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Fontosabb rövidítések és jelölések

Amagas harmonikuskeltés folyamatára dolgozatomban az angol szaknyelvi elnevezés, High

Harmonic Generation alapján a HHG rövidítést használom.

Az elektromágneses spektrum ultraibolya tartománya (10-400 nm hullámhosszúsá-

gú intervallum) több részre osztható [1]. A dolgozat szempontjából releváns a vákuum-

ultraibolya (VUV) tartomány 10-200 nm, és az extrém-ultraibolya (EUV) tartomány

10-121 nm között. Lágy röntgensugárzásról (XUV) 0.1-10 nm hullámhosszúság között

beszélünk.

∆kq: fáziselhangolódás hullámszáma a q-adik harmonikus esetén

Γ∗: Hagena-paraméter

λL: lézer hullámhossza

λq: q-adik harmonikus hullámhossza

ρcl: klaszterek száms¶r¶sége a közegben (klaszters¶r¶ség)

τp: impulzushossz

ωL: lézer frekvenciája

deq: fúvókageometriát leíró paraméter

Ec: levágási energia

Ep: impulzusenergia

IBS: küszöbintenzitás a gát feletti ionizációhoz

IL: lézerintenzitás

Ip: ionizációs potenciál

k: kondenzációs paraméter

Natom: atoms¶r¶ség

N̄cl: átlagos atomszám/klaszter (klaszterméret)

Ne: elektrons¶r¶ség

p0: kezdeti gáznyomás (háttérnyomás)

rcl: klasztersugár

rVdW: Van der Waals sugár

SR: Rayleigh-szórás esetén detektált fény intenzitása

T0: kezdeti gázh®mérséklet

Up: ponderomotoros energia
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1. Bevezetés

A fény-anyag kölcsönhatás behatóbb vizsgálata a lézerek1 kifejlesztésével vált lehetséges-

sé. Megjelenésük el®tt elterjedt nézet volt, hogy az optikai közegek lineáris viselkedést

mutatnak. E feltételezés egyik legfontosabb következménye az lenne, hogy a fény frek-

venciája nem változhat meg közegben való terjedése közben. A lézerfény létrehozásával

azonban lehet®vé vált a nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatások vizsgálata, amellyel

a 60-as években megszületett a �zika egy új területe, a nemlineáris optika.

A számos nemlineáris e�ektus egyik els® kísérleti demonstrációja az ún. másodharmoni-

kus-keltés megvalósítása volt 1961-ben [3], amikor egy rubinlézer 694 nm hullámhosszúsá-

gú vörös fényét kvarckristályba fókuszálva meg�gyeltek egy halvány, 347 nm-es, ultraibo-

lya tartományban lév® nyalábot is. Ezzel megindult a törekvés a lézerekkel létrehozott,

egyre rövidebb hullámhosszú, egyre nagyobb hatásfokú koherens fényforrások el®állításá-

ra.

1967-ben már Q-kapcsolt rubinlézer alkalmazásával az impulzusok harmadik harmo-

nikusát állították el® különböz® gázokban [4]. A lézertechnika fejl®désével az impulzusok

hossza egyre rövidült, ami az el®állítható fókuszált lézerintenzitások nagymérték¶ növe-

kedését tette lehet®vé.

Mérsékelt lézerintenzitásokon az atomokkal való kölcsönhatás perturbatív, ezért ala-

csonyrend¶ felharmonikusok jelennek meg, amelyek intenzitása exponenciálisan csökken

a rendek számával. Körülbelül 1013 W/cm2 fényintenzitás esetén ionizációs folyamatok

következtében azonban magasrend¶ felharmonikusok is keletkeznek, de már közelít®leg

1Az els® látható tartományban m¶köd® lézerberendezést T. H. Maiman építette meg 1960-ban [2].
A termikus fényforrásokhoz képest a lézerfény általában jó id®beli és térbeli koherenciával rendelkezik,
óriási fényintenzitások el®állítására alkalmas és kis divergenciával, nyalábszer¶en terjed. Monokromatikus
fényforrásként is használható, de ultrarövid impulzusok esetén már jelent®s sávszélességgel rendelkezhet.
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azonos intenzitással [5]. Az optikai magasrend¶ felharmonikus-keltés kísérleti megvalósí-

tására két széleskör¶en elterjedt módszer létezik:

(1) Rövid lézerimpulzus gáztargetbe való fókuszálása során jelennek meg a magas

felharmonikusok a kimen® nyalábban.

(2) Rövid lézerimpulzust magas optikai min®ség¶ felületre fókuszálva felharmonikus

sugárzás jelenik meg, amely di�úz módon, vagy pedig a tükörszer¶ visszaver®dés irányába

terjed.

Disszertációm témája a gáztargeten keltett magas harmonikusok kísérleti vizsgálata.

Kutatómunkámat az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont hELIos lézerlaborjában végez-

tem. A 2. és 3. fejezetekben áttekint® összefoglalást adok a lézeres, gáztargeten történ®

magasrend¶ felharmonikus-keltés kísérleti és elméleti hátterér®l. A 4. fejezetben a gáz-

klaszterek keletkezését és HHG kísérletek szempontjából fontos tulajdonságait mutatom

be. A 7. fejezetben a lézerrendszer és az UV nyalábok detektálására használt spektrométer

leírása, valamint a klasztertarget tulajdonságait vizsgálni képes Rayleigh-szórás diagnosz-

tika bemutatása olvasható. A 8. és 9. fejezet tartalmazza a tudományos eredményeket:

Az els® részben a klaszteres gázjet közeg tulajdonságainak (klaszterméret és -s¶r¶ség)

mérésével foglalkozom, a második részben pedig a klasztereken keltett magas harmonikus

nyalábok spektrális tulajdonságait, konverzióját vizsgálom.
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2. Tudományos el®zmények

2.1. Gázokban keltett magas harmonikusok

A rövid impulzusú, koherens EUV források legegyszer¶bb el®állítása, ha intenzív lézer-

impulzusokat gázokba fókuszálunk. A közegben széles sávú sugárzás keletkezik, amely a

lézerfrekvencia páratlan rend¶ magas harmonikusait tartalmazza. Ezzel a viszonylag egy-

szer¶ technikával gyakorlatilag a teljes spektrális tartomány elérhet® a láthatótól a keV

energiájú röntgentartományig, akár szubfemtoszekundumos (1 fs = 10−15 s) impulzus-

hosszak formájában is. A gázokban lév® atomokban, molekulákban, vagy klaszterekben

a lézer nagy térer®ssége torzítja az atomi Coulomb-potenciált, így az elektronok optikai

alagútionizáció révén [6, 7] kvázi szabaddá válnak. Ezután oszcillálnak az ion körül a lézer

terében, majd rekombinálódhatnak, kibocsátva többletenergiájukat egy foton formájá-

ban. A fotonkibocsátás a lézer T periódusában kétszer ismétl®dik, a térer®sség pozitív

és negatív maximumának közelében. A Fourier-transzformáció szerint a (T/2) id®beli pe-

riodicitás diszkrét spektrumvonalak megjelenését okozza az ωL lézerfrekvencia páratlan

többszöröseinek helyén, 2ωL távolságonként. A legmagasabb kibocsátott fotonenergiát a

lézerintenzitás és az atom ionizációs potenciálja határozza meg, (lásd 3.3. fejezet). Az el-

múlt három évtizedben rengeteg próbálkozás történt a hatásfok javítása érdekében, amely

általánosságban 10−7 nagyságrend¶, és behatárolja a lehet®ségeket a kísérleti alkalmazá-

sok tekintetében.

2.2. Szilárdtesteken keltett magas harmonikusok

A gázban és szilárdtesten keltett magas harmonikusok szoros kapcsolatban vannak az

attoszekundumos impulzusok (1 as = 10−18 s) el®állítása és azok alkalmazása szempont-

jából, ezért röviden bemutatom a felületi harmonikuskeltés tulajdonságait. A folyamat
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alapvet®en egy más mechanizmus, a lézer-plazma kölcsönhatás közben valósul meg. A

szilárdtest-harmonikuskeltés szokásos megvalósítási sémája, hogy ferde beesési szögben

er®sen lefókuszálják az üveg targetre a lézerimpulzusokat. A keletkez® plazma a rövid

impulzus ideje alatt keveset tágul, a harmonikusok forrása pedig a plazma (elektronok)

anharmonikus oszcillációja. Általánosságban elmondható, hogy szilárdtesteknél az inver-

ziós szimmetria hiányában páros és páratlan rendek is meg�gyelhet®k. A lézerfény az

ún. kritikus felületig hatol be az anyagba, amely rezgésbe jön a ~v × ~B er® hatására. Az

intenzitástól függ®en két f® mechanizmussal írható le a köcsönhatás.

Közepesen relativisztikus intenzitásokon az ún. koherens ébred® hullám (Coherent

Wake Emission - CWE) modell [8] írja le a folyamatot, amely a gázban történ® harmo-

nikuskeltés mechanizmusához hasonlóan történik. Er®sen relativisztikus intenzitásokon,

amikor az elektronok relativisztikus sebességgel rendelkeznek, az oszcilláló tükör (Relati-

vistic Oscillating Mirror - ROM) modell [9] magyarázza meg a harmonikusok keletkezését.

A tükörszer¶ visszaver®dés irányában a > 3200. rendet is meg�gyelték [10], amely

már b®ven a röntgentartományban van. El®nye a gázharmonikusokkal szemben - ahol az

ionizáció egy küszöböt ad a folyamatnak - hogy az alkalmazható lézerintenzitásnak nincs

fels® határa, nagyobb energiájú harmonikusok jöhetnek létre. Hátránya a bonyolultabb

mechanizmus és a nagy lézerintenzitás (≥ 1018 W/cm2), továbbá a magas nyalábmin®ség

és lézerkontraszt szükségessége. A szimulációk és kísérleti eredmények azonban el®revetítik

az 1 százalékos konverziós hatásfok és izolált attoszekundumos impulzusok megvalósítha-

tóságát [11].

2015-ben magam is részt vettem egy, a garchingi Max Planck Kvantumoptikai Intézet-

ben végzett kísérletsorozatban, amelynek célja ROM harmonikusok kontrollált el®állítása

volt 5 fs impulzushosszúságú, nagyteljesítmény¶ lézerrel. Ottani technikai okok miatt az
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eredmények mindezidáig nem lettek publikálva, ezért doktori értekezésembe nem kerültek

be. Az el®zetes ereményekr®l egy konferencián tartott el®adásban számoltam be [12].

2.3. Atto�zika

A lézeres magas harmonikuskeltés felfedezése óta beszélhetünk ún. attoszekundumos �zi-

káról [13], amely eddig nem látott rövid id®skálán teszi lehet®vé a különb®z® molekuláris,

atomi folyamatok id®felbontott vizsgálatát. Az atomi elektronok állapotváltozásai ugyan-

is attoszekundumos id®skálán mennek végbe. Szemléltetésként a hidrogénatom elektronja

140 as periódusid®vel �kering� a Bohr-pályán.

Az alkalmazások területén probléma azonban a HHG nyalábok, illetve az attoszekun-

dumos impulzusok alacsony energiája, a gyenge konverziós hatásfok. Gázharmonikusok

esetén ennek legf®bb oka az alkalmazható limitált lézerintenzitás, mert egy bizonyos kü-

szöb felett az ionizáció már rontja a HHG folyamat hatásfokát. A kutatások f® iránya ezért

manapság is a lehet® legnagyobb energiájú, legrövidebb, lehet®leg izolált attoszekundumos

impulzusok létrehozása, amely a gyakorlati alkalmazásokat könnyítené meg.

Az impulzushosszak tekintetében már rutinszer¶en állítanak el® subfs id®tartamú soro-

zatokat, 100-200 as impulzushosszal, 30 eV körüli fotonenergiával [14, 15]. Ilyen rövidség¶

impulzushosszak mérése a szokásos nemlineáris direkt mérésekkel (lásd 7.3. fejezet) már

nem lehetséges. Az attoszekundumos impulzusok karakterizálásának ezért több módszerét

fejlesztették ki a kétezres években. Az egyik elrendezésben [16] úgy mérték az attoszekun-

dumos sorozat tagjainak hosszát, hogy a lézernyalábot két, �noman késleltethet® részre

osztották. Magas harmonikusokat keltettek a két résszel és a harmonikus nyalábok kétfo-

tonos ionizációt hoztak létre hélium gázban. A késleltetés függvényében csúcsokat mértek

az ionáramban és az autokorrelációs adatokból meghatározták az impulzushosszakat.
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Jelenleg attoszekundumos impulzusokat csak HHG útján lehet el®állítani, azonban

más �zikai mechanizmus, például a Thomson-szórás folyamata is lehet®séget ad erre [17],

megvalósításához azonban ultranagy lézerkontraszt és -intenzitás szükséges.

A koherens röntgenforrások az él® szervezetek nagyobb felbontású mikroszkópiáját te-

szik lehet®vé. A vízablak tartományban, a szén- és az oxigénatom K abszorpciós élei által

határolt 2.3-4.4 nm közötti intervallumban a szén abszorpciója er®s, miközben az oxigéné,

tehát a vízé is gyenge, vagyis a biológiai szövetek, sejtek átlátszóvá válnak ezen a spekt-

rális tartományon. A magas harmonikuskeltés segítségével létrehozott attoszekundumos

impulzusok a vízablakban egyedülálló spektroszkópiai és képalkotási lehet®séget adnak

[18].

2.4. Egyéb koherens UV- és röntgenforrások

Ha nem szükséges femtoszekundum alatti impulzusid®k elérése, akkor a magas harmonikus

nyalábokon kívül egyéb mechanizmusok, technikák is léteznek, amelyek az ultraibolya

és lágyröntgen tartományban szolgálnak koherens2 forrásként. B®vebb leírás ezekr®l D.

Bleiner et al. [20] könyvében olvasható.

Az EUV és XUV tartományban m¶köd® röntgenlézerek3 létrehozásához forró plazma

szükséges, ezért megvalósításuk lézerplazmákban, vagy kapilláris kisülésekben lehetséges,

azonban m¶ködtetésükben számos probléma okoz nehézséget. A legtöbb ilyen lézer va-

lójában az er®sített spontán emisszió révén sugároz, tipikusan 20-50 nm közötti hullám-

hosszértékeken. B®vebben a röntgenlézerekr®l Hevesi Imre [21] könyvében olvashatunk.

2Tökéletes koherencia úgy képzelhet® el, ha egy pontszer¶ fényforrás végtelen hosszú, monokroma-
tikus hullámokat sugároz ki, amelyek sík, vagy szférikus hullámfronttal rendelkeznek [19]. A tökéletes
id®beli koherencia azt jelenti, hogy a térben két tetsz®leges pont között a fáziskülönbség független lesz
az id®t®l. Tökéletes térbeli koherencia esetén pedig két tetsz®leges �x térbeli pont fáziskülönbsége egy
sugárirányra mer®leges síkban független az id®t®l. Ezek tükrében a valóságos fényforrások, még a lézerek
is, természtesen csak részben koherensek.

3Megemlíthet®, hogy a kísérleteket kezdetben f®leg katonai kutatások motiválták. Például vékony szén-
szálat, mint fényer®sít® közeget kis erej¶ atombomba felrobbantásakor létrejöv® sugárzással pumpáltak.
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2.4.1. Szabadelektron lézer

A magas harmonikuskeltés technikájához képest a szabadelektron lézerek (free-electron

laser, FEL) bonyolult és költséges nagyberendezések. Koherenciájuk és spektrumuk javítá-

sa érdekében magas harmonikusokat használnak magimpulzusként [22], és akár ultrarövid

röntgenimpulzusokat is képesek el®állítani, ezért röviden leírom m¶ködésük alapjait.

A nagyintenzitású, koherens elektromágneses sugárzást nem kötött elektronok energia-

szintjei közötti átmenetek adják, mint a hagyományos lézerekben, hanem nagy sebességgel

mozgó szabad elektronok bocsátják ki. A nyalábszer¶ terjedést a relativisztikusan mozgó

töltések okozzák, mivel a haladási irányuk keskeny sugárkúpjában sugároznak. A rezoná-

torba helyezett er®sít® közeg az ún. undulátor, amely id®ben állandó, térben periodikusan

változó, az elektronnyalábra mer®leges mágneses teret állít el®. M¶ködési hullámhossza az

elektronok energiájától függ®en a mikrohullámú tartománytól egészen a röntgentartomá-

nyig terjedhet. A pumpálás elektrongyorsítókban el®állított nagyenergiájú elektronokkal

valósul meg. Több száz méter hosszúság alatt 6 GeV energiára gyorsított relativisztikus

elektronok esetén például 1.6 Åhullámhosszúságú impulzusok kelthet®k.

Az undulátorban mozgó elektronok alapesetben inkoherens (spontán) sugárzást bocsá-

tanak ki. Ha teljesül a rezonanciafeltétel, amely a sugárzás hullámhossza, az elektronok

sebessége és a mágneses tér térbeli periódusa között áll fenn, akkor az elektronok s¶-

r¶ségmodulációja, ún. mikrocsomósodása következik be. A s¶r¶ségmaximumokban lév®

elektronok közel azonos fázisú (koherens) teret bocsátanak ki, amely a konstruktív inter-

ferencia révén nagy energiával bír.

A röntgen FEL esetében nincs rezonátor, mert nehéz el®állítani megfelel® re�exiójú

tükröket a röntgentartományban. Ilyenkor az elektroncsomag egyszer halad át az undulá-

toron, a lézerm¶ködés pedig az öner®sített spontán emisszión alapszik. Ekkor a kialakuló

lézerimpulzus térben koherens, azonban rossz id®beli koherenciával rendelkezik. Ennek ja-
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vítására az elektroncsomaggal együtt az undulátorba küldenek egy magimpulzust, amely

átadja koherenciáját a rövidebb hullámhosszú sugárzásnak, vagyis frekvenciája a rezo-

nanciafrekvencia, vagy annak páratlan törtrésze. Ilyen koherens magimpulzust ultrarövid

lézerimpulzusok magas harmonikusaival állítanak el®.

A HHG kísérleteink során demonstráltuk (lásd 9. fejezet) az egyes harmonikus rendek

spektrális hangolhatóságát különböz® paraméterek függvényében, amely a FEL beren-

dezések [22], vagy röntgenlézer-er®sít®k [23] magimpulzusokkal történ® beoltásával kap-

csolatban is releváns lehet. Az utóbbi esetben például nyolcszorosan ionizált kripton kö-

zegben a 32.8 nm-es lézerátmenet csak közelít®leg egyezik meg az infravörös pumpalézer

25. harmonikusának hullámhosszával, tehát szükséges a hangolás a HHG folyamatban,

hogy teljesüljön a rezonanciafeltétel. A beoltás javítja a nyalábmin®séget, növeli a nyaláb

intenzitását és koherenciáját.

A FEL az XUV tartományban szolgál egyedülálló koherens forrásként, ahol nincs alter-

natíva a hagyományos lézerek között. A röntgen szabadelektron lézerek ultrarövid impul-

zusokat is szolgáltatnak, példaként említem a SLAC (Stanford Linear Accelerator Center)

gyorsítóját, ahol 1.2 Åhullámhosszon, 1 mJ energiát meghaladó impulzusokat állítottak

el® < 10 fs impulzushosszal [24]. Az attoszekundumos impulzusok kísérleti megvalósítása

FEL berendezésekben egyel®re a jöv® kihívása, de az elméleti számolások bíztató eredmé-

nyeket mutatnak. A szabadelektron lézerekr®l b®vebben a [25] hivatkozásban olvashatunk.
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3. Elméleti háttér

3.1. Ultrarövid lézerimpulzusok

A tranziens m¶ködést mutató lézerek impulzusainak hossza - id®beli félértékszélessége -

tipikusan a néhány száz nanoszekundumtól (1 ns= 10−9 s) egészen az ultrarövid, akár

néhány femtoszekundumos impulzushosszakig terjedhet. Kölcsönhatások során ezek a lé-

zerimpulzusok tehát nagyon rövid id® alatt adják le energiájukat, a napjainkban épített

nagyberendezéseknél a petawatt (1015 W) nagyságrend¶ csúcsteljesítmény is elérhet®.

A rövid lézerimpulzusok el®állításának számos módja közül a nagyenergiájú, ultrarövid

impulzusok el®állítására alkalmas, munkám során is használt lézer m¶ködési elvér®l (fá-

zismodulált impulzuser®sítés) beszélek röviden a 7.1. fejezetben.

3.1.1. A Gauss nyalábok �zikája

Dolgozatomban a lézer- és harmonikus nyalábok számos tulajdonságát - például a fókusz-

ált lézerintenzitás kiszámítását, vagy a harmonikuskeltés fázisillesztési tulajdonságait - a

Gauss optika keretein belül vizsgálom, ezért röviden tárgyalom a nyaláboptika e közelítését

[25, 26] alapján. Egy lézernyaláb tulajdonságai - például transzverzális intenzitáseloszlása

- nem értelmezhet® a hullámegyenlet szokásos sík- és gömbhullám megoldásaival, az ún.

Gauss nyaláb azonban egy megfelel® és kényelmes matematikai megoldás.

Hullámoptikai leírásban a fény tulajdonságait egy U(r, t) komplex hullámfüggvénnyel

jellemezhetjük, amely kielégíti a lineáris hullámegyenletet. Ha a hullámegyenlet megol-

dását U(r, t) = U(r) exp(iωt) alakban keressük, akkor a Helmholtz-egyenletet kapjuk az

U(r) komplex amplitúdóra. Egy z irányban terjed® hullám az U(r) = A(r) exp(−ikz)

alakban egy paraxiális hullámot ír le, vagyis hullámfrontjának normálisai paraxiális suga-
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rak4. A Helmholtz-egyenletbe visszaírva ezt a megoldást, az A(x, y, z) függvény z szerinti

második deriváltja így elhagyható, amellyel a paraxiális Helmholtz-egyenletet kapjuk. En-

nek egy lehetséges megoldása a parabolikus hullám. Az egyenlet megoldását kapjuk akkor

is, ha a parabolikus hullám középpontját egy konstans értékkel eltoljuk a z = 0 pontból.

