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چکیده
 تأثیر نیرویهای واکنش تابش در مدلهای کالسیکی و کوانتومی بر رفتار پالسما و میدانهای الکترومغناطیسی در برهمکنش،در این مطالعه
) با پالسماهای نزدیک بحرانی (حدود چند دهم تا چند برابر چگالی بحرانی) با استفاده ازI~1023-1022 W/cm2( لیزرهای فوق پرتوان
 نتایج نشان میدهند نیروی واکنش.شبیهسازی ذره در سلول در یکبعد مکانی در فرمولبندیهای کالسیکی و کوانتومی بررسی شده است
 در شدتهای، بهطور کلی.تابش تأثیر قابلمالحظهای بر اختالالت پالسمایی القا شده و تحوالت آنها و همچنین تحوالت خودسازگار لیزر دارد
 این انرژی تزریق. وارد کردن اثرات واکنش تابش باعث افزایش تزریق انرژی پالس به پالسما میشود،)1023 W/cm2 فوقنسبیتی باالتر (حدود
 در.شده یا صرف افزایش انرژی مکانیکی اختالل پالسما (افزایش جذب مؤثر) شده یا بهصورت تابش فوتونهای فرابنفش به بیرون هدر میرود
 پدیده واکنش تابش بیشتر همانند یک نیروی اتالفی و اصطکاکی نقش ایفا کرده و میزان جذب،)1022 W/cm2 شدتهای پایینتر (حدود
 اثر مشاهده شده در، اگرچه اثر اصطکاکی نیروی واکنش تابش ملموس و قابلانتظار است.مؤثر و دامنه موج پالسمایی را کاهش میدهد
 وجود نیروی واکنش تابش باعث ایجاد بعضی، عالوه براین. یک پدیده غیرخطی پیچیده و غیرعادی است،افزایش جذب در شدتهای باالتر
 ضمن گزارش این پدیدهها و همچنین، در این پژوهش.تغییرات الگویی در موج پالسمایی و اشباعشدگی در جذب انرژی لیزر میشود
. توضیحاتی در مورد آنها ارایه شده است،مقایسههایی بین نتایج فرمولبندیهای کالسیکی و کوانتومی
 نیروی واکنش تابش کوانتومی، نیروی واکنش تابش کالسیکی، برهمکنش لیزر و پالسما:کلیدواژهها
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Abstract
In the present study, by using one dimensional PIC simulation, we investigate the radiation reaction (RR)
effects on the plasma behaviors and self-consistent laser evolutions during the interaction of ultra-high
intensity lasers (I~1022-1023 W/cm2) with near-critical plasmas (one-tenth to few times of the critical
density). The results show that RR force has significant effects on the induced plasma disturbance and
self-consistent laser evolutions. Generally, at higher intensities (~1023 W/cm2), introducing the RR effects
leads to enhanced delivered electromagnetic energy to the plasma. This energy is either used to increase
the mechanical energy of the plasma disturbance (increasing the effective absorption) or compensation of
the radiation energy loss by ultra-violate photon emissions. At lower intensities (~1022 W/cm2), RR
phenomenon mostly acts as a damping friction force, and reduces the effective absorption and the plasma
wave amplitude. Though the friction effect of the RR force is conceptually well known, the observed
enhanced absorption at higher intensities is a complex and anomalous nonlinear phenomenon. In
addition, the presence of RR force introduces structural differences in the plasma disturbance and
whence the absorption saturation. Here, along with reporting these phenomena as well as comparisons
between the classical and quantum frameworks, their possible descriptions have been presented.
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 .1مقدمه
مطالعات نظری در خصوص گسیل فوتون توسط ذرات باردار و
نیروی واکنش تابش )RR( 1مربوط به آن از گذشته یکی از
موضوعات بنیادین و مورد توجه در زمینه الکترومغناطیس بوده
است ] .[2 ،1با پیشرفتهای شایان در حوزه فنآوری لیزر و
افزایش قابلتوجه شدت لیزر تا چندین پتاوات در پروژههایی از
قبیل سامانه لیزری اروپا ،)ELI( 2سامانه فوق پرشدت چین،
پروژه آپولون 3و  [3-7] ...و فراهم آمدن بستر مطالعات تجربی
در این خصوص ،این پدیده در سالهای اخیر بسیار مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است ].[8-14
واکنش تابش ،ت أثیر متقابل فوتون/تابش گسیلی بر
دینامیک ذره باردار شتابدار گسیلنده است ] .[10در این
فرایند ،ذرات باردار شتاب گرفته از خود فوتون گسیل میکنند
] [1و بدینوسیله مقداری از انرژی و تکانه خود را از دست
میدهند .در سرعتهای غیر نسبیتی ،این فوتونهای گسیلی
چندان پر انرژی نیستند و نیروی پسزنی ناشی از آنها تأثیر
بهسزایی بر دینامیک ذره نخواهد داشت.
در برهم کنش لیزرهای پرتوان با پالسما ،ذرات تا
سرعتهای فرانسبیتی شتاب میگیرند و نیروی واکنش تابش
فوتونهای پر انرژی گسیل شده از این ذرات میتواند حرکت
آنها و دینامیک پالسما را تحت تأثیر قرار داده ]،14 ،9 ،8
 [15و منجر به پدیدههایی از قبیل بهداماندازی واکنش تابش
شود ].[16-18
در فرمولبندی کالسیکی واکنش تابش ،نیروی واکنش
تابش (نیروی الندایو -لیفشیتز) بهصورت نیروی پیوسته بر
الکترون اثر گذاشته و باعث پسزنی آن میشود .اعتبار این
فرمولبندی زمانی است که انرژی فوتون گسیل شده در
مقایسه با انرژی الکترون گسیلنده بسیار کوچکتر باشد ].[19
این در حالیاست که در سازوکار کوانتومی ،امکان گسیل
فوتونهایی با انرژی از مرتبه انرژی الکترون گسیلنده وجود
دارد ] .[21 ،20چنین فوتونهایی میتوانند با سازوکارهای
ثانوی منجر به گسیل زوجهای الکترون -پوزیتزون گردند.
عالوه بر امکان تولید زوج و فوتونهای پرانرژی،
سازوکارهای کالسیکی و کوانتومی دو تفاوت مهم در رفتار
الکترونها و طیف گسیل شده از آنها برجای میگذارند )1 :در
سازوکار کالسیکی ،توان کل لحظهای تابش انجام شده توسط
الکترون در مقایسه با سازوکار کوانتومی بیشتر است (برخالف
امکان تولید فوتونهای پر انرژی) )2 ،طبیعت احتمالی و
گسسته بودن گسیل فوتون در قالب کوانتومی بر حرکت
1. Radiation Reaction
2. Extreme Light Infrastructure
3. Apollon
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الکترون تأثیرگذار خواهد بود و منجر به نوعی حرکت تصادفی
در الکترون گسیلنده میشود که با سازوکار کالسیکی نیروی
پسزنی پیوسته قابل توصیف نیست ].[22-24 ،20
در فرمولبندی کالسیکی الندائو -لیفشیتز ،)LL( 4نیروی
واکنش تابش حرکت الکترون در میدانهای خارجی طبق رابطه
زیر محاسبه میشود ]:[19 ،16
dP
= FL + Frr
dt

