از  به همراه چیدمان تجربی بکار رفته

  نشان داده شده است.

 
 

 
 .: نمایی از چیدمان بکار رفته1شکل 

 

 
 کار رفته.چیدمان بهتتویر : 2شکل 

 

های قطبیده خطی با انرژی لیزر بکار رفته در این آزمایش، دارای تپ

از  Rو  Pهای در خطوط با باالترین بهره در شاخه J 4در حدود 
 2cmاست که الگویی مستطیلی به ابعاد  4/9و  µm 4/10نوارهای 

2/2  2/3  1: 2: 5/0: 9با آمیزه گازی≡ He :CO :2N :2CO   .دارد 

ای داییروی به قطر های گسیلی، از روزنهبرای برش ناحیه مرکزی تپ

cm 7/1  استفاده شده که انرژیJ 4/1   20برای خک)P10 فراهن

قابل  Hz 10 - 1سازد. همچنین آهنگ تکرار تپ لیزر در بازه می

 تغییر است. 

های لیزری دلخواه، از یک برای تنیین لیزر گازکربنیک روی خک

 استفاده است.  (Opt. Eng. Inc.,16-A)سنج لیزری مدل بیناب

برای آن که بتوان اثر فرآیند گسست چندفوتونی را به صورت خالص 

های دیگری مانند گرمایش گاز های ناشی از پدیدهمزاحمت و بدون

های ارتعاشی بررسی نمود، بهتر است کاری کرد تا یا برانگیختگی

دهی، دارای پرتوهای فرودی از همان آغاز ورود به اتاقک تابش

شاریدگی باالتر ازشاریدگی آستانه گسست چندفوتونی باشد. 

در  هاباشد که شاریدگی تپهمچنین طول اتاقک نباید چندان زیاد 

دهی، به دلیل جذب در مسیر، به زیر آستانه بخش پایانی مسیر تابش

 افت نماید.

های گسیییلی لیزر در شییرایک عادی   از آنجا که شییاریدگی اولیه تپ

  تر از آسییتانه گسییسییت چندفوتونیو بسیییار پایین2J/cm 1 کمتر از

، (قابل محاسبه است انرژی و قطر باریکه لیزر این شاریدگی با    است 

شن  شرط باال، ناگزیر باید از اتاقکی       رو شدن  ست که برای برآورده  ا

عدسیییی           باشییید و بتوان  که دارای پنجره بروسیییتر  فت  بهره گر

ی  توان کار ها قرار داد. به این ترتیب، می   کننده را دورتر از آن کانونی 

 هکرد که ابعاد پرتو کانونی شیییده هنگام برخورد به پنجره و ورود ب       

ی  تر از شاریدگ االب ای کن شده باشد که شاریدگی آن   اتاقک به اندازه

    .باشد 6SFهای آستانه گسست چندفوتونی مولکول

و   cm 5/9پیرکس به درازای  لولهدهی از یک ک تابشی اتاقبنابراین، 
3 حجن کل cm 6/1قطر داخلی 

cm 1/19 tV  )  سیییاخته شیییده

سمت آن با پنجره   ست که دو  ستر  ا شده   NaClهای برو سته  اند تا  ب

 مسی آینه مسی آینه

 مترژول

 bar 2 - 0فشارسنج  mbar 50 -0 فشارسنج 
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و شیییاریدگی روی پنجره ورودی را با تابش      کمینه  تلفات بازتابی را   