A Gauss nyalábnak nevezett hullámmegoldáshoz akkor jutunk, ha komplex érték¶ eltolást

alkalmazunk, vagyis a z → q(z) = z + iz0 transzformációt hajtjuk végre a parabolikus

megoldás alakján, ahol q(z) az ún. komplex nyalábparaméter. A komplex amplitúdó így

az

U(r) = A0
W0

W (z)
exp

[
− ρ2

W 2(z)

]
exp

[
−ikz − ik ρ2

2R(z)
+ iζ(z)

]
(1)

alakot veszi fel, ahol ρ2 = x2 + y2 a z tengelyt®l mért transzverzális távolság négyzete,

W (z) = W0

[
1 + (z/z0)

2]1/2 a nyaláb sugarának változását írja le a z tengely mentén, a

W0 =
(
λz0
π

)1/2
nyalábnyaknak nevezett mennyiség pedig ennek a függvénynek a z = 0-ban

lév® minimuma, vagyis a minimális nyalábméret. A z0 paraméter az ún. Rayleigh-hossz,

amely az a távolság a nyalábnyaktól mérve a z tengely mentén, ahol a nyaláb transzverzá-

lis kiterjedése megduplázódik. Az R(z) = z
[
1 + (z0/z)2

]
függvény a hullámfront görbületi

sugarának változását adja meg. Látható, hogy z = 0-ban a fázisfront sík, nagy távolsá-

gokban (|z| >> z0) pedig egyre inkább gömbhullámhoz hasonló. A ζ(z) = arctan(z/z0)

függvény a Gouy-eltolódásnak nevezett mennyiség, amely a Gauss nyalábnak a sík-, vagy

gömbhullámhoz képest vett fáziskésését adja meg. E mennyiség szerepet kap a magas har-

monikuskeltés makroszkópikus tulajdonságainak vizsgálatában is, (lásd 3.4.3. fejezetet).

A paraxiális Helmholtz-egyenletnek léteznek általánosabb megoldásai (magasabb ren-

d¶ transzverzális módusok), a Gauss nyaláb rendelkezik ezek közül a legegyszer¶bb transz-

verzális eloszlással, jelölése TEM00. A valóságos lézernyalábok Gauss nyaláboktól való

4A paraxiális hullám felfogható úgy, mint egy síkhullám, amelynek az A komplex burkolóját térben
úgy moduláljuk, hogy egy lassan változó, hullámhossznyi távolságon belül állandónak tekinthet® A(r)
burkolót kapjunk. A parabolikus hullám a gömbhullám paraxiális közelítése.



3. ELMÉLETI HÁTTÉR 14

különböz®ségének mértékére bevezetett mennyiség az ún. M2 paraméter, amely minél kö-

zelebb van 1-hez, annál inkább beszélhetünk Gauss nyalábról.

3.1.2. A fókuszált Gauss nyaláb

A Gauss nyaláb lefókuszálásakor kapott foltméret meghatározása például az ún. ABCD-

szabály segítségével lehetséges. Bizonyítható, hogy egy optikai elem, pl. egy f fókusztá-

volságú lencse a bemeneti Gauss nyaláb q1(z) paraméterét úgy transzformálja, hogy a

kimeneti Gauss nyaláb q2(z) paraméterére igaz a

q2 =
Aq1 +B

Cq1 +D
(2)

összefüggés, ahol a komplex nyalábparaméter reciproka 1
q(z)

= 1
R(z)
− i λ

πW 2(z)
. Az egy-

szer¶bb összefüggés érdekében a lencsét a nyalábnyaknál helyezzük el, tehát R1 = ∞ és

q1 = iπW 2
01/λ. Az ABCD mátrix a d02 távolságú szabad térben való terjedés és a vékony

lencsén való áthaladás mátrixának szorzataként írható fel, amelyet a (2) egyenletben fel-

használva tetsz®leges távolságban kapható meg a nyaláb mérete és görbületi sugara. A

fókuszban keletkez® nyalábnyak helyén az R2(d02) görbületi sugár végtelen, amely feltétel

meghatározza a nyalábnyak W02 sugarát és d02 lencsét®l való távolságát:

d02 =
f

1 + f2

z201

, (3)

W02 =
λf

πW01

1√
1 + f2

z201

. (4)

A foltméret fenti meghatározásával a fókuszált lézerimpulzusok csúcsintenzitása megbe-

csülhet®, IL ≈ Ep

τp
1

W 2
02π

, ahol Ep az impulzusenergia, τp pedig az impulzus id®beli félérték-
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szélessége5. A magas harmonikuskeltés során fontos az alkalmazott lézerintenzitás közelít®

becslése, ugyanis túl nagy intenzitások esetén (IL > 1015 W/cm2) a gát feletti ionizáció

következtében a folyamat hatásfoka romlik, (lásd 3.3.1. fejezet).

3.1.3. Ultrarövid lézerimpulzusok terjedése diszperzív közegben

Egy ultrarövid lézerimpulzus id®beli alakja (1. ábra) jó közelítéssel írható le az E(z =

0, t) = E0b(t) exp(iωLt) függvénnyel, ahol E0 a maximális amplitúdó és b(t) = exp(−4 ln 2t2/

/τ 2p) a térer®sség burkolója. Lineáris közegben az ultrarövid impulzusok terjedése visszave-

1. ábra. Egy 40 fs hosszúságú (FWHM) ultrarövid lézerimpulzus elektromos tere az id®
függvényében.

zethet® a monokromatikus komponenseinek viselkedésére. Egy z irányba terjed® impulzus

tehát monokromatikus hullámok szuperpozíciójaként fogható fel. A Fourier-féle felbontást

5Egy lézerimpulzus intenzitása jól közelíthet® a transzverzális irányokban és id®ben is Gauss alakú
intenzitáspro�llal, amely függvénynek a maximuma a csúcsintenzitás [27]. Ilyen impulzus esetén a csúcs-
intenzitás valójában a fenti képlet kb. 1.9-szerese, de ez a faktor elhanyagolható intenzitásbecslés során.
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használva (lineárisan polarizált fény esetén)

E(z, t) =
1

2π

∫ −∞
∞

U(z, ω)eiωtdω, (5)

ahol az U(z, ω) komplex amplitúdók a Helmholtz-egyenletet elégítik ki. Ha a közeg csak

a monokromatikus komponensek fázisát befolyásolja, akkor a terjedés közben teljesül,

hogy U(z, ω) = U(z = 0, ω) exp[−iϕ(z, ω)], ahol ϕ(z, ω) a diszperzív közeg által okozott

fázistolás. A fázistolást Taylor-sorba fejtve a központi frekvencia körül

ϕ(z, ω) = ϕ0(z) +D1(ω − ωL) +
D2

2
(ω − ωL)2 + ..., (6)

ahol ϕ0(z) egy frekvenciától független fázis,D1 a csoportkésés,D2 a csoportkésés-diszperzió.

Ezzel az egyszer¶ képpel megmutatható, hogy a csoportkésés a burkoló késését írja le, a

csoportkésés-diszperzió pedig az amplitúdó csökkenésével és a burkoló szélességének, tehát

az impulzushossznak a növekedésével van kapcsolatban.

Kísérleteink során az impulzushossz megnövekedése a diszperzív közegekben (leveg®,

transzmissziós optikák) való terjedés során nem volt számottev®. Egyrészt általában csak

egy vékony lézerablakot és egy vékony fókuszáló lencsét alkalmaztunk, másrészt az impul-

zusok megnyúlása a nagyon rövid, τp < 10 fs hosszúságok esetén releváns, kísérleteinkben

pedig 40 fs-os impulzusokat használtunk.

3.2. Nemlineáris e�ektusok a közegben

Lineáris közegben jó közelítéssel lineáris kapcsolat van az alkalmazott E elektromos tér-

er®sség és az anyagban indukált P dipólusmomentum-s¶r¶ség között, vagyis P = ε0χE,

ahol ε0 a vákuum permittivitása és χ az elektromos szuszceptibilitás, amely ekvivalens

a közeg törésmutatójával az n2 = 1 + χ összefüggés szerint. A kifejezés általánosabb
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alakja kapható meg, ha Taylor-sorba fejtjük a P függvényt az E = 0 körül, amivel a

P = ε0
(
χE + χ(2)E2 + χ(3)E3 + . . .

)
alakhoz jutunk homogén, izotróp és diszperziómentes

közeget feltételezve, ahol χ(2), χ(3), . . . rendre a közegre jellemz® másod- és harmadrend¶

nemlineáris együtthatók.

Inverziós szimmetriával rendelkez® közegek6 esetén a P(E) függvény páratlan, vagyis a

tér megfordításával a dipólusmomentum-s¶r¶ség egyszer¶en el®jelet vált. A χ(2) együtt-

ható értéke tehát ilyen közegekben nulla, ezért harmadrend¶ a legalacsonyabb fokú nemli-

nearitás. Ez az egyik egyszer¶ magyarázata annak is, hogy gázokban csak páratlan rendek

jelennek meg a magas harmonikuskeltési folyamat során.

Az elektromágneses sugárzás terjedését nemlineáris közegben a nemlineáris hullám-

egyenlet írja le, amelyet a Maxwell-egyenletekb®l származtathatunk és homogén közegben

a

∇2E− 1

c2
∂2E

∂t2
= µ0

∂2PNL

∂t2
= −S (7)

alakot veszi fel, ahol c a közegbeli fénysebesség, µ0 a vákuummágneses permeabilitása, PNL

pedig a dipólusmomentum-s¶r¶ség nemlineáris része. Az egyenletet úgy is felfoghatjuk,

hogy egy lineáris közegben sugároz az S forrás. A E-ben nemlineáris parciális di�eren-

ciálegyenlet egy szemléletes közelít® megoldása az iteratív Born-közelítés. A megoldási

módszer lényege, hogy a sugárzás terjedése a nemlineáris közegben egy szórási folyamat-

ként fogható fel. Az iteráció abban áll, hogy a nemlineáris közegre érkez® E0 tér egy S(E0)

forrást hoz létre, amely aztán egy E1 teret állít el®. Eddig ez els®rend¶ közelítés, amely

alacsony nemlinearitás, vagyis alacsony fényintenzitások esetén már jó eredményt adhat.

A harmonikuskeltési folyamat hatásfoka szempontjából els®dleges az ún. fázisillesz-

tés, amelyet egy másodred¶ folyamat, a három-hullám keverés példáján mutatok be. Egy

ω1 és ω2 frekvenciájú harmonikus hullám összegéb®l álló E(t) elektromos tér hatására

6Az r→ −r transzformációt elvégezve a közeg tulajdonságai változatlanok maradnak. Ez igaz például
atomos gázok esetén.



3. ELMÉLETI HÁTTÉR 18

a dipólusmomentum-s¶r¶ség PNL ∝ E2 másodrend¶ tagjában öt különböz® frekvenciájú

komponens jelenik meg, nevezetesen 0, 2ω1, 2ω2, ω1 + ω2 és ω1− ω2 frekvenciákon. Tehát

másodharmonikus-keltés, összeg- és különbségi frekvenciakeltés valósul meg. Két lézernya-

lábot egy kristályba fókuszálva azonban ezek a hullámok nem feltétlenül jellennek meg,

ahhoz különböz® fázisillesztési feltételeknek kell teljesülnie.

Síkhullámképben a két eredeti hullám k1 és k2 hullámvektorral E(ω1) = A1 exp(−ik1r)

és E(ω2) = A2 exp(−ik2r) alakban írható fel. Az összegfrekvencia keltés esetén az ω3 =

ω1 + ω2 frekvenciaillesztési- és a k3 = k1 + k2 fázisillesztési feltételnek kell teljesülnie,

amely általános esetben két független illesztési feltétel.

A három-hullám keverés speciális esete a másodharmonikus-keltés, ahol ω1 = ω2 = ω

és ω3 = 2ω. A tökéletes fázisillesztés feltétele ∆k = k3−2k1 = 0. Gyakorlati megvalósítása

különböz® technikákkal lehetséges, amelyek kihasználják a törésmutató h®mérséklett®l és

polarizációtól való függését, b®vebben err®l a [26] könyvben olvashatunk. A fázisillesztés

problematikáját a magas harmonikuskeltés során a 3.4. fejezetben tárgyalom.

Harmadrend¶ nemlineáris e�ektusok esetén PNL ∝ χ(3)E3. Egy E(t) = E(ω) exp(iωt)

tér hatására a közegben a nemlineáris dipólusmomentum egy ω frekvenciájú PNL(ω) ∝

χ(3) |E(ω)|2E(ω) és egy 3ω frekvenciájú PNL(3ω) = χ(3)E(ω) teret is létrehoz. Tehát

harmadharmonikus-keltés folyamata is végbemegy, természetesen az energiakonverzió ha-

tásfoka alacsony, amely probléma a magasrend¶ felharmonikus-keltésnek és az attosze-

kundumos �zikának is az egyik legnagyobb kihívása.

3.2.1. Optikai Kerr-e�ektus

A harmadrend¶ jelenség lényege, hogy egy optikai hullám, vagy lézerimpulzus fázisse-

bessége a hullám saját intenzitásától függ. Az e�ektus a következ®képpen magyarázha-

tó: a fenti ω frekvenciájú dipolmomentum-s¶r¶ség komponens a szuszceptibilitás kis ∆χ

megváltozását vonja maga után, amely a törésmutató megváltozásával ekvivalens, azaz
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n(I) = n + n2I, ahol n2 ∝ χ(3) értéke függ az anyagtól, de a lézer hullámhosszától és

polarizációjától is.

Az optikai Kerr-e�ektus egyik következménye, hogy a nemlineáris közegben a nyaláb-

terjedés során a hullám önfázismodulációja mehet végbe. L hosszúságú közegbeli terje-

dése során egy P teljesítménnyel és A transzverzális területtel rendelkez® nyaláb fázisa

ϕ = 2πn(I)L/λL, amely alapján ∆ϕ = 2πn2
L
λLA

P fázistolást eredményez a Kerr-e�ektus7.

Az intenzitásfügg® fázistolás jelenségéb®l következik az önfókuszálás jelensége. Az in-

tenzív lézernyaláb Kerr közegbeni terjedése közben megváltoztatja a közeg törésmutatóját.

Egy Gauss transzverzális intenzitáseloszlású nyalábnál a legnagyobb intenzitás középen

van, tehát gradiens jelenik meg a törésmutatóban, amely így úgy hat, mint egy lencse,

teljesítményfügg® fókusztávolsággal. Ilyen esetekben nem egyszer¶ a fókuszált intenzitás

meghatározása ill. kézben tartása. Az e�ektus id®tartama nagyon rövid, ezért segítségével

hozhatók létre a legrövidebb lézerimpulzusok, (lásd 7.1. fejezet).

3.3. A magas harmonikuskeltés mikroszkópikus tulajdonságai

A fejezetben a gázharmonikusok elméleti hátterének alapjait tárgyalom. A mikroszkópi-

kus tulajdonságok alatt egy darab atom lézerrel való kölcsönhatásának leírását értjük.

A magas harmonikusok keltése azonban makroszkópikus anyagmennyiségben történik, a

terjedési e�ektusokat nem lehet �gyelmen kívül hagyni, a közegbeli leírás a nemlineáris

hullámegyenlettel lehetséges.

A magas harmonikusok keltése az atomok és a nagyintenzitású lézertér nemlineáris

kölcsönhatásának eredménye. Az atom által kibocsátott sugárzás az ωL lézerfrekvencia

páratlan felharmonikusait (ωL, 3ωL, 5ωL, . . .) tartalmazza, akár a > 300. rend megjele-

7A kifejezésb®l látható, hogy az e�ektus a teljesítményen kívül nagy hosszúságú közeggel és kis nya-
lábkeresztmetszettel maximalizálható. Ez mutatja, hogy a nemlineáris e�ektusok akár kis intenzitások
esetén is dominálhatnak.
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nésével is. A folyamat nagy lézertérer®sségek alkalmazásával lehetséges, általában közeli

infravörös, ultrarövid impulzusú lézerekkel. A kölcsönhatás teljesen klasszikus leírása is

több tulajdonságot megmagyaráz. Egy megfelel® paraméterekkel rendelkez® gerjesztett,

csillapodó, nemlineáris oszcillátor di�erenciálegyenletének megoldásával, spektrumának

meghatározásával [28] is el®állítható az atomok sugárzására jellemz® spektrum, amely

a 2. ábrán látható szerkezettel bír. A perturbatív részt egy platótartomány követi, végül

pedig az exponenciális levágás látható.

2. ábra. Az ultrarövid, intenzív lézertérben lév® atom által kisugárzott diszkrét spektrum
szerkezete.

Ennek a széles sávú (∆ω) sugárzásnak az id®beli hossza a Fourier-transzformácó sza-

bályai szerint a τHHG ∼ 1/∆ω ∼ 1 as tartományba is eshet, amelyre els®ként magyar

kutatók hívták fel a �gyelmet 1992-ben [29].

3.3.1. A háromlépcs®s modell

A semleges atomokon történ® magas harmonikuskeltés szemiklasszikus leírása az ún. há-

romlépcs®s modell [7] segítségével lehetséges. Az els® lépcs® az ionizáció, vagyis az elekt-

ron alagútionizációval kontinuum állapotba kerül. A második lépésben a szabad elektron
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gyorsul a lézer oszcilláló elektromos terében és mozgási energiát nyer. A harmadik lépés-

ben, amikor a tér el®jelet vált, az elektron bizonyos valószín¶séggel visszatér az ionhoz,

rekombinálódik, és kibocsátja többletenergiáját egy nagyenergiájú foton formájában. A

foton energiája az elektron kinetikus energiájának és az atom ionizációs potenciáljának

az összege.

A magas harmonikuskeltés abban a tekintetben különbözik az optikai alacsony har-

monikuskeltést®l, hogy már nem csak dipólmomentum indukálódik az atomokban, hanem

alapvet®en egy ionizációs folyamat megy végbe. Ezért a HHG bekövetkezéséhez olyan tér-

er®sség szükséges, amely már összemérhet® az atombeli Coulomb térer®sség nagyságával

(∼ 1011 V/m). Ekkor az anyagban a tér hatására a közegbeli atomok már nem csak egy

kis perturbációt éreznek, hanem az atomok ionizálódnak. A térer®sségt®l, vagyis lézer-

intenzitástól függ®en a fotoionizáció három különböz® mechanizmus szerint (sokfotonos

ionizáció, alagútionizáció és gát fölötti ionizáció) írható le, amelyek között a

γ =

√
Ip

2Up

(8)

Keldysh-paraméter [30] segítségével lehet különbséget tenni. Ip az atomra jellemz® ioni-

zációs potenciál, Up = e2IL
2mcε0ω2

L
∝ ILλ

2
L pedig a ponderomotoros energia, amely az oszcilláló

elektromos térben lév® elektron egy periódusra átlagolt mozgási energiája. Itt m és e az

elektron tömege és töltése, c a vákuumbeli fénysebesség, E0 a lézertér maximális amp-

litúdója, ωL és λL a lézerfrekvencia és hullámhossz, IL az intenzitás. A γ >> 1 esetén

a sokfotonos ionizáció folyamata domináns, amikor az atom sok foton elnyelésével kerül

olyan állapotba, hogy benne az elektron az ionizációs potenciálnál magasabb energiaszin-

tet ér el. γ ≤ 1/2 esetén az alagútionizáció jellemz®, amikor a lézer elektromos tere tor-

zítja a mag Coulomb-potenciálját, olyan potenciálgátat létrehozva, amelyb®l az elektron

már képes kialagutazni, pontosabban az elektronhullámfüggvény egy része kontinuumál-
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Gáz Ionizációs potenciál (Ip) Gát feletti ionizáció küszöbintenzitása (IBS)
Hélium 24.59 eV 1.4× 1015 W/cm2

Neon 21.56 eV 8.3× 1014 W/cm2

Argon 15.76 eV 2.5× 1014 W/cm2

Xenon 12.13 eV 8.7× 1013 W/cm2

1. táblázat. A kísérleteinkben magas harmonikuskeltéshez használt nemesgázokra vonat-
kozó ionizációs potenciálok és a gát feletti ionizáció intenzitásküszöb-értékei [33].

lapotba kerül. Ez a folyamat alacsonyabb lézerfrekvencia mellett következik be nagyobb

hatásfokkal, amikor a térer®sség közelít®leg konstans az alagúte�ektus ideje alatt. Ez az

oka annak, hogy a HHG e�ektívebb, ha infravörös lézert használunk, és kevésbé e�ektív

például 248 nm-en m¶köd® excimer lézerek esetén [31]. Kiszámolható a (8) képletb®l,

hogy argon atomok és 800 nm-es lézer esetén az alagútionizáció 5× 1014 W/cm2 intenzi-

tás mellett dominál. A rekombináció valószín¶sége emellett az ionok méretével, vagyis az

ütközési hatáskeresztmetszet növelésével is fokozható [32], ezért például a nagyobb argon

atomokon intenzívebb harmonikusok kelthet®k, mint hélium gázban.

Gát feletti ionizáció esetén a tér olyan er®s, hogy a Coulomb-potenciál letörik az

elektron ionizációs potenciálja alá, és az elektron szabad állapotba kerül. Ez

IBS =
c

128πe6
I4p
Z2

(9)

intenzitás [33] esetén következik be, ahol Z az iontöltés. Különböz® gázok esetére az 1.

táblázatban olvashatók az ionizációs potenciálok, valamint gát feletti ionizációs köszöb-

intenzitások.

Az alagútionizáció tartományában az ADK (Ammosov-Delone-Krainov) ionizációs mo-

dell [34] segítségével atomos közegben meghatározható az ionizációs ráta, amely a szabad

elektronok számát is megadja a lézernyaláb terjedése közben. A modellben �gyelembe

kell venni többek között az ionizációs potenciált, a lézertérer®sség id®beli pro�lját, ion-
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töltést, stb. Az ionizáció leginkább az amplitúdómaximumokban következik be, és egy

makroszkópikus közegben a folyamat, vagyis a szabad elektronok s¶r¶sége nagyon érzé-

keny függvénye az intenzitás térbeli-id®beli pro�ljának. A formula alapján egy 40 fs-os

impulzus esetén látható, hogy az ionizációs ráta jóval az impulzus vége el®tt eléri a 100

százalékot. Ez az oka annak, hogy a harmonikuskeltés során rövidebb impulzusokat érde-

mes használni.

A HHG folyamat számos tulajdonsága teljesen klasszikus analízis segítségével megért-

het®. M. Grishin [35] könyvének gondolatmenetét követve egy lineárisan poláros, z irányba

terjed®, E(t) = E0 cos(ωLt) elektromos térrel rendelkez® lézernyaláb hasson kölcsön egy

elektronnal, ahol E0 a térer®sség amplitúdója és ωL a frekvenciája. Feltéve, hogy az elekt-

ron a t = ti id®pontban hagyja el a magot, a klasszikus mozgásegyenletet az x(ti) = 0 és

ẋ(ti) = 0 kezd®feltételekkel megoldva az elektron helyfüggvényére

x(θ) =
eE0

mω2
L

[(cos θ − cos θi) + (θ − θi) sin θi] (10)

adódik, amelyben a θ ≡ ωLt fázisjelölést használtuk. A kinetikus energia ekkor

Ekin(θ) = 2Up(sin θ − sin θi)
2 . (11)

A rekombináció θr fázisát az x(θ) = 0 egyenlet gyöke határozza meg. A kibocsátott foton

energiája Ekin(θr) + Ip.

Egy adott félciklushoz tartozó ionizációs- és rekombinációs folyamatok szemléltetése-

ként a 3. ábrán látható a kinetikus energia a lézertér fázisának függvényében. Az elektron

csak akkor tér vissza a maghoz, vagyis akkor rekombinálódik, ha 0 < θi < π/2, és nem

rekombinálódhat, ha π/2 < θi < π. Az Ekin függvény a maximális 3.17Up értékét θi ≈ 17 ◦

és θr ≈ 255 ◦ esetén veszi fel. Ez határozza meg a legmagasabb harmonikus, vagyis a le-
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vágási energia értékét. Itt is látható, hogy az ionizáció id®pillanatában a lézertérer®sség

(fels® folytonos vonal) közel van a maximumához, ahol az alagútionizáció valószín¶sége

nagy, ezért a harmonikuskeltés még a levágási energia közelében is nagy hatásfokkal bír.

