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 هدف-گسترش پالسما در فرایند برهمکنش لیزر
 ابراهیم آقایاری، مسعود افشاری،*امیرحسین فرهبد
 تهران ـ ایران،59341-638 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ایران،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

 با هدف149mJ  و انرژي19ns  با پهناي میانگینNd:YAG  در این مقاله رفتار پالسماي ناشی از برهمکنش تپ کانونی شدهي لیزر:چكیده
 براي این منظور گسترش پالسما در محیط هوا در محدودهي فشاري.مس با استفاده از روش سایهنگاري مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است
 ترکیب نتایج تجربی و مدل. مورد کاوش قرار گرفته است512 nm  در طول موج19 ns  تور به کمک هماهنگ دوم لیزر با پهناي2×19-4  تا769
 دما و فشار پالسما در نخستین لحظات برهمکنش در نزدیکی سطح هدف به، اتمسفر1 هیدرودینامیکی پالسما نشان میدهد که براي فشار محیط
 برابر6  چگالی نسبی پالسماي حاصل در طی تپ برهمکنش حدود، در این حالت. اتمسفر افزایش مییابد7×194  الکترون ولت و19  تا،ترتیب
 به تدریج موج ضربهاي به موج رقیقشدگی تبدیل میشود و، تور59  تور به حدود769  با کاهش فشار محیط از.چگالی هوا در فشار متعارفی است
. قابل مشاهده است1/04×1921cm-1  تور تنها یک ناحیهي چگال در نزدیکی سطح هدف با چگالی بیش از9/1 براي فشارهاي کمتر از

 مدل هیدرودینامیكي، فشار سایش، سایهنگاری، موج رقیقشدگي، موج ضربهای، هدف- برهمکنش لیزر:کلید واژهها

Plasma Expansion in Laser-Target Interaction Process
A.H. Farahbod*, M. Afshari, E. Agayari
Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14395-836, Tehran – Iran

Abstract: In this paper, the behavior of temperature, density, velocity and pressure of the plasma
shock front produced by the interaction of a focused Nd:YAG laser beam on a copper target, with an
average pulsewidth of 30ns and 140mJ laser energy, have been studied using shadowgraphy technique.
For this purpose, the plasma was examined in air at the pressure from 760 to 2×10-4 Torr by a laser probe
beam of 10 ns pulsewidth at the wavelength of 532 nm. The results obtained from the measurements and
by using the hydrodynamical model indicated that at atmospheric pressure the temperature and plasma
pressure near the target surface increase up to 30 eV and 7×104 atm, respectively. The relative plasma
density during the interaction time was found to be about 6 times of the air density at the normal
atmospheric pressure. By decreasing the pressure from 760 Torr to 50 Torr the shock wave gradually
converts to a rarefaction wave. For the pressure less than 0.1 Torr, only a dense region with an electron
density higher than ≈3.94×1021 cm-3 near the target surface was observed.
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گسترش پالسما در فرایند برهمکنش لیزر -هدف

 09میلددی ژول در تغییددر اسددت .بددراي افددزایش بددیشتددر انددرژي تددا

 .5مقدمه
برهمکنش باریکههاي پرشدت لیزر با هددف ،بدا سدایش سدطح و

 159میلی ژول از تقویدتکنندده ()AMPاي بده قطدر  0میلدیمتدر

گسددترش ارات در محددیط اطددراف هدددف همددراه اسددت .ایددن

استفاده شده است .براي کاستن از پهناي طیفی نوسانگر( ،کاستن

ساز و کار که معموالً در محیط با فشار پدایین مدوردنظر اسدت ،بدا

از تعداد نوسانهاي طولی) از اتالن  ETبه ضخامت  1میلدیمتدر و

بروز پالسما با چگالی کمتر یا در حد چگالی بحرانی در نزدیکی

ضددریب بازتددابش  %29بددراي هددر سددطح ان اسددتفاده شددده اسددت.

