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(دريافت مقاله 1397/12/26 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/07/21 :

چكیده
در اين مقاله با استفاده از حل عددی معادالت ماکسول -والسف نسبيتی به روش نيمهالگرانژی ،شتابدهی الکترون با استفاده از ميدان دنبالة ليزر را
بررسی کردهايم .با بررسی ميدانهای الکتريکی و تغييرات چگالی ايجاد شده در اثر انتشار پالس ليزر قوی نسبببيتی در پمسببمای کببمچگببال و نيببز
انرژی جنبشی متوسط الکترونها ،برای پالسهای ليزر با طولهای متفاوت طول بهينة پالس ليزر جهت ايجاد ميدانهای شتابدهی قوی را به دست
آوردهايم.

واژههای کلیدی :ماکسول -والسف ،روش نيمه الگرانژی ،شتابدهی ،ميدان دنبالة ليزر ،طول بهينه

 .1مقدمه

نتيجه با استفاده از شتابدهندههای مبتنی بر پمسما طول

شتابدهندههای مرسوم از ميدان الکتريکی ايجاد شده بين دو

شتابدهی به شکل قابل توجهی نسبت به شتابدهندههای مرسوم

الکترود رسانا و يا ميدان ايجاد شده در کاواک الکترومغناطيسی،

کاهش خواهد يافت ] 1و  .[2شتابدهندههای پمسمايی قادر به

برای شتابدهی به ذرات باردار استفاده میکنند .به دليل

توليد پرتوهای الکترونی با انرژی  1 GeVدر فاصلة 3 cm

محدوديت ناشی از فروشکست الکتريکی روی ديوارههای

هستند ] .[3ايدة اصلی شتابدهندههای مبتنی بر پمسما اوايل

کاواک ابررسانا ،حداکثر گراديان شتابدهی به ذرات در اين

دهة  80ميمدی توسط داسون و تاجيما ارائه شد ] .[4اساس کار

شتابدهندهها  100 MV / mاست .محدوديت ديگر اين نوع

شتابدهندههای پمسمايی استفاده از امواج الکترونی پمسما با

شتابدهندهها بهرة انرژی در واحد طول است ،به عنوان مثال

دامنة بلند برای شتابدهی به ذرات است .روشهای مختلفی

دستيابی به ذراتی با انرژی در حد  TeVدر طول شتابدهی از

جهت برانگيختن امواج پمسما با سرعت فاز نسبيتی و دامنة

مرتبة کيلومتر امکانپذير است .در مقابل ،پمسما محدوديت

بلند وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از :شتابدهی توسط

مربوط به فروشکست الکتريکی را ندارد و قادر به پشتيبانی از
ميدانهای الکتريکی عظيم از مرتبة  100 GV / mاست .در

ميدان دنبالة

ليزر،1

شتابدهی ميدان دنبالة باريکة الکترونی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پمسما ،1شتابدهی توسط موج زنش پمسما 2و پراکندگی رامان

از کد ماکسول -والسف يك بعدی ميدانهای دنبالة ايجاد شده

روبه جلو ] 5و  .[6پرتوهای ذرات و تابش توليد شده در

در برهمکنش پالس ليزر قوی با تيغة پمسمای کمچگال را

شتابدهندههای پمسمايی ويژگیهای برجستهای مانند طول

بررسی میکنيم و مقايسهای بين ميدانهای دنبالهی ايجاد شده

پالس فوقالعاده کوتاه (از مرتبة طول پالس ليزر) ،نشر باال و قلة

پشت پالسهای ليزر با شدتهای يکسان اما با طولهای

جريان باال دارند ،که آنها را مناسب کاربردهای بالقوه در آزمون

مختلف انجام میدهيم .با توجه به نتايج عددی ،زمانی که طول

غيرمخرب مواد يا مشخصهيابی ،راديودرمانی ،مطالعات مربوط

پالس ليزر با پوش نيم سينوسی برابر با طول موج پمسما  p

به فيزيك بنيادی و فيزيك ذرات ،گرمايش همحجم پمسما و

باشد ميدان دنبالهی ليزر به شکل مؤثرتری ايجاد خواهد شد که

احتراق سريع اهداف همجوشی میکند ].[1

منطبق با نتايج تحليلی حاصل از حل معادالت سيالی است.