A magas harmonikusok kibocsátása általában impulzussorozatok formájában történik,

amely a lézertér félciklusonkénti periodicitásának következménye.

3. ábra. Az elektron ponderomotoros energiaegységekben vett kinetikus energiája közvet-
lenül a rekombináció el®tt a lézertér fázisának függvényében. Az amplitúdóval normált
lézertérer®sség az ábra fels® részén látható. Ábra forrása: [35].

Azt az x(θ) pályát nevezzük trajektóriának, amelyet az elektron a θ = θi id®ponttól

kezdve megtesz a θ = θr id®pontig. Egy adott kinetikus energiaértékre két trajektória

létezik 3.17Up energiérték alatt. Az egyik trajektória esetén 17 ◦ < θi < 90 ◦ és 90 ◦ < θr <

255 ◦, a másiknál 0 ◦ < θi < 17 ◦ és 255 ◦ < θr < 360 ◦. Az el®bbit rövid, az utóbbit hosszú

trajektóriának nevezzük.

3.3.2. Kvantummechanikai leírás

Lewenstein és munkatársai [36] publikálták a folyamat egy pontosabb, kvantummecha-

nikai megközelítését. Az id®függ® Schrödinger-egyenlet analitikus megoldását adták meg

három egyszer¶sít® közelítés bevezetésével. Elhanyagolták a gerjesztett elektronállapotok

járulékait, az alapállapot kiürülését és az atomi potenciál hatását a kontinuum állapotban
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lév® elektronokra. A modell félklasszikus abban az értelemben, hogy az elektromágneses

teret klasszikusan kezeli. A fenti közelítésekkel egy ötdimenziós integrál alakjában írták fel

az x(t) ≡ 〈ψ(r, t) |x|ψ(r, t)〉 id®függ® dipólmomentumot, amelyben a különböz® tényez®k

egy pontosabbb képet adnak a folyamatról. A legmagasabb fotonenergia a Lewenstein

modell szerint, az ún. levágási energia (cuto�)

Ec = 3.17Up + 1.3Ip, (12)

amely kicsit ad magasabb értéket a klasszikus eredményhez képest, mert a modell �gye-

lembe veszi a véges távolságot a mag és az elektron alagútazási pozíciója között.

Az id®függ® Schrödinger-egyenlet megoldása numerikusan is lehetséges például a Crank-

Nicholson módszerrel [37], amellyel numerikusan egzaktul kaphatjuk meg az elektron hul-

lámfüggvényének id®beli fejl®dését a lézer terében.

3.3.3. A harmonikus tér fázisa

Az atomi szinten kibocsájtott q-adik harmonikus térer®sségének fázisa természetesen függ

a lézertér fázisától, amely a folyamat koherenciájának következménye. A harmonikusok

fázisának azonban van egy másik járuléka, az ún. dipólfázis, amely a kontinuumban lév®

elektron járulékaként hozzáadódik az el®z®, lézert®l függ® fázishoz. A teljes fázis így a

q-adik rend esetén közelít®leg φq = qωLtr − 1
~S(ti, tr) [38], ahol S a szemiklasszikus hatás,

ti az ionizáció, tr pedig a rekombináció id®pontja.

3.4. A magas harmonikuskeltés makroszkópikus tulajdonságai

A magas harmonikusok e�ektív keltésének legfontosabb eleme a fázisillesztés feltételének

teljesülése, amely azt jelenti, hogy a kelt®- és harmonikus hullám fázissebessége megegye-

zik. Ekkor a két hullám azonos sebességgel halad a közegben, tehát a különböz® helyeken
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keltett harmonikus hullámok konstruktív összeadódása valósul meg, így növekszik a har-

monikus intenzitás, konverzió. Egy l hosszúságú gázközeg esetén a q-adik harmonikus rend

térer®ssége

Eq(l) =

∫ l

0

E0
q (z) exp(i∆kqz)dz, (13)

amely láthatóan ∆kq = 0 esetén maximális, különben szinuszosan oszcillál. A páratlan

q-adik rendek esetén a fázisillesztés a hullámszámvektor segítségével felírva

∆kq = kq − qk1, (14)

ahol k1 a q = 1 alapharmonikus, a kelt® lézer vákuumbeli hullámszáma, kq pedig a q-adik

harmonikus vákuumbeli hullámszáma8. Természetesen a feltétel általában nem teljesül,

a hullámszámkülönbség oka több, különböz® el®jel¶ járulék hatása. A cél ezen járulékok

együttes minimalizálása, amellyel intenzívebb harmonikusok keletkeznek. Atomos gázkö-

zegben a következ® járulékok jellemz®k (a szakirodalmi angol rövidítéseket használva alsó

indexekben):

∆kq,total = ∆kdisp + ∆kelectron + ∆kgeom + ∆kdipole, (15)

ahol ∆kdisp a semleges gázközeg diszperziójának, ∆kelectron a lézer által indukált szabad

elektronok okozta plazmadiszperziónak, ∆kgeom a lézernyaláb fókuszálásának, ∆kdipole pe-

dig az atomok dipólfázisának hatását írja le. Ezek a járulékok különböz® el®jel¶ek és

nagyságúak lehetnek, és rontják a harmonikus tér intenzitását, ha összegük eltér a nullá-

tól.
8A (14) egyenletben a ∆kq defíníciójának a -1-szerese is gyakran használatos.
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3.4.1. A semleges gázközeg diszperziója

A közeg diszperziója a törésmutató hullámhossztól való függését jelenti. A nemesgázok

törésmutatója (atmoszférikus nyomáson, 298 K h®mérsékleten) közeli infravörös tarto-

mányon alig nagyobb egynél, míg magasabb harmonikus rendek esetén, azaz EUV tarto-

mányban alig kisebb egynél. A törésmutató továbbá lineárisan skálázódik a P nyomással.

Így

∆kdisp = kqnq − qk1n1 =
2πq

λ1

P

Patm

(nq − n1)(1− ξ) < 0, (16)

ahol λ1 a lézer hullámhossza, Patm az atmoszférikus nyomás, ξ az ionizációs hányad, nq

pedig a harmonikus rendre vonatkozó törésmutató. A ∆kdisp járulék ez alapján negatív

el®jellel bír.

3.4.2. A szabad elektronok okozta plazmadiszperzió

A ∆kelectron járulékot a kölcsönhatási tartományban az ionizáció révén megjelen® szabad

elektronok okozzák. A harmonikuskeltés szempontjából ez a legfontosabb, legnagyobb

járulék. A plazma törésmutatója np =
√

1− ω2
p/ω

2
L ≈ 1−ω2

p/2ω
2
L, ahol az ωp =

(
Nee2

mε0

)1/2
plazmafrekvencia a töltések rezgési frekvenciája, Ne pedig az elektrons¶r¶ség az atomos

gázban.

∆kelectron = qk1(np,q − np,1) ≈
ξqk1ω

2
p

2

(
1

ω2
L

− 1

q2ω2
L

)
> 0. (17)

A szabad elektronok okozta diszperzió tehát pozitív járulékkal bír. Megjegyezhet®, hogy

az ionok okozta diszperzió elhanyagolható.

3.4.3. A geometriai fázis

A geometriai fázisjárulékot a lézernyaláb fókuszálása határozza meg, tehát a közegt®l

független. A 3.1.1. fejezetben részletezett Gauss nyaláb esetén a Gouy-fázis a fókusz kör-



3. ELMÉLETI HÁTTÉR 28

nyezetében meredeken változik (arctan[z/z0] szerint), és ezért alacsony a harmonikusok

konverziója, ha a gázjet itt helyezkedik el. z = 0 körüli sorfejtéssel megmutatható, hogy

∆kgeom = q
λL
W 2

0 π
> 0, (18)

ahol W0 a nyalábnyak sugara, és járuléka pozitív el®jel¶. Megjegyezhet®, hogy hullámve-

zet®ben lév® gázközeg esetén ezen járulék helyett egy ellentétes el®jel¶ tag jelentkezik.

3.4.4. Az atomi dipólfázis

A 3.3.3. fejezetben tárgyalt, intenzitástól függ® dipólfázis hatása a fázisillesztésre Gauss

nyaláb esetén

∆kdipole ≈
8αqILz

4z20
, (19)

ahol IL a lézerintenzitás, z0 a Rayleigh-hossz, αq pedig az elektrontrajektóriáktól függ®

együttható [39]. αq ≈ 1− 5× 10−14 cm2/W rövid, és αq ≈ 20− 25× 10−14 cm2/W hosszú

elektrontrajektóriák esetén. Rövid kölcsönhatási hossz esetén és/vagy a rövid trajektóriák

járulékaként keletkez® magas harmonikusok esetén is általában elhanyagolható a hatása.

Esetünkben mindkét feltétel teljesül, mert a gázjetek esetén a kölcsönhatási hossz rö-

vid, a spektrométer elrendezésünk (lásd 7.6. fejezet) pedig a rövid trajektóriák járulékát

detektálja.

3.4.5. Magas harmonikusok kékeltolódása

A harmonikus csúcsok rövidebb hullámhosszak irányába történ® eltolódásáért több folya-

mat felel®s. Az ionizáció indukált kékeltolódás a gázközeg gyors ionizációjának következ-

ménye, amely hatására megváltozik a lézer pillanatnyi frekvenciája, spektruma, és ez a
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harmonikus rendekben is ad egy kékeltolódást. A lézerfrekvencia megváltozása [40]

∆ωL =
ωL

2Ncritc

∂N e

∂t
l, (20)

ahol N e a kölcsönhatási hossz mentén átlagolt elektrons¶r¶ség, Ncrit a kritikus elekt-

rons¶r¶ség, l pedig a közeg hosszúsága. A kritikus elektrons¶r¶ség a fény frekvenciájától

függ® mennyiség, az a s¶r¶ség, amely esetén a plazmafrekvencia megegyezik a kölcsönható

fény frekvenciájával.

Az eltolódás másik forrása az ún. nemadiabatikus kékeltolódás, amely a dipólfázis

járuléka. Hatása gyors intenzitásváltozások, vagyis rövidebb impulzushosszak (≤ 30 fs)

esetén dominál és a harmonikus rendek direkt eltolódását okozza [41].

Végül fontos megjegyezni, hogy a magas harmonikus nyalábok �öröklik� a kelt® lézer

tulajdonságait (irányítottság, koherencia, stb.). A harmonikusok id®beli koherenciatu-

lajdonságait vizsgálva azonban kimutatták, hogy a koherencia változik a transzverzális

irányokban, bizonyos harmonikusok esetén hosszabb koherenciaid®ket mértek a tengely

körül, amely a rövid elektrontrajektóriák járuléka, és rövidebb koherenciaid®ket a diver-

gens irányokban, amely a hosszú trajektóriák járuléka [42].

3.5. Különböz® targetek és kísérleti elrendezések

Az elmúlt három évtizedben különböz® hullámhosszúságú és impulzushosszú lézerekkel

számos közegen keltettek magas harmonikusokat. A legelterjedtebb targetek közé a ne-

mesgázok tartoznak. Egyrészt magas ionizációs potenciállal rendelkeznek, amely maga-

sabb levágási energiát eredményez (lásd (12) egyenlet), másrészt az elméleti vizsgálatok

szempontjából is egyszer¶ közegek. Természetesen számos más targetet, köztük molekulá-

ris gázokat [43], nanorészecskéket [44] és folyadékcseppeket [45] is vizsgáltak már a HHG

kísérletek során.
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Az ionizációs limit megkerüléséhez számos technika alkalmazható, úgymint gyenge fó-

kuszálás, ill. hosszú, homogén gáztargetek alkalmazása [46, 47], amelyekkel a nagyobb

attoszekundumos impulzusenergiák elérése a cél. A vákuumtérben lév® alacsony nyomású

gázcellákban általában viszonylag nagy a kölcsönhatási hossz, amely nagyobb harmo-

nikusintenzitást eredményezhet. A cellában a gázok atomos, vagy molekuláris közeget

alkotnak.

A lézer-gáz kölcsönhatás létrehozásának másik elrendezése, hogy impulzusszelepeken

keresztül gázt injektálunk a vákuumba, ún. gázjeteket. Nagy háttérnyomás esetén a gázjet-

ben klaszterek képz®dhetnek, amelyek általában több ezer-tízezer atomból álló récsecskék,

az atomok között Van der Waals kötéssel. A nemesgázok használata a legelterjedtebb (Ar,

Kr, Xe), és a klaszterek e�ektív targetek a HHG folyamat számára [48, 49, 50]. Itt je-

gyezzük meg, hogy a klaszterek lézeres ionizációjakor történ® Coulomb-robbanás is egy

izgalmas vizsgálati terület [51].

Az impulzus gázjetek használata általában elterjedt a nagyintenzitású lézer-anyag,

lézer-plazma kölcsönhatások, valamint az ultragyors folyamatok vizsgálatában. Nemes-

gázjetek femtoszekundumos lézerekkel való kölcsönhatása a HHG kísérletek mellett kü-

lönböz® elektrongyorsítási sémák [52] vizsgálatát is lehet®vé teszi. A hatékony gyorsításhoz

viszonylag alacsony atomos gázs¶r¶ség szükséges, ezért például hélium, vagy neon gáz-

jeteket használnak ezekben a kísérletekben, amely gázokban a klaszterez®dés általában

elhanyagolható. A magas harmonikuskeltés és az attoszekundumos EUV impulzusok el®-

állítása azonban nagyobb s¶r¶ségek és er®sen nemlineáris targetek használatát kívánja

meg.

Az e�ektív magas harmonikuskeltés érdekében más nemlineáris folyamatok hatását is

ki lehet aknázni. Vizsgálták például er®s terahertz-es tér jelenlétében a HHG folyamatot

[53], amely az izolált attoszekundumos impulzusok létrejöttéhez biztosíthat kedvez® fázis-



4. KLASZTEREK, MINT HHG TARGETEK 31

illesztési feltételeket. A fázisillesztés maximalizálása érdekében számos speciális targetet

használtak a különböz® kísérletekben. Multijet elrendezésben kétféle gázzal megmutatták

például, hogy elérhet® akár a 10−5 konverziós hatásfok [54].

4. Klaszterek, mint HHG targetek

A klasztereken végzett HHG kísérletek a 90-es évek második felében kezd®dtek [48, 49, 55].

Elterjedt volt az a vélekedés, hogy ez a közeg a tökéletes nemlineáris target, átmenet a

szilárd- és gázfázis között, ami egyesítheti a gázharmonikusok egyszer¶ kísérleti meg-

valósíthatóságát és mechanizmusát a szilárdtesteken keltett plazmaharmonikusok azon

tulajdonságával, hogy nem jelentkezik ionizációs limit a közegben. Tehát a magasabb

harmonikus rendek (fotonenergiák) és nagyobb konverziós hatásfok elérése volt a cél a

klaszterek felhasználásával. A széleskör¶ elterjedés és az alkalmazások azonban elmarad-

tak, amely több dolognak volt köszönhet®.

A klaszterek, mint sokrészecskés rendszerek fénnyel való kölcsönhatása bonyolult �zikai

probléma. A magas harmonikuskeltés mechanizmusa klaszterekr®l ellentmondásos kísérleti

és elméleti eredményekkel bír, napjainkban is vita tárgyát képezi [56]. Az atomi három-

lépcs®s modell kiterjesztése komplikált, de több általánosítását is kidolgozták. Az elektron

a klaszterek nagy atoms¶r¶sége miatt véges valószín¶séggel a szomszédos atomokhoz is

rekombinálódhat [57, 58], amely inkoherens sugárzás kibocsátását eredményezheti, mivel

ilyenkor a két elektron hullámcsomagját leíró hullámfüggvény között fáziskülönbség lesz

[59]. Ruf et al. [56] cikkében olvasható egy általánosabb megközelítés, ahol egy egész klasz-

teren értelmezett, részben delokalizált elektron hullámfüggvény van jelen, és az elektronok

koherensen rekombinálódnak az alagútionizáció után. Természetesen a közegben jelenlév®

különböz® klaszterméretek az atomokról és klaszterekr®l keltett harmonikusok kísérleti

szétválasztását, valamint az aktuális mechanizmus vizsgálatát nagyban megnehezíti.
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A terjedési e�ektusokat elhanyagolva a lézer-klaszter kölcsönhatások magasabb fo-

tonenergiát [60], illetve konverziót ígértek a HHG folyamat során, a makroszkópikus tu-

lajdonságok és így a kísérleti próbálkozások azonban nem támasztották alá ezeket az

eredményeket. Továbbá az alkalmazott lézerintenzitás sem növelhet® klaszterközegekben

egyszer¶en a kívánt mértékben, az ionizációs limit itt is jelentkezik az atomi közegekhez

hasonlóan, f®leg, hogy a nemesgázok körében a nagyobb kondenzációs hatásfok alacso-

nyabb ionizációs potenciállal párosul. Nemrégi pozitív eredmény, hogy változtatva a gáz

tágulás el®tti h®mérsékletét, és így a klaszterek méretét kimutatták [50], hogy az atomos

gázokkal összehasonlítva egy bizonyos mérettartományban valóban nagyobb konverziós

hatásfokot adhatnak a klaszterek.

Az elméleti néz®pontból kedvez® homogén és/vagy hosszú klasztertargetek létrehozása

nem egyszer¶. A konverziós hatásfok számottev® növelése klasztertargetek alkalmazásá-

val továbbra is a jöv® kihívása, ezért doktori értekezésem egyik célja a klaszteres magas

harmonikuskeltés folyamatának részletes kísérleti elemzése volt.

4.1. Klaszterek vákuumba injektált gázjetekben

A klaszterek természetes módon keletkeznek a gázjetekben, méretüket els®sorban a nyo-

mással, ill. különböz® kondenzációs hatásfokkal rendelkez® gázok használatával befolyásol-

hatjuk. Számottev® hatása van továbbá a különböz® szelepgeometriák alkalmazásának is.

Alapvet® elvárás a lézer-anyag és lézer-plazma kölcsönhatások vizsgálata szempontjából,

hogy a szelep és fúvóka ismételt m¶ködésekor a lehet® leghasonlóbb gázeloszlást kapjuk,

ugyanis a nemlineáris kölcsönhatások - mint a magas harmonikusok keltése - nagyon ér-

zékeny a kezd®feltételek kis megváltozására is. Ez hatványozottan igaz klaszterek esetén,

amely közeg a nagy lézertérben er®sen nemlineáris viselkedést mutat [61].
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(a) (b)

4. ábra. (a) De Laval fúvóka esetén végzett szimuláció hélium gáz áramlása esetén a
s¶r¶ség, nyomás, h®mérséklet, sebesség és Mach-szám helyfüggésére (p0 = 50 bar). Ábra
forrása: [62]. (b) Vázlatos kép a szelep és fúvóka m¶ködési elrendezésér®l. A szelepzár
kinyílásakor megindul a gázsugár egy adott geometrián keresztül a vákuum felé. Az ábrán
egy de Laval fúvókán mutatom be a geometriát jellemz® f®bb paramétereket.

A szelep kinyitásakor a vákuumba kilép®, táguló gázsugár izentrópikus (reverzibilis

adiabatikus) állapotváltozáson megy keresztül. Ennek során a gáznyomás és a h®mérsék-

let gyorsan csökken, közben a gáz kondenzálódik. A gázáramlás sebességének függvényé-

ben a Mach-szám9 alapján szónikus (M = 1), ill. szuperszónikus (M > 1.2) fúvókákat

különböztethetünk meg. A [62] publikációban megjelent 4a. ábrán jól látható, hogy egy

szuperszónikus de Laval geometriájú fúvóka esetén a Mach-szám eléri az M = 6 értéket,

amely nagyrészt a h®mérsékletesés okozta hangsebesség csökkenésének köszönhet®.

4.1.1. Fúvókageometriák

A következ®kben összefoglalom az irodalomban klaszterez®dés szempontjából vizsgált fú-

vókák f®bb típusait és jellemz®it. A fúvókabeli gázáramlás és klaszterez®dés leírásához

használt f®bb paraméterek a 4b. ábrán láthatók. A klaszterez®dés leírására a geometria

általában egy deq paraméter segítségével jellemezhet®, amelyet alább de�niálok.

9A Mach-szám M = u/cs, ahol u az áramlás sebessége, cs a közegbeli hangsebesség.
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• A de Laval geometria szuperszónikus gázjetek el®állításakor hasznos. A torok felé

konvergáló részt egy divergáló rész követi. A divergáló rész lehet parabolikus [63],

vagy kónikus [62] keresztmetszet¶.

• Kónikus (kúp alakú) fúvóka esetén deq = 0.74d/ tanα [64], ahol d a torok átmér®je,

α pedig a fúvóka félnyílásszöge (lásd 4b. ábra). deq fenti alakja újabb vizsgálatok

szerint csak az α paraméter és a fúvókától való távolság bizonyos tartományain

érvényes [65]. Kónikus fúvókákat vizsgáltak konvergáló résszel [63, 66] és anélkül is

[67].

• A legegyszer¶bb a hengeres geometriájú fúvóka, amelyben az áramlás szónikus.

Ekkor deq = dS, ahol dS a kiöml®nyílás átmér®je.

• Bizonyos esetekben, például rövidebb kölcsönhatási hossz el®állításához el®nyös le-

het a téglalap alakú nyílással rendelkez® fúvókák használata is, amely nagyobb klasz-

terméretet is adhat a kónikus fúvókákhoz képest [68].

Kónikus fúvókákat számos cikkben vizsgálták [63, 67, 69], a de Laval geometria azonban

kevesebb �gyelmet kapott [63]. Ez részben a bonyolult, csak szikraforgácsolással készíthe-

t® geometriának köszönhet®, másrészt például [63] vizsgálatai szerint de Laval geometria

esetén lyukas térbeli klasztereloszlás mérhet® az yz síkban. Ugyanakkor szimulációs vizs-

gálatok [62] szerint a de Laval fúvóka bizonyos geometriai arányok mellett jó közelítéssel

négyszögalakú (�at-top) s¶r¶ségeloszlást ad, amely megfelel® targetet biztosít lézerköl-

csönhatások vizsgálatához. A különböz® munkákban vizsgált fúvókák között tehát gyak-

ran kis különbségek vannak, amelyek viszont számottev® hatással lehetnek a gázáramlás-,

és így a magas harmonikusok tulajdonságaira is.
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4.2. A klaszterek mérete a gázjetben

A gázjetek s¶r¶ségének térbeli-id®beli vizsgálatára több mérési technika használható. Egy

Mach-Zehnder interferométerrel például a s¶r¶ség lokális változásait detektálhatjuk azon

az elven, hogy a közeg törésmutatójának változása módosítja az interferenciaképet [70],

és ez a gázjetek vizsgálatát is lehet®vé teszi [63]. A gázjetbeli klaszterek méretét közelít®-

leg megadó analitikus formulák származtatásához tömegspektrométeres mérések adatait

használták fel [64, 66].