سطح هدف همراه است و در همجوشدی بدا روش محصورسدازي

روزنهي  APبده قطدر  2/5میلدیمتدر بدراي بهبدود کیفیدت فضدایی

لختی( )1حایز اهمیت فراوان میباشد ] 2 ،1و  .[1از اینرو استفاده

باریکهي روجی نوسانگر و حذف شیوههاي عرضی مراتب باال

از روشهدداي اپتیکددی نظیددر تدددا لسددنجی و سددایهنگدداري بددراي

به کار رفته است .براي افزایش کیفیت فضایی باریکهي کاوشی و

مطالعددهي پالسددما بددا چگددالی زیددر بحرانددی مددیتوانددد اطالعددات

همچنین افزایش قطر باریکه براي پوشش دادن تمام مقطع پالسما

ارزشمندي را در رابطه با رفتار زمانی و فضایی پالسما در ناحیهي

با پرتو لیزر ،از عدسی  L1به همراه صدافی فضدایی متشدکل از دو

نزدیدددک سدددطح بحراندددی بددده دسدددت دهدددد ] 4و  .[5در روش

عدسی  L2و  L1به ترتیب ،با فاصلهي کانونی  17/5و  59سانتیمتدر

سایهنگاري ،با اندازهگیري شدیب ضدریب شکسدت و یدا سدرعت

و روزنهي  FLA2به قطر  9/4میلیمتر استفاده شده است .باریکهي

انتشار موج ضربهاي( ،)2میتوان چگالی الکترونی و دماي پالسدما

تقویت شده به کمک عدسی  Lبا فاصلهي کانونی  7/5سانتیمتدر

را محاسبه کرد ] 5تدا  .[8در ایدن مقالده ،پدس از معرفدی ارایدش

که در درون محفظهي برهمکدنش قدرار دارد بدر روي هددف Ta

تجربی به کار رفته براي سایهنگاري پالسماي حاصل از برهمکدنش

متمرکز میشود .هدف ،صفحهاي مربعی شکل از جنس مدس بده

لیزر -ماده ،نتایج حاصل از سایهنگاري ارایه مدیشدود .انددازهگیدري

ضلع  29و ضخامت  1میلیمتر است که سطح ان در حدد امکددان

دمدداي پالسددما و محاسددبهي فشددار و چگددالی ناشددی از انتشددار امددواج

پددردا دت شددده است .محاسبه نشان میدهد که

هیدرودینامیکی پس از بر ورد باریکهي لیزر به سطح هدف در هوا
با فشار یک اتمسفر صدورت گرفتده اسدت .هدمچندین بررسدی رفتدار
پالسما و موج رقیقشدگی( )1در لحظهي حداکثر فشار سدایش بدراي
فشار محیط از  1اتمسفر تا  2×19-4تور به انجام رسیده است.

 .2آرایش تجربي
براي مطالعهي پالسماي ناشی از برهمکنش لیزر -هدف ،ارایدش
شکل  1مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت .ایدن ارایدش شدامل دو
نوسانگر  ،Nd:YAGو محفظهي برهمکنش  ICاست که هدف
 Taدر درون ان قرار دارد .نوسانگر اول کده از دو ایندهي تمدام
بازتابانندهي  M1و  ،M2سلول پاکل  ،PCقطبدیکننددهي  GTو
محیط فعال  AMتشدکیل شدده اسدت ،بدراي تولیدد باریکدههداي
کاوش در طول موج  512نانومتر به کار میرود و قدادر اسدت بده
روش تخلیهي کاواک( )4تدپهداي کوتداهی بده پهنداي 19±2 ns

