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Streszczenie
Generacja spontanicznych pól magnetycznych (SPM) jest jednym z najbardziej interesują-

cych zjawisk towarzyszących oddziaływaniu intensywnego promieniowania laserowego z materią.
Wieloletnie badania, zarówno eksperymentalne jak i teoretyczne pokazują, że za generację SPM
odpowiedzialne są różne mechanizmy, które zależą od parametrów strumienia plazmy ablacyjnej,
kreowanej dla różnych warunków oświetlenia tarcz. Z dotychczasowych badań wynika, że SPM
powyżej 1 MGs mogą znacznie zmieniać współczynniki transportu plazmy i tym samym wpływać
na rozkłady koncentracji elektronowej i temperatury plazmy, absorpcję promieniowania laserowego
i ograniczać wartość ciśnienia ablacyjnego plazmy. Dlatego w kontekście rozważanych obecnie kon-
cepcji fuzji inercyjnej (ICF), z których najważniejsze to: (i) fast ignition (FI) oraz (ii) shock ignition
(SI), zrozumienie mechanizmów generacji SPM i ich roli dla zrealizowania zapłonu termojądrowego,
jest bardzo ważne.

Spośród wielu metod pomiaru SPM w plazmie laserowej, jedną z najbardziej użytecznych jest
polaro-interferometria oparta na magnetooptycznym efekcie Faraday’a, która jako jedyna umożli-
wia uzyskanie informacji o rozkładzie SPM jednocześnie w całym obszarze badanej plazmy. Jed-
nakże jest to metoda trudna w implementacji i wymaga spełnienia kilku warunków. Podstawowym
wymogiem jest jednoczesne prowadzenie pomiarów rozkładów kąta skręcenia płaszczyzny polary-
zacji razem z pomiarami koncentracji elektronowej.

Szczególnie interesującą opcją polaro-interferometrii jest interferometria kompleksowa, która
polega na połączeniu kanałów polarymetrycznego i interferometrycznego w jeden, w którym reje-
strowany jest tzw. interferogram kompleksowy. Na jego podstawie, rozkład SPM można otrzymać
drogą analizy amplitudowo-fazowej rozkładu prążków interferencyjnych, co jest zaletą tej metody
rejestracji w stosunku do klasycznej polaro-interferometrii. Interferometria kompleksowa nie by-
ła dotychczas efektywnie wykorzystana w badaniach plazmy laserowej, dlatego w ramach pracy
doktorskiej podjęto próbę implementacji tej metody w badaniach zrealizowanych w ramach eks-
perymentu w ośrodku badawczym w Pradze (Republika Czeska) z użyciem lasera jodowego PALS
(Prague Asterix Laser System).

Opracowano autorską metodologię do amplitudowo-fazowej analizy interferogramów komplek-
sowych, obejmującą stworzenie odpowiedniego interfejsu pozwalającego efektywnie modyfikować
widmo interferogramów kompleksowych otrzymanych w eksperymencie, w celu otrzymania naj-
bardziej wiarygodnych rozkładów amplitudy oraz fazy. Dane wyjściowe z interfejsu są dostosowane
do dalszego przetwarzania tych rozkładów przez oprogramowanie do abelizacji, za pomocą którego
rozwiązywane jest numeryczne równanie Abela.

W badaniach zrealizowanych w pracy wykorzystywany był zmodyfikowany 2-kanałowy polaro-
interferometr, zbudowany w IFPiLM, pracujący w reżimie kompleksowej interferometrii. Przedmio-
tem badań była plazma ablacyjna wytwarza przy oddziaływaniu 1-harmonicznej promieniowania
lasera jodowego PALS (λ = 1315 nm) z płaskimi masywnymi tarczami wykonanymi z materiału
o różnej liczbie atomowej. Zastosowanie w/w metodologii pozwoliło uzyskać przestrzenno-czasowe
rozkłady SPM i koncentracji elektronowej w charakterystycznych fazach oddziaływania impulsu
laserowego z tarczami, a następnie, na ich podstawie, zostały otrzymane rozkłady gęstości prądu,
całkowity prąd oraz rozkłady energii zdeponowanej w SPM. Badania te potwierdzają, że za ge-
nerację SPM odpowiedzialne są szybkie elektrony wytwarzane w wyniku absorpcji rezonansowej,
a większość energii przenoszona jest przez szybkie elektrony generowane w kierunku od tarczy,
zawarte w cylindrze o średnicy około 80 µm. Frakcja tych elektronów stanowi mniej niż 10 %
całkowitej populacji elektronów zawartych w strumieniu plazmy ablacyjnej.