اتاقک با دو عدسی   ها در مرکز سازی تپ مورب کاهش دهند. کانونی

ZnSe نشانی پادبازتاب به فاصله کانونی   با الیهcm 10  انجام گرفته

های اتاقک قرار    از پنجره cm 25/5گونه متقارن در فاصیییله     که به   

 ایگونه کننده به  های کانونی  اتاقک و عدسیییی     ،همچنین اند. گرفته 

های فرودی در پنجره اند که شیییاریدگی سیییطحی تپطراحی یافته

ورودی اتاقک، باالتر از آسییتانه شییاریدگی برای فرآیند گسییسییت    

برای  2J/cm 2باشییید  در حدود    6SFهای  مولکول IRچندفوتونی  

 (.2CO TEAهای لیزر تپ

ای طراحی یافته که قادر است تحت گونهسیستن جابجایی گاز نیز به

شیرایک جریان گاز بسیته یا باز عمل نماید. دو فشیارسینج مکانیکی      

mbar 50-0  وbar 2-0    گیری فشیییار  به طور همزمان برای اندازه

فشییارهای مختلف به کار   های مناسییب در مقیاسمسییتقین با دقت

تغییر داده   mbar 10های ها با گامفشیییار درون اتاقک رفته اسیییت.

شار درون اتاقک، تنها اجازه ورود یک تپ به    می شد. در هر گام از ف

قک داده می    تا تپ       درون ا تابش  با تکرار  تا  های لیزری،  شیییید 

شار درون اتاقک را تغییر        مولکول شود و ف سته ن شک شتر  های گاز بی

شار، چند تپ عبوری ثبت می  شدند،    دهد. همچنین در هر گام از ف

 گیری شود.ها، میانگیندست آمده از روی آنتا نتایج ب

برای نمایش تغییرات شیییمیایی و شییاهد تجربی فرآیند گسییسییت   

از اتاقک دیگری به عنوان  ،دهی شییدهتابش 6SFچندفوتونی در گاز 

 FTIRنییجییی سییییرای بییییینییاب بیی بییرداریاتییاقییک نییمییونییه 
 BRUKER,TENSOR27 )    ،اسییتفاده شییده اسییت. این اتاقک

له  به طول  ای از جنس پیلو با    cm 6/1و قطر داخلی  cm 2رکس 

اسییت که به طور عمودی در دو انتهای آن نتییب  ZnSeهای پنجره

سنج  انرژیهای ورودی و عبوری با انرژی و شکل زمانی تپ  .اندشده 

 Coherent-LM-P10 )دراگ از فییوتییون سیییییو آشیییییکییار

 ORIEL,7455) ای متناوب در نقاط مناسییب گذاشییته گونهکه به

شده شد، اندازه می شکار  . برای نمایش رد زمانی تپاندگیری  های آ

استفاده شده است.    MHz 250شده، از یک اسیلوسکوپ دیجیتالی    

در این  انجام یافته اسییت. Hz 1 تپ تکرار آهنگها با همه آزمایش

 P10(20نی شده خک  های کانوآزمایش، شکل تپ عبوری برای تپ

 mμ 59/10)   با انرژی قک پرشیییده از        J 4/1لیزر  تا یان ا که از م

کنند،  عبور می mbar 150 – 10در گستره فشار  6SF هایمولکول

   بررسی شد.

                                                 
 Effective Pressure. 

