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چكیده
 با استفاده از هدف با چگالیهای نزدیک.شتابدهی ذرات باردار پر انرژی از مهمترین کاربردهای اندرکنش لیزرهای پرتوان با پالسما میباشد
 امروزه بهدلیل ساخت. انرژی منتقل شده از لیزر به پالسما افزایش مییابد، بهدلیل همبستگی بیشتر لیزر با پالسما،به چگالی بحرانی
 امکان استفاده از این نوع هدفهای شتابدهی جهت مطالعه هرچه بیشتر،هدف های با ساختار فومی با چگالی نزدیک به چگالی بحرانی
، در این پژوهش با استفاده از روش شبیهسازی ذره در جعبه.فرایند شتابدهی ذرات در چگالی های نزدیک به چگالی بحرانی فراهم شده است
شکل واقعی ساختار اهداف فومی بهمنظور مطالعه دقیق تر اندرکنش لیزر با هدف مورد بررسی قرار گرفته است و حالت بهینه برای فوم
 بر. پیشنهاد شده است،متخلخل از نظر ابعاد و فواصل بین حفرهها بر مبنای بیشینهی انرژی پروتونهای تولید شده پس از اتمام تپ لیزر
 و فواصل بین مراکز0/5 μm  وجود حفرههایی به قطر،16 μm  برابر چگالی بحرانی و ضخامت3/6  برای فوم با چگالی،اساس این مطالعات
 کاهش، درصورتیکه حفرهها از حالت بهینه خارج شوند. میشود40 MeV  منجر به تولید پروتونهایی با بیشینه انرژی1/5 μm حفرهای
. درصدی برای پروتونها نسبت به فوم بدون تخلخل مشاهده خواهد شد20 انرژی بیشینه
 پروتون، فوم، چگالی بحرانی، پالسما، لیزر:کلیدواژهها
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Abstract
Acceleration of high energy charged particles is one of the most important applications of high-power
lasers interaction with plasma. Using targets with densities close to critical densities, because of better
laser-plasma coupling, the transferred energy from the laser to plasma will be increased. Today, due to
the construction of foam-structured targets, with a density close to critical density, it is possible to use
such targets in order to study more about the acceleration process of particles with densities close to the
critical density. In this paper, using particle simulation in a cell, a realistic form of foam structure of laser
interaction with targets has been studied in more detail. The optimal state for porous foam in terms of
dimensions and distances between holes is proposed based on the maximum energy of the protons
produced after the laser pulse is completed and it is found out that for a foam with a density of 3.6
critical density and 16-micrometer length, the existence of holes with 0.5-micrometer radius and 1.5micrometers for the distance between the centers can produce protons with 40 MeV energy but if the
holes are not in proper conditions, protons’ maximum energy will be decreased about 20 percent relative
to the condition without porous foam.
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مطالعه و بررسی شتابدهی پروتونها در اندرکنش لیزرهای . . .

 .1مقدمه

هدف پالسمایی از قبیل ضخامت ،جنس هدف ،اشکال مختلف

با پیشرفتهای سریعی که در فنآوری ساخت لیزرها بعد از

هندسی و چگالی پالسما روی طیف و میزان انرژی پروتونها

اختراع روش تقویت تپ پهنشده اتفاق افتاد ،امروزه امکان

مطالعه شده است ].[1

دسترسی به لیزرهای با توان تراوات تا پتاوات با پهنای زمانی

یکی از موفقترین طرحها در زمینهی ساخت هدف ،تشکیل

پیکوثانیه تا فمتوثانیه بهراحتی در آزمایشگاه فراهم شده است.

یک الیهی با چگالی نزدیک چگالی بحرانی روی یک ورقه

از مهمترین کاربردهای چنین لیزرهایی میتوان به شتابدهی

میکرومتری فلزی است که نتایج رضایتبخشی در

ذرات باردار اشاره نمود .در مورد شتابدهی الکترون با لیزر،

شبیهسازیها از خود نشان داده است ] .[7بر اساس

مطالعات تجربی و نظری بسیار زیادی صورت گرفته است و

شبیهسازی مسئله ذره در

جعبه،7

انرژیهایی در محدوده ترا الکترونولت نیز گزارش شده است.

