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Streszczenie
Praca dotyczy najnowszej i najbardziej obiecującej koncepcji realizacji fuzji inercyjnej jaką jest

udarowy zapłon termojądrowy inicjowany silną falą uderzeniową (SI - ang. shock ignition). Jed-

nym z ważniejszych aspektów badawczych, związanych z SI, jest mechanizm wytwarzania ciśnienia

ablacyjnego, w którym istotną rolę odgrywają procesy bezzderzeniowego pochłaniania promienio-

wania laserowego prowadzące do generacji szybkich nadtermicznych elektronów.

Celem badań jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za przekaz energii promieniowania

laserowego do fali uderzeniowej generowanej w tarczach masywnych, w eksperymentach symulują-

cych warunki SI. Źródłem informacji niezbędnych do zrealizowania celów były badania interfero-

metryczne plazmy ablacyjnej oraz pomiary objętości kraterów.

Główną część pracy stanowią wyniki pomiarów rozkładów koncentracji elektronowej oraz ob-

jętości kraterów, uzyskane w dwóch eksperymentach zrealizowanych na układzie laserowym PALS.

Pierwszy z eksperymentów zrealizowany był przy oświetleniu jednowiązkowym płaskich tarcz

masywnych z Al i Cu, promieniowaniem 1- i 3-harmonicznej lasera jodowego PALS dla intensyw-

ności w zakresie: 1 − 50 PW/cm2. W drugim, aby symulować warunki SI, stosowano oświetlanie

dwuwiązkowe tarcz składających się z masywnej części z Cu, pokrytej 25µm warstwą z plastiku

(CH). Zgodnie z koncepcją SI, wiązka 1-harmonicznej o małej intensywności (poniżej 1014W/cm2)

wytwarzała prepalzmę z warstwy z CH, imitującą wstępnie skomprymowane paliwo w tarczach

do fuzji inercyjnej. Udarowa fala zapalająca generowana była za pomocą 1- lub 3-harmonicznej

o dużej intensywności. Wyniki badań eksperymentalnych interpretowane były za pomocą symula-

cji wykorzystując kod 2D ATLANT-HE oraz model analityczny, w ramach współpracy naukowej

z grupą teoretyczną profesora S. Yu. Gus’kova z Instytutu Fizycznego im. Lebiedeva w Moskwie.

Odnośnie pierwszego eksperymentu badania pokazały, że w przypadku 1-harmonicznej domi-

nującym mechanizmem ablacji jest nagrzewanie szybkimi elektronami generowanymi w wyniku

absorpcji rezonansowej, a dla maksymalnej intensywności 50PW/cm2, ciśnienie ablacyjne może

osiągnąć wartość około 300 Mbar bez względu na wpływ dwuwymiarowej ekspansji plazmy abla-

cyjnej.

Natomiast w przypadku 3-harmonicznej, gdy ciśnienie ablacyjne jest wywołane falą elektro-

nowego przewodnictwa cieplnego, jego wartość osiągana w warunkach jednowymiarowej ekspansji,

jest niższa w porównaniu z 1-harmoniczną i wynosi 70 Mbar.

Te optymistyczne oczekiwania w stosunku do 1-harmonicznej były przedmiotem weryfikacji

eksperymentów dwuwiązkowych odniesionych do koncepcji SI. Zarówno wyniki badań eksperymen-

talnych, jak i ich interpretacja teoretyczna, zgodnie potwierdziły, że obecność preplazmy w przy-

padku stosowania 1-harmonicznej jako wiązki głównej silnie degraduje gradient koncentracji elek-

tronowej, co nie stwarza dobrych warunków dla rozwoju absorpcji rezonansowej i tym samym

zamiany energii laserowej w szybkie elektrony.

Natomiast w przypadku 3-harmonicznej badana sugerują, że minimalny promień wiązki lase-

rowej, stosowany w dotychczasowych badaniach nad SI, nie jest optymalnym. Z powodu dwuwy-

miarowej ekspansji powinien być relatywnie większy, aby zminimalizować jego wpływ i zwiększyć

ciśnienie zapalającej fali uderzeniowej.



Abstract
The work is related to the latest and the most promising concept of inertial confinement fusion

approach, which is shock thermonuclear ignition initiated by a strong shock wave (so called SI -

Shock Ignition). One of the most important research aspects, related to SI, is the mechanism of

creating an ablative pressure, in which non-collisional processes (related to the fast superthermal

electrons generation) of laser radiation absorption play an important role.

The aim of the researches is to understand the mechanisms responsible for laser radiation energy

transfer to a shock wave generated in massive targets, in experiments simulating SI conditions. The

source of information necessary to achieve the objectives of the studies were interferometric studies

of ablative plasma and crater volume measurements.

Main part of the work are the results of measurements of electron density distributions and

crater volumes, obtained in two experiments carried out at PALS facility.

First of the experiments was carried out by one-beam irradiation of planar massive targets made

from Al and Cu, with 1st and 3rd harmonics of PALS iodine laser radiation for intensities from the

range of 1−50 PW/cm2. In the second one, to simulate the SI conditions, dual-beam irradiation was

used for irradiating massive Cu targets coated with 25µm of plastic (CH). According to SI concept,

1st harmonic beam with low intensity (below 1014W/cm2) was creating a pre-plasma from the CH

layer, imitating pre-compressed fuel in inertial fusion targets. Igniting shock wave was generated

with 1st or 3rd harmonic beam with high intensity.The results of the experimental studies were

interprated by simulations with the use of 2D ATLANT-HE and analitical model, within scientific

cooperation with theoretical group of professor S. Yu. Gus’kov from Lebedev Physical Institute in

Moscow.

In the first experiment the studies have shown that in case of 1st harmonic the dominant me-

chanism of ablation is heating with fast electrons generated as a result of resonant absorption, and

for maximum intensity 50PW/cm2, the ablative pressure can reach the value of about 300 Mbar

regardless the two-dimensional expansion of ablative plasma. However, in case of 3rd harmonic,

when the ablative pressure is induced by electron thermal conductivity wave, its value is reached

in conditions of one-dimensional expansion, is lower in comparison with 1st harmonic and equals

70 Mbar.

These optimistic expectations in relation to the 1st harmonic were a subject to verification of

dual-beam experiments related do the SI concept. Both experimental results and their theoretical

interpretation confirmed that the pre-plasma presence, in case of using 1st harmonic as the main

beam, strongly degrades gradient of electron density, which does not create positive conditions for

developement of resonant absorption and also laser energy convertion to fast electrons.

In case of 3rd harmonic the reserches suggest that minimum laser focal spot, used in the

previous studies on SI, is not optimal. Because of two-dimensional expansion it should be relatively

larger to minimize its influence and to increase the pressure of igniting shock wave.
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Rozdział 1

Wstęp

Synteza termojądrowa może być jednym z rozwiązań dotyczących problemu koń-

czących się zasobów ropy i gazu na Ziemi zwłaszcza dlatego, że oferuje korzyści

ekologiczne i bezpieczeństwo, w porównaniu z elektrowniami atomowymi czy węglo-

wymi. Tak zwane odnawialne źródła energii nie są obciążeniem dla środowiska, ale

mają ograniczoną wydajność. Ponadto atrakcyjną cechą syntezy termojądrowej jest

to, że deuter jako paliwo fuzyjne może być wydobywany z wody morskiej, a tryt

potrzebny do fuzji jądrowej można produkować w reaktorze termojądrowym. Jed-

nak aby nastąpiła taka reakcja, paliwo musi być w stanie plazmy utrzymywanej

w wysokiej temperaturze w wystarczająco długim czasie.

Zasadniczo są realizowane dwa kierunki badań nad uzyskaniem kontrolowanej

syntezy termojądrowej:

• magnetyczne utrzymywanie plazmy (MCF - Magnetic Confinement Fu-

sion), realizowane na bazie tokamaków oraz układów typu Z-pinch,

• sferyczna kompresja plazmy za pomocą laserów (ICF - Inertial Confine-

ment Fusion).

W MCF utrzymywana jest deuterowo-trytowa plazma o niskiej gęstości

(∼ 1014 cm−3) w toroidalnej komorze próżniowej z cewką magnetyczną (urządze-

nie typu tokamak). Czas utrzymywania energii wynosi około 10 s i jest uwarun-

kowany transportem cząstek wzdłuż linii pola magnetycznego. Obecnie budowany

jest reaktor termojądrowy ITER (International Thermonuclear Experimetnal Reac-

tor)w Cadarache we Francji, który ma generować moc 0.5 GW .

Aktualnie bardziej zaawansowanym kierunkiem jest synteza laserowa, która jest

realizowana w ramach ICF.

W metodzie ICF czas utrzymywania plazmy jest stosunkowo krótki (¬ 10−10 s),

ale gęstość jest około 1025 cm−3. W schemacie tym paliwo termojądrowe kompry-
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mowane jest do bardzo wysokich gęstości i temperatur przez zastosowanie dużych

sił zewnętrznych.

Aby w koncepcji ICF energia wytworzona w reakcji syntezy (EF ) była wyższa

od energii lasera (EF/EL > 1), gęstość skomprymowanego paliwa musi przekraczać

tysiąc razy gęstość zestalonego paliwa DT, a masa powinna przekraczać pewną war-

tość krytyczną (około 1 mg). Tak duże temperatury i gęstość paliwa DT z masą

superkrytyczną, mogą być osiągnięte przez zastosowanie nanosekundowych laserów

o energii EL  1 MJ i wysokiej symetrii naświetlania tarczy.

Tarcza stosowana w eksperymentach to mikrosfera wypełniona gazem o małej

gęstości (¬ 1.0 mg/cm3). Składa się z warstwy zewnętrznej, którą stanowi ablator

oraz wewnętrznej, którą jest paliwo. Paliwem jest mieszanina gazu deuter-tryt (DT)

w formie stałej lub ciekłej. Zewnętrzna warstwa kapsułki jest symetrycznie oświe-

tlana bądź wieloma wiązkami laserowymi (tzw. grzanie bezpośrednie, ang. “direct-

drive”), bądź miękkim promieniowaniem rentgenowskim generowanym przez ten

laser (tzw. grzanie pośrednie, ang. “indirect-drive”). Energia ta ogrzewa ablator po-

wodując jego ekspansję na zewnątrz. Zasada zachowania pędu powoduje, że reszta

część powłoki imploduje do wewnątrz kapsułki. Wydajność energetyczna procesu

implozji paliwa leży w zakresie 5%− 15%. Praca wykonana przez implodującą kap-

sułę jest wynikiem ciśnienia generowanego przez proces ablacyjny i powoduje kom-

presję paliwa. Zatem dla danego ciśnienia większa, cieńsza powłoka otacza większą

objętość, która może być przyspieszana do większych prędkości, niż w przypadku

grubszej powłoki o tej samej masie. Osiągnięta szczytowa prędkość implozji wyzna-

cza minimalną energię (i masę) potrzebną do zainicjowania zapłonu paliwa w kap-

sule. W końcowej fazie paliwo jest niemal w izobarczynym stanie pod ciśnieniem

∼ 200 Gbar, ale składa się z dwóch obszarów: centralnego gorącego punktu (punktu

zapalnego - tzw. “hot spot”), zawierającego ∼ 2% − 5% paliwa oraz obszaru głów-

nego, gęstego paliwa obejmującego pozostałą masę. Zapłon jest inicjowany w tym

centralnym punkcie (CHSI - ang. central hot spot ignition) i termojądrowe spalanie

rozchodzi się promieniście na zewnątrz głównego paliwa [1, 2, 3].

Energia dostarczana do kapsuły, w celu zainicjowania implozji w koncepcji ICF,

może być dostarczana dwoma sposobami:

• grzanie bezpośrednie (direct-drive)

• grzanie pośrednie (indirect-drive)

W podejściu direct-drive (rys. 1.1) wiązki laserowe są skierowane bezpośrednio

na tarczę. Energia laserowa jest absorbowana przez elektrony w zewnętrznej czę-

ści tarczy. Absorpcja ta zachodzi głównie w obszarze plazmy o gęstości krytycznej.
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Elektrony w wyniku przewodnictwa transportują tą energię do powierzchni tarczy

(∼ 1024 cm−3) powodując jej ablację i wynikającą z tego procesu implozję. Jednorod-

ność oświetlenia tarczy uzyskuje się przez pokrywanie się dużej liczby jednorodnych

wiązek. Wygładzenie rozkładu energii na powierzchni tarczy następuje również na

skutek bocznego przewodnictwa elektronowego.

Rysunek 1.1: Bezpośredni sposób (direct-drive) grzania tarczy wiązkami laserowymi

w koncepcji ICF.

W drugim podejściu, indirect-drive (rys. 1.2), kapsułka z paliwem umieszczona

jest w małym (około 1 cm) cylindrze (ang. “hohlraum”), wykonanym z materiału

o dużej liczbie atomowej Z. Wiązki laserowe oświetlają wewnętrzną część cylindra,

ogrzewając go w celu wytworzenia gorącej plazmy, która generuje głównie miękkie

promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie to jest następnie absorbowane przez

powierzchnię tarczy, powodując implozję w taki sam sposób jak w przypadku direct-

drive. Dla optymalnie zaprojektowanej tarczy 70%− 80% energii dostarczanej przez

wiązki laserowe może być zamieniona w promieniowanie rentgenowskie.

Rysunek 1.2: Pośredni sposób (indirect-drive) grzania tarczy promieniowaniem X

generowanym wiązkami laserowymi w koncepcji ICF.

Absorpcja miękkiego promieniowania X przez tarczę jest bardziej wydajna niż

bezpośrednia absorpcja promieniowania laserowego. Jednakże cylinder z paliwem
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(hohlraum) również pochłania znaczną część energii na własne grzanie, redukując

ogólną wydajność transferu energii z lasera do tarczy.

Zaletą metody indirect-drive jest bardziej stabilna i bardziej symetryczna implozja

(naświetlanie hohlraum przez termiczne promieniowanie jest bardziej jednorodne

niż w przypadku wielu wiązek), jak również wyższe ciśnienie ablacyjne (związane

z krótszą długością fali promieniowania X), zatem do kompresji paliwa wymagana

jest mniejsza energia absorbowana przez kapsułkę. Jednakże, ze względu na mniejszą

wydajność energetyczną tej metody, aby nastąpił zapłon, energia dostarczana przez

laser musi być większa niż w przypadku metody direct-drive. Pomimo tych różnic,

dostarczana energia w obu przypadkach musi być rzędu 1 MJ.

Obecnie bezpośrednie grzanie (direct-drive) tarczy realizuje się na kilka sposo-

bów:

• szybki zapłon ( Fast Ignition (FI)). Paliwo DT wstępnie skomprymowa-

ne długimi impulsami (ns) laserowymi do gęstości kilkaset razy większej niż

gęstość paliwa DT w stałej postaci, jest gwałtownie grzane krótkimi (ps) i bar-

dzo intensywnymi strumieniami cząstek (elektronów lub jonów) generowanych

dodatkowym laserem (rys. 1.3) [4, 3],

Rysunek 1.3: Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF szybkim zapłonem.

• zapłon udarowy (Impact Ignition (II)). Skomprymowane główne paliwo DT

jest “zapalane” w wyniku uderzenia makrocząstki dodatkowym impulsem la-

serowym przyspieszanym do dużych prędkości rzędu 108 cm/s (rys. 1.4) [5].
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Rysunek 1.4: Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF zapłonem udarowym.

• zapłon falą uderzeniową (Schock Ignition (SI)). Zapłon następuje dwustop-

niowo. Paliwo początkowo imploduje, w wyniku bezpośredniego grzania wiązką

lasera o stosunkowo niskiej intensywności. W konsekwencji temperatura w cen-

tralnym punkcie jest zbyt niska aby spowodować zapłon. Dopiero silna fala

uderzeniowa generowana przez końcową intensywną część impulsu, działając

na skomprymowane paliwo, powoduje jego zapłon (rys. 1.5) [6].

Rysunek 1.5: Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF falą uderzeniową.

Największym urządzeniem jakie zostało zbudowane, wykorzystujące tą metodę

jest NIF (National Ignition Facility) w Livermore w USA, na którym obecnie pro-

wadzone są eksperymenty demonstrujące zapłon termojądrowy. Jego główną częścią

jest laser wielowiązkowy, którego energia dostarczana w impulsie nanosekundowym

przekracza 1 MJ.

Praca koncentruje się na problemach związanych z metodą Schock Ignition.
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Rozdział 2

Charakterystyka procesów

zachodzących w plazmie laserowej

Rozdział ten jest poświęcony procesom absorpcji promieniowania laserowego,

które są ważne z punktu widzenia kontrolowanej fuzji laserowej. Gdy laser oświetla

tarczę, materiał z której jest wykonany natychmiast odparowuje z jej powierzchni,

tworząc warstwę plazmy. Obszar, w którym laser oddziaływuje z plazmą nazywany

jest koroną. Promieniowanie laserowe może przenikać przez warstwę plazmy o gęsto-

ści niższej niż gęstość krytyczna nkr, wyrażona wzorem [7]:

nkr = meω
2
0/4πe

2 = 1.1× 1021
(
λL
µm

)−2
[cm−3]. (2.1)

gdzie ω0 i λL są odpowiednio częstotliwością i długością fali lasera.

Rysunek 2.1: Schemat występowania procesów absorpcji oraz głównych oddziaływań

falowych wzdłuż profilu gęstości.
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Profil gęstości i temperatury plazmy ablacyjnej z lokalizacją głównych obsza-

rów absorpcji w stosunku do powierzchni krytycznej i ablacji przedstawiony jest

na rys. 2.1. Większość promieniowania jest absorbowana blisko gęstości krytycznej

gdzie ne = nkr.

Jeżeli oddziaływanie lasera z plazmą jest kontynuowane, rozwijają się różne pro-

cesy w niej zachodzące jak: absorpcja, transport energii lasera, kompresja, które

zależą od temperatury i gęstości plazmy.

Plazma w obszarze powierzchni krytycznej ma wysoką temperaturę (∼ 1000 eV )

ale stosunkowo małą gęstość. Energia laserowa absorbowana jest przez elektrony

w koronie plazmowej i następnie transportowana od gęstości krytycznej do po-

wierzchni ablacji, gdzie tworzona jest plazma. Z powierzchni ablacji plazma eks-

panduje w kierunku lasera z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku.

2.1 Mechanizmy absorpcji

Absorpcja energii promieniowania laserowego zachodzi w obszarze, w którym gę-

stość plazmy jest mniejsza od gęstości krytycznej i jest wynikiem procesów zderze-

niowych (inverse bremsstrahlung) oraz bezzderzeniowych, zaczynając od absorpcji

rezonansowej po wymuszone rozpraszanie Ramana, rozpraszanie Brillouina, dwu-

plazmonowy rozpad fali oraz filamentacje. Procesy te zostaną omówione w dalszej

części pracy, kładąc szczególny nacisk na mechanizm inverse bremsstrahlung oraz

absorpcję rezonansową, które były przedmiotem badań niniejszej pracy.

2.1.1 Absorpcja zderzeniowa (inverse bremsstrahlung).

Jednym z głównych mechanizmów absorpcji jest zderzeniowa absorpcja promie-

niowania laserowego w plazmie (inverse bremsstrahlung), którą interpretuje się jako

nieelastyczne zderzenie kwantu promieniowania z elektronem, w trakcie oddziały-

wania elektron-jon. W wyniku takiego procesu elektron może przejąć część lub ca-

łą energię kwantu. Jest to proces odwrotny do procesu generacji promieniowania

w efekcie hamowania elektronu w polu jonu, czyli zjawisko przyspieszania elektro-

nu w polu jonu, w wyniku pochłaniania energii promieniowania przez ten elektron.

Mechanizm pochłaniania inverse bremsstrahlung zilustrowany jest na rys 2.2 [8, 9].

Współczynnik absorpcji dla inverse bremsstrahlung w przybliżeniu można opisać

wzorem [10, 11, 9]:

δib =
4πZe6nelnΛ

3ω0c(2πmeTe)3/2
(
1− ne

nkr

)1/2 (2.2)
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Rysunek 2.2: Mechanizm powstania absorpcji inverse bremsstrahlung; b - oznacza

parametr zderzenia, a θ - kąt rozproszenia.

gdzie ne - koncentracja elektronowa, nkr - koncentracja krytyczna, Te - tempera-

tura elektronowa, ω0 - częstotliwość lasera, me - masa elektronu, lnΛ - logarytm

kulombowski, który zależy od częstotliwości plazmowej: ωp = (4πnee2/me)1/2 oraz

minimalnego parametru na zderzenie elektron - jon, b, pokazanego na rys 2.2.

Z równania (2.2) widać, że absorpcja zderzeniowa jest większa dla mniejszych

temperatur, większych gęstości oraz cięższych materiałów. W konsekwencji, w przy-

padku oddziaływania promieniowania laserowego z plazmą niejednorodną, większość

absorpcji zachodzi w pobliżu gęstości krytycznej nkr pod warunkiem, że skala gę-

stości gradientu L, wyrażona wzorem (2.3), nie jest za krótka. Dla wystarczająco

dużej skali gradientu gęstości, silna absorpcja zachodzi w plazmie podkrytycznej

(ne << nkr) zapobiegając osiągnięciu przez energię lasera powierzchni gęstości kry-

tycznej.

L ≡ ne
∂ne
∂z

(2.3)

Aby w prosty sposób zilustrować efektywność absorpcji inverse bremsstrahlung,

przedstawiono model [12, 13], w którym dokonano pewnych uproszczeń. Mianowicie,

zaniedbano wpływ wolnych zmian logarytmu kulombowskiego, gdyż główne zmiany

częstotliwości zderzeń elektron-jon zależą od temperatury i gęstości oraz zmiany ła-

dunku jonów, związane ze zmianą temperatury elektronowej. Wreszcie zaniedbano

wpływ efektu Brillouina i generacji szybkich elektronów. Przybliżenie to jest praw-

dziwe dla materiałów o niskiej liczbie Z, całkowicie zjonizowanych. Współczynnik

absorpcji w tym prostym modelu wyrażony jest wzorem:

δib = 1− exp
(
−8

3
νkrL

c

)
, (2.4)

gdzie νkr - częstość zderzeń elektronów i jonów obliczona, dla gęstości krytycznej.

Energia laserowa jest absorbowana w wyniku inverse bremsstrahlung jeżeli zachodzi

wystarczająca liczba zderzeń elektron-jon. Z równania 2.2 widać, że współczynnik

absorpcji zmienia się jak T−2/3e . Oznacza to, że im wyższe temperatury (co również
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oznacza wyższe energie), inverse bremsstrahlung staje się coraz mniej efektywny.

Wyrażenie (2.4) zostało wykorzystywane w symulacjach numerycznych za po-

mocą kodu 2D ATLANT-HE do określenia wkładu absorpcji inverse bremsstrahlung

w proces pochłaniania energii promieniowania laserowego w warunkach eksperymen-

tów zrealizowanych w ramach rozprawy.

2.1.2 Absorpcja rezonansowa.

W gorącej plazmie, w wyniku wzrostu temperatury maleje częstotliwość zderzeń

elektron-jon, co powoduje, że absorpcja zderzeniowa staje się mniej efektywna. Za-

tem absorpcję intensywnego promieniowania (I  1014 W/cm2) należy opisać przy

pomocy innego procesu.

Rysunek 2.3: Mechaznim powstania absorpcji rezonansowej dla p-polaryzacji.

Przy ukośnym padaniu wiązki promieniowania laserowego na warstwę plazmy

niejednorodnej, gdy wektor polaryzacji fali leży w płaszczyźnie padania ( ~E · ~∇n 6= 0),

część energii tej fali przekształca się w energię fal plazmowych wzbudzanych w ob-

szarze rezonansu (ne = nkr), w którym lokalna elektronowa częstotliwość plazmy

jest taka sama jak częstotliwość promieniowania laserowego ωp = ω0. Fale plazmowe

ulegają konwekcji z obszaru rezonansu i przekazują energię elektronom w procesie
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tłumienia zderzeniowego lub tłumienia Landaua [14, 15, 16, 17]. Jeśli padające pole

elektryczne wprowadza elektrony w oscylacje wzdłuż gradientu gęstości, wówczas

oscylacje elektrostatyczne wzbudzane są rezonansowo tzn. blisko gęstości krytycz-

nej. Rozpatrywany przypadek padającego promieniowania, na warstwę plazmy pod

kątem θ, propagującego się w płaszczyźnie y − z, w której gradient gęstości jest

w kierunku z, a kąt θ znajduje się pomiędzy ∇ne i ~k przedstawiony jest na rys. 2.3.

Ponieważ gradient gęstości zmienia sie tylko w kierunku z, zatem składnik ky jest

stały i równa się ky = ω0
c
cosθ.

Maksymalny gradient gęstości jaki osiąga padające promieniowanie (nkr) otrzymuje

się dla warunku odcięcia kz = 0:

ne = nkrcos
2θ.

Poniżej gęstości krytycznej fala jest odbijana od warstwy plazmy, chociaż pole elek-

tryczne może przeniknąć w obszar większych gęstości.

Występowanie absorpcji rezonansowej zależy od orientacji wektora pola elek-

trycznego ( ~EL) promieniowania laserowego. Jeżeli ~EL leży w kierunku x (tzn. poza

płaszczyzną padania, która jest wyznaczona przez wektory ∇ne i ~k), pole elektrycz-

ne nie ma składnika wzdłuż gradientu gęstości, zatem nie wzbudza rezonansu. Jest

to przypadek s-polaryzacji fali. Jeżeli ~EL leży w płaszczyźnie y − z (w płaszczyź-

nie padania), posiada składnik wzdłuż gradientu gęstości, pole elektryczne wzbudza

oscylacje rezonansowe. Jest to przypadek p-polaryzacji fali. Składnik pola elektrycz-

nego wzbudzającego rezonans wynosi Ed = | ~B× ~∇ne|, w którym ~B jest składnikiem

pola magnetycznego skierowanego na zewnątrz od płaszczyzny padania. Stosunek

wartości Ed do wartości pola elektrycznego w dowolnym miejscu w przestrzeni (E0),

zależny od kąta padania i skali gradientu gęstości (L) można wyrazić następująco

[14, 18, 19, 20]:

Ed =
E0Φ(τ)√

2πk0L
, (2.5)

przy założeniu, że L >> 1/k0.

Φ(τ) to funkcja rezonansowa, która jest przedstawiona na rys 2.4 i wyrażona

zależnością [18]:

Φ(τ) ≈ 2τ√
τ 2 + 0.46

exp
(
−2

3
τ 2
)
, (2.6)

gdzie bezwymiarowy parametr τ ma postać:

τ = (k0L)1/3sinθ. (2.7)

Gęstość mocy absorbowanej w plazmie o liniowym gradiencie koncentracji wy-

raża się wzorem [21]:

Iar =
∫
νej
|Ed|2

8π
dz. (2.8)
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Podstawiając równanie 2.5 do równania 2.8 otrzymano wyrażenie na współczynnik

absorpcji rezonansowej::

δar =
Φ2(τ)

2
. (2.9)

Rysunek 2.4: Funkcja rezonansowa Φ(τ).

Dopasowanie funkcji Φ(τ) do warunków eksperymentu jest kluczowym zadaniem

w interpretacji wyników danych eksperymentalnych za pomocą symulacji nume-

rycznych. Problem ten jest dyskutowany w rozdziale 6, w którym przedstawione

są wyniki dwuwymiarowych symulacji numerycznych dla badań eksperymentalnych

wchodzących w zakres rozprawy.

Gdy θ = 0, wówczas absorpcja zanika, gdyż nie ma składnika pola elektrycznego

wzdłuż gęstości gradientu. Absorpcja jest bardzo mała dla dużych kątów (takich że

τ >> 1), ponieważ powierzchnia odbicia jest za bardzo oddalona od powierzchni

krytycznej i pole elektryczne musi tunelować przez duży obszar plazmy. Optymalna

absorpcja występuje dla θmax, dla którego τ ≈ 0.7, co pokazano na rys 2.4. A za-

kres kątów, dla których absorpcja jest znacząca to ∆θ = θmax i zależy od sposobu

zogniskowania promieniowania laserowego na tarczy, od którego zależą parametry

plazmy ablacyjnej. Jednym z najważniejszych parametrów plazmy ablacyjnej od

którego silnie zależy efektywność absorpcji rezonansowej to skala gradientu gęstości

blisko gęstości krytycznej.

Absorpcja rezonansowa jest większa od absorpcji inverse bremsstrahlung dla go-

rącej plazmy, tzn. dla intensywności promieniowania wiązki laserowej I  1014W/cm2,

dłuższych długościach fali, tj. mniejszej wartości gęstości krytycznej i krótkiej skali

gradientu gęstości L. Główną cechą tego procesu jest wytwarzanie gorących elektro-

nów, ponieważ tylko niewielka część elektronów uzyskuje większość zaabsorbowanej
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energii w przeciwieństwie do absorpcji zderzeniowej, w której grzane są wszystkie

elektrony [22].

Szczególnym przypadkiem absorpcji rezonansowej jest tzw. Efekt Brunela, któ-

ry występuje również przy ukośnym padaniu promieniowania laserowego na gęstą

plazmę ablacyjną, ale dla bardzo wysokich intensywności promieniowania laserowe-

go (Iλ2  1016 Wµm2/cm2). Efekt ten powoduje, że na granicy próżnia-plazma

elektrony są zawracane z powrotem do plazmy, przebywając drogę dwa razy. Efekt

Brunela odgrywa zatem ważną rolę dla relatywistycznych intensywności lasera i jest

przedmiotem szczególnego zainteresowania w femtosekundowych oddziaływaniach,

w kórych może być osiągnięta bardzo gęsta plazma [23, 24]. Efekt ten jest uwzględ-

niany w kodzie numerycznym ATLANTE-HE do oceny energii szybkich elektronów

w warunkach eksperymentów PALS, zrealizowanych w ramach rozprawy i przedsta-

wiony w rozdziałach 6 i 7.

2.2 Niestabilności parametryczne

W wyniku wzbudzenia niestabilności parametrycznych energia fali pompującej

przekształca się całkowicie lub częściowo w energię elektronowych i jonowych fal

plazmowych. Z kolei energia tych fal w wyniku tłumienia liniowego i oddziaływań

nieliniowych zmienia się w części w energię termiczną plazmy. Największe znaczenie

dla absorpcji promieniowania laserowego mają: wymuszone rozpraszanie Ramana

i Brillouina oraz dwuplazmonowy rozpad fali.

Wiele niestabilności występuje dla gęstości znacznie mniejszych od gęstości kry-

tycznej. Niestabilności, w których jedna ze wzbudzonych fal jest rozproszoną falą

elektromagnetyczną mogą prowadzić do zmniejszenia efektywności absorpcji. Po-

nadto jeżeli jedna z fal jest falą elektronową o dużej prędkości fazowej wówczas

niestabilność generuje szybkie elektrony. Efektywność tych niestabilności zależy od

intensywności i długości fali lasera, od jednorodności, rozmiaru i składu plazmy

poniżej gęstości krytycznej [25, 26].

Wszystkie trójfalowe oddziaływania spełniają następujące warunki:

ω0 = ω1 + ω2
~k0 = ~k1 + ~k2,

gdzie ω0 (~k0) jest częstotliwością lasera (wektorem falowym) oraz ω1 (~k1) i ω2 (~k2)

są częstotliwościami wzbudzonych fal.

Aby zrozumieć mechanizm tworzenia się niestabilności można rozpatrzyć nastę-

pujący model. Niech fala elektromagnetyczna o amplitudzie E0 i wektorze falowym
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~k0 przechodzi przez plazmę. Można założyć, że gęstość jest pofałdowana wzdłuż

wektora falowego w wyniku wahań gęstości (δn) związanych z falą plazmową (elek-

tronową lub jonową). Ponieważ elektrony oscylują z prędkością υosc = eE0/mω0,

generowany jest prąd poprzeczny δJ = −eυ0δn. Przy odpowiednim dopasowaniu

liczby falowej i częstotliwości ten poprzeczny prąd generuje rozproszoną falę o am-

plitudzie δE. Z kolei, rozproszona fala uderza w falę padającą powodując zmiany

w ciśnieniu fali ∇(E20/eπ) = ∇( ~E0 ·δ ~E)/4π). Te zmiany ciśnienia fali (Ep) powodują

przesunięcie plazmy z obszaru o wysokim ciśnieniu do obszaru o niskim ciśnieniu,

powodując zaburzenia gęstości, które mogą wzmacniać początkowe wahania. Obec-

ność tej pętli sprzężenia zwrotnego prowadzi do niestabilności (rys. 2.5).

Rysunek 2.5: Sposób powstawania niestabilności.

2.2.1 Wymuszone rozpraszanie Ramana (SRS).

Wymuszone rozpraszanie Ramana polega na rozpadzie padającego światła lase-

rowego na rozproszone światło laserowe oraz elektronową falę plazmową (rys. 2.6).

Część energii padającego lasera zamieniana jest na elektronową falę plazmową, która

jest tłumiona w energetycznym ogonie elektronów.

Rysunek 2.6: Geometria rozpraszania Ramana.

Częstotliwość i wektor falowy wyglądają następująco [26, 25, 27]:

ω0 = ω
′
0 + ωe

~k0 = ~k
′
0 + ~ke,

gdzie ω0 i ω
′
0 oraz ~k0 i ~k

′
0 są odpowiednio częstotliwością i wektorem falowym pa-

dającego i rozproszonego światła laserowego oraz ωe i ~ke częstotliwością i wektorem
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falowym elektronowej fali plazmowej. Ponieważ ω
′
0  ωe, proces ten zachodzi dla

warunku ω0  2ωe tj. ne ¬ 14nkr.

2.2.2 Wymuszone rozpraszanie Brillouina (SBS).

Wymuszone rozpraszanie Brillouina polega na rozpadzie padającego światła la-

serowego na rozproszone światło laserowe oraz falę jonową (rys. 2.7) [25, 28]. Proces

ten zachodzi przy warunku n < nkr, dodatkowo prawie cała energia padającego pro-

mieniowania może być zamieniana na falę rozproszoną, ponieważ częstotliwość fali

jonowej jest dużo mniejsza od częstotliwości lasera. Stąd proces ten może znacząco

obniżać absorpcję i/lub modyfikować jej lokalizację. Częstotliwość i wektor falowy

wyglądają następująco:

ω0 = ω
′
0 + ωj

~kL = ~k
′
0 + ~kj,

gdzie ωj i ~kj częstotliwością i wektorem falowym jonowej fali plazmowej.

Rysunek 2.7: Geometria rozpraszania Brillouina.

2.2.3 Dwuplazmonowy rozpad fali (TPD).

Dwuplazmonowy rozpad fali polega na rezonansowym rozpadzie fali elektroma-

gnetycznej na dwie fale elektrostatyczne (dwie elektronowe fale plazmowe). Często-

tliwość i wektor falowy wyglądają następująco [25, 29]:

ω0 = ω
′
0 + ω

′′
0

~k0 = ~k
′
0 + ~k

′′
0 ,

gdzie ω0 (~k0) jest częstotliwością lasera (wektorem falowym) oraz ω
′
0 (~k

′
0) i ω

′′
0 (~k

′′
0 )są

częstotliwościami elektronowych fal plazmowych (wektorów falowych). Ponieważ ω
′
0

i ω
′′
0 są w przybliżeniu równe ωp, wówczas ωL ≈ 2ωp. Zatem proces ten występuje przy

gęstości bliskiej 14nkr, gdzie |kL| ≈ 12
√

3ωL/c. Warunki te pozwalają uzyskać szerokie

widmo fal plazmowych. Na rys. 2.8 przedstawiona jest geometria niestabilności dla

2ωp.
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Rysunek 2.8: Geometria procesu TPD.

Niestabilności parametryczne występują dla określonych relacji między często-

tliwością plazmy, a padającego na nią promieniowania laserowego. Warunki, dla

których występują niestabilności są zestawione w Tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Rodzaj występowania niestabilności parametrycznej dla gęstości kry-

tycznej w zależności od częstotliwości padającego promieniowania laserowego.

Rodzaj niestabilności Częstotliwość Gęstość

Absorpcja rezonansowa ω0 = ωp ≈ nkr

Wymuszone rozpraszanie ω0 = ω0 + ω
′
j < nkr

Brillouina

Wymuszone rozpraszanie ω0 = ω0 + ω
′
e ¬ 14nkr

Ramana

Dwuplazmonowy ω0 = ω0 + ω
′
j ≈ 14nkr

rozpad fali

Wzrost niestabilności występuje po przekroczeniu przez gęstość mocy fali pada-

jącej pewnej wartości progowej. W plazmie jednorodnej próg ten określony jest z wa-

runku przewyższenia naturalnych dekrementów fal w plazmie (zderzenia elektron-jon

i efekt Landaua) przez inkrement niestabilności, wyznaczony jako urojona część ze-

spolonej częstości w równaniu dyspersyjnym opisującym ruch falowy w warunkach

sprzężenia parametrycznego. Próg ten zależy od intensywności i długości fali pada-

jącego promieniowania. Wartości progowe gęstości mocy promieniowania laserowego

na wzbudzenie niestabilności w plazmie można wyrazić zależnościami [25]:

• wymuszone rozpraszanie Ramana

5× 1016

L4/3(µm)λ2/3(µm)
W

cm2

• wymuszone rozpraszanie Brillouina

7× 1015

L(µm)λ(µm)
Te

(
ω0
ωp

)2
W

cm2
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• dwuplazmonowy rozpad fali

5× 1015

L(µm)λ(µm)
Te

W

cm2

W Tabeli 2.2 przedstawione są wartości progowe gęstości mocy obliczone na pod-

stawie ww. zależności, dla dwóch długości fal odpowiadających 1- i 3-harmonicznej

lasera jodowego PALS oraz przyjmując dwie skale gradientu koncentracji elektrono-

wej dla L = 300 i 600 µm, uzyskane z pomiarów interferometrycznych w ekspery-

mentach realizowanych w ramach pracy.

Tabela 2.2: Progowe gęstości mocy promieniowania laserowego na wzbudzenie nie-

stabilności parametrycznych w plazmie.

Progowa gęstość mocy Ipr [W/cm2]

Rodzaj λ1 = 1.315 µm λ3 = 0.358 µm

niestabilności IL : 1016 − 5× 1016 W/cm2 IL : 1015 − 2× 1016 W/cm2

L = 300 µm L = 600 µm L = 300 µm L = 600 µm

SRS 1.0× 1015 5.1× 1014 3.0× 1015 1.5× 1015

SBS 3.0× 1016 1.5× 1016 1.2× 1017 6.1× 1016

TPD 5.1× 1015 2.5× 1015 1.5× 1016 7.6× 1015
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Rozdział 3

Dotychczasowy stan wiedzy

w zakresie tematyki rozprawy

3.1 Przegląd najważniejszych eksperymentów

Tematyka rozprawy dotyczy badań procesów fizycznych obejmujących podstawy

jednej z najbardziej perspektywicznych koncepcji zapłonu tarcz do fuzji inercyjnej -

shock ignition (SI) [6, 30, 31]. Realizacja tej metody wymaga spełnienia dość ekstre-

malnych wymagań w odniesieniu do parametrów zapłonowej fali uderzeniowej i wa-

runków jej generacji. Fala uderzeniowa, inicjująca zapłon paliwa DT, generowana

w wyniku oddziaływania impulsu laserowego z tarczą o intensywności i czasie trwa-

nia zmieniających się w określonych, wąskich granicach: 1-10 PW/cm2 i 200-500 ps

powinna mieć amplitudę ciśnienia za frontem co najmniej 300 Mbar i oddziaływać

na tarczę o wstępnie skomprymowanej gęstości 10 g/cm3.

