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 :دهيچک
برای دو مد  الکترواسدتاتیو و  درون پالسمای کم چگال پالس لیزر الکترومغناطیسی غیر خطی تحوالتدر این مقاله، 

شدییه سدازی هره در با استفاده از  و گرمایش پالسما تاب دهی الکترون هاالکترومغناطیس بررسی ش ه و رابطه آن با ش

در پدراکنش هدای الکترومغناطیسدی  نتایج شییه سازی نشدان مدی دهند  ش ه است. مطالعه D3V1با ک  هره ای سلول
پالسدما  و منجر به گرمایش کاتوره ای چن  مدویی سریع اتفاق می افت در زمان های اولیه  حتی پالسمای کم چگال و

 شتاب هی های معمول   که بین مکانیسمننشان می ده از شییه سازیدر ادامه مقایسه نمودار های ب ست آم ه  می شود.
پالسما و شتاب هی کاتوره ای، در غیاب مکانیسدم شدتاب دهدی  -"در فصل مشترک خال غیر خطی شکست موج مانن 

شان می دهن ، برای لیزر پالس بلن  هیچ گرمایش و تحول پالسدی که نمودار های  م  الکترواستاتیو آن را ن کاتوره ای
زمانی که طول پالس لیزر بزرگتدر از طدول مدوج غیدر خطدی پالسدما  به عیارت دیگر،. مشاه ه نش ه استدر پالسما 

nlاست،
p pL، ی پالسما کم اهمیت ش ه و نقشی در گرمایش و شتاب ده شتاب دهی شکست موج های مکانیسم

  ن ارد.

  غیر خطی شکست موج، م  الکترواستاتیو ،شتاب دهی کاتوره ای    :کلمات کليدي 
 

Nonlinear electromagnetic plasma heating in laser interaction with 

relativistic under-dense plasma  
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Plasma and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology 
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Abstract 

 
In this paper, electromagnetic nonlinear laser pulse evolutions in under-dense plasma 

for two electrostatic and electromagnetic modes have been considered and it’s 

relationship with electrons acceleration and plasma heating investigated using 1 3D V  

particle in cell simulation code. Simulations indicate that electromagnetic scatterings in 

under-dense plasma occur fast even at the earlier times of interaction, which leads to 

multi-wave stochastic plasma heating. Furthermore, the obtained results present that 
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among usual acceleration mechanisms such as nonlinear wave-break in vacuum-plasma 

interface and stochastic motions, in the absence of stochastic acceleration mechanism 

in electrostatic mode, for the long laser pulse, there is no heating and pulse evolution in 

the plasma. In other words, when the laser pulse length exceeds nonlinear plasma 

wavelength, nl
p pL , wave- break acceleration mechanism turns marginal.    

Keywords: Stochastic acceleration, Electrostatic mode, Nonlinear wave-breaking  

 

 

 
 

 : مقدمه

)کرونا( می شود که  1یو پالس لیزر پر ش ت پ ستال بلن  با ه ف منجر به تولی  یو پیش پالسما برهمکنش

e گالی های کمتر از چگالی بحرانی است،این پالسمای تولی  ش ه دارای چ cn n، .نتایج شییه سدازی  است

دارای طدول  "معمدوالکده  این پیش پالسمای تولی  ش ه  پراکنش های الکترومغناطیسی در نشان می دهن  که

و شدتاب دهدی بدر گرمدایش به طور قابل مالحظه ای مدی تواند   [1]مقیاس از مرتیه چن  ده میکرومتر است

یکی از موضوعات مهم در میحث شتاب دهی الکتدرون هدا منشدا تولید  و مکانیسدم  تاثیر بگذارد. الکترون ها

، اما مکانیسم دقیق شدتاب هی [1,2]شتاب هی آنهاست، هر چن  تحقیقات زیادی در این زمینه انجام ش ه است

از یملده  بسدیار دارد. و تحقیدق بحدث الکترون ها در پیش پالسمای تولی  ش ه هنوز معلوم نیسدت و یدای

مکانیسم های شتاب هی معمول و مهم که با ک  یو بع ی انجام ش ه است می تدوان بده شکسدت مدوج غیدر 

و گرمایش ناشی از حرکدت کداتوره  3، برهمکنش غیر می ان عقیه]4,3[2 پالسما-خطی در فصل مشترک خال

ناشی از حرکدت آشدوبگون الکتدرون هدا چن  مویی ای اشاره کرد. از آنجا که گرمایش کاتوره  ,1]6,5[4ای

، این مکانیسم شدتاب هی  [7]به ویود می آی  منتشر شون ه هم درون امواج الکترومغناطیسی در خالف یهت

 در یهدات متتلد  که محیطی مملو از امواج الکترومغناطیس پراکن ه ش ه در پیش پالسمای کم چگالحتی 