Az N̄cl érték az atomok számát adja meg egy átlagos méret¶ klaszterben. Természete-

sen a gázjetekben a klaszterméretek egy bizonyos eloszlása jön létre, amely log-normális

méreteloszlással10 jól közelíthet®. A lézer-klaszter kölcsönhatások leírásában kimutatták

ennek lehetséges hatását [71], de leggyakrabban az átlagos klaszterméret közelítéssel élnek.

A kondenzáció hatásfoka, vagyis a klaszterek mérete függ a szelepre adott nyomástól,

a gáz anyagi min®ségét®l és h®mérsékletét®l, illetve a fúvóka geometriájától is. A gázjetek-

ben lév® átlagos klaszterméret analitikus meghatározásában Otto F. Hagena munkássága

emelhet® ki [64, 66]. Vizsgálódásai vezettek el a róla elnevezett Γ∗ szemi-empirikus para-

méter, az ún. Hagena-paraméter de�niálásához:

Γ∗ = k · p0 ·
d 0.85
eq

T 2.29
0

, (21)

ahol k egy dimenziótlan, anyagfügg® kondenzációs paraméter [72], p0 a szelepre adott

nyomás11 mbar, T0 a kezdeti, tágulás el®tti gázh®mérséklet Kelvin és deq a fúvóka geo-

metriájára jellemz® paraméter µm egységekben.

10A [71] cikkben az N atomszám/klaszter log-normális eloszlásának alakja f(N) ∝
exp

[
− ln2(N/N0)/2w2

]
, ahol N0 az eloszlás maximuma, a w paramétert pedig a félértékszélesség

határozza meg. Az N0 paraméterrel azonosítható az N̄cl érték.
11Az angol szakirodalomban backing pressure, a dolgozatban szelepre adott nyomásként, vagy egysze-

r¶en háttérnyomásként hivatkozom a p0 paraméterre.
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A Hagena-paraméter egy skálaparaméter, a segítségével adható meg a klaszterek át-

lagos mérete, amely viszonylag alacsony nyomásokon (≤ 10 bar) N̄cl ∝ (Γ∗)2.35 ∝ p2.350

alapján növekszik a nyomással [64]. Nagyobb háttérnyomás esetére (≤ 60 bar) Dorchies

et al. [63] egy korrigált skálatörvényt adott meg argon gázban végzett mérésekkel, amely

szerint N̄cl ∝ p1.80 . Vizsgálataik azonban csak kónikus fúvókageometria esetén voltak egyér-

telm¶ek, de Laval geometria esetén már ellentmondásos eredményeket kaptak, amelyeket

f®leg a fúvókában létrejöv® lökéshullámnak tulajdonítottak.

Számos csoport próbálta meg általánosítani, javítani az analitikus képletet különbö-

z® fúvókageometriák, vagy nyomástartományok esetére. Az irodalomban számos formula

fellelhet®, amely jól mutatja, hogy a klaszterméret analitikus meghatározása bizonyos ese-

tekben még közelít®leg is nehézkes. Leggyakrabban az eredeti Hagena-skálázást használ-

ják, de más Γ∗ tartományokban két másik formula is használható. Összefoglalva növekv®

Γ∗ értékek esetén:

N̄cl = 38.4

(
Γ∗

1000

)1.64

, ha 350 < Γ∗ < 1800 [73], (22)

N̄cl = 33

(
Γ∗

1000

)2.35

, ha 103 < Γ∗ < 104 (Hagena-skálázás) [64], (23)

N̄cl = 100

(
Γ∗

1000

)1.8

, ha 104 < Γ∗ < 106 (korrigált Hagena-skálázás) [63]. (24)

A jetben lév® klaszterek s¶r¶ségét és eloszlását különböz® kollimáló, sz¶r® technikák-

kal módosítani lehet [74]. Fontos hangsúlyozni, hogy Hagena kísérleteiben a fúvókától

relatíve nagy távolságokban (≈ 25 cm), ún. szkimmer- és kollimáló apertúrák használatá-

val vizsgálta a különböz® molekuláris- és nemesgáz klaszterek méretét. Skálatörvényének

használata elterjedt azonban a fúvókához közeli tartományokban is, ahol viszont a klaszte-

rek szélesebb méreteloszlásban vannak jelen. HHG kísérletekben [50, 56] is leggyakrabban

a Hagena-skálázást használták szimulációk paramétereinek becsléséhez. A fúvókához kö-
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Gáz Kondenzációs paraméter (k) Van der Waals sugár (rVdW)
Hélium 3.85 1.40 Å
Neon 185 1.54 Å
Argon 1650 1.88 Å
Xenon 5500 2.16 Å

2. táblázat. A kísérletekben használt nemesgázok kondenzációs paramétere [72] és Van
der Waals sugara [77].

zeli (x ∼ 1 mm) gázeloszlásban, szkimmerek nélkül is vizsgálták a klaszterméretet [67, 68],

és a különböz® munkákban a skálázások nagy szórása �gyelhet® meg.

4.3. A klaszterek méretének közelít® meghatározása

A kondenzáció során az atomok között Van der Waals kötés alakul ki, amelynek kötéstávol-

sága lehet®séget ad a klaszterek sugarának meghatározásához az N̄cl atomszám/klaszter

értékek ismeretében. A 2. táblázatban láthatók a HHG és Rayleigh-szórás kísérletek so-

rán használt nemesgázok kondenzációs paraméterei (k) ill. Van der Waals sugarai (rVdW),

amellyel kifejezve a klaszterek sugara rcl = rVdWN̄
1/3
cl . A lézer-klaszter kölcsönhatás során

a klaszterek kitágulnak, amely tágulás már az ultrarövid impulzussal való kölcsönhatás

id®tartama alatt is számottev® lehet, tehát tágult klaszterrel hat kölcsön az impulzus

vége. Viszgálataink során leginkább xenon klaszterek méretének meghatározásával foglal-

koztunk. Több adat található az irodalomban, újabb vizsgálat szerint a xenon atomokra

vonatkozó kötéstávolság rVdW = 2.23 Å [75], más analízis szerint rVdW = 2.73 Å [76],

amely érték a kölcsönhatás során már megnövekedett klaszter esetében jobb közelítés

lehet.

A táblázatból kiolvasható, hogy a xenongáz a legjobb választás, ha a legnagyobb

klaszterek keltése a cél (legnagyobb a k és rVdW paraméter). Héliumban gyakorlatilag

nem keletkeznek klaszterek T0 ≈ 300 K esetén, az argon pedig a nyomástól függ®en egy

alacsony-közepes klaszterez®dési potenciállal bíró gáz. Argonban a hagyományos Hagena-
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skálázás szerint, egy szónikus, dS = 1000 µm kimeneti átmér®vel rendelkez® fúvóka esetén

4 bar nyomáson a klaszterméret N̄cl > 1000 atom (rcl ≈ 2 nm), amely már releváns lehet

a lézerrel való kölcsönhatás és a klasztere�ektusok szempontjából. A két gázt összeha-

sonlítva közelít®leg egy nagyságrenddel nagyobb klaszterek keletkeznek xenonban, mint

argonban, amely a nemlineáris jelenségek vizsgálata szempontjából számottev® lehet. A

gázok kezdeti T0 h®mérsékletének csökkentésével növelni lehet a klaszterek méretét, to-

vábbá a megfelel® fúvókageometria is csökkentheti, vagy éppen növelheti a klaszterez®dés

hatásfokát.

5. Motiváció

A klasztereken történ® magas harmonikuskeltés elméleti és kísérleti vizsgálatairól meg-

jelent cikkek száma jócskán elmarad az atomos gázközegek (gázcellák, gáz töltés¶ hul-

lámvezet®k [78], atomos gázjetek) vizsgálatáról szóló munkákhoz képest. Kevés publikáció

jelent meg a klaszterközegek fázisillesztésre gyakorolt hatásáról, ill. fázisillesztési techni-

kákban való felhasználásáról [79]. A klaszterek éppen ezért továbbra is ígéretes targetek

lehetnek, és ki�nomult technikákkal akár az elméletileg megjósolt nagyobb fotonenergiák

és konverziós hatásfokok is elérhet®vé válhatnak.

Egy klaszterjet eloszlása (lásd 8.3. fejezet) nagyon sok paramétert®l függhet (fúvóka-

geometria, jet-lézerfókusz helyzete), ezért is probléma a kísérletek reprodukálhatósága.

A gázcellákkal összehasonlítva az átlagos atomi s¶r¶ség mellett a klaszterek mérete és

közegbeli száms¶r¶sége is hatással bír. Fontos a térbeli eloszlás simasága, legalább Gauss

alakú s¶r¶ségpro�l, továbbá mindezen paraméterek mérése és kontrollja, amelynek egyik

egyszer¶ módja a lézeres Rayleigh-szórás diagnosztika.
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6. Célkit¶zések

A konverziós hatásfok számottev® növelése klasztertargetek alkalmazásával továbbra is a

jöv® kihívása, ezért doktori értekezésem egyik célja a klaszteres magas harmonikuskeltés

folyamatának részletes kísérleti elemzése.

F® célom a klaszterközeg - mint e�ektív HHG target - tulajdonságainak vizsgálata,

és a következ® kérdések minél pontosabb megválaszolása. Milyen el®nyökkel rendelkez-

het a klaszteres közeg az atomos közegekhez képest a harmonikuskeltésben? A magas

harmonikus nyalábok mennyiben használhatók a klaszterek tulajdonságainak diagnoszti-

zálására? Milyen információt adhatnak a magas harmonikus spektrumok a klaszterek er®s

lézertérbeli viselkedésér®l?

Mivel a korábban publikált kísérletek nem mindig voltak reprodukálhatók, valamint

a saját kísérleteink esetén is tapasztaltuk, hogy a különböz® fúvókák eltér® eredménye-

ket adnak, szükséges volt a kísérleti feltételek pontos kézbentartása. Célom volt ezért

egy olyan diagnosztika megépítése is, amely alkalmas a gázjetbeli klasztereloszlás minél

pontosabb vizsgálatára és a fúvókák közötti különbség kimutatására.
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Lézerparaméterek Tipikus értékek
Csúcsteljesítmény (Pp) 100 GW
Átlagteljesítmény (P ) 4 W

Ismétlési frekvencia (frep) 1 kHz
Impulzushossz (τp) 40 fs (FWHM)

Impulzusenergia (Ep) 4 mJ
Központi hullámhossz (λL) 806 nm
Spektrális sávszélesség 32 nm (FWHM)

Nyalábátmér® 9 mm (1/e2)
Energiastabilitás < 0.75%

Transzverzális módus TEM00, M2 < 1.3
Kontraszt > 1000 : 1 (el®impulzus), > 100 : 1 (utóimpulzus)
Polarizáció lineáris (vízszintes)

3. táblázat. A hELIos lézerlabor Legend Elite USP-HE lézerének paraméterei.

7. Mérési módszerek és eszközök

7.1. Az ultrarövid impulzusokat el®állító CPA-lézerrendszer

A kísérletek során a Coherent Inc. által gyártott Legend Elite HE-USP regeneratív er®sít®

szolgált lézerforrásként, amely egy lézeroszcillátor impulzusait er®sítette. A lézerkimenet

felhasználás szempontjából releváns m¶ködési paraméterei a 3. táblázatban olvashatók.

A következ®kben röviden bemutatom az ilyen típusú, titán-zafír alapú lézerrendszerek

fontosabb tulajdonságait [25, 80] alapján.

A titán-zafír kristályban (titánnal szennyezett Al2O3 kristály) a titán atomok kristály-

ráccsal való kölcsönhatása következtében széles sávú energianívó szerkezet alakul ki. Így

nemcsak két nívó között, hanem szélesebb energiatartományon jönnek létre a lézerátmene-

tek. A széles er®sítési görbéje miatt a Ti:zafír kristály a legelterjedtebb lézerközegek közé

tartozik az ultrarövid impulzusok el®állításában. Széles sávban hangolható, legnagyobb

hatásfokkal a 700-900 nm hullámhossztartományban használható. Abszorpciós spektru-
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mának csúcsa 500 nm körül helyezkedik el, ezért például az 532 nm hullámhosszúságú,

frekvencia-kétszerezett Nd:YAG12 lézerrel jó hatásfokkal pumpálható.

A Ti:zafír oszcillátorokban id®ben egyszerre több longitudinális módus is m¶ködik,

azonban egymáshoz képest vett fázisuk alapesetben véletlenszer¶, ezért a lézernyaláb id®-

ben véletlenszer¶en ingadozó, zajos intenzitással rendelkezik. Módusszinkronizáláskor a

módusok egymáshoz képest vett fázisa id®ben állandó lesz. A folyamatot úgy képzelhet-

jük el, mintha a rezonátorban egy képzeletbeli fényzár lenne, amely csak a legintenzívebb

zajimpulzust engedné er®södni a kristályban, tehát nyitvatartási ideje annyi, mint a zaj-

impulzus id®tartama. Számos módusszinkronizációs technika létezik, a legrövidebb impul-

zusok az optikai Kerr-e�ektus (lásd 3.2.1. fejezet) segítségével állíthatók el®. Kerr-lencsés

módusszinkronizáció esetén ez a �fényzár� a következ®képpen alakul ki: A nemlineáris

közegként viselked® lézerkristályban egy Gauss transzverzális eloszlású nyaláb hatására

keresztirányú fázistolás jön létre, amely gy¶jt®lencseként összefókuszálja a nyalábot. Ha a

kristály után egy kisebb apertúrát helyezünk el, akkor csak a legnagyobb intenzitású zaj-

impulzus jut át rajta, mert az jobban összefókuszálódik. A kisebb intenzitású impulzusok

nagy veszteséget szenvednek, így azok nem er®södnek tovább, tehát kialakul a módus-

szinkronizáció.

A móduszinkronizált oszcillátor 80 MHz ismétlési frekvenciával ad ki kb. 4 nJ energiá-

jú, 20 fs hosszúságú impulzusokat. Ezek a magimpulzusok több nagyságrendet er®södnek

a fázismodulált impulzuser®sítés (Chirped-Pulse Ampli�cation, CPA) révén. Az eljárást

[81] azért fejlesztették ki, mert oszcillátorokban nem állítható el® tetsz®leges nagy energi-

ájú impulzus, illetve ez az optikai elemek roncsolódásához vezetne. Felismerték, hogy ezt

elkerülend® a magimpulzusok hossza reverzibilis módon növelhet® (≥ 1 ps id®tartamra),

és a hosszabb lézerimpulzusok er®sítése a rezonátoron kívül hatékonyan elvégezhet®, vé-

12Nd3+ ionokkal szennyezett ittrium-alumínium-granát kristály (Y3Al5O12).
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gül pedig az er®sített impulzus újra összenyomható13. Az impulzusok id®beli nyújtása és

összenyomása különböz® diszperzív elemek (prizmák, rácsok, csörpölt tükrök) rendszeré-

vel lehetséges.

A szilárdtest alapú lézerer®sít® közegekben a magimpulzus többszöri áthaladása szük-

séges, mert az ilyen közegek kis er®sítési tényez®vel rendelkeznek például a festék-, vagy

excimer molekulákkal összehasonlítva. Ezt megvalósítandó az egyik technika a regeneratív

er®sít® elrendezés [83], amelyben a magimpulzus addig csapdázódik a rezonátorban, amíg

a közeg er®sítése telít®dik. Az impulzusok bezárása és kicsatolása ún. Pockels-cellák se-

gítségével történik, amelyek megfelel® id®közönként forgatják az impulzusok polarizációs

síkját, az ún. Brewster-ablakok pedig csak bizonyos polarizációs síkokat engednek át. Az

oszcillátor 80 MHz frekvenciával érkez® magimpulzusai közül így csak néhány er®södik, a

kimenetet esetünkben 1 kHz frekvenciával hagyják el az er®sített impulzusok.

7.2. Kísérleti elrendezés

A lézerrendszer ultrarövid impulzusait különböz® optikai eszközök használatával az 5.

ábrán látható módon juttattam el a magas harmonikus nyalábok el®állításához és de-

tektálásához épített vákuumrendszerhez. A következ®kben rövid leírást adok ezen eszkö-

zökr®l (7.3. fejezet), valamint a gázjetek el®állításáról (7.4. fejezet), a gáztarget pontos

karakterizálását szolgáló lézeres Rayleigh-szórás diagnosztikáról (7.5. fejezet), továbbá a

kölcsönhatás eredményeként létrejöv® ultraibolya sugárzás spektrális tulajdonságait vizs-

gálni képes vákuum-ultraibolya spektrométerr®l (7.6. fejezet). Végül a 7.7. fejezetben egy

tipikus harmonikus spektrum felvételének menetét írom le röviden.

13CPA-rendszerek segítségével vált lehetségessé PW nagyságrend¶ csúcsteljesítménnyel rendelkez® lé-
zerrendszerek építése, és akár 1022 W/cm2 fókuszált csúcsintenzitások elérése [82].
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5. ábra. Vázlatos kísérleti elrendezés.

7.3. A lézernyaláb karakterizálása és vákuumtérbe juttatása során

használt optikai eszközök

A lézerrendszer bekapcsolása és beállítása után a kísérletek elvégzését megel®z®en és köz-

ben is szükséges a lézerparaméterek monitorozása. Az 5. ábrán látható az impulzuskarak-

terizálásra használt berendezések sematikus elrendezése.

• A lézerimpulzusok átlagteljesítményét egy termális teljesítménymér® (Coherent Po-

wermax Pm10) segítségével határoztam meg.

• Az oszcillátor- és er®sített impulzusok spektrumát szükség esetén egy spektromé-

terrel (Ocean Optics USB-650 Red Tide) ellen®riztem.

• Az impulzusok ismétlési frekvenciáját egy fotodióda monitorozta (Thorlabs DET10

A/M), amely a mérésvezérlés alapját adja, (lásd 7.7. fejezet).

• A nyaláb kis részének kicsatolásával egy APE Mini intenzitás-autokorrelátor segítsé-

gével jó közelítéssel határoztuk meg a lézerimpulzus intenzitásának id®beli alakját.

Intenzitás autokorreláció során el®ször nyalábosztóval kettéosztjuk a lézerimpulzust,
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majd id®beli késleltetést hozunk létre a két kar között, végül egy nemlineáris kris-

tályba14 fókuszáljuk ®ket. Ha id®ben átfednek, akkor egy másodharmonikus impul-

zus is keletkezik, amelyet egy detektorra képezünk, és amelynek intenzitása arányos

az id®beli átfedéssel. A kiértékelés során szükséges egy elméleti impulzusalak, pl.

Gauss görbe feltételezése, és eredményként ennek félértékszélességét kapjuk meg.

Az ultrarövid impulzusok id®beli alakjának mérésére számos technikát fejlesztettek

ki, amelyekr®l b®vebb leírás a [80] hivatkozásban található.

A kísérletek során a targetkamrába bejutó impulzusenergia tipikusan 3 mJ körül volt.

Az ultrarövid impulzusú nyalábok tereléséhez széles sávú nyalábosztókat és magas ref-

lexiójú, széles sávú dielektrikumtükröket használtam az 5. ábrán látható elrendezésben.

Ezenkívül a következ® fontosabb optikai elemeket alkalmaztam.

Az optikai shutter egy elektronikusan vezérelhet® mechanikus fényzár, amely az 1 kHz

ismétlési frekvenciával érkez® lézerimpulzusokból hivatott kivágni egy minél rövidebb so-

rozatot. A 6. ábrán látható a fotodiódával monitorozott lézerimpulzusok sorozata, ahogy

a fényzár kinyitása és bezárása közötti id®intervallumban a bekarikázott négy impulzus

teljes méretében áthalad az apertúrán. A cél, hogy ezen impulzusok egyike hasson köl-

csön a gáztargettel. A fényzár használata több okból szükséges: egyrészt a kölcsönhatás

id®zítését segíti, másrészt az optikai eszközök roncsolódását hivatott megakadályozni. A

fényzár kinyitása a vezérl®jére adott küls® triggerimpulzus segítségével történik.

A lézerintenzitás fokozatos állítására egy polarizátor és λ/2-es lemez kombinálásával,

ultrarövid impulzusok esetén is használható, Eksma Optics 990-0071-800HB lézernyaláb

attenuátort alkalmaztunk. A lézerintenzitást a harmonikuskeltéshez 1015 W/cm2 alatt

kell tartani az ionizáció elkerülése végett, ezért a nyalábot elég volt gyengén fókuszálni

(F/30) egy 30 cm fókusztávolságú, antire�exiós réteggel ellátott síkdomború lencsével.

14Használható például béta-bárium-borát (BBO) kristály, amely nagy nemlineáris együtthatóval ren-
delkezik.
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6. ábra. Lézerimpulzusok kivágása fényzár (optikai shutter) használatával. Oszcilloszkóp
erny®jén megjelenítve láthatók a fotodiódával monitorozott lézerimpulzusok.

Mikrométerorsóval mozgatható, lineáris eltolóra helyezve a lencsét a targethez képest

vett fókuszpozíció változtatható volt a lézertengellyel párhuzamosan. A nyaláb egy 1 mm

vastagságú, 800 nm hullámhosszúságú fény esetére antire�exiós réteggel ellátott ablakon

lép be a vákuumkamrába. A nyaláb-blokkoló elnyomja az alapharmonikus zavaró hatását

a spektrométerben, (lásd 7.6. fejezet).

További, opcionálisan használt elem a λ/2-es lemez, amellyel a polarizáció síkja for-

gatható. A spektrométer rács (lásd 7.6. fejezet) függ®leges polarizáció esetén nagyobb

di�rakciós hatásfokkal rendelkezik. λ/4-es lemez használatával a nyaláb ellipticitása vál-

toztatható. A magas harmonikusok keltése elliptikusan poláros nyalábbal kevésbé e�ek-

tív, cirkuláris polarizáció esetén gyakorlatilag nem megy végbe a folyamat. A dolgozatban

részletezett eredményeket, méréseket lineáris, vízszintes polarizáció mellett végeztem.

A vákuumrendszer két f® részb®l áll: egy target-, vagy másnéven kölcsönhatási kamra

és egy detektálási, másnéven spektrométer rész. A kölcsönhatási kamrában található a

gázbefecskendez® szelep, a detektálást pedig egy vákuum-ultraibolya spektrométer végzi.

Doktori munkámat a kölcsönhatási kamra építésével kezdtem, a gázrendszer kiépítését már
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egyedül végeztem. A kamrához csatlakozó spektrométer már rendelkezésre állt, illeszteni

kellett a targetkamrához.

A vákuumrendszert di�erenciálisan pumpáltuk, a két f® részhez egy-egy turbómole-

kuláris szivattyú csatlakozott, amelyhez az el®vákuumot egy olajmentes spirálszivattyú

szolgáltatta. A mérések során a vákuumrendszerben a VUV-spektrométer térrészében a

10−5 − 10−6 mbar nyomástartomány megtartása volt a cél. E vákuumszint a spektromé-

terben lév® detektor (lásd 7.6. fejezet) m¶ködtetéséhez, ill. a magas harmonikus (UV)

nyaláb abszorpciójának elkerüléséhez is szükséges volt.