()1

که در آن  Pتکانه الکترون و  FLنیروی لورنتس است:
()2

B
)
c

FL = −e (E + v 

 Frrنیز نیروی واکنش تابش است و در حالت نسبیتی قوی
برابر است با ]:[17
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در این رابطه  cسرعت نور e ،و  meبه ترتیب بار و جرم
الکترون E ،و  Bمیدانهای الکتریکی و مغناطیسی و  γضریب
نسبیتی هستند .مسیر حرکت الکترون میتواند با حل عددی
این معادالت با استفاده از میدان لیزر مشخص به دست آید.
پدیدههای برهمکنش لیزر با پالسما در شدتهای بسیار
باال بهشدت غیرخطی و پیچیده میباشند .وجود نیروی واکنش
تابش این پیچیدگی را دوچندان کرده و تحلیل پیامدهای آن را
دشوار میکند .در این شرایط ،شبیهسازیهای ذره-در-سلول
 PICبهصورت گسترده در مطالعات برهمکنش لیزر با پالسما
مورد استفاده قرار میگیرند .بهویژه بعضی از کدهای PIC
بهتازگی مجهز به ابزار اعمال نیروی واکنش تابش در
فرمولبندی کالسیکی یا کوانتومی میباشند ] .[25-27 ،16در
فرمولبندی کالسیکی ،واکنش تابش از طریق اصالح نیروی
لورنتس -نیوتن در معادالت حرکت با افزودن نیروی الندائو-
لیفشیتز ) (LLانجام میشود؛ درحالیکه در فرمولبندی
کوانتومی از طریق محاسبه ضرایب احتمال گسیل فوتون و به
روش مونتکارلو )MC( 5اعمال میشود.
در مرجع ] [15تأثیر نیروی واکنش کالسیکی و کوانتومی
بر سازوکار برهمکنش ،در برهمکنش لیزرهای فوق پرتوان با
4. Landau and Lifshitz
5. Monte-Carlo
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پالسما در رژیم شتابدهی موج عقبه 1با استفاده از شبیهسازی
ذره در سلول بررسی شده است .همچنین در مرجع ] [28سه
مدل کالسیکی ،کالسیکی اصالح شده و مدل تصادفی
واکنش تابش در برهمکنش پرتو الکترونی با انرژی از مرتبه
گیگاالکترونولت و پالس لیزر با شدت بزرگتر از
 3×1020 W/cm2بهطور نظری و شبیهسازی بررسی شده است.
مطالعات تجربی و نظری مدلهای مختلف واکنش تابش در
برهمکنش پرتو الکترونی با لیزر در مرجع ] [29مرور شده
است .در مراجع ] [20 ،10نیز مدلهای کالسیکی  LLاصالح
شده کوانتومی ،تصادفی فوکر -پالنک 2و کوانتومی ( )MCدر
برهمکنش پرتو الکترونی با لیزر در راستای مخالف و همچنین
پرتو الکترونی در حضور میدان مغناطیسی بررسی شدهاند.
تأثیر نیروی واکنش تابش کالسیکی و کوانتومی بر انرژی
الکترونها در رژیم حبابی برهمکنش لیزر و پالسما به ازای
شدتهای مختلف لیزر با استفاده از کد  VLPLدر مرجع ][30
بررسی شده است.
در پژوهش حاضر ،تأثیر نیروی واکنش تابش با سازوکار
کالسیکی ( )LLو کوانتومی ( )MCدر برهمکنش لیزر با
شدتهای مختلف و همچنین پالسمای با چگالیهای اولیه
متفاوت در محدوده نزدیک بحرانی بر رفتار برهمکنش از قبیل
توزیع چگالی و انرژی الکترونها و همچنین رفتار امواج
الکترومغناطیسی با استفاده از شبیهسازی ذره در سلول بررسی
شده است.