شكل  .5ارایش تجربی براي مطالعدهي پالسدماي ناشدی از بدرهمکدنش لیدزر-

تولید نمایدد .باریکدهي بدرهمکنشدی نیدز کده از دیگدر نوسدانگدر

هدف M .اینهي تمام بازتاباننده OC ،اینهي روجدی نوسدانگدر ET ،اتدالن،

 Nd:YAGبه طول  119سانتیمتر پدید میاید با روش سوئیچ Q

 BSشکافندهي پرتو L ،عدسی PC ،سدلول پاکدل GT ،قطبدیکننددهي گلدن-

فعال قادر است تپهداي نسدبتاً بلندد لیدزر بدا پهنداي  19±5 nsبده

تامسون AM ،محیط فعال AMP ،تقویتکنندده KTP ،بلدور ییر طدی مبددل

وجدود اورد .در شدکل  2نمونددههدایی از رفتددار تدپ روجددی دو

بسامد IC ،محفظهي برهمکدنش AP ،روزنده FLA ،روزندهي محدودکننددهي
میدددان ND ،صددافی تضددعی

نوسانگر مشاهده میشود .اندرژي روجدی نوسدانگدر باریکدهي

پالسماي ناشی از برهمکنش.

برهمکنشی بسته به ندرخ دمش محیدط فعدال نددوسانگدر از  45تدا

2

کنندددهي اپتیکددی CA ،دوربددین Ta ،هدددفPl ،
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شكل  .2نمونههایی از رفتار زمانی تپ برهمکنشی و تپ کاوشی با پهناي میانگین  19و  19نانوثانیه .به ترتیب از باال به پایین و از چدپ بده راسدت :بدا تدأ یر زمدانی ،1/1
 25/0 ،16/2و  54/1نانوثانیهاي تپ کاوشی نسبت به تپ برهمکنشی.

حداکثر شدت در نقطهي کانونی عدسی در حددود  1×1911وات

شیر سوزنی با مجراي روجی منتهی به یک لوله مدویین بده قطدر

بر سانتیمتر مربع است .در این حالت ،قطر لکهي کدانونی شددهي

دا لی  9/4میلیمتر استفاده شده است.

لیزر بر روي هدف حدود  9/1میلیمتدر مدیباشدد .بدراي برقدراري
همزمانی الزم میان تپهداي نوسدانگدر کاوشدی و بدرهمکنشدی،
سلولهاي پاکل هر دو نوسانگر بده کمدک یدک راهاندداز سدریع

 .3مدل محاسباتي
ویژگیهاي هیدرودینامیکی سیال در حضور امدواج ضدربهاي ،بده

تحریک میشوند .تنظیم لحظدهي تحریدک سدلولهدا بدا لحظدهي

کمک معادالت زیر براي پیوستگی جرم ،پایستگی تکانه و انرژي

دمش محدیطهداي فعدال لیدزر بدا اسدتفاده از سیسدتم الکترونیکدی

و با در دست بودن معادلهي حالت براي سیال قابل محاسبه است ][0

مناسبی امکانپذیر میشود تا تأ یر زمانی موردنظر و قابدل تنظدیم
میان تپ برهمکنشی ،تپ کاوشی و همچندین عالمدت هدمزمدانی

ρ1u1=ρ2u2

()1

دوربین  CAبا تپ لیزر به وجود اید .باریکهي سایهنگار از طریق

()2

یکددی از پنجددرههدداي محفظددهي  ICاز درون پالسددماي حاصددل از

()1

بر ورد لیزر با هدف عبور کرده و از پنجرهي دیگر محفظده و از
طریق اینهي تمام بازتاباننده به سدمت دوربدین هددایت مدیشدود.

p1
p
2
) )  2 (u 2  2
1
2
1 2 p
1 2 p
e1  u1  1  e 2  u 2  2
2
1
2
2
1 (u1 
2

در این روابط ρ1 ،و  ρ2چگالی جرمی u1 ،و  u2سدرعت حرکدت

فشار درون محفظهي  ICرا میتوان بده کمدک مجموعدهي پمدپ
چر شددی و توربومولکددولی تددا حدددود  5×19-6torrکدداهش داد.