Szczególnie ważną częścią badań prezentowanych w pracy, potwierdzającą użyteczność im-
plementowanej metodologii, są badania dotyczące testowania pionierskiej idei formowania nama-
gnetyzowanych strumieni plazmowych za pomocą tarcz o konstrukcji ślimakowej (typu ”snail”).
Wykorzystując 1-kadrowy moduł pracujący w opcji kompleksowej interferometrii, badania polaro-
interferometryczne zrealizowano po raz pierwszy w reżimie 2-kadrowym. Uzyskane na podstawie
2-kadrowych sekwencji interferogramów kompleksowych, przestrzenno-czasowe rozkłady pól ma-
gnetycznych i koncentracji elektronowej, pozwoliły poznać, zarówno jakościowo jak i ilościowo,
proces formowania strumieni plazmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz ślimakowych. Wyniki
tych badań, w połączeniu z pomiarami emisji elektronów i jonów za pomocą diagnostyk spektro-
skopowych i jonowych, wystarczająco potwierdzają w/w ideę kreowania plazmy namagnetyzowa-
nej. Zostały one opublikowane z udziałem autorki rozprawy w bardzo prestiżowym czasopiśmie:
Scientific Report wyszczególnionym w spisie literatury [1].



Abstract
Spontaneous magnetic fields generation (SMF) is one of the most interesting phenomena ac-

companying an intense laser-matter interaction. Many years of theoretical and experimental studies
have shown that there are different mechanisms responsible for the SMF generation and they de-
pend on the parameters of an ablation plasma stream created for different targets irradiation
conditions.

The research indicates that the SMF over 1 MGs may significantly alter a plasma transport
factor, and thus they affect electron density and plasma temperature distributions, laser absorption
and also constrain a value of the ablation plasma pressure. For that reason, the comprehension of
mechanisms of the SMF generation and their application for fusion ignition is essential, especially
in the context of recently considered inertial confined fusion (ICF) conceptions, among which the
most important are: (i) fast ignition (FI) and (ii) shock ignition.

Among many methods of the SMF measurements in laser plasma, one of the most useful
ones is polaro-interferometry based on the magnetooptical Faraday’s effect. It is the only method
that provides information about the SMF distribution simultaneously in the entire area of the
investigated plasma. However, this method is difficult in implementation and it requires several
conditions to be fulfilled. The major requirement is to measure an angle of the polarization plane
distribution and an electron density distribution simultaneously.

A particularly interesting option of polaro-interferometry is complex interferometry, which
combines polarimetric and interferometric channels in one channel, where a complex interferogram
is recorded. On its basis one may obtain the SMF distribution by amplitude-phase analysis of
interferometric fringes, which is an advantage in respect of classical interferometry.

Complex interferometry has not been effectively employed in laser plasma research yet. For
that reason,within the presented doctoral dissertation, one endeavors to implement this method
during the experiment at the research center in Prague (Czech Republic) with use of the Prague
Asterix Laser System (PALS) . The original methodology of amplitude-phase analysis of complex
interferogram has been developed. It involves the creation of a suitable interface that allows to
adjust a spectrum of complex interferograms recorded during the experiment effectively in order
to obtain the most credible amplitude and phase distributions. Output data of the interface are
adjusted to the further analysis with the abelization software, which solves the numerical Abel
equation.

During the presented research, a 2-frame polaro-interferometer constructed in IPPLM and
operated in complex interferometry regime was used. As an object of studies there was ablation
plasma created during an interaction between 1st harmonic of iodine laser radiation PALS (λ =
1315 nm) and flat massive targets made of materials with different atomic number.

The methodology implementation mentioned has made it possible to obtain time-spaces di-
stributions of the SMF and electron density for the selected periods of laser-target interaction.
Based on this knowledge, one has obtained current density, total current and an energy deposited
in the SMF distributions. The research confirms that the SMF generation is caused by fast elec-
trons created by a resonance absorption and the whole energy transported by the fast electrons
generated towards a target is contained in a cylinder with a diameter of 60 µm. The fraction of
those electrons is less than 10 % of the whole electron population contained in an ablation plasma
stream.

A significant part of the research that shows a utility of the implemented method, are studies
concerning testing a new idea of the magnetized plasma stream formation with the use of snail
shape targets. Based on 1 channel complex interferometry module, the polarometric studies were
performed in 2-frame regime for the first time. The SMF time-space distribution and electron
density distribution obtained from 2-frame interferograms sequence made it possible to study the
process of the magnetized plasma stream formation with the use of snail targets. The results along
with electron and ion emission measurements with the use of ion and spectroscopic diagnostics
confirm the idea of magnetized plasma creation. The description of the results was published in
the Scientific Report with the participation of the author of the presented dissertation, which is
specified in the reference list [1].
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Rozdział 1