تعداد  25600سلول تقسیم شده است .پالسمای هیدروژنگونه
در بازه حدود  10تا  400 μmقرار داده شد 32 .شبهذره
الکترون و  8شبهذره پروتون (با بار متعادل چهار برابر بار
الکترون) در هر سلول قرار داده شد .پالس لیزر از سمت چپ
وارد ناحیه شبیهسازی میشود و در امتداد محور  xحرکت
میکند.

 .2مشخصههای شبیهسازی
از کد ذره در سلول  [27 ،26] Smileiبا قابلیت بهکارگیری
نیروهای واکنش تابش با سازوکارهای مختلف کالسیکی تا
کوانتومی استفاده شده است .مجموعه گستردهای از
شبیهسازیها در یک بعد به ازای مشخصهها و چگالیهای
متنوع لیزر و پالسما در سه حالت عدم حضور نیروی واکنش
تابش ،حضور نیروی واکنش کالسیکی و حضور نیروی واکنش
تابش کوانتومی انجام شد که در ادامه بهترتیب با نمادهای
 LL ،NoRRو  MCنشان داده شدهاند.
نتایج مربوط به شبیهسازیها به ازای پالس لیزر با قطبش
دایروی با طول موج  1 μmو نمایه زمانی گوسی شکل،
 ،FWHM=38 fsبا دامنههای بیبعد لیزر برابر با ،400 ،700
 a = 100و چگالیهای اولیه پالسما برابر با  2و  0/2برابر
چگالی بحرانی پالسما ،nc ،گزارش شده است.
2
 I = 137و ) . nc = (me  / 4 e2
) 1018 (a /    m )2 W / cm2
/
طول ناحیه شبیهسازی برابر  400 μmلحاظ گردید که به