Ważnym aspektem fizyki SI związanym z oddziaływaniem impulsu laserowego

o stosunkowo wysokiej intensywności z komprymowaną plazmą, jest rola jaką od-

grywają mechanizmy bezzderzeniowego pochłaniania promieniowania, które prowa-

dzą do generacji szybkich, nadtermicznych elektronów. W związku z tym, pytanie

o wpływ transportu energii szybkich elektronów na formowanie ciśnienia ablacyj-

nego, generację fali uderzeniowej, a w ogólności na kompresję tarczy jest jednym

z najważniejszych w koncepcji SI. Jednym z negatywnych skutków przenoszenia

energii przez szybkie elektrony jest wstępne przegrzewanie tarczy, co w konsekwen-

cji prowadzi do zmniejszenia stopnia jej kompresji.

Żeby ograniczyć efekt wstępnego przegrzewania, badania nad ICF prowadzi się

zwykle w warunkach oświetlenia wykluczających generację szybkich elektronów. Ta-

kie warunki w obecności mechanizmu rezonansowego pochłaniania laserowego pro-

mieniowania odpowiadają stosunkowo niskim wartościom parametru Iλ2
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(gdzie: IL - intensywność, a λ - długość fali promieniowania laserowego), które nie

przewyższają wartości 1014 Wµm2/cm2.

Z tej przyczyny jeszcze w połowie lat 80 analizując rezultaty eksperymentów

[32, 33] dotyczące kompresji sferycznych tarcz za pomocą długofalowego promie-

niowania lasera CO2, w pracach [34, 35, 36] pokazano, że dla wartości parame-

tru Iλ2 ≈ 1015−17 Wµm2/cm2 i energii promieniowania laserowego przewyższającej

100 kJ , parametry tarczy ICF i przebieg szybkich elektronów mogą być dobrane

w taki sposób, aby wykluczyć przegrzewanie komprymowanej części tarczy. Wyka-

zano w nich również, że transport szybkich elektronów z obszaru o gęstości krytycz-

nej do bardziej gęstych warstw korony plazmowej może powodować wzrost ciśnienia

ablacyjnego i tym samym odgrywać korzystną rolę w kompresji tarczy.

Między innymi ostatnie teoretyczne badania przedstawione w pracy [37] pokazu-

ją możliwość osiągnięcia ciśnienia ablacyjnego, przewyższającego wartość 300 Mbar

i przekazania do 10 % energii do fali uderzeniowej, przy oddziaływaniu z płaską tar-

czą wiązki monoenergetycznych elektronów o energii 30-100 keV , powstających przy

oddziaływaniu impulsu laserowego o intensywności 1-10 PW/cm2 i czasie trwania

200-500 ps.

Z tego powodu wiele prac poświęconych jest badaniom związanym z koncepcją

SI. Przede wszystkim należy zaznaczyć rezultaty eksperymentów ze sferycznymi tar-

czami, które prowadzone są na urządzeniu OMEGA [38, 39] dla różnych wariantów

przestrzennej konfiguracji i czasowego dopasowania 60 wiązek laserowych. W eks-

perymentach tych zrealizowane były między innymi pomiary temperatury szybkich

elektronów (około 30 keV ) pochłanianych przez ekspandującą plazmę oraz określo-

no ilość energii promieniowania laserowego rozproszonego w wyniku wymuszonych

procesów nieliniowych.

Pomiary na układzie laserowym OMEGA potwierdziły wnioski dotyczące gene-

racji szybkich elektronów w wyniku bezzderzeniowego pochłaniania promieniowania

laserowego w plazmie o niskiej gęstości, wskutek wymuszonego rozpraszania Rama-

nowskiego i dwuplazmonowego rozpadu, które zostały sformułowane na podstawie

obliczeń numerycznych [38, 39, 40]. Ważnym rezultatem tych eksperymentów było

zarejestrowanie zwiększonego wyjścia neutronowego przy oddziaływaniu petawato-

wej części impulsu. Na podstawie analizy danych eksperymentalnych wnioskowano

również o zwiększeniu efektywności przekazu energii do tarczy przez wkład wnoszony

przez szybkie elektrony.

Większość eksperymentów w obszarze SI prowadzonych jest przy oświetleniu

płaskich tarcz [41, 42, 43]. Głównym celem tych eksperymentów były badania bez-

zderzeniowych mechanizmów pochłaniania i rozpraszania promieniowania lasero-
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wego w rozciągłej plazmie, generacji szybkich elektronów oraz fali uderzeniowej.

W eksperymentach [41] zrealizowanych na urządzeniu OMEGA w płaskiej geome-

trii, wykorzystując do oświetlenia tarcze o wymiarach 350 µm, impuls promienio-

wania 3-harmonicznej o intensywności 1.2 PW/cm2 i czasie trwania około 500 ps,

zmierzona wartość temperatury szybkich elektronów wynosiła 70 keV przy trans-

formacji energii laserowej w energię szybkich elektronów na poziomie około 1.8 %.

Wartość ciśnienia ablacyjnego 70 Mbar, określona na podstawie pomiaru prędkości

fali uderzeniowej w stałej części tarczy, jest maksymalną wartością dla eksperymen-

tów zrealizowanych w warunkach SI.

Biorąc pod uwagę zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki transportu szyb-

kich elektronów, kluczowymi stają się więc dwie grupy pytań związane z praktyczną

realizacją koncepcji SI:

1. pierwsza dotyczy wstępnego nagrzewania komprymowanej tarczy szybkimi

elektronami, rozumianego jako efekt negatywny oraz

2. druga, rozpatrywana jako efekt pozytywna, dotyczy wpływu przekazu energii

szybkich elektronów do odparowanej części tarczy na proces ablacji, formowa-

nia ciśnienia ablacyjnego i przekazu energii do fali uderzeniowej.

Niniejsza rozprawa dotyczy badań związanych z odpowiedzią na drugą grupę

pytań, które uzyskano na eksperymencie na PALS we współpracy międzynarodowej

w ramach projektów LaserLab [44, 45, 46, 47], w których uczestniczyła autorka

pracy. Rezultaty pierwszych badań są prezentowane w pracach [48, 49, 50, 51, 52].

Należy jednak podkreślić, że te pierwsze eksperymenty przeprowadzone były

w okresie, gdy realizacja fuzji inercyjnej zgodnie z koncepcją zapłonu falą ude-

rzeniową była na etapie analiz jakościowych i z tego względu ukierunkowane były

głównie na poznanie procesów absorpcji promieniowania laserowego i efektywności

transportu energii tego promieniowania do tarczy masywnej, istotnych z punktu

widzenia realizacji ICF, metodą bezpośredniej kompresji paliwa termojądrowego.

Z tego względu, realizowane były przy oświetleniu jednowiązkowym płaskich tarcz

masywnych, traktowanych jako jeden z elementów sferycznej tarczy termojądrowej

oświetlanej wieloma wiązkami.

W badaniach tych jako główne diagnostyki wykorzystywane były: wielokadrowa

interferometria do pomiaru parametrów plazmy ablacyjnej oraz pomiary objętości

kraterów jako miara efektywności transportu energii promieniowania laserowego do

tarczy. Stosowano płaskie tarcze masywne wykonane z różnych materiałów (głównie

z Cu lub Al), które oświetlane były 1- lub 3-harmoniczną lasera jodowego PALS

o stosunkowo niskiej energii na poziomie około 100 J .
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Te pierwsze eksperymenty (np. prace [48, 51, 52]) potwierdziły dużą przydat-

ność połączonych pomiarów interferometrycznych i objętości kraterów w badaniach

efektywności transportu energii promieniowania laserowego do tarcz masywnych.

Oceniając z perspektywy czasu wyniki tych badań, należy zaznaczyć, że najbar-

dziej znaczącym osiągnięciem tych badań było zademonstrowanie po raz pierwszy

wpływu szybkich elektronów na proces ablacji i formowanie krateru pod wpływem

oświetlenia tarcz masywnych z Cu oraz Al promieniowaniem 1-harmonicznej lasera

jodowego PALS [52].

W związku z powyższym, od momentu kiedy koncepcja SI zyskała na popu-

larności i została uznana jako jedna z najbardziej obiecujących metod realizacji

fuzji inercyjnej, zostały przeprowadzone kolejne eksperymenty na PALS w ramach

współpracy międzynarodowej, w których szczególne miejsce zajmowała interferome-

tria oraz pomiary objętości kraterów. Oprócz inteferometrii i pomiarów efektywności

formowana kraterów w badaniach tych wykorzystywane są również inne diagnosty-

ki takie jak spektroskopia w zakresie rentgenowskim i pomiary emisji jonów czy

pomiary emisji linii kα pozwalające na monitorowanie emisji szybkich elektronów.

Dotychczasowy dorobek naukowy w badaniach na PALS w zakresie SI przedsta-

wiony jest w pracach: [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59].

Prace [57, 58, 59], dotyczą eksperymentów duwiązkowych odnoszących się do kon-

cepcji SI, jednakże w badaniach tych jako główną wiązkę laserów, generującą falę

uderzeniową, wykorzystywano tylko 3-harmoniczną lasera PALS, opóźnioną w sto-

sunku do wiązki pomocniczej (1-harmoniczna), wytwarzającej preplazmę imitują-

cą wstępnie skomprymowaną plazmę zgodnie z koncepcją SI. W pomiarach tych,

których celem było badanie wpływu preplazmy na formowanie ciśnienia ablacyjne-

go wykorzystywana była spektroskopia w zakresie rentgenowskim, pomiary jonowe

oraz pomiary emisji szybkich elektronów za pomocą dwuwymiarowego zobrazowania

spektralnej linii kα miedzi. Informację o ciśnieniu fali udarowej uzyskano na podsta-

wie pomiarów prędkości czoła fali uderzeniowej za pomocą szybkiej kamery (“shock

breakout chronometry” - SBC) i pomiarów objętości kraterów. Badania te pokazały,

że w przypadku 3-harmonicznej i maksymalnej intensywności promieniowania (oko-

ło 1016 W/cm2), odpowiadającej zogniskowaniu wiązki do minimalnego promienia,

ciśnienie fali uderzeniowej nie zależy od grubości preplazmy. Efektywność konwer-

sji energii promieniowana laserowego w energię szybkich elektronów jest mniejsza

niż 1 %, a ich zasięg wynosi około 27 µm, co odpowiada średniej energii szybkich

elektronów około 50 keV . Dla ww. intensywności ciśnienie ablacyjne może osiągnąć

wartość około 90−100 Mbar. Jednakże niewyjaśnionym problemem pozostaje duża

niezgodność wyników modelowania z rezultatami eksperymentu, a mianowicie sy-
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mulacje wymagają dwukrotnie mniejszej energii lasera w stosunku do eksperymentu

aby uzyskać tę samą wartość ciśnienia ablacyjnego.

Niezgodność tą wyjaśniają badania interferometryczne plazmy ablacyjnej i efek-

tywności formowania krateru, przedstawione w pracach [53, 54, 55, 56], które były

zrealizowane w ramach niniejszej rozprawy.

W badaniach tych jako główne diagnostyki wykorzystywane były: wielokadrowa

interferometria oraz pomiary objętości kraterów. Eksperymenty zrealizowane były

w szerokim zakresie intensywności (1-50 PW/cm2), przy jednowiązkowym i dwu-

wiązkowym oświetleniu płaskich tarcz masywnych wykonanych z różnych materia-

łów i o różnej konstrukcji, stosując zarówno 1- jak i 3-harmoniczną lasera jodowego

PALS. Materiał eksperymentalny uzyskany w badaniach oraz jego interpretacja teo-

retyczna stanowi treść rozdziałów: 6 i 7 niniejszej rozprawy.

3.2 Wnioski z przeglądu literaturowego

Z przeglądu literaturowego wynika, że głównym celem eksperymentów plazmo-

wych podejmowanych w kontekście związanym z koncepcją SI są badania bezz-

derzeniowych mechanizmów pochłaniania i rozpraszania promieniowania laserowe-

go w ekspandującej plazmie, generacji szybkich elektronów oraz fali uderzeniowej.

W eksperymentach standardowo wykorzystywane są takie diagnostyki jak: spektro-

skopia w zakresie rentgenowskim do określenia temperatury elektronowej plazmy

ablacyjnej, pomiary kalorymetryczne, wstecznie rozproszonego promieniowania la-

serowego, zarówno w zakresie widzialnym, jak i ultrafioletu próżniowego, kolektory

jonów, SBC do pomiaru ciśnienia ablacyjnego czy pomiary emisji szybkich elektro-

nów za pomocą dwuwymiarowego zobrazowania linii kα.

W dostępnej literaturze brak jest natomiast doniesień o wykorzystaniu w tych

badaniach metody interferometrycznej, która jest metodą stosunkowo trudną w re-

alizacji technicznej i dość kosztowną, ale stwarza duże możliwości poznawcze w za-

kresie tematyki SI. Potwierdzają to wstępne badania zrealizowane na PALS ([52]

[48, 51, 52]), z udziałem tej diagnostyki, która w połączeniu z pomiarami objętości

kraterów rozumianymi jako miara efektywności przekazu energii promieniowania la-

serowego do fali uderzeniowej generowanej w tarczy, staje się unikalnym narzędziem

do badania procesów absorpcji i związanych z nimi mechanizmów ablacji odpowie-

dzialnych za transport promieniowania do fali uderzeniowej generowanej w tarczy

masywnej, szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji koncepcji SI.

Dodatkowe oczekiwania związane z zastosowaniem interferometrii w badaniach

związanych z SI ,to możliwość uzyskania informacji o maksymalnym gradiencie kon-
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centracji oraz jego skali w plazmie ablacyjnej. Są to parametry bezpośrednio weryfi-

kujące występowanie w plazmie ablacyjnej różnych mechanizmów absorpcji i zjawisk

nieliniowych, a w szczególności rezonansowego mechanizmu pochłaniania promienio-

wania laserowego.

Dodatkową motywacją w realizacji takich badań stwarzała współpraca naukowa

z grupą teoretyczną prof. S. Yu. Gus’kova z Instytutu Fizyki im. Lebiedieva w Mo-

skwie, która była zainteresowana tematyką badawczą i zaoferowała pomoc w inter-

pretacji wyników badań eksperymentalnych za pomocą kodu 2D ATLANT-HE oraz

modelu teoretycznego.
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Rozdział 4

Sformułowanie tezy i celu pracy

4.1 Teza i cel badań

Z przeglądu literaturowego wynika, że nowe niepublikowane dotychczas informa-

cje dotyczą określania wpływu warunków oświetlenia - długości fali oraz promienia

wiązki laserowej na:

• procesy absorpcji promieniowania laserowego,

• mechanizmy ablacji i związaną z nimi efektywność ablacyjnego obciążenia oraz

• wymiarowość ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej.

Informacje te mają kluczowe znaczenie w poznaniu procesów przekazu energii pro-

mieniowania laserowego do fali uderzeniowej odnoszących się do najnowszej koncep-

cji realizacji fuzji inercyjnej poprzez SI.

Biorąc pod uwagę możliwości jakie stwarzają w poznaniu ww. zagadnień, połą-

czone badania plazmy ablacyjnej za pomocą interferometrii oraz procesu formowania

krateru w identyfikacji procesów przekazu energii promieniowania laserowego do tar-

czy masywnej, podjęto badania plazmowe na eksperymencie PALS w ramach pracy

doktorskiej zatytułowanej:

Badanie transformacji energii promieniowania laserowego do fali

uderzeniowej w procesie oddziaływania tego promieniowania

z płaskimi tarczami masywnymi z różnych materiałów w odniesieniu

do koncepcji udarowego zapłonu termojądrowego

Celem proponowanych badań było poznanie mechanizmów i procesów odpowie-

dzialnych za przekaz energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej gene-

rowanej w tarczach masywnych z uwzględnieniem transportu szybkich elektronów,

30



a następnie zweryfikowanie tych informacji w eksperymentach symulujących warunki

zgodne z koncepcją SI.

Źródłem informacji niezbędnych do zrealizowania ww. celu były przestrzenno-

czasowe rozkłady koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej z pomiarów interfe-

rometrycznych oraz pomiary objętości kraterów, uzyskane w dwóch eksperymentach

na układzie laserowym PALS przy różnej geometrii oświetlenia i konstrukcji tarcz

masywnych:

1. pierwszy z eksperymentów dotyczył badań zrealizowanych przy oświetlaniu

jednowiązkowym płaskich tarcz masywnych z Al i Cu promieniowaniem

1- i 3-harmonicznej lasera jodowego PALS o intensywności w szerokim zakresie

zmian: 1− 50 PW/cm2.

2. drugi imitujący warunki SI, realizowany był przy oświetlaniu dwuwiązkowym

tarcz dwuwarstwowych składających się z masywnej części z Cu i 25 µm war-

stwy lekkiego materiału CH. Zgodnie z koncepcją SI wiązka 1-harmonicznej

o małej intensywności (poniżej 1014 W/cm2) wytwarzała preplazmę z warstwy

CH, imitującą wstępnie skomprymowane paliwo w tarczach do ICF, natomiast

udarowa fala zapalająca generowana była za pomocą 1- lub 3-harmonicznej

o dużej intensywności odpowiadającej warunkom SI.

Tematyka badań oraz przewidywane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie

następującej tezy:

Badania przestrzenno-czasowych rozkładów koncentracji elektronowej

plazmy ablacyjnej oraz efektywności formowania krateru, przy

oddziaływaniu promieniowania laserowego o różnej długości fali

i różnych intensywnościach z płaskimi tarczami jedno-

i dwuwarstwowymi, pozwalają na identyfikację szybkich elektronów

wytwarzanych w procesie absorpcji rezonansowej oraz ocenić ich wpływ

na transport energii do fali uderzeniowej w warunkach odnoszących się

do koncepcji SI.

4.2 Zakres badań i układ pracy

Aby zrealizować ww. cel badań i udowodnić tezę, podjęto prace naukowo-badawcze

i techniczne obejmujące:

• opracowanie koncepcji badań i zrealizowania pomiarów interferometrycznych

na PALS adekwatnych do ww. eksperymentów plazmowych,
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• ilościową analizę wyników interferometrycznych i tarcz z kraterami w celu

uzyskania informacji o przestrzenno-czasowych rozkładach koncentracji elek-

tronowej plazmy ablacyjnej oraz objętościach kraterów oraz

• interpretację uzyskanych rozkładów koncentracji elektronowej i skorelowanych

z tymi rozkładami objętościami kraterów.

Rozprawa została zredagowana w następujący sposób. Praca składa się z ośmiu

rozdziałów, z których pierwsze cztery dotyczą opisu tematyki badań na podstawie

danych literaturowych oraz określenia celu, tezy i zakresu badań przedstawionych

w rozprawie.

W rozdziale 5 opisany jest 3-kadrowy interferometr wykorzystywany w ekspery-

mentach plazmowych na PALS, konstrukcje tarcz laserowych i stosowane metody

ilościowej analizy danych inerferometrycznych oraz określenia parametrów kraterów

wytworzonych w tarczach.

Zasadniczą część rozprawy stanowią rozdziały 6 i 7, w których przedstawione są

wyniki badań interferometrycznych i pomiarów objętości kraterów.

W rozdziale 6 przedstawione są eksperymenty przy oświetleniu jednowiązkowym

płaskich tarcz masywnych promieniowaniem 1- i 3-harmonicznej lasera jodowego

w szerokim zakresie zmian intensywności, regulowanym wielkością promienia i po-

ziomem energii wiązki laserowej. Celem tych badań było uzyskanie ilościowych infor-

macji o przestrzenno-czasowych rozkładach koncentracji w plazmie ablacyjnej i obję-

tościach kraterów w różnych warunkach oświetlenia odnoszących się do długości fali

i intensywności promieniowania laserowego. Dodatkowym wsparciem w interpretacji

uzyskanych danych eksperymentalnych były dwuwymiarowe symulacje numeryczne

oraz analizy teoretyczne w oparciu o model analityczny plazmy ablacyjnej prowa-

dzone przy współpracy z grupą teoretyczną z Instytutu Fizycznego im. Lebiedeva

w Moskwie. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych pozwoliły

uzyskać dość szczegółowy obraz dotyczący wpływu warunków oświetlania na trans-

port energii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej uwzględniający proces

absorpcji i mechanizmy ablacji.

Optymistyczne oczekiwania w stosunku do 1-harmonicznej były przedmiotem

weryfikacji eksperymentów dwuwiązkowych odniesionych do koncepcji SI przedsta-

wionych w rozdziale 7.

Badania przeprowadzone były w płaskiej geometrii przy oświetleniu dwuwiąz-

kowym tarcz dwuwarstwowych, składających się z Cu i 25-µm warstwy lekkiego

materiału (CH) naniesionego na warstwę Cu. Wiązka 1-harmonicznej o małej inten-

sywności (poniżej 1014 W/cm2) wytwarzała preplazmę imitującą wstępnie skompry-
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mowaną tarczę do ICF. Zapalająca fala uderzeniowa generowana była za pomocą

1- lub 3-harmonicznej o dużej intensywności odpowiadającej warunkom SI.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu prepla-

zmy na transport energii promieniowania laserowego do tarczy, a w szczególności jej

wpływu na mechanizm rezonansowego pochłaniania, przeprowadzona została bar-

dziej szczegółowa ilościowa analiza wyników badań interferometrycznych. Szczegól-

nie ważnym i przydatnym parametrem okazał się maksymalny gradient koncentracji

elektronowej, wyznaczony na podstawie rozkładów koncentracji elektronowej.

Zarówno eksperyment, jak i teoria zgodnie potwierdziły, że obecność prepla-

zmy w przypadku stosowania 1-harmonicznej jako wiązki głównej silnie degraduje

gradient koncentracji elektronowej co nie stwarza dobrych warunków dla absorp-

cji rezonansowej i tym samym zamiany energii laserowej w szybkie elektrony. Te

wstępne wyniki sugerują, że skoro absorpcja rezonansowa jest mało efektywna, za

transport energii szybkich elektronów muszą być odpowiedzialne inne mechanizmy

jak np. dwuplazmonowy rozpad, rozpraszanie Brilloina, rozpraszanie Ramana.

Wnioski i osiągnięcia przedstawione są w rozdziale 8.
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Rozdział 5

Opis układu eksperymentalnego

i stosowanych metodyk analizy

danych eksperymentalnych

5.1 Opis układu eksperymentalnego

Ogólny schemat układu eksperymentalnego pokazujący rozmieszczenie podze-

społów oraz diagnostyk przedstawiony jest na rys. 5.1. Układ składa się z lase-

ra jodowego dużej mocy, komory eksperymentalnej z układami ogniskowania wią-

zek laserowych i mocowania tarcz laserowych. Główną diagnostyką jest 3-kadrowy

interferometr. Maksymalna energia lasera jodowego dla podstawowej długości fali

(λ1 = 1.315 µm) w impulsie o szerokości połówkowej około 250 ps wynosi 1 kJ .

Schemat optyczny lasera ilustrujący bieg wiązki laserowej od generatora do komory

eksperymentalnej, przez wszystkie jego główne elementy (wzmacniacze, filtry prze-

strzenne) przedstawiony jest na rys. 5.2. Laser może pracować również na wyższych

częstotliwościach (2-, 3- a nawet 4-harmonicznej) z energiami odpowiednio mniej-

szymi, wynikającymi z efektywności konwersji częstotliwości podstawowej.

W badaniach realizowanych w ramach pracy wykorzystywana była 1- i 3-harmo-

niczna lasera, bądź obie, w zależności od stosowanej geometrii oświetlania tarcz

laserowych. W eksperymentach wykorzystywane były dwa rodzaje tarcz, których

konstrukcje i sposób oświetlenia przedstawione są na rys. 5.3. Płaskie tarcze ma-

sywne wykonane z Al i Cu (rys. 5.3a) stosowane były w pierwszym etapie badań

(opisanych w rozdziale 6). Oświetlane one były wiązką promieniowania laserowego

1- lub 3-harmonicznej o średnicy 290 mm, ogniskowaną na tarczy za pomocą soczew-

ki asferycznej o ogniskowej: 627 mm i 600 mm odpowiednio dla 1- i 3-harmonicznej.

Maksymalna energia promieniowania laserowego wynosiła 290 J .
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Rysunek 5.1: Ogólny schemat układu eksperymentalnego z zastosowanymi diagno-

stykami.

Rysunek 5.2: Optyczny schemat układu PALS.

W drugim etapie badań (opisanych w rozdziale 7) stosowane były tarcze dwuwar-

stwowe (rys. 5.3b) oświetlane zarówno 1- jak i 3-harmoniczną zgodnie z koncepcją

SI. Część wiązki 1-harmonicznej o energii nieprzekraczającej 50 J wprowadzana

była do komory bocznym oknem komory pod kątem 25o do tarczy, tzw. wiązką

pomocniczą wytwarzającą preplazmę. Pozostała część wiązki 1-harmonicznej wyko-

rzystywana była jako wiązka główna do oświetlania tarcz w zależności od wariantu

eksperymentu, tzn. bez lub po przetworzeniu na 3-harmoniczną. Oczywiście po-

dział 1-harmonicznej wiązki laserowej powodował zmniejszenie maksymalnej energii

wiązki głównej dla obu wiązek: 1- i 3-harmonicznej. W przypadku 1-harmonicznej
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Rysunek 5.3: Konstrukcja i sposób oświetlania: a) płaskich tarcz masywnych oraz

b) tarcz dwuwarstwowych.

maksymalna energia nie przekraczała 580 J , natomiast dla 3-harmonicznej 290 J .

Wiązka główna była opóźniona w stosunku do wiązki wytwarzającej preplazmę.

W badaniach stosowano opóźnienie wiązki głównej 1.2 ns, które realizowano na

drodze optycznej.

Jako podstawowe diagnostyki wykorzystywane były: (i) 3-kadrowy interferometr

do pomiaru przestrzenno-czasowych rozkładów koncentracji elektronowej plazmy

ablacyjnej oraz (ii) pomiary kształtu i objętości kraterów wytwarzanych w tarczach

masywnych, stanowiące podstawę do określenia efektywności oddziaływania promie-

niowania laserowego dla różnych warunków oświetlania stosowanych tarcz. Do oświe-

tlania interferometru wykorzystywana była 2-harmoniczna lasera (λ2 = 0.658 µm)

uzyskiwana po wydzieleniu i konwersji części wiązki głównej (1-harmonicznej) za

czwartym wzmacniaczem. Taka częstotliwość pracy lasera diagnostycznego była wy-

brana celowo, aby efektywnie ograniczyć pasożytnicze - własne świecenie plazmy

generowanej przez 1- i 3-harmoniczną. W tym celu stosowane były filtry szare

o odpowiednio dobranej transmisji oraz wąskopasmowe filtry interferencyjne dla fali

2-harmonicznej lasera.

5.2 Opis i zasada działania układu interferome-

trycznego

3-kadrowy układ interferometryczny wykorzystywany w badaniach przedstawio-

ny jest na rys. 5.4.

Składa się on z optycznej linii opóźniającej oświetlanej promieniowaniem

2-harmonicznej lasera jodowego, która umożliwia przestrzenne i czasowe rozsepa-

rowanie wiązki diagnostycznej na trzy niezależne kanały (kadry). Transmisja zwier-

ciadeł w linii opóźniającej jest tak dobrana, żeby uzyskać na wyjściu każdego z kana-
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łów taką samą intensywność promieniowania laserowego. Konstrukcja linii zapewnia

regulowany odstęp między kolejnymi kadrami w zakresie 1 − 3 ns. Ponadto linia

opóźniająca jest optycznie zsynchronizowana z główną wiązką laserową w taki spo-

sób, żeby pierwszy kadr był rejestrowany w wybranych momentach ekspansji plazmy

wytwarzanej przez główną wiązkę laserową w zakresie 0− 30 ns.

Rysunek 5.4: Schemat układu interferometrycznego.

Każdy z kanałów wyposażony jest w niezależny interferometr typu “folding wave”

(rys. 5.5), w którym obraz interferometryczny jest otrzymywany w wyniku separacji,

inwersji i złożenia powierzchni czoła fali wiązki oświetlającej kanał [60].

Rysunek 5.5: Zasada działania interferometru.

Zgodnie z zasadą działania tego interferometru średnica wiązki diagnostycznej

powinna być co najmniej dwa razy większa niż rozmiary badanego obiektu plazmo-

wego, gdyż tylko wówczas istnieje możliwość wykorzystania niezaburzonej (przez
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badany obiekt) części wiązki oświetlającej interferometr jako wiązki odniesienia.

Rozseparowanie interferujących ze sobą wiązek oraz odpowiednią szerokość prążków

interferencyjnych w płaszczyźnie obrazowej zapewniają parametry klina optycznego

oraz ogniskowa obiektywu. Wyrażenia opisujące szerokość prążków interferencyjnych

∆d (5.1) oraz wielkość rozseparowania d pomiędzy wiązką przedmiotową, a wiązką

odniesienia w płaszczyźnie rejestracji mają postać: (5.2):

∆d =
(b− f)λ

2nfγ
(5.1)

d =
1
2

[b− (
b

f
− 1)L]nγ (5.2)

gdzie: γ - kąt załamania klina optycznego, λ - długość fali wiązki diagnostycznej,

n - współczynnik załamania, f - ogniskowa obiektywu, b - odległość obrazu od

płaszczyzny głównej obiektywu, L - odległość klina od soczewki.

Każdy z kanałów interferometru wyposażony jest w kamerę CCD firmy JAI,

RM-4200 GigEV umożliwiającą rejestrację obrazów z wysoką rozdzielczością prze-

strzenną (2048×2048 pikseli) i dynamiką 16 bitów. Każda z kamer wyposażona jest

w kasetę z filtrami (interferencyjnymi oraz szarymi) i posiada własne zasilanie. Ka-

mery odizolowane są od zakłóceń elektromagnetycznych specjalną obudową z blachy

miedzianej i podłączane są do komputera za pośrednictwem sieci Gigabit Ethernet,

obsługiwanej przez aplikację PALS Vision GigEV. Podstawowe funkcje tej aplikacji

to:

• sterowanie pracą kamer (zmiana trybu pracy, rozdzielczości, parametrów cza-

sowych dla wewnętrznych generatorów impulsów itp.),

• podgląd obrazów z kamer w czasie rzeczywistym,

• pozyskiwanie obrazów w trybie podglądowym i wyzwalanym,

• eksport zarejestrowanych obrazów do popularnych formatów graficznych np.

RAW, TIF,

• przetwarzanie zarejestrowanych obrazów (modyfikacja obrazów widma Fourie-

ra, korekty histogramu, korekty kolorów, skalowanie).
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5.3 Sposób ilościowej analizy wyników badań in-

terferometrycznych

5.3.1 Podstawy pomiarów interferometrycznych w plazmie

Określenie koncentracji elektronowej w plazmie metodą interferometryczną ba-

zuje na związku koncentracji elektronowej ze współczynnikiem załamania, który

w przypadku całkowicie zjonizowanej plazmy ma postać:

n = 1− 4.46× 10−14λ2ne, (5.3)

gdzie: λ jest długością fali promieniowania sondującego plazmę mierzona w [cm], ne
w [cm−3].

Aby uzyskać informację o współczynniku załamania badanej plazmy, wykony-

wany jest pomiar przesunięcia fazowego S fali, sondując plazmę promieniowaniem

o długości fali mniejszej od tzw. koncentracji krytycznej:

nc =
πmec

2

e2λ2
≈ 1.1× 1013λ−2 [cm−3]. (5.4)

Z powyższego wyrażenia wynika, że im krótsza jest długość fali promieniowania

sondującego tym można bardziej efektywnie sondować plazmę tzn. uzyskać infor-

mację o współczynniku załamania w plazmie o wyższej koncentracji elektronowej.

Rysunek 5.6: Idea pomiarów interferometrycznych w plazmie.

W ogólnym przypadku, niezdefiniowanej geometrii plazmy (rys. 5.6), występuje

średnie przesunięcie fazy S(x, y) jakiego doznaje fala sondująca na drodze L, prze-

bytej w badanej plazmie. Daje to możliwość określenia jedynie średniej koncentracji

elektronowej wzdłuż drogi L:

S(x, y) =
1
λ

∫ B

A
[1− n(x, y)]dl = 4.46× 1014λ

∫ B

A
ne(x, y)dl (5.5)
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Tę niejednoznaczność rozwiązania powyższego równania można wyeliminować

zakładając symetrię osiową badanego obiektu plazmowego (rys. 5.7), która, w do-

brym przybliżeniu, zachodzi w przypadku plazmy wytwarzanej laserem, będącej

przedmiotem badań realizowanych w ramach rozprawy.

Rysunek 5.7: Ilustracja przypadku osiowo-symetrycznego rozkładu fazy.

Zatem dla plazmy o symetrii cylindrycznej, dwuwymiarowość funkcji S(x, y)

sprowadza się do przypadku jednowymiarowego S(y), zaś związek między fazą pro-

mieniowania diagnostycznego, a koncentracją elektronową plazmy w wybranym prze-

kroju poprzecznym można przedstawić w postaci:

S(y) = 8.92× 10−14λ
∫ R

y

ne(x, y)√
r2 − y2

dr (5.6)

gdzie: S(y) - rozkład fazy fali promieniowania sondującego w wybranym przekroju

”z” w [rad/2π], ne(r) - rozkład koncentracji elektronowej w [cm−3], λ - długość fali

promieniowania w [cm].

Powyższe równanie (5.6) ma postać równania całkowego Abela [61]:

S(y) = 2
∫ 1
y

f(r)r√
r2 − y2

dr (5.7)

gdzie: f(r)= 4.46×10−14λRne(r) - funkcja rokładu, y oraz r - współrzędne odpowied-

nio: w płaszczyźnie interferencji i w wybranym przekroju poprzecznym plazmy [cm],

R - promień plazmy w przekroju poprzecznym [cm], którego rozwiązanie znane jest

pod nazwą inwersji całki Abel’a i ma następującą postać:

f(r) = − 1
π

∫ 1
r

dS(y)√
y2 − r2

dy (5.8)

f(r) = − 1
πr

d

dr

∫ 1
r

S(y)y√
y2 − r2

dy (5.9)

Podsumowując, znalezienie rozkładu koncentracji elektronowej w plazmie o sy-

metrii osiowej sprowadza się do rozwiązania równania Abel’a (5.8 lub 5.9) i znalezie-

nia funkcji rozkładu f(r). Funkcję rozkładu f(r) znajduje się na drodze numerycznej

opierając się na rozkładzie przesunięcia prążków interferencyjnych S(y) określonych

na podstawie interferogramów.
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5.3.2 Ilościowa analiza interferogramów - określenie rozkła-

du fazy

W Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM), w celu uzyska-

nia rozkładu fazy promieniowania sondującego badaną plazmę, stosowane są dwie

metody analizy obrazów interferometrycznych plazmy laserowej. Są to: metoda eks-

trakcji fazy za pomocą transformacji Fouriera (a konkretnie metody Szybkiej Trans-

formacji Fouriera - FFT) [62] oraz metoda Maksimum Prążka [63].

Podstawowa korzyść tej pierwszej to możliwość automatycznego procesu obróbki

interferogramów, szczególnie gdy obrazy są rejestrowane przy pomocy kamer CCD.

Informację o rozkładzie fazy promieniowania można otrzymać analizując widmo czę-

stotliwości interferogramu, otrzymane na podstawie rozkładu intensywności prążków

[64]. Dzięki tej metodzie można uniknąć żmudnego procesu określania właściwego

rozkładu prążków interferometrycznych. Proces ten przedstawiony jest na rys. 5.8.

Rozkład intensywności prążków interferometrycznych można określić za pomocą

wzoru [65]:

I(y, z) = a(y, z) + c(y, z)ei2πf0z + c∗(y, z)e−i2πf0z (5.10)

gdzie: a(y, z) - tło interferogramu (suma intensywności wiązek referencyjnej i son-

dującej), b(y, z) - modulacja kontrastu prążków interferencyjnych, f0 - częstotliwość

nośna odnosząca się do niezaburzonych prążków, c(y, z) = b(y, z)eiS(y,z) - widoczność

(ang. visibility), zawierająca informacje o modulacji kontrastu oraz o przesunięciu

fazowym promieniowania sondującego, c∗ - wielkość sprzężona z c.

Poddając funkcję intensywności (5.10) transformacji Fouriera, uzyskuje się spek-

trum częstotliwości interferogramu:

F (I(y, z)) = F (a(x, y))︸ ︷︷ ︸
A

+ F
(
b(x, y)eiS(x,y)ei2πf0z

)
︸ ︷︷ ︸

C

+ F
(
b(x, y)e−iS(x,y)e−i2πf0z

)
︸ ︷︷ ︸

C∗

(5.11)

gdzie: A - częstotliwość tła, C - przesunięta o f0 transformata Fouriera z widoczności,

a C∗ - jej sprzężeniem.

Aby widmo fourierowskie zawierało tylko informacje o fazie, należy usunąć z nie-

go wszystkie częstotliwości, z wyjątkiem jednego z zewnętrznych obszarów (tzw.

lobu), które zawierają informacje o widzialności (C lub C∗) oraz dokonać jego prze-

sunięcia do początku układu współrzędnych w celu wyeliminowania częstości prąż-

ków niezaburzonych f0.
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Rysunek 5.8: Przykładowy interferogram plazmy laserowej oraz jego widmo Fouriera.

Rozkład fazy S(y, z) można uzyskać poddając tak przygotowany obszar danych

(C(fy, fz) lub C∗(fy, fz) - pozbawionych częstości f0) odwrotnej transformacie Fo-

uriera, otrzymując odpowiednio c(y, z) lub c∗(y, z).

S(y, z) =


arctan

(
=(c(y,z))
<(c(y,z))

)
dla lewego lobu,

− arctan
(
=(c∗(y,z))
<(c∗(y,z))

)
dla prawego lobu.

(5.12)

Schemat takiego procesu przedstawiony jest na rys. 5.9.

Rysunek 5.9: Uzyskiwanie fazy z widma fourierowskiego interferogramu.

Pomimo, że metoda ta jest prosta i mało czasochłonna, jest również nieefektywna

w przypadku interferogramów o mocno zaburzonym rozkładzie prążków, charaktery-

zujących się niejednolitą, zmodulowaną intensywnością. Sytuacja taka często zacho-

dzi dla interferogramów otrzymanych w przypadku plazmy laserowej, która charak-

teryzuje się dużymi gradientami gęstości elektronowej i temperatury. W przypadku

nieczytelnych interferogramów automatyczne znalezienie maksimum w widmie prze-

strzennym jest niemożliwe.

Z tej przyczyny w IFPiLM wykorzystuje się metodę obróbki obrazów interfe-

rometrycznych [63] zwaną metodą Maksimum Prążka. Dzięki tej metodzie można
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zrekonstruować interferogram i następnie określić rozkład fazy i gęstości elektrono-

wej.

Do analizy interferogramów wykorzystywane jest oprogramowanie o nazwie

PRAZKI [63]. Przykład zarejestrowanego w eksperymencie interferogramu i od-

powiadający jemu interferogram cyfrowy otrzymany przy pomocy ww. programu

przedstawiony jest na rys. 5.10.

Rysunek 5.10: Ilustracja sposobu otrzymywania cyfrowego interferogramu za pomocą

algorytmu PRAZKI.

Pierwszym krokiem w komputerowej analizie interferogramu jest otrzymanie ob-

razu interferometrycznego o dwóch stopniach szarości: 0 odpowiadające czarnym

prążkom oraz 255 odpowiadające białym prążkom na wyjściowym interferogramie.