در شتابدهی با استفاده از ميدان دنبالة ليزر ،پالس ليزر کوتاه

انرژی جنبشی متوسط الکترونها برای پالس ليزر با پوش نيم

و شدت باال طی انتشار در پمسمای کمچگال 3با اعمال نيروی

سينوسی و طولی برابر با طول موج پمسما بيشتر از مقدار به

پاندرماتيو قوی ،دنبالهای از نوسانات پمسما را پشت پالس

دست آمده برای پالسهای ليزر با طول کمتر و يا بيشتر از طول

ليزر ايجاد میکند .در اين نوع شتابدهی ،پمسما مانند يك مبدل

موج پمسما است.

عمل میکند که ميدان عرضی پالس ليزر را به ميدان الکتريکی
طولی امواج پمسما تبديل میکند.

 .2معادالت ماکسول -والسف نسبیتی

برهمکنش پالس ليزر با شدت باال و پمسما غنی از

مجموعه معادالتی که به طور گسترده برای مدلسازی

پديدههای موج -ذره است ،اين پديدهها زمانی که توان ليزر به

برهمکنش ليزر با پمسما مورد استفاده قرار میگيرند معادالت

حدی باال است که سبب میشود سرعت نوسان الکترون نسبيتی

ماکسول -والسف هستند .اين مجموعه معادالت توصيف کنندة

شود از اهميت فراوانی برخوردارند .اثرات جنبشی مانند به دام

برهمکنش ميان ليزر قوی نسبيتی و پمسمای بدون برخورد

افتادن و شتابدهی ذرات در ميدانهای قوی توليد شده در اين

است .به دليل آن که زمان برخورد ميان ذرات خيلی بيشتر از

برهمکنش ،مسئلهای غير خطی و نسبيتی هستند که برای مطالعة

طول پالس ليزر است ،اين برخوردها در شدتهای باالی ليزر

آنها نيازمند استفاده از شبيهسازیهای عددی هستيم .با توجه به

قابل اغماض هستند .معادلة والسف ،معادلهای هذلولوی و

آن که در برهمکنش پالس ليزر شدت باال با پمسما برخوردهای

مشتق جزئی است که بيانگر تحول مجموعهای از ذرات باردار

ميان ذرات قابل اغماض هستند ،میتوانيم از معادالت ماکسول-

تحت تأثير ميدانهای الکترومغناطيس اعمالی و خود سازگار

والسف برای مدلسازی اين برهمکنش استفاده کنيم .روشهای

(که از حل معادالت ماکسول محاسبه میشوند) است .اين

عددی مختلفی برای حل اين مجموعه معادالت وجود دارد که

مجموعه معادالت ،به علت جفت شدن معادالت ميدانهای

به طور کلی به دو گروه عمده تقسيم میشوند :روشهای ذرهای

الکترومغناطيس با معادلة والسف و تحول تابع توزيع ،دستگاهی

و روشهای شبکة فضای فاز ].[7

غير خطی از معادالت انتگرالی و ديفرانسيلی تشکيل میدهند که

در اين مقاله با استفاده از روش نيمهالگرانژی ،)SL( 4که يکی از

حل تحليلی آن را مشکل میسازد.