7.4. Gázjetek el®állítása

A lézer-anyag ill. lézer-plazma kölcsönhatást vizsgáló kísérletek elvégzésének gyakori sé-

mája, hogy különböz® gázokat vákuumtérbe injektálnak elektromosan vezérelt szelepek

használatával.

A targetkamra f® része a gázbefecskendez® rész, amelyben egy szolenoid impulzus-

szelep segítségével állítunk el® gázjeteket vákuumban. A kísérletekben a Parker Hanni�n

Corporation által gyártott Series 9 szelepeket és IOTA ONE vezérl®t használtuk, amely

275 V-os impulzussal triggereli a szelepm¶ködést. E szelepek a konkrét kialakítástól füg-

g®en akár 100 bar-t meghaladó nyomáson is m¶ködhetnek, valamint nagyon rövid, mil-

liszekundum alatti nyitvatartási id®vel és akár 100 Hz feletti m¶ködési frekvenciával is

üzemelhetnek. Az általunk alkalmazott legnagyobb gáznyomás a szelepen 30 bar körül

volt, amely nyomástartomány már nagynyomású gázreduktor és gázcs® használatát kí-

vánta meg. A különböz®, nagytisztaságú nemesgázok használata, illetve akár a kísérlet

közbeni cseréjük megkövetelte a gázcsövek el®vákuumszivattyúval történ® leszívását. A

szelepm¶ködés lézerimpulzusokhoz történ® id®zítése megfelel® id®pontban érkez® trigger-

impulzus segítségével lehetséges.
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A szelep kimenete, vagyis a fúvóka különböz® méret¶ és geometriájú kiöml®nyílással

rendelkezhet. A gyári fúvókán kívül számos egyéb fúvókát használtam, amelyek a szelep-

testre, illetve további fúvókaként a gyárihoz illesztve különböz® s¶r¶ségeloszlású gázjetek

el®állítására voltak alkalmasak. A fúvókák részletes leírása a 8.2. fejezetben olvasható.

A lézer-gáz kölcsönhatás id®zítése els® közelítésben a szelepvezérl® segítségével tör-

tént. A szinkronizálást az teszi lehet®vé, hogy a vezérl® egy négyszögimpulzust bocsát ki,

amelynek hossza megegyezik a nyitvatartás idejével (lásd a kés®bbi 9. ábrát). A gázjetek

azonban a m¶ködési feltételekt®l függ®en (nyitvatartás ideje, fúvókák, stb.) különböz®

id®beli s¶r¶ségpro�llal rendelkeznek, amely kritikus a kölcsönhatás szempontjából. Ezért

szükséges pontosabb eszközökkel monitorozni a gázeloszlást, amelyet a lézeres Rayleigh-

szórás diagnosztikával végeztünk.

7.5. Lézeres Rayleigh-szórás diagnosztika

A lézeres Rayleigh-szórás diagnosztika a klaszterek formálódásának viszonylag egyszer¶,

hatékony mérését teszi lehet®vé [84, 85]. A módszer manapság is gyakori diagnosztika gáz-

klaszterek tulajdonságainak vizsgálatára [65, 69]. Felépítését els®sorban a magas harmo-

nikus kísérletek motiválták, amelyek megmutatták, hogy a kölcsönhatás nagyon érzékeny

a gázeloszlás adott térbeli és id®beli pro�ljára. A HHG kísérleteink során leggyakrab-

ban használt fúvóka esetén az atoms¶r¶ség-eloszlást röntgen árnyképfelvételes mérésekkel

korábban meghatározták [86], ez viszont nem adott információt a keletkezett klaszterek

méretér®l. A kés®bbiekben látni fogjuk, hogy a (25) egyenlet alapján a rövidebb hullám-

hosszú fényforrás negyedik hatvány szerint szóródik jobban, ezért az 532 nm-es lézerfény

használata mellett döntöttünk a diagnosztika fényforrásaként, de gyakori a 632.8 nm-es

He-Ne lézer használata is [63, 68].
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A gázjetekben kialakuló klaszterek eloszlásának vizsgálatára épített kísérleti elrendezés

a 7. ábrán látható. Egy folytonos m¶ködés¶ lézernyalábot (CNI PGL-FS-532, 50 mW,

λ = 532 nm, TEM00 módus) egy f = 30 cm fókusztávolságú lencsével fókuszáltunk a

gázjetbe. Az 1.5 mm átmér®j¶ nyalábot el®ször kitágítottuk 15 mm-re egy nyalábtágító

segítségével, majd ≈ 0.1 mm átmér®re fókuszáltuk. A klaszterekr®l szóródott fény a 7.

ábrán látható módon, 90◦-ban elhelyezett detektorokkal monitorozható15.

7. ábra. A lézeres Rayleigh-szórás diagnosztika vázlatos elrendezése.

A detektor egy fotoelektron-sokszorozó modul (Hamamatsu H6779) változtatható er®-

sítéssel, amely el®tt egy sávsz¶r® (Thorlabs FL05532-1) helyezkedik el, és egy lencsével

ráképezhet® a szórt fény. Így egy térben integrált Rayleigh-szórás jel id®felbontott detek-

tálása lehetséges digitális oszcilloszkóp (Tektronix DPO4104B-L) segítségével. A klaszte-

rek formálódásának térbeli függését egy CCD kamera (PCO PixelFly VGA) segítségével

vizsgáltam. Az expozíciós id® 1 ms, a térbeli felbontás ≈ 30µm/pixel volt, amelyet az

egységnyi nagyítású leképezés határozott meg. A két detektor azonos távolságban volt a

szórócentrumtól, így a mért intenzitások összehasonlíthatók voltak.

15A Rayleigh-szórás diagnosztika felépítését Bolla Róbert kollégám végezte el.
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A klaszterformálódás térbeli eloszlásának vizsgálata megkívánta a szelep pozíciójának

lézertengelyre mer®leges pontos mozgathatóságát. További fontos követelmény volt, hogy

a különböz® fúvókákat egyszer¶en lehessen cserélni, és reprodukálható módon detektálni a

Rayleigh-szórást. Ezeket �gyelembe véve terveztem meg a különböz® fúvókák vizsgálatára

alkalmas, egy tengely mentén vákuumban mozgatható szeleptartó mechanikát. A szelep

és a fúvóka a vákuumkamrán belül egy lineáris mozgatón helyezkedett el, elektromos- és

gáz vákuumátvezetések használatával. Mikrométerorsóval való mozgatása lehet®vé tette a

precíz állítást. A fúvóka pozíciója így körülbelül 1 cm-es úthosszon, 10 µm-es pontossággal

volt állítható. A klasztereket a fúvóka-lézertengely távolságot változtatva x = 0 − 4 mm

tartományban vizsgáltam16. Nagyobb távolságban bizonyos fúvókáknál már túl kicsi volt

a szórt jel az alacsony klaszters¶r¶ség miatt, megnehezítve a külünböz® fúvókák összeha-

sonlítását.

A gázjetek vizsgálata Rayleigh-szórás diagnosztikával, különböz® fúvókák esetén a ma-

gas harmonikus kísérletekt®l függetlenül történt. A fúvókák karakterizálásával meghatá-

roztuk adott nyomás mellett a klaszterek közelít® átlagos méretét.

7.6. Vákuum-ultraibolya spektrométer

A detektálási vákuumkamrában lév® vákuum-ultraibolya (VUV) spektrométer hivatott

vizsgálni a kölcsönhatási kamrarészben keltett magas harmonikus nyalábok spektrális tu-

lajdonságait. Három f® komponensb®l áll: a forrásból, az optikai rácsból és a detektorból.

Az elrendezés a 8. ábrán látható, a következ®kben összefoglalom a három f® elem fon-

tosabb tulajdonságait és a spektrométer használatát. B®vebb leírás a [87] hivatkozásban

olvasható.
16A koordinátarendszer origójának a fúvóka kiöml®nyílását választottam.
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8. ábra. A vákuum-ultraibolya spektrométer vázlatos elrendezése.

1. A target, jelen esetben a gázjet, amely az ultraibolya sugárzás forrása. Ezt képezi

le a targett®l ≈ 32 cm távolságra lév® optikai rács a detektorra.

2. A re�exiós rács a detektor felületére képezi a térben elkülönített hullámhosszkompo-

nenseket. A teljes harmonikus spektrum nagy szélessége miatt szükséges a rács füg-

g®leges tengely körüli forgatása, amelyet léptet®motor végez. A detektor felületén így

vizsgálhatók a spektrum egyes részei. A hologra�kus, toroidális rács (Jobin-Yvon)

karcolata 550 vonal/mm. 20-150 nm közötti spektrális tartományon használható,

maximális di�rakciós hatásfoka 35 nm körüli hullámhosszon jelentkezik, felbontóké-

pessége 0.4 nm.

3. A detektor egy ún. mikrocsatornás lemez, angolul MicroChannel Plate (MCP). Az

eszköz a bemenetére érkez® alacsony intenzitású ultraibolya, vagy röntgentartomá-

nyú nyalábok er®sítésére és megjelenítésére szolgál. Felülete sok mikrocsatornából

áll, amelyek a fotoelektron-sokszorozó csövekhez hasonlóan m¶ködnek. A csator-

nákba érkez® foton egy elektront üt ki a katódból a fotoe�ektus révén, amely a
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csövecskék bels® falán további elektronokat kelt, így végül tipikusan milliószoros

er®sítést is lehet®vé téve. Az elektronok ezután a pozítív feszültségre (jelen esetben

+5000 V) kapcsolt �uoreszcens foszforerny®be csapódnak, ahol felvillanást kelte-

nek a látható tartományban. Az MCP katódjának feszültsége -1100-1650 V között

állítható, amellyel az er®sítés növelhet®, természetesen a háttérzaj mértékét is növel-

ve. Az orosz gyártmányú, ún. dupla chevron elrendezés¶ (ék alakú) MCP detektor

er®sítése 4×105, nagysága 2.54 cm, benne a mikrocsatornák átmér®je 12 µm. A fel-

villanást, vagyis a spektrumot egy nagy fényerej¶ F2.8/50mm objektívvel ellátott,

12 bit felbontással, 9.9×9.9 µm2 pixelmérettel rendelkez® CCD kamerába (PCO

PixelFly VGA) képezzük. A kamerát rövid, tipikusan 0.5-1 ms expozíciós id®vel

használtam a harmonikus spektrumok felvételéhez. A kamera megfelel® id®pontban

történ® exponálását egy megfelel®en id®zített triggerimpulzus teszi lehet®vé.

Bizonyos spektrométerekben a bontóelem után megfelel® leképez®rendszer illeszté-

se szükséges ahhoz, hogy színkép keletkezzék. A fenti három elem - forrás, rács,

detektor - azonban egy ún. Rowland-körön [88] helyezkedik el, amely elrendezéssel

elérhet®, hogy a konkávrács bontóelem egyben leképez® rendszerként is viselkedjen.

Fontos megemlíteni, hogy a 8. ábrán látható módon, az MCP detektor felülete nem

érint®je a Rowland-körnek, hanem a Rowland-kör metszi a detektorfelületet. Ko-

rábbi kísérletek azonban megmutatták [89], hogy a Rowland-körön a nyaláb irányra

mer®legesen elhelyezett detektor a felbontást nem rontja szigni�kánsan, így ezt a

geometriát alkalmaztuk. Megjegyezhet®, hogy a detektor felülete viszonylag kicsi, a

Rowland-kör pedig nagy, ezért nem kritikus a detektor síkjának helyzete.

A spektrométer felépítésének szerves része a 8. ábrán látható részleges nyaláb-blokkoló,

amely a lézernyaláb közepét takarja ki a fókuszáló optika el®tt. A nyaláb-blokkoló a rács

el®tt elhelyezett apertúrával együtt hivatott kiküszöbölni a spektrométerb®l a lézer infra-
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vörös fényének zavaró hatását, továbbá a rács esetleges roncsolását is megakadályozta. Az

elrendezés lényege, hogy a rácsra és az MCP detektorra így csak elenyész® intenzitású, di�-

raktált lézerfény érkezik, amely a spektrométerben már nem ad zavaró hátteret. A [89, 90]

szilárdtest-harmonikus és [91] gázharmonikus kísérletekben is alkalmazott elrendezés azért

is használható, mert a harmonikus nyalábok jellemz®je, hogy divergenciájuk kisebb, mint

a kelt® lézerimpulzusé. A nyaláb transzverzális intenzitáseloszlása kritikus lehet a har-

monikuskeltés során, ezért adott esetben a spektrumok ellen®rzésképpen nyaláb-blokkoló

nélkül is vizsgálhatók. Fontos megemlíteni, hogy a harmonikusok térbeli sz¶rése (apertúra

használata) következtében f®képp a rövid elektrontrajektoriák járulékaként [42] létrejöv®

magas harmonikus fotonokat detektálhatjuk a spektrométerben.

Az infravörös lézerfény spektrométerb®l való elnyomásának egy másik lehet®sége na-

gyon vékony fémsz¶rök használata, amelyek különböz® transzmissziós ablakokkal rendel-

keznek a VUV tartományban. Például egy 150 nm vastag alumínium fólia a 30-60 nm

hullámhosszúságú UV sugárzás kb. 70 százalékát átengedi [92], míg a lézer hullámhosszán

re�ektál. Hátrányuk, hogy a viszonylag vastag, már kevésbé sérülékeny, megbízhatóan

használható sz¶rök transzmissziója alacsony (1 µm-es vastagság esetén kb. 10 % a fenti

intervallumon), és bizonyos transzmissziós spektrum szerint csökkentik a harmonikusok

intenzitását. Méréseink során viszont törekedtünk a gyenge harmonikus jelek detektálá-

sára, ezért is alkalmaztuk a térbeli sz¶rést a spektrométerben.

7.6.1. A VUV spektrométer abszolút hullámhossz-kalibrációja

A spektrum felvétele után szükséges az egyes harmonikus rendek azonosítása a CCD felvé-

teleken. Az optikai rács di�rakciós tartománya alapján az 5ωL, vagy 7ωL a legalacsonyabb

látható rend. A spektrométerben a hullámhossz szerint látjuk térben elkülönítve az egyes

rendeket, és jó közelítéssel lineáris a leképezés, tehát lineáris összefüggést feltételezhetünk

az egyes rendek hullámhossza (λq = 806/q, ahol q páratlan egész szám) és a CCD kamerá-
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val rögzített harmonikus vonalak pixelben adott pozíciója között. Így egyenesillesztéssel

meghatározható, hogy például a 10. ábrán látható spektrum els® rendje a 13ωL. Megje-

gyezhet®, hogy a harmonikus vonalak esetleges eltolódásai nem befolyásolják e kalibrációs

módszer használhatóságát.

Egy másik kalibrációs eljárás, hogy alumínium targeten keltett plazma spektrumvo-

nalait hasonlítjuk össze a harmonikusok elhelyezkedésével17.

7.7. Mérésvezérlés

Az 5. ábrán sematikusan láthatók a kísérletek vezérléséhez használt eszközök. A lézer-

impulzusokat egy fotodióda monitorozza a regeneratív er®sít®ben, amely így 1 kHz frek-

venciával ad triggerelésre alkalmas elektronikus jelsorozatot, biztosítva a szinkronjelet a

számítógéphez csatlakoztatott id®zít®egység (Camtimer [93]) számára. A Camtimer így

több kimeneten, állítható késleltetéssel képes el®állítani a lézerimpulzushoz szinkronizált

triggerjeleket a fényzár, a szelepvezérl® és a CCD kamera számára, megfelel® id®pilla-

natban indítva ®ket. A triggerjelek oszcilloszkópon monitorozhatók, a 9. ábrán látható a

fenti eszközök (fényzár, szelep) lézerimpulzushoz történ® id®zítései. A nyitott fényzáron

áthaladó lézerimpulzus a szelep kinyitása után ∼ 1 ms id®tartammal kés®bb hat kölcsön

a gázjettel.

Fontos megjegyezni, hogy a fényzár viszonylag lassú m¶ködése miatt több impulzus

érkezik a targetkamrába18. A gázszelep triggerelése azonban meghatározza az els® gázzal

kölcsönható lézerimpulzust, és a foszforerny®n felvillanó spektrum a triggerelhet® CCD

kamerával rövid expozíciós id®vel kapuzható. Így elkerülhet®, hogy kés®bbi impulzusok

17A plazmavonalakkal való összehasonlítást Bolla Róbert kollégám végezte el.
18Demonstráltuk, hogy egy megfelel® tárcsával rendelkez® optikai chopper (fényszaggató tárcsa) és a

fényzár kombinálása már lehet®vé teszi egyes impulzusok kivágását is. A mérések során azonban egysze-
r¶bb módszerrel, a foszforerny® id®beli kapuzásával vettük fel a spektrumokat
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- amelyek kelthetnek magas harmonikusokat - maradék gázzal történ® kölcsönhatását is

exponáljuk.

9. ábra. A gázjet id®zítése a lézerimpulzushoz képest. A bekarikázott impulzus hat kölcsön
a gázzal.

A magas harmonikusokat egy lézerimpulzus kölcsönhatásával keltettük, és a ≈ 25-

60 nm-es tartományukat vizsgáltuk a spektrométerben. A di�rakciós hatásfok ezen a

tartományon megfelel® és a rács forgatása nélkül is elég széles spektrum látható az MCP

detektor erny®jén.

A 10. ábrán látható a fentiek alapján rögzített, a kölcsönhatás és detektálás megfelel®

id®zítésével kapott magas harmonikus spektrum. A CCD felvételeken rögzített spektru-

mokat általam megírt MATLAB program segítségével értékeltem ki.

10. ábra. Argon gázjetben keltett magas harmonikus spektrum.
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8. Az átlagos klaszterméret meghatározása

A [94] publikációnkban különböz® fúvókageometriák esetében vizsgáltuk a klaszterek mé-

retét lézeres Rayleigh-szórás diagnosztikával. A klaszterez®dés hatásfoka szempontjából

is különbség van a különböz® geometriák között, a cél általában a nagyobb klaszterek

létrehozása, vagy fontos lehet, hogy a kölcsönhatási hossz rövid legyen, tehát alacsony di-

vergenciával terjedjen a gázsugár. Másik szempont a homogén s¶r¶ségeloszlás minél jobb

megközelítése, az ún. �at-top pro�l, amely a kísérleti és szimulációs eredmények összeha-

sonlítását is megkönnyíti.

A különböz® gázok összehasonlítása ritka az irodalomban, ezért két gáz, a gyakran

alkalmazott argon és a ritkábban vizsgált xenon használatával vizsgáltuk a klaszterez®dés

anyagfüggését is. Mindezek tükrében a klaszterformálódás térbeli és id®beli eloszlását négy

különböz® fúvóka esetén vizsgáltam, amellyel a lézer-klaszter kölcsönhatások vizsgálatához

jól karakterizált fúvókákhoz, klasztertargetekhez jutottunk.

A Rayleigh-szórásból adódó jel relatív összehasonlításai információt adnak a klasz-

terez®dés mértékér®l. Ezenkívül a különböz® háttérnyomásokon mért jelek segítségével

megbecsült átlagos klaszterméretek a Hagena-skálázás analitikus formulái helyett ponto-

sabb képet adnak az adott nyomás, gáz és fúvóka esetén jellemz® klaszterméretr®l a magas

harmonikuskeltés során.

8.1. Az átlagos klaszterméret meghatározása Rayleigh-szórás se-

gítségével

Tisztán a Rayleigh-szórásból a klaszterek mérete és s¶r¶sége külön nem határozható meg,

azonban bizonyos feltételezések alkalmazásával jó becslést kaphatunk a klaszterek átlagos

méretér®l. Több csoport [69, 95] által vizsgált és alátámasztott kiértékelési módszer, hogy

532 nm-es lézerhullámhossz esetén Rayleigh-szórással detektálható legkisebb klasztermé-
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ret körülbelül 100 atom/klaszter. A legalacsonyabb, zajból kiemelked® Rayleigh-szórás jel

pedig akkor detektálható, ha a jel/zaj arány kett®. A zajszint meghatározásához argonban

szórt fényt mértem nagyon alacsony, kb. 0.1 bar nyomáson, ahol gyakorlatilag nincsenek

klaszterek. Természetesen ez a módszer a klaszterméret számolására szigni�káns hibával

rendelkezhet, de a Hagena-törvénynél jobb közelítést szolgáltat adott kísérleti feltételek

mellett. A mért Rayleigh-szórás jeleket a fotoelektron-sokszorozó változtatható er®sítésé-

vel vettem fel, és a nem klaszterekr®l szóródó háttér levonása után értékeltem ki.

A Rayleigh-szórás jelb®l az átlagos klaszterméretet a [67, 68] publikációkban részlete-

zett módszer alapján határoztam meg a következ®képpen: A gázjetekben létrejöv®, gömb

alakúnak feltételezhet® klaszterek átmér®je tipikusan ≤ 10 nm. Ha a közegben lév® ré-

szecskék mérete a fény hullámhosszánál lényegesen kisebb - amely eset fennáll -, akkor a

fényszórás egyszer¶ Rayleigh-féle közelítése használható. Ilyenkor a szórás hatáskereszt-

metszete gömb alakú, r sugarú részecske esetén

σR = 2π
r6

λ4

(
n2 − 1

n2 + 2

)
, (25)

ahol λ a kölcsönható fény hullámhossza, n a részecskét alkotó anyag törésmutatója.

A közegr®l szóródó fény a detektorban SR ∝ CclσR jelet ad, ahol Ccl a klaszterek száma

a szórási térfogatban. A klaszterek átlagos sugara rcl ∝ N̄
1/3
cl , amelyb®l következik, hogy

SR ∝ CclN̄
2
cl. Feltételezve, hogy minden atom kondenzálódik a közegben, fennáll, hogy

Ccl ∝ Natoml/N̄cl, ahol Natom az atomszáms¶r¶ség a szórási térfogatban és l a szórási tér-

fogat mérete. Ezek alapján a klaszterek mérete N̄cl ∝ SR/(Natoml). Az atomszáms¶r¶ség

stacionárius gázáram esetén az Natom,0A0v0 = NatomAv kontinuitási egyenletb®l megha-

tározható, ahol Natom,0 , A0 és v0 az atomszáms¶r¶ség, az áramlás sebessége és kereszt-

metszeti területe a fúvóka torkánál, Natom, A és v pedig ugyanezen mennyiségek a szórási

régióban. A v sebesség hamar eléri [κ/(κ − 1)]1/2v0 végs® értékét, ahol κ az adiabatikus
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kitev®. A fúvóka torkánál az atoms¶r¶ség arányos a háttérnyomással, tehát Natom,0 ∝ p0.