Sposób otrzymywania cyfrowego interferogramu jest następujący: kursor porusza

się wzdłuż prążka poszukując maksimum, bądź minimum dla siedmiu różnych kie-

runków zawierających się w kącie 270o. Dodatkowo w miejscach, gdzie prążki są

nieczytelne, istnieje możliwość ręcznej rekonstrukcji prążków. Otrzymuje się obraz

rozkładu prążków interferencyjnych w postaci linii, który służy do wyznaczenia po-

łożenia maksimów wszystkich prążków na analizowanym interferogramie. Każdemu

prążkowi przypisuje się numer oraz zbiór punktów (yi, zi), określający jego poło-

żenie względem przyjętego układu współrzędnych. Wszystkie prążki numerowane

są startując od tzw. prążka zerowego. Następnie na podstawie odległości między

prążkami i położenia prążka zerowego buduje się układ prążków odniesienia, tzn.

przyporządkowuje się wszystkim numerom prążków położenia niezaburzone.

Sposób odczytu fazy z interferogramu metodą Maksimum Prążka zilustrowany

jest na rys. 5.11. Faza w wybranym punkcie (yi, zi) wyraża się za pomocą wzoru:

S(yi, zi) = Nk(yi, zi)−N0(yi, zi), (5.13)

gdzie: Nk - numer zaburzonego prążka w punkcie (yi, zi), N0 - numer niezaburzonego

prążka w punkcie (yi, zi) określony na podstawie układu prążków odniesienia.
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Przy wyznaczaniu fazy z interferogramu ważne jest również określenie warto-

ści przesunięcia ∆S (rys. 5.11c) między węzłami oraz w obszarach, gdzie prążki

interferencyjne nie zostały zarejestrowane, w szczególności w pobliżu tarczy, gdzie

występuje silna refrakcja promieniowania sondującego. Sposób określenie rozkładu

prążków w strefie nieprzeźroczystości zostało opisane w pracy [63].

Rysunek 5.11: Sposób odczytu fazy z interferogramu.

Na podstawie cyfrowego interferogramu (rys. 5.10) otrzymuje się rozkład fazy dla

wybranego przekroju zk lub całego obszaru analizowanego interferogramu. Rozkład

fazy otrzymany tą metodą, przedstawiony na rys. 5.12, jest wynikiem różnicy mię-

dzy rozkładem prążków zaburzonych i odniesienia, otrzymanych dla interferogramu

z rys.5.10.

Rozkłady fazy uzyskane metodą Maksimum Prążka były podstawą do obliczeń

rozkładów koncentracji elektronowej, wykorzystując rozwiązanie równania Abela,

które przedstawione jest w dalszej części pracy.
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Rysunek 5.12: Końcowy rozkład fazy otrzymany metodą Maksimum Prążka w po-

staci: a) 2D oraz b) 3D.

5.3.3 Określenie rozkładów koncentracji elektronowej - moż-

liwości oprogramowania

Eksperymentalnie wyznaczona funkcja rozkładu fazy S(y) ma postać zbioru

punktów, dlatego przebieg funkcji rozkładu koncentracji elektronowej f(r) okre-

śla się przy pomocy metod numerycznych, wykorzystując do tego jedną z postaci

równania Abela. Metody numerycznego rozwiązania równania Abela różnią się meto-

dyką postępowania, w zależności od jego postaci. W przypadku równania całkowego

(5.7) sprowadza się go do równania algebraicznego, zakładając pewną postać funkcji

f(r) i wykonując operację całkowania. W pozostałych przypadkach aproksymuje się

funkcję S(y) kombinacją liniową określonych funkcji i z równań całkowych (5.8, 5.9)

otrzymuje się równanie lub układ równań algebraicznych.

Do najbardziej popularnych metod numerycznych przy rozwiązywaniu równań Abela

w IFPiLM należą: (i) przybliżenia interpolacyjne [66] oraz (ii) przybliżenie średnio-
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kwadratowe poszukiwanej funkcji rozkładu [61].

W przypadku aproksymacji interpolacyjnej, gdy znane są wartości Sk w wybra-

nych punktach yk(k = 0, 1, ..., N), wówczas poszukiwane wartości funkcji fk znajduje

się wykorzystując wielomian interpolacyjny Lagrange’a (5.14) [67]:

S(y) =
n∑
k=0

(y − y0)(y − y1)...(y − yk−1)(y − yk+1)...(y − yn)
(yk − y0)(yk − y2)...(yk − yk−1)(yk − yk+1)...(yk − yn)

Sk. (5.14)

Aby jak najlepiej odtworzyć funkcję f(r) należy stosować wielomian Lagrange’a

o najniższych stopniach n = 0, 1. W przypadku n = 0 sposób rozwiązania równania

Abel’a nazywa się metodą Macha-Schardina [66, 68], natomiast dla n = 1 nosi nazwę

metody trapezów nazywanej często metodą Van-Vorisha [66, 68] - autora metody.

W przypadku aproskymacji średniokwadratowej powszechnie stosowanym po-

dejściem jest aproksymacja poszukiwanej funkcji rozkładu f(r) za pomocą różnego

rodzaju wielomianów [69, 70, 71]. Niewątpliwą zaletą aproksymacji średniokwadra-

towej, w odniesienu do metod interpolacyjnych, jest możliwość minimalizacji błędów

określenia koncentracji elektronowej związanych z szumami danych eksperymental-

nych (rozkładu fazy), poprzez zastosowanie do aproksymacji parzystych wielomia-

nów o odpowiednio dopasowanym stopniu. Ten sposób rozwiązania równania Abela

stosowany był do niedawna w IFPiLM, głównie do analizy interferogramów plazmy

laserowej. Do aproksymacji wykorzystywane były parzyste wielomiany Gegenbauera

2− 24 stopnia, określanego na podstawie kryterium Fischera [61].

Powyższe metody rozwiązania równania Abela okazują się jednak mniej dokład-

ne w przypadku interferogramów zarejestrowanych z dużą rozdzielczością. Zbyt du-

ża liczba danych niekorzystnie wpływa zarówno na błąd, jak i jakość odtwarzania

poszukiwanego rozkładu koncentracji elektronowej [71]. W przypadku interpolacji

błąd określenia koncentracji elektronowej zwiększa się wraz z ilością węzłów yk i jest

największy na osi plazmy, gdyż kumuluje się od brzegu plazmy do jej centrum. Na-

tomiast zbyt duża liczba danych w stosunku do stopnia wielomianu aproksymacyj-

nego, powoduje wygładzanie danych i utratę szczegółów w odtwarzanym rozkładzie

koncentracji elektronowej.

Z tego powodu dużo lepszym podejściem do rozwiązania równia Abela jest zasto-

sowanie szybkiej transformacji Fouriera (FFT) [72]. Idea tej metody jest analogiczna

jak w przypadku metody aproksymacji średniokwadratowej [61], a różnica dotyczy

sposobu matematycznego odtwarzania funkcji rozkładu S(y), który w przypadku

metody FFT jest reprezentowany przez rozwinięcie w szerg Fouriera. W przeciwień-

stwie do ww. metod, dokładność metody FFT jest tym wyższa, im większa jest liczba

punktów pomiarowych (dyskretnych wartości) funkcji S, co ma szczególnie ważne

znaczenie w przypadku skomplikowanych rozkładów fazy S(y). Dzięki zastosowaniu
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FFT jest również znacząco szybsza.

Metoda ta została zaimplementowana w IFPiLM do analizy interferogramów pla-

zmy laserowej oraz plazmy wyładowania typu plasma-focus [73]. Opracowane opro-

gramowanie umożliwia przeprowadzenie obliczeń na dowolnie dużej liczbie zadanych

wartości funkcji S(y), ograniczonych tylko możliwościami komputera.

Funkcja rozkładu fazy S(y) rozwinięta w szereg Fouriera ma postać:

S(y) =
2
R

∫ R

0
S(y)dy +

+∞∑
k=1

akcos

(
kπy

R

)
dy, (5.15)

gdzie współczynniki ak są współczynnikami rozwinięcia w szereg Fouriera i mają

postać:

ak =
1
R

∫ R

0
S(y)cos

(
kπy

R

)
dy. (5.16)

Podstawiając (5.15) do (5.9) otrzymuje się:

f(r) =
+∞∑
k=1

kak
R

∫ R

r
(r2 − y2)−1/2sin

(
kπy

R

)
dy. (5.17)

Równanie (5.17) można zapisać w postaci:

f(r) =
+∞∑
k=1

ck· gk(r) (5.18)

gdzie ck = πkak
2R , a gk(r) wyraża się następującym wzorem:

gk(r) =
2
Π

∫ (1−ρ2)1/2
0

(
t2 + ρ2

)−1/2
sinkπ

(
t2 + ρ2

)1/2
dt, (5.19)

gdzie: t = (y2 − r2)1/2/R oraz ρ = r
R

.

Rozwiązaniem równania (5.17) jest zbiór Nk punktów:

fi =
Nk/2∑
k=1

ckgk,i. (5.20)

Mając określoną funkcję rozkładu f(r), poszukiwany rozkład koncentracji elek-

tronowej obliczany jest wykorzystując zależność (5.7). Rozkład koncentracji elek-

tronowej obliczony metodą FFT na podstawie rozkładu fazy otrzymanego metodą

maksimum prążka (rys. 5.12) przedstawiony jest na rys. 5.13a.

Dodatkową opcją oprogramowania do analizy ilościowej inteferogramów (opra-

cowanego w Zakładzie Hydrodynamiki Plazmy IFPiLM) jest możliwość określenia

rozkładu koncentracji elektronowej niezależnie dla dolnej lub górnej połowki inter-

ferogramu, bądź dla obu połówek biorąc pod uwagę średnią fazę wyznaczoną na ich

podstawie.
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Inne opcje oprogramowania to możliwość wizualizacji rozkładu koncentracji elek-

tronowej dla dowolnie wybranego przekroju poprzecznego badanej plazmy

(z = const) oraz dla dowolnie zdefiniowanego przekroju podłużnego (r = const).

Niezwykle ważnym parametrem z punktu widzenia realizacji rozprawy są roz-

kłady koncentracji liniowej, które informują nas o liczbie elektronów na jednostkę

długości strumienia plazmy. Rozkłady te wyznacza się określając liczbę elektronów

N w przekrojach poprzecznych (z = const) strumienia plazmy z zależności:

N |z=const =
∫ R

0

∫ 2π
0

ne(r)|z=const · r · drdϕ. (5.21)

W związku z powyższym rozkłady koncentracji liniowej Ne(z) scałkowane po

z pozwalają określić całkowitą liczbę elektronów w wybranym zakresie długości stru-

mienia plazmy.

Przykładowe diagramy pokazujące rozkład koncentracji elektronowej na osi

(r = 0) oraz w wybranym przekroju strumienia plazmy, wyznaczone na podstawie

rozkładu z rys. 5.13a, przedstawione są na rys. 5.13b. Rozkład koncentracji liniowej

oraz uzyskana na jego podstawie całkowita liczba elektronów w strumieniu plazmy

ilustruje ostatni diagram na rys. 5.13b.

Rysunek 5.13: Rozkład koncentracji elektronowej: a) w postaci ekwidensytogramu

oraz jej przestrzenny rozkład, b) odpowiednio liniowej (N - liczba elektronów), osio-

wy i w przekroju poprzecznym.

48



5.4 Objętość krateru jako miara efektywności prze-

kazu energii promieniowania laserowego do tar-

czy

5.4.1 Podstawy fizyczne procesu tworzenia krateru w tarczy

Proces tworzenia krateru przy oddziaływaniu promieniowania laserowego z tarczą

masywną zilustrowany jest na rys. 5.14.

W procesie tym możemy wyróżnić dwa zasadnicze etapy, z których pierwszy

związany jest z absorpcją promieniowania laserowego przez plazmę ablacyjną wy-

twarzaną w wyniku odparowywania części tarczy pod wpływem impulsu lasera oraz

drugi, związany z transportem energii z plazmy do fali uderzeniowej rozprzestrze-

niającej się w stałej części tarczy.

Rysunek 5.14: Proces formowania krateru.

Zgodnie z modelem analitycznym przedstawionym w pracach [74, 75], efektyw-

ność transportu zaabsorbowanej energii lasera do fali uderzeniowej (η - tzw. efek-

tywność obciążenia lasera) można wyrazić zależnością:

η = Kabσ (5.22)

gdzie:

Kab = Eab/EL - efektywność absorpcji promieniowania laserowego

(EL i Eab są odpowiednio energią lasera i jej częścią zaabsorbowaną

w plazmie)

σ=Esw/Eab - efektywnością obciążenia ablacyjnego (Esw - energia fali

uderzeniowej)

Natomiast objętość krateru wytwarzanego w wyniku rozprzestrzeniania się fali

uderzeniowej, powstającej przy oddziaływaniu laserowego impulsu z powierzchnią
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metali o różnej liczbie atomowej (przy niewystępowaniu rzeczywistych strat energii

na promieniowanie własne ogniska plazmowego) określa się relacją:

Vcr =
KabσEL
αρ0ε

(5.23)

w którym: ε - energia właściwa, niezbędna dla odparowania jednostki masy ośrodka,

natomiast parametr α uwzględnia stosunek między cieplną i kinetyczną energią na

adiabacie fali uderzeniowej danego ośrodka.

Objętość krateru Vkr jest proporcjonalna do tych dwóch efektywności: Kabσ.

Tak więc znając objętość krateru z eksperymentu i energię wiązki laserowej moż-

na wyznaczyć energię impulsu laserowego przekazaną do fali uderzeniowej. Meto-

da określenia energii przekazanej fali uderzeniowej, na podstawie objętości krateru

w płaskiej tarczy jest przedstawiona w pracy [74] i z sukcesem była wykorzystywana

w eksperymentach [48, 52, 76, 75].

Przedstawiony mechanizm powstawania krateru dotyczy głównie warunków oświe-

tlenia tarczy odpowiadających stosunkowo małym wartościom parametru

Iλ2 ¬ 1015 Wµm2cm−2, w którym dominują procesy absorpcji zderzeniowej (inverse

bremsstrahlung). W zakresie wyższych wartości parametru Iλ2  1015 Wµm2cm−2,

istotny wpływ na absorpcję promieniowania laserowego mają procesy bezzderzenio-

we takie jak: absorpcja rezonansowa, wymuszone rozpraszanie Ramana, Brillouina

i inne niestabilności parametryczne prowadzące do generacji szybkich elektronów,

które w istotny sposób mogą zaburzać transport energii z ogniska plazmowego do

tarczy i wpływać na finalną wielkość krateru.

W związku z powyższym pomiary objętości kraterów, formowanych w różnych

warunkach oświetlenia tarczy, mogą być cennym źródłem informacji na temat me-

chanizmów absorpcji promieniowania laserowego oraz transportu energii z ogniska

plazmowego do tarczy masywnej. Z tego powodu diagnostyka ta stała się jedną

z dwóch kluczowych diagnostyk w eksperymentach związnych z realizacją tematu

rozprawy.

Niezwykle przydatnym przy interpretacji wyników badań okazało się zdefinio-

wanie nowego parametru: N/Vkr [54], gdzie: N - jest liczbą elektronów określoną

na podstawie interferogramów zarejestrowanych w chwili ekspansji plazmy ablacyj-

nej odpowiadającej zakończeniu impulsu laserowego. Parametr ten informuje nas

jaka liczba elektronów uczestniczy w procesie formowania jednostkowego krateru,

przy czym dla takiej samej objętości jednostkowej krateru, jego wzrost oznacza, że

w procesie jego kreacji uczestniczy większa liczba elektronów ale o mnieszej ener-

gii, natomiast zmniejszenie tego parametru sugeruje ich mniejszą liczbę, ale za to

o większej energii.
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5.4.2 Sposób określenia objętości krateru

Rysunek 5.15: Obliczanie objętości kraterów.

Sposób określenia objętości krateru przedstawiony jest na rys. 5.15. Aby okre-

ślić kształty i rozmiary kraterów najpierw wykonano ich repliki w octanie celulozy.

Ponieważ niektóre kratery są dość niesymetryczne, a ich kształty nieregularne, fo-

tografie ich replik zostały wykonane w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach.

Objętość kraterów określono na podstawie podziału ich na cztery części, a każda

część obliczona była oddzielnie. Całkowita objętość krateru była sumą objętości

poszczególnych ćwiartek: V = V1 + V2 + V3 + V4 rys. 5.15.

Powyższy sposób określania objętości kraterów pozwolił zminimalizować wpływ

błędów związanych z ich asymetrią i określić objętość krateru z dokładnością nie

przekraczającą 10%.
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Rozdział 6

Badania procesów absorpcji

i mechanizmów ablacji

odpowiedzialnych za transport

energii promieniowania laserowego

do fali uderzeniowej generowanej

w tarczach masywnych

W badaniach wykorzystywano dwie główne diagnostyki: interferometrię oraz po-

miary kształtu i wymiarów kraterów. Badania te miały na celu poznanie parametrów

i właściwości plazmy ablacyjnej oraz objętości kraterów, istotnych z punktu widzenia

identyfikacji mechanizmów absorpcji oraz transportu energii promieniowania lasero-

wego do fali uderzeniowej generowanej w tarczy masywnej. Stosowane były płaskie

tarcze masywne wykonane z materiałów różniących się liczbą atomową, oświetlane

promieniowaniem laserowym o różnej długości fali i różnej intensywności. Jako mate-

riał tarczy o małej liczbie atomowej stosowano aluminium, natomiast tarcze o dużej

liczbie atomowej wykonane były z miedzi. Do oświetlenia tarcz wykorzystywana była

1-harmoniczna lasera jodowego PALS (λ1 = 1.315 µm), jako promieniowanie długo-

falowe oraz 3-harmoniczna (λ3 = 0.438 µm). Intensywność regulowana była przez

zmianę promienia wiązki laserowej na tarczy, przy stałym poziomie energii lasera

możliwym do uzyskania dla każdej z harmonicznych.

Głównym celem przedstawionych wyników badań interferometrycznych i pomia-

ru kraterów było wyznaczenie parametru N/Vkr (zdefiniowanego wcześniej w roz-

dziale 5.4.2).
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Porównanie wyników badań eksperymentalnych z dwuwymiarowym modelowa-

niem oraz analizami teoretycznymi było podstawą do uzyskania bardziej szczegó-

łowych informacji odnośnie wpływu warunków oświetlenia (długości fali oraz in-

tensywności) na procesy absorpcji i transportu promieniowania laserowego do fali

uderzeniowej z udziałem szybkich elektronów.

Wnioski wynikające z badań eksperymentalnych i teoretycznych, przedstawio-

nych w tym rozdziale, okazały się szczególnie przydatne do określenia celu i zakresu

badań w eksperymentach dwuwiązkowych, związanych z koncepcją SI, przedstawio-

nych w rozdziale 7.

6.1 Pomiary przestrzenno-czasowych rozkładów

koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej

Do badań wykorzystywany był 3-kadrowy układ interferometryczny opisany w roz-

dziale 5.2, przedstawiony na rys. 5.4, który rejestrował trzy interferogramy w róż-

nych chwilach ekspansji plazmy laserowej z odstępem czasowym między kadrami

3 ns, a mianowicie: t = 2, 5 i 8 ns.

Celem pomiarów było uzyskanie informacji o przestrzenno-czasowych rozkładach

koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej, a na tej podstawie o koncentracji li-

niowej i całkowitej liczbie cząstek N w strumieniu plazmowym, w różnych chwilach

ekspansji.

Badania prowadzone były dla dwóch długości fal odpowiadających

1- i 3-harmonicznej promieniowania lasera jodowego PALS, dla różnych intensyw-

ności oświetlenia tarcz masywnych, których konstrukcja i sposób oświetlenia przed-

stawiony jest na rys. 5.3 w rozdziale 5. W obu przypadkach, aby uzyskać wymaganą

intensywność, promień wiązki laserowej zmieniano w zakresie RL = 40 − 160 µm

przy energii 290 J . W przypadku 1-harmonicznej, aby uzyskać większą intensywność,

stosowano również większą energię na poziomie 580 J .

Taki zakres zmian promienia i energii wiązki laserowej zapewnił uzyskanie inten-

sywności:

• 10− 50 PW/cm2 dla 1-harmonicznej, co odpowiada zmianom parametru

Iλ21: 1× 1016 − 5× 1016 Wµm2/cm2.

• 1− 20 PW/cm2 dla 3-harmonicznej, co odpowiada zmianom parametru

Iλ23: 2× 1014 − 4× 1015 Wµm2/cm2.
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Rysunek 6.1: Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz alumi-

niowych promieniowaniem 1-harmonicznej lasera o energii 290 J przy jego różnym

sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źródłowe, b) ich rekonstrukcje.

Przykładowe sekwencje interferogramów zarejestrowane w różnych chwilach ekspan-

sji plazmy wytwarzanej z tarcz aluminiowych dla różnych warunków oświetlenia ich

przez 1- i 3-harmoniczną promieniowania laserowego, uzyskiwanych poprzez zmianę

promienia wiązki laserowej na tarczy są przedstawione na rysunkach 6.1a oraz 6.2a.

W przypadku tarcz miedzianych, dla analogicznych warunków oświetlenia, eks-
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pansję plazmy ablacyjnej ilustrują interferogramy pokazane na rys. 6.3a i rys. 6.4a.

Rysunek 6.2: Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz alumi-

niowych promieniowaniem 3-harmonicznej lasera o energii 290 J przy jego różnym

sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źródłowe, b) ich rekonstrukcje.

Pierwszym etapem ilościowej analizy uzyskanych obrazów interferometrycznych

była ich komputerowa rekonstrukcja metodą Maksimum Prążka opisaną w rozdzia-

le 5.3. Rekonstrukcje interferogramów pokazane są jako opcja b) na rysunkach ilu-

strujących ww. sekwencje interferogramów.
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Rysunek 6.3: Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz miedzia-

nych promieniowaniem 1-harmonicznej lasera o energii 290 J przy jego różnym spo-

sobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źródłowe, b) ich rekonstrukcje.

Na podstawie zrekonstruowanych interferogramów określone zostały rozkłady

fazy, a następnie rozkłady koncentracji elektronowej w plazmie ablacyjnej, wykorzy-

stując w tym celu specjalistyczne oprogramowanie. Szczegóły dotyczące otrzymania

rozkładów koncentracji elektronowej na podstawie rozkładów fazy, za pomocą tego

oprogramowania przedstawione są w rozdziale 5.3.3.
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Rysunek 6.4: Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz miedzia-

nych promieniowaniem 3-harmonicznej lasera o energii 290 J przy jego różnym spo-

sobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źródłowe, b) ich rekonstrukcje.

Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej uzyskane w różnych chwi-

lach jej ekspansji, dla dwóch rodzajów tarcz, oświetlanych promieniowaniem

1- i 3-harmonicznej lasera jodowego dla różnych promieni wiązki laserowej RL = 40,

80, 120 i 160 µm przedstawione są na rys. 6.5 w przypadku tarcz aluminiowych oraz

na rys. 6.6 dla tarcz miedzianych. Granica strumienia plazmy wyznaczona jest przez

57



ekwidensę o wartości 1× 1018 cm−3.

Przedstawione rozkłady koncentracji elektronowej demonstrują odmienny cha-

rakter ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej w różnych chwilach, w zależności od

długości fali, promienia wiązki laserowej oraz rodzaju materiału tarczy. Ten wpływ

dotyczy dwóch składowych plazmy: (i) szybkiej generowanej we wczesnej fazie eks-

pansji (dla t = 2 ns), podczas bezpośredniego oddziaływania impulsu laserowego

z tarczą oraz (ii) powolnej składowej występującej w późniejszych fazach ekspansji

(dla t > 2 ns), związanej z plazmą wytwarzaną w wyniku oddziaływania z tarczą

procesów wtórnych, takich jak fala uderzeniowa, promieniowanie rentgenowskie, czy

elektronowe przewodnictwo cieplne [77, 78].

W przypadku minimalnego promienia wiązki laserowej RL = 40 µm i obu długo-

ści fal, ekspansja strumienia plazmy ma charakter sferyczny, niezależnie od rodzaju

materiału tarczy. Plazma ekspanduje w półprzestrzeń o kącie bryłowym π i posiada

charakterystyczne minimum na osi. Ze wzrostem promienia wiązki laserowej prze-

chodzi w emisję osiową ukierunkowaną wzdłuż normalnej do powierzchni tarczy.

W przypadku krótszej długości fali (3-harmoniczna) promieniowania lasera jo-

dowego wpływ na osiowy charakter ekspansji plazmy jest zdecydowanie większy niż

dla 1-harmonicznej i jest widoczny na rozkładach koncentracji elektronowej zarówno

dla szybkiej, jak i powolnej składowej plazmy.

Dla szybkiej składowej wzrost ekspansji osiowej, ze zwiększeniem promienia wiąz-

ki laserowej, demonstrują rozkłady koncentracji elektronowej odpowiadające tarczy

aluminiowej dla t = 2 ns, które są przedstawione na rys. 6.5.

Natomiast dla powolnej składowej plazmy, silny wzrost osiowej emisji dotyczy

tarczy miedzianej. Wzrost promienia wiązki laserowej prowadzi w tym przypadku do

formowania na osi wydłużonego strumienia plazmowego, odpowiadającego powolnej

składowej, widocznego dla t = 5 oraz 8 ns na rozkładach koncentracji elektronowej,

przedstawionych na rys. 6.6.

W celu ilościowej oceny wpływu długości fali, warunków oświetlenia i materiału

tarczy na charakter ekspansji szybkiej i powolnej składowej strumienia plazmy, zo-

stały obliczone rozkłady koncentracji liniowej w różnych chwilach ekspansji. Rozkła-

dy te informują o liczbie elektronów w przekroju poprzeczym strumienia plazmy na

jednostkę jego długości, w związku z czym zmiany czasowe rozkładów koncentracji

liniowych są odzwierciedleniem przepływu szybkiej i powolnej składowej w formo-

wanym strumieniu plazmowym.

Rozkłady koncentracji liniowej uzyskane dla różnych warunków oświetlenia tarcz

z Al przedstawione są na rys. 6.7, natomiast dla tarcz z Cu na rys. 6.8.
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Rysunek 6.5: Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensytogra-

mów dla tarcz aluminiowych oświetlanych: a) 1-harmoniczną, b) 3-harmoniczną dla

różnych promieni wiązki laserowej.
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Rysunek 6.6: Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensytogra-

mów dla tarcz miedzianych oświetlanych: a) 1-harmoniczną, b) 3-harmoniczną dla

różnych promieni wiązki laserowej.
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Charakter zmian koncentracji liniowych jest dla obu rodzajów tarcz podobny,

i różni się jedynie liczbą elektronów, która jest większa w przypadku aluminium

z powodu szybszej ekspansji lżejszej plazmy aluminiowej. Osiowy wypływ dotyczy

3-harmonicznej i jest widoczny na rozkładach koncentracji liniowej (6.7b oraz 6.8b)

zarówno dla szybkiej, jak i powolnej składowej plazmy ablacyjnej. Zwiększa się on

ze wzrostem promienia wiązki laserowej oraz liczby atomowej materiału, z którego

wykonana jest tarcza. Dla powolnej składowej potwierdzają to rozkłady koncentra-

cji liniowej w przekrojach strumienia plazmowego położonych dalej od powierzchni

tarczy dla z > 0.5 mm. W przypadku szybkiej składowej wpływ liczby atomo-

wej materiału tarczy na zwiększenie osiowej ekspansji strumienia plazmowego jest

widoczny, mimo różnic dotyczących większej ilości plazmy produkowanej z tarcz

aluminiowych w stosunku do tarcz miedzianych. Mianowicie dla tarcz miedzianych

rozkład koncentracji liniowej jest bardziej wypłaszczony w stosunku do rozkładów

odpowiadających tarczom aluminiowym.

Przedstawione wyniki wielokadrowych badań interferometrycznych jednoznacz-

nie demonstrują, że z punktu widzenia tematyki rozprawy, szczególnie przydatna

jest wczesna faza ekspansji plazmy ablacyjnej, odpowiadająca szybkiej składowej

plazmy ablacyjnej (związana z oddziaływaniem impulsu laserowego z wytwarzaną

przez niego plazmą do momentu jego zakończenia). W fazie tej rozwijają się różne

procesy absorpcji promieniowania laserowego odpowiedzialne za transport energii

promieniowania do tarczy masywnej. Biorąc pod uwagę zarówno połówkowy czas

trwania impulsu lasera jodowego (który wynosi 250 ps) oraz jego piedestał (któ-

ry jest kilka krotnie większy od czasu trwania impulsu), czas rejestracji pierwszego

kadru t = 2 ns wydaje się optymalnym z punktu widzenia realizowanych badań,

ponieważ do tego czasu ekspansji plazmy wszystkie procesy związane z absorpcją

promieniowania laserowego są już zakończone.

W związku z powyższym, przedmiotem analiz przedstawionych w dalszej części

pracy będą tylko rozkłady koncentracji elektronowej odpowiadające szybkiej skła-

dowej plazmy zarejestrowane w momencie t = 2 ns, przedstawione na rys. 6.9. Na

rys. 6.9a porównane są rozkłady koncentracji elektronowej dla 1- i 3-harmonicznej

promieniowania, otrzymane przy różnym promieniu wiązki laserowej w przypadku

tarcz aluminiowych, natomiast rys. 6.9b ilustruje rozkłady koncentracji elektronowej

dla tarcz miedzianych uzyskane w analogicznych warunkach oświetlenia.
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Rysunek 6.7: Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej otrzy-

mane dla tarcz aluminiowych oświetlanych a) 1-harmoniczną oraz b) 3-harmoniczą

przy różnych promieniach wiązki laserowej.
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Rysunek 6.8: Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej otrzy-

mane dla tarcz miedzianych oświetlanych a) 1-harmoniczną oraz b) 3-harmoniczą

przy różnych promieniach wiązki laserowej.
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Rysunek 6.9: Rozkłady koncentracji elektronowej zarejestrowane w czasie 2 ns, przy

oświetleniu 1- i 3-harmoniczną promieniowania lasera jodowego dla tarcz: a) alumi-

niowych, b) miedzianych.

Na podstawie rozkładów przestrzennych koncentracji elektronowych odpowiada-

jących szybkiej składowej plazmy ablacyjnej zostały obliczone rozkłady koncentracji

liniowej (rys. 6.10), a następnie całkowite liczby elektronów w strumieniu plazmo-

wym (rys. 6.11), na podstawie których wyznaczono parametr N/Vkr.
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Z przedstawionych na rys. 6.11 zależności wynika, że liczba elektronów wytwa-

rzanych podczas ekspansji szybkiej składowej plazmy ablacyjnej zależy, zarówno od

warunków oświetlenia tarcz (długości fali i promienia wiązki laserowej), jak i ich

materiału, z którego są wykonane.

Rysunek 6.10: Rozkłady koncentracji liniowej zarejestrowane w czasie 2 ns, przy

oświetleniu 1- i 3-harmoniczną promieniowania lasera jodowego dla tarcz: a) alumi-

niowych, b) miedzianych.

Rysunek 6.11: Całkowita liczba elektronów, odpowiadająca t = 2 ns, w strumieniu

plazmowym w funkcji promienia wiązki laserowej w zależności od rodzaju materiału

tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych.

Liczba elektronów rośnie z promieniem wiązki laserowej i jest większa w przypad-
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ku 3-harmonicznej promieniowania laserowego i tarczy aluminiowej. Jednak różnice

między liczbą elektronów generowanych przy oświetleniu 3-harmoniczną w stosunku

do liczby elektronów generowanych przez 1-harmoniczną są zdecydowanie większe

niż w przypadku tarczy miedzianej (o większej liczbie atomowej).

Podsumowując wyniki badań interferometrycznych można sformułować następu-

jące wnioski końcowe odnośnie właściwości szybkiej składowej plazmy:

• głównymi czynnikami, od których zależy charakter ekspansji szybkiej składo-

wej plazmy ablacyjnej są: długość fali oraz promień wiązki laserowej oświetla-

jącej tarczę, niezależnie od liczby atomowej materiału z którego jest wykonana,

• ekspansja tej składowej jest zdecydowanie sferyczna w przypadku większej

długości fali oraz minimalnego promienia wiązki laserowej i charakteryzuje się

emisją plazmy w półpełny kąt bryłowy o rozkładzie koncentracji elektronowej

(w postaci stożka) z minimum na osi,

• sferyczny charakter ekspansji jest bardziej widoczny na rozkładach koncentra-

cji elektronowej w przypadku tarcz wykonanych z lżejszych materiałów (Al),

a sprzyja temu większa liczba elektronów szybciej ekspandujących w pobli-

żu tarczy, co potwierdzają rozkłady koncentracji liniowej i całkowita liczba

elektronów,

• zwiększenie promienia wiązki laserowej wymusza ekspansję osiową, charakte-

ryzującą się emisją plazmy w kierunku prostopadłym do tarczy, przy czym eks-

pansja sferyczna szybciej przechodzi w osiową ze wzrostem promienia wiązki

laserowej, gdy tarcze oświetlane są promieniowaniem o krótszej długości fali,

• osiowa ekspansja dominuje na rozkładach koncentracji elektronowej dla tarcz

wykonanych z materiału o większej liczbie atomowej (Cu), oświetlanych

3-harmoniczną przy maksymalnym promieniu wiązki laserowej, co potwier-

dzają rozkłady koncentracji liniowej, które w przypadku tarcz miedzianych

są bardziej wypłaszczone w stosunku do rozkładów odpowiadających tarczom

aluminiowym,

• liczba elektronów generowanych podczas ekspansji szybkiej składowej plazmy

ablacyjnej rośnie wraz z promieniem wiązki laserowej i zależy od długości fali

i materiału tarcz.

Ilościowe dane uzyskane z pomiarów interferometrycznych dotyczące szybkiej

składowej plazmy ablacyjnej będą przedmiotem analiz przedstawionych w dalszej

części rozprawy.
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6.2 Pomiary kształtu i wymiarów kraterów

Jako metodę badania efektywności transportu energii promieniowania laserowego

do fali uderzeniowej, generowanej w płaskiej tarczy masywnej, stosowano pomiary

objętości krateru. Ta metoda określenia ilości energii impulsu laserowego przekazanej

do fali uderzeniowej na podstawie objętości krateru przedstawiona jest w pracy [74]

i z sukcesem była wykorzystywana w eksperymentach [48, 52, 76, 75]. Efektywność

przekazu energii bezpośrednio zależy od integralnego stopnia zniszczenia materiału

tarczy od strat energetycznych, wymaganych dla fazowego przejścia za frontem fali

uderzeniowej, propagującej się w masywnej części tarczy.

Fotografie replik kraterów odpowiadające strzałom laserowym, w których zare-

jestrowane były interferogramy, pokazane są na rys. 6.12. Kraterom otrzymanym

w tarczach aluminiowych, przedstawionym na rys. 6.12a odpowiadają interferogra-

my pokazane na rys. 6.1 i 6.2. Kratery otrzymane w tarczach miedzianych - rys.6.12b

korespondują z interferogramami przedstawionymi na rys. 6.3 oraz rys. 6.4.

Podstawą analiz ilościowych były profile kraterów pokazane na rys 6.13, otrzy-

mane na podstawie projekcji z dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków metodą

opisaną w rozdziale 5.4.1. Jak widać z rys. 6.13 wszystkie kratery mają kształt bar-

dzo podobny do półsfery bez względu na materiał, z którego wykonane były tarcze

oraz warunków ich oświetlenia. Różnice dotyczą jedynie wymiarów kraterów i zależą

od rodzaju materiału tarczy, długości fali oraz promienia wiązki laserowej. Zależności

objętości kraterów od promienia wiązki laserowej dla dwóch długości fali promienio-

wania laserowego w przypadku tarcz aluminiowych i miedzianych przedstawione są

odpowiednio na rys. 6.14 dla energii 290 J i dla energii 580 J na rys. 6.15.

W przypadku 1-harmonicznej największe wymiary mają kratery otrzymane dla

najmniejszego promienia wiązki laserowej (RL = 40 µm), które maleją przy zwięk-

szaniu promienia. Natomiast dla 3-harmonicznej, sytuacja jest odwrotna, tzn. naj-

większe wymiary osiągają kratery uzyskane dla największego promienia wiązki la-

serowej (RL = 160 µm). Kratery są większe w przypadku tarcz wykonanych z ma-

teriału o mniejszej liczbie atomowej tj. z aluminium.

Jak wynika z przedstawionych na rys. 6.14 zależności, w przypadku 3-harmo-

nicznej przy zmniejszaniu promienia wiązki laserowej w zakresie od 160 µm do

120 µm, objętość krateru maleje, natomiast bardzo mało zmienia się dla 1-harmo-

nicznej. Przy dalszym zmniejszaniu promienia w zakresie od 120 µm do 40 µm

objętość krateru nadal zmniejsza się w przypadku 3-harmonicznej, podczas gdy dla

1-harmonicznej jest odwrotnie tj. objętość krateru rośnie ze zmniejszeniem promie-

nia wiązki laserowej.
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Rysunek 6.12: Ilustracje replik kraterów otrzymane przy oddziaływaniu promienio-

wania 1- i 3-harmonicznej z tarczami: a) aluminiowymi i b) miedzianymi dla różnych

promieni wiązki laserowej.

Dodatkowe eksperymenty wykonane z impulsem laserowym 1-harmonicznej przy

maksymalnej energii 580 J pokazały monotoniczny wzrost objętości krateru przy

zmniejszaniu promienia wiązki laserowej w całym zakresie jego zmian od 160 µm do

40 µm dla obu rodzajów tarcz (rys. 6.15).

Ten odmienny charakter zmian objętości kraterów w funkcji promienia wiązki

laserowej, wynikający z długości fali, to najbardziej interesujący wynik z badań eks-

perymentalnych. Ponieważ charakter ten nie zależy rodzaju materiału, z którego

jest wykonana tarcza, dlatego sugeruje to występowanie dwóch odmiennych mecha-

nizmów absorpcji promieniowania laserowego w zależności od długości fali, które są
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odpowiedzialne za przekaz energii do tarczy masywnej.

Rysunek 6.13: Ilustracje profili kraterów otrzymanych w wyniku oddziaływania 1-

i 3-harmonicznej lasera jodowego z tarczami: a) aluminiowymi, b) miedzianymi dla

różnych warunków oświetlenia.
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Rysunek 6.14: Zależności objętości kraterów w funkcji promienia wiązki laserowej

dla 1- i 3-harmonicznej o energii 290 J w przypadku tarcz: a) aluminiowych, b) mie-

dzianych.

Rysunek 6.15: Zależności objętości kraterów w funkcji promienia wiązki laserowej

o energii 580 J w przypadku tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych.

Te mechanizmy absorpcji można łatwo zidentyfikować, jeśli dla każdej z długości

fal weźmie się pod uwagę:

• zakres zmian intensywności promieniowania laserowego odpowiadający ww.

zmianom objętości krateru w funkcji promienia wiązki laserowej oraz

• wpływ promienia wiązki laserowej na charakter ekspansji szybkiej składowej

plazmy ablacyjnej wynikający z pomiarów interferometrycznych.

W przypadku 1-harmonicznej, przy takiej samej intensywności wiązki laserowej jak

dla 3-harmonicznej, parametr Iλ21 zwiększa się dziewięciokrotnie, co powoduje, że

dla 1-harmonicznej energia przekazana stałej części tarczy zwiększa się ze zmniejsze-

niem promienia wiązki laserowej, bez względu na zwiększenie roli dwuwymiarowej

ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej. Przy czym to zwiększenie energii staje się
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szczególnie szybkie w zakresie małych wartości promienia 40− 100 µm, które odpo-

wiadają dużym wartościom parametru Iλ21 i może być związane z wpływem szybkich

elektronów, generowanych w wyniku absorpcji rezonansowej.

