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   لیزري بررسی نیمه تجربی شتاب دهی پالسماي

 1نادر، مرشدیان  ؛ 2الناز ، یزدانی ؛  3نازمه ، زمانی نوري

   ه ايهستوهشگاه علوم و فنون ژپ ،وهشکده فیزیک پالسما وگداخت هسته اي ژپ 1
  دانشکده مهندسی هسته اي و فیزیک ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،دانشکده علوم پایه  ،گروه فیزیک  3
  

  چکیده
وداده  ) ( Hole Boringایجاد حفرهو  TNSA)( پوسته اي با برخورد عمودي به هدفدهی شتاب  ا استفاده از دو مدلدر افروزش سریع و شتابدهی پالسمایی با 

ورد تحلیل قرار م ،(PIC)به روش ذره در سلول با استفاده از کد کامپیوتري از لیزر شتابدهنده، تحول پالسما و انرژي ذرات در رژیم  فمتو ثانیه آزمایشگاهیهاي 
 بیشینه ،m  10براي هدف گالیوم به ضخامت فمتوثانیه، 55و پهناي زمانی تپ لیزر  W/cm2 1017در شدت لیزر  از آزمایشنتیجه هاي بدست آمده  .استگرفته 

به عنوان پارامترهاي ورودي به برنامه شبیه سازي مورد  ،ه از آزمایشپالسماي تولید شدمشخصات لیزر و  .بود اندازه گیري شده مگا الکترون ولت 3/1انرژي یون ها 
قرار گرفته  مقایسهمورد در دو مدل ذکر شده  ذره در سلول شبیه سازي از بر حسب انرژي، یون ها چگا لیتابع توزیع  و میدان الکتریکی .استفاده قرار گرفته است

ر و بیشت شتاب گیري ذرات در چگالی HB حالت در اما است،گاوسین مگا الکترون ولت و به شکل  4 تا توزیع ذرات در گستره انرژي TNSA حالتدر  .است
را براي این  (HB)مدل  ایجاد حفره  ذره در سلول، آزمایشگاهی با داده هاي بدست آمده از شبیه سازي نتایجمقایسه  .قرار دارد یک مگا الکترون ولتانرژي بیشینه 
    .تایید می کند ي تجربیداده ها
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Abstract  

In the process of fast ignition and plasma acceleration, it is proposed two semi-empirical models, target normal 
sheath accelerator (TNSA) and hole boring (HB). These two models utilized in one dimensional PIC simulation 
and compared with related experimental results. The related experimental quantities which are needed as input 
parameters in this simulation were; laser intensity 1017 W/cm2, 800 nm wavelength, 55 fs pulse duration with P-
polarization and Gallium target with thickness of 10 micrometer. For these experimental conditions the 
maximum ions energy had been measured 1.3 MeV. The experimental parameters utilized in PIC simulation and 
the distribution of ions density verses energy obtained for two models mentioned above. The simulation results 
show Gaussian distribution in TNSA model with maximum energy of ions up to 4 MeV, while in HB model the 
results show more dense particles with maximum energy up to 1 MeV. Therefore in these conditions, the HB 
model is consistent with our experimental results. 
  
PACS No.   52       
 

                                                      قدمهم
هسته اي  هاي همجوشی از لیزرهاي پر توان در آزمایش استفاده

 امروزه کاربردهاي فراوانی دارد بطور کلی )ICF( به روش لختی
شتاب دهی یونهاي پالسما با استفاده از پالس ابر کوتاه  در  . ]2و1[

که در گداخت لیزري  مورد مطالعه قرار می گیرد دو مدللیزري 
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پالس هاي  ابر کوتاه وارد کردن .  بطور غیر مستقیم موثر هستند
باال  منظوربه حین  تولید پالسما یا تزریق ذرات پر انرژي لیزري 

 (Fast Ignition) سریع به عنوان افروزشبردن بهره اشتعال 
براي تولید در این پدیده نقش پالس ابر کوتاه،  .شناخته می شود

تا رسیدن به  پر انرژي یون هاي و یا باریکهالکترون هاي داغ 
 نیروهاي گوناگونی.  ]5-3[ انرژي الزم براي افروزش سریع است

قبیل الکترواستاتیکی و نیروهاي غیر خطی در بر هم نهی با از 
نسبیتی در  اثرهايو همچنین  معادالت هیدرودینامیکی پالسما

 یکی از این .]7و6[ افروزش سریع نقش مهمی دارند پدیده
                نیروي اثر گذار ،غیر خطی نیروهاي

onderomotive force) (  6-8[ است[ .  
و  ]10و9[ (TNSA)  حفـاظی عمـود برهـدف    دو مدل شتابد دهی

تحلیـل فیزیکـی و   در ]11[  (Hole Boring)مـدل ایجـاد حفـره    
با اسـتفاده  گزارش این  در. پدیده به ما کمک می کند  این تجربی 

 ع توزیـع تـاب ، (BOPS) از شبیه سازي ذره در سلول در یک بعـد 
و وارد کردن نیروهـاي   حاکمذرات با استفاده از معادله هاي  انرژي