Wstęp

Głównym obszarem zastosowań plazmy laserowej jest mikrosynteza, rozumiana
jako niewyczerpalne źródło energii, która może być jednym z rozwiązań problemu
dotyczącego zapotrzebowania na energię dla ludzkości, biorąc pod uwagę kończące
się zasoby ropy, gazu, a także ciężkich pierwiastków na Ziemi, a dodatkowo oferuje
korzyści ekologiczne i bezpieczeństwo, w porównaniu z elektrowniami atomowymi
czy węglowymi. Tak zwane odnawialne źródła energii nie są obciążeniem dla środo-
wiska, ale mają ograniczoną wydajność. Ponadto deuter jako paliwo fuzyjne może
być wydobywany z wody morskiej, której na Ziemi jest pod dostatkiem w mo-
rzach i oceanach. Reakcje termojądrowe zachodzące na słońcu oraz gwiazdach są
bezpośrednim dowodem istnienia naturalnych reaktorów termojądrowych opartych
na nukleosyntezie, zarówno lekkich, jak ciężkich pierwiastków, ale jednocześnie po-
kazują nam, że zrealizowanie kontrolowanej syntezy termojądrowej w warunkach
laboratoryjnych, jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym technicznie, nawet jeśli
weźmiemy pod uwagę tylko lekkie pierwiastki takie jak deuter, tryt czy lit, gdyż
wymaga wytworzenia wysokotemperaturowej plazmy (o temperaturze powyżej 100
milionów stopni) i gęstości powyżej 1016 cm−3, która musi być utrzymywana w tym
stanie w wystarczająco długim czasie.

Dotychczasowe badania plazmy laserowej pokazały, że jednym z najbardziej inte-
resujących zjawisk towarzyszących oddziaływaniu intensywnego promieniowania la-
serowego z materią jest generacja spontanicznych pól magnetycznych (SPM), które
mają istotny wpływ na proces kompresji paliwa termojądrowego i transport energii
promieniowania laserowego potrzebnej do uzyskania zapłonu.

Nowym trendem zastosowań plazmy laserowej są badania astrofizyczne, w któ-
rych plazma laserowa wykorzystywana jest do modelowania zjawisk i obiektów astro-
fizycznych. Szczególnie interesującym obszarem tych badań jest zastosowanie SPM
do wytwarzania namagnesowanych strumieni plazmowych, przydatnych do symulo-
wania procesów ich oddziaływania i łączenia w wyniku rekonekcji pól magnetycz-
nych.

W związku z powyższym kluczowym zadaniem w kwestii poznania mechani-
zmów generacji SPM w plazmie laserowej jest ich wiarygodny pomiar dla różnych
warunków oświetlenia i konstrukcji tarcz laserowych. Jedną z najczęściej stosowa-
nych metod są pomiary polaro-interferometryczne, oparte na magnetooptycznym
efekcie Faraday’a, z których informację o polu magnetycznym uzyskuje się na pod-
stawie pomiarów rozkładów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz rozkładów
koncentracji elektronowej w badanej plazmie.
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W klasycznej polaro-interferometrii pomiary SPM prowadzone są jednocześnie
dwoma niezależnymi kanałami: (i) polarymetrycznym, w którym rejestrowany jest
polarogram zawierający informację o rozkładzie kąta skręcenia płaszczyzny oraz (ii)
interferometrycznym w którym rejestrowany jest interferogram zawierający infor-
mację o rozkładzie fazy, na podstawie którego wyznaczany jest rozkład koncentracji
elektronowej.

Szczególnie interesującą i bardziej wiarygodną alternatywą wydaje się komplek-
sowa interferometria. Metoda ta, podobnie jak klasyczna polaro-interferometria
bazuje na efekcie Faraday’a, lecz informację o rozkładzie kąta skręcenia płaszczyzny
polaryzacji i koncentracji elektronowej uzyskuje się na podstawie analizy amplitudowo-
fazowej jednego i tego samego interferogramu nazwanego interferogramem komplek-
sowym. Chociaż podstawy matematyczne tej metody są powszechnie znane, to nie
była ona jeszcze efektywnie wykorzystana w badaniach plazmy laserowej. Z tego po-
wodu w ramach niniejszej rozprawy podjęto próbę implementacji tej metody w za-
stosowaniu do badań plazmy laserowej na eksperymencie na czeskim układzie PALS
(Prague Asterix Laser System).

Praca obejmuje szczegóły techniczne i konstrukcyjne układów optycznych (w wer-
sji jedno i dwu kadrowej) do rejestracji interferogramów kompleksowych oraz opis
i implementację opracowanego programu do analizy amplitudowo-fazowej interfero-
gramów kompleksowych.

Zasadniczą część pracy stanowią wyniki analizy ilościowej interferogramów kom-
pleksowych uzyskane w eksperymentach na układzie PALS oraz ich interpretacja,
które potwierdzają przydatność opracowanej metodologii do amplitudowo-fazowej
analizy interferogramów kompleksowych.

1.1 Mechanizmy generacji spontanicznych pól ma-
gnetycznych i ich rola w realizacji fuzji iner-
cyjnej i laboratoryjnej astrofizyce

Wieloletnie badania, zarówno eksperymentalne jak i teoretyczne, rozpoczęte jesz-
cze w latach 60. [2, 3] pokazują, że SPM mogą osiągać maksymalne wartości w za-
kresie od kilku MGs [4] do setek MGs [5], a za ich generację odpowiedzialne są różne
mechanizmy, które zależą od parametrów strumienia plazmy ablacyjnej kreowanej
dla różnych warunków oświetlenia tarcz, biorąc pod uwagę, zarówno intensywność
i sposób zogniskowania promieniowana laserowego na tarczy jak i jej konstrukcję
oraz materiał.