W przypadku 3-harmonicznej efektywność tworzenia krateru rośnie ze zwiększe-

niem promienia wiązki laserowej i jest największa dla RL = 160 µm. Za wzrost

ten nie są odpowiedzialne szybkie elektrony, ze względu na zbyt mały parametr

Iλ23 w przypadku dużych promieni wiązki, lecz osiowa ekspansja strumienia plazmy.

Ukierunkowana ekspansja plazmy wzdłuż osi prostopadłej do tarczy jest głównym

czynnikiem powodującym wzrost ciśnienia ablacyjnego odpowiedzialnego za formo-

wanie kraterów o dużych wymiarach. A zatem w przypadku 3-harmonicznej, gdy

parametr Iλ23 jest wielokrotnie mniejszy w porównaniu z 1-harmoniczną, procesem

odpowiedzialnym za absorpcję promieniowania może być inverse bremsstrahlung.

6.3 Wnioski z badań interferometrycznych i po-

miaru objętości kraterów

Szczególnie przydatny w weryfikacji wniosków wynikających z badań interfe-

rometrycznych i pomiarów efektywności formowania kraterów okazał się parametr

N/Vkr (zdefiniowany w rozdziale 5). Zmiany tego parametru N/Vkr uzyskane dla

różnych warunków oświetlenia tarcz w połączeniu z parametrami szybkiej składo-

wej plazmy ablacyjnej (uzyskanymi z pomiarów interferometrycznych) traktowane

są w rozprawie jako główne źródło danych eksperymentalnych, z których można uzy-

skać informacje dotyczące prawdopodobnych procesów absorpcji i transportu ener-

gii promieniowania laserowego do fali uderzeniowej z uwzględnieniem roli szybkich

elektronów. Dane eksperymentalne z badań interferometrycznych oraz pomiary ob-

jętości kraterów, na podstawie których wyznaczono parametr N/Vkr, przedstawione

są w Tabeli 6.1.

Zmiany parametru N/Vkr w funkcji promienia wiązki laserowej dla obu harmo-

nicznych promieniowania lasera jodowego oraz rodzaju materiału tarcz zilustrowane

są na rys. 6.16. Zależności przedstawione na tym rysunku demonstrują, że w przy-

padku 3-harmonicznej i tarczy aluminiowej (rys. 6.16a) liczba elektronów w stru-

mieniu plazmowym związana z powstaniem jednostkowego krateru jest w przybli-

żeniu stała i powoli rośnie z promieniem wiązki lasera w przypadku tarczy z miedzi

(rys. 6.16b). Sugeruje to, że mechanizm transportu energii lasera do tarczy masyw-

nej (lub względny wkład innych mechanizmów), powinien być taki sam w całym

zakresie zmian promienia wiązki laserowej (RL).

Jak wynika z rys. 6.16, wartości parametru Iλ23 dla 3-harmonicznej zmieniają się
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w zakresie 4.9 × 1014 − 7.8 × 1015 Wµm2/cm2 i są właściwe dla absorpcji promie-

niowania laserowego związanej głównie z mechanizmem inverse bremsstrahlung.

Tabela 6.1: Wyniki badań interferometrycznych oraz pomiaru objętości kraterów dla

tarczy aluminiowej.

Al

1ω 3ω

RL I · 1015 N · 1016 Vkr N · 1016 Vkr

µm W/cm2 cząstek 10−4 cm3 cząstek 10−4 cm3

40 23 0.78 4.04 1.99 2.10

80 5.7 1.30 2.70 4.31 3.83

120 2.6 1.88 1.00 4.68 4.99

160 1.4 2.73 0.93 5.29 5.21

Cu

1ω 3ω

RL I · 1015 N · 1016 Vkr N · 1016 Vkr

µm W/cm2 cząstek 10−4 cm3 cząstek 10−4 cm3

40 23 0.44 2.16 1.31 0.73

80 5.7 1.16 1.10 1.45 0.79

120 2.6 1.33 0.29 3.03 1.45

160 1.4 2.00 0.224 3.76 1.70

Rysunek 6.16: Wykresy zależności stosunku N/Vkr od promienia wiązki laserowej

RL dla dwóch długości fali dla tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych.

Sytuacja jest zasadniczo różna w przypadku 1-harmonicznej, gdy liczba elek-

tronów w obłoku plazmowym monotonicznie zmniejsza się ze zmniejszeniem pro-

mienia wiązki laserowej dla obu rodzaju tarcz. W tym przypadku parametr Iλ21
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zmienia się w zakresie 4.5× 1015− 7.1× 1016 Wµm2/cm2 i jest o jeden rząd wielko-

ści większy w porównaniu z 3-harmoniczną promieniowania dla tych samych zmian

wartości promienia wiązki laserowej. Dla RL < 90 µm zależności odnoszące się do

1-harmonicznej (rys. 6.16) dla obu rodzajów tarcz, leżą poniżej zależności odpowia-

dających 3-harmonicznej. Oznacza to, że w tym zakresie zmian promienia wiązki

laserowej (RL < 90 µm) w przypadku 1-harmonicznej mniejsza liczba elektronów

z plazmy ablacyjnej bierze udział w tworzeniu krateru o takiej samej jednostkowej

objętości, niż w przypadku 3-harmonicznej.

A zatem można sugerować, że w przypadku 1-harmonicznej, oprócz pracy ze

strony ciśnienia termicznego elektronów w plazmie ablacyjnej, występuje dodatkowy

mechanizm transportu energii do tarczy masywnej.

Ponieważ w przypadku 1-harmonicznej rezonansowa absorpcja może zwiększyć

absorpcję promieniowania laserowego, w porównaniu z 3-harmoniczną, z powodu

znaczącego wzrostu parametru Iλ21, dlatego wydaje się uzasadnionym, aby wiązać

ten dodatkowy mechanizm z transportem energii do tarczy masywnej za pomocą

szybkich, nadtermicznych elektronów.

Na podstawie tak ogólnych spostrzeżeń można postawić zatem tezę, że wzrost ob-

jętości krateru ze zmniejszeniem promienia wiązki laserowej, w przypadku

1-harmonicznej (dla większej intensywności promieniowania laserowego), świadczy

o zwiększeniu względnego udziału energii elektronów w twardej części widma tzn.

o większej energii.

Wyniki obliczeń numerycznych przedstawione w następnym podrozdziale poka-

zują, że przy przejściu od 3-harmonicznej do 1-harmonicznej (przy tej samej inten-

sywności wiązki laserowej, parametr Iλ21 wzrasta dziewięciokrotnie) względny udział

energii szybkich elektronów wzrasta nawet o 30 %, co wskazuje na rzeczywisty wpływ

szybkich elektronów na proces formowania ciśnienia ablacyjnego i przekaz energii do

stałej części tarczy.

Jak będzie pokazane w następnym podrozdziale, ten wkład szybkich elektro-

nów jest szczególnie istotny przy małych wartościach promienia wiązki laserowej

(RL < 100 µm). Wówczas znaczna część krateru wytwarzanego w tarczy masywnej

powstaje w wyniku bezpośredniego nagrzewania szybkimi elektronami pochodzący-

mi z twardej części widma [53].

Podsumowując wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych przy jednowiąz-

kowym oświetleniu tarcz masywnych, można sformułować następujące wnioski:

• badania rozkładów koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej i pomiarów

efektywności formowania krateru okazały się wystarczające, żeby zidentyfiko-

wać mechanizmy absorpcji odpowiedzialne za przekaz energii promieniowania
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laserowego do fali uderzeniowej generowanej w tarczy masywnej w zakresie

ww. warunków oświetlenia,

• wyróżnione zostały dwa mechanizmy: (i) rezonansowe pochłanianie promie-

niowania laserowego oraz (ii) absorpcję zderzeniową inverse bremsstrahlung,

które zachodzą w początkowej fazie ekspansji plazmy ablacyjnej, dla t ¬ 2 ns

i występąją w zależności od długości fali, a ich efektywność zależy zarówno od

intensywności promieniowania, jak i charakteru ekspansji szybkiej składowej,

• w przypadku 1-harmonicznej o maksymalnej energii lasera około 580 J , domi-

nującym mechanizmem jest absorpcja rezonansowa, która występuje w całym

zakresie zmian promienia wiązki laserowej RL = 40 − 160 µm. Największa

efektywność (największy krater) odpowiada najmniejszemu promieniowi wiąz-

ki laserowej. Należy również podkreślić, że na efektywność procesu absorpcji

rezonansowej nie ma istotnego wpływu dwuwymiarowa (sferyczna) ekspansja

szybkiej składowej plazmy ablacyjnej (stwierdzona w pomiarach interferome-

trycznych),

• dla mniejszych energii 1-harmonicznej, poniżej 290 J i promieni wiązki lase-

rowej RL > 120 µm, do głosu dochodzi drugi z ww. mechanizmów - absorp-

cja inverse bremsstrahlung, co potwierdzają małe zmiany objętości kraterów

w tym zakresie promienia,

• o rosnącym udziale szybkich elektronów w procesie formowania krateru w mia-

rę zmniejszania promienia wiązki laserowej, świadczy zmniejszanie się parame-

tru N/Vkr,

• w przypadku 3-harmonicznej dla energii poniżej 290 J , w całym zakresie zmian

promienia wiązki laserowej występuje absorpcja inverse bremsstrahlung o czym

dowodzi niezmienność parametru N/Vkr w całym zakresie promienia wiązki

laserowej,

• znaczący wpływ na efektywność procesu absorpcji i przekaz zaabsorbowanej

energii lasera do tarczy masywnej ma silny wzrost osiowej ekspansji szybkiej

składowej plazmy ablacyjnej ze zwiększaniem promienia wiązki, który powo-

duje wzrost ciśnienia ablacyjnego i duże kratery dla dużych promieni wiązki

laserowej - odwrotnie niż dla przypadku 1-harmonicznej,

• występowanie dwóch ww. procesów absorpcji związne jest z odpowiednimi do

tych procesów mechanizmami ablacji oraz źródłami masy:
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– w przypadku absorpcji rezonansowej ablacja wywołana jest nagrzewa-

niem tarczy szybkimi elektronami i odparowaniem określonej masy w wy-

niku tego nagrzewania. Efektywność tej ablacji zależy od zasięgu szybkich

elektronów w materiale tarczy, który jest funkcją ich energii,

– w przypadku absorpcji inverse bremsstrahlung ablacja wywołana jest falą

elektronowego przewodnictwa cieplnego i odparowniem określonej masy

w wyniku grzania tą falą.

Uzyskane dane eksperymentalne były przedmiotem analiz i porównań w oparciu

o dwuwymiarowe symulacje numeryczne za pomocą kodu 2D ATLANT-HE oraz

modelu teoretycznego, przedstawionych w dalszej części rozprawy.

6.4 Dwuwymiarowe symulacje numeryczne plaz-

my ablacyjnej oraz procesu formowania kra-

teru

Aby potwierdzić informacje o mechanizmach absorpcji promieniowania lasero-

wego uzyskane z połączonych badań interferometrycznych plazmy ablacyjnej i po-

miarów parametrów kraterów, przeprowadzone zostały dwuwymiarowe symulacje

numeryczne za pomocą kodu 2D ATLANT-HE opracowanego w Instytucie Fizycz-

nym im. Lebedeva w Moskwie [79]. Obliczenia realizowane były przez prof. N.N.

Demchenko w porozumieniu z autorką niniejszej rozprawy doktorskiej, na podsta-

wie danych eksperymentalnych uzyskanych w ramach realizacji tejże rozprawy.

Z wyżej wymienionych powodów bezpośredni wkład pracy autorki rozprawy

w badania prezentowane w tym podrozdziale dotyczy głównie interpretacji wyników

badań eksperymentalnych uzyskanych z jej udziałem, w oparciu o wyniki symulacji

numerycznych. Dodatkowym wkładem jest strona edytorska związana z graficzną

prezentacją wyników badań numerycznych.

Wymiernym wkładem naukowym doktorantki, w prezentowane wyniki badań

w tym rozdziale, jest współautorstwo w publikacji [53], gdzie prezentowane są za-

równo wyniki badań eksperymentalnych jaki i symulacji numerycznych dotyczących

tego podrozdziału. W odróżnieniu od publikacji, wyniki symulacji numerycznych

i ich porównań z eksperymentem prezentowane są bardziej szczegółowo.

Kod 2D ATLANT-HE, za pomocą którego interpretowane były wyniki ekspery-

mentalne uwzględnia:

• refrakcję promieniowania laserowego w plazmie,
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• mechanizmy absorpcji promieniowania laserowego takie jak, (i) inverse brems-

strahlung oraz (ii) absorpcję rezonansową,

• generację szybkich elektronów związaną z rezonansowym pochłanianiem pro-

mieniowania laserowego oraz,

• transport energii przez szybkie elektrony z uwzględnieniem zderzeń kulombow-

skich.

W kodzie stosuje się współrzędne cylindryczne (r, z) i zakłada osiową symetrię

plazmy oraz wiązki laserowej.

Obliczenia zostały wykonane dla tarczy aluminiowej i dwóch promieni wiązki

laserowej 40 i 120 µm oraz energii lasera 290 J .

Rozmiar niejednorodności plazmy w sąsiedztwie gęstości krytycznej oblicza się

za pomocą modelu analitycznego, uwzględniając siłę ponderomotoryczną [80].

Model ten opisuje dyssypacyjną strukturę strumienia plazmowego w obszarze

gęstości krytycznej. Struktura ta daje dużo większy rozmiar niejednorodności pla-

zmy w porównaniu z długością fali promieniowania laserowego, a udział absorpcji

rezonansowej, związany z transportem energii przez szybkie elektrony, zależy od

rozmiarów niejednorodności plazmy.

W obliczeniach numerycznych szybkie elektrony są przyspieszane w pobliżu po-

wierzchni krytycznej w wyniku podłużnej składowej pola elektrycznego fali, skiero-

wanego prostopadle do tej powierzchni. Oznacza to, że pierwotny kierunek ruchu

szybkich elektronów jest zgodny z normalną do powierzchni krytycznej. Na granicy

plazma-próżnia występuje odbicie lustrzane szybkich elektronów. Elektrony ucie-

kające poza granicę plazmy są zawracane z powrotem w jej kierunku przez pole

elektryczne powstające w wyniku rozdzielenia ładunków.

Model ten dostarcza informacji na temat udziału mechanizmów: zderzeniowego

i rezonansowego w absorpcji energii promieniowania laserowego, rozkładu gęstości

masy, temperatury elektronowej i jonowej w plazmie ablacyjnej, objętości formowa-

nych kraterów oraz energii szybkich elektronów.

6.4.1 Symulowanie procesów zderzeniowej i rezonansowej

absorpcji promieniowania laserowego

Aby uzyskać informacje odnośnie udziału zderzeniowego mechanizmu - inverse

bremsstrahlung w procesie absorpcji promieniowania laserowego, obliczenia realizo-

wane były przy założeniu eksponencjalnego profilu koncentracji elektronowej:

ne = nkrexp(−z/L), (6.1)
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gdzie: nkr - koncentracja krytyczna plazmy, a L - wymiar niejednorodności plazmy,

charakteryzujący gradient koncentracji elektronowej.

Jest to typowy profil koncentracji dla plazmy ablacyjnej w początkowej fazie ekspan-

sji podczas oddziaływania impulsu laserowego, które pada w kierunku normalnym

do tarczy.

Z takiego profilu gęstości współczynnik absorpcji inverse bremsstrahlung opisy-

wany jest wyrażeniem [12]:

δib = 1− exp
(−8νkr

3c

)
, (6.2)

gdzie νkr - częstość zderzeń elektron-jon, obliczona dla gęstości krytycznej i tempe-

ratury elektronowej plazmy.

Z powyższego wyrażenia jednoznacznie wynika, że absorpcja zderzeniowa jest

bardziej efektywna w rozciągłej plazmie ablacyjnej o dużej skali gradientu gęstości

L oraz relatywnie niskiej temperaturze elektronowej.

Drugim mechanizmem uwzględnionym w kodzie numerycznym jest absorpcja re-

zonansowa. Ten bezzderzeniowy proces absorpcji ma miejsce wówczas, gdy spełnione

są określone warunki geometryczne oświetlenia tarczy, a mianowicie promieniowa-

nie musi padać pod kątem na kreowaną przez niego plazmę i posiadać p-polaryzcję,

zgodną z płaszczyzną padania.

Zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 2.1 promieniowanie laserowe o czę-

stości ω padające pod kątem θ do powierzchni krytycznej jest odbijane w punkcie,

w którym częstość elektronowa plazmy ωp = ωcosθ, o koncentracji elektronowej

ne = nkrcos
2θ, jest mniejsza od koncentracji krytycznej nkr = meω

2/4πe2. W takich

warunkach fala elektromagnetyczna jest w rezonansie z plazmą, a składowa pola

elektrycznego fali, zgodna z gradientem koncentracji elektronowej, może wymuszać

oscylacje rezonansowe przyspieszające elektrony.

W celu uzyskania ilościowych informacji o wkładzie absorpcji rezonansowej pro-

mieniowania laserowego w warunkach zrealizowanych eksperymentów, w oblicze-

niach za pomocą kodu 2D ATLANT-HE wykorzystano wyrażenie na współczynnik

absorpcji rezonansowej opisany zależnością (2.9), w którym funkcja rezonansowa

Φ2(τ) związana jest z kątem padania promieniowania laserowego θ0 poprzez para-

metr τ .

Ponieważ w wyniku absorpcji rezonansowej praktycznie cała pochłonięta energia

przenoszona jest przez strumień szybkich elektronów, dlatego udział tego procesu

zależy od kąta padania promieni lasera, a mówiąc ściślej od ich odchylenia od opty-

malnego kąta. Optymalny kąt θ0 był wyznaczony dla parametru τ = 0, 7 przy którym

funkcja rezonansowa Φ(τ) przyjmuje maksymalną wartość.
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W przypadku dwuwymiarowej ekspansji plazmy, analizowanej w obliczeniach,

kąt padania θ0 określony jest przez wartość przenikalności dielektrycznej plazmy

w punkcie odbicia wiązki (r∗, z∗) : sinQ0 = [ε(r∗, z∗)]1/2. W obliczeniach rozpatry-

wano Gausowską wiązkę laserową, którą ogniskowano na powierzchni tarczy tak, że

charakterystyczny promień wiązki na tarczy równy jest RL, a kąt padania promienia

o współrzędnej r = RL wynosi 13o.

Należy podkreślić, że jeśli promieniowanie ma tylko p-polaryzację i jeśli pada wy-

łącznie pod optymalnym kątem na tarczę, to efektywność absorpcji rezonansowej nie

może być większa niż 50% [81]. Z tego względu w przypadku osiowej symetrii wiązki

laserowej, tylko połowa wiązki ma p-polaryzację, natomiast druga połowa s. Zatem,

nawet jeśli by wszystkie promienie miały optymalny kąt padania, to efektywność

absorpcji rezonansowej nie może przekroczyć 25%. Ponieważ promienie padają pod

różnymi kątami, stąd sumaryczna efektywność absorpcji rezonansowej jest znacznie

niższa niż 25%.

W tabeli 6.2 porównano objętości kraterów otrzymane z dwuwymiarowych sy-

mulacji z objętościami kraterów uzyskanymi z pomiarów oraz zestawiono otrzymane

z obliczeń wartości całej dawki pochłoniętej energii δa (w wyniku absorpcji inverse

bremsstrahlung i rezonansowej) oraz dawki pochłoniętej energii w wyniku rezonan-

sowego mechanizmu δar.

Tabela 6.2: Porównanie wyników eksperymentalnych i obliczeń numerycznych.

λ1, EL = 290 J

IL = 2.3× 1016W/cm2

RL Obliczenia numeryczne Eksperyment

[µm] δa δar Vkr · 10−4[cm3] Vkr · 10−4[cm3]

40 0.278 0.061 4.1 4.04

120 0.378 0.084 1.7 1.00

λ3, EL = 290 J

IL = 2.6× 1015W/cm2

RL Obliczenia numeryczne Eksperyment

[µm] δa δar Vkr · 10−4[cm3] Vkr · 10−4[cm3]

40 0.735 0.102 1.8 2.10

120 0.863 0.074 2.4 4.99

Obliczenia pokazały, że efektywność absorpcji inverse bremsstrahlung w przypad-

ku 3-harmonicznej jest znacznie wyższa, niż dla 1-harmonicznej. Jest to uwarunko-
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wane dużo większą gęstością podkrytycznej plazmy w przypadku 3-harmonicznej.

Dla 1-harmonicznej udział absorpcji rezonansowej w przypadku RL = 120 µm

jest niewiele większy niż dla RL = 40 µm. Jest to uzasadnione tym, że przy większym

promieniu RL, większy jest poprzeczny wymiar strumienia plazmowego, przy czym

kierunek gradientu gęstości tworzy mniejszy kąt z osią z, a kąty między promieniami

i kierunkiem gradientu koncentracji okazują się bliższe optymalnej wartości.

Jest to widoczne na rys. 6.17, na którym prezentowane są rozkłady gęstości

plazmy ablacyjnej dla 1-harmonicznej i dwóch promieni wiązki laserowej: RL = 40

i 120 µm, obliczone dla czasu ekspansji 0, 2 ns odpowiadającym maksimum inten-

sywności impulsu.

Rysunek 6.17: Rozkład gęstości wewnątrz ogniska plazmowego dla tarczy alumi-

niowej oświetlanej 1-harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch promieni

wiązki laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm.

Linia (tzw. ekwidensa) o numerze 5 odzwierciedla powierzchnię krytyczną

(ρkr = 2.72 × 10−3g/cm3), do której jest prostopadły wektor gradientu gęstości.

W chwili 0.2 ns punkt powierzchni o gęstości krytycznej, położony na osi z, oddalony

jest od powierzchni tarczy o 1691 µm w przypadku wiązki o promieniu RL = 40 µm,

oraz w odległości 1676 µm w przypadku wiązki o promieniu RL = 120 µm. Z ry-

sunku wynika, że przy większym promieniu wiązki laserowej na tarczy kierunek

gradientu gęstości na powierzchni krytycznej tworzy mniejszy kąt z osią z (bliższy

optymalnemu) niż dla RL = 40µm.

W przypadku 3-harmonicznej i dużego promienia wiązki laserowej, widoczna jest

wysoka efektywność absorpcji inverse bremsstrahlung, co spowodowane jest spad-

kiem gęstości i temperatury plazmy ze wzrostem promienia RL. Zmniejszając pro-
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mień wiązki laserowej do 40 µm, zmniejsza się wpływ absorpcji inverse bremsstrah-

lung na korzyść absorpcji rezonansowej. Przy czym promieniowanie laserowe, które

dosięga powierzchni krytycznej pod optymalnym kątem padania, jest znacznie osła-

biane i wkład absorpcji rezonansowej zmniejsza się.

Dodatkowe wyjaśnienia, odnośnie wyników przedstawionych w Tabeli 6.2, wy-

nikają z analizy rozkładów gęstości w plazmie ablacyjnej obliczonych dla 3-harmo-

nicznej, przedstawionych na rys. 6.18, odpowiadających maksimum intensywności

impulsu i dwóm rozpatrywanym promieniom wiązki laserowej 40 oraz 120 µm.

Rysunek 6.18: Rozkład gęstości wewnątrz ogniska plazmowego dla tarczy alumi-

niowej oświetlanej 3-harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch promieni

wiązki laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm.

Jak wynika z rozkładów, ekwidensa o numerze 7 odzwierciedlająca powierzch-

nię krytyczną o gęstości ρkr = 2.45 × 10−3g/cm3 położona jest bliżej tarczy niż

w przypadku 3-harmonicznej. Punkt powierzchni o gęstości krytycznej położony na

osi z, oddalony jest od powierzchni tarczy o 1652 µm w przypadku wiązki o pro-

mieniu 40 µm i w odległości 1643 µm - w przypadku wiązki o promieniu 120 µm.

To tłumaczy, że kąty padania dla 3-harmonicznej są bliżej optymalnej wartości niż

w przypadku 1-harmonicznej, co uzasadnia większy udział absorpcji rezonansowej

w przypadku 3-harmonicznej i mniejszego promienia wiązki laserowej w stosunku

do 1 harmonicznej (zobacz tabela 6.2).

Dla analizowanych przypadków obliczone zostały rozkłady gęstości masy oraz

temperatury elektronowej i jonowej, których wyniki prezentowane są na rys. 6.19

oraz rys. 6.20, odpowiednio dla 1- i 3-harmonicznej.
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Rysunek 6.19: Rozkład gęstości masy (ρ), temperatury elektronowej (Te) i jonowej

(Ti) na osi ogniska plazmowego dla tarczy aluminiowej oświetlanej 1-harmoniczną

promieniowania laserowego dla dwóch promieni wiązki laserowej a) RL = 40 µm,

b) RL = 120 µm.

W przypadku 1-harmonicznej oczekiwano, że maksymalna temperatura elektro-

nowa powinna być wyraźnie wyższa dla małych promieni wiązki laserowej, co uza-

sadnione jest wzrostem intensywności promieniowania laserowego. Jednak z obliczeń

otrzymano, że dla RL = 40 µm maksymalna temperatura wynosi 3 keV i nieznacz-

nie przewyższa wartość 2.5 keV , odpowiadającą promieniowi RL = 120 µm. Ten

nieznaczny wzrost temperatury dla mniejszego promienia wiązki laserowej jest wy-

nikiem wzmocnienia efektu dwuwymiarowej ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej

w przypadku małych promieni. Jednakże w pobliżu powierzchni ablacji

(z = 1590 µm), wartości temperatur dla promieni RL = 40 i 120 µm znajdują

się w odwrotnej relacji - 0.4 i 0.6 keV , a gęstość związana z gęstością ablacji wy-

nosi 0.28 g/cm3 dla promienia RL = 40 µm i przewyższa wartość 0.17 g/cm3 dla

promienia RL = 120 µm.

Ponadto obliczenia potwierdziły również, że w przypadku 3-harmonicznej

(rys. 6.20) gdy nie występuje generacja szybkich elektronów, gęstość ablacji maleje

ze zmniejszaniem promienia wiązki laserowej w wyniku dwuwymiarowej ekspansji

ogniska plazmowego. Maksymalne temperatury elektronowe dla obu promieni są

większe niż w przypadku 1-harmonicznej i wynoszą odpowiednio 4 i 3 keV . Jest to

zgodne z teoretycznymi przewidywaniami.
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Rysunek 6.20: Rozkład gęstości masy (ρ), temperatury elektronowej (Te) i jonowej

(Ti) na osi ogniska plazmowego dla tarczy aluminiowej oświetlanej 3-harmoniczną

promieniowania laserowego dla dwóch promieni wiązki laserowej a) RL = 40 µm,

b) RL = 120 µm.

6.4.2 Symulacje procesu formowania krateru

Aby obliczyć objętość krateru, która jest wyznacznikiem odparowania materiału

tarczy, wzięto pod uwagę jego nagrzewanie do temperatury T ∗ = 2.2Tkr [82, 83],

gdzie Tkr temperatura krytyczna, wchodząca do równania stanu Van der Waalsa.

Kryterium to zakłada, że materiał wyrzucany z krateru jest gazem, który się nie

zdąża skraplać. Jednakże wyrzucany materiał może być mieszaniną gazu i ciekłych

kropel, zakładając, że zachodzi w nim częściowa kondensacja par.

W obliczeniach określono czoło powierzchni zf (r) o temperaturze T ∗. Założono,

że materiał tarczy jest grzany zarówno w wyniku rozprzestrzeniania się fali uderze-

niowej jak również w wyniku transportu energii przez szybkie elektrony. Do obliczeń

brano pod uwagę tylko wzrastające wartości zf (r). Jeżeli w trakcie obliczeń wartość

zf (r) zmieniała znak na przeciwną, wówczas brano pod uwagę tylko ostatnią jej naj-

większą wartość. W ten sposób otrzymano kontur krateru i obliczono jego objętość

V = 2π
∫ Rmax
0 zf (r)rdr.

Wykazano, że powierzchnia krytyczna nie jest płaska i jakościowo można przed-

stawić ją w postaci sfery. Szybkie elektrony mają wystarczająco szeroki zakres kie-

runków ruchu względem osi optycznej, który zwiększa się jeszcze w wyniku odbicia

od granicy plazmy. Z tego powodu powierzchnia krateru, wytwarzanego przez szyb-

kie elektrony, ma kształt bliski sferycznemu. Powierzchnia krateru wytwarzanego
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przez falę uderzeniową, również powinna mieć prawie sferyczny kształt, ponieważ

powierzchnia, w której absorbowana jest energia lasera jest mała w porównaniu

z rozmiarami krateru, a zatem fala uderzeniowa okazuje się być prawie sferyczna.

Wzorując się na pracy Grigor’eva i Meilikhova oszacowano temperaturę krytycz-

ną (Tkr) dla aluminium [83]. Chociaż w pracy tej nie podano wartości dla aluminium,

to jednak dla większości podobnych materiałów istnieje zależność Tkr ≈ 4Tt, gdzie Tt
jest temperaturą topnienia. Na tej podstawie dla aluminium przyjęto Tkr = 0.32 eV ,

a zatem T ∗ = 2.2Tkr = 0.7 eV .

Obliczenia przeprowadzone były przy energii lasera 290 J dla dwóch harmo-

nicznych i dwóch promieni wiązki laserowej, co odpowiada warunkom badań ekspe-

rymentalnych, przedstawionych w podrozdziale 6.1. Porównanie objętości kraterów

otrzymanych za pomocą symulacji kodem 2D ATLANT-HE z objętościami ekspe-

rymentalnymi wyznaczonymi na podstawie replik przedstawione jest w tabeli 6.2,

natomiast porównanie kształtu kraterów ilustruje rys. 6.21.

Rysunek 6.21: Porównanie profili kraterów otrzymanych z dwuwymiarowych symu-

lacji z profilami uzyskanymi z pomiarów, dla różnych promieni wiązki laserowej i obu

harmonicznych.

Modelowanie zadowalająco potwierdziło uzyskany w eksperymentach charakter

zmian objętości kraterów w funkcji promienia wiązki laserowej, dla dwóch długości

fal lasera jodowego. Największą zgodność wyników eksperymentalnych z modelo-

waniem numerycznym uzyskano w przypadku kraterów wytwarzanych za pomocą

1-harmonicznej i przy najmniejszym promieniu wiązki laserowej.

Z obliczeń tych wynika również, że w przypadku najmniejszego promienia wiąz-
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ki laserowej RL = 40 µm i 1-harmonicznej, granicą objętości krateru jest głębo-

kość nagrzewania tarczy przez szybkie elektrony. W pozostałych trzech wariantach:

RL = 40 µm dla 3-harmonicznej oraz RL = 120 µm dla obu harmonicznych, ob-

jętości kraterów ograniczone są głębokością tłumienia fali uderzeniowej. Symulacje

pokazują, że grzanie przez szybkie elektrony, których cała energia zamieniana jest

w energię wewnętrzną materiału tarczy, jest bardziej efektywne od grzania falą ude-

rzeniową. Za czołem fali uderzeniowej tylko część energii jest zawarta w energii

wewnętrznej materiału, a pozostała jej część zawarta jest w energii kinetycznej.

W przypadku bardzo silnej fali uderzeniowej, energie te są sobie równe.

Podsumowując wyniki modelowania procesu formowania krateru można stwier-

dzić, że w przypadku:

• 1-harmonicznej, objętość krateru wzrasta ze zmniejszaniem promienia wiązki

laserowej. Jest to związane ze wzrostem głębokości nagrzewania tarczy szyb-

kimi elektronami, których średnia energia rośnie ze wzrostem intensywności

lasera. W przypadku RL = 40 µm obliczona długość drogi swobodnej szybkich

elektronów odpowiada rozmiarom kraterów. Przy zmniejszeniu intensywności

wiązki laserowej dziewięć razy (RL = 120 µm), energia szybkich elektronów

maleje około dwa razy, a ich zasięg maleje mniej więcej jak kwadrat energii

i staje się mniejszy niż rozmiar krateru.

• 3-harmonicznej, materiał jest odparowywany z krateru w wyniku grzania fa-

lą uderzeniową. Spadek objętości krateru ze zmniejszaniem promienia wiązki

laserowej związany jest ze wzmocnieniem roli dwuwymiarowej ekspansji pla-

zmy ablacyjnej. Jak będzie pokazane w następnym paragrafie energia szybkich

elektronów maleje w przybliżeniu proporcjonalnie do stosunku kwadratów czę-

stotliwości promieniowania laserowego, tj. również o czynnik 9.

6.4.3 Określenie maksymalnej energii szybkich elektronów

W przypadku RL = 40 µm i 1-harmonicznej, obliczenia numeryczne umożliwiły

obliczenie maksymalnej energii i długości drogi swobodnej szybkich elektronów. Do

oszacowania elektrycznego pola rezonansowego wykorzystano zależność [80]:

|Ec| =
|H0|Φ(τ)

(2πk0L)1/2ε2
, (6.3)

gdzie: |H0| - amplituda pola fali padającej, Φ(τ) - charakterystyczna funkcja rezo-

nansowa [18], L - droga swobodna szybkich elektronów, ε2 = (βT/k0L)2/3,

βT = (Te/mec
2)1/2. Z obliczeń otrzymano wartość energii szybkich elektronów
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Te = 3 keV (w czasie 0.2 ns) i maksymalną energię szybkich elektronów równą

2Eos = 194 keV .

Maksymalną energię, równą podwojonej energii oscylacji 2Eos = 2e2|Ec|2/2meω
2

w polu rezonansowym w pobliżu powierzchni krytycznej mają szybkie elektrony,

poruszające się w kierunku granicy strumienia plazmy ablacyjnej. Po odbiciu od

granicy wracają z powrotem do tarczy, i w ten sposób dwukrotnie przechodzą re-

zonansowy obszar plazmy zwiększając swoją energię. Natomiast część elektronów

poruszających się w kierunku tarczy przechodzi rezonansowy obszar plazmy tylko

raz, zatem posiadają energię rzędu Eos.

Długość drogi swobodnej szybkich, nierelatywistycznych elektronów określana

jest z zależności [84, 85]:

L =
E20mi

4πe4Zρ0Λ∗
, (6.4)

gdzie E0 - początkowa energia szybkich elektronów, Z i mi - ładunek i masa jądra,

ρ0 - gęstość materiału, Λ∗ = ln[(E/I)
√
en/2] - czynnik kulombowski, w którym

I - średni potencjał jonizacji, a en - liczba Eulera.

Eksperymentalne wartości objętości krateru (2π/3)R3 = 4 × 10−4 odpowiadają

jego promieniowi równemu Rkr = 5.8×10−2 cm przy założeniu, że krater ma kształt

półsferyczny. Z równania 6.4, dla przypadku RL = 40 µm (gdy E0 = 194 keV ) otrzy-

mano, że długość drogi swobodnej szybkich elektronów (L) jest w przybliżeniu równa

promieniowi krateru (Rkr) dla Λ∗ = 3.2. Dlatego w tym przypadku, powstawanie

krateru tłumaczy się bezpośrednim nagrzewaniem materiału tarczy przez szybkie

elektrony.

Jak wynika z Tabeli 6.2 obliczenia numeryczne dostarczają dokładnych danych

odnośnie objętości kraterów jedynie w wyniku grzania tarczy szybkimi elektronami

(RL = 40 µm i 1-harmoniczna). W pozostałych przypadkach, gdzie tarcza grzana

jest falą uderzeniową, obliczenia numeryczne odtwarzają tylko jakościowy charakter

zależności objętości krateru od długości fali. Może być to wytłumaczone zastosowa-

niem przybliżonego równania stanu, które jest dokładne tylko dla małych ciśnień

i temperatur, gdy fala uderzeniowa staje się falą dźwiękową. Zatem dokładność rów-

nania stanu maleje przy temperaturach bliskich lub wyższych Tkr.

6.5 Model teoretyczny

Do interpretacji rezultatów otrzymanych w eksperymencie, oprócz symulacji

numerycznych stosowano również opis teoretyczny przy pomocy modelu osiowo-

symetrycznego plazmy [48], stworzonego przez prof. S. Gus’kova. Ten dwuwymiaro-

wy model analityczny pozwala opisać procesy ablacji oraz tworzenia kraterów zacho-

85



dzące w szerokim zakresie zmian intensywności promieniowania laserowego przewyż-

szających wartość 1015 W/cm2, która jest progową gęstością mocy, powyżej której

mogą rozwijać się procesy absorpcji bezzderzeniowej z udziałem szybkich elektronów

takie jak np. absorpcja rezonansowa. Podobnie jak w przypadku dwuwymiarowego

modelowania numerycznego bezpośredni wkład naukowy autorki rozprawy do wyni-

ków przedstawionych w tym podrozdziale, to udział w interpretacji wyników badań

eksperymentalnych w oparciu o analityczne rozwiązania oraz edycja graficzna uzy-

skanego materiału naukowego, czego potwierdzeniem jest współautorstwo w dwóch

pracach [53, 55].

Ponieważ szczegóły dotyczące modelu są prezentowane ww. publikacjach, dlatego

w niniejszym podrozdziale ograniczono się głównie do porównania wyników badań

eksperymentalnych z wynikami uzyskanymi na podstawie rozwiązań analitycznych

i sformułowania na tej podstawie wniosków końcowych. Niemniej jednak, wyma-

gało to przedstawienia podstawowych wzorów i zależności, na podstawie których

uzyskane były informacje o parametrach plazmy ablacyjnej i wymiarach kraterów.

W odróżnieniu od publikacji strona graficzna prezentowania wyników została

wzbogacona o pewne nowe elementy, co zdaniem doktorantki pozwala na bardziej

zrozumiałe i poglądowe ich przedstawienie.

6.5.1 Charakterystyka dwuwymiarowego modelu teoretycz-

nego plazmy ablacyjnej

Dwuwymiarowy model teoretyczny plazmy ablacyjnej uwzględnia następujące

efekty:

• elektronowe przewodnictwo cieplne,

• transport energii przez szybkie elektrony,

• dwuwymiarową ekspansję plazmy ablacyjnej i materiału tarczy.

Model ten oparty jest na samouzgodnionym rozwiązaniu [86] opisującym izotermicz-

ną ekspansję części odparowanego materiału z tarczy o danej masie m, dla którego

gęstość (ρ), temperatura (T ) i prędkość plazmy (u) wyrażają się wzorami:

ρ =
2 · a(ν+1)

π(ν+1)/2
· m

ξ(ν + 1)
· exp

(
−a
2 · z2

ξ2

)
, (6.5)

T =
3

8 · (γ − 1) · a2 · CV
· ξ
2

t2
, (6.6)

u =
3
2
· z
t
, (6.7)
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gdzie ν = 0, 1 i 2 odpowiadają kolejno osiowej (płaskiej), cylindrycznej i sferycznej

geometrii ekspansji, z i t - współrzędna i czas, γ - współczynnik adiabaty,

ξ - współrzędna czoła strumienia plazmy ablacyjnej:

ξ =
(
Ė

m

)1/2
· t3/2, (6.8)

Ciśnienie P i prędkość dźwięku Vs w plazmie ablacyjnej zdefiniowane są nastę-

pująco:

P = (γ − 1) · Cv · T · ρ, (6.9)

Vs = [(γ − 1) · Cv · T ]1/2 , (6.10)

gdzie Cv = (Z + 1)k/A(γa − 1)mp - ciepło właściwe, A i Z - odpowiednio ciężar

atomowy i średni stopień jonizacji plazmy, mp - masa protonu oraz k - stała Bolt-

zmana.