زيرمجموعههای روشهای شبکة فضای فاز است ،معادالت

در برهمکنش پالس ليزر فوقالعاده کوتاه با پمسما حرکت

ماکسول -والسف نسبيتی يك بعدی را حل کردهايم .با استفاده

يونها قابل اغماض بوده و میتوانيم بدون از دست دادن کليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plasma Wakefield Acceleration
2. Plasma Beat wave Acceleration
3. Under dense
4. Semi Lagrangian method

مسئله ،معادلة والسف را تنها برای تابع توزيع الکترونها حل
کنيم .مسئلة يك بعدی را در نظر میگيريم و فرض میکنيم تمام
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تخت در امتداد محور  ، xمعادلة والسف بايد برای تابع توزيع

چهار بعدی )  F = F ( x, px , p⊥ ,tحل شود .در اينجا با استفاده

()3

659
 f

=0,
 px



( p  B )x
p f
f
+ x
+ e  Ex +

t me x
me


از ناورداهای کانونيك و حذف متغير اندازة حرکت عمودی،

 در معادلة ( )3ضريب لورنتس است و طبق تعريف برابر با

ابعاد فضای سرعت را کاهش میدهيم .اندازة حرکت کانونيك

  = 1 + p2x / m2e c2 + e2 A2⊥ / m2e c2است .معادالت ماکسول

عمودی به شکل ⊥ Ρc ⊥ = p⊥ + eAتعريف میشود و متغير

عبارتند از:

مستقل نيست (پارامتر است) .در اينجا از پيمانة کولنی

()4

(  ) .A =0برای پتانسيل برداری استفاده میکنيم ،در نتيجه

B
=0,
t
⊥E
),
t

)  . A = A⊥ ( x,tبا استفاده از ناوردايی اندازه حرکت
کانونيك

شکل

عمود،

تابع

ساختار

را

توزيع

بازنويسی میکنيم .پمسمايی را در نظر میگيريم که به گونهای
آماده شده است که  Ρc⊥ = 0اين بدان معناست که الکترونها
در مکان  xو در زمان  tمؤلفة اندازه حرکت عمودی يکسانی
دارند ⊥ . p⊥ = −eAبا اين فرض ،توزيع پمسما در جهت عمود

معادالت ماکسول و معادلة والسف از طريق چگالیهای جريان
طولی )  J x ( x,tو عرضی
میشوند.
()5

بر انتشار ليزر را سرد در نظر میگيريم ،که با اين واقعيت که
شتابدهی و گرمايش الکترونها در امتداد جهت انتشار ليزر
خيلی قویتر از جهت عمود بر آن است سازگار است .حال
تابع توزيع چهار بعدی به دو بعد کاهش میيابد که توصيفگر
حرکت طولی الکترونهاست.
در مدل يك بعدی انتشار موج میتوان ميدان الکتريکی را
به دو بخش تقسيم کرد :يکی در جهت انتشار ليزر و ديگری
عمود بر آن ⊥ . E = E x eˆ x + Eميدان الکترواستاتيك طولی از
حل معادلة پواسون محاسبه میشود:
() 1

Ex
e
= ( ne ( x,t ) − n0 ),
x
0

در معادلة ( ne ( x,t ) ،)1چگالی عددی الکترونها و  n0چگالی
عددی يونهای خنثیساز پس زمينه است .بخش عرضی ميدان
الکتريکی که ماهيت الکترومغناطيسی دارد در معادلة زير صدق
میکند:
() 2

⊥A
,
t

معادلة والسف نسبيتی برای تابع توزيع الکترونها
به شکل زير بيان میشود:

  B⊥ = 0 ( J ⊥ + 0

Ex
1
= − J x ( x,t ),
t
0

به

)) ⊥F ( x, p x , p⊥ ,t ) = f ( x, p x ,t )  ( p⊥ − ( Ρ c ⊥ − eA

E +
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با يکديگر جفت
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J ⊥ ( x,t ) = −

معادالت ( )3و ( )4دستگاه ماکسول -والسف نسبيتی را تشکيل
میدهند .برای سادهسازی محاسبات از کميات بدون بعد استفاده
میکنيم .به ترتيب زمان به عکس بسامد پمسما  ،  −pe1مکان به
 ، c −pe1اندازة حرکت به

 ، me cميدان الکتريکی به

 me c pe / eو ميدان مغناطيسی به  me pe / eبهنجار
میشود.