بـا داده هـاي   مـورد تحلیـل و   در دو مـدل ذکـر شـده     غیر خطـی 
 در ادامه کار پژوهشـی  .قرار گرفته است مقایسهآزمایشگاهی مورد 

که توسط یکی از نویسـندگان مقالـه    داده هاي آزمایشگاهی  قبلی،
براي جزییات آزمایشـگاهی  (در گروه کاري قبلی بدست آمده بود 

به منظور تحلیل نظري و مدل سـازي  ، )مراجعه شود]12[به مرجع 
این ) نویسندگان مقاله حاضر(با گروه کاري فعلی  ،تئوري آزمایش
در راسـتاي پـژوهش در زمینـه افـروزش سـریع و      فعالیت علمـی  

  .است شده انجامشتابدهی پالسمایی 
 

  نظري  شرح
                          در محدوده پرتو لیزري باال شدتهايدر     

I~10 … . ، میدان الکتریکی بسیار قوي ناشی از  10
E~10جدایی بار  در حد  … 10 بدین ترتیب تغییرات  . 

 اثر گذار ظاهر نیروهاي غیر خطی   و  است  شدید  بسیار  چگالی

سرعت  گر سرعت ارتعاش کالسیکی نزدیک به مقادیرا .شود می 
دامنه بدون بعد . رسیم یا بیشتر باشد به رژیم نسبیتی می) c(نور 
 a  رابطه   با   a =   =

ω
   می شود    داده      

) a ≪  I لیزر شدت داشتن  توان با این پارامتر را هم می. )  1
  . کرد محاسبه )1(طبق رابطه  لیزر  휆و طول موج 

  

I λ =
πm c a

2
= (1.37 × 10 )a  

  

   )1(                                             a =
. ×

  

λ وات بر سانتی متـر مربـع بهنجـار     1018و شدت به  میکرومتر به
در واحد حجم بوسیله فرمـول   F اثرگذارنیروي  .]6[ است شده
  .]8 -6[ می شود دادهزیر 

F = −
ω
πω

∇E = −
ω
πω

∇(< E >)                 
)2( 

E = E (r)cosω t  وω لیزر فرکانس زاویه اي ، pω  فرکانس 
غالبـا بـه   F با اینکـه  .  است میدان الکتریکیدامنه  Eوپالسما 

شـود   الکترون وارد می شود ولی نهایتا این نیرو به یون منتقل مـی 
  .اثر با فرکانس پایین است دارايزیرا 

  
  TNSAمدل ) الف 

ه میدان الکترواستاتیکی که ببر پایه یکی از روشهاي شتاب یون ها 
بر  هدف ایجاد می شود ار کرده از سطحوسیله الکترون هاي فر

و همکارانش  WILKSاساس تئوري انبساط پالسما به خال توسط 
 حفاظی عمود برهدف هیشتابد مدل عنوان  هب و مطرح شد

)TNSA( همدماي موج  به انبساط این مدل. ]13[ستا نام گرفته
 بسیار بطور آزادانه در پالسما گسترش می یابد ، کهترقیق یافته

nبا فرض شبه خنثی و  نزدیک است = zn  در دماي ثابتT 
  .]6[ می شود  داده

  
  (TNSA) مکانیسم شتابدهی حفاظی عمود بر هدف: ) 1(شکل 
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یـون و  (غالبا انبساط همدما با مدلهاي هیـدرودینامیکی دو سـیالی   
) 1(شکلمطابق  این میدان هاي طولی. توصیف  می شود) الکترون 

به این پدیده شتابدهی حفاظی  بر سطح عقب هدف عمود هستند و
در این مدل فشار تابشی برابـر        .(TNSA)عمود برهدف گویند

푃بـا  = بازتابنــدگی از سـطح هــدف   Rthinاسـت و   
در ادامه خـواهیم دیـد کـه    . )همان شدت لیزر است I( نازك است

معادله  .این فشار با فشار تابشی در مدل ایجاد حفره متفاوت است
بـراي الکتـرون و یـون     تکانـه پیوستگی حـاکم بـراي یـون و     هاي

    . ]6[بصورت زیر است

 )3(                                            + (  ) = 0  

)4(                                       mini
∂vi

∂t
+ vi ∂vi

∂t
= ezniE                   

nبا  اعمال شرایط شبه خنثی بودن  پالسما  = zn  و استفاده از
فشـار   میدان الکتریکـی حرکـت یـون از تـوازن     ،یون تکانهمعادله 

  ،]13[ با ستا حاصل از جدایی بار برابر اثرگذارالکترون با نیروي 
)5(                                                            E =

 
  

c ثابت بولتزمن و K که  اگر شرط  . استصوت یون سرعت  
ی شبه خنثی را حذف کنیم در آن صورت طول دباي مشخصه طول

  :] 6[می شود  جایگزینچگالی 
c t = L = λ     

                                       )6  (                                     
    الکتریکی   میدان ) 5( در رابطه ) 6(  جایگذاري با  تیبربدین ت