سیال و  p1و  p2فشار در دو سوي مرز جدایی دو محیط و  e1و e2

براي تنظیم فشار درون محفظه با دقتی در حد  19-1تدور ،از یدک

انرژي درونی سیال بر واحد جرم است.
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موج ضربهاي سبب گسستگی فشار ،چگالی و سرعت در لبهي

در روابط ( )5تا ( ،)8فشار برحسدب اتمسدفر ،سدرعت برحسدب

ود در حین انتشار موج میشود .با استفاده از روابدط ( )1و (،)2

کیلومتر بر ثانیه ،دما برحسب کلوین و  ρچگالی بهنجدار شدده بده
 ρ1است.

براي فشار در لبهي موج ضربهاي رابطهي زیر به دست میاید

1
)
2

()4

فشار سایش ،Pabl ،را نیز میتدوان بدا توجده بده شددت باریکدهي

p 2  p1  1u1 (1 
2

لیزر ،I ،و سرعت انتشار امواج صوتی به شکل زیر محاسبه کرد ][11

()0

E laser
 w 2

()19

I
2cs

که در ان u1 ،سرعت موج ضربهاي در محل گسستگی پالسدما و
محیط بوده و  .p1=1 atm ،ρ1=1/201 kg/m1براي انددازهگیدري
دماي پالسما از راه مطالعهي انتشار امواج ضربهاي در مرز جدایی

I

Pabl 

پالسما و محیط ،معادلهي حالت هوا مورد نیداز اسدت .بدراي ایدن

در رابطددهي ( ،)0انددرژي باریکددهي بددرهمکنش دی ،Elaser=149mJ

منظور از دادههاي زلدویچ و همکارانش ] [19استفاده شده است.

اندددازهي لکدده در سددطح هدددف  ،2w=2fθواگرایددی باریکددهي

از برازش دادههاي مذکور به توابعی با رفتداري نزدیدک بده رفتدار

برهمکنشی  ،θ=./8 mradفاصلهي کانونی عدسی متمرکزکنندهي

سرعت انتشار موج اکوستیکی در پالسما و گاز کامل ،و معادلهي

باریکهي لیزر بر روي هدف  f=7/5 cmو پهناي تپ بدرهمکنشدی
 τ=19 nsاست .با قرار دادن مقدادیر عدددي در رابطدههداي ( )0و

حالت گاز کامل ،معادلههاي سرعت انتشار موج در هوا و معادلهي

2

19

( )19شدددت در سددطح هدددف برابددر  2/64×19 W/cmو فشددار

حالت به شکل زیر به دست امد.
()5

u=0.01609×T0.67823

()6

p
u  (1.4796 ) 0.45543


()7

P=4.3763×10-5(ρT)1.4656

سایش  Pabl ≈ 15×19 atmبه دست میاید.
1

 .9نتایج تجربي و تحلیل آنها
نمونهاي از مجموعه تصاویر ثبت شده از سایهي پالسما در شدکل

معادالت ( )5و ( )6به تدرتیب بده رابطهي 2k BT
mi
سرعت موج یونی در درون پالسما ،و رابطهي p
cs  


بدراي

 1امدده اسدت .در ایدن تصداویدر ،روندد تغییرات ضریب شکست

براي

پدالسما و انتشار موج ضربهاي از محل بر ورد باریکه برهمکنشی

بستدگی سدرعت مدوج صدوتی به فشار و چگالی در گاز کامل دو

به هدف که در سمت راسدت تصداویر واقدع شدده اسدت ،تدا 219

اتمدی در یدک فدرایندد بدیدرو شبداهدت زیدادي دارندد kB .ثابت

نانوثانیه پس از لحظهي بر ورد باریکهي لیزر بدا هددف مشداهده

  نسبت ظدرفیت گدرمدایی در فشار ثابت بده

میشود .با تعیین مکان لبهي نهایی موج ضربهاي در هر تصویر بده

ظدرفیت گدرمایی در حجم ثابت است .دامنهي اعتبار روابط ( )5تا
( )7در گسددترهي دمددایی ،فشددار و چگددالی بدده ترتیددب از  201تددا

کمک ندرمافدزار دوربدین و معلدوم بدودن لحظدهي ثبدت تصدویر،

cs 

بدولتزمن و

Cp
Cv

سرعت انتشار موج در محیط قابل محاسبه اسدت (شدکلهداي  4و

 5×195کلوین 1 ،تا  1/5×195اتمسفر و تا  11برابر چگالی هوا در

 .)5در تمام اندازهگیريها میانگین اندرژي لیدزر  149میلدی ژول و

شرایط متعارفی است.