A Rayleigh-szórás jel a nyomás függvényében SR ∝ pβ0 szerint növekszik, így a klaszterek

mérete

N̄cl ∝
SRA

Natom,0A0l
∝ pβ−10 l. (26)

8.2. A vizsgált fúvókageometriák

A lézeres Rayleigh-szórás diagnosztikával négy különböz® fúvóka esetén határoztam meg,

illetve hasonlítottam össze a klaszterek térbeli eloszlását, valamint a klaszterez®dés id®beli

karakterisztikáját, nyomásfüggését. A vizsgált négy fúvókageometria a pontos méretekkel

a 11. ábrán látható, a következ® jellemz® paraméterekkel19:

1. Hengeres fúvóka. A Parker series 9 szelephez tartozó eredeti, hengeres geometriájú

fúvóka, egyenes, 1 mm átmér®j¶ kiöml®nyílással, vagyis dS = 1000 µm.

2. Konvergens fúvóka. Egy hengeres geometriájú fúvóka, a végén konvergáló kimeneti

résszel, amely kiegészít® fúvókaként viton tömítéssel illeszkedik az eredeti, el®z® (1)

fúvókához. A kisebb átmér® növeli a gázs¶r¶séget és csökkenti a jet tágulását. A

kiöml®nyílás átmér®je dS = 650 µm.

3. De Laval fúvóka, 1 mm-es kimeneti átmér®vel, kónikus divergáló résszel, d = 333 µm,

α = 7◦.

4. De Laval mikrofúvóka, 150 µm-es kimeneti átmér®vel, kónikus divergáló résszel,

d = 50 µm, α = 7◦.

19A megadott méretek legalább ±10%-ban eltérhetnek.
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11. ábra. A lézeres Rayleigh-szórás diagnosztikával vizsgált négyféle fúvókageometria a
pontos méretekkel. Fúvókák: hengeres (1), konvergens (2), de Laval 1 mm (3), de Laval
0.15 mm (4).

Az (1), (3) és (4) esetben a fúvóka közvetlenül, csavarmenettel illeszkedik a szelephez,

amely kedvez®bb a stabil, zavartalan gázáramlás szempontjából, ill. jól de�niált geometriai

feltételeket biztosít áramlási szimulációk végrehajtására. A (2) konvergens fúvóka kiegé-

szít® fúvókaként történ® használata elterjedt megoldás [86, 96], mert könnyen illeszthet®

a szelephez, különböz® kimeneti átmér®ben és akár kónikus geometriával is egyszer¶en

gyártható [67]. Segítségével a nagyintenzitású lézerimpulzusokat a nagyobb gázs¶r¶ség

érdekében er®sen is fókuszálhatjuk, a fúvóka csúcsához közel.

Az (1) és (2) fúvókákkal lényegileg megegyez® fúvókák esetében a gázs¶r¶ség térbeli

eloszlását már korábban vizsgálták röntgen árnyképfelvétel segítségével [86]. Argonban

és xenonban 2-12 bar között határozták meg az átlagos récsecskes¶r¶ségeket a fúvókától

különböz® távolságokban az x tengely mentén. A két gázban 12 bar nyomáson, 1 mm

távolságra a (2) fúvókától ∼ 1019 atom/cm3 részecskes¶r¶séget mértek a szelepnyitás

után 1 ms-al, tehát feltételezhet®en hélium esetén is hasonló értéket kapunk.

A HHG kísérletekben nagyrészt a (2) konvergens fúvókát használtuk, amely nagyobb

részecskes¶r¶séget adott az (1) hengeres fúvókához képest [86]. A (3) és (4) de Laval

fúvóka gázs¶r¶ség-eloszlását szintén vizsgálták korábban Mach-Zehnder interferométerrel

[62].
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8.3. Kísérleti eredmények a Rayleigh-szórás diagnosztikában

A gázjetek vizsgálatánál fontos a folytonos gázáram biztosítása. A gázszelep a Rayleigh-

szórás mérések során legalább 3 ms id®tartamig volt nyitva, a (2) fúvókánál 5 ms id®-

tartam is szükséges volt. Ez az id®intervallum már elégséges a stacionárius gázáramlás

kialakulásához, amely jól látható a 12. ábrán kékkel jelölt intervallumban lév® konstans

Rayleigh-szórás jel alapján. A stacionárius áramlás a térbeli eloszlás vizsgálata miatt is

szükséges a klaszterjet viszonylag lassú (∼ 1 m/s [69]) terjedése miatt.

12. ábra. Fotoelektron-sokszorozóval argon gázban detektált SR Rayleigh-szórás jelek az
id® függvényében, az 1 mm-es de Laval fúvóka esetén, különböz® nyomásokon. A jelölt
intervallumban jó közelítéssel konstans intenzitású a klaszterekr®l szórt fény. A jel ezen
tartományon számolt id®integrálja használható a klaszterméret becsléséhez.

A méréseket szobah®mérsékleten (T0 = 295 K) végeztem el 2 − 20 bar nyomástarto-

mányon argon (kAr = 1650) és xenon (kXe = 5500) gázban a fenti négy fúvókával. A Γ∗

Hagena-paraméterben az (1) és (2) fúvókákat szónikus, míg a (3) és (4) de Laval fúvó-

kákat kónikus fúvókaként kezeltük a (21) egyenletben. Ezen paraméterekkel elméletileg

a Γ∗ ≈ 103 − 1.5 × 105 tartományt tudtam vizsgálni, de az argonban végzett mérések

során alacsonyabb nyomásokon néha csak zajszint környékén volt a szórás. Ez inkább a
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Γ∗ ≈ 104 értékt®l tette lehet®vé az analízist, tehát a (24) egyenlet szerint a korrigált ∝ p1.80

Hagena-skálázáshoz közeli kitev®ket vártunk a diagnosztika során xenonban és argonban

egyaránt.

8.3.1. A klaszterméret nyomásfüggése, skálázások

A különböz® munkákban általában a fúvókától néhány mm távolságban vizsgálták Rayleigh-

szórással a klaszterez®dést. A Rayleigh-szórás skálázása a nyomással gyenge függést mutat

a fúvókától való távolságtól, ezért az x = 1.5 mm lézertengely-fúvóka távolságot választot-

tam a nyomásfüggés vizsgálatára, mert ez a távolság volt karakterizálva [86] az (1) és (2)

fúvóka esetén, valamint más munkákban is ebben a távolságban mérték a klaszterek mé-

retét [63, 97]. A nyomásfüggést 2-20 bar tartományban vizsgáltam 2 bar-os felbontással,

argonban és xenonban a négy fúvóka esetén.

A 12. ábrán is látható, különböz® háttérnyomásokon detektált Rayleigh-szórás jelekb®l

a (26) egyenlet alapján megbecsülhet® a klaszterek abszolút mérete, vagyis az adott nyo-

máshoz tartozó klaszterméret. Az SR Rayleigh-szórás jel a nyomás függvényében növek-

szik, SR = const ·pβ0 hatványfüggvénnyel illeszthet®. Az átlagos klaszterméret N̄cl ∝ pβ−10 ,

az illesztéssel meghatározott β − 1 kitev®k a 4. táblázatban olvashatók a két gáz és négy

fúvóka esetére.

A (26) egyenletben az arányossági tényez®t a 8.1. fejezetben leírtak alapján határoztam

meg. Az éppen detektálható jelszint esetén 100 atomos a klaszterek átlagos mérete. Ezt

a legkisebb detektálható jelet az 1 mm-es kimeneti átmér®vel rendelkez® (3) de Laval

fúvókával mértem kb. 1 bar argonban. A 13. ábrán már klaszterméretre átskálázva látható

a mérés a nyomás függvényében a négy fúvóka esetén argonban (a) és xenonban (b).

Minden mérési pont legalább tíz lövés átlaga. Az ábrákon rögtön látható, hogy a különböz®

gázok és fúvókák esetén a kitev®k különböznek, és xenonban, amelyben jóval nagyobbak a

klaszterek, a pontokra nehezen illeszthet® hatványfüggvény a konvergens (2), ill. az 1 mm-
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Fúvóka fajtája Hengeres Konvergens kiegészít® de Laval 1 mm de Laval 150 µm
β − 1 (argon) 2.65±0.09 3.46±0.29 2.18±0.05 -
β − 1 (xenon) 1.72±0.04 3.68±0.34 1.7±0.23 1.92±0.13

4. táblázat. A Rayleigh-szórásból meghatározott β− 1 kitev®k a vizsgált négyféle fúvóka-
geometria esetén argonban és xenonban.

es de Laval fúvóka (3) esetén. A de Laval mikrofúvókánál argonban a jel túl gyenge volt,

ill. a kevés mérési pontra nagy hibával lehetett illeszteni.

13. ábra. Az N̄cl klaszterméret nyomásfüggése a négy vizsgált fúvókageometria esetén
argonban (a) és xenonban (b). A folytonos vonalak a mérési pontokra illesztett hatvány-
függvények, klaszterméretre történ® átskálázás után.

8.3.2. A klaszterez®dés térbeli eloszláslának vizsgálata

A klaszterek térbeli eloszlását argonban 12 bar, xenonban 2 bar nyomáson vizsgáltam. A

két eltér® nyomásérték választását a két gázban az indokolta, hogy xenonban ugyanazon

nyomás mellett sokkal nagyobb a Rayleigh-szórás jel, és így a két nyomásértékkel az

x = 0 − 4 mm-es intervallumban sehol nem telít®dik a CCD kamera, ill. a fotoelektron-

sokszorozó.
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A klaszterez®dés térbeli vizsgálatához az x tengely mentén különböz® lézertengely-

fúvóka távolságokban detektáltam a jelet, és a 0.1 mm-enként felvett Rayleigh-szórás

jeleket kivágtam és összeillesztve ábrázoltam, (lásd 14. ábra). Szemléletesebb ábrázolást

kaptam, ha az egyes távolságokban felvett Rayleigh-szórás jelet integrálva vágtam össze

és simítottam az eloszlást. Ezt azért tehettem meg, mivel a kölcsönhatási tartományban

a nyalábátmér® is ≈ 0.1 mm, így az összeintegrált eloszlás jó közelítést ad a klaszterjet

metszetér®l az xz síkban. A diagnosztika korlátos pontossággal képes az y tengely mentén

14. ábra. A hengeres fúvókából érkez® klaszterjet xz síkban vett keresztmetszete. A kü-
lönböz® x távolságokban detektált jeleket kivágtam és egymás alá illesztve ábrázoltam.

is letapogatni a klaszterjetet, de nem a szelep, hanem a nyalábot fókuszáló lencse �nom

eltolásával. Így a 15. ábrán látható módon szemléletes képet kapunk a klasztereloszlásról

az yz síkban. (Meg kell jegyezni, hogy az ábrán az y és z tengely menti hosszúságskála kis

mértékben különbözik.)

A 16. ábra a négy vizsgált fúvóka esetén argonban, illetve xenonban mutatja a klasz-

terez®dés kétdimenziós eloszlását az xz síkban. A mikrofúvóka esetén argonban a jel lát-

hatóan alig volt zajszint felett.
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15. ábra. A konvergens fúvókából érkez® klaszterjet yz síkban vett keresztmetszete a fú-
vókától néhány tized mm távolságban. (Az eloszlás az y tengely mentén különböz® pozí-
ciókban detektált szórásképek összeintegrálásával készült.)

16. ábra. Lézeres Rayleigh-szórás diagnosztikával az xz síkban készített kétdimenziós el-
oszlások a klaszterek méretér®l és s¶r¶ségér®l 12 bar argon (fels® sor) és 2 bar xenon
(alsó sor) gázjetben a különböz® fúvókák esetén. Fúvókák: hengeres (1), konvergens (2),
de Laval 1 mm (3), de Laval 0.15 mm (4). Az ábrázolás logaritmikus intenzitás skálán
látható, tetsz®leges egységekben.

8.4. Diszkusszió - klaszterez®dés különb®z® fúvókák esetén

A 16. ábrán látható, hogy a kiegészít® konvergens fúvóka közelebb van a �at-top eloszlás-

hoz, míg a hengeres fúvóka esetén aszimmetrikus eloszlás látható argonban, ill. az 1 mm-es

de Laval fúvóka gy¶r¶s eloszlást mutat.

Schmid és Veisz [62] szimulációval vizsgálták de Laval geometriájú fúvókákban az ato-

mos gázs¶r¶ség radiális változását. A geometriától függ®en különböz® s¶r¶ségmoduláció-

kat mutattak ki. Szuperszónikus de Laval fúvókáknál argonban már korábban meg�gyelték

kísérletileg [63] és elméletileg [97] egyaránt, hogy a gázjetben az yz síkban gy¶r¶s s¶r¶-
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(a) (b)

17. ábra. (a) Rayleigh-szórás helyfüggése a lézertengely mentén a két de Laval fúvóka
esetén. (b) Rayleigh-szórás helyfüggése a lézertengely mentén az 1 mm-es de Laval fúvóka
esetében két különböz® pozícióban az y tengelyen. A beágyazott ábrán látható a két, xz
síkban készített eloszlás.

ségeloszlás jön létre. Mi is kimutattuk, hogy a jet középpontjában lyukas eloszlás lép fel

az 1 mm-es de Laval fúvóka esetén, lásd 16. ábra. A de Laval mikrofúvóka esetén azonban

jó közelítéssel �at-top eloszlást látunk, bizonyítva ezzel, hogy a s¶r¶ségeloszlás bizonyos

de Laval geometriák esetén megfelel® gáztarget lehet. A 17a. ábrán az is látható, hogy a

mikrofúvókával nagy klaszters¶r¶ség állítható el®, nagyon rövid (∼ 0.1 mm) kölcsönhatási

hosszal, amely például elektrongyorsítási kísérletekben fontos [52].

A lézer-klaszter kölcsönhatások vizsgálata szempontjából fontos tulajdonság látható

a 17b. ábrán. Az 1 mm-es de Laval fúvóka esetén a lyukas eloszlás elkerülhet®, ha lehetséges

a szelep-lézerpozíció precíz állítása az y tengely mentén. Megmutattam, hogy 0.3 mm-rel

elállítva a lézer-gázjet pozícióját, már Gauss pro�l kapható a s¶r¶ség helyfüggésére.

A 16. ábrán látható eloszlásokat a z tengely mentén összeintegrálva a teljes Rayleigh-

szórás jelet kapjuk meg adott távolságra a fúvókától. Ez átskálázható klaszterméretre,

és így számszer¶en ábrázolható a klaszterez®dés folyamata a fúvókától való x távolság

függvényében. A 18. ábrán látható, hogy bizonyos távolság szükséges a fúvóka kimene-
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(a) Argon, p0 = 12 bar. (b) Xenon, p0 = 2 bar.

18. ábra. Klaszterez®dés a fúvókától való x távolság függvényében a négy fúvóka esetére.

tét®l számítva a klaszterez®dés teljes végbemeneteléhez. A távolság nyílvánvalóan függ

a nyomástól is, de a legnagyobb a hengeres fúvóka esetében. Ez érthet®, mert a gáz

adiabatikus tágulása gyakorlatilag csak a fúvóka kimeneténél kezd®dik, ugyanis ennél a

fúvókánál a legrövidebb (≈ 1 mm) a szelepzár-kimenet távolság, lásd 11. ábrát. Tehát

a klaszterméret a hengeres fúvókánál argonban ≈ 2.5 mm, xenonban ≈ 1 mm után éri

el maximumát. Xenonban a kiegészít® konvergens fúvóka esetén látható hasonló. Itt bár

nagy a szelepzár-kimenet távolság, de a klaszterez®dés már elkezd®dik a viszonylag hosszú,

hengeres térfogatban, és a fúvókát elhagyva a gáz újabb táguláson megy keresztül.

A négy vizsgált fúvóka esetén a 4. táblázatban láthatók az általunk meghatározott ská-

lázási kitev®k. Az illesztett nyomástartományok esetén általában Γ∗ ≥ 104, tehát mindkét

gázban a ∝ p1.80 skálázást kellene, hogy közelít®leg visszadják a méréseink.

Argonban az 1 mm-es de Laval fúvóka esetén mért 2.18 ± 0.05 kitev® még nem szig-

ni�káns eltérés, azonban a hengeres fúvókánál mért 2.65 ± 0.09, de f®leg a konvergens

fúvóka 3.46 ± 0.29 kitev®je már jelent®s eltérést mutat. Tehát argonban az eredeti p2.350

Hagena-skálázás t¶nik jobb közelítésnek, vagyis általában nincs létjogosultsága a korrigált

p1.80 skálázásnak.
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Xenonban a mérések a konvergens fúvóka esetén kiugróan meredek függést mutattak.

A másik három fúvóka (hengeres, de Laval 1 mm, mikrofúvóka) viszonylag jól megköze-

lítette a várt függést (1.8), de az 1 mm-es Laval fúvóka adataira nehezen volt illeszthet®

hatványfüggvény. Bár kevés a illesztési pont, de optimálisabb szétválasztani a nyomástar-

tományt ennél a fúvókánál, amivel 2-12 bar között egy alacsony kitev® (1.46), 12-20 bar

között pedig egy nagyobb (3.1) volt jobban illeszthet®. Fontos itt megemlíteni, hogy a kü-

lönböz® nyomástartományok különböz®képpen is skálázódhatnak. Esetünkben azonban a

széles tartományon nehéz volt pontosan mérni a háttérnyomást, ezért ha jól lehetett il-

leszteni a 2-20 bar tartományon, akkor nem vizsgáltuk a különböz® tartományok esetleges

eltér® skálázását.

A kiegészít® konvergens fúvókánál tehát mindkét gáz esetében szigni�kánsan mere-

dekebb, nagyobb exponens¶ függést láttunk. Vagyis a klaszterek mérete xenonban me-

redeken növekszik és 12 bar felett abszolút értékben is a legnagyobb a többi fúvókához

képest. Ennek valószín¶leg az az oka, hogy a klaszterez®dés folyamata egyrészt elkezd®-

dik a 12 mm hosszú hengeres térfogatban (a fallal való kölcsönhatás nem akadályozza a

folyamatot), másrészt a kis átmér® (650 µm) koncentrálja, kollimálja azt a s¶r¶séget, ami

az eredeti hengeres fúvókát elhagyná. Ezek alapján, ha a legnagyobb klaszterek elérése a

cél, akkor ez a fúvóka egy optimális választás lehet xenon gázzal.

Ellentmondásos, hogy argonban - amelynek kondenzációs hatásfoka jóval alacsonyabb

- ahhoz képest is alacsony klaszterjelet detektáltunk. Ez rávilágít az anyagmin®ségt®l való

függés problémájára, vagy éppen a skálázások klaszterméret tartománytól való függésére.

Az argonban és xenonban mért adatok összehasonlítása érdekes eredményt ad. A

Hagena-törvény a kondenzációs paraméteren keresztül veszi �gyelembe az anyagfüggést

(21 egyenlet) és az argon, valamint xenon klaszterek méretének aránya csak a k paraméter

függvénye, azaz N̄cl,Xe/N̄cl,Ar = (kXe/kAr)
2.35 ≈ 40, a nyomástól független. A 19. ábrán
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látható, hogy ez a mért arány általában sokkal magasabb érték¶ és messze nem konstans,

er®sen nyomás- és fúvókafügg®, különösen a (2) kiegészít®, konvergens fúvóka esetén ad

nagy eltérést. Ez azt jelenti, hogy az anyagfüggés a kísérleti adatok értelmezése szerint

nem írható le egyszer¶en a fenti alakban a k paraméterrel, és/vagy a fúvókageometriá-

tól is függ. Eredményeim [94] tehát megmutatják, hogy a klaszterez®dés anyagfüggésének

leírásához nem elegend® egyetlen kondenzációs paraméter használata.

19. ábra. Xenonban és argonban meghatározott klaszterméretek aránya a nyomás függvé-
nyében különböz® fúvókák esetén. (A kiegészít® konvergens fúvóka görbéjét öttel osztot-
tam az összehasonlíthatóság végett.)

8.5. Konklúzió

A Rayleigh-szórás diagnosztika tehát egy e�ektív mérési módszer a gázjetbeli klaszte-

rek méretének közelít® meghatározása szempontjából. Vizsgálataink során demonstrál-

tuk, hogy a klaszterméret er®sen függ a különböz® fúvókageometriáktól, ill. ezek más

skálatörvényeket adhatnak a klaszterméretre. Ennek az a következménye, hogy különbö-

z® nyomásokon nagy eltéréseket kapunk az irodalomban széleskör¶en használt analitikus
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kifejezésekhez képest. Megmutattuk tehát, hogy ezek a formulák (Hagena- és korrigált

Hagena-skálázás) akár nagyságrendi eltérést is adhatnak a valós klaszterméretekhez ké-

pest, és f®leg a különböz® geometriák használata vezetheti félre a lézer-klaszter kölcsön-

hatások vizsgálatát.

Bár Hagena kísérletei messzemen®en a legalaposabb munkát jelentik ezen a területen

- számos gázban elvégezte analízisét - a kés®bbi vizsgálatok sokszor egyféle gázban, leg-

gyakrabban argonban nézték a klaszterez®dés folyamatát és a nyomás, ill. fúvókageometria

változtatásával vizsgálták a Γ∗(p0, deq) tartományokat. Ezért vizsgáltuk az anyagfüggést is

két gáz használatával, amellyel megmutattuk egyrészt, hogy a k kondenzációs paraméter

(21) egyenletbeli megadása általánosságban elégtelen az anyagfüggés leírásához, másrészt

az eredményeink alapján a paraméter k(deq) geometriai függése is kimutatható a kialakuló

klaszterek méretében.

A klaszterez®dés egy viszonylag lassú folyamat. Vizsgálataink megmutatták, hogy a

fúvókageometriától függ®en szükséges valamekkora távolság (∼ 1 mm) a teljes kondenzá-

cióhoz, tehát helyfüggést is mutat a klaszterek mérete. Ez és a gázjetek megmért térbeli

s¶r¶ségeloszlása mutatja, hogy a nagyintenzitású lézerek gázjetekbe fókuszálása nagy kö-

rültekintést igényel.

A fentiek alapján látható, hogy megfelel® mechanika segítségével akár háromdimenziós

térbeli eloszlást is kaphatunk a klaszterek eloszlásáról a gázjetben, illetve nagy pontos-

sággal állíthatjuk a lézer-target pozíciót. Az irodalomban ritka a klasztertarget-eloszlás

nagy pontosságú állításával végrehajtott lézer-klaszter kölcsönhatások vizsgálata, ahol egy

diagnosztikai ill. egy nagyintenzitású lézernyalábbal részletesen letapogathatjuk a klasz-

tereloszlás változását, ill. annak hatását a magas harmonikusok fázisillesztési tulajdonsá-

gaira.
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9. Magas harmonikusok klaszterekben

A magas harmonikusokat a 7.1. fejezetben bemutatott titán-zafír lézerrel keltettük, amely-

nek paraméterei a 3. táblázatban olvashatók. A gáztarget a (2) kiegészít® konvergens fú-

vóka (lásd 8.2. fejezet) által el®állított gázjet volt, amelynek tulajdonságait, az átlagos

klaszterméretet a lézeres Rayleigh-szórás diagnosztika segítségével határoztuk meg, (lásd

8.3. fejezet).