بدا تویده بده تحدوالت  .الکترومغناطیسی است ناشی از پراکنش های هاتی بسیار محتمل بوده و به طور است

چگالی پالسما از لحظه ورود پالس به درون پالسما، اهمیت و سهم مکانیسم شتاب هی شکست موج در فصل 

که این مکانسدیم شدتاب هی در  [3,4] پالسما نیز به پیچی گی مساله شتاب هی افزوده می شود -"مشترک خال

هر دو مکانسیم هنوز به طور کامل و دقیق توصی  نش ه  .می شود تلفیقمکانسیم شتاب هی کاتوره ای واقع با 

غیر خطدی در این مقاله با استفاده از شییه سازی هره در سلول، تحوالت  ان  و نیازمن  بررسی دقیق تری است.

و آنها با شتاب دهی الکترون هدا  بررسی ش ه و رابطهبرای دو م  الکترواستاتیو و الکترومغناطیس  پالس لیزر

                                                 
1 Pre-plasma 
2 Nonlinear wave-breaking 
3 Non wake field Interaction  
4 Stochastic heating 
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مقایسدده نمددودار هددای ب سددت آمدد ه از مدد  . در ادامدده شدد ه اسددتتوصددی  گرمددایش هرات پالسددما 

 شدتاب هی هدای معمدول که بین مکانیسم می ده نشان  (EM) 2با م  الکترومغناطیس  (ES)1الکترواستاتیو

و مکانیسدم  الکترواسدتاتیکی هسدتن  "اکه هات پالسما -"در فصل مشترک خال غیر خطی شکست موج مانن  ،

شتاب دهی کاتوره ای که نمودار های  م  الکترواستاتیو آن را نشدان  در غیاب مکانیسم شتاب هی کاتوره ای،

زمدانی  به عیارت دیگر،هیچ گرمایش و تحول پالسی در پالسما رخ نمی ده .  می دهن ، برای لیزر پالس بلن 

nlل موج غیر خطی پالسما است، که طول پالس لیزر بزرگتر از طو
p pL  مکانیسم شدتاب دهدی شکسدت

 و نقشی در گرمایش و شتاب دهی پالسما ن ارد.ش ه کم اهمیت  هم موج

 : مشخصه شبيه سازي ذره در سلول

ر ایدن اسدتفاده شد ه اسدت. د [8]نوشته ش ه توسط یزدان پناه انجام ش ه از ک  هره در سلول در شییه ساز ی

Lمقاله، برهمکنش یو پالس لیزر با طدول مدوج  m1 و قطدیش خطدی بدا بیشدینه پتانسدیل بدرداری

/بهنجار ( ) 0 0 2ea eE m c   که در راستای مثیت محور ایکس در حال انتشار است با یو پالسمای کم

e/،چگال cn n0 0  زمانیپالس  ییه سازی یو پالس لیزر شیه سینوسی با طولدر شمطالعه ش ه است.  01

Lبلن   fs300  با زمان خیزfs150  که بالفاصله و بع  ازfs150  تعرید  شد ه اسدتافت می کند ،. 

سلول لحاظ ش ه و دمدای اولیده پالسدما هره در هر  44سلول بر طول موج( با  222نانومتر)  5وضوح فضایی 

/ ( )2 4
0 10 50B e ek T m c eV  در نظر گرفته ش ه و فرض ش ه اسدت کده یدون هدا سداکن و خنثدی کنند ه

و مد   هدا در دو مد  متتلد  الکترواسدتاتیو ن است کده شدییه سداز یآنکته کلی ی  پالسمای زمینه باشن .

یو با حفظ معادله حرکت الکتدرون هدای پالسدما و معادلده الکترومغناطیس انجام ش ه ان . در م  الکترواستات

پواسون که مرتیط کنن ه نوسانات الکترواستاتیو پالسما به نوسدانات چگدالی اسدت، بدرای چشدم پوشدی از 

و م والسیون، یریان عرضی پالسدما کده در معادلده ماکسدول  ، انعکاستحوالت پالس لیزر اعم از پراکن گی

حدذف شد ه و پدالس  "عمال نمی شود. با اعمال این فرض، پاسخ اپتیکی پالسمامویود است، در نظر گرفته 

تابشی بر گرمایش پالسدما ش های و بنابراین اثرات پراکن لیزر هنگام انتشار در درون پالسمادچار تحول نش ه

nl/در سر تا سر شییه سازی طول پدالس در رابطده  از بین می رود. nl
p p pL c صد ق مدی کند ، بده

 پالس تحت تاثیر پراکنش و م والسیون قرار می گیرد.در م  الکترومغناطیس عیارت دیگر، 

 :بحث

رامان  شپراکن ه از یمله پراکن الکترومغناطیسیمویب به ویود آم ن می ان های  با پالسما برهمکنش لیزر