 .3بحث و نتایج
بهمنظور بررسی تأثیر نیروهای واکنش تابش کالسیکی و
کوانتومی بر سازوکار برهمکنش ،در ابتدا نتایج شبیهسازیهای
مربوط به برهمکنش لیزر با دامنه بیبعد  400و پالسمای با
چگالی  0/2برابر چگالی بحرانی ارایه شده است .نمایه چگالی
الکترونی و مؤلفه  yپتانسیل برداری بیبعد لیزر در حالتهای
عدم حضور واکنش تابش ،حضور واکنش تابش کالسیکی و
حضور واکنش تابش کوانتومی در زمانهای مختلف پس از
برهمکنش ،بهترتیب در شکل  1الف تا پ گزارش شده است.
با برهمکنش لیزر فوق پرتوان با پالسما ،نیروی پاندرموتیو
لیزر الکترونها را به سمت جلو جاروب کرده و جبههای از
الکترونهای فشرده را در جلوی پالس شکل میدهد که همراه
پالس در طول پالسما منتشر میشود ] .[16 ،15در چگالیهای
نه چندان باال (در حدود  /کمتر از چگالی بحرانی) ،این انتشار
مقارن با تولید موج عقبه پالسما است که در حالت سهبعدی
فضایی (واقعی) مشهور به ناحیه حباب است .همچنین در
شدتهای فوقنسبیتی مورد بحث ،بهدلیل بارگذاری بسیار
سنگین الکترونهای بهدام افتاده و حرکت یونها ،ساختار
منظم موج پالسمایی تا حد زیادی مخدوش میگردد.
مطابق این تفسیر ،یک کاواک الکترونی حول پالس لیزر
شکل میگیرد که با گذشت زمان و نفوذ بیشتر پالس لیزر در
پالسما ،تقویت شده و منجر به تزریق الکترونها به درون
کاواک و شتابگیری آنها میشود .فرایند تقویت کاواک
الکترونی در شکل  1الف در عدم حضور نیروی واکنش تابش
کامالً مشهود است؛ بهعنوان مثال اولین قله چگالی الکترونی
(مرز سمت چپ کاواک) در پشت جبهه فشردگی در زمان
 ،1040 fsتقویت شده و به بیش از چهار برابر چگالی بحرانی
پالسما میرسد.
در حضور نیروی واکنش تابش ،شکل  1ب و پ ،این
سازوکار متفاوت است و به همریختگی و ناهماهنگی ساختار
چگالی بیشتر میشود .بهعبارتی بهجای کاواک حول پالس
لیزر ،قلههای چندگانه و افت و خیزهای بیشتری مشاهده
میشوند.

1. Wakefield
2. Stochastic Fokker-Planck
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در حضور نیروی واکنش تابش کالسیکی ( ،)LLبهدلیل
پدیده بهداماندازی واکنش تابش ،دسته الکترونی با پهنای
بزرگتر از حالت  NoRRدر پشت جبهه پالسما و درون پالس
لیزر تشکیل میگردد .در حضور نیروی واکنش کوانتومی
( ،)MCدر شکل  1پ نیز بهدلیل پدیده  ،RRTدسته الکترونی
درون پالس لیزر مشاهده میشود .مقایسه شکلهای  1ب و پ
نشان میدهد که قله چگالی این دسته الکترونی در حالت LL
بیشتر از حالت  MCبوده و پهنای دسته الکترونی پشت جبهه
پالسما در حالت  MCبزرگتر از حالت  LLاست که میتواند
ناشی از ماهیت تصادفی گسیل فوتون و واکنش تابش در
سازوکار کوانتومی باشد که منجر به گستردگی فضای فاز
الکترونها میشود ].[20
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شکل  .1نمایه چگالی الکترونی (ستون سمت چپ) و پالس لیزر (ستون
سمت راست) در امتداد محور انتشار لیزر در زمانهای مختلف پس از
برهمکنش در حالتهای الف) عدم حضور نیروی  ،RRب) حضور نیروی
 RRکالسیکی و پ) حضور نیروی  RRکوانتومی به ازای دامنه بیبعد لیزر
 400و چگالی پالسما برابر با  0/2چگالی بحرانی.

مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 35-27

بهمنظور مقایسه تأثیر نیروی واکنش تابش کالسیکی و
کوانتومی بر نحوه شتابگیری الکترونها ،توزیع مکانی تکانه
طولی (نگاشت فضای فاز طولی) الکترونی در دو زمان متفاوت
پس از برهمکنش در حالتهای عدم حضور نیروی  RRو حضور
نیروی  RRکالسیکی و کوانتومی در شکل  2الف تا  2ج نشان
داده شده است .شکلهای  2الف و  2ب نشان میدهند که
الکترونهای پشت جبهه پالسما( ،در مکانهای تقریبی
 100 µmو  ،200 µmبهترتیب در زمانهای  446 fsو
 )743 fsتا سرعتهای بسیار باال شتاب گرفتهاند .بخشی از این
الکترونها شامل بدنه موج عقبه (قله دوم) و بخشی از آنها
الکترونهای بهدام افتاده در کاواک این موج هستند .گسست
قابل مشاهده در راستای تکانه در شکلهای مذکور و تمایل
قلهها به سمت جلو مؤید وجود الکترونهای به دام افتاده
میباشد .البته باید تأکید شود که بهدلیل حرکت یونها،
ساختار موج عقبه در شدتهای فوقنسبیتی بررسی شده در
اینجا با شدتهای مالیم نسبیتی (دامنه بیبعد  1تا  )10بسیار
متفاوت است و قلههای چگالی شکل گرفته در شدتهای باال
میتوانند بههمراه لیزر به سمت جلو کشیده شوند (شکل 2ب).
به هرحال از آنجا که هدف این مقاله توصیف جزییات اختالل
پالسمایی شکل گرفته نیست ،بیش از این به این موضوع
پرداخته نشده است .تیزشدگی تدریجی پالس که در این
شکلها قابل مشاهده است ،بهدلیل واکنش اپتیکی موج پالسما
بر روی پالس لیزر است که بهطور مفصل در مراجع ][32 ،31
بحث شده است.
انتظار میرود لحاظ کردن پدیده گسیل فوتون توسط
الکترونها و نیروی واکنش مربوط به آن ،منجر به کاهش
شتابگیری الکترونها شود .مقایسه شکلهای ( 2الف ،ب) و
( 2پ تا ج) نشان میدهد که لحاظ کردن پدیده نیروی واکنش
تابش کالسیکی و کوانتومی منجر به افت قابلمالحظه تکانه
الکترونهای شتاب گرفته میشود .همچنین بهدلیل پدیده
بهداماندازی واکنش تابش ،دستههای الکترونی با پهنای
گستردهتر نسبت به حالت  NoRRو نزدیک به جبهه پالسما
شکل گرفته و شتاب میگیرند.
مطابق یافتههای پیشین در مدلسازی دینامیک الکترون
تحتتأثیر نیروی واکنش تابش (برای مثال به مرجع ][20
مراجعه شود) ،آهنگ کل تابش الکترومغناطیس نسبت به مدل
کوانتومی بیشتر است (که این پدیده علیرغم امکان گسیل
فوتونهای با انرژی باال در مدل کوانتومی رخ میدهد؛ الزم به
ذکر است که آهنگ کل مجموع انرژی تمام فوتونها را در بر
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میگیرد) .از اینرو انتظار میرود که نیروی واکنش تابش
قویتر در مدل کالسیکی منجر به کاهش بیشتر تکانه
الکترونهای شتاب گرفته نسبت به مدل کوانتومی شود.
مقایسه نمودارهای تکانه الکترونی در شکل ( 2پ ،ج) این یافته
را تأیید میکند و نشان میدهد که تکانه الکترونی در حضور
نیروی واکنش تابش کالسیکی اندکی کوچکتر از حالت
کوانتومی است.
تغییرات زمانی انرژی کل الکترومغناطیسی (انرژی تابش
الکترومغناطیس بار منجر به واکنش تابش با عنوان تابش در
شکلها) و همچنین انرژی جنبشی الکترونی در شکل  3الف و
ب نمایش داده شدهاند .ستون سمت چپ شکل  3الف چگالی
انرژی تابشی با لحاظ نمودن پدیده  RRکالسیکی (نمودار قرمز
رنگ) و کوانتومی (نمودار آبی رنگ) را نشان میدهد (در حالت
 NoRRتابش صورت نمیگیرد) .نرخ تغییرات این چگالی انرژی
تابشی در هر دو مدل  LLو  MCبهصورت نسبتاً خطی با زمان
افزایش مییابد؛ اگرچه سازوکار تابش کالسیکی ،همانگونه که
بیان شد ،در موافقت با تحلیلهای پیشین (] )[20میزان تابش
قویتری را نسبت به حالت کوانتومی نشان میدهد.
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شکل  .2توزیع مکانی تکانه طولی الکترونها در زمانهای  446 fsو
 743 fsپس از برهمکنش الف و ب) در عدم حضور نیروی واکنش تابش،
پ و ت) در حضور نیروی واکنش تابش کالسیکی و ث و ج) در حضور
نیروی واکنش تابش کوانتومی به ازای دامنه بیبعد لیزر  400و چگالی
پالسما برابر با  0/2چگالی بحرانی.
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،96شماره  ،2تابستان  ،1400ص 35-27

مطابق با نمودار عمودی سمت راست این شکل ،در
زمانهای ابتدایی برهمکنش در هر سه حالت  LL ،NoRRو
( MCبهترتیب منحنیهای مشکی ،زرد و سبز رنگ) با ورود
پالس لیزر به ناحیه برهمکنش ،چگالی انرژی الکترومغناطیسی
افزایش مییابد .با گذر زمان و برهمکنش پالس لیزر با پالسما،
انرژی لیزر در پالسما جذب میشود و هر سه نمودار روندی
کاهشی را نشان میدهند .در حضور نیروی واکنش تابش ،نرخ
افت انرژی الکترومغناطیسی نسبت به حالت  NoRRسریعتر
است که میتوان آن را با از دست دادن انرژی الکترونها
بهدلیل گسیل فوتون و پسزنی الکترون با نیروی واکنش تابش،
همانند نوعی اصطکاک عمل میکند ،توجیه کرد .همچنین
بهدلیل نرخ باالتر تابش در سازوکار کالسیکی نسبت به
کوانتومی ،میزان اتالف انرژی لیزر با فرایند واکنش تابش در
مدل  LLبیش از مدل  MCاست (شکل  3الف).
به طریق مشابه و بهطور کلی ،انتظار میرود که انرژی
جنبشی الکترونها در عدم حضور پدیده واکنش تابش بیشتر
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بررسی تأثیر نیروی واکنش تابش کالسیکی و کوانتومی . . .