Stała a jest poprawką związaną z geometrią ekspansji plazmy ablacyjnej.

a =
[
3 · 3γ · (ν + 1)− (3ν + 1)

16 · (γ − 1)

]1/2
. (6.11)

W przypadku osiowej (płaskiej) ekspansji Ė ≡ Ia = KabIL określa prędkość

przyrostu energii na jednostkę powierzchni, tj. intensywność zaabsorbowanego pro-

mieniowania laserowego (gdzie: Kab - efektywność absorpcji, IL - intensywność ener-

gii lasera), natomiast m ≡ ms jest masą ekspandującego materiału na jednostkę

powierzchni (tzw. masa powierzchniowa).

W przypadku sferycznej ekspansji Ė ≡ Ia · π · R2L jest całkowitą mocą zaabsor-

bowanego promieniowania, a m ≡ mt całkowitą masą ekspandującego materiału.

W proponowanym podejściu, aby uwzględnić boczną ekspansję plazmy stosuje się

kombinację płaskiej (ν = 0) i sferycznej (ν = 2) ekspansji, będącą funkcją parametru

ξ/RL.

W przypadku płaskiej geometrii równania 6.6− 6.11 korespondują dokładnie ze

źródłem masy indukowanej przez szybkie elektrony, ponieważ ich droga hamowania

nie zależy od temperatury plazmy, tylko od początkowej energii.

W pozostałych przypadkach (cylindrycznej i sferycznej ekspansji) występuje abla-

cja hydrodynamiczna oraz ablacja w wyniku fali elektronowego przewodnictwa ciepl-

nego, dla których masa odparowanego materiału rośnie z czasem.

Z tego powodu model uwzględnia trzy warianty źródła masy:

1. Źródło masy opisane ablacją hydrodynamiczną przy absorpcji promieniowania

laserowego w wyniku absorpcji inverse bremsstrahlung w plazmie o gęstości

krytycznej:

µh =
1
2
ρkrVst gdzie : ρkr = 1.83× 10−3

A

Zλ2
g/cm3 (6.12)
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2. Źródło masy wywołane grzaniem przez monoenergetyczne, szybkie elektrony

o energii równej energii lasera, absorbowanej w wyniku absorpcji rezonansowej.

W tym przypadku masa odparowanego materiału w wyniku grzania przez

szybkie elektrony zdefiniowania jest ich drogą hamowania [37, 87]:

µe =
E20 · A ·mp

4πe4 · Z · Λ
≈ 5.2× 10−7

A

Z
E20 [g/cm2], (6.13)

gdzie E0 - początkowa energia szybkich elektronów w keV w całkowicie zjoni-

zowanej plazmie, Λ = 5.

3. Źródło masy wywołane falą przewodnictwa cieplnego. Masa powierzchniowa µc
odparowana w wyniku grzania elektronowego przewodnictwa cieplnego okre-

ślona jest przez zastosowanie standardowego równania:

CV T
dµc
dt

= f · κ · T 5/2∂T
∂x

, (6.14)

w którym f - współczynnik ograniczenia elektronowego przewodnictwa ciepl-

nego, κ = 8.4×1019/(Z+3.3) erg/cm ·s ·keV 7/2 - współczynnik elektronowego

przewodnictwa cieplnego.

Na podstawie powyższego równania, średnia wartość masy powierzchniowej

dla ablacji wynosi:

µc =
(3

2

)1/3 [ 3
8(γ − 1)a2

]5/6 (fκ)1/3I2/3a t2/3

C
7/6
V

(6.15)

Korzytając z wyrażeń 6.6− 6.12 można ww. źródła masy przedstawić w funkcji

intensywności i długości fali promieniowania laserowego:

1. Dla ablacji hydrodynamicznej otrzymuje się wówczas:

µh = 1.4× 10−4
(
A

Z

)2/3 I1/3a t

λ4/3
[g/cm2], (6.16)

gdzie: Ia oraz λ - mierzone odpowiednio w PW/cm2 i µm.

2. Dla ablacji indukowanej przez szybkie elektrony, stosując skalowanie średniej

energii szybkich elektronów od parametru ILλ
2:

E ≈ 8(ILλ2)2/3 keV (6.17)

otrzymuje się wyrażenie postaci:

µe = 3.3× 10−5
A

Z

(
ILλ

2
)4/3

[g/cm2], (6.18)

88



3. W przypadku elektronowego przewodnictwa cieplnego, uzyskuje się następu-

jącą zależność:

µc = 2.6× 10−3
(

f

Z + 3.3

)1/3 (
A

Z + 1

)7/6
I2/3a t2/3. (6.19)

Z przedstawionych wyrażeń na masę powierzchniową wynika, że:

• dla wszystkich rodzajów mechanizmów ablacji odparowana masa materiału

wzrasta ze wzrostem intensywności lasera, jednak największy wzrost wystę-

puje w przypadku grzania szybkimi elektronami, a najmniejszy dla ablacji

hydrodynamicznej,

• masa odparowana w wyniku elektronowego przewodnictwa cieplnego nie zależy

od długości fali, w odróżnieniu od dwóch pozostałych mechanizmów ablacji

i zmniejsza się jak λ−4/3 dla ablacji hydrodynamicznej oraz rośnie dla ablacji

indukowanej przez szybkie elektrony jak λ8/3,

• w przypadku grzania szybkimi elektronami, masa odparowana nie zależy od

czasu trwania impulsu laserowego, natomiast rośnie z długością impulsu lasera

dla mechanizmu hydrodynamicznego oraz ablacji wywołanej falą elektronowe-

go przewodnictwa elektronowego.

6.5.2 Weryfikacja prawdopodobnych mechanizmów ablacji

w warunkach realizowanych eksperymentów

Obliczenia zostały wykonane dla tarcz aluminiowych, natomiast dla tarcz mie-

dzianych wykonano tylko jakościową analizę porównawczą, która jest przedstawio-

na w dalszej części rozdziału. W obliczeniach przyjęto następujące dane: A = 27,

Z = 11, czas trwania impulsu lasera τ = 0.25 ns oraz średnie wartości współczyn-

ników absorpcji odpowiadające obliczeniom numerycznym: δa = 0.32 dla 1-harmo-

nicznej oraz δa = 0.8 dla 3-harmonicznej promieniowania.

Wyniki obliczeń wykonane w zakresie energii od 100 do 600 J pokazują, że

w przypadku tak krótkich impulsów laserowych, rola ablacji wywołanej falą elek-

tronowego przewodnictwa cieplnego jest znacznie większa od roli ablacji hydrody-

namicznej w przypadku dwóch długości fali.

W Tabeli 6.3 przedstawione są wyniki obliczeń dla 1-harmonicznej, różnych ener-

gii lasera i różnych promieniach wiązki laserowej. Dla każdego przypadku określony

jest dominujący mechanizm ablacji.
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Tabela 6.3: Wartości masy odparowanej z tarczy aluminiowej oświetlanej 1-harmo-

niczną lasera o różnych energiach i promieniach wiązki laserowej w wyniku dwóch

różnych mechanizmów ablacji: SE-ablacji w wyniku nagrzewania szybkimi elektro-

nami, oraz EPC - ablacji wywołanej falą elektronowego przewodnictwa cieplnego.

R IL E µe µc Mechanizm

µm PW/cm2 keV 10−4g/cm2 10−4g/cm2 ablacji

EL = 120 J , 1ω

40 9.5 53.7 39 21.8 SE1

80 2.6 20.9 5.9 8.9 EPC2

120 1.1 12.1 1.9 4.9 EPC

160 0.58 8.25 0.89 3.4 EPC

EL = 290 J , 1ω

40 23 97 120 39.3 SE

80 5.7 38 19 15.1 SE

120 2.6 22 6.3 8.9 EPC

160 1.4 15 2.9 6.1 EPC

EL = 580 J , 1ω

40 46 156.2 312 62.6 SE

80 12 61.2 49 24.1 SE

120 5.2 35.4 16 14.2 SE

160 2.8 24.2 7.4 9.6 EPC

W przypadku 3-harmonicznej dominuje ablacja materiału tarczy wywołana falą

elektronowego przewodnictwa cieplnego, niezależnie od energii i promienia wiązki

lasera.

Dla 1-harmonicznej stan strumienia plazmy ablacyjnej określony jest przez kon-

kurencję między dwoma ww. procesami transferu energii, tzn. elektronowym prze-

wodnictwem cieplnym oraz szybkimi elektronami.

Z Tabeli 6.3 wynika, że dla wszystkich rozpatrywanych energii i promieni wiązki

laserowej równej 160 µm ablacja spowodowana elektronowym przewodnictwem ciepl-

nym przewyższa ablację związana z transportem przez szybkie elektrony. Jednak

wzrost wkładu szybkich elektronów w procesie ablacyjnym ze wzrostem intensyw-

ności lasera (zmniejszaniem promienia wiązki laserowej RL) prowadzi do sytuacji,

1SE - Szybkie elektrony
2EPC - Elektronowe przewodnictwo cieplne
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w której dla małych promieni RL i całego zakresu rozpatrywanych energii lasera,

ablacja masy w wyniku nagrzewania szybkimi elektronami przewyższa ablację wywo-

łaną falą elektronowego przewodnictwa cieplnego. Dla wysokiej energii lasera 580 J

taka inwersja zachodzi już od promienia RL = 120 µm.

Wyraźnie sugerują to dwa źródła masy, które powinny być brane pod uwagę przy

interpretacji wyników badań eksperymentalnych przedstawionych w tym rozdziale,

a mianowicie:

1. Pierwsze z nich, związane z elektronowym przewodnictwem cieplnym, odpo-

wiednie jest dla 3-harmonicznej w całym zakresie stosowanych energii i promie-

ni wiązki laserowej oraz dla 1-harmonicznej promieniowania o energii równej

120 J dla promieni wiązki RL = 160, 120 i 80 µm, dla energii równej 290 J

i RL = 160 oraz 120 µm i dla energii 580 J przy RL = 160 µm.

2. Drugie źródło masy, związane z grzaniem przez szybkie elektrony, odpowiednie

jest tylko dla 1-harmonicznej promieniowania o energii równej 120 J

i RL = 40 µm, dla energii 290 J i RL = 40 i 80 µm oraz dla energii 580 J dla

RL = 120 i 40 µm.

6.5.3 Określenie wpływu dwuwymiarowej ekspansji i me-

chanizmów ablacji na parametry plazmy ablacyjnej

Te dwa mechanizmy ablacji i związane z nimi źródła odparowanej masy bez-

pośrednio rzutują na charakterystyczny wymiar strumienia plazmy ablacyjnej, któ-

ry określony jest przez prędkość ekspansji odparowanego materiału. W warunkach

konkurencji tych mechanizmów, charakterystyczny wymiar strumienia plazmowego,

zgodnie z modelem teoretycznym Gus’kova może być obliczony, przy wykorzysta-

niu zależności (6.8) i podstawieniu intensywności zaabsorbowanego promieniowania

laserowego oraz większej z dwóch mas powierzchniowych: (µc lub µe), zgodnie z

wyrażeniem:

ξ =
[

Iat
3

max(µc, µe)

]1/2
(6.20)

Wstawiając do powyższej zależności (6.20) wartość µc (6.19) lub wartość

µe (6.18), w którym zastosowano skalowanie dla energii szybkich elektronów (6.17):

E ≈ 8(ILλ2)2/3 [keV ], otrzymuje się wyrażenie dla stosunku rozmiaru strumienia

plazmy ablacyjnej do promienia wiązki laserowej odpowiadające dwóm rozpatrywa-

nym mechanizmom ablacji:

91



• mechanizmowi EPC (elektronowe przewodnictwo cieplne):

ξc
RL

= 5.1× 10−3
(
Z + 3.3

f

)1/6 (
Z + 1
A

)7/12 E1/6a t

R
4/3
L

(6.21)

• mechanizmowi SE (szybkie elektrony):

ξe
RL

= 6.8
(
Z

A

)1/2 δ1/2a t5/3

E
1/6
L λ4/3R

2/3
L

(6.22)

gdzie Ea i EL - odpowiadają zaabsorbowanej i padającej energii lasera.

Stosunek ξ/RL charakteryzuje stopień dwuwymiarowej ekspansji strumienia pla-

zmy, który w przypadku ablacji będącej wynikiem fali elektronowego przewodnictwa

cieplnego, wzrasta ze zmniejszaniem promienia wiązki laserowej jak R
−4/3
L . W dru-

gim przypadku, tzn. ablacji spowodowanej grzaniem przez szybkie elektrony, wzrost

ten jest wolniejszy i zmienia się jak R−2/3L .

Obliczenia stosunku ξ/RL przy pomocy równań (6.21) i (6.22) wykonane dla

1- oraz 3-harmonicznej promieniowania laserowego (zakładając, że współczynnik

całkowitej absorpcji promieniowania δa równy jest 0.32 dla 1-harmonicznej i 0.8 dla

3-harmonicznej) potwierdziły, że dwuwymiarowa ekspansja strumienia plazmowego

odgrywa znaczącą rolę w eksperymentach z ostro zogniskowaną (do minimalnego

promienia) wiązką laserową, gdyż może prowadzić do zmniejszenia ciśnienia abla-

cyjnego.

Dla eksperymentów realizowanych w ramach rozprawy, rola efektu dwuwymiaro-

wej ekspansji okazuje się istotna dla promienia mniejszego od 120 µm, a mianowicie

przy zmniejszaniu promienia od 120 do 100 µm, stosunek ξ/RL przewyższa war-

tość 1. Dla 1-harmonicznej i promienia RL = 40 µm, stosunek ten osiąga wartość

2, natomiast w przypadku 3-harmonicznej jest dwukrotnie większy w porównaniu

z 1-harmoniczną.

Aby uwzględnić w modelu analitycznym wpływ efektu dwuwymiarowej ekspansji

na temperaturę, gęstość oraz ciśnienie ablacyjne w postaci superpozycji samouzgod-

nionych rozwiązań (6.5), (6.6) i (6.9) dla płaskiej (ν = 0) i sferycznej (ν = 2)

geometrii ekspansji, wprowadzono współczynnik Ψ jako funkcję parametru ξ/RL

w postaci:

Ψ =
(

1 +
22/3

3
ξ

RL

)
. (6.23)

Współczynnik ten opisuje spadek temperatury, gęstości i ciśnienia ablacyjnego przy

przejściu od płaskiej do sferycznej ekspansji.

Uwzględniając Ψ, rozwiązania dla temperatury, gęstości i ciśnienia na granicy

ablacji możemy zapisać odpowiednio:

T =
T0

(2−Ψ−1)
, ρ = ρ0Ψ−2, P = P0[Ψ(2Ψ− 1)]−1 (6.24)
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gdzie T0, ρ0 i P0 - temperatura, gęstość oraz ciśnienie dla samouzgodnionego roz-

wiązania w przypadku płaskiej geometrii ekspansji plazmy, opisane są w sposób

następujący:

T0 =
1

2CV

Iat

µ
, ρ0 =

3
(2π)1/2

µ3/2

I
1/2
a t3/2

, P0 =
1

(2π)1/2
I1/2a µ1/2
t1/2

. (6.25)

Dla dużych wartości parametru ξ/RL, rozwiązania (6.24) przechodzą w samo-

uzgodnione rozwiązania dla ekspansji sferycznej:

T2 =
1

4CV

Iat

µ
, ρ2 =

27
4π1/2

ν5/2R2L

I
3/2
a t9/2

, P2 =
9

8π1/2
µ3/2R2L

I
1/2
a t7/2

. (6.26)

Ponieważ współczynnik Ψ jest funkcją parametru ξ/RL, który zależy od mecha-

nizmu ablacji poprzez adekwatne źródła masy (zależności (6.21) oraz (6.22), osta-

tecznie otrzymuje się wyrażenia opisujące zmiany temperatury, gęstości oraz ciśnie-

nia na powierzchni ablacji odpowiadające płaskiej ekspansji dla dwóch rozważanych

mechanizmów:

• dla elektronowej przewodności cieplnej

T0 = 1.3
(
Z + 3.3

f

)1/3 (
Z + 1
A

)1/6
I1/3a t1/3 [keV ], (6.27)

ρ0 = 4.8× 10−2
(

A

Z + 1

)7/4 ( f

Z + 3.3

)1/2
I1/2a

t1/2
[g/cm3], (6.28)

P0 = 64.2
(

f

Z + 3.3

)1/6 (
A

Z + 1

)7/12 I5/6a

t1/6
[Mbar], (6.29)

• dla szybkich elektronów

T0 = 102
Z + 1
Z

δat

I
1/3
L λ8/3

[keV ], (6.30)

ρ0 = 7.3× 10−5
(
A

Z

)3/2 I3/2L λ4

δ
1/2
a t3/2

[g/cm3], (6.31)

P0 = 7.3
(
A

Z

)1/2 δ1/21 I
7/6
L λ4/3

t1/2
[Mbar]. (6.32)

Wykorzystując powyższe zależności: (6.27)-(6.29) oraz (6.30)-(6.32) uzyskano

na podstawie samouzgodnionych rozwiązań (6.24) ilościowe informacje o zmianach

temperatury i gęstości plazmy na powierzchni ablacyjnej dla warunków oświetlenia

stosowanych w eksperymentach, które zilustrowano na rys. 6.22. Na rysunku tym,

pokazane są zależności temperatury i gęstości plazmy na powierzchni ablacji w funk-

cji promienia wiązki laserowej dla tarczy aluminiowej i obu harmonicznych o energii
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290 J , w przypadku dwuwymiarowej (bocznej) i jednowymiarowej (płaskiej) ekspan-

sji strumienia plazmy ablacyjnej z uwzględnieniem ablacji wywołanej elektronowym

przewodnictwem cieplnym oraz transportem szybkich elektronów.

Rysunek 6.22: Zależności gęstości i temperatury elektronowej na powierzchni ablacji

od promienia wiązki laserowej obliczone dla energii wiązki laserowej 290 J w przy-

padku: a) 3- i b) 1-harmonicznej lasera jodowego. Krzywe na rysunku a): ρ (gęstość)

i T (temperatura) odpowiadają dwuwymiarowej ekspansji strumienia plazmowego,

natomiast krzywe ρ1 i T1 odpowiadają jednowymiarowej ekspansji. Krzywe na rysun-

ku b): ρSE i TSE odpowiadają gęstości i temperaturze dla dwuwymiarowej ekspansji

uwzględniającej transport energii przez szybkie elektrony, ρ i T oznaczają gęstość

i temperaturę dla dwuwymiarowej ekspansji bez transportu energii przez szybkie

elektrony, natomiast ρ1,SE i T1,SE odpowiadają gęstości i temperaturze jednowy-

miarowej ekspansji z transportem energii przez szybkie elektrony, ρ1 i T1 oznaczają

gęstość i temperaturę jednowymiarowej ekspansji bez transportu energii przez szyb-

kie elektrony.

Zależności na rys. 6.22a ilustrują wpływ dwuwymiarowej ekspansji na stan stru-

mienia plazmowego w przypadku 3-harmonicznej i ablacji wywołanej elektronowym

przewodnictwem cieplnym. Wpływ jest wyraźny dla małych promieni wiązki. Dla

RL = 160 µm wartości gęstości (krzywa ρ) oraz temperatury (krzywa T ) dla dwu-

wymiarowej ekspansji plazmy są nieznacznie mniejsze niż w przypadku jednowy-

miarowej ekspansji (krzywe ρ1 i T1), podczas gdy dla RL = 40 µm wartości te są

odpowiednio 8 i 1.7 razy mniejsze. Dwuwymiarowa ekspansja ogniska plazmowe-

go ma duży wpływ na gęstość ablacji. W przypadku jednowymiarowej ekspansji,

zmniejszanie promienia wiązki powoduje wzrost wartości gęstości (w połączeniu ze

wzrostem odparowanej masy w wyniku fali przewodnictwa cieplnego). Natomiast

efekt dwuwymiarowości ekspansji prowadzi do zmian charakteru zależności gęstości

od promienia. Gdy promień zmienia się w zakresie od 160 do 120 µm gęstość prak-
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tycznie się nie zmienia i równa się około 0.08 g/cm3, następnie przy zmniejszaniu

promienia do 40 µm wartość gęstości maleje do 0.05 g/cm2 bez względu na zwiększe-

nie odparowanej masy. Temperatura wzrasta od wartości 1.4 keV dla RL = 160 µm

do wartości 2.6 keV dla RL = 40 µm.

Zależności pokazane na rys. 6.22b obliczone były dla 1-harmonicznej oraz pro-

mieni wiązki 160 i 120 µm na podstawie równań odpowiadających ablacji wywołanej

elektronowym przewodnictwem cieplnym oraz dla promieni 80 i 40 µm na podstawie

równań odpowiadających ablacji w wyniku grzania szybkimi elektronami. Pomimo

efektu dwuwymiarowej ekspansji zależności te ilustrują silny wpływ zmian mecha-

nizmów ablacji na stan ogniska plazmowego w przypadku 1-harmoniczej. W wyni-

ku silniejszego grzania materiału szybkimi elektronami (w porównaniu z elektrono-

wym przewodnictwem cieplnym) wpływ zwiększenia masy ogniska plazmowego staje

się silniejszy od efektu dwuwymiarowej ekspansji. W rezultacie, w przeciwieństwie

do przypadku 3-harmonicznej promieniowania, słaby, monotoniczny spadek gęstości

ablacji ze zmniejszaniem promienia od 160 do 80 µm, zmienia się na jej silny wzrost

z dalszym zmniejszaniem promienia aż do 40 µm do wartości 0.35 g/cm2. Poza tym,

ze zmniejszaniem promienia od 160 do 80 µm następuje słaby monotoniczny wzrost

temperatury, która zaczyna spadać do wartości 0.8 keV przy dalszym zmniejszaniu

promienia aż do 40 µm.

6.5.4 Wpływ dwuwymiarowości ekspansji i mechanizmów

ablacji na efektywność obciążenia ablacyjnego w wa-

runkach realizowanych eksperymentów

W oparciu o model analityczny interpretowane były również wyniki pomiarów

objętości kraterów, przedstawione w podrozdziale 5.4, które stanowią główne źró-

dło informacji o efektywności transportu energii promieniowania laserowego do fali

uderzeniowej generowanej w płaskiej tarczy masywnej. Aby porównać wyniki badań

eksperymentalnych z modelem teoretycznym, objętość krateru powstającego w wy-

niku oddziaływania impulsu laserowego z powierzchnią płaskiej tarczy obliczona

była na podstawie zależności [74]:

Vkr =
σEa
αερ0

(6.33)

gdzie σ - efektywność transportu zaabsorbowanej energii lasera Ea do fali uderze-

niowej (zgodnie z terminologią z [74] - efektywność ablacyjnego obciążenia),

ε - energia właściwa potrzebna do wytworzenia jednostkowej masy krateru, α - część

energii cieplnej materiału za frontem fali uderzeniowej.
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W przypadku jednowymiarowej ekspansji energia transferowana do fali uderze-

niowej na jednostkę czasu wynosi πR2wP0, natomiast w przypadku jednowymiaro-

wej ekspansji sferycznej: πξ2wP2, gdzie w jest prędkością materiału za frontem fali

uderzeniowej, a P0 oraz P2 reprezentują ciśnienia ablacyjne odpowiednio dla jed-

nowymiarowej i dwuwymiarowej ekspansji plazmy ablacyjnej. W związku z powyż-

szym, aby uwzględnić wpływ dwuwymiarowej ekspansji na efektywność ablacyjnego

obciążenia, wprowadzono podobnie jak w przypadku gęstości, temperatury czy ci-

śnienia, współczynnik dwuwymiarowej ekspansji, Ψ, określony wyrażeniem (6.23)

uwzględniający przejście od jednowymiarowej ekspansji (ν = 0) do dwuwymiarowej

(ν = 2).

A zatem efektywność ablacyjnego obciążenia, można przedstawić za pomocą wy-

rażenia:

σ = σ0
Ψ1/2

(2Ψ− 1)3/2
, (6.34)

gdzie:

σ0 =
(

2
γ + 1

)1/2
µ3/4

(2π)3/4I1/4a t3/4ρ
1/2
0

. (6.35)

Biorąc również po uwagę dwa rozważane źródła masy związane z występowaniem

dwóch ww. mechanizmów ablacji, określone za pomocą zależności (6.19) i (6.18),

otrzymuje się w przybliżeniu jednowymiarowej ekspansji dwa wyrażenia na efektyw-

ność ablacyjnego obciążenia, z których jedno odnosi się do ablacji spowodowanej

falą elektronowego przewodnictwa cieplnego:

σ0(EPC) = 3.5× 10−2
(

f

Z + 3.3

)1/4 (
A

Z + 1

)7/8 δ1/4a I
1/4
L

ρ
1/2
0 t1/4

, (6.36)

natomiast drugie, do wynikającej z nagrzewania tarczy przez szybkie elektrony:

σ0(SE) = 7.2× 10−4
(
A

Z

)3/4 I3/4L λ2

δ
1/4
a t3/4

. (6.37)

Na rys. 6.23 przedstawione są zależności efektywności ablacyjnego obciążenia

oraz teoretyczne i eksperymentalne wartości objętości kraterów w funkcji promienia

wiązki laserowej, przy oświetlaniu tarczy aluminiowej 3-harmoniczną (rys. 6.23a)

oraz 1-harmoniczną (rys. 6.23b) promieniowania laserowego o energii 290 J .

Objętości kraterów obliczone były przy pomocy wyrażenia (6.33) z uwzględnie-

niem zależności (6.36) dla ablacji w wyniku elektronowego przewodnictwa cieplnego

oraz zależności (6.37) odnoszącej się do ablacji w wyniku grzania szybkimi elektro-

nami.

Największą zgodność między objętościami kraterów obliczonymi na podstawie

modelu analitycznego, a uzyskanymi w eksperymencie otrzymano, wstawiając do

równania (7.3) wartość αε = 3.7× 103 J/g.
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Rysunek 6.23: Zależności efektywności ablacyjnego obciążenia (σ) oraz objętości kra-

terów (Vkr) od promienia wiązki laserowej (RL) otrzymane dla energii lasera 290 J

w przypadku: a) 3- i b) 1-harmonicznej. Krzywe na rysunku a): σ - efektywność

ablacyjnego obciążenia, Vkr(eksp) oraz Vkr(model) - odpowiednio eksperymentalne i teo-

retyczne wartości objętości kraterów. Krzywe na rysunku b): σ i σSE - efektywność

ablacyjnego obciążenia, odpowiednio bez transportu i z uwzględnieniem transportu

szybkich elektronów, Vkr oraz Vkr,SE - teoretycznie obliczone objętości kraterów, od-

powiednio bez transportu i z uwzględnieniem transportu szybkich elektronów oraz

Vkr(eksp) - objętości kraterów uzyskane w eksperymencie.

W przypadku 3-harmonicznej (rys. 6.23a), gdy ablacja występuje tylko w wyniku

przewodnictwa cieplnego, efektywność ablacyjnego obciążenia monotonicznie maleje

wraz ze zmniejszaniem promienia wiązki od wartości 2.1 × 10−2 dla RL = 160 µm

do wartości 1.1×10−2 dla RL = 40 µm , co spowodowane jest efektem dwuwymiaro-

wej ekspansji. Również obliczone objętości kraterów maleją wraz ze zmniejszaniem

promienia wiązki laserowej, analogicznie jak efektywność ablacyjnego obciążenia.

Rezultaty te zgadzają się dobrze zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościo-

wym z danymi eksperymentalnymi.

W przypadku 1-harmonicznej. (rys. 6.23b) przy zmniejszaniu promienia od 160

do 80 µm. efektywność ablacyjnego obciążenia spowodowana ablacją elektronowego

przewodnictwa cieplnego maleje również jak w przypadku 3-harmonicznej, w wy-

niku dwuwymiarowej ekspansji. Jednak przy dalszym zmniejszaniu promienia od

80 µm do 40 µm, ponieważ zmienia się mechanizm ablacji (zaczyna dominować

grzanie szybkimi elektronami), efektywność ablacyjnego obciążenia (σSE) może ro-

snąć, osiągając wartość 4.7 × 10−2 dla RL = 40 µm, która jest trzykrotnie większa

od wartości dla 3-harmonicznej przy tym samym promieniu.

Obliczona zależność objętości krateru od promienia wiązki laserowej Vkr(RL)

(która dla danej energii lasera odpowiada zależności efektywności ablacyjnego ob-
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ciążenia od RL), jakościowo dobrze zgadza się z eksperymentalną zależnością, tzn.

obserwuje się słabe zmiany objętości kraterów dla dużych promieni i znaczny wzrost

przy małych promieniach. Jednakże należy zauważyć, że zależności obliczone teo-

retycznie i otrzymane z eksperymentu różnią się między sobą ilościowo. Wyniki

eksperymentalne (Vkr(eksp) na rys. 6.23b), wykazują znacznie silniejszy wzrost ob-

jętości krateru (jak również efektywności ablacyjnego obciążenia) dla małych pro-

mieni w porównaniu z danymi teoretycznymi (Vkr(model) na rys. 6.23b), który zaczy-

na się już dla RL = 120 µm, podczas gdy dla wartości teoretycznych dopiero dla

RL = 80 µm. Różnice te świadczą o tym, że sam mechanizm powstawania krateru

nie jest zdolny do utworzenia tak dużych kraterów, jak uzyskane w eksperymencie

wykorzystującym 1-harmoniczną promieniowania.

Wnioski te zgadzają się z wynikami symulacji numerycznych opisanych w roz-

dziale 6.4. Symulacje te pokazały, że dla 1-harmonicznej i RL = 40 µm formowanie

krateru, a w szczególności jego zewnętrznych części, spowodowane jest grzaniem sta-

łej części tarczy przez szybkie elektrony z twardej części widma, których maksymalna

energia wynosi 194 keV .

Analiza porównawcza teoretycznych i eksperymentalnych zależności Vkr(RL)

przedstawionych na rys. 6.23b, pozwala wyciągnąć wniosek, że proces tworzenia ze-

wnętrznych części krateru w wyniku nagrzewania szybkim elektronami zaczyna się

dla promienia od 100 − 110 µm, podczas gdy masa ablacyjna nadal określana jest

przez nagrzewanie ogniska plazmowego elektronowym przewodnictwem cieplnym.

Oznacza to, że taki reżim powstawania kraterów staje się efektywny gdy szybkie

elektrony z podstawowej części widma zostawiają swoją energię w ognisku plazmo-

wym, a nagrzewanie stałej części tarczy i tworzenie krateru osiąga się szybkimi

elektronami z twardej części widma.

W przypadku formowania kraterów falą uderzeniową, zależność objętości kra-

terów od energetycznych charakterystyk impulsu laserowego określona jest przez

absorpcję energii lasera i efektywność ablacyjnego obciążenia Vkr ∝ Eaσ (zobacz

równanie (6.33)). Stąd, w przypadku ablacji wywołanej falą elektronowego prze-

wodnictwa cieplnego i wykorzystując zależność (6.36) otrzymuje się, że Vkr ∝ I
5/4
L .

Wyjaśnia to słabą zależność objętości od intensywności (IL), kraterów otrzymanych

eksperymentalnie w przypadku 3-harmonicznej, jak również dla 1-harmonicznej i du-

żych promieni wiązki laserowej, tzn. dla małych intensywności.

Dla minimalnego promienia RL i 1-harmonicznej promieniowania, gdy rozmiar

krateru określony jest przez zasięg szybkich kraterów z twardej części widma ener-

getycznego, zależność objętości krateru od intensywności jest znacznie silniejsza, niż

w przypadku powstawania krateru w wyniku mechanizmu wywołanego falą elektro-

98



nowego przewodnictwa cieplnego. Jeśli droga swobodna szybkich elektronów jest pro-

porcjonalna do kwadratu ich energii oraz Vkr ∝ E6, to stosując skalowanie E ∝ I
2/3
L

otrzymuje się, że Vkr ∝ I4L. Ta zależność jest nawet silniejsza niż uzyskana ekspe-

rymentalnie: Vkr ∝ I3−3.2L . W związku z tym można stwierdzić, że w eksperymencie

zależność średniej energii szybkich elektronów od intesywności odpowiada skalowa-

niu E ∝ I0.5−0.55L .

Podsumowując można powiedzieć, że pomiary kraterów umożliwiły zbadanie

składu widmowego szybkich elektronów w twardej części widma.

Tabela 6.4: Porównanie wyników teoretycznych i eksperymentalnych dla tarczy alu-

miniowej oświetlanej 1ω i 3ω promieniowania laserowego o energii 290 J .

EL = 290 J, λ1

Teoria Eksperyment

RL, µm I, 1015W/cm2 mpl, µg mkr, µg mint, µg mkr, µg

40 2.3 0.42 832 0.067 1091

80 5.7 0.38 391 0.11 729

120 2.6 0.4 464 0.16 270

160 1.4 0.48 481 0.23 251

EL = 290 J, λ3

Teoria Eksperyment

RL, µm I, 1015W/cm2 mpl, µg mkr, µg mint, µg mkr, µg

40 2.3 0.32 624 0.17 567

80 5.7 0.58 1069 0.37 1034

120 2.6 0.78 1296 0.41 1347

160 1.4 0.93 1363 0.46 1407

W Tabeli 6.4 przedstawione jest porównanie eksperymentalnych i teoretycznych

wyników badań dotyczących charakterystycznych mas dla wszystkich promieni wiąz-

ki laserowej i obu harmonicznych o energii 290 J . Pierwszy zestaw danych doty-

czy całkowitej masy plazmy aluminiowej, obliczonej z zależności mpl = πR2Lµ, na

podstawie teoretycznie obliczonych mas powierzchniowych (µe i µc) zamieszczonych

w Tabeli 6.3.

Drugi zestaw danych prezentuje tylko część masy strumienia plazmowego mint,

obliczony na podstawie informacji o całkowitej liczbie elektronów (N) w strumieniu

plazmy ablacyjnej, otrzymanej z pomiarów interferometrycznych rozkładów koncen-

tracji elektronowej o koncentracji niższej od krytycznej. Masa ta została obliczona
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z wyrażenia mint = NeAmp/Z dla średniego ładunku jonów Z = +9.

Trzeci zestaw danych dotyczy teoretycznych i eksperymentalnych wartości masy

krateru mkr = ρVkr. Należy zaznaczyć, że masa nagrzewanego materiału krateru do

temperatury poniżej 1 eV jest 2−3 rzędy większa od masy strumienia plazmy abla-

cyjnej, którego temperatura wynosi kilkaset eV . Zarówno teoretyczne wartości masy

ogniska plazmowego mpl, jak i eksperymentalne mint maleją wraz ze zmniejszaniem

promienia wiązki laserowej dla obu harmonicznych promieniowania.

Zmniejszenie masy krateru ze zmniejszaniem promienia wiązki laserowej dla

3-harmonicznej i jej wzrost dla 1-harmonicznej wydaje się zgodny z danymi ekspe-

rymentalnymi i przewidywaniami teoretycznymi. Można to potwierdzić jeśli weźmie

się pod uwagę otrzymaną zależność stosunku N/Vkr, a w szczególności słabe zmia-

ny tej wielkości dla 3-harmonicznej i silny wzrost ze zmniejszeniem promienia dla

1-harmonicznej.

Fizyczna przyczyna tej zgodności związana jest z wpływem szybkich elektronów

na formowanie krateru, który prowadzi do wzrostu jego objętości ze zmniejszeniem

promienia wiązki, bez względu na wpływ dwuwymiarowej ekspansji ogniska plazmo-

wego.

6.6 Wnioski z badań eksperymentalnych i teore-

tycznych plazmy ablacyjnej i procesu tworze-

nia krateru

Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań eksperymentalnych i teoretycz-

nych, dotyczących oddziaływania promieniowania laserowego z płaskimi tarczami

masywnymi wykonanymi z aluminium i miedzi w różnych warunkach oświetlenia,

odnoszących się do długości fali oraz zogniskowania tego promieniowania na tar-

czy, pozwalają na sformułowanie dwóch głównych wniosków końcowych związanych

z efektywnością procesu przekazu energii promieniowania laserowego do fali uderze-

niowej generowanej w tarczy masywnej:

1. Dla 3-harmonicznej o intensywności lasera w zakresie 1-20 PW/cm2 i parame-

trze Iλ23 = 2× 1014 − 4× 1015 Wµm2/cm2 dominującym mechanizmem abla-

cji materiału tarczy jest nagrzewanie elektronowym przewodnictwem ciepl-

nym. W warunkach dwuwymiarowej ekspansji, ciśnienie ablacyjne wzrasta

od 50 Mbar dla intensywności 1 PW/cm2 i do 70 Mbar dla intensywności

20 PW/cm2, podczas gdy efektywność przekazu energii w energię fali uderze-

niowej jest na poziome 1− 2.5%.
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2. Dla 1-harmonicznej o intensywności lasera 10-50 PW/cm2 i parametrze

Iλ21 = 1 × 1016 − 5 × 1016 Wµm2/cm2, co odpowiada warunkom udarowego

zapłonu, dominującym mechanizmem ablacji tarczy jest nagrzewanie szybki-

mi elektronami. W warunkach dwuwymiarowej ekspansji, ciśnienie ablacyjne

wzrasta od 100 Mbar dla intensywności 10 PW/cm2 do 300 Mbar dla inten-

swyności 50 PW/cm2, podczas gdy efektywność przekazu energii w energię fali

uderzeniowej jest na poziome 2− 7 %. Maksymalne energie szybkich elektro-

nów, wynikające z dwuwymiarowych symulacji numerycznych, mogą osiągać

wartości powyżej 50 keV .

Wyniki badań przedstawionych w tym rozdziale zostały już w dużej części opu-

blikowane w następujących pracach [55, 54], których współautorem jest autorka

rozprawy. Ponadto były również prezentowane przez autorkę rozprawy jako referat

kategorii ORAL na konferencji PLASMA-2011 [88] oraz jako prezentacja typu poster

na konferencjach: ICOPS-2012 [89], ECLIM-2012 [90], PLASMA-2013 [91].

Te optymistyczne oczekiwania związane z wykorzystaniem 1-harmonicznej lasera

jodowego PALS w badaniach nad realizacją SI stały się inspiracją do podjęcia dal-

szych badań w eksperymentach symulujących warunki SI, których pierwsze wyniki

przedstawione są w następnym rozdziale rozprawy.
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Rozdział 7

Badania transportu energii

promieniowania laserowego

w eksperymentach

dwuwiązkowych symulujących

warunki udarowego zapłonu

Przedstawione w poprzednim rozdziale wyniki badań eksperymentalnych i teo-

retycznych plazmy ablacyjnej i procesu tworzenia krateru, zrealizowane w różnych

warunkach oświetlania tarcz masywnych, demonstrują duże możliwości wykorzysta-

nia 1-harmonicznej w wytwarzaniu wysokiego ciśnienia ablacyjnego w warunkach

eksperymentu PALS. Aby zweryfikować te możliwości w odniesieniu do realizacji fu-

zji inercyjnej poprzez koncepcję SI, podjęto dalsze badania na eksperymencie PALS,

wykorzystując w tym celu tarcze dwuwarstwowe i sposób ich oświetlenia adekwatny

do warunków SI. Zastosowano tarcze dwuwarstwowe składające się z części masyw-

nej wykonanej z miedzi, pokrytej cienką warstwą z plastiku (CH) o grubości 25 µm.

Konstrukcja tarczy i sposób jej oświetlenia przedstawiony jest na rys. 5.3b w roz-

dziale 5.

Zgodnie z koncepcją SI tarcze oświetlane były dwoma wiązkami lasera jodowego.