فشار درون محفظهي برهمکنش  1اتمسفر است .به کمک نمودار

با حذف  uو  pمیان روابط ( )6( ،)5و ( ،)7معادلدهي بسدتگی

 4و رابطددهي ( )5دمدداي پالسددما در مدددل تددک سددیالی بدده دسددت

چگالی به دما براي هوا به شکل زیر حاصل میشود.

میاید (شکل  .)6با معلوم بودن دما میتوان چگالی سیال پالسدما
در لبهي موج ضربهاي را با استفاده از معادلهي ( )8و سدسس فشدار

()8

ρ=3.45728T0.0507

در لبهي موج هیدرودینامیکی را با استفاده از معادلهي حالدت ()7
محداسبده نمدود .نتدایدج حاصل براي رفتار چگالی و فشار برحسب

4
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ELaser =140 mJ
)Temperature (eV

)Time (ns

شكل  .8رفتار زمانی دما در لبهي موج ضربهاي .شرایط مشابه شدرایط شدکل 4
است.
شكل  .3رفتار فضایی -زمانی سایهي پالسماي ناشی از برهمکنش لیزر -هددف در
فشار  1اتمسفر ،با شروع از لحظهي  26نانوثانیده پدس از بر دورد باریکدهي لیدزر بدا
هدف تا  219نانوثانیه پدس از ان .هددف صدفحهاي از جدنس مدس اسدت .میدانگین

ELaser =140 mJ

انرژي و پهناي تپ باریکهي لیزر به ترتیب 149 ،میلی ژول و  19نانوثانیه میباشد.

)Shock Front position (μm

)Density (kg/m3

Skock Front position
ELaser =140 mJ

)Time (ns

)(a

)Time (ns

شكل  .9رفتار زمانی مکان لبهي موج ضربهاي نسبت به سطح هدف ،تا حددود
 279نانوثانیه پس از بر ورد باریکهي لیزر با هدف.

)Shock Velocity (km/s

)Density (kg/m3

ELaser =140 mJ
p=1 atm

ELaser =140 mJ

)Position (μm

)(b

)Time (ns

شــكل  .7تغییددرات چگددالی )a ،برحسددب تددأ یر زمددانی میددان باریکددههدداي

شكل  .1تغییرات زمانی سرعت انتشار موج ضربهاي در پالسما به ازاي اندرژي
 149میلیژول براي تپ برهمکنشی .جدنس هددف مدس و فشدار محدیط هدوا 1

برهمکنشدی و کاوشدی )b ،برحسدب موقعیدت مدوج ضدربهاي نسدبت بده سدطح

اتمسفر است .شرایط همانند شرایط شکل  4است.

هدف .در هر دو حالت انرژي تپ برهمکنشی  149میلیژول است.

5

گسترش پالسما در فرایند برهمکنش لیزر -هدف

تور مالحظه میشود .با کاهش فشار درون محفظهي برهمکدنش،
)Pressure (atm

ELaser =140 mJ

سطح جدایی محیط و پالسما تقارن فضایی ود را از دسدت داده
و ناپایدار میشود .بروز ناپایداري ریلی -تیلور از فشار  159تا 19
تور به وضوح در نیمهي پایینی جبههي موج براي هر تصویر قابدل
مشاهده است .پالسما با چگالی در حد چگدالی بحراندی الکتدرون
  m 4 2 c 2  1

 e( nc    e 2و  meبه ترتیب ،بار و جدرم
2
e

  probe
الکترون c ،سرعت نور و  oثابدت گدذردهی دال ) بده صدورت

)Time (ns

لکهاي تیره در سمت راست هر تصویر در محل بر دورد لیدزر بدا

)(a

سطح هدف دیده میشود .باریکدهي کاوشدی امکدان عبدور از ان
موضددع را ندددارد و در پالسددما جددذب و پراکنددده مددیشددود .بددراي

ELaser =140 mJ
)Pressure (atm

 λprobe=512 nmچگالی بحرانی  nc = 1/041×1921 cm-1است.