Z pośród wielu znanych mechanizmów do najważniejszych należą:

• mechanizm skrzyżowanych gradientów temperatury i koncentracji nazywany
często mechanizmem termoelektrycznym [4, 6],

• mechanizm związany z ciśnieniem i niejednorodnością intensywności w prze-
kroju poprzecznym fali elektromagnetycznej, tzw. mechanizm ponderomoto-
ryczny [7]

• rezonansowa absorpcja promieniowania laserowego [8] oraz

• rozwój parametrycznych niestabilności w plazmie ablacyjnej [9].
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Jednakże, w przypadku relatywistycznych intensywności promieniowania lasero-
wego, dominującą rolę w generacji SPM odgrywają szybkie elektrony, wytwarzane
w obszarze plazmy ablacyjnej [10, 11, 12]. Ten nowy mechanizm generacji SPM, na-
zwany w pracy [12] kinetyczną magnetyzacją, prowadzi do generacji SPM o indukcji
o rząd większych niż mechanizm skrzyżowanych gradientów temperatury i koncen-
tracji elektronowej.

Badania SPM odgrywają ważną rolą w poznaniu różnych zjawisk i procesów
towarzyszących oddziaływaniu promieniowania laserowego z materią i są nowym
trendem odnoszącym się do zastosowań w fizyce energii wysokich gęstości. Takim
interesującym obszarem badań jest wykorzystanie SPM do wytwarzania namagne-
sowanych strumieni plazmowych, które mogą być przydatne, zarówno w badaniach
związanych z realizacją fuzji inercyjnej (ICF), jak i w laboratoryjnej astrofizyce.

1.1.1 Rola SPM w fuzji inercyjnej

W przypadku ICF, idea wykorzystania namagnesowanych strumieni plazmowych
dotyczy wzmocnienia energii fuzji inercyjnej, poprzez sterowanie implozją strumieni
plazmowych w warunkach ich magnesowania. Z dotychczasowych badań wynika, że
pola magnetyczne powyżej 1MGs mogą znacznie zmieniać współczynniki transpor-
tu plazmy i tym samym wpływać na rozkłady koncentracji elektronowej i tempera-
tury plazmy, absorpcję promieniowania laserowego oraz wartość ciśnienia ablacyj-
nego plazmy. Poprzez anizotropową elektronowo-cieplną dyfuzję komprymowanych
strumieni plazmy, indukowaną obecnością pola magnetycznego, możemy efektyw-
nie ograniczyć przewodnictwo cieplne do gęstego rdzenia komprymowanej plazmy,
a nawet tłumić straty ciepła z obszaru spalania, dzięki czemu może wzrosnąć efek-
tywność implozji. Z tego powodu w kontekście rozważanych obecnie koncepcji fuzji
inercyjnej (ICF), z których najważniejsze to: (i) fast ignition (FI) oraz (ii) shock
ignition (SI), zrozumienie mechanizmów generacji SPM i ich roli dla zrealizowania
zapłonu termojądrowego jest bardzo ważne.

W koncepcji FI zakłada się grzanie skompresowanej wstępnie tarczy termojądro-
wej za pomocą laserowo przyśpieszanych elektronów lub jonów. W wielu układach
do realizacji koncepcji FI, aby osiągnąć zapłon termojądrowy, szybkie elektrony
(powodujące zapłon termojądrowy) generowane są w wyniku oddziaływania wiązki
laserowej z płaską folią, a ich energia powinna być w zakresie 2-3 MeV. W tym przy-
padku należy brać pod uwagę dwa mechanizmy generacji SPM związane zarówno
z prądami termoelektrycznymi, jak i prądami szybkich elektronów.

Ponadto jedną z interesujących propozycji realizacji ICF [13, 14, 15, 16] zgod-
nie z koncepcją FI, jest zastosowanie tarcz typu: kondensator-cewka(capacitor-coil)
[17], przewidywanych do ogniskowania wiązki elektronów inicjującej zapłon termo-
jądrowy. Źródłem silnego pola magnetycznego w miniaturowej cewce ogniskującej
wiązkę elektronów są prądy szybkich elektronów w plazmie laserowej, wytwarza-
nej w obszarze kondensatora sprzężonego z cewką. Z tego powodu wiedza na temat
mechanizmów generacji SPM w tego typu tarczach ma kluczowe znaczenie, aby
optymalizować ich pracę.

W drugiej koncepcji realizacji ICF poprzez SI [18, 19, 20], energia elektronów jest
znacznie mniejsza w porównaniu z koncepcją FI, ale zakłada się że transport energii
wewnątrz tarczy zdefiniowany głównie przez elektrony o energiach 50-100 keV, po-
winien dostarczać znacznego wkładu energetycznego do uzyskania odpowiednio wy-
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sokiego ciśnienia zapalającej fali uderzeniowej, rzędu 300 Mbar. W tym przypadku
szybkie elektrony są generowane w wyniku bezzderzeniowej absorpcji promieniowa-
nia laserowego w sferycznej koronie plazmowej, a dominujący mechanizm generacji
SPM jest związany z rozwojem niestabilności parametrycznych.