از مقدار آن در حضور این پدیده باشد .نمودارهای شکل  3ب،
که نشاندهنده نرخ افزایش انرژی جنبشی الکترونها در حالت
 NoRRبه مقدار قابلتوجهی بیشتر از حالتهای  LLو MC
است ،مؤید این مطلب میباشند .نکته مهمی که در شکل  3ب
قابلمشاهده است این است که در حالت  ،NoRRانرژی
جنبشی الکترونی در بازه زمانی شبیهسازی افزایشی است ولی
در حضور نیروی واکنش تابش ،نرخ افزایش انرژی پس از زمان
حدود  1000 fsکاهش قابلتوجهی یافته و به نوعی
اشباعشدگی نزدیک میشود .همچنین تفاوت قابلمالحظهای
در این نمودار به ازای نیروی واکنش کالسیکی و کوانتومی
مشاهده نمیشود .تنها در بازه زمانی در محدوده ،1000 fs
چگالی انرژی جنبشی الکترونها در حالت  LLاندکی بیشتر از
حالت  MCاست و در زمانهای بعدی این روند معکوس
میشود.
برای درک منشأ تفاوتهای مشاهده شده در نرخ جذب
انرژی لیزر در پالسما ،ابتدا به بررسی تأثیر افزایش چگالی
الکترونی بر سازوکار واکنش تابش خواهیم پرداخت :در
شکل  ،4توزیع چگالی الکترونی در حالتهای عدم حضور و
حضور نیروی واکنش کالسیکی و کوانتومی به ازای چگالی
اولیه پالسما به اندازه  2برابر چگالی بحرانی پالسما ،دامنه
بیبعد لیزر برابر  400و زمانهای مختلف برهمکنش رسم شده
است .بر خالف شکل  ،1حتی در حالت  NoRRنیز تولید
کاواک الکترونی مشاهده نمیشود بلکه یک فشردگی الکترونی
با ساختار چندقلهای در جلو پالس ایجاد شده که همراه با آن
منتشر میشود.
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جذب انرژی لیزر در پالسما بهواسطه برانگیزش اختالل
پالسمایی (تأمین انرژی مکانیکی اختالل) و همچنین بازتابش
بارهای شتاب گرفته انجام میگیرد .در هر دو موردِ چگالی اولیه
 0/2و  2برابر چگالی بحرانی ،در بخشی از زمان برهمکنش،
جبهه فشردگی پالسما تقویت میشود که در نتیجه انتظار
می رود در این دوره ،سرعت جذب لیزر در پالسما در طول
زمان افزایش یابد .به این ترتیب در دوره مذکور ،سرعت افت
انرژی الکترومغناطیسی در هر سه حالت  LL ،NoRRو MC
افزایش مییابد .این فرایند در نمودار سمت چپ شکل  5الف
متناظر با بخش کاهشی نمودارهای انرژی الکترومغناطیس
است؛ بخش افزایشی مربوط به دوره ورود لیزر به ناحیه پالسما
است .تغییرات انرژی جنبشی الکترونی مشاهده شده در
شکل  5ب نیز با این تفسیر قابل درک است؛ قبل از اینکه
بهواسطه جذب انرژی پالس ،شدت آن بهطور قابلتوجهی
کاهش یابد (فرسایش قابلتوجه پالس) انرژی جنبشی
الکترونها بهصورت مداوم با افزایش عمق اختالل برانگیخته
شده افزایش مییابد .این روند افزایشی بعد از فرسایش
قابلتوجه پالس ،بهطور عمده بهدلیل رقابت جذب انرژی توسط
الکترونها با فرایند تبادل انرژی الکترونها با یونها و بازتابش
الکترونها متوقف شده و سپس روند کاهشی به خود میگیرد؛
بهعبارتی نوعی اشباعشدگی در جذب مؤثر انرژی پالس رخ
میدهد .در چگالیهای پایینتر (بهعنوان مثال در  0/2چگالی
بحرانی) نیز پدیده اشباعشدگی انرژی جنبشی الکترونی با
سازوکار ذکر شده ،حتی در عدم حضور نیروی واکنش تابش،
در زمانهای طوالنیتر اتفاق میافتد.
در این میان نکته بسیار مهمی که در تفسیر شکل  3ب نیز
به آن اشاره شد ،رخداد اشباعشدگی قبل از موعد در چگالی
پایین 0/2 ،چگالی بحرانی ،در حضور نیروی واکنش تابش است
که اکنون با مقایسه با دادههای چگالی باالتر قابل درک است؛
وجود نیروی واکنش تابش باعث میشود که ساختار اختالل
پالسمایی از حالت کاواک الکترونی به حالتی شبیه آنچه در
چگالی دو برابر بحرانی مشاهده شد ،تغییر یابد و بهواسطه آن
فرایند اشباعشدگی ،مانند آنچه در شکل  5مشاهده و تفسیر
شد ،در این مورد به وجود آید.