گ سریعتری رش  می کن  به طوریکه که پراکن گی رامان رو به عقب با آهن ]9 [رو به یلو و عقب می شود

                                                 
1 Electrostatic mode 
2 Electromagnetic mode 
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/آن حتی در نواحی یفت ش گی قوی به کوتاهی  1برابری eزمان  . از طرف دیگر، ]9[می رس  01

e/در نواحی چگالی  "پراکن ی نوری رامان رو به یلو که غالیا cn n0 0  eرخ می ده ، دارای زمان  25

c برابری از مرتیه en n 0 است، بنابراین این نوع پراکن گی ابت ای برهمکنش حادث نش ه و بع  از  0

از آنجا که در پراکن گی رامان رو به یلو، موج  گذشت م ت زمانی از برهمکنش خود را نشان می ده .

سریع تنها قادر است گمیر النگمیر تحریو ش ه دارای سرعت فازی نزدیو به سرعت نور است، این موج الن

با سرعت های اولیه خیلی باال و نزدیو به سرعت نور را شتاب ده . نکته مهم در رابطه با  هاالکترون

پراکن گی رامان رو به یلو آن است که این نوع پراکن گی ها در لحظات اولیه برهمکنش به ویود نمی آین . 

ریو ش ه توسط پراکن گی نوری رامان رو به عقب بر خالف این ویژگی رامان رو به یلو، موج پالسمای تح

دارای سرعت فاز بسیار کمتر از سرعت نور بوده و لذا این نوع از موج پالسمایی قادر خواه  بود الکترون 

های حرارتی زمینه را به دام ان ازد. بنابراین در پیش پالسمای به ویود آم ه )کرونا( و در لحظات اولیه 

 حذف ش ه است( ES) که در م  ن های در ابت ا از طریق تابش رامان رو به عقب برهمکنش، غالب الکترو

امواج الکترومغناطیسی رون ه در خالف  ناشی از گرمایش و شتاب هیسپس در معرض  پیش گرمایی ه ش ه

 از آن پراکن گی رامان رو به عقب( تر م  بازتابی ه از سطح بحرانی و یا قیلیهت هم ) م  پمپ فرودی و 

که به طور هاتی الکترومغناطیسی  را داریمدو مرحله گرمایش و شتاب هی واقع ترکییی از در  رار می گیرد.ق

فضا که به طور کلی در برهمکنش لیزر با پالسما به ویود می آی ، در  -از طرف دیگر نوسانات بار .هستن 

کست موج که به طور ، این ش  [10]پالسما در معرض شکست موج قرار می گیرد -"فصل مشترک خال

می شود و در واقع یو مکانیسم در یلوی ه ف هاتی الکترواستاتیو است باعث شتاب دهی الکترون ها 

تلفیق ش ه اصلی شتاب دهی در ابت ای برهمکنش است که با شتاب هی ناشی از پراکن گی رامان رو به عقب 

 ات الکترومغناطیسی از یمله تیو، اثردر شییه سازی حاضر، با انتتاب م  الکترواستادر رقابت است.و 

حذف ش ه و در زمان  و پراکنش رامان ) که ناشی از تحوالت الکترومغناطیسی است( مکانیسم کاتوره ای

با این ویود، انتظار می  مکانیسم شتاب هی مشاه ه نش ه است. این انواع های اولیه هیچ گرمایشی ناشی از

مشاه ه شون  که به دلیل بلن  بودن پالس لیزر و  استلکترواستاتیو ا "رود که مکانیسم شکست موج که هاتا

کوچو بودن نیروی پان رموتیو لیزر، این نوع مکانیسم ها نیز مشاه ه نش ه و هیچ گرمایشی در پالسما رخ 

نتایج م  الکترواستاتیو و الکترومغناطیسی طی  تابشی کل )پمپ فرودی و امواج نوری  1شکل  ن اده است.

e/ ه( در برهمکنش پالس با پالسما در چگالی  پراکن cn n0 0 را نشان می ده . نمودار آبی رنگ که  01

kزیر نمودار زرد رنگ ترسیم ش ه، طی  تابش پمپ فرودی است که نشان می ده  در  k0  لیزر یو

است، بع  از شروع برهمکنش   ps 3/2و استاتیو پالس تو م  است. نمودار زرد رنگ طی  تابشی م  الکتر

و م والسیون نش ه  ، انعکاسپراکن گی مانن  همان طور که انتظار می رود در این م  پالس دچار تحوالت

                                                 
1 e-folding time 
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رسم ش ه، بیان می  EMپیکو ثانیه برای م   7/2و  8/1، 3/2، 1/2است. نمودار های دیگر که برای زمان های 