 نتایج و بحث  .3

روی  2COهای لیزری با تپ 999/99با خلوص %  6SFدر ابتدا گاز 

 mbar 150های مختلف در گستره فشاری با انرژی P10(20خک  

دهی شد. به سبب این مقادیر باالی فشار از گاز، تپ تابش 10 -

رو روشن است لیزری در مسیر خود، جذبی قوی خواهد داشت، ازاین

 ای یکنواختای پیوسته و تا اندازهگونههای فرودی بهکه انرژی تپ

ها از میان تاسر مسیر عبور تپدهی جاروب شده در سردر حجن تابش

رو، بهتر آن دیده شد تا شود. از همینگاز جاذب، توزیع و جذب می

دهی در کانون اتاقک یا در هر نقطه یابی شرایک تابشبرای مشخته

دهی، از کمیت دیگری با نام چگالی حجمی دیگری در حجن تابش

ت نسبت بهره گرفته شود که به صور 𝜑𝑉 انرژی یا شاریدگی حجمی

 dVدهی شده، به کل حجن تابش inEهای فرودی انرژی کل تپ

                                                                      :شودتعریف می

 1)                                                         in
V

d

E

V
  

ای دور از گونهروشیین شیید که بههای عبوری، با بررسییی شییکل تپ

ها  ها دچار افت بسیار شدیدتری نسبت به دنباله آن  انتیار، میخه تپ

ای که با بیشییتر شییدن فشییار گاز، ارتفا  میخه تا  گونهشییوند، بهمی

سرانجام کامالا اندازه برابر با دنباله افت می   شود و حذف می نماید و 

     ماند.  جا میهای عبوری بر ها در تپتنها دنباله آن

های دریافتی در فشارهای گوناگون را به  برخی از شکل تپ  2 شکل 

 .دهدنشان می  شکل الف، بدون تزریق گاز( همراه شکل تپ فرودی

های  های تپ عبوری بدسییت آمده برای همه شییاریدگی  در شییکل 

حجمی، همواره یک افت چشییمگیر در دامنه میخه نسییبت به دامنه 

این نابرابری در اندازه جذب میخه و دنباله، به  دنباله آن دیده شییید.

گردد. در فشییاری ای با افزایش فشییار، تقویت میگونه قابل مالحیه

شیود   ، دامنه میخه و دنباله، یکسیان می mbar 40نزدیک به فشیار  

شییود،  نامیده می effP،  شییکل ج(. در این فشییارها، که فشییار موثر 

یابد. با افزایش فشیییار  کاهش میاش اندازه اولیه 5انرژی میخه به % 

یابد  گاز به باالتر از فشار موثر، میخه تپ با آهنگ کمتری کاهش می

شارهای معینی      سرانجام در ف شار قطع  آن را ( کهmbar 50و  ،  ف

CutOffP ،  انجامد    ، به ناپدید شیییدن کامل میخه تپ می          ایننامیده

  شکل د(.

 

Cut-Off Pressure. 



 

 
 

 P10(20 های عبوری در فشارهای گوناگون گازی برای خک : شکل تپ2شکل 

 . 3J/cm 610  =𝜑𝑉𝑡و  3J/cm 330  =𝜑𝑉𝑠 با شاریدگی

 

تاقک و تاریک کردن فضیییای       با بررسیییی حجن تابش   دهی درون ا

ای در آن درخشندگی هالهآزمایشگاه، همزمان با هر تپ لیزری، یک 

شییید که شیییکل فضیییایی آن، دقیقا منطبق بر حجن دو       دیده می 

دهی بود. همچنین، شیییدت این هاله درخشیییان در مخروطی تابش

  تر از جاهای دیگر بود.نیمه ورودی و لکه کانونی، بیشییتر و برجسییته

پیش از این، آزمایشیییگران دیگری نیز پدیده لومینسیییانس مر ی و      

شکیل نور آبی  شرایطی را گزارش کرده  ت ن اند و آکمرنگ در چنین 

های بازترکیبی ثانوی فرآیند گسییسییت چندفوتونی   کنشبرهن را به

IR 6های چنداتمی مانند مولکولSF  [17و 16] اندنسبت داده. 

اند، دست آمدههای اولیه لیزری، که با تخلیه کامل اتاقک بهشکل تپ

ای به طول است که دنباله ns 90زمانی  شامل یک میخه با پهنای

µs 5 تپ . نسبت توان بیشینه میخه(2- شکل الف دارد sP به دنباله 

tP  های انرژی وابسته به است. همچنین، نسبت سهن 10آن، حدود

گیری که با اندازه، tEها، و دنباله این تپ، sE های میخه،بخش

رود. بر نمیفراتر  4/0آید، از دست میمساحت نسبی زیر هر بخش به

صورت ها، گاهی الزم است شاریدگی حجمی را بهپایه این گفته

 تعریف نمود: 𝜑𝑉𝑡 و دنباله، 𝜑𝑉𝑠جداگانه برای میخه، 

 2)                                             
d

t
Vt

d

s
Vs

V

E

V

E
  , 

بر حسب فشار گاز برای  P10(20برای خک   t/PsP تغییرات نسبت

نشان داده شده  3 شکلهای حجمی گوناگون از میخه، در شاریدگی

 است. 