شکل  .4نمایه چگالی الکترونی در عدم حضور و حضور نیروی واکنش
تابش کالسیکی و کوانتومی به ازای دامنه بیبعد لیزر  400و چگالی اولیه
پالسمای  2برابر چگالی بحرانی.
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شکل  .5انرژی بهنجار الف) تابشی (ستون سمت چپ) و الکترومغناطیسی

در مرجع ] [30نشان داده شده است که در شدتهای
پایین لیزر ،تابش سینکروترون 1تأثیر قابلتوجهی بر انرژی
الکترونها در برهمکنش لیزر و پالسما در رژیم حبابی ندارد؛
ولی با افزایش شدت لیزر تا دامنه بیبعد بزرگتر از ،100
واکنش تابش کالسیکی منجر به افت انرژی الکترونها میشود.
همچنین نتایج آنها نشان میدهد که تا شدتهای با دامنه
بیبعد  ،512تفاوت قابلمالحظهای بهازای نیروهای واکنش
تابش کالسیکی و کوانتومی وجود ندارد.
پدیده جالب و غیرقابلانتظاری به ازای شدت بسیار باالی با
دامنه بیبعد  700رخ میدهد و آن تقویت موج پالسمایی در
حضور تصحیحات واکنش تابش است (شکل  6ب) .رخداد این
پدیده بهطور عمده ناشی از تداخل نیروی  LLبا نیروی
پاندروماتیو لیزر و نیروی بارفضا در ایجاد موج پالسمایی است.
در این شدت ،تداخل نیروها بهگونهای است که اوالً مانع از
بهداماندازی الکترونها در زمانهای اولیه میشود و دوماً موج
ایجاد شده را در شرایط نزدیکتر به تشدید (نسبت به حالت
بدون واکنش تابش) ایجاد میکند .این موج سپس در طول
زمان تقویت میشود.
1040 fs

743 fs

(ستون سمت راست) و ب) جنبشی الکترونها برحسب زمان در حالتهای
 LL ،NoRRو  MCبه ازای دامنه بیبعد لیزر  400و چگالی پالسما دو
برابر چگالی بحرانی.

بهمنظور بررسی تأثیر نیروی واکنش تابش کالسیکی و
کوانتومی در شدتهای مختلف لیزر ،سازوکار برهمکنش در
عدم حضور و حضور نیروی واکنش تابش بهازای دامنههای
بیبعد لیزر مختلف بررسی گردید .شکلهای  6ب و  6الف
نمایه چگالی الکترونی را در عدم حضور نیروی واکنش تابش و
حضور نیروی واکنش تابش کالسیکی و کوانتومی به ازای
دامنههای بیبعد لیزر برابر با  100و  700و چگالی پالسمای
 0/2برابر چگالی بحرانی در زمانهای مختلف پس از برهمکنش
نشان میدهند.
به ازای دامنه بیبعد لیزر برابر  ،100حضور نیروی واکنش
تابش کالسیکی و کوانتومی تفاوت ساختاری در اختالل
پالسمایی القا شده ایجاد نمیکند؛ بهجز اینکه دامنه موج
پالسما برای حالتهای  LLو  MCاندکی پایینتر است
(شکل  6الف).

446 fs

2

(الف)