1.1.2 Rola SPM w badaniach astrofizycznych

Jedną z głównych trudności związanych z modelowaniem obiektów i zjawisk we
wszechświecie jest wytworzenie i namagnesowanie gorących strumieni plazmowych,
w przypadku jeśli strumień magnetyczny powstaje w próżni. Zastosowanie do tego
celu zewnętrznych generatorów pola magnetycznego z cewkami nie stwarza dużych
możliwości, ponieważ mogą wytwarzać one impulsowe pola magnetyczne (w zakresie
mikrosekundowym) o maksymalnej indukcji do kilkunastu Tesli [21].

Z tego powodu wykorzystanie mechanizmów generacji SPM do wytworzenia na-
magnesowanych strumieni plazmowych, stanowi interesującą alternatywę w stosun-
ku do tradycyjnych generatorów pola magnetycznego.

Jedną z nowych idei w tym zakresie jest zastosowanie do namagnesowania stru-
mieni plazmy laserowej generatorów optycznych opartych na układach kondensator-
cewka (capacitor-coil targets) [17], w których źródłem pola magnetycznego w cewce
sprzężonej z kondensatorem są gorące elektrony emitowane z jednej okładek konden-
satora i oddziaływujące z drugą okładką, powodujące powstanie różnicy potencjałów
i w konsekwencji przepływ prądu w cewce. Sprzężenie cewki z emisją elektronów za-
leży od amplitudy SPM, kreowanych w obszarze między okładkami kondensatora.
Eksperymenty prowadzone na układzie LULI we Francji [17, 22] oraz GEKKO XII
w Japonii [23] potwierdziły generację pól magnetycznych (tym sposobem) o indukcji
powyżej 500 Tesli. Jednakże ten sposób jest trudny w realizacji technicznej.

Interesującym sposobem kreowania namagnesowanych strumieni plazmowych są
podejścia oparte na sterowaniu generacją SPM, w których strumień plazmowy na-
magnesowany jest w procesie jego tworzenia, a jednym ze sposobów może być nama-
gnesowanie kreowanych strumieni plazmy korzystając z procesu baterii Biermanna
[24, 25, 26]. W procesie tym pole magnetyczne może być generowane w wyniku
względnego ruchu między elektronami i jonami, który jest napędzany przez rotację
[26].

Bardzo efektywnym sposobem kreowania namagnesowanych strumieni plazmo-
wych jest kinetyczna magnetyzacja przez szybkie elektrony generowane przy oddzia-
ływaniu promieniowania laserowego w zakresie sub-relatywistycznych intensywności
z płaskimi tarczami [27, 12]. Co więcej, SPM generowane przez kinetykę szybkich
osiągają amplitudę od kilku do kilkudziesięciu MGs i pozwalają namagnesować cały
kreowany strumień plazmy ablacyjnej, a w szczególności jego front, co jest szcze-
gólnie ważne, jeśli się weźmie pod uwagę wykorzystanie takich namagnesowanych
strumieni do symulacji zjawisk astrofizycznych np. łączenia obiektów astrofizycznych
poprzez rekonekcję pól magnetycznych.

Pionierskim sposobem formowania namagnesowanych strumieni plazmowych jest
wykorzystanie odpowiednio ukształtowanych tarcz [28, 29], w których namagnesowa-
ny strumień powstaje w wyniku implozji (ekspansji radialnej) plazmy generowanej
wzdłuż powierzchni tarczy, przy odpowiedniej geometrii oświetlenia wiązką laserową.
Jedna z idei dotyczy kreowania namagnesowanej plazmy za pomocą tarcz w kształcie
ślimaka (typu ”snail”), które były przedmiotem modelownia numerycznego [30] i ba-
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dań eksperymentalnych [31, 32], ale tylko w dziedzinie relatywistycznych intensyw-
ności promieniowania laserowego. Jednakże okazało się, że bardziej interesującym
reżimem oświetlenia tarcz ślimakowych są umiarkowane intensywności impulsów
promieniowania laserowego, ponieważ pozwalają na umieszczenie znacznie większej
ilości energii lasera w tarczy przy dłuższym impulsie lasera, a jednocześnie wynikowa
struktura namagnetyzowanej plazmy wydaje się być bardziej stabilna. Potwierdzają
to pierwsze eksperymentalne badania tarcz ślimakowych, zrealizowane przy oświe-
tleniu wiązką lasera sub-ns ( 350 ps) przy intensywności około 2 · 1016W/cm2, które
zostały wykonane i opublikowane w pracy [1] z udziałem doktorantki.

Podsumowując znaczenie mechanizmów generacji SPM w plazmie laserowej, na-
leży podkreślić, że wiedza na temat ich rozkładów przestrzenno-czasowych w po-
wiązaniu z emisją szybkich elektronów i jonów jest kluczowa z punktu widzenia
implementacji w/w koncepcji ICF oraz innych zastosowań plazmy laserowej, w szcze-
gólności do modelowania zjawisk astrofizycznych.