Jedna z wiązek (1-harmoniczna lasera PALS) o energii około 50 J , jako preimpuls,

wytwarzała preplazmę imitującą wstępnie skomprymowaną plazmę w tarczach ter-

mojądrowych do realizacji fuzji inercyjnej. Z kolei druga (1- lub 3-harmoniczna)

o energii lasera 200 J i intensywności w zakresie 1-50 PW/cm2 wytwarzała zapa-

lającą falę uderzeniową. Wiązka główna była opóźniona w stosunku do preimpulsu

o ∆t = 1.2 ns
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Celem badań było określenie wpływu preplazmy na parametry plazmy ablacyjnej

oraz parametry kraterów, stanowiących podstawę do wyciągania wniosków na temat

mechanizmów absorpcji i efektywności transportu energii promieniowania lasero-

wego do fali uderzeniowej generowanej w części masywnej tarczy dwuwarstwowej.

Z tego powodu, analogicznie jak w eksperymentach przedstawionych w rozdziale 6,

wykorzystywana była wielokadrowa interferometria do pomiaru koncentracji elek-

tronowej oraz pomiary objętości krateru jako miara efektywności transportu energii

z wiązki głównej do fali uderzeniowej. Interferogramy rejestrowane były w czasie

ekspansji t = 2 ns w stosunku do maksimum intensywności głównej wiązki lasero-

wej. Uzasadnienie wyboru takiego czasu rejestracji interferogramów przedstawione

zostało w poprzednim rozdziale. Badania prowadzone były dla różnych promieni

wiązki laserowej RL, zmieniających się w zakresie od 40 do 160 µm.

Podstawę do uzyskania informacji na temat wpływu preplazmy na parametry fali

uderzeniowej stanowiły rozkłady koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej oraz

objętości kraterów uzyskane dla różnych promieni wiązki laserowej w warunkach

oświetlenia jednowiązkowego (bez preplazmy) oraz dwuwiązkowego (z preplazmą).

Na podstawie rozkładów koncentracji elektronowej oraz pomiarów objętości krate-

rów wyznaczono parametr N/Vkr.

Dodatkowym źródłem informacji, umożliwiającym bardziej szczegółowo anali-

zować dane eksperymentalne w powiązaniu z analizami teoretycznymi, okazały się

gradienty koncentracji elektronowej wyznaczone na podstawie rozkładów koncentra-

cji elektronowej, za pomocą metodyki przedstawionej w dalszej części rozprawy.

7.1 Pomiary przestrzenno-czasowych rozkładów

koncentracji elektronowej plazmy

Na rys. 7.1 oraz rys. 7.2 przedstawione są sekwencje interferogramów i ich re-

konstrukcje ilustrujące ekspansję szybkiej składowej plazmy ablacyjnej w momencie

2 ns, wytwarzanej przy oddziaływaniu promieniowania 1- i 3-harmonicznej lasera

jodowego z tarczami dwuwarstwowymi dla różnych intensywności oświetlania (re-

gulowanych wielkością promienia wiązki laserowej) w przypadku jednowiązkowego

i dwuwiązkowego oświetlania.
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Rysunek 7.1: Interferogramy oraz ich rekonstrukcje przedstawiające ekspansję pla-

zmy dla t = 2 ns, przy jednowiązkowym oświetleniu tarcz dwuwarstwowych promie-

niowaniem: a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera jodowego o energii około 200 J , przy

różnym zogniskowaniu tego promieniowania na tarczy.

Celem rekonstrukcji było odtworzenie prawdopodobnego rozkładu prążków in-

terferencyjnych, zarówno w obszarze bliskim powierzchni tarczy (w strefie nieprze-

źroczystości), jak i w innych nieczytelnych obszarach analizowanego interferogra-

mu. Dodatkowo, żeby zwiększyć wiarygodność odtworzenia rozkładu fazy w strefie

nieprzeźroczystości, stosowano ekstrapolację rozkładu fazy w oparciu o rozkłady

prążków interferencyjnych poza strefą nieprzeźroczystości. Szczegóły tego podejścia

opisane są w pracy [63].

Na rys. 7.1 porównane są interferogramy zarejestrowane przy oświetleniu jedno-
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wiązkowym dla przypadku: a) 1-harmonicznej oraz b) 3-harmonicznej lasera o energii

200 J i różnych promieniach wiązki w zakresie RL = 40− 160 µm.

Biorąc pod uwagę energię lasera, zakres zmian promienia wiązki laserowej oraz

czas trwania impulsu (około 250 ps), warunki oświetlenia odpowiadają zmianom

intensywności promieniowania laserowego w zakresie: 1 × 1015 − 1.6 × 1016 W/cm2

oraz zmianom parametru Iλ2 stosownie do jego długości fali. W przypadku 1-har-

monicznej parametr Iλ21 zmienia się w zakresie: 1 × 1016 − 5 × 1016 Wµm2/cm2,

natomiast dla 3-harmonicznej wartości parametru Iλ23 są odpowiednio mniejsze:

2× 1014 − 4× 1015 Wµm2/cm2.

Wpływ preplazmy na ekspansję plazmy ablacyjnej wytworzonej przez wiązkę

główną pokazany jest na rys. 7.2. Preplazma generowana jest za pomocą wiązki

pomocniczej uzyskanej przez odseparowanie części wiązki głównej 1-harmonicznej

lasera jodowego. Wiązka pomocnicza pada na tarczę pod kątem 25o do normalnej,

zgodnie z rys. 5.3b w rozdziale 5. Aby zapewnić odpowiednio niższą intensywność

wiązki pomocniczej w stosunku do wiązki głównej, poniżej 1014 W/cm2, stosowano

wiązkę o energii na poziomie 50 J , rozogniskowaną na tarczy do ogniska o promieniu

RL = 300 µm. Opóźnienie pomiędzy impulsem głównym, a wiązką pomocniczą

wynosiło ∆t = 1.2 ns.

Z analizy uzyskanych sekwencji interferogramów wynika, że w przypadku plazmy

wytwarzanej tylko główną wiązką (bez obecności preplazmy), rys. 7.1, interferogra-

my charakteryzują się dużą symetrią osiową zarówno dla 1-harmonicznej, jak i dla

3-harmonicznej promieniowania. Osiowa symetria zostaje częściowo zaburzona przez

wiązkę pomocniczą wytwarzającą preplazmę. Z rozkładów fazy obliczonych na pod-

stawie rozkładów prążków interferencyjnych wynika, że w przypadku 1-harmonicznej

osiowa asymetria plazmy nie przekracza 15 %, natomiast dla 3-harmonicznej jest

kilka procent większa. Z powodu zaburzeń w asymetrii w przypadku preplazmy,

do obliczeń rozkładów koncentracji elektronowej brano pod uwagę średnie wartości

rozkładów fazy otrzymane na podstawie górnej i dolnej połówki interferogramów.

Do rozwiązania równania Abela stosowana była metoda FFT opisana w rozdziale 5.

Ponieważ dokładność określenia przesunięcia prążków na obrazach interferencyjnych

(metodą maksimum prążka [73]) jest stosunkowo wysoka (kilka procent), dlatego do-

kładność wyznaczenia koncentracji elektronowej wynika głównie ze stopnia asymetrii

badanej plazmy.

W związku z powyższym, w przypadku interferogramów zarejestrowanych bez

obecności preplazmy, błąd określenia koncentracji elektronowej jest stosunkowo ma-

ły, wynosi około 10 %. Jednakże w przypadku preplazmy jest większy, ze względu

na zaburzenie symetrii osiowej plazmy, ale nie przekracza 30%.
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Rysunek 7.2: Interferogramy oraz ich rekonstrukcje przedstawiające ekspansję pla-

zmy dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie

główną wiązką laserową: a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku do

preimpulsu o ∆t = 1.2 ns, dla warunków oświetlenia analogicznych jak w przypadku

bez preplazmy.

Na rys. 7.3a i b przedstawione są rozkłady koncentracji elektronowej obliczone

na podstawie interferogramów z rys. 7.1, ilustrujące ekspansję plazmy ablacyjnej

w przypadku oświetlenia jednowiązkowego (bez obecności preplazmy) za pomocą

1- i 3-harmonicznej lasera jodowego o energii około 200 J o różnej intensywności

w zależności od promienia wiązki laserowej. Na rozkładach widoczne są strefy nie-

przeźroczystości, w których ze względu na nieczytelność prążków interferencyjnych

rozkład koncentracji elektronowej był wyznaczany na podstawie rekonstrukcji roz-
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kładu prążków interferencyjnych.

Rysunek 7.3: Rozkłady koncentracji elektronowych plazmy w postaci ekwidensyto-

gramów i profili przestrzennych ilustrujące ekspansję plazmy dla t = 2 ns, przy

jednowiązkowym oświetleniu tarcz dwuwarstwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3-

harmonicznej lasera jodowego o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu

tego promieniowania na tarczy.

Jak wynika z rozkładów, rys. 7.3a, plazma ekspanduje bardziej w kierunku radial-

nym i posiada charakterystyczne minimum na osi z, które jest najbardziej widocz-

ne na rozkładach koncentracji elektronowej w przypadku najmniejszego promienia

wiązki RL = 40 µm. Gdy promień wiązki zwiększa się, strumień szybkiej składowej

plazmy zaczyna ekspandować w kierunku osiowym - prostopadle do tarczy. W odróż-

nieniu od 1-harmonicznej, w przypadku 3-harmonicznej (rys. 7.3b) ekspansja stru-

mienia plazmy ablacyjnej jest bardziej ukierunkowana wzdłuż osi z. Zarówno zasięg

frontu strumienia plazmy jak i maksymalna koncentracja elektronowa są większe niż

w przypadku 1-harmonicznej.

Obecność preplazmy wyraźnie wpływa na charakter ekspansji strumienia plazmy

zarówno dla 1-, jak i 3-harmonicznej wiązki laserowej. Ilustrują to rozkłady koncen-

tracji elektronowej przedstawione na rys. 7.4a i b. Preimpuls o małej intensywności

wytwarza z plastikowej warstwy lekką plazmę o wysokim ciśnieniu, która następnie
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powoduje ograniczenie ekspansji radialnej plazmy miedzianej o mniejszym ciśnieniu,

wytwarzanej przez wiązkę główną o dużej intensywności w centralnej części tarczy.

Rysunek 7.4: Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensyto-

gramów i profili przestrzennych przedstawiające ekspansję plazmy dla t = 2 ns,

przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie główną wiązką

laserową: a) 1- oraz b) 3- harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku do preimpul-

su o ∆t = 1.2ns, dla warunków oświetlenia analogicznych jak w przypadku bez

obecności preplazmy.

To ograniczenie radialnego rozlotu przez preplazmę wymusza osiowy charakter

ekspansji centralnej plazmy miedzianej.

Dodatkowo osiowy charakter ekspansji zwiększa się ze wzrostem promienia wiąz-

ki laserowej, co demonstrują rozkłady koncentracji elektronowej, przedstawione na

rys. 7.4a i b. W przypadku 3-harmonicznej (rys. 7.4b) wpływ preplazmy powoduje

zwiększenie koncentracji elektronowej na osi.

Na podstawie rozkładów koncentracji elektronowej zostały obliczone rozkłady

koncentracji liniowej wzdłuż strumienia plazmy ablacyjnej, a następnie liczby elek-

tronów zawarte w całym strumieniu plazmowym. Wyniki obliczeń dla dwóch rozwa-

żanych przypadków: bez oraz w obecności preplazmy, przedstawione są na rysunkach:

rys. 7.5 - rozkłady koncentracji liniowej oraz rys. 7.6 - całkowite liczby elektronów.

Uzyskane rozkłady koncentracji liniowej (rys. 7.5a) oraz całkowitej liczby elektronów
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(rys. 7.6b) w przypadku bez preplazmy, potwierdzają wpływ długości fali lasera na

charakter zmian liczby elektronów wzdłuż strumienia plazmy, otrzymany w ekspe-

rymentach z tarczami masywnymi wykonanymi z aluminium i miedzi, opisanymi

w poprzednim rozdziale.

Rysunek 7.5: Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej uzy-

skane dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych za pomocą 1- oraz

3-harmonicznej lasera jodowego w przypadku: a) bez oraz b) w obecności preimpul-

su dla różnych warunków oświetlania, zależnych od promienia wiązki laserowej.

Rysunek 7.6: Całkowite liczby elektronów w strumieniu plazmy ablacyjnej uzyska-

ne dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych za pomocą 1- oraz 3-

harmonicznej lasera jodowego w przypadku: a) bez oraz b) w obecności preimpulsu

dla różnych warunków oświetlania, zależnych od promienia wiązki laserowej.
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Podobnie jak w eksperymentach z tarczami masywnymi z Cu (rozdział 6), eks-

perymenty z tarczami dwuwarstwowymi demonstrują, że stosowanie krótszej długo-

ści fali (3-harmonicznej) wymusza ekspansję osiową i zwiększa koncentrację liniową

w strumieniu plazmy ablacyjnej, co widoczne jest porównując rozkłady koncentra-

cji liniowej dla 1- i 3-harmonicznej przedstawionych na rys. 7.5a. Różnice między

tarczami masywnymi a dwuwarstwowymi dotyczą głównie całkowitej liczby elektro-

nów w strumieniu plazmowym, która jest większa w przypadku tarczy warstwowej.

Powodem tego jest szybka ekspansja plazmy wytwarzanej z cienkiej warstwy pla-

stikowej na początku oddziaływania impulsu laserowego z tarczą dwuwarstwową.

Ponadto, z rys. 7.6a wynika, że w przypadku tarcz dwuwarstwowych i stosowania

3-harmonicznej, liczba elektronów zawarta w strumieniu plazmowym jest około dwa

razy większa w porównaniu z 1-harmoniczną i nieznacznie rośnie z promieniem wiąz-

ki dla obu harmonicznych lasera.

Obecność preplazmy (rys. 7.5b oraz rys. 7.6b) wyraźnie wpływa na rozkład i licz-

bę elektronów w strumieniu plazmowym. Jak wynika z rys. 7.5b, dla obu harmo-

nicznych kilkakrotnie rośnie liczba elektronów w przekrojach poprzecznych na całej

długości strumienia plazmowego, przy czym całkowita liczba elektronów w strumie-

niu jest większa dla 3-harmonicznej i rośnie ze wzrostem promienia wiązki laserowej,

co ilustruje rys. 7.6b.

Podsumowując przedstawione wyżej wyniki pomiarów interferometrycznych z tar-

czami dwuwarstwowymi, zrealizowane w warunkach oświetlenia jedno- i dwuwiąz-

kowego, można sformułować następujące wnioski:

• w przypadku eksperymentów jednowiązkowych, podobnie jak w eksperymen-

tach z tarczami masywnymi z Al oraz Cu, zarówno krótsza długość fali głównej

wiązki laserowej, jak i wzrost promienia w przypadku obu wiazęk, wymusza-

ją ekspansję osiową strumienia szybkiej składowej plazmy ablacyjnej, charak-

teryzującą się większym zasięgiem w kierunku prostopadłym do tarczy oraz

większą liczbą elektronów w przypadku 3-harmonicznej,

• obecność lekkiej preplazmy z CH o większym ciśnieniu, generowanej przez

wiązkę pomocniczą przed impulsem głównym, wyraźnie ogranicza radialną

ekspansję strumienia plazmowego, powodując dodatkowe zwiększenie jego eks-

pansji w kierunku osiowym oraz ponad dwukrotne zwiększenie liczby elektro-

nów w strumieniu plazmowym (w porównaniu do przypadku bez preplazmy),

wytwarzanym przy oddziaływaniu głównego impulsu laserowego z centralną

częścią tarczy dwuwarstwowej. Całkowita liczba elektronów zawarta w stru-

mieniu plazmy ablacyjnej jest większa dla 3-harmonicznej, jednak różnice te
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są mniejsze niż w przypadku bez preplazmy i słabo zależą od promienia wiązki

głównej w porównaniu do eksperymentów z tarczami masywnymi z Al i Cu,

przedstawionymi w poprzednim rozdziale.

7.2 Pomiary kształtu i rozmiarów kraterów.

Aby otrzymać informację o parametrach kraterów zastosowano metodę opisaną

w rozdziale 5.4. Fotografie replik kraterów odpowiadające kraterom otrzymanym

w tarczach dwuwarstwowych w wyniku oddziaływania tylko jednej wiązki lasero-

wej (1- i 3-harmonicznej) z tarczą, przedstawione są na rys. 7.7, natomiast dla

eksperymentów dwuwiązkowych, gdzie dodatkowo stosowano pomocniczą wiązkę

1-harmonicznej jako preimpuls, fotografie replik ilustruje rys. 7.8.

Rysunek 7.7: Fotografie replik kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetle-

niu tarcz dwuwarstwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3- harmonicznej lasera jo-

dowego o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu tego promieniowania na

tarczy.

Z fotografii replik wynika, że analogicznie jak w przypadku eksperymentów z tar-

czami masywnymi (rozdział 6), wszystkie kratery mają kształt bardzo podobny do

półsfery niezależnie od warunków oświetlenia, biorąc pod uwagę długość fali oraz

wielkość promienia głównej wiązki laserowej. Różnice dotyczą jedynie wymiarów kra-

terów (średnicy i głębokości) i zależą od długości fali, wymiarów promienia wiązki

laserowej oraz sposobu oświetlenia tarczy (jedną lub dwoma wiązkami). Podstawą

analiz ilościowych były profile kraterów, pokazane na rys. 7.9 oraz rys. 7.10, otrzy-

mane na podstawie projekcji z dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków. Na ich

podstawie obliczone były ich objętości, które przedstawia rys. 7.11
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Rysunek 7.8: Fotografie replik kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetle-

niu tarcz dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie główną wiązką laserową: a) 1-

oraz b) 3-harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku do preimpulsu o ∆t = 1.2 ns,

dla warunków oświetlenia analogicznych jak w przypadku bez preplazmy.

Rysunek 7.9: Profile kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetleniu tarcz

dwuwarstwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera jodowego

o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu tego promieniowania na tarczy.

Takie podejście, miało na celu zminimalizowanie wpływu pewnej asymetrii krate-

ru (widocznej przy porównaniu profilów z dwóch projekcji) na dokładność określenia

objętości kraterów, niezbędnej do wyznaczenia parametru N/Vkr. Pozwoliło to wy-
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znaczyć objętość krateru z błędem nieprzekraczającym 10%, co wyjaśnione było w

metodyce pomiaru opisanej w rozdziale 5.

Rysunek 7.10: Profile kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetleniu tarcz

dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie główną wiązką laserową: a) 1- i b) 3-

harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku do preimpulsu o ∆t = 1.2 ns, dla wa-

runków oświetlenia analogicznych jak w przypadku bez preplazmy.

Rysunek 7.11: Porównianie objętości krateru Vkr dla dwóch długości fali w zależ-

ności od promienia wiązki laserowej i dwóch rozważanych przypadków oświetlenia

tarczy dwuwarstwowej: a) jednowiązkowego bez preplazmy oraz b) dwuwiązkowego

z preplazmą.

Porównując obecny eksperyment z opisanym w poprzednim rozdziale, można
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zauważyć, że w przypadku oświetlenia tarcz dwuwarstwowych tylko jedną wiązka,

zależności objętości kraterów od promienia wiązki laserowej dla obu harmonicznych

(rys. 7.11a), są bardzo podobne jak w eksperymentach z tarczami masywnymi wy-

konanymi z miedzi (rys. 6.14b). W przypadku oddziaływania 1-harmonicznej z tar-

czą dwuwarstwową, rozmiary kraterów są największe dla najmniejszego promienia

RL = 40 µm i maleją z jego wzrostem (rys. 7.11a). Jest to związane z transportem

energii lasera do stałej części tarczy przez szybkie elektrony generowane w wyni-

ku absorpcji rezonansowej i zgodne z wynikami badań eksperymentalnych oraz ich

interpretacją za pomocą dwuwymiarowych symulacji numerycznych i modelu teore-

tycznego, przedstawionych w poprzednim rozdziale.

Sytuacja jest odwrotna dla 3-harmonicznej, a mianowicie rozmiary kraterów są

najmniejsze dla najmniejszego promienia wiązki laserowej i rosną w miarę zwiększa-

nia tego promienia. Zgodnie z interperetcją przedstawioną w rozdziale 6, związane

jest to z wpływem dwuwymiarowej ekspansji na proces ablacji, który w przypadku

krótszej długości fali (3-harmonicznej) związany jest z mechanizmem formowania

krateru za pomocą fali elektronowego przewodnictwa cieplnego w warunkach domi-

nacji absorpcji inverse bremsstrahlung.

Jednakże zastosowanie dwuwiązkowego oświetlania, w którym dodatkowy im-

puls 1-harmonicznej o małej intensywności wytwarza preplazmę, zasadniczo zmienia

warunki formowania krateru w przypadku, gdy główną wiązką jest 1-harmoniczna

lasera jodowego. Jak widać z zależności Vkr = f(RL), przedstawionej na rys. 7.11b,

objętości kraterów są dużo mniejsze w porównaniu z przypadkiem jednowiązkowe-

go oświetlenia w całym zakresie rozpatrywanych promieni wiązki laserowej. Nie-

wątpliwie świadczy to o słabnącej roli szybkich elektronów w transporcie energii

promieniowania laserowego do części masywnej tarczy dwuwarstwowej, generowa-

nych w wyniku absorpcji rezonansowej. Natomiast stosowanie preimpulsu razem

z 3-harmoniczną jako wiązką główną, praktycznie nie zmieniło charakteru zależności

Vkr = f(RL) otrzymanej dla oświetlenia jednowiązkowego, co wynika z porównania

zależności dla 3-harmonicznej na rys. 7.11b z zależnością na rys. 7.11a.

7.3 Określenie parametru N/Vkr

Dane eksperymentalne, na podstawie których określony został parametr N/Vkr
zamieszczone są w Tabeli 7.1. Jego zmiany dla różnych warunków oświetlenia tarcz

dwuwarstwowych w warunkach eksperymentów jednowiązkowych oraz z wpływem

preplazmy ilustruje rys. 7.12.
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Tabela 7.1: Wyniki pomiarów objętości kraterów oraz całkowitej liczby elektronów

dla różnych warunków oświetlania tarczy Cu(CH) o energii lasera 200 J .

RL I · 1016 N · 1017 V · 10−4 N/V · 1021 N · 1017 V · 10−4 N/V · 1021

µm W/cm2 elekt. elekt. el./cm3 elekt. elekt. el./cm3

1ω 3ω

40 1.59 0.24 1.65 0.14 0.44 0.83 0.51

120 0.17 0.24 0.31 0.78 0.70 1.98 0.35

160 0.09 0.38 0.16 2.31 0.65 1.89 0.34

1ωpre + 1ω 1ωpre + 3ω

40 1.59 1.48 0.09 15.6 1.27 0.77 1.66

120 0.17 1.30 0.10 12.9 1.50 1.49 1.01

160 0.09 1.57 0.22 7.20 1.72 1.85 0.93

Rysunek 7.12: Porównanie parametru N/Vkr dla dwóch długości fali w zależności

od promienia wiązki laserowej i dwóch rozważanych przypadków oświetlenia tarczy

dwuwarstwowej: a) jednowiązkowego bez preplazmy oraz b) dwuwiązkowego z pre-

plazmą.

Biorąc pod uwagę wyniki badań eksperymentalnych oraz ich interpretację w opar-

ciu o symulacje numeryczne i model teoretyczny (przedstawione w poprzednim roz-

dziale), zmiany parametru N/Vkr wydają się wystarczające, aby potwierdzić infor-

macje dotyczące mechanizmów ablacji i procesów absorpcji odpowiedzialnych za

transport energii promieniowania laserowego do tarcz dwuwarstwowych w przypad-

ku oświetlenia jednowiązkowego oraz określić wpływ preplazmy na oddziaływanie

wiązki głównej z tymi tarczami.

W związku z powyższym, odnosząc się do zmian parametru N/Vkr, w przypadku
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eksperymentów jednowiązkowych przedstawionych na rys. 7.12a, można powiedzieć,

że dla 3-harmonicznej, gdy parametr ten praktycznie nie zmienia się w całym zakresie

zmian promienia wiązki głównej, potwierdza to występowanie jednego mechanizmu

ablacji i związanego z nim procesu absorpcji. W tym przypadku krater jest formo-

wany w wyniku fali elektronowego przewodnictwa cieplnego, w którym dominującą

rolę odgrywa absorpcja inverse bremsstrahlung.

Natomiast dla 1-harmonicznej, gdzie dominującą rolę odgrywa absorpcja rezo-

nansowa, ze zmniejszaniem promienia wiązki obserwuje się silny spadek parametru

N/Vkr (rys. 7.12a), co świadczy o tym, że rośnie efektywność szybkich elektronów

w procesie formowania krateru o jednostkowej objętości 1 cm3. Można powiedzieć,

że wraz ze zmniejszaniem promienia wiązki lasera (czyli wzrostem intensywności),

żeby wyprodukować krater o objętości 1 cm3, potrzebna jest coraz mniejsza liczba

elektronów, ale za to o większej energii.

Odnosząc się do eksperymentów dwuwiązkowych z preplazmą, w przypadku

3-harmonicznej, dodatkowe oświetlenie tarczy dwuwarstwowej preimpulsem nie wpły-

wa zasadniczo na zmianę charakteru parametru N/Vkr od promienia wiązki głów-

nej (rys. 7.12b). Świadczy to o występowaniu takiego samego mechanizmu ablacji

i związanego z tym procesu absorpcji jak w przypadku oświetlenia jednowiązkowego

(rys. 7.12a).

Sytuacja diametralnie zmienia się w przypadku 1-harmonicznej (rys. 7.12b).

W odróżnieniu od oświetlenia jednowiązkowego, parametr N/Vkr, zamiast zmniej-

szać się ze zmniejszeniem promienia wiązki głównej - rośnie, osiągając dla minimalne-

go promienia (RL = 40 µm) wartość o ponad rząd większą niż w przypadku oświetle-

nia jednowiązkowego. Niewątpliwie może to świadczyć o tym, że dla 1-harmonicznej

w przypadku obecności preplazmy transport energii przez szybkie elektrony jest ma-

ło znaczący, a za proces formowania krateru odpowiedzialny jest inny mechanizm,

prawdopodobnie taki sam jak dla 3-harmonicznej, tzn. ablacja wywołana falą elek-

tronowego przewodnictwa cieplnego.

7.4 Określanie gradientu koncentracji elektrono-

wej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu preplazmy na

transport energii promieniowania laserowego do tarczy, a w szczególności jej wpływu

na mechanizm rezonansowego pochłaniania, przeprowadzona została bardziej szcze-

gółowa analiza ilościowa wyników badań interferometrycznych. Szczególnie ważnym

i przydatnym parametrem okazał się maksymalny gradient koncentracji elektrono-
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wej [55], który wyznaczono na podstawie aproksymacji eksperymentalnych, osiowych

rozkładów koncentracji elektronowej, za pomocą funkcji eksponencjalnej:

ne(z) = n0e
−z/L + ne0, (7.1)

typowej dla plazmy ablacyjnej wytwarzanej w początkowym okresie jej ekspansji,

związanym z bezpośrednim oddziaływaniem impulsu laserowego z tarczą.

Rysunek 7.13: Sposób wyznaczania gradientu gęstości elektronowej na podstawie

osiowych rozkładów koncentracji elektronowej.

Parametry aproksymowanej funkcji, rys. 7.13, określają maksymalny gradient

koncentracji elektronowej w strefie nieprzeźroczystości:

[dne/dz]z=0 = n0/L, (7.2)

gdzie: L - skala gradientu koncentracji elektronowej, n0 - maksymalna koncentracja

elektronowa.

Przedmiotem analiz były rozkłady koncentracji elektronowej przedstawione na

rys. 7.3 oraz rys. 7.4.

Zastosowanie powyższego sposobu określenia maksymalnego gradientu koncen-

tracji staje się zasadne, jeśli weźmie się pod uwagę czas trwania impulsu laserowego

(około 250 ps) oraz moment rejestracji interferogramu, który wynosi t = 2 ns.
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Rysunek 7.14: Rozkłady koncentracji elektronowej i odpowiadające im osiowe profile

ilustrujące ekspansję plazmy w chwili t = 2 ns przy oświetlaniu tarcz dwuwarstwo-

wych 1- lub 3-harmoniczną lasera o energii około 200 J w przypadku: a) i b) bez

obecności preplazmy oraz c) i d) z preplazmą przy różnym zogniskowaniu wiązki

laserowej na tarczy.
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Rysunek 7.15: Rozkłady koncentracji osiowej w strumieniu plazmy ablacyjej oraz ich

aproksymacja funkcją eksponencjalną określającą maksymalny gradient koncentracji

elektronowej w chwili t = 2 ns, przy oświetlaniu tarcz dwuwarstwowych 1- lub

3-harmoniczną lasera o energii około 200 J w przypadku: a) i b) bez obecności

preplazmy oraz c) i d) z preplazmą przy różnym zogniskowaniu wiązki laserowej na

tarczy.
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Ponieważ w momencie rejestracji interferogramu stan plazmy jest określony przez

adiabatyczną ekspansję stałej masy materiału tarczy w czasie i jest on kilkakrotnie

dłuższy niż proces ablacji (który jest porównywalny z czasem impulsu lasera), to cha-

rakterystyczna koncentracja elektronowa plazmy w pobliżu granicy z ciałem stałym

powinna być znacznie niższa niż koncentracja krytyczna.

Uzyskane na podstawie danych eksperymentalnych i proponowanej metody, in-

formacje o maksymalnych gradientach koncentracji elektronowej są w dobrej zgod-

ności z teoretycznymi ocenami gradientów obliczonymi za pomocą ww. modelu ana-

litycznego plazmy ablacyjnej. Zgodność ta niewątpliwie potwierdza słuszność za-

stosowanej metodyki do analizy danych interferometrycznych. Porównanie wyników

eksperymentalnych z teoretycznymi przedstawione będzie w dalszej części rozdziału.

Na rys. 7.14 przedstawione są rozkłady koncentracji elektronowej w strumieniu

plazmy ablacyjnej oraz odpowiadające im profile osiowej koncentracji elektronowej

zarejestrowane w chwili ekspansji t = 2ns, dla różnych warunków oświetlenia tarcz

dwuwarstwowych promieniowaniem lasera jodowego, odnoszących się do dwóch roz-

ważanych przypadków: (i) bez obecności preplazmy (rys. 7.14a, b) oraz (ii) z pre-

plazmą (rys. 7.14c, d). Jak wynika z tych rozkładów, zarówno wzrost promienia

wiązki laserowej, jak i obecność preplazmy prowadzi do zwiększenia osiowego zasię-

gu strumienia plazmy ablacyjnej dla obu harmonicznych oraz do zmian maksymalnej

koncentracji elektronowej i jej profilu w zależności od długości fali lasera.

Zgodnie z proponowaną metodyką, na podstawie osiowych profilów koncentracji

elektronowej uzyskano ilościowe informacje o maksymalnej koncentracji elektrono-

wej, skali gradientu koncentracji, a następnie o maksymalnym gradiencie koncentra-

cji elektronowej. Szczegóły dopasowania dla każdego z rozkładów osiowych demon-

struje rys. 7.15. Zestawienie parametrów strumienia plazmy ablacyjnej uzyskane na

podstawie dopasowania funkcji eksponencjalnej dla wszystkich analizowanych roz-

kładów osiowych zamieszczone jest w Tabeli 7.2.

Na podstawie danych z Tabeli 7.2 zostały sporządzone zależności pokazujące

zmiany maksymalnego gradientu koncentracji elektronowej oraz maksymalnej kon-

centracji i skali gradientu od warunków oświetlenia. Rys. 7.16a dotyczy zmian tych

wielkości w funkcji promienia wiązki laserowej w przypadku jednowiązkowego oświe-

tlenia wiązką główną 1- i 3-harmonicznej, natomiast wpływ preplazmy na te para-

metry przedstawiony jest rys. 7.16b.

Jak wynika z rys. 7.16a, maksymalny gradient koncentracji elektronowej wystę-

puje w przypadku 1-harmonicznej i minimalnego promienia wiązki laserowej, a jego

wartość wynosi 5.6 × 1021 cm−4. Jest to potwierdzeniem rezultatów badań ekspe-

rymentalnych i teoretycznych przedstawionych w rozdziale 6, z których wynika, że
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w takim przypadku energia lasera przenoszona jest do tarczy masywnej przez szyb-

kie elektrony generowane na skutek absorpcji rezonansowej. Jednak zmniejszanie

się maksymalnego gradientu koncentracji wraz ze zmniejszaniem promienia wiązki

laserowej świadczy o słabnięciu roli tego mechanizmu w procesie ablacji na korzyść

ablacji wywołanej falą elektronowego przewodnictwa cieplnego.

Tabela 7.2: Parametry charakteryzujące osiowy rozkład koncentracji elektronowej

strumienia plazmy ablacyjnej: n0 - maksymalna koncentracja elektronowa, L - skala

gradientu koncentracji elektronowej oraz dne/dz - maksymalny gradient koncentracji

elektronowej dla różnych warunków oświetlenia tarcz dwuwarstwowych dla dwóch

przypadków: bez obecności preplazmy jak i z preplazmą.

1ω 3ω

RL n0 · 1020 L · 10−2 n0/L · 1021 n0 · 1020 L · 10−2 n0/L · 1021

µm cm−3 µm cm−4 cm−3 µm cm−4

Bez preplazmy

40 1.0 180 5.6 0.9 330 2.7

120 0.6 210 2.9 1.9 380 5.0

160 0.9 320 2.8 1.9 370 5.1

Z preplazmą

40 1.3 670 1.9 1.2 610 2.0

120 1.0 520 1.9 1.5 620 2.4

160 0.9 580 1.6 2.0 590 3.4

W przypadku 3-harmomicznej sytuacja jest odwrotna, tj. maksymalny gradient

rośnie ze wzrostem promienia wiązki laserowej. Jest to konsekwencją mechanizmu

ablacji wywołanego falą elektronowego przewodnictwa cieplnego w warunkach wystę-

powania zderzeniowego procesu absorpcji - inverse bremsstrahlung, którego efektyw-

ność rośnie wraz ze zwiększeniem się osiowej ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej

w wyniku wzrostu promienia wiązki laserowej. Zostało to potwierdzone obliczeniami

numerycznymi w oparciu o model teoretyczny plazmy ablacyjnej.

Biorąc pod uwagę wpływ dwuwymiarowej ekspansji plazmy na mechanizmy abla-

cji oraz zmiany maksymalnej koncentracji elektronowej i skali gradientu w zależności

od promienia wiązki laserowej, zmiany maksymalnego gradientu koncentracji elek-

tronowej od długości fali można wytłumaczyć następująco.

Dla 1-harmonicznej w zakresie promieni wiązki RL < 120 µm, gdy dominuje

ablacja wywołana przez szybkie elektrony, na którą dwuwymiarowa ekspansja ma
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niewielki wpływ, maksymalny gradient koncentracji maleje ze wzrostem się promie-

nia wiązki. Głównym powodem tego, jest zmniejszenie się koncentracji elektronowej

(zobacz zmiany nemax na rys. 7.16a), ponieważ w tym zakresie zmian promienia wiąz-

ki laserowej, wartość skali gradientu (L) pozostaje praktycznie na tym samym po-

ziomie. Jest to w zgodności z modelem teoretycznym (rys. 6.22b). Dla RL > 120 µm

z powodu wpływu jednowymiarowej ekspansji i zwiększenia się koncentracji elek-

tronowej spadek maksymalnego gradientu zostaje zatrzymany, a gradient posiada

praktycznie tą samą wartość.

Rysunek 7.16: Zmiany parametrów charakteryzujących osiowy rozkład koncentracji

elektronowej strumienia plazmy ablacyjnej: n0, L oraz dne/dz w funkcji promienia

wiązki laserowej dla 1- i 3-harmonicznej w przypadku: a) bez obecności preplazmy

oraz b) z obecnością preplazmy.

Dla 3-harmonicznej w całym zakresie zmian promienia wiązki dominuje mecha-

nizm ablacji spowodowany falą elektronowego przewodnictwa cieplnego. Wówczas

wzrost jednowymiarowej ekspansji rośnie z promieniem wiązki laserowej powodując
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zwiększenie maksymalnej koncentracji elektronowej, przy zachowaniu skali gradien-

tu na praktycznie tym samym poziomie (zobacz zmiany nemax i L na rys. 7.16b),

a maksymalny gradient koncentracji elektronowej rośnie osiągając maksymalną war-

tość dla największego promienia wiązki na poziomie mniejszym niż w przypadku

1-harmonicznej i minimalnego promienia wiązki laserowej. Jest to zgodne z mode-

lem teoretycznym (rys. 6.22a).

W przypadku dwuwiązkowego oświetlenia tarcz dwuwarstwowych (rys. 7.16b),

preplazma wytwarzana z cienkiej plastikowej warstwy (o grubości 25 µm) impulsem

pomocniczym z wyprzedzeniem ∆t = 1.2 ns przed główną wiązką laserową, zauwa-

żalnie wpływa na zwiększenie skali gradientu koncentracji elektronowej strumienia

plazmy ablacyjnej dla obu harmonicznych lasera i jak wynika z rys. 7.16b, pozostaje

na podobnym poziomie około L = 600 µm w całym zakresie zmian promienia wiąz-

ki laserowej. Ponieważ preplazma nie wpływa istotnie na maksymalną koncentrację

elektronową dla obu harmonicznych i zmiany są podobne jak w przypadku oświetle-

nia jednowiązkowego (rys. 7.16a), maksymalny gradient koncentracji elektronowej

zmienia się ze zmianą skali gradientu stosownie dla każdej z harmonicznych lasera.

W przypadku 3-harmonicznej maksymalny gradient rośnie w funkcji promienia

wiązki laserowej (podobnie jak przy oświetleniu jednowiązkowym) i osiąga maksy-

malną wartość dla RL = 160 µm.

Natomiast dla 1-harmonicznej preplazma zasadniczo zmienia charakter zmian

maksymalnego gradientu i jego bezwględne wartości w zależności od promienia wiąz-

ki laserowej. Dla minimalnego promienia wiązki RL = 40 µm, maksymalny gradient

jest około 3 krotnie mniejszy w porównaniu z sytuacją bez preplazmy.

Świadczy to o tym, że w obecności preplazmy transport energii lasera do tarczy

masywnej z udziałem szybkich elektronów jest nieefektywny.

7.5 Dyskusja wyników badań w oparciu o dwu-

wymiarowy analityczny model plazmy abla-

cyjnej

7.5.1 Skalowanie objętości kraterów formowanych w tarczach

dwuwarstwowych

Aby przedyskutować efektywność transportu energii lasera do tarczy dwuwar-

stwowej w oparciu o pomiary objętości kraterów oraz model teoretyczny opisany

w rozdziale 6, zaproponowano następujące wyrażenie na objętość krateru formowa-
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nego w tarczach dwuwarstwowych [55]:

Vkr =
KabσpσsEL

αερa
, (7.3)

w którym efektywność ablacyjnego obciążenia reprezentowana jest przez iloczyn

σpσs, w którym:

σp =
21/2µ3/4

(2π)3/4(γ + 1)1/2I1/4τ 3/4ρ1/2
ψ1/2

(2ψ − 1)3/2
, (7.4)

gdzie Ψ =
(
1 + 23/4

3
ξ
R

)
- współczynnik uwzględniający dwuwymiarowość ekspansji

poprzez współrzędną ξ, określającą wymiar ogniska plazmowego.

Natomiast σs opisana jest zależnością:

σs ≈ [(γ1 + 1)(γ2 + 1)]1/2 (ρ1/ρ2)1/2, (7.5)

gdzie: γ1 i γ2 - wykładniki adiabatyczne odpowiednio dla plastiku i miedzi, uwzględ-

niające straty energii wiązki laserowej związane z odbiciem fali uderzeniowej przez

cienką zewnętrzną warstwę plastiku tarczy dwuwarstwowej. Zakładając słabą zależ-

ność od γ1 i γ2, oszacowano, że σs ≈ 1/3.