A szelep nyitvatartása a kísérletek során tipikusan 1-1.5 ms id®tartam volt. Azért vá-

lasztottuk ezt az id®tartamot, mert itt a röntgen árnyképfelvételek már megfelel® gáz-

s¶r¶séget mutattak, másrészt így nem romlott számottev®en a vákuumszint a VUV-

spektrométerben. A HHG kísérletek után végeztük a Rayleigh-szórás diagnosztikát, ami-

b®l viszont kiderült, hogy a klaszterméret ilyen id®tartam alatt általában nem érte el a

maximális értékét. A szelepre adott nyomást tipikusan 1-20 bar tartományban változ-

tattuk a gázreduktor óráján, 0.5 bar pontossággal. A kísérletek során négy nemesgázt

vizsgáltam, amelyek különböz® mértékben klaszterez®dnek, (lásd 4.2. fejezetet). Egyrészt

a különböz® gázok alkalmazásával, másrészt a nyomás változtatásával vizsgáltuk az ato-

mos és klaszteres közeg harmonikuskeltési tulajdonságait.

A lézernyalábot általában a jet elé, vagy után fókuszáltuk, hogy a fázisillesztés geo-

metriai feltétele teljesüljön és intenzívebb harmonikusokat kapjunk. Amennyiben a jet a

fókusz után helyezkedik el, úgy a rövid elektrontrajektóriák járulékai dominálnak, mivel

esetükben teljesül a fázisillesztés feltétele [98]. A jetben lév® lézerintenzitást egyrészt a fó-

kuszsík eltolásával, másrészt az attenuátorral változtattuk. Példaként 10 mm-es fókuszsík-

jet távolság mellett a lézerintenzitás ≈ 7× 1013 W/cm2 a gázjetben, amely értéket a 3.1.2

fejezetben leírtak alapján határoztam meg. A távolság a lézertengely és fúvóka között

(x tengely) tipikusan 1-2 mm volt, amely biztosítja a rövid kölcsönhatási hosszt és a
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megfelel® s¶r¶séget. A rövid kölcsönhatási hosszúság megengedte, hogy a harmonikusok

reabszorpcióját elhanyagoljuk.

A spektrométerben kb. a 45. rendig detektáltuk a páratlan harmonikusokat. Egy ti-

pikus spektrum látható a 20. ábrán argonban, 14 bar nyomáson, 1014 W/cm2 lézerin-

tenzitáson. Ezen az intenzitáson az Ec levágási energia (3.3.2 fejezet) a 25. harmonikus

rend közelében van, amelynél tehát magasabb energiájú harmonikusokat is detektáltunk.

A rács di�rakciós hatásfoka azonban 30 nm hullámhossz alatt csökken, tehát a harmoni-

kus rendek valós intenzitása magasabb, mint az ábrán látható. Hangsúlyozandó, hogy az

Ec energia fenti de�níciója egyatomos válasz esetén értelmezett, a terjedési e�ektusokat

nem veszi �gyelembe, és a meghatározása esetünkben nehézkes, de közelít®leg érvényes az

általunk mért spektrumra.

20. ábra. Integrált magas harmonikus spektrum argonban.

Azért, hogy összehasonlítsuk a HHG folyamat tulajdonságait különböz® gázokban,

illetve különböz® paraméterek szerint, általában egy-egy kiválasztott platótartománybe-

li harmonikus rend intenzitását vizsgáltuk. Bár a különböz® rendek hasonló viselkedést

mutatnak, egy adott rend kiválasztása csökkenti a hullámhosszfügg® terjedési e�ektu-

sok (pl. abszorpció) zavaró hatását. A következ® fejezetekben ezért a 15ωL, 19ωL, 25ωL
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és 27ωL intenzitását vizsgáltam. A rendek kiválasztását az optikai rács hatásfoka mellett

az indokolta, hogy a három különböz® gázban egyrészt platótartománybeli (15ωL, 19ωL),

másrészt levágási energia környékén lév® (25ωL, 27ωL) rendeket is vizsgáljunk.

Els®dlegesen a harmonikusok intenzitását és spektrális tulajdonságait (például spekt-

rális eltolódásokat) mértük több paraméter függvényében, vagyis különböz® gázokban,

lézerintenzitásokon, fókuszpozícióban és nyomásokon.

9.1. A magas harmonikusok intenzitása

A növekv® klaszterméret hatását már korábban meg�gyelték a harmonikusok intenzitá-

sában. Alacsony nyomástartományban, tehát kis klasztereknél a nyomás függvényében a

kilencedik harmonikus intenzitás p1.90 , magasabb nyomásokon, tehát nagyobb klaszterek

esetén meredekebb p2.90 skálázását mérték xenonban [49].

A harmonikusok intenzitása a nyomás növelésével bizonyos határok között atomos gá-

zokban is növekszik. Az atomos, ill. klaszter közegek esetében azonban ez a növekedés

különböz®képpen skálázódik, amelyet mi is meg�gyeltünk. Tehát a klaszterek jelenléte

a HHG intenzitás nyomásfüggése alapján is vizsgálható. Méréseink során f®leg argonban

volt látványos a változás, ahol alacsony nyomáson még a nagyon kis klaszterek jellemz®-

ek. A 21a. ábrán látható a 27ωL intenzitása a nyomás függvényében adott lézerintenzitás

mellett, összehasonlítva héliumban és argonban. Alacsony nyomáson, argonban és hélium-

ban is végig, lineárisnál is lassabb növekedés látható. 6 bar háttérnyomás felett azonban

argonban meredeken növekedni kezd a konverzió. Argonban 2 bar-on N̄cl < 100, tehát

elhanyagolható a klaszterek jelenléte, viszont 6 bar-on20 már N̄cl ≈ 1000. A klaszterméret

xenonban már 2 bar nyomáson is jelent®s, N̄cl ≥ 1500, tehát feltehetjük, hogy xenon-

ban a klasztere�ektusok a vizsgált nyomástartomány egészén dominálnak, míg argonban

20Argonban a kiegészít®, konvergens fúvóka esetén a Rayleigh-szórás diagnosztikánk nem adott meg-
bízható eredményt, ezért a Hagena-skálázást használtuk ezen értékek megbecslésénél.
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(a) (b)

21. ábra. (a) A 27. harmonikus integrált intenzitása a nyomás függvényében 6.5 ×
1013 W/cm2 lézerintenzitás mellett. (b) A 25. harmonikus integrált intenzitása a nyo-
más függvényében héliumban, argonban és xenonban 6.5 × 1013 W/cm2 lézerintenzitás
mellett.

a klaszterméret az alacsony tartományban van, ahol az e�ektusok elkezdenek dominálni.

Xenonban a nyomásfüggés meredeken indul, hasonlóan a 6 bar argon feletti viselkedéshez,

aztán telít®dik és csökken a konverzió a terjedési e�ektusok miatt. Bár a meredek növe-

kedés tartományában a kevés mérési pont argonban sem elegend® a kielégít® illesztéshez,

közelít®leg négyzetes nyomástól való függés látható. Ez a lineárisnál nagyobb növekedés

a klasztereknek tulajdonítható.

Azt is fontos megjegyezni, hogy 6.5×1013 W/cm2 intenzitás esetén argonban a levágási

energia a 21ωL környékén jelentkezik. Tehát valószín¶síthet®, hogy a 27ωL intenzitásának

meg�gyelt növekedése a háttérnyomás függvényében a növekv® klasztereknek is köszön-

het®. Ez egybevág ugyanis azon numerikus jóslatokkal [60], miszerint a platótartomány

klaszterek esetén kiterjedhet az Ip + 8Up energiákra, amely ez esetben a 31ωL környékén

várható.

A 22. ábra a harmonikus konverzió lézerintenzitástól és nyomástól való függését együt-

tesen szemlélteti a klaszterek lehetséges hatása szempontjából. A 25ωL konverzió lézerin-
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tenzitástól való függése látható különböz® nyomásokon argonban, amely gyorsan növekszik

a klaszterek megjelenésével, vagyis amikor elkezdenek dominálni 6 bar felett. 2 bar nyomá-

son a klaszterek elhanyagolhatók, 6 bar nyomáson kezdenek dominálni, 12 bar nyomáson

már egyértelm¶ a klaszterez®dés. Látható, hogy a legmagasabb harmonikus konverzió a

legnagyobb nyomásnál, azaz 12 bar mellett jelentkezik, és alacsonyabb lézerintenzitásokon

(< 1.2× 1014 W/cm2) meredeken növekszik, ellentétben a két alacsonyabb nyomásérték-

kel, ahol kisebb klaszterek vannak, és ahol ≈ 1014 W/cm2 intenzitás mellett már telít®dik

a hozam. Tehát nagyobb klaszterek esetén is látható a telít®dés, s®t határozottabb le-

csengés, vagyis a klaszterek esetén n®het a konverzió, de az ionizációs küszöb hasonló az

atomos esethez.

22. ábra. A 25. harmonikus intenzitása a lézerintenzitás függvényében argonban 2, 6 és
12 bar nyomáson.

Kísérleteinkkel is demonstráltuk, hogy atomos gázokban, pl. héliumban a harmonikus

intenzitás a nyomással gyengén növekszik, míg argonban, ahol már klaszterek vannak je-

len a közegben, egy meredekebb függés látható. Ezen mérési eredményünk azonban kissé

különbözik a fejezet elején említett, az atom- és klaszter közegek korábbi összehasonlítá-

sának eredményeit®l. Ennek oka lehet a kísérleti feltételek különböz®sége, eltér® terjedési
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e�ektusok. A méréseikhez használt hosszabb, 140 fs impulzushosszúságú lézer használa-

ta, szemben a mi 40 fs-os impulzushosszunkkal min®ségi különbséget jelenthet, ugyanis a

klaszterek felbomlásának, Coulomb-robbanásának karakterisztikus ideje 100 fs nagyság-

rendben mérhet®.

Ennél fontosabb lehet azonban a targetparaméterek különböz®sége, a klaszterek eltér®

mérete az eltér® fúvókageometria következtében. Argon gázjetben a kiegészít® konvergens

fúvókánk esetében közelít®leg N̄cl ∝ p3.50 szerint skálázódik a nyomással a klaszterek mére-

te (lásd 4. táblázat). A 13. ábrán azonban látható, hogy a Rayleigh-szórás diagnosztikában

megfelel® nagyságú szórt jel és hatványfüggvény illesztése argonban csak > 8 bar nyomás-

tartomány esetén volt lehetséges, és < 12 bar tartományon jóval alacsonyabb növekedés

volt meg�gyelhet®.

A lézer-klaszter kölcsönhatás egyszer¶ képében az optikailag aktív elektronok kollektív

oszcillációt végeznek a pozitív töltés¶ ionmátrix körül. Feltehet®, hogy egy dipólusként

viselkedik a rendszer, és ezen modell segítségével megmutatható [49], hogy a harmonikusok

intenzitása Iq ∝ p20N̄
2/3
cl . Egy esetleges lineárisnál kisebb növekedése a klaszterméretnek a

< 12 bar tartományon megmagyarázza a harmonikus intenzitás általunk mért gyengébb

növekedését. A HHG folyamat er®sen nemlineáris kölcsönhatás következménye, érzékeny

függést mutat a targetparaméterekt®l. A klasztere�ektusokra vonatkozó eredményeket

ezért is nehéz reprodukálni.

Donnelly és munkatársai [48] korábban megmutatták, hogy a harmonikus konverzió a

lézerintenzitás viszonylag keskeny tartományán nagyobb nemlinearitást mutathat klasz-

terközegben, mint atomi közegben. A konverziót ezért mi is vizsgáltuk a lézerintenzi-

tás függvényében, a gázjet-fókusz pozíció változtatásával, konstans lézerenergia mellett.

A 23a. ábrán látható a 15. harmonikus konverziója a lézerintenzitás függvényében 6 bar

nyomáson, három gáz esetén. Mindhárom gázban meg�gyelhet®, hogy a lézerintenzitás
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(a) (b)

23. ábra. (a) A 15. harmonikus integrált intenzitása a lézerintenzitás függvényében 6 bar
nyomáson. (b) A 19. harmonikus integrált intenzitása a lézerintenzitás függvényében
12 bar nyomáson.

növelésével a konverzió kezdeti növekedése után telít®dés mutatkozik, amelyet egy lecsen-

gés követ 1 − 2 × 1014 W/cm2 intenzitás körül. Elmondható, hogy argonban nagyobb

lézerintenzitáson jelentkezik a konverzió maximuma, de a csökkenése nagyságrendileg ha-

sonló intenzitáson következik be mindhárom gázban ezen kísérleti feltételek mellett, a

klaszterez®dést®l függetlenül.

A xenonban mért konverzió a legmagasabb, alacsonyabb lézerintenzitáson majdnem

egy nagyságrenddel nagyobb az argonhoz viszonyítva, héliumban pedig a legalacsonyabb.

Tehát látható a konverzió gáztól függ® er®södése, héliumban a legkisebb, xenonban a

legnagyobb. A xenonbeli harmonikus szaturál a legalacsonyabb lézerintenzitáson (a leg-

alacsonyabb ionizációs potenciálnak megfelel®en), a héliumban mért a legmagasabban.

Fontos megjegyezni, hogy az intenzitásbecslésünk nagy hibával bír, tehát csak relatív

összehasonlítás tehet®, de a három gázra jellemz® IBS intenzitások szerint (lásd 1. táb-

lázat) telít®dnek a harmonikus intenzitások. A xenonban mért legmagasabb konverzió
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természetesen nemcsak a klasztereknek tulajdonítható, ugyanis a három gáz közül xenon-

ban a legmagasabb az atomi konverzió.

A 23b. ábrán a 19ωL látható magasabb, 12 bar nyomáson héliumban és xenonban,

ahol szigni�káns a különbség a klaszterek méretében. Héliumban ugyanis nagy nyomáson

sincsenek klaszterek, xenonban pedig N̄cl ≈ 106. Héliumban gyenge növekedés látható a

harmonikus konverzióban, amely ≈ 2×1014 W/cm2 lézerintenzitás körül telít®dik. Xenon-

ban viszont meredeken növekszik a harmonikus konverzió 1014 W/cm2 intenzitás körül,

azonban az alacsonyabb ionizációs potenciálja miatt a növekedés hamarabb, nem sokkal

1014 W/cm2 intenzitás felett telít®dik és aztán csökkenésbe vált. Ezzel a mi kisérletünk-

kel is meger®sítjük azt a tényt, hogy egyszer¶en, önmagában egy klaszteres közeggel az

ionizációs limitet nem lehet számottev®en kitolni.

A gázok közül xenonban keletkeznek a legnagyob klaszterek (k = 5500), azonban ez a

gáz rendelkezik a legkisebb ionizációs potenciállal. A klaszterméret a kezdeti gázh®mér-

séklet csökkentésével nagy hatásfokkal [99] (közelít®leg N̄cl ∝ 1
T 5
0
) növelhet®. Ez alapján

argon (k = 1650), vagy akár neon (k = 185) gázban is érdemes harmonikusokat kelte-

ni, mert ezekben a gázokban az ionizációs potenciál nagyobb, tehát magasabb rendek

keletkeznek, és a klaszterek esetleges hatékonyságát a konverzióban nem ellensúlyozza a

könnyebb ionizálhatóság.

9.2. A magas harmonikusok spektrális szélessége

12 bar háttérnyomáson keltett harmonikusok spektrumában meg�gyeltük, hogy a xenon-

ban keltett rendek spektrális szélessége szigni�kánsan nagyobb, mint héliumban (24. ábra).

12 bar nyomáson már viszonylag nagy klaszterek vannak xenonban, míg héliumban elha-

nyagolható a jelenlétük. A magasabb konverzió is látható xenonban, összhangban korábbi

meg�gyelésekkel.
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24. ábra. A harmonikus spektrum héliumban (fent) és xenonban (lent) 12 bar nyomás
mellett. Xenonban látható a spektrális kiszélesedés.

Ez a spektrális kiszélesedés a nyomással növekszik, amelyben a klasztereknek is lehet

szerepe. A harmonikusok spektrális szélessége a vizsgált 30-50 nm-es tartományon nem

mutatott héliumban és argonban szigni�káns növekedést a nyomással. Egyes harmoniku-

sok esetén a teljes spektrális szélesség 1.4-2 nm között változott, xenonban azonban a

nyomással közel lineáris növekedést láttunk. A 15ωL spektrális szélessége 2 bar nyomáson

1.9 nm, 12 bar-on már 4.5 nm. Ezen eredmények egybevágnak C60 fullerénmolekulákon

végzett kísérletekkel [100], ahol az atomos közeghez képest szintén a harmonikus vonalak

kiszélesedését detektálták.

Az atomos és klaszteres közeg esetén meg�gyelt különböz® skálázások tehát megen-

gedik a xenon klasztereken és hélium atomokon keltett harmonikusok összehasonlítását,

annak ellenére is, hogy a harmonikusok konverziója er®sen függ a közeg anyagi min®ségé-

t®l. A klaszterek járulékának explicit vizsgálata a spektrális szélesség tekintetében például

a T0 h®mérséklet változtatásával lehetséges.

9.3. A magas harmonikusok kékeltolódása

Számos vizsgálat történt a harmonikuskeltés spektrális tulajdonságainak kutatásában.

Meg�gyelték [40, 41], hogy a fókuszsík és target pozíciójának relatív változtatásával, te-

hát a lézerintenzitás növelésével kékeltolódás jelentkezik a spektrumban, amely az io-

nizált közegben terjed® lézerimpulzus önfázismodulációjának következménye (lásd 3.4.5.



9. MAGAS HARMONIKUSOK KLASZTEREKBEN 78

(a) (b)

25. ábra. Harmonikus rendek kékeltolódása növekv® lézerintenzitással. Integrált harmoni-
kus spektrum (a) héliumban 2 bar-on (b) xenonban 2 bar-on.

fejezet): a kölcsönhatási tartományban lév® szabad elektronok növekv® s¶r¶sége miatt

a közeg törésmutatója megváltozik, amely a lézer központi hullámhosszát csökkenti, és

végeredményben ez okozza a harmonikusok eltolódását.

A harmonikus rendek kékeltolódása növekszik mind a lézerintenzitás, mind a nyomás

növelésével. Méréseink során mi is meg�gyeltük ezt az e�ektust, a 25. ábrán látható a

harmonikus spektrum három különböz® lézerintenzitás esetén héliumban és xenonban.

Szigni�káns kékeltolódás látható a 26. ábrán is, amely ugyanezt mutatja, relatíve nagy

s¶r¶ség¶, 12 bar nyomással érkez® argon gázjetben. A harmonikusok intenzitása sokkal

nagyobb xenonban, mint héliumban. Argonban 12 bar nyomás mellett kapunk hasonló

konverziót, mint xenonban 2 bar mellett. Meg�gyeltük tehát a korábban, atomos gázokban

publikált spektrális kékeltolódásokat a lézerintenzitás függvényében, klaszteres gázközeg

esetében is.

Vizsgáltam a kékeltolódást az anyagi min®ség függvényében is, ez látható a 27. ábrán

a 21ωL esetén. Látható, hogy a lézerintenzitás növelésével létrehozott spektrális eltolódás

összemérhet® a szomszédos harmonikus rendek közötti távolsággal. Ezen e�ektus lehet®-
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séget ad a harmonikus hullámhosszak �nom hangolására [101] a lézerintenzitás változ-

tatásával, vagyis egy kvázi folytonosan változtatható, koherens EUV forrás állítható így

el®.

26. ábra. Kékeltolódás 12 bar argonban.

27. ábra. A spektrális kékeltolódás függése a lézerintenzitástól a 21. harmonikus esetén
három gázban, 6 bar nyomás mellett.

A 27. ábra alapján mi is megmutattuk, hogy a paraméterek �nom állításával, illetve

különböz® gázok alkalmazásával a harmonikusok akár röntgen FEL berendezések magim-

pulzusaként is használhatók. Bár a megfelel® spektrális hangolhatóság nagy el®nyt jelent

az alkalmazások szempontjából, további vizsgálatok szükségesek. A kékeltolódás mértéke

érzékeny függést mutat a s¶r¶ségt®l, tehát a fúvóka-lézertengely távtól is. Ezért fontos a



9. MAGAS HARMONIKUSOK KLASZTEREKBEN 80

s¶r¶ségeloszlás pontos mérése, kézben tartása Rayleigh- és interferometrikus diagnoszti-

kákkal.

9.4. A magas harmonikusok vöröseltolódása

A HHG kísérleteink során a fentiekben részletezett tulajdonságokon kívül meg�gyeltünk

egy új, másfajta spektrális eltolódást, amely explicite a klaszterek hatásának tulajdonít-

ható. Viszonylag alacsony lézerintenzitáson, növekv® nyomás mellett egy ellentétes irányú

spektrális vöröseltolódást detektáltunk. Az e�ektus xenonban volt számottev®, viszonylag

nagy nyomáson, ahol nagy klaszterméret jellemz®.

A 28. ábrán látható a 6.5×1013 W/cm2 lézerintenzitáson xenonban keltett harmonikus

spektrum 2 bar, ill. magasabb, 12 bar nyomás mellett. A kismérték¶, de egyértelm¶ spekt-

rális eltolódást a hosszabb hullámhosszak felé a gázjett®l távolabbi fókuszpozícióban, kb.

10 mm távolságban lehetett detektálni.

28. ábra. Xenonban keltett harmonikus spektrum 2 és 12 bar nyomáson, 6.5×1013 W/cm2

lézerintenzitás mellett.

A kvantitatív vizsgálat érdekében a 29. ábrán a q = 21 − 29 harmonikus rendek ese-

tén a nyomás függvényében ábrázoltam a vöröseltolódást. Növelve a nyomást növekszik
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a vöröseltolódás, vagyis a szabad elektronok okozta kékeltolódáshoz képest egy ellentétes

el®jel¶ e�ektust látunk. Ez a típusú eltolódás majdnem egy nagyságrenddel kisebb a kékel-

tolódásnál, 2 bar-hoz képest ∆λq/λq ∼ 10−2 nagyságrend¶ 12 bar nyomáson. A 29. ábrán

látható, hogy az eltolódás mértéke növekszik a nyomással, majd 8 bar felett telít®dik.

A telít®dés valószín¶leg az atomi szabad elektrons¶r¶ség növekedésének tulajdonítható,

amely a nyomással szintén növekszik.

29. ábra. Különböz® q harmonikus rendek esetén mért ∆λq/λq vöröseltolódás xenonban
a nyomás függvényében, 6.5× 1013 W/cm2 lézerintenzitás mellett.