Z tego powodu badania SPM w plazmie laserowej są wciąż aktualne i ważne,
a szczególne znaczenie ma doskonalenie metod ich pomiaru i ilościowej analizy da-
nych, w celu zwiększenia możliwości pomiarowych stosowanej aparatury diagno-
stycznej, a tym samym wiarygodności uzyskanych wyników.
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Rozdział 2

Stan wiedzy w zakresie tematyki
pracy

Pomiary SPM w plazmie laserowej są wciąż trudnym eksperymentalnym zada-
niem, głównie z powodu, że są generowane w początkowym okresie ekspansji plazmy
ablacyjnej, podczas oddziaływania impulsu laserowego z generowaną przez niego pla-
zmą, co wymaga zapewnienia czułej diagnostyki z odpowiednio wysoką przestrzenną
i czasową rozdzielczością.

Do pomiaru SPM stosowane były różne metody diagnostyczne pozwalające uzy-
skać informację o ich amplitudzie i strukturze z różną przestrzenną i czasową roz-
dzielczością. Spośród wielu metod stosowanych do pomiaru pola magnetycznego
w plaźmie laserowej, takich jak:

• techniki optyczne oparte na efekcie Faraday’a [6, 33, 12] i Stark-Zeemana [3] ,

• sondy magnetyczne [34] lub prądowe [35], a ostatnio

• protonowa deflektometria [22],

jedynie metoda polaro-interferometryczna, oparta na magnetooptycznym efekcie Fa-
raday’a, pozwala uzyskać najbardziej kompletne informacje o polu magnetycznym,
tzn. o jego przestrzennym i czasowym rozkładzie w całym obszarze badanej pla-
zmy. Jednakże, jest to metoda trudna w implementacji i wymaga spełnienia określo-
nych warunków. Podstawowym wymogiem jest jednoczesne prowadzenie pomiarów
rozkładów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji razem z pomiarami koncentracji
elektronowej. Opis metody polaro-interferometrycznej: (i) podstawy teoretyczne, (ii)
warunki stosowalności oraz (iii) jej wykorzystanie w pomiarach SPM w plazmie lase-
rowej na różnych eksperymentach, a w szczególności na eksperymencie na układzie
PALS przedstawione są w następnych paragrafach.

2.1 Metoda pomiaru pól magnetycznych bazująca
na magnetooptycznym efekcie Faraday’a

2.1.1 Teoretyczne podstawy magnetooptycznego efektu Fa-
raday’a w plazmie

Magnetooptyczne zjawisko Faraday’a zachodzi pod wpływem pola magnetycz-
nego i powoduje skręcenie płaszczyzny polaryzacji fali elektromagnetycznej propa-
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gującej przez dany ośrodek wzdłuż linii sił pola magnetycznego, rys. 2.1. Istotnymi
cechami tego zjawiska jest to, że skręcenie płaszczyzny pojawia się i zanika wraz
z polem magnetycznym w czasie dużo mniejszym niż 100 ps, a kierunek skręcenia
płaszczyzny polaryzacji fali zależy od zwrotu linii sił pola magnetycznego w stosun-
ku do kierunku propagacji fali. W przypadku gdy zwrot linii pola magnetycznego
jest zgodny z kierunkiem propagacji fali, kierunek skręcenia płaszczyzny polaryzacji
fali wynika z reguły prawej dłoni. W przypadku plazmy zjawisko to jest wywołane
dwójłomnością optyczną powstałą w wyniku obecności pól magnetycznych. Plazma
charakteryzuje się wówczas dwoma współczynnikami załamania, z których jeden
odpowiada rozprzestrzenianiu się w niej fali zwyczajnej, natomiast drugi fali nad-
zwyczajnej. W ogólnym przypadku, wartości tych współczynników zależą od wiel-
kości pola magnetycznego, koncentracji elektronowej plazmy oraz od częstotliwości
i kierunku fali sondującej w stosunku do linii sił pola magnetycznego.

Rysunek 2.1: Ilustracja magnetooptycznego efektu Faraday’a w plazmie jednorodnej
z polem magnetycznym o kierunku linii sił ściśle zgodnym z kierunkiem propagacji
fali

W przypadku plazmy jednorodnej z polem magnetycznym, w której propaguje
płaska fala harmoniczna o częstotliwości ω, dużo większej od jonowej częstości cy-
klotronowej ωBj, mamy do czynienia z dwoma ortogonalnymi falami (nadzwyczajną
i zwyczajną) o współczynnikach załamania (n1, n2) opisanymi za pomocą równania
[36]:

n1,2 =

√√√√√1− 2v(1− v)cosα

2(1− v)− usin2α±
√
u2sin4α + 4u(1− v)2cos2α

, (2.1)

natomiast, współczynniki polaryzacji K każdej z fal przedstawia zależność:

K1,2 ≈ −
i2
√
u(1− v)cosα

usin2α±
√
u2sin4α + 4u(1− v)2cos2α

(2.2)