با کاهش فشدار محدیط ،ناحیدهي نزدیدک بده سدطح بر دورد
باریکهي لیزر به هدف چگالتر مدیشدود ،زیدرا بدا کداهش فشدار
محیط از چگالی ارات اطدراف سدطح هددف کاسدته مدیشدود و
انرژي کمتري صرف یدونش مولکدولهداي گداز و انتقدال اندرژي
میدان لیزر به انها میگردد .با مقایسهي روند تیدره شددن موضدع

)Position (μm

بر ورد باریکهي برهمکنشی برحسدب کداهش فشدار در تصداویر

)(b

شکل  ،0افزایش چگالی در نزدیکی سطح سایش با کاهش فشدار

شــكل  .6تغییددرات فشددار )a ،برحسددب تددأ یر زمددانی میددان باریکددههدداي

از  769تا  59تور به دوبی دیدده مدیشدود .تصداویر شدکل  0نشدان

برهمکنشدی و کاوشدی )b ،برحسدب موقعیدت مدوج ضدربهاي نسدبت بده سدطح

میدهند که با کاهش فشار به کمتر از  9/1تدور ،چگدالی پالسدما در

هدف .در هر دو حالت انرژي تپ برهمکنشی  149میلیژول است.

فاصلهي بیش از تقریباً  599μmبسیار کمتر از ان است کده سدایهي

زمان انتشار و موقعیت مکانی موج در شکلهاي  7و  8نشدان داده

مشخصی از پالسما قابل ثبت باشد و تنها ناحیهي چگال با چگالی در

شدهاند .نمودارهاي شدکل  7نشدان مدیدهنددد کدده کنددده شددن

حد  ncو بیش از ان در مجاورت سطح هدف به چشم می ورد.

ارات از سطدح هددف و انتشدار انهدا در محیدط سبب افدزایددش
چگالی پالسما تا حددود  6برابدر چگدالی هدوا در نزدیکدی سدطح
میشود .با گذشت زمان و انبساط پالسما ،فشار و چگالی کداهش
مییابد .با کاسته شدن از فشار محیط ،رفتار امواج بده دلیدل بدروز
ناپایددداريهدداي هیدددرودینامیکی مددیتوانن دد دسددتخوش تغییددرات
قابددلتددوجهی شددوند .تفدداوت چگددالی در سددطح جدددایی مددوج
هیدرودینامیکی و محیط میتواند سبب رشد ناپایداري کالسیک
ریلددی -تیلددور بددا نددرخ رشددد  γhydro= Aakبددراي هددر شددیوهي
نوسانی با عدد موجی فضایی  kشدود کده  Aدر ان عددد اتدوود،

2  1
2  1
] .[11در شکل  0رفتار امواج هیدرودینامیکی 25 ،نانوثانیه پس از

 ، A و  aشتاب سطح جدایی پالسدما و محدیط اسدت

شكل  .4بستگی رفتار فضایی سایهي پالسماي ناشدی از بدرهمکدنش لیدزر -هددف
مسی به فشار در لحظهي  25نانوثانیه پس از بر ورد .میدانگین اندرژي و پهنداي تدپ
باریکهي لیزر به ترتیب  149میلیژول و  19نانوثانیه است .هددف در سدمت راسدت
هر تصویر قدرار دارد .اثدرات ناشدی از پدراش باریکدهي کاوشدی از لبدهي هددف بده
صورت فریزهاي موازي با سطح هدف در تصاویر مشاهده میشود.

برهمکنش لیزر -هدف در محدودهي فشار محیطدی  769تدا 19-1
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