های گوناگون با افزایش شود، در شاریدگیگونه که دیده میهمان

یابد تا این که در فشارهای قطع، میخه کاهش می t/PsPفشار، نسبت 

ها، فشار xهای تقاطع با محور شود. مکانتپ لیزری کامالا حذف می

ای که گونهدهد، بهقطع مربوط به هر شاریدگی حجمی را نشان می

 .هددباالترین فشار قطع، بیشترین شاریدگی حجمی را نشان می

با  6SFدهی تشدیدی گاز گونه که گفته شد، تاکنون از تابشهمان

ی فراوانی گرفته ها، بهرهدهی تپبرای شکل 2COهای لیزری تپ

دست آمده های نیری چندی نیز برای تفسیر نتایج بهشده و مدل

ها اند. تا آنجا که به رفتار دیده شده در این آزمایشگسترش داده شده

بیه این ش با شرایک کن و بیش ، نتایج تقریباا مشابهیشودمربوط می

از  بیشتضعیف ، اند. برای نمونهگزارش شده ، پیش از اینهاآزمایش

 6SFدهی تشدیدی گاز های عبوری با تابشتپ اندازه و حذف میخه

 دهی افزون بر گازتنها در شرایطی دیده شده بود که در اتاقک تابش

6SF  از گازهای کمکی دیگری همچونAr  وHe  نیز بهره گرفته شده

 .[18 و 4]بود 

 

 

s/: تغییرات 3شکل  tP P های حجمی مختلف در فشارهای گازی و شاریدگی

ها، فشار قطع هر x.  مکان قطع نمودار با محور P10(20برای خک لیزری  

 دهد.( شاریدگی حجمی را نشان می

، تنها در گیری از گازهای کمکی نیزای بدون بهرهچنین پدیده

، این در واقع .[20و  19] های غیرتشدیدی دیده شده بوددهیتابش

های عبوری، با نخستین باری است که این تغییر شکل در تپ

گونه گاز گیری از هیچو بدون بهره 6SFدهی تشدیدی گاز تابش

 کمکی دیده شده است.  

ی هادر این دسته از آزمایشگونه که در مقدمه گفته شد، همان

، برای تفسیر رفتارهای گفته شده از دو مدل نیری گزارش شده

ه سود جست پذیر چهارترازی و تشت ارتعاشیجاذب اشبا کوانتومی 

 شده است. 

را  2COهای لیزری پذیر در برابر تپهای اشییبا بیشییتر رفتار جاذب

صیف نمود که در آن، دو تراز، مربوط   چهارتوان با مدل می ترازی تو

P= 0 mbar ( الف  
 

P= 50 mbar )د 

P= 20 mbar )ب 

P= 40 mbar )ج 

ΦVs=310 mJ/cm2 

ΦVs=250 mJ/cm2 

ΦVs=220 mJ/cm2 

ΦVs=185 mJ/cm2 

 (mbar) فشار

t
P/ s

P
 



 