 .3حل عددی معادالت ماکسول -والسف نسبیتی
اغلب حل عددی معادالت ماکسول -والسف توسط روشهای
ذرهای که شاخصترين آنها روش  PIC1است انجام میشود
] .[8اين روش تعداد محدودی ابرذره را جايگزين تعداد زيادی
از ذرات حقيقی میکند و معادلة والسف را با جلو بردن اين
ابرذرات در زمان در امتداد مشخصههای معادلة والسف حل

E⊥ = −

میکند ،همزمان ميدانهای الکترومغناطيسی در فضای پيکربندی

) f ( x, px ,t

روی شبکه محاسبه میشوند .فرمولبندی روش  PICماهيت
الگرانژی دارد .کدهای  PICابزار مفيدی برای مطالعة ديناميك
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1. Particle In Cell
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پمسما در دستگاههای دو و سه بعدی و هندسههای پيچيده

استفاده از ناوردايی تابع توزيع در امتداد مشخصههای معادلة

هستند .با اين وجود تعريف ابرذرات نوفة عددی را وارد نتايج

والسف برابر است با :

شبيهسازی میکند که اين نوفه با افزايش تعداد ابرذرات به

()7

صورت

N

 1 /کاهش میيابد.

f ( x, p x ,tn +1 ) = f ( X ( tn ; x,tn +1 ) ,P ( tn ; p x ,tn +1 ) ,tn ),

در معادلة ( X ( tn ; x,tn +1 ) ،)7و )  P ( tn ; px ,tn +1حل

روشهايی که مستقيماً معادلة والسف را روی شبکة فضای

معادالت مشخصه يا نقطة شروع مشخصههای معادلة والسف

فاز حل میکنند ،سطح نوفة عددی بسيار پايينی دارند و قادر به

هستند .در نتيجه تابع توزيع با دنبال کردن رو به عقب

توصيف ديناميك موج -ذره ،حتی در نواحی کمچگال فضای

منحنیهای مشخصه ،که نقطة انتهای آنها روی گرههای شبکه

فاز ،هستند .با اين حال هزينة محاسباتی اين روشها ،به خاطر

قرار دارد ،در زمان و سپس درونيابی تابع توزيع در اين نقاط

PIC

محاسبه میشود .به صورت خمصه روش  SLدارای دو گام

نمونهگيری از کل فضای فاز ،خيلی بيشتر از روشهای

است .با اين وجود چنين مشکلی با افزايش توان محاسباتی و
پيشرفت الگوريتمهای موازیسازی مرتفع شده است .از ميان

اصلی است:
انتگرالگيری روبه عقب از معادالت ( )6و يافتن نقطة

روشهای شبکة فضای فاز ،روش نيمهالگرانژی سعی در بهره-

شروع منحنیهای مشخصه ) . X ( tn ; x,tn +1 ) ,P ( tn ; p x ,tn +1

گيری از هر دو ديدگاه اويلری و الگرانژی دارد ].[9

درونيابی اسپيمين مکعبی 1برای يافتن تابع توزيع در زمان
 tn+1روی نقاط شبکه با استفاده از رابطة (.)7

 .1.3روش نیمهالگرانژی
ايدة اصلی اين روش استفاده از ناوردايی تابع توزيع در امتداد

 .4شتابدهی میدان دنبالة لیزر

منحنیهای مشخصة معادلة والسف است.