9.5. A vöröseltolódás értelmezése a nanoplazma-modell segítségé-

vel

A lézer-klaszter kölcsönhatás közben a klaszterek ionizálódnak, amely során ún. nanoplaz-

máról beszélhetünk. A lézertérben való felbomlásuk karakterisztikus ideje több paraméter,

így a lézerintenzitás függvénye is [61]. Nagyobb intenzitásokon a klaszterek el®bb szétes-

nek, de az alkalmazott impulzushosszon (40 fs) feltehet®, hogy a nanoplazma egyben

marad.
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A fejezetben megmutatom, hogy a harmonikus nyaláb terjedése közben a nanoplazma

jelenléte okozza az el®z® fejezetben bemutatott vöröseltolódást. A növekv® nyomással

növekszik a klaszterek mérete, így a nanoplazma közeg járuléka is. A nanoplazma optikai

tulajdonságait Tisch [79] vizsgálta és meghatározta analitikus alakban21 a diszperziós

járulékát a klasszikus Drude-modell alapján [102]. A dielektromos függvény a nanoplazma

esetén

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω(ω + iν)
, (27)

ahol ωp a plazmafrekvencia és ν az elektron-ion ütközési frekvencia. Alkalmazható az

ütközésmentes eset (ν = 0), mert a rövidebb impulzusokkal (< 100 fs) való kölcsönhatás

id®tartama alatt az ütközések kevésbé dominálnak. A klasztereket most is gömbalakúnak

feltételezve, az rcl sugarú dielektrikum gömbök dipólmomentuma [103]

p =

[
ε(ω)− 1

ε(ω) + 2

]
r3clE0, (28)

ahol E0 az elektromos térer®sség amplitúdójának maximuma. Az ionizált klaszter közeg

lineáris szuszceptibilitása ρcl klaszters¶r¶ség mellett

χcl =
ρcl p

E0

= ρcl

[
ε(ω)− 1

ε(ω) + 2

]
r3cl. (29)

A (29) egyenletbe helyettesítve a (27) egyenletet, és elektrons¶r¶ségekkel átírva

χcl = −ρcl
ω2
p

3ω2 − ω2
p

r3cl = −ρcl
Ne

3Ncrit −Ne

r3cl, (30)

ahol Ne az elektrons¶r¶ség a klaszter nanoplazmában, Ncrit = ε0m
e2
ω2 a kritikus elektron-

s¶r¶ség, ρcl pedig az átlagos klaszters¶r¶ség a lézerimpulzus kölcsönhatási térfogatában.

21A következ® egyenletek CGS-rendszerben kerültek felírásra.
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A nanoplazma közeg törésmutatója ω frekvenciájú fény esetén ütközésmentes esetben így

ncl(ω) = (1 + 4πχcl)
1/2 ≈ 1 + 2πχcl = 1− 2πNer

3
clρcl

3Ncrit −Ne

. (31)

Látható, hogy ncl > 1, ha Ne > 3Ncrit és ncl < 1, ha Ne < 3Ncrit. A q-adik harmonikus

rend esetén a nanoplazma közeg járuléka így ∆kq = kq − qk1 = kq (nq − n1), amelyb®l

a (31) egyenletet használva

(∆kq)nanoplasma ≈
q · 2π
λ1

[(
1− 2πNer

3
clρcl

3Nq,crit −Ne

)
−
(

1− 2πNer
3
clρcl

3Ncrit −Ne

)]
, (32)

ahol Nq, crit = q2 ·Ncrit a kritikus elektrons¶r¶ség a q-adik rend esetén.

A (32) egyenlet els® tagja < 1 a harmonikusok magas frekvenciája miatt, a második

tag pedig > 1, vagyis (∆kq)nanoplasma < 0. Tehát a kölcsönhatási térfogatban lév® atomi

szabad elektronok járulékához képest, amely ∆kelectron > 0 (lásd (17) egyenlet) ellentétes

el®jel¶ ez a járulék, vagyis a nanoplazma vöröseltolódást okoz.

A HHG folyamatban a szabad elektronok hatása, vagyis az ionizáció indukált kék-

eltolódás dominál általában, viszont egy bizonyos intenzitáshatár alatt az atomok sza-

bad elektronjainak száma elég alacsony a kölcsönhatási tartományban. A vöröseltoló-

dás jóval kisebb mérték¶, mint a kékeltolódás, ezért nehezen volt kimutatható, csak a

lézerintenzitás- és fókuszálási paraméterek keskeny tartományában sikerült. Továbbá csak

xenonban �gyeltem meg, ahol nagy klaszterek vannak jelen a közegben, tehát a nanoplaz-

ma elektronok képesek dominálni. Ezért is fontos a klaszterméret és s¶r¶ségeloszlás minél

pontosabb vizsgálata, így a független Rayleigh-szórás diagnosztikával meghatároztuk az

átlagos klaszterméretet.
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9.6. A klaszterek mérete és s¶r¶sége a nanoplazma-modellben

A [104] publikációnkban xenonban keltett magas harmonikusok spektrális eltolódását vizs-

gáltuk a klasztermérett®l és s¶r¶ségt®l függ®en. Ez azért tehet® meg, mert a nanoplazma-

modellben a spektrális eltolódás az N̄cl klaszterméret és ρcl klaszters¶r¶ség szorzatának

függvénye. A nanoplazma (32) fázisjáruléka kifejezhet® hullámhosszban:

(
∆λq
λq

)
nanoplasma

≈ −2πr3clρcl

[
1

3Ncrit/Ne − 1
− 1

q2 · 3Ncrit/Ne − 1

]
, (33)

amely alapján könnyen összehasonlítható a számolt és mért vöröseltolódás a különböz®

harmonikusokra. A (33) kifejezés az Ne klaszterbeli elektrons¶r¶ségt®l gyenge függést

mutat, de természetesen a kölcsönhatás során értéke növekszik, [79] számolásai alapján

eléri a 60Ncrit értéket, ezért az Ne ≈ 1023 cm−3 s¶r¶séggel számoltunk.

A mért vöröseltolódással továbbá megbecsülhetjük a kölcsönhatási tartományban jel-

lemz® klaszters¶r¶séget xenonban, ugyanis a klaszterek által indukált harmonikus vörös-

eltolódás a klaszters¶r¶ség és -méret függvénye. A klaszterparaméterek kvantitatív becs-

léséhez a 21. harmonikust választottuk ki. A kétváltozós ∆λq(ρcl, rcl) függvény a 21ωL

esetén a 30. ábrán látható. A függvény bizonyos (ρcl, rcl) tartományok esetén adja vissza

a mért vöröseltolódásokat. Ezzel egy harmonikus rend spektrális eltolódásából következ-

tethetünk a klaszterek méretére és s¶r¶ségére. A klaszterméret más, független módszerrel

történ® meghatározásával pedig becslést kaphatunk a klaszterek s¶r¶ségére.

A Hagena-skálázás alapján tehetünk egy els® becslést a klaszterméretre, amely N̄cl ≈

105 atomszámot ad eredményül. A fúvókageometriát és az adott kísérleti feltételeket azon-

ban ez a formula kevésbé veszi �gyelembe. A kiegészít® konvergens fúvóka esetében, 12 bar

nyomáson xenonban a Rayleigh-szórás diagnosztika segítségével meghatározott pontosabb
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30. ábra. A ∆λq=21 vöröseltolódás az rcl klasztersugár és ρcl klaszters¶r¶ség függvényében
a (33) egyenlet alapján, amely a nanoplazma hatását írja le. A szürkével színezett sáv a
0.6 nm-es hullámhossz-eltolódáshoz tartozó paramétertartományt jelöli.

klaszterméret22 N̄cl ≈ 106. Ez az atomszám rcl = 22 − 27 nm sugarú klasztereket jelent

a 2.16-2.73 Å tartományba es® Van der Waals sugár alapján. 2 bar-on már N̄cl ≈ 1600,

ezért feltételeztem, hogy 0 bar nyomás mellett nincs vöröseltolódás, és extrapoláltam

a számolások során. A 21ωL központi hullámhosszának 0.5 nm-es eltolódását mértem

12 bar-on 2 bar nyomáshoz képest, és további 0.1 nm eltolódást számoltam extrapoláci-

óval 2-0 bar között. Tehát a 21. harmonikus esetében meghatároztam a vöröseltolódást,

amely így ∆λ21 ≈ 0.6 nm értéket adott. A 30. ábrán látható, hogy a klaszters¶r¶ség a

ρcl ≈ 1.1− 2× 1014 cm−3 tartományba esik a mért 0.6 nm vöröseltolódás és klaszterméret

alapján. Nyílvánvaló, hogy nagyobb klaszterek mellett kisebb klaszters¶r¶ség van jelen a

közegben.

A (33) egyenletben lév® ρclr3cl faktor átírható egy elkent, átlagos atoms¶r¶ség érték-

re a Van der Waals sugár segítségével, amellyel ρclr3cl ≈ Natomr
3
VdW, tehát (∆λq/λq) ∝

22A HHG kísérletekben rövidebb szelepnyitási id®kkel, így valamivel kisebb klasztermérettel dolgoz-
tunk, mint a Rayleigh-szórás diagnosztika során, ezért kalibrációs méréseket hajtottunk végre.
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Natomr
3
VdW. Így a mért 0.6 nm vöröseltolódás Natom ≈ 1020 cm−3 atoms¶r¶ségnek felel

meg. Ezt összehasonlíthatjuk [86] adataival, amelyben hasonló fúvókával 12 bar xenonban

Natom ≈ 3× 1019 cm−3 legnagyobb atoms¶r¶séget mértek. Ez alapján a mi eredményeink

kb. háromszor nagyobb értéket adnak. Ennek egyik oka lehet, hogy bár hasonló a szelep

és fúvókageometria, de a gázeloszlás ezekre nagyon érzékeny. A másik ok lehet termé-

szetesen az egyszer¶, id®független modell, amelyben végig konstans klaszterméretekkel

számoltunk.

A vöröseltolódás mértékét a harmonikus rendek függvényében is megvizsgáltam. A 31.

ábrán látható, hogy a mért ∆λq/λq eltolódás növekszik a rendek q számával, konstans

nyomás és lézerintenzitás mellett (bal oldali tengely, kék karikák). A (33) egyenlet azonban

majdnem konstans hullámhossz eltolódást ad a harmonikus rendek függvényében. Tehát

a nanoplazma-modell alkalmazása nem magyarázza meg a harmonikus rendekkel növekv®

vöröseltolódást. Ez a változás a klaszters¶r¶ség megbecslésében egy hármas faktornál

kisebb hibát okoz. A 31. ábrán a jobb oldali tengelyen a különböz® harmonikus rendek

alapján meghatározott klaszters¶r¶ség becslések is láthatók.

A modell szerint a vöröseltolódás nyomástól való függése a klaszterméret alapján ská-

lázódik, tehát (∆λq/λq) ∝ p1.80 , ha a korrigált Hagena-skálázást vesszük, vagy magasabb

hatvánnyal, ha a saját, Rayleigh-szórás diagnosztikával meghatározott skálázást nézzük.

A 29. ábrán láthatóan azonban alacsonyabb hatvány szerint növekszik, illetve telít®dik

8 bar felett a vöröseltolódás. A telít®dés valószín¶leg a kölcsönhatási tartományban lév®

szabad elektronok növekv® száma miatt van, amely nagyobb nyomásokon elkezd dominál-

ni.

Ezen eredmények, bár származtatásuk közben több terjedési e�ektust elhanyagoltunk,

megmutatják, hogy a klaszterbeli nanoplazma és a róla keltett magas harmonikusok a

kölcsönös függés miatt megfelel® diagnosztikát jelenthetnek a lézer-klaszter kölcsönhatás
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31. ábra. ∆λq/λq spektrális vöröseltolódás a különböz® q harmonikus rendeknél p0 =
12 bar nyomás esetén xenonban (kék karikák). Számolt ∆λq/λq a (33) egyenlet alapján
rcl = 24 nm klasztersugár és ρcl = 1.4× 1014 cm−3 klaszters¶r¶ség mellett (folytonos kék
vonal). Számolt klaszters¶r¶ség a mért ∆λq/λq értékekb®l (barna karikák).

vizsgálatában. Nyílvánvaló, hogy a folyamatok jobb megértése azonban a nanoplazma (és

atomi szabad elektronok) id®függ® modellezését és az egyéb terjedési e�ektusok számba-

vételét kívánják.

9.7. Konklúzió

A magas harmonikuskeltés különböz® gázokban lehet®séget ad a klaszterek hatásának ki-

mutatására. Az atombeli és klaszterbeli elektronok járulékának elválasztása azonban nem

egyszer¶ feladat. Az általunk mért nagyságrendi különbség a harmonikus konverzióban az

atomos hélium és klaszteres xenon között csak részben tulajdonítható a klasztereknek, a

xenon atom válaszának is köszönhet®. Az argonban látott 6 bar feletti meredek növekedése

a konverziónak, amikor a klaszterek már elkezdenek dominálni a közegben, azonban nagy

valószín¶séggel ennek a közegnek tulajdonítható. Kísérleti eredményeimmel megmutat-
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tam, hogy bizonyos körülmények között a klaszterek növelhetik a konverziós hatásfokot,

de az atomos gázokhoz hasonló ionizációs küszöb limitáló tényez® marad.

Demonstráltam, hogy a spektrális kiszélesedés utalhat a klaszterek jelenlétére, a meg-

�gyelt kékeltolódás azonban klaszterez®dést®l független e�ektus. Ezen két spektrális tu-

lajdonság lehet®vé teszi a koherens harmonikus EUV sugárzás kvázi folytonos hangolha-

tóságát, amely akár röntgenlézer-er®sít®k magimpulzusaként is használható.

Az ionizációs intenzitáslimit alatt meg�gyeltem egy új e�ektust, a harmonikusok vö-

röseltolódását, amelyr®l kimutattam, hogy a klasztereknek köszönhet®. Ez egy ellentétes

el®jel¶ járulék a jól ismert atomi plazmaelektronok okozta kékeltolódáshoz képest, és a

klaszterbeli nanoplazma-elektronok hatásának tulajdonítható. A magas harmonikuskeltés

alacsony hatásfokát nagyrészt az atomos közegbeli szabad elektronok okozzák, jelenlé-

tük rontja a fázisillesztést (∆kelectron > 0). A nanoplazma (∆knanoplasma < 0) azonban

ellensúlyozhatja ezt, tehát az alkalmazása egy további eszköz lehet az e�ektívebb magas

harmonikuskeltés megvalósításának irányába.

Vizsgáltam a kölcsönhatási térfogatban a közegbeli átlagos klaszterméret és -s¶r¶ség,

valamint vöröseltolódás viszonyát. Megmutattam, hogy a kimért vöröseltolódás mértéke

a klasztereken keltett magas harmonikusoknál szorosan összefügg a klasztertarget tulaj-

donságaival, amely egy megfelel® diagnosztikai módszer lehet a nanoplazma dinamika

elemzésére. Mindezek segítséget adnak egy konzisztens kép felállításához a klasztereken

történ® harmonikuskeltésben.

Meghatároztam xenon gázban a klaszterek méretét és s¶r¶ségét. A klaszterek méretét a

Rayleigh-diagnosztikánkkal mértük meg, amely a vöröseltolódással együtt meghatározta a

klaszters¶r¶séget, jó egyezésben más csoportok becsléseivel. A három paraméter viszonyát

a nanoplazma-modell keretein belül vizsgáltam.
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A lézer-klaszter kölcsönhatás során id®független klaszterparamétereket feltételeztünk,

továbbá elhanyagoltunk egyéb terjedési e�ektusokat, de a lézer- és harmonikus nyalábok

terjedése során megbecsült fáziskülönbség így is megmagyarázta a harmonikusok mért vö-

röseltolódását. Els® közelítésben jó egyezést kaptunk a kísérleti és modellszámítási ered-

mények között, amellyel becsléseket kaptunk a klaszteres gáz tulajdonságairól és annak

harmonikus spektrumra gyakorolt hatásairól.

A jöv®ben célunk a nanoplazma hatásának pontosabb vizsgálata id®függ® modell-

számítások felhasználásával. Komplex targetek fejlesztése különböz® terjedési geometriák

vizsgálatát teszi lehet®vé. A gázok el®h¶tése konstans átlags¶r¶ség mellett a klaszterek

méretének ki�nomultabb változtatását teszi lehet®vé. A méreteloszlás �gyelembevételével,

a Rayleigh-szórás diagnosztika és HHG mérések szimultán végrehajtásával pontosabban

feltérképezhet®ek a magas harmonikuskeltés makroszkópikus tulajdonságai klaszteres kö-

zeg esetén.



10. ÖSSZEFOGLALÁS 90

10. Összefoglalás

T1. A Rayleigh-szórás diagnosztikával megmértem a klaszterek térbeli és id®beli el-

oszlását. Megmutattam, hogy a gázjet térbeli eloszlása er®s helyfüggést mutat, a s¶r¶ség-

pro�l nagymértékben függ a lézer és gázjet pozíciójától. Különböz® s¶r¶ségmodulációkat

detektáltam a négy vizsgált fúvóka esetén. Kísérletileg igazoltam azon szimulációs ered-

ményeket, miszerint a de Laval fúvókák a pontos geometriai arányoktól függ®en lyukas,

illetve a kölcsönhatások szempontjából elvárt négyszög alakú pro�llal is rendelkezhetnek.

[S4].

T2. Megmutattam, hogy a különböz® geometriájú fúvókákban a klaszterméret eltér®

hatványfüggvények alapján skálázódik a háttérnyomással. Meghatároztam a klaszterek

abszolút méretét különböz® fúvókageometriák esetén. Vizsgáltam a klaszterformálódás

anyagfüggését argon és xenon gáz használatával. Bizonyos fúvókák esetében az általam

meghatározott átlagos klaszterméretek nagymértékben eltértek a széleskör¶en használt

Hagena-skálázástól. Rámutattam, hogy a Hagena-törvény kondenzációs paramétere elég-

telen az anyagfüggés leírására, és hogy a paraméter függhet a fúvókageometriától. Ezen

eredmények szerint a Hagena-törvény, ill. az egyetlen anyagfügg® paraméter nem elegend®

a lézer-klaszter kölcsönhatások leírásához. [S4].

T3.a Magas harmonikus nyalábok konverziós hatásfokát vizsgáltam különböz® kon-

denzációs hatásfokkal rendelkez® gázok esetén a különböz® mérettartományban lév® klasz-

terek hatásának felderítésére. Megállapítottam, hogy a klaszterek növelhetik a HHG kon-

verziót, de az ionizációs küszöb számottev®en nem növekszik az atomos közegbeli érté-

kekhez képest. Ezek az eredmények összhangban vannak korábbi kísérletekkel. [S1, S2].

T3.b A legnagyobb klaszterméretet adó xenon jetben meg�gyeltem a háttérnyomás

növelésével a harmonikus rendek szigni�káns spektrális kiszélesedését, amely összemérhe-

t® a harmonikusok távolságával. Ez a klaszterek jelenlétének bizonyítéka. Demonstráltam,
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hogy a kékeltolódás és kiszélesedés kihasználásával egy kvázi folytonosan hangolható, ko-

herens EUV forrás nyerhet®, amely akár röntgen szabadelektron-lézerek magimpulzusa-

ként is alkalmazható. [S1].

T4. Els®ként mutattam meg, hogy viszonylag alacsony lézerintenzitások esetén, amikor

a szabad elektronok száma még kicsi, egy a nyomással növekv® vöröseltolódás lép fel a

harmonikus rendekben. Ez az eltolódás jóval kisebb, mint az általában domináló, szabad

elektronok által okozott kékeltolódás, és csak a legnagyobb klasztereket adó xenon gázban

�gyelhet® meg.

Az e�ektust az ún. nanoplazma-modellel magyaráztuk meg, amely az ionizált klaszter

optikai tulajdonságait írja le. A magas harmonikus nyalábok terjedése során az ionizált

klaszterközeg diszperzóját megbecsültük. Megmutattam, hogy ez az egyszer¶ modell ké-

pes megmagyarázni a növekv® nyomás, tehát növekv® klaszterméret esetén jelentkez®

vöröseltolódást a harmonikus rendekben. [S2].

T5. Rámutattam, hogy mivel a nanoplazma-modell segítségével analitikusan felírt vö-

röseltolódás a klasztertarget tulajdonságainak függvénye (klaszterméret, klaszters¶r¶ség),

az eltolódás lehet®séget ad a közegbeli klaszterparaméterek, ill. nanoplazma dinamika

vizsgálatára. Meghatároztam a klaszterparaméterek lehetséges tartományát, ill. a klasz-

terméret Rayleigh-szórás diagnosztikával történ® meghatározásával nagyságrendi becslést

adtam a közegbeli klaszters¶r¶ség értékére. [S3, S4].
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11. Summary

T1. The spatial and temporal cluster size distributions was determined with Rayleigh

scattering diagnostics. I could show that the spatial density pro�le of the gas jet depends

sensitively on the position of gas jet to the laser axis. Di�erent density modulations were

detected in the case of the four investigated nozzles. Thus, I could experimentally verify

the simulation results that the de Laval nozzles can have a hollow or a �at-top pro�le

depending on the geometry, from which the �at-top pro�le is required for the laser-gas

interactions. [S4].

T2. I could demonstrate that the cluster sizes scale with di�erent power functions

for the di�erent nozzle geometries in the function of the backing pressure. The absolute

cluster sizes for the four nozzles could be determined. The material dependence of the

cluster formation in argon and xenon gases has interesting features. In the case of certain

nozzles the average cluster sizes strongly di�ered from the values given by the widely

used Hagena formulas. I could prove that the simple condensation parameter for the

describing of material dependency is insu�cient and the parameter can depend on the

nozzle geometry, too. Accordingly the Hagena formula and the single parameter for the

material dependency is not su�cient for the characterization of a laser-cluster interaction.

[S4].

T3.a The conversion e�ciency to high harmonics were investigated. Several noble

gases with di�erent condensation parameters were used for exploring of the e�ect of the

di�ering cluster sizes. I could demonstrate that clusters can increase the conversion to

high harmonics, but the ionization threshold doesn't increase considerably compared to

the atomic gases. These results are in accordance with earlier experiments. [S1, S2].

T3.b The observed signi�cant spectral broadening of the harmonic orders with incre-

asing backing pressure in the largest cluster sized xenon jet is an evidence for the presence
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of clusters. I have demonstrated that the blueshift and broadening of harmonics can pro-

vide a quasi continuosly tunable, coherent EUV radiation, which can also be used as a

seed pulse for x-ray free-electron lasers. [S1].

T4. It is shown for the �rst time that at relatively low laser intensities, when the free

electron density is low, an increasing redshift of harmonic orders occurs with increasing

backing pressure. This shift is much smaller than the generally dominating free electron

induced blueshift, and it could only be observed only in xenon which gives the largest

clusters.

This e�ect can be explained with the help of nanoplasma model, which describes

the optical properties of the ionized clusters. Estimating the dispersion of the ionized

cluster medium during the propagation of high harmonic beams I showed that this simple

model can explain the redshift of harmonic orders with increasing backing pressure, with

increasing cluster size. [S2].

T5. The redshift according to the nanoplasma model is the function of the properties

of cluster target (cluster size and cluster density). As a consequence of it I could show that

the shift allows one to investigate cluster parameters and nanoplasma dynamics in the

medium. The possible range of cluster parameters were determined and I could estimate

the cluster density in the medium using the cluster size given by the Rayleigh scattering

diagnostics. [S3, S4].
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