و با گذشت زمان پراکن گی ها به  شروع ش ه 1/2ی در همان زمان های ابت ایی،کنن  که مکانیسم پراکن گ

سمت رامان میل می کن  که در همان ابت ا هم ویود داشته و با گذشت زمان بیشتر به سمت رامان رو به یلو 

می میل می کن . پراکن گی رامان رو به عقب از همان زمان های آغازین در هر دو طرف م  مرکزی به چشم 

 خورد.

 
e/ي مختلف به ازاي و مد ها : طيف تابشی کل بر حسب عدد موج در زمان ها1شکل  cn n0 0 a0و 01 2 

نتایج شییه سازی ک  هره ای و سیالی می ان الکتریکی طولی پالسما، پتانسیل ح، به ترتیب  -ال  (2)شکل

a0  به ازایبهنجار طولی پالسما  و ان ازه حرکت برداری بهنجار  7/2و  223/2،/1بع  از زمان های  2

e/را به ازای چگالی  ESو  EMپیکو ثانیه برای م   cn n0 0 نشان می ده . ناسازگاری نتایج ک   01

ی خورد که بع  از گذشت به چشم م ال -(3)در شکل EM سیالی و هره ای در زمان های اولیه برای م 

م ت زمان کافی نتایج این دو شییه سازی به یک یگر نزدیو می شون  که نشان دهن ه خود م والسیون پالس 

ترسیم ش ه  د-(3)در شکل  ESلیزر به واسطه پراکن گی رامان و پای اری نسیی پراکن گی است. رفتار م  

 برای پالس یا م والسیون در این حالت ومغناطیسیش الکترهمان طور که انتظار می رود هیچ پراکناست، 

ترسیم ش ه است شروع گرمایش پالسما در  EMکه برای م   ز-(3)تا   ه-(3)مشاه ه نش ه است. نمودار 

 که ناشی از مکانیسم گرمایش کاتوره ای چن  مویی است همان زمان های اولیه برهمکنش را نشان می ده 

ح مربوط به م  -(3)ن گی ها  افزایش می یاب ، از طرف دیگر، شکل و با گذشت زمان با افزایش پراک

به وضوح نشان می ده  که  الکترواستاتیو ) در غیاب گرمایش الکترومغناطیسی نظیر رامان و کاتوره ای(

در پالسما رخ  یهیچ گرمایش که زمان قابل مالحظه ای است، پیکوثانیه از برهمکنش 3/2حتی بع از گذشت 

هیچ نقشی در و می ان عقیه پالسما -"شکست موج در فصل مشترک خال های مکانسیم "الن اده و عم

 گرمایش پالسما ن ارد.
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: نتایج شبيه سازي ذره اي و سيالی ميدان الکتریکی طولی، پتانسيل برداري بهنجار عرضی و اندازه حرکت طولی 2شکل 

e/براي چگالی  ESترواستاتيک و مد الک EMالکترون هاي پالسما براي مد الکترومغناطيسی  cn n0 0 a0و 01 2. 

 نتایج:

بددرای دو مدد  الکترواسددتاتیو و  پددالس لیددزرپددراکنش هددای غیددر خطددی الکترومغناطیسددی  ،در ایددن مقالدده

ه از شییه سدازی الکترومغناطیس بررسی ش ه و رابطه آن با شتاب دهی الکترون ها و گرمایش پالسما با استفاد

در ادامده مقایسده نمدودار هدای ب سدت آمد ه از مد  مطالعه شد ه اسدت.  D3V1هره در سلول با ک  هره ای

مانند  مکانیسدم  شدتاب هی های معمدول   که بین مکانیسمنالکترواستاتیو با م  الکترومغناطیس نشان می ده

هی کاتوره ای، در غیاب مکانیسدم پالسما و مکانیسم شتاب  -"شکست موج در فصل مشترک خالشتاب دهی 

شتاب دهی کاتوره ای که نمودار های  م  الکترواستاتیو آن را نشان می دهن ، بدرای لیدزر پدالس بلند  هدیچ 

گرمایش و تحول پالسی در پالسما رخ نمی ده . در واقع زمانی که طول پالس لیزر بزرگتر از طول موج غیدر 

nlخطی پالسما است، 
p pL  مکانیسم شتاب دهی شکست موج هم کم اهمیت ش ه و نقشی در گرمدایش

نتایج نشان می دهن  در برهمکنش لیزر با پالسمای کدم چگدال در هن سده یدو  و شتاب دهی پالسما ن ارد.

e/حتی در چگالی های کم،تحوالت غیر خطی پالس  ،بع ی cn n0 0 ر همدان دبسیار سریع اتفاق می افت   01

 . به گرمایش پالسما می شود از طریق مکانیسم شتاب دهی کاتوره ای چن  مویی منجر زمان های آغازین

 : مراجع
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