در شتابدهی به ذرات توسط ميدان دنبالة ليزر ،پالس ليزر کوتاه
p
dx
= x ,
dt me

()6

,




( p  B )x
dpx
= e  Ex +

dt
me


(  )  1 psو شدت باال (

/ cm2

 ) I 1018 Wسبب ايجاد

موج پمسما میشود .زمانی که پالس ليزر قوی در پمسمای
کمچگال 1

)  ( 0 /  pانتشار میيابد ،که

2

/  −pe1

 p =2  c

در روش نيمهالگرانژی شبکة فضای فاز در زمان ثابت میماند

طول موج الکترونی پمسما است ،الکترونهای آزاد پمسما در

(ديدگاه اويلری) و از معادلة والسف در امتداد منحنیهای

اثر نيروی پاندرماتيو 2پالس ليزر به جلو رانده میشوند .با اين

مشخصهاش ،معادلة ( ،)6انتگرال گرفته میشود (ديدگاه

وجود يونها به علت جرم سنگينترشان در جای خود ثابت

الگرانژی) .در نهايت مقدار جديد تابع توزيع روی نقاط شبکة

باقی میمانند .بنابراين الکترونها توسط يونهای مثبت به سمت

فضای فاز با استفاده از درونيابی اسپيمين مکعبی ] [10محاسبه

مکان اوليهشان کشيده میشوند و اندازة حرکت الکترونها سبب

میشود .با استفاده از روش نيمهالگرانژی به علت استفاده از

میشود که حول مکان اوليهشان با بسامد   peنوسان کنند .موج

شبکة يکنواخت توصيف نسبتاً دقيقی از فضای فاز به دست

الکترونی ايجاد شده در اثر جدايش ايجاد شده ميان الکترونها و

میآوريم .عموه بر اين با بهرهگيری از ناوردايی تابع توزيع در

يونها توسط پالس ليزر ميدان دنبالة ليزر ناميده میشود .اين

امتداد منحنیهای مشخصة معادلة والسف از محدوديتهای

موج ،همانند ردی که در اثر حرکت قايق در آب پشت سر آن

مرسوم اندازة گام اجتناب میکنيم.

ايجاد میشود ،پالس ليزر را دنبال میکند .جدايش الکترونها و

با فرض آن که مقدار تابع توزيع در زمان  tn = n tروی
نقاط شبکه معين است ،مقدار آن در زمان  tn +1 = tn + tبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الکترومغناطيسی پالس ليزر.
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مطالعة شتابدهی میدان دنبالة پالس ...

يونها درون موج پمسما ميدانهای الکتريکی عظيمی ايجاد

نتيجه ميدانهای الکترومغناطيس پالس ليزر انتشار يابنده به

میکند که میتوان از آنها برای شتابدهی به ذرات باردار استفاده

سمت راست به شکل زير تعريف میشوند:

کرد .به علت آن که ميدان دنبالة ليزر با سرعت فاز نزديك به


 sin ( k0 ) ,


 
E + =2 E0 sin 
 L


 cos ( k0 ) ,


 
F =2 E0 sin 
 L

سرعت گروه پالس ليزر انتشار میيابد ،میتوانيم از اين ميدان

()9

برای شتابدهی به ذرات تا سرعتهای نسبيتی بهره بگيريم.

−

دستيابی به ميدان شتابدهی قوی يکی از مسائل مهم در شتابدهی

در معادلة ( E0 ،)9دامنة ميدان الکتريکی ليزر است که فقط

ميدان دنبالة ليزر است.

برای زمانهای

Lvacuum / c + L jump / c  t   + Lvacuum / c + L jump / c

در ادامه با استفاده از کد ماکسول -والسف نسبيتی يك

(در اينجا  پهنای زمانی پالس ليزر 1است که تقريباً 40 fs

بعدی ،توليد ميدانهای غير خطی ايجاد شده در دنبالة پالس

است) و در بازة  − L    0مقدار آن غير صفر است .در اين

ليزر طی برهمکنش پالس ليزر قوی با تيغة پمسما را بررسی

رابطه L ،طول فضايی پوش پالس ليزر و   = x − ctاست.