به ترازهای غیرتبهگن در حالت تشییدید با گذار لیزری از دو شییاخه 

ارتعاشیییی متفاوت اسیییت و دو تراز دیگر، دربرگیرنده بقیه ترازهای 

 باشند.چرخشی غیرتشدیدی در آن دو شاخه ارتعاشی می

ه اضافه بر شود کترازی، فرض می چهارپذیر در مدل جاذب اشبا 

جذب عادی در مد فعال اولیه که در تشدید با تابش فرودی است، 

دهد که با از مد دیگر نیز رد می جذب دیگری در یک تراز برانگیخته

 - های ارتعاشیاولین تراز برانگیخته از مد اولیه، از طریق واهلش

های تابشی جفت شده است. یا انتقال (V-V)ارتعاشی برخوردی 

شدیداا وابسته  ،ها در میان این ترازها در هر زمانن مولکولتوزیع ای

ان های تابشی یا غیرتابشی میبه شاریدگی فرودی، فشار گاز و فروافت

های ای که، درگیر شدن گروهگونههمه ترازهای درگیر است. به

های بینابی گوناگون در فرآیند دیگری از ترازهای ارتعاشی با ویژگی

های جذبی گوناگونی را برای تواند ویژگیمی ،یجذب پرتوهای فرود

فت تر ههمراه داشته باشد. با استفاده از مدل کاملهای گاز  بهمولکول

 [. 21] نتایج بهتری نیز بدست آمده است، ترازی

 ،ها ناتوان است. برای نمونهترازی، در توصیف برخی پدیده چهارمدل 

در فشارهای باالی و  P10(20در خک   2COشدگی تپ لیزری پهن

های بلند موجگازی قابل توجیه نیست که این ناسازگاری در طول

هایی که در برخی از شود. همچنین برخی از پدیدهمی هن بیشتر

شود، به کمک این مدل قابل توصیف دیده می 2COهای لیزر خک

بنابراین پژوهشگران در پی یافتن مدلی جامع برای  [.19]نیست 

در همه  6SFاز میان گاز  2COهای لیزر عبور همه خکتوجیه رفتار 

فشارها شدند و سرانجام مدل جامع تشت ارتعاشی را ارا ه نمودند. 