Do obliczeń brano pod uwagę występowanie dwóch źródeł masy, reprezentowa-

nych przez masę powierzchniową µ w wyrażeniu 7.4, związanych z dwoma mechani-

zmami ablacji:

Masa powierzchniowa (µ) jest określona przez:

• głębokość nagrzewania materiału w przypadku fali elektronowego przewodnic-

twa cieplnego

µc ≈ κ1/3I2/3τ 2/3C
−7/6
V (7.6)

• lub przez zasięg szybkich elektronów generowanych w wyniku absorpcji rezo-

nansowej [48, 53]:

µe =
E20Amp

4πe4ZΛ
, E0 ≈ 8

(
ILλ

2
µ

)2/3
. (7.7)

W konsekwencji zależność objętości krateru od promienia wiązki laserowej oświetla-

jącej tarczę dwuwarstwową, jest określona przez efektywność obciążenia ablacyjnego

warstwy z plastiku, którą należy traktować jako ablator. Tak więc, dla warunków

rozpatrywanych eksperymentów wyrażenia (7.6) i (7.7) wykazują następujące relacje

pomiędzy masą ablacyjną plastiku µc i µe.

W przypadku 3-harmonicznej: µc > µe dla całego zakresu zmian promienia wiąz-

ki laserowej stosowanego w eksperymencie, natomiast w przypadku 1-harmonicznej:

µc > µe dla RL = 160 µm oraz 120 µm, ale dla RL = 80 µm i 40 µm gdy µc < µe.
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A zatem w przypadku 1-harmonicznej wzrost masy powierzchniowej i tym sa-

mym wzrost gęstości ablacji płaskiej powierzchni tarczy (związany ze wzrostem in-

tensywności lasera) jest silniejszy w przypadku transportu energii przez szybkie

elektrony niż w przypadku elektronowego przewodnictwa cieplnego. Oznacza to, że:

ρa(e) ∝ I3/2, podczas gdy ρa(c) ∝ I1/2, a dla danej intensywności lasera: ρa(e) ∝ R−3L ,

podczas gdy ρa(c) ∝ R−1L .

Natomiast dla RL  120 µm i dwóch długości fali proces ablacji jest indukowany

przez falę elektronowego przewodnictwa cieplnego i z tego powodu efekt dwuwy-

miarowej (bocznej) ekspansji może być zaniedbany, ponieważ: ξ < RL. Tak więc,

ρ ≈ ρa(c) i Vkr ∝ σ(c) ∝ R
−1/2
L . Zatem dla dużych promieni i dwóch długości fali

objętość krateru słabo zależy od promienia.

Jednakże dla RL ¬ 80 µm efekt dwuwymiarowej ekspansji jest silny, ponie-

waż: ξ >> RL i dlatego ρ/ρa ∝ (RL/L)2 ∝ R2Lµ/I. Z tych wyrażeń otrzymuje się

ρ(e)/ρa(e) ∝ R
4/3
L oraz ρ(c)/ρa(c) ∝ R

8/3
L .

Podsumowując można powiedzieć, że w przypadku 3-harmonicznej, gdy abla-

cja spowodowana jest falą elektronowego przewodnictwa cieplnego, objętość krateru

Vkr ∝ σ(c) ∝ R
5/6
L . Dla 1-harmonicznej, kiedy ablacja zachodzi w wyniku grzania

szybkimi elektronami, Vkr ∝ σ(e) ∝ R
−5/6
L .

Do oceny, jako przykład, wzięto pod uwagę charakterystyki kraterów uzyskane

w przypadku dużych promieni wiązki laserowej. Oszacowania oparte na wyrażeniach

7.4 oraz 7.6 dają następujące wartości efektywności obciążenia ablacyjnego odpo-

wiednio dla 1- i 3-harmonicznej: σp ≈ 2.4× 10−2 oraz σp ≈ 6.5× 10−2.

Podstawiając te wartości, jak również pozostałe: σs = 0.33, αε = 2.3× 103 J/g,

ρ = 8.9 g/cm3, EL = 200 J , do wyrażenia 7.3, otrzymuje się najlepszą zgodność

z eksperymentem, gdy współczynniki absorpcji wynoszą Kab = 0.2 i Kab = 0.6 odpo-

wiednio dla 1-harmonicznej i 3-harmonicznej. Obliczone objętości karterów wynoszą

odpowiednio: Vkr ≈ 2× 10−5cm−3 oraz Vkr ≈ 1.5× 10−4cm−3 dla 1 i 3-harmonicznej

i korespondują z objętościami otrzymanymi w eksperymencie, a współczynniki ab-

sorpcji Kab = 0.2 w przypadku 1-harmonicznej i Kab = 0.6 dla 3-harmonicznej są

w dobrej zgodności z numerycznymi symulacjami otrzymanymi przy pomocy kodu

2D ATLANT-HE (patrz rozdzial 6).

Należy również wyjaśnić, że skalowanie kraterów w przypadku 3-harmonicznej

daje wartości bliskie eksperymentalnym w całym zakresie zmian promienia wiązki

laserowej, natomiast skalowanie w przypadku 1-harmonicznej jest poprawne tylko

w przypadku dużych promieni wiązki laserowej dla RL = 120 − 160 µm. Dla ma-

łych promieni wiązki skalowanie analityczne daje wartości mniejsze niż obserwowane

w eksperymencie. Jest to spowodowane tym, że część szybkich elektronów o wysokiej
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energii generuje krater przez bezpośrednie grzanie tarczy stałej, które jest bardziej

efektywne niż formowanie kraterów przez falę uderzeniową.

W związku z powyższym dla 1-harmonicznej efektywność transportu energii do

gęstej plazmy przez szybkie elektrony, których energie rosną ze zmniejszeniem pro-

mienia wiązki lasera (czyli wzrostem intensywności), jest silniejszy od efektu dwu-

wymiarowej ekspansji, gdy efektywność transportu energii do fali uderzeniowej jak

również objętość krateru rosną ze zmniejszeniem promienia wiązki lasera.

W przypadku 3-harmonicznej, ablacja pod wpływem elektronowego przewod-

nictwa cieplnego jest słabsza niż efekt dwuwymiarowej ekspansji plazmy ablacyjnej

i z tego powodu efektywność transportu energii do fali uderzeniowej i objętość kra-

teru zmniejszają się ze zmniejszeniem promienia wiązki lasera.

7.5.2 Porównanie maksymalnego gradientu koncentracji elek-

tronowej z rozwiązaniami teoretycznymi

Analityczne rozwiązania w oparciu o teoretyczny model plazmy ablacyjnej dla

gradientu koncentracji elektronowej uzyskano tylko dla jednowiązkowego oświetlenia

tarcz dwuwarstwowych.

Zależności gradientu koncentracji elektronowej od promienia wiązki lasera i dłu-

gości fali promieniowania laserowego (analogicznie jak dla kraterów) są również zde-

finiowane przez właściwości formowania ablacji przy dwóch różnych mechanizmach

transportu energii promieniowania laserowego do masywnej części tarczy, tzn. przez

szybkie elektrony oraz elektronowe przewodnictwo cieplne. Biorąc pod uwagę, że po

zakończeniu impulsu laserowego plazma ablacyjna ekspanduje adiabatycznie, mak-

symalny gradient koncentracji elektronowej w chwili rejestracji interferogramu ti

może być zdefiniowany jako:

dne
dz
≈ C

Zq
Amp

ρ

ξi

ξ

ξi
(7.8)

gdzie: ρ - gęstość plazmy ablacyjnej wyrażona przez równanie (6.5), ξi ≈ τiξ/τ -

rozmiar ogniska plazmowego w chwili ti, Zq - ładunek jonów, oraz C - stała.

Teoretyczne wartości gradientu koncentracji elektronowej na podstawie zależ-

ności (7.8), obliczono dla Zq/A = 0.4 i czasu ekspansji ti = 3.45 ns (ti = 14τ),

podstawiając do wyrażenia na ρ odpowiednią masę powierzchniową (korzystając

z wyrażeń na µ: (7.6) lub (7.7)), stosownie do dominującego mechanizmu ablacji

w zależności od długości fali oraz wielkości promienia wiązki laserowej.

Porównanie wyników teoretycznych z eksperymentalnymi w przypadku jedno-

wiązkowego oświetlania tarczy dwuwarstwowej 1- i 3-harmoniczną ilustruje rys. 7.17.

126



Tak jak w przypadku skalowania objętości kraterów obliczenia były realizowane dla

współczynników absorpcji: Kab = 0.2 w przypadku 1-harmonicznej i Kab = 0.6 - 3

harmonicznej, które są w dobrej zgodności z numerycznymi symulacjami za pomocą

2D ATLANT-HE. Najlepsze dopasowanie wyników obliczeń do eksperymentalnych

danych uzyskano dla C = 1.8.

Rysunek 7.17: Porównanie maksymalnego gradientu koncentracji elektronowej przy

jednowiązkowym oświetleniu tarczy dwuwarstwowej dla 1- i 3-harmonicznej: a) dane

eksperymentalne oraz b) teoretyczne.

Z analitycznych rozwiązań (rys. 7.17b) wynika, że:

• dla dużych promieni wiązki laserowej (RL = 120 µm i 160 µm) i obu har-

monicznych, gdy dominuje ablacja wywołana przewodnictwem elektronowym

cieplnym, gradient koncentracji elektronowej: dne/dz ∝ R−2/3,

• dla małych promieni wiązki (RL = 80 µm i 40 µm) i 3-harmonicznej, gdzie na-

dal obowiązuje mechanizm elektronowego przewodnictwa cieplnego, gradient

gęstości silnie maleje ze zmniejszaniem promienia jak: dne/dz ∝ R2, natomiast

• dla 1-harmonicznej i małych promieni (RL = 80 µm i 40 µm), gdy za trans-

port energii odpowiedzialne są szybkie elektrony, gradient silnie wzrasta jak:

dne/dz ∝ R−2.

7.6 Podsumowanie badań transportu energii pro-

mieniowania laserowego w tarczach dwuwar-

stwowych weryfikujące warunki SI

Prezentowane badania plazmy ablacyjnej i formowania krateru na eksperymencie

PALS z oczywistych względów realizowane były w warunkach daleko odbiegających
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od realistycznego ICF związanego z koncepcją SI. Nie mniej jednak prowadzone

symulacje numeryczne, dla warunków jakie są oczekiwane od laserów megadżulo-

wych [1], wskazują na ich duży związek z uzyskanymi wynikami eksperymentalnymi

prezentowanymi w tym rozdziale.

Uzyskane w tych eksperymentach wartości skali gradientu koncentracji na po-

ziomie L = 350 µm, przedstawionymi na rys. 7.16a, korespondują z symulacjami

numerycznymi kompresji tarcz termojądrowych dla obecnie największego, układu

laserowego NIF [92] - skale gradientu są bardzo podobne, mimo że preplazma jest

dużo zimniejsza z powodu ograniczonej energii lasera dostępnej dla jej tworzenia na

eksperymencie PALS.

Jednak mimo dużych oczekiwań związanych z 1-harmoniczną potwierdzonych

w eksperymentach jednowiązkowych, eksperymenty dwuwiązkowe z preplazmą wy-

kazały znaczny spadek efektywności transportu energii lasera do stałej części tarczy

w stosunku do 3-harmonicznej. Z tego powodu zarówno liczba szybkich elektronów,

jak i ich temperatura znacząco spadają.

Tak więc, w przypadku stosowania 1-harmnicznej jako wiązki głównej wytwa-

rzającej falę uderzeniową, obecność preplazmy nie stwarza dobrych warunków dla

absorpcji rezonansowej i tym samym zamiany energii laserowej w szybkie elektro-

ny. Skutkuje to tłumieniem wkładu szybkich elektronów w proces ablacji. Znacznie

zmniejsza to efektywność transportu energii laserowej do gęstych obszarów plazmy

pod wpływem preplazmy utworzonej przez preimpuls 1-harmonicznej o niższej inten-

sywności, co jest wyraźnie widoczne w objętościach kraterów (rys. 7.10), gradientach

koncentracji elektronowej (rys. 7.16b) oraz zmianach parametru N/Vkr (rys. 7.12)

otrzymanych dla najmniejszych promieni wiązki laserowej.

W przypadku 3-harmonicznej preplazma nie wpływa istotnie na transport energii

laserowej do fali uderzeniowej generowanej w masywnej masywnej tarczy dwuwar-

stwowej.

Podsumowując wyniki badań odnoszące sie do eksperymentów dwuwiązkowych

z preplazmą, można powiedzieć, że skoro absorpcja rezonansowa jest mało efektyw-

na w przypadku 1- i 3-harmonicznej, co potwierdzają pomiary interferometryczne

to za transport energii szybkich elektronów mogą być odpowiedzialne inne procesy

bezzderzeniowe przedstawione w Tabeli 2.2, które mogą się rozwijać w przypad-

ku rozciągłej plazmy ablacyjnej o dużej skali gradientu koncentracji. Z Tabeli tej

wynika, że w warunkach eksperymentu PALS mogą to być:

• w przypadku 1-harmonicznej: rozproszenie Brillouina,

• w przypadku 3-harmonicznej: rozpraszanie Ramana oraz dwuplazmonowy roz-

pad.
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Jednakże ww. procesy oddziaływania nieliniowego nie mają istotnego wpływu na

efektywność ablacji i ciśnienie ablacyjne w odniesieniu do dwóch głównych mecha-

nizmów absorpcji zidentyfikowanych w eksperymentach.

Ponadto stwierdzony w przypadku 3-harmonicznej wpływ dwumiarowej ekspan-

sji plazmy ablacyjnej na efektywność obciążenia ablacyjnego wskazuje, że stoso-

wanie minimalnego promienia wiązki laserowej (dla tej długości fali) nie stwarza

optymalnych warunków z punktu widzenia realizacji koncepcji SI. Jest to poniekąd

w sprzeczności z dotyczasowymi badaniami prowadzonymi w innych laboratoriach,

a także eksperymentami na PALS realizowanymi przez innych badaczy, ponieważ

stosowano w nich wyłącznie zogniskowanie wiązki laserowej do minimalnych roz-

miarów na tarczy.

Badania zrealizowane w pracy sugerują, że optymalny promień wiązki laserowej

powinien być większy od minimalnego, kosztem mniejszej temperatury elektrono-

wej plazmy ablacyjnej, ale za to z większą gęstością, powodując istotne zwiększenie

ciśnienia ablacyjnego.
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Rozdział 8

Wnioski

8.1 Podsumowanie osiągnięć zrealizowanych ba-

dań

W pracy przedstawione są wyniki badań dotyczące tematyki realizacji fuzji iner-

cyjnej poprzez koncepcję shock ignition, realizowane na eksperymencie PALS (Pra-

gue Asterix Laser System), we współpracy międzynarodowej w ramach projektów

LaserLab [44, 45, 46, 47] z udziałem autorki rozprawy.

Wymiernym wkładem autorki rozprawy w te badania są pomiary interferome-

tryczne i efektywności procesu formowania krateru wykonywane pod kierunkiem

profesora Tadeusza Pisarczyka - promotora i jednocześnie kierownika projektów La-

serLab. Dotyczą one problemów związanych z procesami transportu energii promie-

niowania laserowego, podczas oddziaływania tego promieniowania z tarczami o róż-

nej konstrukcji oraz różnych warunkach ich oświetlenia, odnoszących się do długości

fali i zogniskowania na tarczy.

W zakres tematyki rozprawy weszły dwie kategorie eksperymentów:

Pierwsza kategoria dotyczy poznania mechanizmów absorpcji promieniowania la-

serowego, odpowiedzialnych za transport energii do fali uderzeniowej generowanej

w tarczy masywnej (rys. 5.3a). Badania te realizowane były przy oświetleniu poje-

dynczą wiązką 1- lub 3-harmonicznej lasera jodowego PALS, płaskich tarcz masyw-

nych wykonanych z materiałów o różnej liczbie atomowej: aluminium oraz miedzi.

Drugą kategorię stanowią eksperymenty z dwuwiązkowym oświetleniem tarcz

o konstrukcji dwuwarstwowej (rys. 5.3b) symulujące warunki SI. Jedna z wiązek

(1-harmoniczna) o małej intensywności (tzw. preimpuls) generowała preplazmę imi-

tującą komprymowaną plazmę w tarczach termojądrowych do realizacji ICF. Nato-

miast druga - główna wiązka (1- lub 3-harmoniczna) o odpowiednio wysokiej inten-

sywności i opóźniona w stosunku do preimpulsu, imitowała zapalającą falę udarową
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w masywnej części tarczy dwuwarstwowej.

Aby badać proces transportu energii promieniowania laserowego wykorzystywane

były dwie główne diagnostyki: (i) 3-kadrowa interferometria do pomiaru parametrów

plamy ablacyjnej oraz (ii) pomiary objętości kraterów formowanych w masywnej

części tarcz dwuwarstwowych.

Uzyskanie prezentowanych w rozprawie wyników badań wymagało od doktorant-

ki: (i) zrealizowania pomiarów interferometrycznych na PALS adekwatnych do ww.

eksperymentów plazmowych, (ii) analizy ilościowej wyników badań interferometrycz-

nych oraz tarcz z kraterami, w celu uzyskania informacji o przestrzenno-czasowych

rozkładach koncentracji elektronowej plazmy ablacyjnej i objętościach kraterów oraz

(iii) interpretacji uzyskanych rozkładów koncentracji elektronowej i skorelowanych

z tymi rozkładami objętościami kraterów.

Podsumowując osiągnięcia uzyskane w pracy oraz formułując wnioski końcowe

autorka pracy stwierdza, że:

W zakresie przygotowania i realizacji badań eksperymentalnych wy-

magało to:

• opracowania koncepcji przeprowadzenia badań biorąc pod uwagę cele badaw-

cze do osiągnięcia i postawioną tezę,

• przygotowania tarcz laserowych odpowiednich dla badań zaplanowanych w ra-

mach ww. eksperymentów,

• przygotowania i instalacji 3-kadrowego interferometru w opcji dostosowanej do

przeprowadzenia badań plazmowych co wymagało jego modernizacji, zjusto-

wania i testowania w celu doboru optymalnych warunków rejestracji interfe-

rogramów,

• obsługi interferometru w czasie sesji pomiarowych, zapisywanie danych, kon-

trolowanie na bieżąco poprawności zjustowania interferometru oraz warunków

rejestracji w celu uzyskania dobrej jakości obrazów.

W zakresie ilościowej analizy danych z pomiarów interferometrycznych

i pomiaru parametrów kraterów bezpośredni wkład stanowią:

• Ilościowa obróbka wszystkich interferogramów wchodzących w zakres rozprawy

i uzyskanie informacji o:

– przestrzenno-czasowych rozkładach koncentracji elektronowej plazmy abla-

cyjnej,

– osiowych profilach koncentracji elektronowej w plazmie ablacyjnej,
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– rozkładach koncentracji liniowej wzdłuż strumienia plazmy ablacyjnej

w różnych chwilach ekspansji,

– całkowitej liczbie elektronów zawartych w strumieniu plazmowym dla róż-

nych czasów ekspansji.

• Uzyskanie informacji o objętościach kraterów na podstawie replik, stosując

metodę dwuprojekcyjnej tomografii.

• Wyznaczenie parametru N/Vkr na podstawie danych o całkowitej liczbie elek-

tronów w plazmie ablacyjnej, skorelowanej z objętością krateru.

• Określenie maksymalnego gradientu koncentracji elektronowej i jego skali na

podstawie osiowych profili koncentracji elektronowych.

• Graficzna edycja ww. danych dla potrzeb realizacji rozprawy oraz przygoto-

wania materiału naukowego do prezentacji na konferencjach naukowych lub

publikacji w czasopismach naukowych.

W zakresie interpretacji otrzymanych wyników badań i formułowania

wniosków z eksperymentów zrealizowanych przy jednowiązkowym oświe-

tleniu tarcz masywnych wykonanych z Al i Cu osiągnięcia dotyczą:

Określenia wpływu długości fali i promienia wiązki laserowej na:

• Parametry i charakter ekspansji szybkiej składowej plazmy, czynników istot-

nych z punktu widzenia wyboru momentu rejestracji interferogramów oraz

analizy procesów absorpcji i związanych z nimi mechanizmów ablacji. Wybra-

no moment t = 2 ns po impulsie laserowym, związany z adiabatyczną ekspan-

sją szybkiej składowej plazmy, wytwarzanej w wyniku podczas bezpośredniego

oddziaływania impulsu laserowego z tarczą.

• Efektywność przekazu energii promieniowania laserowego do tarczy masywnej

na podstawie objętości kraterów, jako głównego czynnika w identyfikacji praw-

dopodobnych mechanizmów absorpcji odpowiedzialnych za transport energii

lasera do fali uderzeniowej.

• Na parametr: N/Vkr, którego zmiany pozwalają monitorować wkład elektro-

nów zawartych w strumieniu szybkiej składowej plazmy ablacyjnej w proces

formowania krateru.
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Zidentyfikowania dwóch mechanizmów absorpcji:

1. rezonansowej - występującej w przypadku 1-harmonicznej, której wkład w pro-

ces ablacji wywołanej szybkimi elektronami rośnie z intensywnością (wraz ze

zmniejszeniem promienia) wiązki laserowej oraz

2. zderzeniowej (inverse bremsstrahlung) - występującej w przypadku

3-harmonicznej dla intensywności, odpowiadającej całemu zakresowi zmian

promienia wiązki laserowej: RL = 40−160 µm oraz dla 1-harmonicznej w przy-

padku małych intensywności, odpowiadających dużym promieniom wiązki la-

serowej: RL > 120 µm. W tym przypadku ablacja materiału wywołana jest

falą elektronowego przewodnictwa cieplnego.

Badania eksperymentalne demonstrują również, że efektywność procesów abla-

cji związanych z mechanizmami absorpcji, zależy od charakteru ekspansji szybkiej

składowej plazmy stwierdzonej w pomiarch interferometrycznych.

W przypadku 1-harmonicznej wpływ dwuwymiarowości ekspansji plazmy wystę-

pujący dla małych wartości jest do pominięcia.

Natomiast, dla 3-harmonicznej jego rola jest szczególnie istotna. W tym przypad-

ku, wzrost osiowej ekspansji plazmy w kierunku prostopadłym do tarczy ze zwiększe-

niem promienia wiązki laserowej (stwierdzony w pomiarach interferometrycznych),

prowadzi przypadku do wzrostu ciśnienia ablacyjnego, czego dowodem jest formowa-

nie kraterów o coraz większej objętości - odwrotnie jak w przypadku 1-harmonicznej.

Wyszczególnione wyżej dokonania i osiągnięcia stanowią bezpośredni wkład

naukowo-badawczy i techniczny autorki w badania zrealizowane w ramach tema-

tyki rozprawy.

Dodatkowym wkładem naukowym jest interpretacja wyników badań ekspery-

mentalnych za pomocą symulacji numerycznych i modelu teoretycznego, która była

prowadzona w ścisłej współpracy autorki z grupą teoretyczną profesora S.Yu. Gu-

skova z Instytutu Fizycznego im. Lebiediewa w Moskwie. Interpretacja teoretyczna

stanowi integralną część badań zrealizowanych w zakresie tematyki rozprawy, a au-

torka rozprawy jest współautorem wszystkich opublikowanych prac i prezentacji

konferencyjnych. W kilku pracach i większości prezentacji jest pierwszym autorem.

Wnioski wynikające z interpretacji badań eksperymentalnych

w oparciu o symulacje numeryczne i model analityczny

Uzyskane dane z symulacji numerycznych za pomocą kodu 2D ATLANT-HE oraz

z analiz teoretycznych, prowadzonych w oparciu o model analityczny dla warunków

eksperymentów, pokazały dużą zgodność w kwestiach dotyczących:
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• występowania dwóch mechanizmów absorpcji: rezonansowej i inverse brems-

strahlung oraz związanych z nimi procesów ablacji: (i) wywołanej przez nagrze-

wanie szybkimi elektronami w przypadku pochłaniania rezonansowego oraz (ii)

falą elektronowego przewodnictwa cieplnego w przypadku absorpcji zderzenio-

wej oraz

• wpływu dwuwymiarowości na efektywność ww. mechanizmów ablacji.

Bardzo dobrą zgodność eksperymentu z modelowaniem numerycznym uzyskano

dla ablacji spowodowanej nagrzewaniem tarczy przez szybkie elektrony, występu-

jącej w przypadku 1-harmonicznej dla największych intensywności i minimalnych

promieni wiązki laserowej. Objętości obliczonych kraterów są prawie takie same jak

uzyskane w eksperymencie.

Dwuwymiarowe symulacje numeryczne za pomocą kodu 2D ATLANT-HE umoż-

liwiły uzyskanie ilościowych danych odnośnie:

• udziału absorpcji rezonansowej i inverse bremsstrahlung w całkowitej absorpcji

energii promieniowania laserowego przez plazmę ablacyjną (przedstawionych

w tabeli 6.2) oraz

• średniej energii szybkich elektronów, która może osiągnąć wartość nawet

190 keV w przypadku 1-harmonicznej i maksymalnej intensywności wiązki.

W oparciu o uogólniony model analityczny otrzymano ilościowe dane ilustrujące

wpływ warunków oświetlenia na mechanizmy ablacji i dwuwymiarowość ekspan-

sji plazmy ablacyjnej odpowiedzialnych za formowanie ciśnienia ablacyjnego. W tej

kwestii, przedmiotem porównań modelu z eksperymentem były dane o objętościach

kraterów i odparowanej masie. Dane te uzyskane na podstawie pomiarów replik

kraterów oraz wyznaczeniu odparowanej masy określonej z pomiarów interferome-

trycznych (przedstawionych w tabeli. 6.3).

Zgodność tych parametrów z wynikami modelu jest wystarczająca, aby potwier-

dzić wpływ długości fali, promienia wiązki laserowej na mechanizmy ablacji i dwuwy-

miarowość ekspansji, od których zależą gęstość, temperatura oraz ciśnienie ablacyjne

wynikające z modelu analitycznego.

Najważniejsze wnioski wynikające z badań eksperymentalnych i teo-

retycznych dotyczących jednowiązkowego oddziaływania promieniowania

laserowego z płaskimi tarczami związanych z koncepcją SI to:

1. Dla 1-harmonicznej i intensywności wiązki laserowej 10 − 50 PW/cm2 domi-

nującym mechanizmem ablacji tarczy jest nagrzewanie szybkimi elektronami,
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których energia jest znacząco wyższa niż 50 keV . W warunkach dwuwymiaro-

wej ekspansji plazmy ciśnienie ablacyjne wzrasta od 100 Mbar dla intensyw-

ności 10 PW/cm2 do 300 Mbar dla intensywności 50 PW/cm2. Efektywność

przekazu energii promieniowania w energię fali uderzeniowej w takim przypad-

ku osiąga wartości 2− 7%,

2. Dla 3-harmonicznej i intensywności wiązki lasera 1-20 PW/cm2 dominującym

mechanizmem jest nagrzewanie elektronowym przewodnictwem cieplnym. Ci-

śnienie ablacyjne w warunkach dwuwymiarowej ekspansji wzrasta od 50 do

70 Mbar odpowiednio dla intensywności: 1 i 20 PW/cm2. Efektywność przeka-

zu energii do fali uderzeniowej jest zauważalnie niższa i plasuje się na poziomie

1− 2.5%.

Te optymistyczne oczekiwania związane z wykorzystaniem 1-harmonicznej w ba-

daniach nad realizacją SI stały się inspiracją do podjęcia dalszych badań w ekspe-

rymentach symulujących warunki SI, przedstawionych w rozdziale 7.

Celem eksperymentów było określenie wpływu preplazmy, generowanej wiązką

pomocniczą (1-harmonicznej), na efektywność przekazu energii promieniowania la-

serowego do części masywnej tarczy dwuwarstwowej, stosując jako wiązkę główna

1- lub 3-harmoniczną promieniowania lasera jodowego PALS o różnej intensywności

uzyskiwanej poprzez zmianę promienia ogniska laserowego.

Bazę do porównań stanowiły eksperymenty jednowiązkowe bez preplazmy, uzy-

skane przy takich samych parametrach wiązki głównej.

Analogicznie jak w eksperymentach jednowiązkowych z tarczami masywnymi

źródłem informacji o procesach transportu energii promieniowania laserowego do

fali uderzeniowej stanowiły pomiary rozkładów koncentracji elektronowej szybkiej

składowej plazmy ablacyjnej oraz objętości kraterów.

Jako nowe, bardziej szczegółowe podejście w ocenie wpływu preplazmy na prze-

kaz energii lasera do tarcz oraz występowania absorpcji rezonansowej, zastosowano

informacje o maksymalnym gradiencie koncentracji i jego skali, uzyskane na podsta-

wie profilów osiowych koncentracji elektronowej w strumieniu plazmy ablacyjnej.

Podsumowując wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych do-

tyczących eksperymentów symulujących warunki SI, stwierdzono:

W przypadku eksperymentów bez preplazmy:

• Dużą zgodność wyników badań eksperymentalnych i teoretycznych z wynikami

uzyskanymi dla tarcz masywnych z Al i Cu oświetlanych 1- i 3-harmoniczną,

przedstawionymi w rozdziale 6.
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• W przypadku 1-harmonicznej dominującym mechanizmem pozostaje absorp-

cja rezonansowa i związana z tym mechanizmem ablacja, będąca wynikiem

grzania tarczy za pomocą szybkich elektronów, natomiast dla 3-harmonicznej

dominuje absorbcja zderzeniowa i ablacja wywołana falą elektronowego prze-

wodnictwa cieplnego.

Powyższą zgodność, do warunków eksperymentu, potwierdzają zarówno wyniki

skalowania objętości kraterów, jak i gradientów koncentracji elektronowej:

Skalowanie kraterów:

Uwzględniając w wyrażeniu na objętość krateru efektywność ablacyjnego obcią-

żenia pochodzącą od cienkiej warstwy plastiku pokazano, że:

• Charakter zmian objętości krateru w funkcji promienia wiązki laserowej dla

każdej z harmonicznych, pozostaje taki sam jak w przypadku eksperymentów

jednowiązkowych z płaskimi tarczami masywnymi wykonanymi z Al i Cu. Na-

tomiast objętości kraterów są nieznacznie mniejsze ze względu na straty energii

fali uderzeniowej generującej krater w masywnej części tarczy dwuwarstwowej

spowodowanej właśnie obecnością cienkiej warstwy plastikowej.

• Obliczone objętości kraterów korespondują z objętościami otrzymanymi w sy-

mulacjach numerycznych przy pomocy kodu 2D ATLANT-HE, przedstawio-

nymi w poprzednim rozdziale, dla tych samych współczynników absorpcji:

Kab = 0.2 w przypadku 1-harmonicznej oraz Kab = 0.6 w przypadku 3-har-

monicznej.

Skalowanie gradientów koncentracji elektronowej:

Z porównania analitycznych rozwiązań dla gradientów koncentracji elektrono-

wej uzyskanych na podstawie modelu teoretycznego, z gradientami uzyskanymi na

podstawie osiowych profili koncentracji elektronowej wynika, że:

• dla dużych promieni wiązki laserowej (RL = 120 µm i 160 µm) i obu har-

monicznych, gdy dominuje ablacja wywołana elektronowym przewodnictwem

cieplnym, gradient koncentracji elektronowej zmienia się jak: dne/dz ∝ R−2/3,

• dla małych promieni wiązki (RL = 80 µm i 40 µm) i 3-harmonicznej, gdzie na-

dal obowiązuje mechanizm elektronowego przewodnictwa cieplnego, gradient

gęstości silnie maleje ze zmniejszaniem promienia jak: dne/dz ∝ R2,

• dla 1-harmonicznej i małych promieni (RL = 80 µm i 40 µm), gdzie ma-

my do czynienia z transportem energii, realizowanym przez szybkie elektrony,

gradient silnie wzrasta jak: dne/dz ∝ R−2.
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W przypadku eksperymentów dwuwiązkowych z preplazmą:

Pokazano, że obecność preplazmy nie stwarza dobrych warunków dla absorpcji

rezonansowej i tym samym zamiany energii laserowej w szybkie elektrony. Skutkuje

to tłumieniem wkładu szybkich elektronów w proces ablacji i zwiększeniem ciśnie-

nia ablacyjnego. Znacznie zmniejsza to efektywność transportu energii do gęstych

obszarów plazmy pod wpływem preplazmy utworzonej przez impuls 1-harmonicznej

o wysokiej intensywności. Jest to widoczne zarówno w objętościach kraterów jak

i gradientach koncentracji elektronowej.

Wyniki uzyskane dla 1- i 3-harmonicznej w przypadku preplazmy sugerują, że

skoro absorpcja rezonansowa jest mało efektywna, za transport energii szybkich

elektronów muszą być odpowiedzialne inne mechanizmy jak np. dwuplazmonowy

rozpad fali, rozpraszanie Brilloina, rozpraszanie Ramana. Możliwość występowania

ww. niestabilności parametrycznych w warunkach eksperymentu PALS, sugeruje

Tabela 2.2.

Bardzo interesujący wniosek, dotyczący koncepcji SI, wynika z badań zrealizo-

wanych w warunkach preplazmy, stosując jako wiązkę główną krótszą długość fali

promieniowana czyli 3-harmoniczną lasera jodowego. Stwierdzony w tych badaniach

silny wpływ dwuwymiarowej ekspansji plazmy ablacyjnej na efektywność obciąże-

nia ablacyjnego w przypadku 3-harmonicznej wskazuje, że stosowanie minimalnego

promienia wiązki laserowej nie stwarza optymalnych warunków z punktu widzenia

realizacji koncepcji SI. Ten wynik jest to w pewnej sprzeczności z dotychczasowy-

mi badaniami prowadzonymi w innych laboratoriach, a także eksperymentami na

PALS realizowanymi przez innych badaczy, ponieważ stosowano w nich wyłącznie

zogniskowanie wiązki laserowej do minimalnych rozmiarów na tarczy.

Badania zrealizowane w pracy sugerują, że optymalny promień wiąz-

ki laserowej powinien być większy od minimalnego, ze względu efekt

dwuwymiarowości ekspansji, kosztem mniejszej temperatury elektrono-

wej plazmy ablacyjnej, ale za to o większej gęstości, powodując istotne

zwiększenie ciśnienia ablacyjnego.

8.2 Ocena stopnia realizacji badań

Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i teoretycznych plazmy ablacyjnej

i formowania krateru pokazują możliwości zastosowania 1- i 3-harmonicznej lasera

jodowego PALS do wytwarzania wysokiego ciśnienia ablacyjnego przy oddziaływa-

niu tego promieniowania z płaskimi tarczami masywnymi. Badania te mają duże

znaczenie z punktu widzenia realizacji fuzji inercyjnej za pomocą koncepcji szyb-
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kiego zapłonu i obecnie są intensywnie prowadzone w wielu ośrodkach laserowych

z zastosowaniem różnych diagnostyk.

Nowe, niepublikowane dotychczas informacje, uzyskane w ramach realizacji roz-

prawy, dotyczą określania wpływu warunków oświetlenia tarczy - długości fali i pro-

mienia wiązki laserowej na:

• mechanizmy ablacji i związaną z nimi efektywność ablacyjnego obciążenia oraz

• wymiarowość ekspansji szybkiej składowej strumienia plazmy ablacyjnej.

Wykorzystanie do tych badaniach po raz pierwszy interferometrii oraz pomiarów

efektywności formowania krateru jako głównych diagnostyk, nadaje tym badaniom

w dużym stopniu nowatorski charakter zwłaszcza, że uzyskane informacje z tych

diagnostyk okazały się wystarczające, aby uzyskać ilościowe dane odnośnie wpływu

warunków oświetlenia na transport energii lasera do fali uderzeniowej generowanej

w tarczy masywnej.

W tym celu zdefiniowano nowy parametr: N/Vkr (gdzie N - całkowita liczba

elektronów, Vkr - objętość krateru), niezwykle przydatny w identyfikacji mechani-

zmów absorpcji i ocenie efektywności transportu energii lasera do tarczy masywnej

z udziałem szybkich elektronów.

Dzięki interferometrii możliwe było uzyskanie informacji o maksymalnym gra-

diencie koncentracji elektronowej, jako kluczowego parametru w ocenie warunków

występowania rezonansowego mechanizmu absorpcji.

Zdaniem autorki rozprawy uzyskane wyniki badań eksperymentalnych wystar-

czająco potwierdzają przydatność ww. diagnostyk do osiągniecia zamierzonych ce-

lów, a w połączeniu z interpretacją teoretyczną stanowią wymierny wkład w badania

transportu energii promieniowania laserowego do tarcz masywnych i jednocześnie

uzupełniają dotychczasowy stan w zakresie badań związanych z realizacją ICF po-

przez koncepcję udarowego zapłonu.

Uzasadnieniem dla powyższego stwierdzenia są publikacje w prestiżowych cza-

sopismach [55, 53, 54, 56] oraz prezentacje konferencyjne [88, 89, 90, 91], które

powstały przy udziale autorki rozprawy i obejmują znaczną część prezentowanego

w rozprawie materiału naukowego.

Według oceny autorki rozprawy teza pracy została udowodniona, a cele pracy

w pełni zrealizowane.