میکنيم .تيغة پمسمای همگن با چگالی  n0 = 0 / 0025 ncو طول
 L plasma = 40 c /  peرا در نظر میگيريم .پروفايل چگالی

عدد موج ليزر  k0در خأل برابر با بسامد ليزر 0 =20  pe

است .در لحظة شروع شبيهسازی مرکز پالس ليزر در

پمسما با دو ناحية خأل و جهش ،که در اين فاصله چگالی

  = − L / 2قرار دارد .پروفايل چگالی الکترونی پمسما و

به

جهت انتشار پالس ليزر در شکل  1نشان داده شده است .پالس

الکترونها

از

صفر

به

n0

افزايش

میيابد،

طول  ، L jump = 0 / 3 c /  pe Lvacuum = 0 / 2 c /  peاحاطه
شده

است.

طول

سيستم

برابر

است

با

ليزر از خأل وارد مرز چپ پمسما شده و به سمت راست انتشار
میيابد.

 . Lsystem = L plasma +2 L jump +2 Lvacuumتابع توزيع طولی

فرض میکنيم پوش پببالس ليببزر کنببد تغييببر اسببت ،يعنببی

اولية الکترونها را ماکسولی و با دمای  Te = 3 keVدر نظر

تغييرات آن در مقياس زمانی طوالنیتری نسبت به دورة تنبباوب

میگيريم.

موج رخ میدهد ،در نتيجببه پتانسببيل بببرداری بببه صببورت زيببر

پالس ليزر با قطبش دايروی راستگرد و پوش نيم سينوسی
از خأل به مرز چپ پمسما میرسد و به سمت راست انتشار
میيابد .در هندسة يك بعدی میتوان موج الکترومغناطيسی را

تعريف خواهد شد:
()10


 cos ( k0 ) ,


 
Az = −a0 sin 
 L


 sin ( k0 ) ,


به صورت ترکيبی از امواج انتشار يابنده به راست و چپ

 
Az = a0 sin 
 L

 B⊥ = BL + BR , E L + E Rدر نظر گرفت ] ،[11که برای

در رابطة ( a0 ،)10اندازه حرکت ارتعاشی 2بهنجار شدة

ميدان الکتريکی به صورت زير تعريف میشوند:

الکترون است و به شکل  a0 = eE0 / me c0تعريف میشود.

1
()8
2
1
E R = (0 ,E y + cBz ,Ez − cB y ),
2
در ادامه از دو کميت تعريف شدة  E  = E y  cBzو

در شبيهسازیهايی که انجام دادهايم  a0را برابر با 0/7

E L = (0 ,E y − cBz ,Ez + cB y ),

 F  = Ez  cB yجهت تعريف ميدانهای انتشار يابنده به
سمت راست و چپ استفاده میکنيم .در اينجا فقط انتشار امواج
به سمت راست را در نظر میگيريم و از امواجی که به سمت
چپ انتشار میيابند صرفنظر میکنيم (  .) F + = E − = 0در

در نظر گرفتهايم که معادل پالس ليزر با شدت
W / cm2

 I=1/34 × 1018و طول موج  0 = 0 / 6  mاست.

تعداد نقاط شبکة فضای فاز به ترتيب در راستای مکان و اندازة
حرکت برابر است با  N x = 800و  . N p = 250محدودة تعريف
شده برای اندازه حرکت  ± 10 me cاست .اندازة گام عددی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laser pulse duration
2. Quiver momentum
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شكل  .1طرحوارة پروفايل چگالی اولية پمسما و ميدان الکتريکی پالس ليزر.