مدل تشت ارتعاشی نیز، همه ترازهای ارتعاشی و چرخشی را همچون 

دمای ارتعاشی و نیز گیرد که با یک تکتشتی از ترازها در نیر می

هنگامی که یک تپ لیزری  شود.دمای چرخشی مشخص مییک تک

آید، انرژی تابشی جذب هایی فرود میتشدیدی بر چنین مولکول

شده، به تندی در سراسر این تشت ارتعاشی  مدهای ارتعاشی مولکول

شود. این مدها، به تندی انرژی خود را میان یکدیگر پخش توزیع می( 

به  یزری،کنند و در زمانی کوتاه در مقایسه با پهنای زمانی تپ لمی

رسند. در نتیجه، توزیع انبوهی آنها همخوان با قانون حالت تعادل می

توزیع بولتزمن خواهد بود. به این ترتیب، نمودار جذب بر حسب 

های آن یابد و قلهتواند تغییر ، می6SFفرکانس برای مولکول، مانند 

یجه شوند. در نتهای کمتر  با دمای ارتعاشی بیشتر( جابجا به فرکانس

شود، ضریب جذب گرم می 6SFدر یک بسامد مشخص، وقتی 

تواند افزایش یا کاهش یابد. نتایج بدست آمده به کمک این مدل، می

های تجربی سازگاری نسبتاا باالیی دارد. این مدل، بیشتر در با یافته

شود هر چند که در فشارهای کار برده میفشارهای باالی گازی به

رفته، پژوهشگران ادعا هنروی [.13]ه است پایین نیز موفق بود

اند که رفتارهای جذب غیرخطی گوناگون در گازهای جاذب نموده

توان را می 2COهای لیزرهای در برابر تپ 6SFپذیر، به ویژه اشبا 

  [.19]های گفته شده، توصیف نمود با بکارگیری مدل

ی از مدهای توانند با در نیر گرفتن ترازهای دیگرها میاین مدل

ر را پذیهای جاذب اشبا بسیاری از رفتارهای مولکول ،ارتعاشی دیگر

ه ، تا آنجا که بهای لیزری توجیه نمایند. با این حالدر برخورد با تپ

ن آ تپ لیزری در مقایسه با دنباله رفتاری مانند افت شدید میخه

ها، همان تفسیر آشنای پدیده توجیه بنیادی این مدل ،گرددبازمی

اشبا  جذب در تراز اولیه جاذب در پی جذب میخه تپ لیزری و 

 گیرد.شفاف شدن آن برای دنباله را دربرمی

آستانه شاریدگی تابش فرودی برای گسست ، از سوی دیگر

با  6SFهای چنداتمی مانند برای بسیاری از مولکول IRچندفوتونی 

این  [.22]برآورد شده است  2J/cm 2در حدود  2COهای لیزری تپ

ها نشان از آن های آزمایشی بیشتر این گزارشدر حالی است که داده

کار گرفته شده در آنها کامالا باالتر از این های بهدارند که شاریدگی

توان دریافت که قطعاا پدیده اند و به همین دلیل میآستانه بوده

گسست چندفوتونی در آنها روی داده است. با این حال جالب است 

 بررسی نقش این فرآیند وبرای که هیچ تالشی از سوی پژوهشگران 

 مشاهده نشده است. 2COهای لیزر اثرات آن روی شکل تپ

 IRکه فرآیند گسست چندفوتونی دهند های ما نشان مییافته

تواند بهترین پاسخگوی چنین رفتارهایی در نیر گرفته ها میمولکول

   شود.

 بررسی نقش گسست چندفوتونی

 دهی دراز مدت اتاقک دربستهتابشلف( ا

 دهیدهی به فشار قطع، اتاقک تابشتابشپس از رساندن اتاقک 

دهی های طوالنی تابشصورت دربسته  نبود شارش گاز( برای زمانبه

های عبوری با گذشت زمان ثابت شد که شکل تپمیدیده  گردید.می

ها بزرگ و بزرگتر ای که رفته رفته میخه تپگونهماند، بهنمی

های عبوری تپ، شکل ، پس از چند صد تپشدند و سرانجاممی

 ،شد. همگام با این تغییراتهای فرودی میدرست مانند شکل تپ

، ستر و سپای مر ی درون اتاقک نیز کن کن ضعیفشدت تابش هاله

 شد. کامالا ناپدید می

برای آن که روشن شود آیا این رفتار مربوط به گرم شدن گاز درون 

ی کوانتومی درون هاو این که آیا ریشه در پدیده، اتاقک است یا نه

اتاقک به مدت دو  ،پذیر باشندناتوانند برگشتمولکولی دارد که می

 دهیتابش، بار دیگر ساعت در حالت استراحت قرار داده شد. سپس

نه تابش  ، دیده شد که هنوز هنآن از سر گرفته شد و با این حال



 

های فرودی روی ای درون اتاقک وجود دارد و نه حذف میخه تپهاله

سازی و ، پس از گذشت دو ساعت خنکدهد. به زبان دیگریم

های شکل تپ باز هن، بازگشت گاز به شرایک ترمودینامیکی اولیه

دهی داد که در پایان تابشفرودی همان رفتاری را از خود نشان می

 طوالنی و پیوسته داشت. 

ی هاتوان با قاطعیت گفت که تغییر شکل تپ، میهااین یافته بر پایه

از های گناپذیری در مولکولعبوری با تغییرات شیمیایی برگشت

که مستقیماا با فرآیند جذب تشدیدی در آن مرتبک ، همراه است

 است. 

 FTIRسنجی ینابب( ب

 ، به همین بسنده نشد و برای دستیابی به شواهد مستقیمیبا این همه

دهی بشتاسنجی گاز ای برای بیناببرنامه، از این تغییرات شیمیایی

در این مرحله، برای اثبات وجود پدیده  شده در پیش گرفته شد.

دهی گسست چندفوتونی و نمایش تغییرات شیمیایی در گاز تابش

دهی شده سود های گاز تابشنمونه FTIRسنجی شده، از بیناب

جسته شد. برای بهتر دیده شدن فرآیند گسست چندفوتونی و در 

ها، همه رای مقایسه دادهدست داشتن یک مرجع مناسب ب

گونه که ها در حالت فشار موثر انجام شدند، زیرا همانسنجیبیناب

 5این فشاری است که در آن انرژی میخه تپ لیزری به % ،گفته شد

توان نتیجه گرفت که اگر ، مییابد. از این رواش کاهش میاندازه اولیه

این  همراه با 6SFهای فرآیند گسست چندفوتونی مولکول

ها روی دهد و مسئول واقعی تغییرات پدید آمده در شکل دهیتابش

، فراوانی و شدت ، پس باید در این شرایکهای عبوری باشدتپ

 چشمگیری داشته باشد.  