موجب افزایش جفتشدگی لیزر با هدف میشود و در نتیجه

از طرفی تولید پروتونها و یونهای پر انرژی بهعلت کاربردهای

انرژی منتقل شده به هدف توسط لیزر افزایش یافته و متعاقباً

بالقوه آنها در مطالعاتی نظیر درمان سرطان ،افروزش سریع در

انرژی یونهای شتابداده شده نیز افزایش مییابد .بهطور کلی

محصورسازی اینرسی 1و مواردی از این دست از اهمیت بسیار

بهره تبدیل انرژی لیزر به انرژی یونهای شتابداده شده،

ویژهای برخوردار میباشند [.]1

افزایش مییابد ] .[8بهدلیل آنکه تپ لیزر میتواند در ناحیه

پالسمای با چگالی بحرانی

در شتابدهندههای لیزری ،یونهای شتاب داده شده با

نزدیک به چگالی بحرانی منتشر شود ،امکان جذب در کل

تابش تپ لیزر فوقکوتاه و فوقشدید روی هدف فوقباریک

حجم هدف فراهم شده و چندین سازوکار مختلف در افزایش

پالسمایی تولید میشوند .سازوکارهای مختلفی برای توجیه

جذب انرژی لیزر در پالسما دخیل میشوند .کانالزنی تپ و

فیزیک فرایند شتابدهی ارایه شده است که معروفترین آنها،

شتابدهی مستقیم الکترونها در دیوارههای کانال ] [9موجب

تابشی3

تمرکز بیشتر تپ لیزر و افزایش شدت آن میشوند ].[10

] [3و شتابدهی موج شوک [4] 4میباشند که به فراخور

همچنین تغییر شکل تپ لیزر ] [11از جمله مهمترین عوامل

شرایط فیزیکی ،یک یا تعدادی از آنها در فرایند شتابدهی

تأثیرگذار میباشند.

شتابدهی غالف عمود بر هدف ،[2] 2شتابدهی فشار

دخیل خواهند بود .با توجه به شدت لیزرهای کنونی ،امکان

با در نظر گرفتن پالسمایی کامالً یونیزه و از جنس کربن و

شتابدهی مستقیم یونها وجود ندارد و این الکترونهای هدف

با طول موج لیزری  ،800 nmچگالی اولیهی هدف بایستی در

هستند که بخش قابلمالحظهای از انرژی لیزر فرودی را جذب

حدود  5/7 mg.cm-3باشد که این مقدار 400 ،برابر کوچکتر

میکنند .یونها در اثر میدانهای شبهالکترواستاتیک 5حاصل از

از چگالی گرافیت است .دستیابی به چنین چگالی تنها با

جدایی بار ایجاد شده ،شتاب میگیرند .در صورتیکه میدان

استفاده از مواد نانوساختار متخلخل امکانپذیر خواهد بود و

شبهالکترواستاتیک در پشت هدف شکل بگیرد و با یونیزاسیون

فوم8

اتمهای موسوم به آلودگی که در پشت هدف قرار دارند ،باعث

استفاده از فوم ،نتایج رضایتبخشی را از نظر انرژی پروتونهای

شتابدهی یونها شود ،سازوکار مربوطه را شتابدهی غالف

شتاب داده شده چه در محدوده لیزرهای با شدت متوسط

عمود بر هدف گویند ] .[5طی مطالعات تجربی و نظری

] ~1018 W.cm-2 [12و در محدوده کامالً نسبیتی ][8

بسیاری که در  16سال اخیر انجام شده است ،مشخصههای

 ~1020 W.cm-2از خود نشان داده است.