زمانی ،مکانی و اندازة حرکت در شبيهسازیهای انجام شده
برابرند

، Δt = 0 / 05  −pe1

با

Δx = 0 / 05 c −pe1

و

شکل  3نشانگر تحول زمانی تابع توزيع الکترونها

)  f ( x, p xدر فضای فاز است .در شکل  .3الف ،که پيش از

 . Δp x = 0 / 08 me cپس از ورود پالس ليزر پرشدت به پمسما،

ورود پالس ليزر به دستگاه است ،الکترونها حول اندازه حرکت

نيروی پاندرماتيو الکترونهای تيغه را به سمت جلو هل میدهد

صفر توزيع شدهاند .پس از ورود پالس به سيستم در زمان

اما يونها به علت جرم بيشترشان پشت سر الکترونها برجای

= 20  −pe1

 ، tاحتمال حضور الکترونها در نواحیای از فضای

فاز که متناظر با اندازة حرکت تا  p x = 4 me cاست نيز غير

میمانند.
ميدان دنبالة ايجاد شده در اثر انتشار پالس ليزر با طول

صفر است و الکترونهايی تا اين سرعت نيز در فضای فاز

 ، L =  pکه برحسب حد

وجود دارند .در زمانهای بعدی در نواحیای از فضای فاز با

سرد

اندازه حرکت درحدود  px =10 me cنيز احتمال حضور

 E0 [V / m ] = me c pe / e = 96 n0 [ cm ] −3بدون بعد شده

الکترونها وجود دارد .در مدت زمان  6/3 fsو طول تقريباً

برابر با طول موج پمسما
شکست

موج

غيرنسبيتی 1

در

پمسمای

است ،در شکل  .2الف نشان داده شده است .اين ميدان حاصل

 51 mاندازه حرکت الکترونها از حدود صفر تا 10 me c

جدايش بار و تغييرات چگالی ايجاد شده در اثر اعمال نيروی

افزايش يافته است .قلههای تابع توزيع در شکل  .3د متناظر با

پاندرماتيو پالس ليزر بر الکترونها و هل دادن آنها رو به جلو

قلههای تغييرات چگالی ايجاد شده پشت پالس ليزر در شکل .2

است ،که سبب میشود قله هایهای تيز چگالی و نواحی خالی

ب هستند.

از الکترون پشت پالس ليزر شکل گيرد .تغييرات چگالی پمسما

جهت بررسی تأثير طول پالس بر دامنة ميدان دنبالة ايجاد

  n = ne − n0که برحسب چگالی اولية الکترونها  n0بدون

شده ،از پالسهای ليزر با طولهای مختلف اما با شدت يکسان

بعد شده است در شکل  .2ب رسم شده است .با توجه به شکل

برای ايجاد ميدان دنبالة ليزر در پمسمای با چگالی يکسان

 .2الف حداکثر ميدان دنبالة ليزرتوليد شده 0/4 E0 ،منطبق بر

استفاده میکنيم .در شکل  .4ب تغييرات چگالی ايجاد شده در

مقدار پيشبينی شدة حداکثر ميدان شتابدهی در اثر انتشار پالس
ليزر تخت در پمسمای سرد

][12

Emax = E0 a02 / 1 + a02

است .در واقع در طول تقريباً  51 mبه ميدانهای شتابدهی از
مرتبة  106 GV / mدست میيابيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Non relativistic wave-breaking limit

پمسما در اثر عبور پالسهای ليزر با طولهای  p ،0  p

 1/5  p ،0/5و  2  pدر

زمان = 35  −pe1

 tرسم شده است.

حداکثر تغييرات چگالی مربوط به پالس ليزر با طولی برابر با
طول موج پمسما و حداقل آن مربوط به پالس ليزر با
طول دوبرابر طول موج پمسما است .با توجه به شکل  .4الف
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(ب)

شكل ( .2الف) ميدان الکتريکی ايجاد شده در دنبالة ليزر با پوش نيمسينوسی برای پالس ليزر به طول  L =  pو (ب) تغييرات چگالی
  n = ne − n0ايجاد شده در دنبالة پالس ليزر به طول  L =  pدر زمان  t = 35  −pe1پس از شروع برهمکنش.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شكل  .3پربند تابع توزيع الکترونها در فضای فاز در زمانهای (الف) ( ، t = 0  −pe1ب) ( ، t = 2  −pe1ج)  t = 3  −pe1و (د)  t = 35  −pe1پس
از شروع برهمکنش پالس ليزر به طول  L =  pبا تيغة پمسما.