1/75

0/2

1/50
1/25

100

1
0/75
0/50
0/25

300

275

250

225

200

300

275

250

225

200

175

150

125

0

100

(ب)
0/2

16
14
12
10

700

8
6
4
2

175

150

125

100

0

شکل  .6نمایه چگالی الکترونی در عدم حضور و حضور نیروی واکنش
تابش کالسیکی و کوانتومی به ازای دامنههای بیبعد لیزر الف)  100و
ب)  700و چگالی اولیه پالسمای  0/2برابر چگالی بحرانی.
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تفسیرهای فوق در انطباق کامل با نتایج شکل  ،7که
تحوالت زمانی انرژی الکترومغناطیسی ،جذبی و تابشی را در
شدتهای  100و  700نشان میدهد ،میباشند :از آنجا که
فرایند اصلی جذب انرژی پالس بهوسیله ایجاد و گسترش موج
پالسمایی است ،انتظار میرود در پارامتر شدت ،100
شکلهای  7الف و  7ب ،جذب انرژی الکترومغناطیسی با
الگوی یکسان در حضور و عدم حضور واکنش تابش اتفاق افتد.
البته در حالت بدون واکنش تابش ،بهدلیل ایجاد موج قویتر
جذب بیشتر است .همچنین میزان تابش منجر به واکنش در
حالت کالسیک بیشتر است.
برخالف رفتار فوق ،در شدت بسیار باالی با دامنه بیبعد
 ،700در بیشتر زمان اندرکنش آهنگ جذب لیزر بهدلیل باالتر
بودن دامنه موج ،در حضور واکنش تابش باالتر است تا اینکه
بعد از مدت زمان طوالنی بهدلیل فرسایش سریعتر پالس و
گسیل تابش ،این جذب به نوعی اشباعشدگی میرسد
(شکلهای  7پ و  7ت).
(پ)

40

12

(Uelm)/1e6

9

30

(الف)

0/5
0/2

0/4

0/2
100
0/1

0/3

700
20

6
0
3

0/2

10

0

1000

50
زمان)fs(0

0

0

(Urad)/1e5

0/2

0/3

0/6

0/1
0

0
1000

500

0

زمان ()fs

(ت)

2

(ب)

16
12

1/2
8

0/8

0/2
0/2

4

700

1000

0/4

100

0

0

500

0

زمان ()fs

(Ukin)/1e5

1/6

1000

500

0

 .4نتیجهگیری
تأثیر نیرویهای واکنش تابش کالسیکی ( )LLو کوانتومی
( )MCبر دینامیک پالسما و میدانهای الکترومغناطیسی در
برهمکنش لیزرهای فوق پرتوان در شدتهای مختلف با
پالسمای نزدیک بحرانی در چگالیهای مختلف بررسی گردید.
برای این منظور ،از شبیهسازی یکبعدی با استفاده از کد ذره
در سلول  Smileiبا مدل کالسیکی الندائو -لیفشیتز واکنش
تابش کالسیکی و مدل کوانتومی مونتکارلو استفاده گردید.
نتایج ارایه شده در سه پارامتر شدت  400 ،100و  700و
دو مقدار چگالی  0/2و  2برابر چگالی بحرانی نشان میدهند که
در شدتهای نهچندان فوقنسبیتی ( )100الگوهای رفتاری
سیستم در حضور و عدم حضور واکنش تابش تفاوتهای
اساسی با هم ندارند .بهعبارتی واکنش تابش بهصورت اختاللی
در رفتار سیستم وارد شده و اغلب میزان جذب و دامنه موج
پالسمایی را کاهش میدهد .هنگامیکه شدت لیزر بهطور
قابلمالحظهای فوقنسبیتی میشود (بهعنوان مثال شدتهای
بیبعد  400و  ،)700بهطور کلی وارد کردن اثرات واکنش
تابش باعث افزایش تزریق انرژی پالس به پالسما خواهد شد.
این انرژی تزریق شده یا صرف افزایش انرژی درونی پالسما
شده یا بهصورت تابش فوتونهای غیر نرم به بیرون تلف
میشود .برای شدتهای متوسط ( )400فوقنسبیتی ،واکنش
تابش بهطور عمده همانند یک نیروی اتالفی و اصطکاکی نقش
ایفا کرده و سبب کاهش انرژی مکانیکی جذب شده توسط
پالسما میشود .همچنین بعضی تغییرات الگویی در موج
پالسمایی و اشباعشدگی در جذب انرژی پالسما قابلمشاهده
است .در شدتهای بسیار باال (دامنه بیبعد  ،)700شدت
نیروی واکنش تابش به اندازهای است که برهمنهی آن با نیروی
پاندروموتیو میتواند بهگونهای منجر به اصالح ساختار موج
پالسمایی شود که با نیروی فرسایش حاصل نیز مقابله کرده و
منجر به افزایش جذب انرژی لیزر در پالسما شود که پدیده
بسیار جالبی است.

زمان ()fs

شکل  .7انرژیهای بهنجار الف) تابشی (ستون سمت چپ) و
الکترومغناطیسی (ستون سمت راست) و ب) جنبشی الکترونها بهازای
دامنه بیبعد لیزر  100و چگالی پالسما برابر با  0/2برابر چگالی بحرانی و
پ) و ت) بهازای دامنه بیبعد لیزر  700و چگالی پالسما برابر با  0/2برابر
چگالی بحرانی ،برحسب زمان در حالتهای  LL ،NoRRو .MC
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