یکی از این مواد است ] .[8آزمایشهای انجام گرفته با

لیزر از قبیل پهنای تپ و چیرپشوندگی 6آن در این مدل

در این پژوهش با ارایه شیوه جدیدی از طراحی هدف در

بررسی شدهاند ] .[6در کنار مشخصات لیزر ،اثر مشخصههای

شبیهسازی ،تالش شده است تا شبیهسازی انجام شده به

1. Inertial Confinement Fusion
2. Target Normal Sheath Acceleration
3. Radiation Pressure Acceleration
4. Shock Wave Acceleration
5. Quasi-Electrostatic Fields
6. Chirping
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واقعیت نزدیکتر شده تا بتوان درک بهتری نسبت به فرایند
شتابدهی به دست آورد .در ابتدا شرایط بهینه یک هدف سه
7. Particle in Cell Simulation
8. Foam
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الیه متشکل از یک الیه فوم که روی یک ورقه فلزی قرار گرفته

با  9شبهذره در هر سلول ،ورقه فلزی از جنس آلومینیم  9بار

و در انتها یک الیه نازک روی آن قرار گرفته است ،با

یونیزه به ضخامت  0/5 μmو چگالی  45برابر چگالی بحرانی با

شبیهسازی ذره در جعبه مشخص میشود و سپس با تغییر

 81شبهذره در هر سلول و یک الیه پروتونی به ضخامت

فوم ،چنانکه به فوم موجود در آزمایشگاه شبیه باشد ،میتوان

 0/05 μmو چگالی  9برابر چگالی بحرانی که با  9ذره در هر

به نتایج درستی دست یافت و عالوه بر آن ،مشخصات اولیهی

سلول شبیهسازیشده ،تشکیل شده است .شکل  1طرحواره

فوم که منجر به بهینهسازی شتابدهی میشود نیز تعیین

پالسمای سه الیه را نشان میدهد.

میگردد .این پژوهش میتواند کار را برای محققان آزمایشگاهی

مشخصات لیزر مورد استفاده در شبیهسازی عبارت است از
لیزر فایبر قفلشده مدی 1آالییده با یتربیم (Yb) 2با طولموج

جهت ساخت هدف بهینه ،دقیقتر و هموارتر کند.

 1 μmو شدت  I  2 1020W .cm 2که روی سطح جلویی
 .2روش تحقیق

هدف متمرکز شده است .مدت زمان تپها  80 fsدر نظر

چگالی بحرانی پالسما در واقع چگالی است که لیزر نمیتواند

گرفته شده و با قطبش خطی در راستای  yبهطور عمود بر

در آن نفوذ کند و با تغییر طول موج لیزر فرودی ،تغییر

سطح پالسما تابیده میشوند .شکل  2موقعیت لیزر را در چهار

میکند .رابطه آن با فرکانس تپ لیزر فرودی به صورت

زمان مختلف نشان میدهد.

 me  2

 nc میباشد .با تغییر چگالی ماده ،ضریب جذب

e2
و میزان نفوذپذیری آن تغییر میکند .در رژیمهای غیرنسبیتی،
لیزر نمیتواند درون پالسمایی با چگالی برابر یا بزرگتر از
چگالی بحرانی نفوذ کرده و بازتاب مییابد .اما مادامی که شدت
لیزر افزایش یابد ،اثرات نسبیتی نیز مهم میشوند و در چنین
حالتی بایستی از جرم نسبیتی الکترون ،که عبارت است از
 ، me   me  1 a2  meدر رابطهی چگالی بحرانی
1/ 2

استفاده شود .در این رابطه a ،دامنهی بدون بعد لیزر
است

و

رابطه

آن

با

شدت

لیزر

 I  2  1/ 37 1018 a2 W .cm 2  m 2 میباشد ].[1

بهصورت

شكل  .1پالسمای سه الیه به ترتیب از چپ به راست ،فوم ،ورقه آلومینیمی و
پروتون.