138



Spis tabel

2.1 Rodzaj występowania niestabilności parametrycznej dla gęstości kry-

tycznej w zależności od częstotliwości padającego promieniowania la-

serowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Progowe gęstości mocy promieniowania laserowego na wzbudzenie

niestabilności parametrycznych w plazmie. . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.1 Wyniki badań interferometrycznych oraz pomiaru objętości kraterów

dla tarczy aluminiowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

6.2 Porównanie wyników eksperymentalnych i obliczeń numerycznych. . . 78

6.3 Wartości masy odparowanej z tarczy aluminiowej oświetlanej 1-harmo-

niczną lasera o różnych energiach i promieniach wiązki laserowej w wy-

niku dwóch różnych mechanizmów ablacji: SE-ablacji w wyniku na-

grzewania szybkimi elektronami, oraz EPC - ablacji wywołanej falą

elektronowego przewodnictwa cieplnego. . . . . . . . . . . . . . . . . 90

6.4 Porównanie wyników teoretycznych i eksperymentalnych dla tarczy

aluminiowej oświetlanej 1ω i 3ω promieniowania laserowego o energii

290 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7.1 Wyniki pomiarów objętości kraterów oraz całkowitej liczby elektro-

nów dla różnych warunków oświetlania tarczy Cu(CH) o energii lasera

200 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7.2 Parametry charakteryzujące osiowy rozkład koncentracji elektronowej

strumienia plazmy ablacyjnej: n0 - maksymalna koncentracja elektro-

nowa, L - skala gradientu koncentracji elektronowej oraz dne/dz -

maksymalny gradient koncentracji elektronowej dla różnych warun-

ków oświetlenia tarcz dwuwarstwowych dla dwóch przypadków: bez

obecności preplazmy jak i z preplazmą. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

139



Spis rysunków

1.1 Bezpośredni sposób (direct-drive) grzania tarczy wiązkami laserowy-

mi w koncepcji ICF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 Pośredni sposób (indirect-drive) grzania tarczy promieniowaniem X

generowanym wiązkami laserowymi w koncepcji ICF. . . . . . . . . . 10

1.3 Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF szybkim zapłonem. . . 11

1.4 Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF zapłonem udarowym. . 12

1.5 Schemat grzania tarczy termojądrowej do ICF falą uderzeniową. . . . 12

2.1 Schemat występowania procesów absorpcji oraz głównych oddziały-

wań falowych wzdłuż profilu gęstości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Mechanizm powstania absorpcji inverse bremsstrahlung; b - oznacza

parametr zderzenia, a θ - kąt rozproszenia. . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3 Mechaznim powstania absorpcji rezonansowej dla p-polaryzacji. . . . 16

2.4 Funkcja rezonansowa Φ(τ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.5 Sposób powstawania niestabilności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.6 Geometria rozpraszania Ramana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.7 Geometria rozpraszania Brillouina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.8 Geometria procesu TPD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.1 Ogólny schemat układu eksperymentalnego z zastosowanymi diagno-

stykami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.2 Optyczny schemat układu PALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.3 Konstrukcja i sposób oświetlania: a) płaskich tarcz masywnych oraz

b) tarcz dwuwarstwowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.4 Schemat układu interferometrycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.5 Zasada działania interferometru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.6 Idea pomiarów interferometrycznych w plazmie. . . . . . . . . . . . . 39

5.7 Ilustracja przypadku osiowo-symetrycznego rozkładu fazy. . . . . . . 40

5.8 Przykładowy interferogram plazmy laserowej oraz jego widmo Fouriera. 42

5.9 Uzyskiwanie fazy z widma fourierowskiego interferogramu. . . . . . . 42

140



5.10 Ilustracja sposobu otrzymywania cyfrowego interferogramu za pomo-

cą algorytmu PRAZKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.11 Sposób odczytu fazy z interferogramu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.12 Końcowy rozkład fazy otrzymany metodą Maksimum Prążka w po-

staci: a) 2D oraz b) 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.13 Rozkład koncentracji elektronowej: a) w postaci ekwidensytogramu

oraz jej przestrzenny rozkład, b) odpowiednio liniowej (N - liczba

elektronów), osiowy i w przekroju poprzecznym. . . . . . . . . . . . . 48

5.14 Proces formowania krateru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.15 Obliczanie objętości kraterów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.1 Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz alumi-

niowych promieniowaniem 1-harmonicznej lasera o energii 290 J przy

jego różnym sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źró-

dłowe, b) ich rekonstrukcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.2 Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz alumi-

niowych promieniowaniem 3-harmonicznej lasera o energii 290 J przy

jego różnym sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źró-

dłowe, b) ich rekonstrukcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.3 Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz miedzia-

nych promieniowaniem 1-harmonicznej lasera o energii 290 J przy

jego różnym sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źró-

dłowe, b) ich rekonstrukcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.4 Sekwencje interferogramów uzyskane przy oświetleniu tarcz miedzia-

nych promieniowaniem 3-harmonicznej lasera o energii 290 J przy

jego różnym sposobie zogniskowania na tarczy: a) interferogramy źró-

dłowe, b) ich rekonstrukcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.5 Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensyto-

gramów dla tarcz aluminiowych oświetlanych: a) 1-harmoniczną, b) 3-

harmoniczną dla różnych promieni wiązki laserowej. . . . . . . . . . . 59

6.6 Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensyto-

gramów dla tarcz miedzianych oświetlanych: a) 1-harmoniczną, b) 3-

harmoniczną dla różnych promieni wiązki laserowej. . . . . . . . . . . 60

6.7 Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej otrzy-

mane dla tarcz aluminiowych oświetlanych a) 1-harmoniczną oraz

b) 3-harmoniczą przy różnych promieniach wiązki laserowej. . . . . . 62

141



6.8 Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej otrzy-

mane dla tarcz miedzianych oświetlanych a) 1-harmoniczną oraz b) 3-

harmoniczą przy różnych promieniach wiązki laserowej. . . . . . . . . 63

6.9 Rozkłady koncentracji elektronowej zarejestrowane w czasie 2 ns, przy

oświetleniu 1- i 3-harmoniczną promieniowania lasera jodowego dla

tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych. . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.10 Rozkłady koncentracji liniowej zarejestrowane w czasie 2 ns, przy

oświetleniu 1- i 3-harmoniczną promieniowania lasera jodowego dla

tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych. . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.11 Całkowita liczba elektronów, odpowiadająca t = 2 ns, w strumie-

niu plazmowym w funkcji promienia wiązki laserowej w zależności od

rodzaju materiału tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych. . . . . . . 65

6.12 Ilustracje replik kraterów otrzymane przy oddziaływaniu promienio-

wania 1- i 3-harmonicznej z tarczami: a) aluminiowymi i b) miedzia-

nymi dla różnych promieni wiązki laserowej. . . . . . . . . . . . . . . 68

6.13 Ilustracje profili kraterów otrzymanych w wyniku oddziaływania 1-

i 3-harmonicznej lasera jodowego z tarczami: a) aluminiowymi, b) mie-

dzianymi dla różnych warunków oświetlenia. . . . . . . . . . . . . . . 69

6.14 Zależności objętości kraterów w funkcji promienia wiązki laserowej

dla 1- i 3-harmonicznej o energii 290 J w przypadku tarcz: a) alumi-

niowych, b) miedzianych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.15 Zależności objętości kraterów w funkcji promienia wiązki laserowej

o energii 580 J w przypadku tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych. 70

6.16 Wykresy zależności stosunku N/Vkr od promienia wiązki laserowej

RL dla dwóch długości fali dla tarcz: a) aluminiowych, b) miedzianych. 72

6.17 Rozkład gęstości wewnątrz ogniska plazmowego dla tarczy aluminio-

wej oświetlanej 1-harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch

promieni wiązki laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm. . . . . . 79

6.18 Rozkład gęstości wewnątrz ogniska plazmowego dla tarczy aluminio-

wej oświetlanej 3-harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch

promieni wiązki laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm. . . . . . 80

6.19 Rozkład gęstości masy (ρ), temperatury elektronowej (Te) i jonowej

(Ti) na osi ogniska plazmowego dla tarczy aluminiowej oświetlanej 1-

harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch promieni wiązki

laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm. . . . . . . . . . . . . . . . 81

142



6.20 Rozkład gęstości masy (ρ), temperatury elektronowej (Te) i jonowej

(Ti) na osi ogniska plazmowego dla tarczy aluminiowej oświetlanej 3-

harmoniczną promieniowania laserowego dla dwóch promieni wiązki

laserowej a) RL = 40 µm, b) RL = 120 µm. . . . . . . . . . . . . . . . 82

6.21 Porównanie profili kraterów otrzymanych z dwuwymiarowych symu-

lacji z profilami uzyskanymi z pomiarów, dla różnych promieni wiązki

laserowej i obu harmonicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.22 Zależności gęstości i temperatury elektronowej na powierzchni ablacji

od promienia wiązki laserowej obliczone dla energii wiązki laserowej

290 J w przypadku: a) 3- i b) 1-harmonicznej lasera jodowego. Krzy-

we na rysunku a): ρ (gęstość) i T (temperatura) odpowiadają dwu-

wymiarowej ekspansji strumienia plazmowego, natomiast krzywe ρ1
i T1 odpowiadają jednowymiarowej ekspansji. Krzywe na rysunku b):

ρSE i TSE odpowiadają gęstości i temperaturze dla dwuwymiarowej

ekspansji uwzględniającej transport energii przez szybkie elektrony,

ρ i T oznaczają gęstość i temperaturę dla dwuwymiarowej ekspan-

sji bez transportu energii przez szybkie elektrony, natomiast ρ1,SE
i T1,SE odpowiadają gęstości i temperaturze jednowymiarowej eks-

pansji z transportem energii przez szybkie elektrony, ρ1 i T1 oznacza-

ją gęstość i temperaturę jednowymiarowej ekspansji bez transportu

energii przez szybkie elektrony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.23 Zależności efektywności ablacyjnego obciążenia (σ) oraz objętości kra-

terów (Vkr) od promienia wiązki laserowej (RL) otrzymane dla energii

lasera 290 J w przypadku: a) 3- i b) 1-harmonicznej. Krzywe na rysun-

ku a): σ - efektywność ablacyjnego obciążenia, Vkr(eksp) oraz Vkr(model)
- odpowiednio eksperymentalne i teoretyczne wartości objętości kra-

terów. Krzywe na rysunku b): σ i σSE - efektywność ablacyjnego ob-

ciążenia, odpowiednio bez transportu i z uwzględnieniem transportu

szybkich elektronów, Vkr oraz Vkr,SE - teoretycznie obliczone objętości

kraterów, odpowiednio bez transportu i z uwzględnieniem transpor-

tu szybkich elektronów oraz Vkr(eksp) - objętości kraterów uzyskane w

eksperymencie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7.1 Interferogramy oraz ich rekonstrukcje przedstawiające ekspansję pla-

zmy dla t = 2 ns, przy jednowiązkowym oświetleniu tarcz dwuwar-

stwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera jodowego

o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu tego promieniowa-

nia na tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

143



7.2 Interferogramy oraz ich rekonstrukcje przedstawiające ekspansję pla-

zmy dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych preimpul-

sem, a następnie główną wiązką laserową: a) 1- i b) 3-harmonicznej

lasera, opóźnioną w stosunku do preimpulsu o ∆t = 1.2 ns, dla wa-

runków oświetlenia analogicznych jak w przypadku bez preplazmy. . . 106

7.3 Rozkłady koncentracji elektronowych plazmy w postaci ekwidensy-

togramów i profili przestrzennych ilustrujące ekspansję plazmy dla

t = 2 ns, przy jednowiązkowym oświetleniu tarcz dwuwarstwowych

promieniowaniem: a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera jodowego o ener-

gii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu tego promieniowania na

tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

7.4 Rozkłady koncentracji elektronowej plazmy w postaci ekwidensyto-

gramów i profili przestrzennych przedstawiające ekspansję plazmy dla

t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych preimpulsem, a na-

stępnie główną wiązką laserową: a) 1- oraz b) 3- harmonicznej lasera,

opóźnioną w stosunku do preimpulsu o ∆t = 1.2ns, dla warunków

oświetlenia analogicznych jak w przypadku bez obecności preplazmy. 108

7.5 Rozkłady koncentracji liniowej w strumieniu plazmy ablacyjnej uzy-

skane dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych za po-

mocą 1- oraz 3-harmonicznej lasera jodowego w przypadku: a) bez

oraz b) w obecności preimpulsu dla różnych warunków oświetlania,

zależnych od promienia wiązki laserowej. . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.6 Całkowite liczby elektronów w strumieniu plazmy ablacyjnej uzyska-

ne dla t = 2 ns, przy oświetleniu tarcz dwuwarstwowych za pomocą

1- oraz 3-harmonicznej lasera jodowego w przypadku: a) bez oraz

b) w obecności preimpulsu dla różnych warunków oświetlania, zależ-

nych od promienia wiązki laserowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.7 Fotografie replik kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetle-

niu tarcz dwuwarstwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3- harmonicz-

nej lasera jodowego o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu

tego promieniowania na tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7.8 Fotografie replik kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetle-

niu tarcz dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie główną wiązką

laserową: a) 1- oraz b) 3-harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku

do preimpulsu o ∆t = 1.2 ns, dla warunków oświetlenia analogicznych

jak w przypadku bez preplazmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

144



7.9 Profile kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetleniu tarcz

dwuwarstwowych promieniowaniem: a) 1- i b) 3-harmonicznej lase-

ra jodowego o energii około 200 J , przy różnym zogniskowaniu tego

promieniowania na tarczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

7.10 Profile kraterów odpowiadające jednowiązkowemu oświetleniu tarcz

dwuwarstwowych preimpulsem, a następnie główną wiązką laserową:

a) 1- i b) 3-harmonicznej lasera, opóźnioną w stosunku do preimpulsu

o ∆t = 1.2 ns, dla warunków oświetlenia analogicznych jak w przy-

padku bez preplazmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

7.11 Porównianie objętości krateru Vkr dla dwóch długości fali w zależno-

ści od promienia wiązki laserowej i dwóch rozważanych przypadków

oświetlenia tarczy dwuwarstwowej: a) jednowiązkowego bez prepla-

zmy oraz b) dwuwiązkowego z preplazmą. . . . . . . . . . . . . . . . 113

7.12 Porównanie parametru N/Vkr dla dwóch długości fali w zależności od

promienia wiązki laserowej i dwóch rozważanych przypadków oświe-

tlenia tarczy dwuwarstwowej: a) jednowiązkowego bez preplazmy oraz

b) dwuwiązkowego z preplazmą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7.13 Sposób wyznaczania gradientu gęstości elektronowej na podstawie

osiowych rozkładów koncentracji elektronowej. . . . . . . . . . . . . . 117

7.14 Rozkłady koncentracji elektronowej i odpowiadające im osiowe profile

ilustrujące ekspansję plazmy w chwili t = 2 ns przy oświetlaniu tarcz

dwuwarstwowych 1- lub 3-harmoniczną lasera o energii około 200 J w

przypadku: a) i b) bez obecności preplazmy oraz c) i d) z preplazmą

przy różnym zogniskowaniu wiązki laserowej na tarczy. . . . . . . . . 118

7.15 Rozkłady koncentracji osiowej w strumieniu plazmy ablacyjej oraz ich

aproksymacja funkcją eksponencjalną określającą maksymalny gra-

dient koncentracji elektronowej w chwili t = 2 ns, przy oświetlaniu

tarcz dwuwarstwowych 1- lub 3-harmoniczną lasera o energii około

200 J w przypadku: a) i b) bez obecności preplazmy oraz c) i d) z

preplazmą przy różnym zogniskowaniu wiązki laserowej na tarczy. . . 119

7.16 Zmiany parametrów charakteryzujących osiowy rozkład koncentracji

elektronowej strumienia plazmy ablacyjnej: n0, L oraz dne/dz w funk-

cji promienia wiązki laserowej dla 1- i 3-harmonicznej w przypadku:

a) bez obecności preplazmy oraz b) z obecnością preplazmy. . . . . . 122

7.17 Porównanie maksymalnego gradientu koncentracji elektronowej przy

jednowiązkowym oświetleniu tarczy dwuwarstwowej dla 1- i 3-harmonicznej:

a) dane eksperymentalne oraz b) teoretyczne. . . . . . . . . . . . . . 127

145



Bibliografia

[1] J. Nuckolls, L. Wood, A. Thiessen, G. Zimmerman. Laser compression of matter

ro super high densities: Thermonuclear (CTR) Applications. Nature, 239:139,

1972.

[2] J. Lindl. Development of the indirectdrive approach to inertial confinement

fusion and the target physics basis for ignition and gain. Phys. Plasmas, 2:3933,

1995.

[3] M. H. Key. Status of and prospects for the fast ignition inertial fusion concept.

Phys. Plasmas, 14:055502, 2007.

[4] M. Tabak, J. Hammer, M. E. Glinsky, W. L. Kruer, S. C. Wilks, J. Woodworth,

E. M. Campbell, M. D. Perry, R. J. Mason. Ignition and high gain with ultra-

powerful lasers. Phys. Plasmas, 1:1626, 1994.

[5] M. Murakami, H. Nagatomo. A new twist for inertial fusion energy: Impact

ignition. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 544:67–75,

2005.

[6] R. Betti, C. D. Zhou, K. S. Anderson, L. J. Perkins, W. Theobald, A. A.

Solodov. Shock ignition of thermonuclear fuel with high aeral density. Phys.

Rev. Lett., 98:155001, 2007.

[7] G. Velarde, Y. Ronen, J. M. Martinez-Val. Nuclear fusion by inertial confine-

ment: A comprehensive treatise. CRC Press, Inc, 1993.

[8] W. L. Kruer. Intense laser plasma interactions: From Janus to Nova. Phys.

Fluids B, 3:2356, 1991.

[9] J. Wołowski. Badania zjawisk anomalnych w plazmie wytwarzanej laserami

Nd i CO2 przy srednich zredukowanych gęstościach mocy: 1012 Wcm−2µm2 <

ILλ
2
L < 1014 Wcm−2µm2. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,

1990. Rozprawa habilitacyjna.

146



[10] T. W. Johnston, J. M. Dawson. Correct values for high-frequency power ab-

sorption by inverse bremsstrahlung in plasmas. Phys. Fluids, 16:722, 1973.

[11] D. L. Wiggins, C. T. Raynor, J. A. Johnson III. Evidence of inverse brems-

strahlung in laser enhanced laser-induced plasma. Phys. Plasmas, 17:103303,

2010.

[12] W. L. Kruer. Laser plasma interactions with intensities from 1012-1021 W/cm2.

Phys. Plasmas, 10:2087–2092, 2003.

[13] P. Mora. Theoretical model of absorption of laser light by a plasma. Phys.

Fluids, 25(1051), 1982.

[14] K. G. Estabrook, E. J. Valeo, W. L. Kruer. Two dimensional relativistic simu-

lations of resonance absorption. Phys. Fluids, 18(9):1151–1159, 1975.

[15] D. W. Forslund, J. M. Kindel, K. Lee, E. L. Lindmann, R. L. Morse. Theory and

simulation of resonant absorption in a hot plasmas. Phys. Rev. A, 11(2):679–

683, 1975.

[16] J. S. Pearlman, J. J. Thomson, C. E. Max. Polarization-dependent absorption

of laser radiation incident on dense-plasma planar targets. Phys. Rev. Lett.,

38(24):1397–1401, 1977.

[17] P. Mulser, D. Buaer. High power laser-matter interaction. Springer, Berlin

Heidelberg, 2010.

[18] V. L. Ginzburg. The propagation of electromagnetic waves in plasmas. Oxford:

Pergamon Press, 1970.

[19] A. D. Piliya. Wave conversion in an inhomogeneous plasma. Sov. Phys.-Tech.

Phys., 11:609, 1966.

[20] G. J. Pert. The analytic theory of linear resonant absorption. Plasma Phys.,

20:175, 1978.

[21] W. L. Kruer. Laser-plasma coupling in reactor-size targets. Commenst Plasma

Phys. and Controlled Fusion, 6(167), 1981.

[22] S. Eliezer. The interaction of high-power lasers with plasmas. IoP Publishing,

Bristol and Philadelphia, 2002.

[23] F. Brunel. Not-so-resonant, resonant absorption. Phys. Rev. Lett., 59(1), 1987.

147



[24] P. Gibbon, A. R. Bell. Collisionless absorption in sharp-edges plasmas. Phys.

Rev. Lett., 68(10), 1992.

[25] H. A. Baldis, E. M. Campbell, W. L. Kruer. Physics of lasers-plasmas in

Handbook of Plasma Physics. Elsevier Science Publishers B. V., 1991. Vol. 3,

Chap. 9.

[26] J. F. Drake, P. K. Kaw, Y. C. Lee, G. Schmid, C. S. Liu, M. N. Rosenbluth.

Parametric instabilities of electromagnetic waves in plasmas. Phys. Fluids,

17(778), 1974.

[27] K. Mima, K. Nishikawa. Parametric instabilities and wave dissipation in pla-

smas in Handbook of Plasma Physics. Elsevier Science Pbulishers B. V., 1984.

Vol. 2, chap. 6.5.

[28] C. S. Liu, M. N. Rosenbluth, R. B. White. Raman and brillouin scattering

of electromagnetic waves in inhomogeneous plasmas. Phys. Fluids, 17(1211),

1974.

[29] C. S. Liu, M. N. Rosenbluth. Parametric decay of electromagnetic waves into

two pasmons and its consequences. Phys. Fluids, 19(967), 1976.

[30] V. A. Scherbakov. On the expediency of making double-pulse lasers for laser

thermonuclear fusion. Phys. Plasmas, 9:240, 1983.

[31] L. J. Perkins, R. Betti, K.N. La Fortune, W. H. Williams. Shock ignition - a

new approach to high gain inertial confinement fusion on the National Ignition

Facility. Phys. Rev. Lett., 103:045004, 2009.

[32] G. H. McCall. Laser-driven implosion experiments. Plasma Phys., 25(237),

1983.

[33] T. H. Tan, G. H. McCall, R. Kopp, T. Granley, D. van Hulsteyn. CO2 laser-

driven high-density implosion experiments. Phys. Fluids, 24(754), 1983.

[34] P. P. Volosevich, V. B. Rozanov. Conversion of laser radiation into fast electrons

in the LTF problem. JETP Letters, 33:17–20, 1981.

[35] S. Yu. Guskov, V V. Zverev, V. B. Rozanov. Steady-state model of the corona

of spherical laser targets allowing for energy transfer by fast electrons. Quantum

Electronics, 13:498, 1983.

[36] G. V. Sklizkov, K. S. Hendzel. The theory of target compression by long wave

laser emission. Nova Science Publishers, P. 57:0000, 1987.

148



[37] S. Yu. Guskov, X. Ribeyre, M. Touati, J. L. Feugeas, P. Nicolai, V. Tikhonchuk.

Ablation pressure driven by an energetic electron beam in a dense plasma. Phys.

Rev. Lett., 102:255004, 2012.

[38] W. Theobald, R. Betti, C. Stoeckl, K. S. Anderson, J. A. Delettrez, V. Yu.

Glebov, V. N. Goncharov, F. J. Marshall, D. N. Maywar, R. L. McCrory, D. D.

Meyerhofer, P. B. Radha, T. C. Sangster, W. Seka, D. Shvarts, V. A. Smalyuk,

A. A. Solodov, B. Yaakobi, C. D. Zhou, J. A. Frenje. Initial experiments on the

shock-ignition inertial confinement fusion concept. Phys. Plasmas, 15:056306,

2008.

[39] W. Theobald, R. Nora, M. Lafon, A. Casner, X. Ribeyre, K. S. Anderson,

R. Betti, J. A. Delettrez, J. A. Frenje, V. Yu. Glebov, O. V. Gotchev, M. Hohen-

berger, S. X. Hu, F. J. Marshall, D. D. Meyerhofer, T. C. Sangster, G. Schurtz,

W. Seka, V. A. Smalyuk, C. Stoeckl, B. Yaakobi. Spherical shock-ignition

experiments with the 40 + 20 − beam configuration on omega. Phys. Plasmas,

19:102706, 2012.

[40] O. Klimo, V. T. Tikhonchuk, X. Rebeyre, G. Schurtz, C. Riconda, S. Weber,

J. Limpouch. Laser-plasma interaction studies in the context of shock ignition -

transition from collisional to collisionless absorption. Phys. Plasmas, 18:082709,

2011.

[41] M. Hohenberger. Shock ignition experiments with planar targets on omega.

LLE Review Quaterly Report, V. 131:DOE/NA/28302–1064, April-June 2012.

[42] S. Jacquemot, F. Amiranoff, S. D. Baton S. Jacquemot, F. Amiranoff, S. D.

Baton, J. C. Chanteloup, C. Labaune, M. Koenig, D. T. Michel, F. Perez,

H. P. Schlenvoigt, B. Canaud, C. Cherfils Clerouin, G. Debras, S. Depierreux,

J. Ebrardt, D. Juraszek, S. Lafitte, P. Loiseau, J. L. Miquel, F. Philippe, C. Ro-

usseaux, N. Blanchot, C. B. Edwards, P. Norreys, S. Atzeni, A. Schiavi, J. Breil,

J. L. Feugeas, L. Hallo, M. Lafon, X. Ribeyre, J. J. Santos, G. Schurtz, V. Ti-

khonchuk, A. Debayle, J. J. Honrubia, M. Temporal, D. Batani, J. R. Davies,

F. Fiuza, R. A. Fonseca, L. O. Silva, L. A. Gizzi, P. Koester, L. Labate, J. Ba-

dziak, O. Klimo. Studying ignition schemes on european laser facilities. Nuclear

Fusion, 51:094025, 2011.

[43] D. Batani, M. Koenig, S. D. Baton, F. Perez, L. A. Gizzi, P. Koester, L. Labate,

J. Honrubia, L. Antonelli, A. Morace, L. Volpe, J. Santos, G. Schurtz, S. Hulin,

X. Ribeyre, C. Fourment, P. Nicolai, B. Vauzour, L. Gremillet, W. Nazarov,

149



J. Pasley, M. Richetta, K. Lancaster, Ch. Spindloe, M. Tolley, D. Neely, M. Ko-

zlova, J. Nejdl, B. Rus, J. Wolowski, J. Badziak, F. Dorchies. The hiper project

for inertial confinement fusion and some experimental results on advanced igni-

tion schemes. Plasma Phys. and Controlled Fusion, 53:124041, 2011.

[44] T. Pisarczyk. Projekt LaserLab-III Nr PALS 001914 w ramach 7. PR UE.

Femtosecond polaro-interferometric investigation of initial stages of the shock

ignition relevant plasmas generated by laser irradiation of planar targets. 2013-

2014.

[45] T. Pisarczyk. Projekt Laserlab-III Nr PALS 001776 w ramach 7. PR UE.

Mutual interactions of laser-produced plasmas with different atomic numbers

in axially symmetric geometry. 2012.

[46] J. Badziak. Projekt LaserLab-III Nr PALS 001655. The effect of preformed

plasma on a laser-driven shock produced in a planar target at the conditions

relevant to shock ignition. 2011.

[47] P. Koester. Projekt LaserLab Nr PALS 001652. HiPER preferential access:

Study of the effect of supra-thermal electrons on the shockwave generation

efficiency in shock ignition relevant regime. 2011.

[48] S. Yu. Guskov, S. Borodziuk, M. Kalal, A. Kasperczuk, B. Kralikova, E. Kro-

usky, J. Limpouch, K. Masek, T. Pisarczyk, P. Pisarczyk, M. Pfeifer, K. Rohle-

na, J. Skala, J. Ullschmied. Generation of shock waves and formation of crater

in a solid material irradiated by a short laser pulse. Quantum Electronics,

34:989, 2004.

[49] S. Borodziuk, Ya. Doskach, S. Yu. Guskov, K. Jungwirth, M. Kalal, A. Kasper-

czuk, B. Kralikova, E. Krousky, J. Limpouch, K. Masek, M. Pfeifer, P. Pisar-

czyk, T. Pisarczyk, K. Rohlena, V. Rozanov, J. Skala, J. Ullschmied. Expe-

rimental and theoretical investigations of craters formation in an aluminum

target in PALS experiment. Nukleonika, 49:7–14, 2004.

[50] S. Borodziuk, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, S. Yu. Guskov, J. Ullschmied,

B. Kralikova, K. Rohlena, J. Skala, M. Kalal, P. Pisarczyk. Investigation of

plasma ablation and crater formation processes in the prague asterix laser sys-

tem laser facility. Optica Applicata, 34:31–42, 2004.

[51] T. Pisarczyk, S. Borodziuk, A. Kasperczuk, N. N. Demchenko, S. Yu. Guskov,

V. B. Rozanov, M. Kalal, J. Limpouch, K. Jungwirth, B. Kralikova, E. Krousky,

150



K. Masek, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala, J. Ullschmied, V. N. Kondrashov,

P. Pisarczyk. Experimental and theoretical studies of the crater formation

process on PALS experiments. Czechoslovak Journal of Physics, 54 C:403–408,

2004.

[52] S. Yu. Guskov, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, S. Borodziuk, M. Kalal, J. Lim-

pouch, J. Ullschmied, E. Krousky, K. Masek, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala,

P. Pisarczyk. Efficiency of ablative loading of material upon the fast-electron

transfer of absorbed laser energy. Quantum Electronics, 36:429, 2006.

[53] S. Yu. Guskov, N. N. Demchenko, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, Z. Kalinowska,

T. Chodukowski, O. Renner, M. Smid, E. Krousky, M. Pfeifer, J. Skala, J. Ul-

lschmied, P. Pisarczyk. Laser-driven ablation through fast electrons in PALS

- experiment at the laser radiation intensity of 1-50 PW/cm2. Laser Particle

Beams, 32:177–195, 2014.

[54] Z. Kalinowska, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, T. Chodukowski, S. Yu. Guskov,

N. N. Demchenko, J. Ullschmied, E. Krousky, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala,

P. Pisarczyk. Investigations of mechanisms of laser radiation absorption at

PALS. Nukleonika, 57 (2):227–230, 2012.

[55] T. Pisarczyk, S. Yu. Guskov, Z. Kalinowska, J. Badziak, D. Batani, L. Antonelli,

G. Folpini, Y. Maheut, F. Baffigi, S. Borodziuk, T. Chodukowski, G. Cristofo-

retti, N. N. Demchenko, L. A. Gizzi, A. Kasperczuk, P. Koester, E. Krousky,

L. Labate, P. Parys, M. Pfeifer, O. Renner, M. Smid, M. Rosinski, J. Skala,

R. Dudzak, J. Ullschmied, P. Pisarczyk. Pre-plasma effect on energy trans-

fer from laser beam to shock wave generated in solid target. Phys. Plasmas,

21:012708, 2014.

[56] Z. Kalinowska, T. Pisarczyk, J. Badziak, S. Borodziuk, T. Chodukowski, A. Ka-

sperczuk, A. Yu. Gus’kov, N. N. Demchenko, J. Ullschmied, O. Renner, E. Kro-

usky, M. Pfeifer, J. Skala, M. Smid, P. Pisarczyk. Interferometric studies of the

pre-plasma influence on the laser energy transfer to the shock wave with the

use of two-layer planar targets. Physica Scripta, 014023, 2014.

[57] P. Koester, L. Antonelli, S. Atzeni, J. Badziak, F. Baffigi, D. Batani, C.A. Cec-

chetti, T. Chodukowski, F. Consoli, G. Cristoforetti, R. De Angelis, G. Folpini,

L.A. Gizzi, Z. Kalinowska, E. Krousky, M. Kucharik, L. Labate, T. Levato,

R. Liska, G. Malka, Y. Maheuta, A. Marocchino, P. Nicolai, T. O’Dell annd

P. Parys, T. Pisarczyk, P. Raczka, O. Renner, Y. J. Rhee, X. Ribeyre, M. Richet-

ta, M. Rosinski, L. Ryc, J. Skala, A. Schiavi, G. Schurtz, M. Smid, C. Spindloe,

151



J. Ullschmied, J. Wolowski, A. Zaras. Recent results from experimental studies

on laser plasma coupling in a shock ignition relevant regime. Plas. Phys. Contr.

Fusion, 55, 2013.

[58] Y. Maheut, L. Antonelli, S. Atzeni J. Badziak, F. Baffigi, D. Batani, C. Cec-

chetti, T. Chodukowski, F. Consoli, G. Cristoforetti, R. De Angelis, G. Folpini,

L. A. Gizzi, Z. Kalinowska, M. Kucharik, P. Koester, E. Krousky, L. Labate,

T. Levato, R. Liska, G. Malka, A. Marocchini, P. Nicolai, T. ODell, P. Pa-

rys, T. Pisarczyk, P. Raczka, O. Renner, Y. J. Rhee, X. Ribeyre, M. Richetta,

M. Rosinski, L. Ryc, J. Skala, A. Schiavi, G. Schurtz, M. Smid, S. Spindloe,

J. Ullschmied, J. Wolowski, A. Zaras. Experiment on laser interaction with a

planar target for conditions relevant to shock ignition. Physica Sripta, 014017,

2014.

[59] D. Batani, L. Antonelli, S. Atzeni, J. Badziak, F. Baffigi, T. Chodukowski,

F. Consoli, G. Cristoforetti, R. De Angelis, R. Dudzak, G. Folpini, L. Giuffri-

da, L. A. Gizzi, Z. Kalinowska, P. Koester, E. Krousky, M. Krus, L. Labate,

T. Levato, Y. Maheut, G. Malka, D. Margarone, A. Marocchino, J. Nejdl, Ph.

Nicolai, T. ODell, T. Pisarczyk, O. Renner, Y. J. Rhee, X. Ribeyre, M. Richetta,

M. Rosinski, M. Sawicka, A. Schiavi, J. Skala, M. Smid, Ch. Spindloe, J. Ull-

schmied, A. Velyhan, T. Vinci. Generation of high pressure shocks relevant to

the shock-ignition intensity regime. Phys. Plasmas, 21, 2014.

[60] A. Kasperczuk, T. Pisarczyk. Application of automated interferometric system

for investigation of the behaviour of a laser-produced plasma in strong external

magnetic field. Optica Applicata, 31:571–597, 2001.

[61] R. Gorenflo. Report IPP/6/19. Institut Fur Plasma Physik, Garching, Germa-

ny, 1964.

[62] C. S. Burrus. Fast fourier transforms. Connexions, 2008.

[63] T. Pisarczyk. Badanie dynamiki i stabilności plazmy laserowej w polu magne-

tycznym o różnej geometrii. Rozprawa habilitacyjna, 1998.

[64] M. Kalal. Optics as a key to high technology. Proceedings of 16th Congress of

the International Commission for Optics, Budapest, 1993.

[65] A. Bialynicki-Birula. Albegra liniowa z geometria. PWN, Warszawa, 1976.

[66] W. J. Pearce. Conference of Extremely High Temperature. Boston, Massachu-

sets, March 18-19 (Wiley, New York), pp. 123-124, 1958.

152



[67] A. Kasperczuk M. Paduch, L. Pokora, Z. Wereszczynski. Numerical solution

to abel integral equation in optical diagnostics of axisymmetrical objects. J.

Techn. Phys., 19:137, 1978.

[68] W. Landeburg, W. Lewis, R. N. Phease, H. S. Taylor. Physical measurement in

gas dynamics and combustion. High Speed Aerodynamics and Jet Propulsion,

wolumen 9. Oxford Univ. Press, 1955.

[69] Yu. A. Zakharenkov, O. N. Krokhin, G. V. Sklizkov, A. S. Shikanov. Investi-

gation of perturbations of laser plasma density profile by high-speed interfero-

metry. Sov. J. Quantum. Electron., 6:571, 1976.

[70] M. Sadowski, S. Ugniewski. Plasma refraction measurements by means of a

laser differential interferometer. J. Techn. Phys., 17:365, 1976.

[71] A. Kasperczuk, M. Paduch, T. Pisarczyk, L. Pokora, Z. Wereszczynski. Nume-

rical methods of treatment of the interferometric picture of a plasma with the

use of the abel integral equation. Report IPPLM, 1997. Institute of Plasma

Physics and Laser Microfusion, Warsw, Poland.

[72] M. Kalal, K. A. Nugent. Abel inversion using fast fourier transforms. Applied

Optics, 27 (10):1956–1959, 1988.

[73] T. Chodukowski. Badanie parametrów i dynamiki plazmy w urządzeniu PF-

1000 w fazach formowania i rozpadu kolumny plazmowej metodą wielokadrowej

interferometrii laserowej. Rozprawa doktorska, 2012.

[74] K. S. Guskov, S. Yu. Guskov. Efficiency of ablation loading and the limiting

destruction depth of material irradiated by a high-power laser pulse. Quantum

Electronics, 31:305–310, 2001.

[75] S. Yu. Guskov, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, S. Borodziuk, J. Ullschmied,

E. Krousky, K. Masek, M. Pfeifer, J. Skala, P. Pisarczyk. Energy of a shock wa-

ve generated in different metals under irradiation by a high-power laser pulse.

JETP, 105-802:793, 2007.

[76] E. A. Bolkhovitinov, B. L. Vasin, I. Ya. Doskach, A. A. Erokhin, B. V. Kruglov,

M. V. Osipov, V. N. Puzyrev, V. B. Rozanov, A. A. Rupasov, V. B. Studenov,

S. I. Fedotov, L. P. Feoktistov, A. S. Shikanov, O. F. Yakushev. Crater formation

in a target under the action of a high-power laser pulse. Plasma Physics Reports,

30:205–208, 2004.

153



[77] A. Kasperczuk, M. Kalal, B. Kralikova, K. Masek, M. Pfeifer, P. Pisarczyk,

T. Pisarczyk, K. Rohlena, J. Skala, J. Ullschmied. Interferometric investigation

of an early stage of plasma expansion on the high-power laser system PALS.

Czechslovak Journal of Physics, 51:395, 2001.

[78] T. Pisarczyk, K. Jungwirth, J. Badziak, M. Kalal, A. Kasperczuk, B. Kralikova,

J. Krasa, L. Laska, K. Masek, P. Parys, M. Pfeifer, P. Pisarczyk, K. Rohlena,

J. Skala, J. Ullschmied, J. Wolowski, E. Woryna. Fast and slow plasma com-

ponents produced by the PALS facility - comparison of interferometric and

ion diagnostic measurements. Czechslovak Journal of Physics (Suplement D),

52:310, 2002.

[79] I. G. Lebo, N. N. Demchenko, A. B. Iskakov, J. Limpouch, V. B. Rozanov,

V. T. Tishkin. Simulation of high intensity laser-plasma interactions by use of

the 2D lagrangian code ATLANT-HE. Laser Part. Beams, 22:267, 2004.

[80] S.Yu. Guskov, N. N. Demchenko, K. Makarov, V. B. Rozanov, Yu. A. Satov,

B. Yu. Sharkov. Efficiency of generation of highly ionised atoms under resonance

absorption of CO2-laser radiation. Quantum Electronics, 41:886, 2011.

[81] J. P. Freidberg, R. W. Mitchell, R. L. Morze, L. I. Rudsinski. Resonant absorp-

tion of laser light by plasma targets. Phys. Rev. Lett., 28:795, 1972.

[82] Ya. B. Zeldovich, Yu. P. Raizer. Physics of shock waves and high-temperature

hydrodynamic phenomena. Mineola: Dover, 2002.

[83] I. S. Grigorev, E. Z. Meilikhov. Physical Values Handbook. Moscow: Energo-

atomizdat, 1991.

[84] L. D. Landau, E. M. Lifshitz. Quantum Mechanics. Oxford: Pergamon Press,

1965.

[85] V. B. Berestetskii, E. M. Lifshitz, L. P. Pitaevskii. Quantum Electrodynamics.

New York: Elseiver Ltd, 1982.

[86] V. S. Imshennik. Isothermal expansion of a gas cloud. Sov. Phys. Dokl., 5:263,

1960.

[87] S. Atzeni, A. Schiavi, J. J. Honrubia, X. Ribeyre, G. Schurtz, Ph. Nicolai,

M. Olazabal-Loume, C. Bellei, R. G. Evans, J. R. Davies. Fast ignitor target

for the HiPER project. Phys. Plasmas, 15:056311, 2008.

154



[88] Z. Kalinowska, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, T. Chodukowski, S.Yu. Guskov,

N.N. Demchenko, J. Ullschmied, E. Krousky, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala,

P. Pisarczyk. Influence of plastic plasma on process of aluminum plasma jet

formation. International Conference on Research and Application of Plasmas

- PLASMA, Warsaw, September, 2011.

[89] Z. Kalinowska, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, T. Chodukowski, S.Yu. Guskov,

N.N. Demchenko, J. Ullschmied, E. Krousky, M. Pfeifer, K. Rohlena, J. Skala,

P. Pisarczyk. Investigations of efficiency of laser radiation energy transport into

a planar massive target made of al. 39th International Conference on Plasma

Science - ICOPS, Edinburgh, July, 2012.

[90] Z. Kalinowska, A. Kasperczuk, T. Pisarczyk, T. Chodukowski, P. Parys,

M. Smid, S.Yu. Guskov, N.N. Demchenko, J. Ullschmied, E. Krousky, M. Pfe-

ifer, K. Rohlena, J. Skala, P. Pisarczyk. PALS investigations of mechanisms

of laser radiation absorption. 32th European Conference on Laser Interaction

with Matter ECLIM, Warsaw, September, 2012.

[91] Z. Kalinowska, T. Pisarczyk, J. Badziak, A. Kasperczuk, T. Chodukowski, S.Yu.

Guskov, N.N. Demchenko, J. Ullschmied, E. Krousky, M. Pfeifer, K. Rohlena,

J. Skala, P. Pisarczyk. Interferometric studies of the pre-plasma influence on

the laser energy transfer to the shock wave with the use of two-layer planar

targets. International Conference on Research and Application of Plasmas -

PLASMA, Warsaw, September, 2013.

[92] E. Le Bel, G. Schurtz, X. Ribeyre, M. Lafon. 1D PDD shock ignition design

for NIF/LMJ. Shock Ignition Workshop, 2011.

155