Indeksy 1, 2 odnoszą się odpowiednio do fali nadzwyczajnej i zwyczajnej, α jest
kątem pomiędzy kierunkiem propagacji fali, a kierunkiem linii sił pola magnetycz-
nego, natomiast parametry u, v, s wyrażają odpowiednio zależności:
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u =
ω2
B

ω2
, v =

ω2
e

ω2
, s =

ν

ω
(2.3)

gdzie:
ωB = eB

mec
, - elektronowa częstość cyklotronowa,

ωe
√

4πnee2
me

- elektronowa częstość plazmowa,
ν - efektywna częstość zderzeń elektron - jon,
ω - częstotliwość wiązki sondującej,
e - ładunek elementarny,
me - masa elektronu,
ne - koncentracja elektronowa plazmy.

Z zależności 2.1 i 2.2 wynika, że w ogólnym przypadku, zarówno fale składowe
(nadzwyczajna i zwyczajna), jak i fala wypadkowa, mają polaryzację eliptyczną, co
ilustruje rysunek 2.2.

Rysunek 2.2: Wzajemna orientacja elips polaryzacji fali nadzwyczajnej i zwyczajnej
oraz fali wypadkowej w przypadku α 6= 0.

Fale nadzwyczajna i zwyczajna mają polaryzacje odpowiednio lewo i prawo-
skrętną, a stopień polaryzacji tych fal oraz kąt skręcenia fali wypadkowej wynikają
z kierunku propagacji fali sondującej w stosunku do linii sił pola magnetycznego
oraz częstotliwości fali sondującej w stosunku do charakterystycznych częstotliwości
plazmy: ωe, ωB oraz ν, które są funkcjami parametrów u, v oraz s.
Możemy zatem wyróżnić dwa skrajne przypadki:

1. gdy fala propaguje w plazmie równolegle do kierunku linii sił pola magnetycz-
nego (α = 0), oraz

2. gdy kierunek propagacji fali jest prostopadły do kierunku linii sił pola magne-
tycznego (α = 90◦).

Pierwszy przypadek, przedstawiony na rysunku 2.1 dotyczy efektu Faraday’a.
Wtedy równanie 2.2 ulega uproszczeniu i w konsekwencji wartość współczynnika
polaryzacji dla składowej nadzwyczajnej wynosi K1 = i, co oznacza polaryzację
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kołową lewoskrętną, a dla składowej zwyczajnej K2 = −i, co oznacza polaryzację
kołową prawoskrętną. W wyniku superpozycji fal składowych, wypadkowa fala ma
polaryzację liniową. Po przejściu przez plazmę, na skutek różnicy faz między falami
zwyczajną i nadzwyczajną, następuje skręcenie płaszczyzny polaryzacji fali wypad-
kowej o kąt ϕ, równy połowie różnicy faz między falami składowymi:

ϕ = δ/2 = π/λ ·
∫ L

0
(n1 − n2)dl (2.4)

gdzie:
δ - różnica faz między falą nadzwyczajną i zwyczajną,
n1, n2 - współczynniki załamania fali nadzwyczajnej i zwyczajnej,
λ - długość fali sondującej,
L - droga w plazmie.

W omawianym przypadku (gdy α = 0), zależność 2.1 sprowadza się do postaci
[36]:

n1,2 =
√

1− v

1±
√
u

=

√√√√1− ω2
e

ω(ω ± ωB)
(2.5)

Po podstawieniu zależności 2.5 do równania 2.4, otrzymujemy wyrażenie na kąt skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji ϕ w funkcji pola magnetycznego B‖ oraz koncentracji
elektronowej plazmy ne:

ϕ ≈ 1, 5 · 10−15 · λ2 ·
∫ L

0
ne ·B‖dl (2.6)

Drugi przypadek, gdy α = 90◦, dotyczy efektu Cottona-Moutona [36]. Wtedy
obie składowe (zwyczajna i nadzwyczajna) są spolaryzowane liniowo, i w odróżnieniu
od efektu Faraday’a, fala wypadkowa, po przejściu przez plazmę, może przyjmować
dowolny stan polaryzacji: liniowy, kołowy lub eliptyczny, w zależności od różnicy faz
między falami składowymi [36]:

∆δ = 2, 47 · 10−21 · λ3 ·
∫ L

0
ne(B · sinα)2dl (2.7)

Ilustrację możliwych stanów polaryzacji fali, w zależności od różnicy faz, ∆δ, przed-
stawia rysunek 2.3.

W przypadku plazmy laserowej, charakteryzującej się azymutalną geometrią pola
magnetycznego [33], przedstawioną na rysunku 2.4, kąt α może przyjmować warto-
ści z przedziału od 0◦ do 90◦. W związku z tym, przy prowadzeniu badań polary-
metrycznych, należy brać pod uwagę występowanie zarówno efektu Faraday’a jak
i efektu Cottona-Moutona w zależności od kąta między kierunkiem propagacji fali,
a kierunkiem linii sił pola magnetycznego, co ilustruje rysunek 2.4.
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Rysunek 2.3: Efekt Cottona-Moutona (α = 90◦). Zmiany stanu polaryzacji fali son-
dującej spowodowane różnicą faz między liniowo spolaryzowanymi falami składowy-
mi

.