شبیهسازیها با استفاده از کد ذره در جعبه MANDOR

] ،[13در دو بعد  x-yانجام شده است .کل فضای شبیهسازی
به ابعاد  130 μmدر جهت  xو  40 μmدر جهت  yدرنظر
گرفته شده و در هر دو راستا ،هر میکرومتر به  10قسمت

 0066
فضایی تقسیم شده است .طول گامهای زمانیfs ،
/
میباشند که با توجه به ثبت نتایج در هر  50گام ،زمان یک
دوره T= 3/3 fs ،خواهد بود .مرزهای مربوط به میدان و ذرات،
جاذب بوده و پالسما در راستای  xاز  x= 30 μmشروع شده و
تا  x= 38/6 μmامتداد مییابد .در راستای  ،yمرکز پالسما
روی  y= 20 μmقرار گرفته است و عرض آن 21 μm
میباشد .پالسما از سه الیهی به ترتیب از سمت ورود لیزر ،فوم
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شكل  .2انتشار لیزر به ترتیب از باال چپ :قبل از ورود لیزر به درون فوم،
باال راست :پس از برخورد به فوم ،پایین چپ :انتشار درون فوم و پایین
راست :پس از برخورد به ورقه را نشان میدهند.
1. Mode-Locked Fiber Laser
2. Ytterbium-Doped
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 .3بحث و نتایج
برای تعیین مشخصههای بهینه فوم ،ابتدا چگالی فوم را ثابت و
به مقدار  0/9چگالی بحرانی در نظر گرفته و سپس با تغییر
ضخامت فوم بهترتیب ( 0معادل با عدم وجود فوم)،8 ،6 ،4 ،2 ،
 28 ،26 ،24 ،22 ،20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10و  30 μmدر نظر
گرفته شده و با ثابت ماندن دیگر پارامترها (مشخصات لیزر)،
اثر ضخامت فوم روی بیشینهی انرژی پروتونها بررسی شد.
شکل  3انتشار لیزر در ضخامتهای 24 ،20 ،16 ،10 ،6 ،4 ،0
و  28میکرومتری را در زمان  t 12Tنشان میدهد.
یکی از پدیدههای غیرخطی مهم در اندرکنش تپ لیزر پر
توان با پالسما ،اثر خود کانونیشدن تپ لیزر است که در
نتیجهی انتشار آن درون پالسما اتفاق میافتد ] .[14دو عامل
اصلی در این پدیده دخیل میباشند )1 :با توجه به شکل تپ
لیزر در مد طبیعی خود ،مرکز تپ دارای شدت بیشتری نسبت
به کنارههای آن است و بهدلیل نوع توزیع تپ (گوسی،
سوپرگوسی و  )...با فاصله گرفتن از مرکز باریکه لیزر ،شدت
افت میکند .این گرادیان شدت عرضی ،با انتشار تپ لیزر درون
پالسما ،باعث بهوجود آمدن نیروی پاندرماتیوی 1میشود که
سعی دارد الکترونها را از مرکز لیزر به لبهها منتقل کند که در
نتیجه آن ،چگالی پالسما در جهت عرضی و با فاصله گرفتن از
مرکز ،کاهش مییابد ] )2 .[15از سوی دیگر همانطور که
گفته شد ،در شدتهای نسبیتی  a 1بایستی اثرات
نسبیتی شدن حرکت الکترونها درنظر گرفته شود .با توجه به
اینکه شدت لیزر در جهت عرضی ،کاهش مییابد ،فاکتور
نسبیتی الکترونها نیز وابستگی عرضی پیدا میکند .در نتیجه،
ضریب شکست پالسما بهصورت رابطه  1خواهد بود.