  TNSA  E مدلاز  یونبیشینه انرژي TNSA    بدسـت به شکل زیر  
  .می آید

 )7(       max = eETNSALo =  FNLLo                                  ε  
  مدل ایجاد حفره )ب

بـر همکـنش پـالس هـاي      (Hole Boring) ایجاد حفـره  درروش
که  هایی یکی دیگر از  مکانیسم لیزري شدت باال با هدفهاي جامد،

مـی شـود،    منجر به شتاب دهی تعداد زیادي یـون بـا انـرژي بـاال    
پالس لیـزر هماننـد یـک مـوج      .است فشار تابشی تفاده از شتاباس

  Pradفشار تابشـی  ،  Rبازتابندگی با  شفافهدفی نیمه  يورتخت 

احد و در انتقال تکانه بوسیله موج در واحد زمان .می کند یجادرا ا
  : ]11[ استبیان شده بصورت زیر ماکسول  یلهوسبسطح 

)8 (                                                 P = ( )  

  قـرار  توده اي از الکترونها ي هدف تحت این فشار تابشی لیزر  

را اثرگـذار  نیروي ي در تعادل با یک میدان جدایی بارمی گیرند و 
براي هدف هایی که در آن بازتاب کلی وجـود  . به وجود می آورد

  lp=c/ωp به داخل هدف با عمق  اثرگذارنیروي  R=1دارد یعنی 

بـه داخـل    푉سرعت  اسري از یونها ب یک بنابراین. نفوذ می کند
ده از شرط بقاي شار با استفا .دننفوذ می کن پالسمایی با چگالی باال

  :داریم شار الکترواستاتیک ناشی از جدایی بارو شرط تعادل 
푃 = 푒푛 퐸 푑푥 ≐ 푃 =   )9(                          

با تعریف       
   푉 = 2푐     

 = = a                  

)10(  
  :] 11[ رژي مربوط به آن برابربابنابراین طیف ان 

ε = 푉 = 2푚 푐   
)11(  

푛که در اینجا  = 1.1 × 10 푐푚  چگالی
از رابطه  a0و  λ لیزر  متناطر با لیزري با طول موج) قطع(بحرانی 

تعادل شار  نیز می توان  نسبیتیدر حالت  .بدست می آید) 1(
اندازه حرکت بین پالس لیزر و جریان یون را بدست آورد 

 .در این حالت بیشینه طیف انرژي برابربا رابطه زیر است. ]14و15[

ε = 2m 푐 

     
     )12                                  (  

  
   آزمایشگاهیداده هاي و مقایسه  با شبیه سازي  نتایج

 ، W/cm2  1017  حدود پالس لیزري با شدتی در باآزمایش  
تابش دهی نانومترو  800طول موج  ،فمتو ثانیه 55 تپ پهناي زمانی

انجام  میکرومتر 10ضخامت  بر روي فلز گالیوم با Pمایل با قطبش 
 50حدود  در هاي داغ دماي الکترونهمچنین . بودشده 

 مگا الکترون ولت 3/1بیشینه انرژي یون ها  و الکترون ولتکیلو
طول  و مشخصات شدتبا داشتن ]. 12[اندازه گیري شده بود 

حاصل و میدان ) 1(طبق رابطه  aoلیزر کمیت بدون بعد  موج
از رابطه  TNSAالکتریکی و انرژي یون ها به ترتیب در دو مدل 

 .قابل محاسبه خواهند بود) 12(از رابطه  HBو در مدل ) 7(
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قطبش و کنتراست تپ لیزر و نیز مقیاس طولی چگالی پالسما 
  .خواهند بودمسئله به دیگر پارامترهاي ورودي 

  
بر حسب مقیاس  میدان الکتریکی حاصل شتاب دهی هدف جامد :)2(شکل 

  (TNSA) به روش )میکرومتر(یطول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  مربوط به شتابدهی (MeV)بر حسب انرژي تابع توزیع یون ) :  3(شکل 
  .TNSA مدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  مربوط به شتابدهی MeV)(بر حسب انرژيتابع توزیع یون ) :  4( شکل
          HB  مدل

  
و دماي  در چگالی پالسما به عنوان شرایط اولیه این پارامترها

در کد الکترون ها تاثیر خواهند داشت و در معادله هاي نهایی 
میدان الکتریکی حاصل شتاب  )2( شکل. کامپیوتري وارد شده اند

بر حسب  توزیع گاوسی چگالی )3( شکلو  در امتداد انتشار دهی
توزیع چگالی ) 4(شکل هاينیز و   TNSAر روش را د انرژي
 . نشان می دهند HBمدل  را در انرژي کمتر گستره دربیشتر 

 

  نتیجه گیري 
و در )  3شکل ( MeV 4بیشینه انرژي یون ها TNSA  در مدل      
از شبیه سازي برآورد ) 4شکل ( MeV 1 بیشینه انرژي یون ها HBمدل 

 MeV  3/1یون هابا توجه به نتایج آزمایش که بیشینه انرژي . شده اند
از شبیه سازي  HB، می توان گفت مدل  ]12[اندازه گیري شده بود
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