 ای یکجا درگونهها بهدهیهای پی در پی بدست آمده از تابشبیناب

های تپها برای تعداد نمایش داده شده است. این بیناب 4شکل 

در  3J/cm 330 = 𝜑𝑉𝑠با شاریدگی حجمی  P10(20گوناگون خک  

 گرفته شده است. mbar 40 فشار موثر

      

 

های مختلف از که با تعداد تپ 6SFاز اتاقک پرشده از گاز  FTIR: بیناب 4شکل 

3J/cm 330  =𝜑𝑉𝑠با شاریدگی  P10(20خک  
 دهی شده است.تابش 

شود، همچنان که از یک سو و با گونه که از این شکل دیده میهمان

های جذب وابسته به (، قلهmهای لیزری  افزایش شمار تپ

هستند،  5SFو  4SFهای های گسست که دربردارنده مولکولفرآورده

شوند، از سوی بزرگ و بزرگتر می cm 850 – 790-1در بازه بینابی 

-1در بسامد  6SFهای های جذب وابسته به مولکولدیگر، بلندی قله

cm 948یابد، از اندازه بیشینه آغازین خود، رفته رفته کاهش می .

های همگام با تعداد تپ که افت دامنه قله جذب را ،هااین بیناب

ه گون، همانای قطعی و غیرقابل انکارگونه، بهدهندنشان میفرودی 

نی بیدهی نیز پیشکه در محاسبات مربوط به طراحی اتاقک تابش

را ثابت  6SFهای ، انجام فرآیند گسست چند فوتونی مولکولشده بود

 نمایند.    می

دهی گیری و محاسبه شده مرتبک با گازهای تابشهای اندازهداده

 1جدول های حجمی گوناگون در با شاریدگی P10(20خک  شده با 

 خالصه شده است. 

، ها در میخه تپتعداد فوتون υ/h s= E s(n( نسبت ،d/ N sn کمیت

 نماید.را تعیین می،  dN، دهی شدهها در حجن تابشبه تعداد مولکول

هایی که برای گسست همه باید یادآور شد که تعداد متوسک فوتون

شوند، به صورت زیر دهی مترف میها، درون حجن تابشمولکول

 آید:بدست می

دانین، معادله حالت گاز کامل به صورت رابطه زیر گونه که میهمان

 شود:داده می

 3  )                                                      PV = NKT       

باشد. همچنین به ترتیب فشار، حجن و دمای گاز می Tو  P ،Vکه 

N های موجود در گاز و تعداد مولکولK  استثابت بولتزمن.  
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دهی شده با خط گیری و محاسبه شده برای گازهای تابشهای اندازه: داده1جدول 

(20)P10 های گوناگون.در شاریدگی 

     

dN/sn 
sE 

(mJ) 

tE 

(mJ) 