() 1

n  r e 2

1 a2  r   me   2
1/ 2

 (r )  1 

در این رابطه  meجرم الکترون e ،بار الکترون  ،فرکانس
لیزر  ،ضریب گذردهی الکتریکی خأل n ،چگالی الکترونی و
 دامنهی بدون بعد لیزر میباشند .با توجه به اینکه چگالی
در مرکز کمترین مقدار را داشته و شدت در مرکز به بیشترین
مقدار خود میرسد ،لذا ضریب شکست در مرکز بیشترین
مقدار را دارد و با فاصله گرفتن از مرکز کاهش
مییابد؛ در نتیجه پالسما همانند یک عدسی مثبت عمل
میکند و با انتشار تپ لیزر درون آن ،تپ لیزر کانونی میشود.
از آن جهت که عامل اصلی این پدیده خود تپ لیزر است ،به
آن خودکانونیشدن تپ لیزر گفته میشود ] .[16همانطور که
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از شکل  3مشخص است ،پدیده خودکانونیشدن تپ لیزر درون
پالسما ،در حضور فوم با ضخامت  ،16 μmنسبت به سایر موارد
بهتر انجام شده و در نتیجه ،تپ لیزر با شدت بیشتری به ورقه
تابیده شده که موجب افزایش انرژی پروتونهای شتاب داده
شده میشود.
الکترونهای داغ نقش اصلی را در فرایند شتابدهی غالف
عمود بر هدف ایفا میکنند .از اینرو هر اثری که بتواند انرژی
الکترونهای داغ را افزایش دهد ،باعث بهبود فرایند شتابدهی
و افزایش انرژی یونهای شتاب داده شده میشود ] .[1با
کانونی شدن لیزر درون پالسما ،شدت لیزر افزایش مییابد و در
نتیجه نیروی پاندرماتیو قویتری به الکترونها وارد شده و از
این طریق انرژی الکترونهای داغ تولید شده ،افزایش مییابد.
بنابراین میتوان انتظار داشت پدیده خودکانونیشدن تپ لیزر،
موجب افزایش بیشینه انرژی پروتونهای شتاب داده شده شود.
در شکل  4اثر تغییرات ضخامت فوم روی بیشینه انرژی
پروتونها در زمان  t  24Tنشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،در ضخامتی که بهترین کانونی شدن تپ
لیزر اتفاق میافتد ،یعنی فوم  16میکرومتری ،بیشینه انرژی
پروتونها نیز در باالترین مقدار قرار دارد.
در گام بعدی ،اثر چگالی فوم مورد بررسی قرار میگیرد.
چگالی فوم با مقادیر ،1/8 ،1/5 ،1/2 ،0/9 ،0/6 ،0/3 ،0/1 ،0/01
 3/6 ،2/4 ،2/1برابر چگالی بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد که چگالی با مقدار درست زیر چگالی بحرانی،
منجر به شتابدهی بهتر پروتونها میشود .شکل  5بیشینه
انرژی پروتونها به ازای چگالیهای مختلف فوم را در زمان
 t  24Tنشان میدهد و همانطور که مشاهده میشود ،در
چگالی  0/9برابر چگالی بحرانی ،انرژی پروتونها بیشینه
میشود .در این مورد نیز عامل بهینهشدن شبیهسازی در این
چگالی ،خودکانونیشدن مؤثر تپ لیزر درون پالسما میباشد.
تنها مشخصههای پالسما نیستند که در بهینهسازی
شتابدهی میتوانند تأثیرگذار باشند ،بلکه پارامترهای لیزر نیز
در این امر دخیل هستند که قطبش لیزر فرودی بهعنوان یک
عامل مهم در تولید الکترونهای داغ مورد بررسی قرار گرفت.
سه نوع قطبش ،قطبشهای خطی  sو  pو قطبش دایروی  cدر
نظر گرفته شدند و نتیجهی آن بهصورت طیف انرژی پروتونها
در هر قطبش در زمان  t  24Tدر شکل  6نشان داده شده
است .علت آنکه بیشینهی انرژی پروتونها در قطبش خطی
نوع  Pنسبت به سایر حالتها بیشتر است ،فرایندهای
گرمایشی هستند که با بهکارگیری این قطبش ،فعال شده و
گرمایش  J×Bمهمترین آنها میباشد که  Jچگالی جریان
الکتریکی و  Bمیدان مغناطیسی میباشند ].[17

1. Ponderomotive Force
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شكل  .3انتشار لیزر درون فومهای با ضخامتهای به ترتیب از باال چپ به راست 10 ،6 ،4 ،0 :و پایین از چپ به راست 28 ،24 ،20 ،16 :درست پس از گذشت
نیمی از مدت زمان تپ لیزر درون پالسما.
در زمان t =24T

در زمان t =24T

50
45

بیشینه انرژی پروتون )(MeV
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بیشینه انرژی پروتون )(MeV
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35
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3
چگالی فوم (برحسب چگالی بحرانی)

1

35

0/5

0

شكل  .5اثر چگالی فوم روی بیشینهی انرژی پروتونها.

