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لیزرهای الکترون آزاد
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(Free Electron Lasers)لیزرهای الکترون آزاد  

•FELت ها از یک پرتو الکترونی همدوس که آزادانه در یک میدان مغناطیسی متناوب حرک
ترون آزاد می کنند مانند یک لیزینگ متوسط استفاده می کنند از این رو به این لیزرها الک

.گفته می شود
دروهامغناطیسازیامجموعهدرونبههاالکترونارسالطریقازرالیزینگعملچون•

.ندارندراتولیدیتوانوموجطولدرمعمولیلیزرهایمحدودیتدهد،میانجامخالمحیط
.باشدمیالیزرهابنمهمویژگیدومختلفیهافرکانسدرتنظیمقابلیتوباالتوانتولید•
یوسیعرنجدرچوناستآلایدهطیفشناختهنانواحیکشفبرایآزادالکترونلیزر•

.ازطیف قابل تنظیم است
میداندراهالکترونشتاب،الکترومغناطیسیانرژیتشعشععلت،آزادالکترونلیزرهایدر•

کهاستاییهالکترونسیکروترونتشعشع،تشعشعیچنینبرایمشابهنمونه.استمتناوب
هاالکترون،آزادالکترونلیزردر.دهندمیانجامایدایره حرکتمغناطیسیمیدانیکدر

هایسرعتباحالیکهدردهند،انجامموجیحرکتyیاxعرضیجهتدرمجبورند
.کنندمیحرکت zنسبیتی در جهت محور اصلی
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ساختار لیزر الکترون آزاد

خطییشتابدهندهیکتوسطوشوندمیرهاتصویرچپسمتدرمنبعازهاالکترون
مرکزدرکهکاواکیدرونبههاالکترونخطیيشتابدهندهازخروجازبعد.گیرندمیشتاب

نورانتشاروهاالکتروننوسانسببنوسانساز.شوندميفرستادهداردنوسانسازیکآن

.می شودهاهمین نور سبب تحریک بیشتر الکترون. می شود
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FELعناصر اصلی 

پرتو الکترونی) 1

این.تاسنیازنسبیتییهاسرعتبهرسیدنبرایپرشتابالکترونیپرتوبهFELیکساختبرای
هاآنشتابوشوندمیسینوسیحرکتبهمجبورمتناوبمغناطیسیمیدانیکازعبورباهاالکترون

نوساناتمیانیهاواکنشازناشیالکترونیپرتودرآمدهوجودبهناپایداری.شودمیفوتونتولیدسبب
ابدیمیادامهامراینوشودمیهاالکترونشدنیاخوشهسبب،هاآنتابشونوسانسازدرهاالکترون

.تا تابش همفاز به وجود آید

هاشتاب دهنده( 2
این. اردالکترونی به همراه پوشش مخصوص آن نیاز دی امروزه یک لیزر الکترون آزاد به یک شتابدهنده

یتغذیه می شوند، که خود به ولتاژ تغذیه(Klystrons)شتابدهنده ها به وسیله ی کالیسترون ها 
.زیادی نیاز دارند
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نوسانساز( ٣
آرایه از این. یا میدان مغناطیسی با قرار دادن مغناطیس های باقطب متغیر پدید آمده استFELیک نوسانساز 

به محض اینکه دسته ای از الکترون ها از این . نامیده می شودUndulatorیا  Wigglerگاهی ها مغناطیس
هند میدان مغناطیسی متناوب عبور کنند، به روش خاصی به سمت جلو و عقب حرکت موجی انجام می د

.که سبب می شود فوتون های تک رنگ منتشر کنند

میدان الکترومغناطیسی( 4
.همراه پرتو الکترونی منتشر می شود و تقویت می شود
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تقویت نور در شرایط رزونانس

منتشرنیسیکروتروتابشکنند،میعبورنوسانسازمیدانازشتابپرهایالکترونوقتی
.کنندمیحرکتالکترومغناطیسیموجازترآهستههاالکترونمتناوبمیداندر.کنندمی

سانسازنوتناوبیکدردرحالیکهشدهدادهالکترونوالکترومغناطیسیموجبیناختالف
فازاختالفشدبرقرارشرطاینهرگاه.باشدبرابرمیدانموجطولبابایدرودمیپیش

.نسبی تابش سیکروترون گسیلی توسط الکترون و میدان ثابت می ماند
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این شرط را با نوشتن روابط ریاضی زیر به دست می آوریم
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 :انرژی الکترون