effP 

(mbar) 
VsΦ 

)3(mJ/cm 

5/18 535 1000 40 330 

4/17 480 890 38 300 

2/16 415 775 37 260 

1/15 380 710 35 235 

3/13 320 590 33 200 

  
داده انرژی میخه تپ ورودی به اتاقک با رابطه زیر  از سوی دیگر،

 :شودمی

(4          )                                          𝐸𝑃 = 𝑛𝜀𝑃 =
𝑛ℎ𝑐

𝜆
  

 ℎ به ترتیب سرعت نور و طول موج لیزر فرودی و λو  cکه در آن 

 های موجود در میخه تپ فرودی است. تعداد فوتون nثابت پالنک و 

حجن برهمکنش برای روزنه دهی، با توجه به هندسه تابش ،از سویی

آید. بنابراین با توجه بدست می 3cm 61/1برابر با   mm 17با قطر 

 هایی کهمتوسک فوتونتعداد در دمای اتاق، ، به مطالب گفته شده

 شود،مترف می دهیها درون حجن تابشمولکول برای گسست همه

   آید:بدست می( 3( بر رابطه  4از تقسین رابطه  

 5         )                                    
2

0

39.4
ps

d

En

N pd
      

 0dفشار درون اتاقک و  Pانرژی میخه تپ ورودی به اتاقک،  PEکه 

 هایقطر پرتو فرودی به درون اتاقک است. بنابراین در شاریدگی

هایی که برای گسست همه توان تعداد متوسک فوتونگوناگون می

 بدست آورد. شوند،مترف می دهیهای درون حجن تابشمولکول

که میانگین نسبت تعداد  سازدآشکار می 1جدول های بررسی داده

ها درون حجن های میخه تپ فرودی به تعداد همه مولکولفوتون

𝑛𝑠 16 به دهی نزدیکتابش 𝑁𝑑 است  با فرض انرژی میخه تپ  ⁄=

های قبلی لیزری(. این مقادیر با مقادیر گزارش شده در پژوهش

همچنین در فشارهای قطع برای  [.23و  17]سازگاری خوبی دارد 

در  6SFهای هر شاریدگی، انرژی الزم برای گسست همه مولکول

 sE، با تقریب بسیار خوبی برابر با انرژی میخه تپ  dEحجن گسست 

 است.

توان می ،های عددی و تجربیاین داده همه ه، برپایروی هن رفته

گونه را این 6SFهای عبوری از گاز رفتار دیده شده در شکل تپ

های فرودی تقریباا به در این شرایک انرژی میخه تپ، توضیح داد که

های درون حجن طور کامل برای گسست چندفوتونی مولکول

دنباله تپ، از میان حجمی تقریباا  ،شود. آنگاهدهی مترف میتابش

نماید. با این وجود، عبور می 6SFهای جاذب خالی شده از مولکول

 ، که مربوطشودها نیز دیده میمی در دامنه دنباله تپافت بسیار ک

های های گسسته و نیز فرآیند پخش مولکولبازترکیب آنی مولکول به

روشن است که، با افزایش فشار گاز کنش است. پیرامونی حجن برهن

مانند، که بیشتر برجا می 6SFهای تا باالتر از فشار قطع، مولکول

ها نیز را جذب نمایند. این رفتاردر آزمایشها توانند دنباله تپمی

 خوبی دیده شد.به

دهی شده، گازهای تابش FTIRسنجی بدین ترتیب، با تحلیل بیناب

شواهدی تجربی ارا ه شد که به روشنی نقش کلیدی فرآیند گسست 

های در حذف میخه تپ 6SFهای لیزری در مولکول IRچندفوتونی 

 سازد.  را آشکار می 2COلیزری 

 
    

 نتیجه گیری. 4

سبت به دامنه دنباله   چگونگی در این پژوهش،  کاهش دامنه میخه ن

که از   2TEA COلیزر  P10(02های کانونی شیییده خک    برای تپ 

 mbar 150در گستره فشار    6SFهای میان اتاقک پرشده از مولکول 

 کنند، بررسی شده است.عبور می 10 -

فشارهای قطع برای هر شاریدگی حجمی بدست آمده است، فشاری       

ها به طور کامل ناپدید گردید و تپی بلند و بدون میخه که میخه تپ

 میکروثانیه پهنا برجا گذاشته است. μs 5-3با 

انرژی و نیز نسییبت توان بیشییینه میخه و دنباله    دلخواه دسییتکاری

گاز در دسیییترس قرار  با تنیین فشیییار  ، های لیزری عبور یافته   تپ 

دهی شده،   گازهای تابش FTIRسنجی  با تحلیل بیناب گرفته است. 

  IRنشیییان داده شییید که فرآیند گسیییسیییت چندفوتونی لیزری       

 دهد.در این شرایک رد می 6SFهای مولکول

با در نیر گرفتن سازگاری خوبی بین انرژی میخه و انرژی الزم برای 

توان چنین ی شییده، میدهها در حجن تابشگسییسییت همه مولکول

ستدالل نمود که انرژی میخه تپ برای فرآیند گسست چندفوتونی       ا

شده    ها مترف می مولکول را  6SFهای از مولکول شود و مسیر پاک 

 نماید.برای دنباله تپ، باز می

 جعامر
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