شكل  .4اثر ضخامت فوم روی بیشینهی انرژی پروتونها در زمانی که تپ
لیزر به اتمام میرسد.
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شكل  .6طیف انرژی پروتونها برای سه قطبش بهترتیب (الف)( ،ب) و (ج) ،دایروی ،خطی نوع  sو خطی نوع . p
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در برخورد یک لیزر با شدت باال با یک پالسمای با تغییرات
چگالی تیز ،نیروی پاندرماتیو نسبیتی میدان الکترواستاتیکی
نوسانی را میراند .نیروی  J×Bاز نفوذ میدانهای الکتریکی و
مغناطیسی بهاندازهی یک عمق پوسته در پالسمای چگال ناشی
میشود .قسمت مربوط به نیروی مغناطیسی در معادله نیروی
لورنتس ،مؤلفهای در راستای عمود بر هدف دارد که اگر لیزر،
بهطور عمود به هدف تابیده شود ،این مؤلفه بیشینه میشود.
این نیرو دارای یک بخش نوسانی و یک بخش ثابت است که
بخش نوسانی با فرکانسی معادل دو برابر فرکانس لیزر نوسان
میکند .اگر از قطبش دایروی استفاده شود ،بخش نوسانی
حذف میشود؛ اما اگر از قطبش خطی استفاده شود ،بخش
نوسانی این نیرو باعث نوسان الکترونها شده و در اثر رفت و
برگشت الکترون ،پالسما گرمتر میشود.
تاکنون نتایج حاصله بر مبنای مدلهای قدیمی فوم یا
پالسمای با چگالی بحرانی بوده و نتایج آن مشابه چیزی است
که در کارهای دیگران نیز قابلمشاهده است .اما با توجه به
آنکه شکل واقعی فوم بهصورت یک پالسمای یکنواخت نیست،
میتوان گفت دقت شبیهسازیهای انجام شده به این روش نیز
قابل تردید است .نمونهای از فوم واقعی آماده شده در
آزمایشگاه در شکل  7نشان داده شده است ] .[6مبنای ادامه
کار همین شکل قرار گرفته است و تالش شده است تا با در
نظرگرفتن فوم بهصورت یک پالسمای با چگالی بحرانی که
دارای حفرههایی نیز میباشد ،نتایج شبیهسازی را به واقعیت
نزدیک نمود.

68

در ابتدا فوم یکنواخت را با شرایط بهینه درنظرگرفته و
حفرههایی در ابعاد مختلف و با فواصل مختلف شبیهسازی شد
که عبارتند از :شعاع حفره  0/5 μmو فاصله بین دو مرکز
 ،1/5 μmشعاع حفره  0/5 μmو فاصله بین دو مرکز ،2 μm
شعاع حفره  0/25 μmو فاصله بین دو مرکز  ،1 μmشعاع
حفره  1/5 μmو فاصله بین دو مرکز  ،4 μmشعاع حفره
 1 μmو فاصله بین دو مرکز  ،3 μmحفرههایی با شعاعها و
فواصل بین دو مرکز متفاوت که یکبار از بزرگ به کوچک
) (L to Sو بار دیگر از کوچک به بزرگ ) (S to Lمرتب شده
باشند (از این پس واحد عددهای مربوط به شعاع و فواصل،
میکرومتر میباشد) .شکل  8هدفهای انتخاب شده را در
مقایسه با فوم یکنواخت نشان میدهد.