حداکثر ميدان شتابدهی ايجاد شده نيز مربوط به پالس ليزر با

برای طول بهينه جهت شتابدهی است ] .[6در شکل  5حداکثر

طول برابر با طول موج پمسما است ،که مطابق با نتايج تحليلی

ميدان الکتريکی بدون بعد شدة ايجاد شده در دنبالة پالس ليزر با
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(ب)

شكل ( . 4الف) ميدان الکتريکی ايجاد شده و (ب) تغييرات چگالی در اثببر انتشببار پببالسهببای ليببزر بببه طببولهببای متفبباوت ، L = 0 / 5  p
 L =1 / 5  p ، L =  pو  L = 2  pاما با شدتهای يکسان در تيغة پمسما.

شكل  .5حداکثر دامنة ميدان دنبالةايجاد شده پشت پالس ليزر با پوش شكل .6تحول زمانی چگالی انرژی جنبشی الکترونهای پمسما در اثر
نيمسينوسی بر حسب طول پالس ليزر

.L

انتشار پالسهای ليزر به طولهای متفبباوت ، L =  p ، L = 0 / 5  p
 L =1 / 5  pو  L = 2  pاما با شدتهای يکسان در تيغة پمسما.

پوش نيمسينوسی بر حسب طول پالس ليزر رسم شده است ،با

الکترونها در مورد پالس با طول برابر با طول موج پمسما از

توجه به اين نمودار حداکثر ميدان شتابدهی در طول پالس برابر

سه مورد ديگر بيشتر است.

با طول موج پمسما توليد خواهد شد .تحول زمانی چگالی
انرژی جنبشی بهنجار شدة الکترونها در واحد طول دستگاه

 .5نتیجهگیری

 ،∬(  −1 ) f ( x, px )dxdpx / Lsystemطی انتشار پالس ليزر

حل عددی معادلة والسف با استفاده از روش نيمهالگرانژی ،بببه

در پمسما در شکل  6رسم شده است .بر اساس اين شکل

دليل ارائة توصيف دقيقی از فضای فاز ،برای مطالعة فراينببدهای

شيب افزايش انرژی جنبشی متوسط ذرات برای پالس با طولی

شتابدهی به ذرات در برهمکنش پالسهای پر شدت و قببوی بببا

برابر با طول موج پمسما از سه پالس ديگر بيشتر است .پس از

پمسما از اهميت فراوانی برخوردار است .ايببن روش بببه علببت

آن بيشترين شيب متعلق به پالس با طولی برابر با نصف طول

فقدان نوفة عددی وتفکيك کافی در فضای سرعت ،جببايگزين

موج پمسما است .در انتهای شبيهسازی ،انرژی جنبشی متوسط

مناسبی برای روشهای ذرهای است ،با اين حال به دليل پوشش
دادن تمام فضای فاز با نقاط شبکه ،حافظببه و زمببان محاسبببات
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 طولی برابر با طول مببوج پمسببما،حداکثر انرژی جنبشی ذرات

 شتابدهی ذرات با استفاده از ميدان دنبالبة.افزايش خواهد يافت

 مقدار بيشينة ميدان شتابدهی برای طول پالسهای مختلف.است

 بببر اسبباس نتببايج.ليزر را با استفاده از اين روش بررسی کرديم

و نيز طول بهينة پالس ليببزر بببا مقببدار پببيشبينببی شببده توسببط

حاصل از کد برای ميدانهای ايجاد شده توسط پالسهببای ليببزر

.مطالعات تحليلی سيالی تطابق دارد

 طببول بهينبة پببالس،با پوش نيم سينوسی و با طولهای مختلف
ليزر جهت ايجاد ميدانهای شتابدهی قببوی و نيببز دسببتيابی بببه
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