K :پارامتر نوسانساز

 : سرعت عرضی نرمالیزه ی الکترون نسبت بهC

W undK Bl

|| : سرعت نرمالیزه ی الکترون در طول نوسانساز نسبت بهC
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ی شدناپارامتر خوشه

bunching ≈ 0

electromagnetic field

electrons

ls

bunching > 0

عنوانبهتوانمیشدنایخوشهپارامتراز
میدانابتدادر.کردیادمنبعپارامتر

اهالکترونواستضعیفالکترومغناطیسی
فازاختالفیکدیگرباتصادفیصورتبه

.دارند

عملهاالکترونسرانجاماما
فواصلدرراشدنایخوشه

تقویتموجوکنندمیآغاز
.می شود
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FELاساس انتشار موج در 

روش هایبرای شروع فرایند تقویت موج یک تحریک اولیه نیاز است، این تحریک را می توان به
:زیر فراهم کرد

توسط گسیل خودبخودی اولیه ی پرتو الکترونی. 1

شهای گسیل خودبخودی می تواند در یک کاواک نوری نگهداری شود و توسط واکن
.متوالی و مختلف پرتو الکتورنی نوسان کننده تقویت شود

ودبخودی گسیل خ)گسیل خودبخودی در طول یک واکنش پرتو الکترونی تقویت شود 
(SASEبا تقویت خودی 
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SASE FEL

تشرمننوسانسازیکطولدرهمبامغناطیسیالکترومیدانوالکترونیپرتوروشایندر
رزونانس،موجطولدرالکترونیپرتومتوالی،هایواکنشسرییکدرپی.شوندمی

واقعدر.آیدمیوجودبهقویگسیلمتوالیهایشدنایخوشهپیدر.شودمىیاخوشه
ذرایگوطیفییهاویژگیکهکندمیعملورودیسیگنالیکعنوانبهنویزروشایندر

.کندمىخروجی را به خود وابسته 

Pictures from: www-ssrl.slac.stanford.edu/lcls/glossary.html

http://www-ssrl.slac.stanford.edu/lcls/glossary.html
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سیگنال تولید شده توسط لیزر خارجی.       2

(مستقیمتحریک)شودمیتقویتFELتوسطخارجیمنسجمسیگنال

تابش سیگنال منسجم خارجی برای تولید خوشه های هارمونیکی استفاده شود و
منسجمی برای یک هارمونیک طول موج سیگنال تحریک تولید کند

(CHGتولیدهارمونیک منسجم )

خارجیمنسجمسیگنالیکازاستفادهباراخودفرایندFELروشایندر
در این روش . شروع می کند

جموطولوانسجامنظیرورودیسیگنالهایویژگیازخروجیسیگنال•
.  تبعیت می کند

ترسدسدرمنسجممنابعتوسطخروجیسیگنالتنظیمقابلیمحدوده•
محدود می شود
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FELنکاتی در مورد 

FELشرط همزمانی در

سرعتکهاستالزمگیرد،میصورتEمیدانیکوالکترونبینانرژیتبادلیکاینکهبرای
درکهتختالکترومغناطیسیموجمورددر.باشدداشتهصفرغیرمؤلفه،Eامتداددر(V)الکترون

≠ Exبوده و Ez = 0شودمنتشر می zجهت .  است 0

Vعرضیمؤلفهیکبایستیالکترونبنابراین xمیدانیکبردنکاربهباکار،اینباشیمداشته
موجطولباتختالکترومغناطیسیموجیکحضوردرλپریودبافضاییپریودیکیعرضیمغناطیسی

λدرالکترونسرعتبردار.شودمیبیانz = موازیعرضیسرعتیکدارایوشدهروبرومیدانبا0
.استVxEx>0بطوری که. باشدمی(Vx||Ex)جهت میدان

کنترل طول موج لیزر

آنها مشخص ها طول موج لیزر بوسیله پارامترهای باریکه الکترونی و ساختار الکترودینامیکی FELدر
و مغناطیسی میدانهای الکتریکیهای نیز با مشخصه...( های مشدد و دیوارهای موجی ، آینه)شود می

.در ناحیه اندرکنش

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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Xلیزرهای الکترون آزاد اشعه 

جلوگیری میFELاز عملکرد صحیح نوسانساز Xنبود آینه های مناسب در محدوده ی فرابنفش و پرتو 
ی الکترون آزاد لیزرها. بنابراین باید تقویت مناسب برای عبور الکترون از نوسانساز وجود داشته باشد. کند
.  های بزرگ را تحریک می کنندوسانساز ن Xپرتو

لیزر الکترون آزاد با هندسه دورانی

وکنداندورمحورحولشودتابیدهمعینیمحورراستایدراینکهجایبهالکترونیپرتواگر
دسههنباآزادالکترونلیزریکباشدمتناوبمحورحولسمتیصورتبهWigglerمیدان
یطوالنازعبارتندآنخطینوعبامقایسهدرلیزرنوعاینمزایای.داشتخواهیمدورانی

رخشچازکهآنداخلیفیدبکولیزر،بودنجوروجمعها،الکترونکنشبرهممسیربودن
.مجدد امواج الکترومغناطیسی حاصل می شود