شكل  .7نمونهی فوم موجود در آزمایشگاه که با دو روش الف) یک
مرحلهای و ب) اسپری تهیه شدهاند که باعث تغییر شعاع و فواصل خلل و
فرج موجود در فوم شده است ].[6

شكل  .8مقایسه فوم یکنواخت با فومهای متخلخل ،عدد اول نشاندهنده شعاع و عدد دوم فاصله ی بین دو مرکز است که بر حسب میکرومتر بیان میشوند .باال
از چپ به راست uniform ،0/5-1/5 ،0/5-2 ،0/25-1 :و پایین از چپ به راست.1/5-4 ،1-3 ،L to S ،S to L :
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با توجه به آنکه چگونگی انتشار میدان در هر کدام از این
فومهای متخلخل ،نقش اساسی در فرایند شتابدهی ایفا

متفاوت ،سعی میشود تا بهترین فوم متخلخل با چگالی بیش
از چگالی بحرانی ،مشخص گردد.

میکند ،از اینرو در ابتدا انتشار میدان در هدفهای مذکور در

در شکل  11فومهای متخلخل با چگالی  3/6چگالی بحرانی

مقایسه با فوم یکنواخت مورد بررسی قرار گرفت .در شکل 9

و حفرههایی در ابعاد و فواصل مختلف ،در کنار فوم یکنواخت با

چگونگی انتشار لیزر در هر یک از هدفها در زمان t 12T

چگالی 0/9چگالی بحرانی نشان داده شده است .فومهای

نشان داده شده است.

متخلخل بهترتیب عبارتند از ،0/25-1.5 ،0/5-2 ،0/5-1.5

در میان فومهای متخلخل ،حالت  ،0/25-1که عدد اول از

 ،1-3 ،1.5-4بزرگ به کوچک و کوچک به بزرگ ،که در آن

چپ شعاع حفره و عدد دوم فاصلهی بین دو مرکز میباشد،

عدد اول نشاندهندهی شعاع حفرهها و عدد دوم نشاندهندهی

بهترین کانونیکنندگی تپ لیزر را در میان دیگر فومهای

فاصلهی بین دو مرکز حفره است.

متخلخل از خود نشان داده است .از اینرو انتظار میرود که

در شکل  12انتشار تپ لیزر درون هر یک از اهداف گفته

انرژی بیشینهی پروتونها نیز در این مورد ،بیش از سایر موارد

شده ،نشان داده شده است و همانطور که مالحظه میشود،

باشد .شکل  10نمودار ستونی انرژی را برای فومهای مختلف

حفرههای متخلخل  0/5-2 ،0/5-1.5بهترین کانونیکنندگی را

نشان میدهد .مشاهده میشود که جواب با فرضیه همخوانی دارد

انجام دادهاند.

و کانونی شدن بهتر منجر به افزایش بیشینه انرژی شده است.

برتری فوم متخلخل  0/5-1.5نسبت به فوم متخلخل

بنابراین وجود تخلخل در فوم میتواند حتی بهعنوان یک

 ،0/5-2انتشار سریعتر تپ لیزر درون هدف است .دلیل این امر

عامل مثبت نیز در نظر گرفته شود چرا که کانونی شدن بهطور

کمتر بودن چگالی کل فوم متخلخل  0/5-1.5نسبت به فوم

مؤثری اتفاق افتاده است .از سوی دیگر ،ساخت فومی یکنواخت

متخلخل  0/5-2است؛ زیرا فواصل بین حفرهها کمتر بوده و

با چگالی  0/9چگالی بحرانی ،بسیار پیچیده بوده و شاید بتوان

تعداد حفرهی بیشتری را درون خود جای داده است .با کاهش

گفت با فناوری امروزی غیر ممکن باشد لذا برای آنکه امکان

چگالی ،ضریب شکست نیز کاهش یافته و در نتیجه سرعت فاز

ساخت هدفهای موردنیاز در آزمایشگاه عملی شود ،الزم است

موج افزایش مییابد .بنابراین انتظار میرود در این حالت انرژی

در چگالیهای بیش از چگالی بحرانی نیز ،شرایط به گونهای

بیشینهی پروتونها نیز در مقایسه با سایر فومهای متخلخل،

مهیا شود که نتایج مطلوبی حاصل شود ] .[18از اینرو بهجای

بیشتر باشد .نتایج شکل  ،13که در آن طیف انرژی هدفهای

چگالی برابر با  0/9چگالی بحرانی ،فومی با چگالی  3/6چگالی

ذکر شده در زمان  t=24 Tرسم شده است ،مؤید این موضوع

بحرانی در نظر گرفته و با ایجاد حفرههایی در ابعاد و فواصل

میباشند.

شكل  .9انتشار لیزر در فومهای متخلخل در زمان نصف پهنای تپ لیزر درست برای اهداف شکل .8
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در زمان t =24T

63
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55
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بیشینه انرژی پروتونها ()MeV

59
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S-tol

L-tos

1-1

0/25-1
1/5-1
شرایط حفرهها

0/5-1

0/5-0.5
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شكل  .10مقایسهی بیشینهی انرژی پروتونها با استفاده از فوم یکنواخت و فومهای متخلخل.

شكل  .11مقایسهی فومهای متخلخل با چگالی  3/6چگالی بحرانی در برابر فوم یکنواخت با چگالی  0/9چگالی بحرانی ،عدد اول نشاندهنده شعاع و عدد دوم
فاصله ی بین دو مرکز است که بر حسب میکرومتر بیان میشوند .باال از چپ به راست uniform ،0/5-1/5 ،0/5-2 ،0/25-1/5 :و پایین از چپ به راست:
.1/5-4 ،1-3 ،L to S ،S to L

شكل  .12مقایسه انتشار لیزر برای هدفهای شکل .11
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شكل  .13طیف انرژی برای هدفهای شکل  11در زمان اتمام تپ لیزر .در تصویر عدد دوم بهجای فاصلهی بین دو مرکز ،کمترین فاصله را نشان میدهد.

 .4نتیجهگیری

آن نیز بهترین شرایط اولیهی حفرهها از نظر ابعاد و فواصل بین

در این مقاله در ابتدا شرایط بهینه برای شتابدهی پروتونها

مراکز بهترتیب  0/5و  1/5 μmتعیین شد .در نتیجه با استفاده

با استفاده از هدف سه الیه شامل یک الیهی با چگالی بحرانی

از نتایج حاصل ،میتوان در آزمایشگاه با کنترل حفرههای ایجاد

(فوم) در فرایند شتابدهی غالف عمود بر سطح مورد بررسی

شده حتی در چگالیهای بیش از چگالی بحرانی نیز هدفهای

قرار گرفت و پارامترهای بهینه لیزر و پالسما شامل چگالی و

مطلوبی جهت شتابدهی فراهم آورد.

ضخامت فوم و قطبش تپ لیزر حاصل شد .طبق نتایج
شبیهسازیها ،فوم با ضخامت  16 μmو چگالی  0/9چگالی
بحرانی بههمراه قطبش خطی نوع  Pمنجر به دستیابی به
بهترین نتیجه خواهد شد .در ادامه جهت واقعیتر شدن نتایج
شبیهسازیها ،تخلخل ذاتی موجود در فومها درنظرگرفته شد و
نشان داده شد که در صورتیکه خلل و فرج موجود در فوم
مدیریت شوند ،امکان افزایش بیشینهی انرژی پروتونها نیز
وجود دارد .اما در صورتیکه حفرهها در شرایط نامساعدی قرار
داشته باشند ،حتی کاهش انرژی تا حدود  20درصد نیز دور از
انتظار نیست .از آن جهت که ساخت فومی با چگالی دقیقاً
کمتر از چگالی بحرانی در عمل بسیار سخت میباشد ،لذا فوم
متخلخل با چگالی  3/6چگالی بحرانی درنظر گرفته شد و برای
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