Rysunek 2.4: Ilustracja występowania efektów Faraday’a i Cottona-Moutona, pod-
czas sondowania plazmy laserowej o azymutalnej geometrii linii sił pola magnetycz-
nego, falą o liniowej polaryzacji.

Dla takiej geometrii linii sił pola magnetycznego, w celu wyznaczenia kąta skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji (ϕ), konieczne byłoby korzystanie ze skomplikowanych
zależności 2.1 i 2.2.
Jednakże możliwe jest skorzystanie z uproszczonych wyrażeń 2.6 i 2.7 (na efekt
Fraday’a i Cottona-Moutona), przy spełnieniu określonych warunków.

Dla efektu Faraday’a są to warunki quasi-podłużnej propagacji fali [36]:

usin4α

4cos2α
� (1− v)2

|1−
√
u|cosα|| � (1 + v)usin2α

2(1− v2)
(2.8)

Powyższe warunki są spełnione, gdy parametry u i v są dużo mniejsze od jedności.
Biorąc pod uwagę, że parametry u i v są odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości
wiązki sondującej (2.3) nierówności 2.8 są prawdziwe, gdy częstotliwość fali sondują-
cej jest znacznie większa od częstości elektronowej i cyklotronowej plazmy: ω � ωe,
ω � ωB,.
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Przy spełnieniu warunków 2.8, wzór 2.1 upraszcza się do postaci:

n1,2 =
√

1− v

1±
√
ucosα

(2.9)

Ostatecznie równanie na zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji od pola
magnetycznego i koncentracji elektronowej przyjmuje postać 2.10:

ϕ ≈ 1, 5 · 10−15 · λ2 ·
∫ L

0
ne · |
−→
B |cosαdl (2.10)

Należy przy tym pamiętać, że kąt skręcenia ϕ jest proporcjonalny do kwadra-
tu długości fali (2.10), a więc zbyt wysoka częstotliwość wiązki sondującej będzie
powodować zmniejszenie kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, co wymaga zwięk-
szenia czułości układu pomiarowego. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest dobór
odpowiedniej długości fali promieniowania sondującego.

W przypadku plazmy laserowej, charakteryzującej się koncentracją elektronową
w zakresie 1018−1020, sondowanej falą z widzianego zakresu widma, oraz biorąc pod
uwagę indukcję SPM na podstawie danych literaturowych na poziomie kilku MGs
[4, 12], warunki quasi-podłużnej propagacji są spełnione w wystarczającym stopniu,
ponieważ u, v, s� 1.

2.1.2 Układ pomiarowy i czynniki ograniczające pomiar skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji fali sondującej

Powszechnie stosowanym podejściem w pomiarach kąta skręcenia płaszczyzny
polaryzacji fali sondującej w plazmie jest metoda skrzyżowanych polaryzatorów [33].
Polega ona na zastosowaniu polaryzatora i analizatora, zorientowanych względem
siebie w taki sposób, aby bez obecności plazmy, za analizatorem intensywność wiązki
była minimalna. Schemat takiego układu jest przedstawiony na rysunku 2.5.

Rysunek 2.5: Pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji w plazmie metodą skrzyżo-
wanych polaryzatorów.

Za pierwszym polaryzatorem wiązka ma liniową polaryzację pionową. Następnie,
po przejściu przez plazmę, na skutek obecności w niej pola magnetycznego, następuje
skręcenie płaszczyzny polaryzacji o kąt ϕ, w wyniku czego za analizatorem pojawia
się pozioma składowa polaryzacji, której intensywność I za analizatorem zmienia
się, w zależności od wielkości kąta skręcenia ϕ w sposób opisany równaniem 4.3:

I = I0sin
2ϕ+ Ip (2.11)
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gdzie: I0 - intensywność wiązki padającej na analizator, po przejściu przez sondo-
waną plazmę
Ip - intensywność rozproszonego i zdepolaryzowanego promieniowania.
Na podstawie intensywności wiązki sondującej I0 i intensywności promieniowania
pasożytniczego Ip można określić kontrast polaryzatora k (2.12):

k =
I0

Ip
(2.12)

W przypadku małych kątów skręcenia, ϕ, błąd bezwzględny pomiaru można opisać
zależnością 2.13

∆ϕ ≈ k

2ϕ
· ∆I
I

(2.13)

gdzie ∆I
I

jest błędem względnym pomiaru intensywności. Z powyższych równań 2.12,
2.13 wynika, że dokładność pomiaru można zwiększyć stosując polaryzatory o wy-
sokim kontraście i wiązkę o dużej intensywności.

W rzeczywistych warunkach pomiarowych istnieje wiele czynników mających
wpływ na dokładność pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, z których
najważniejszymi są:

• depolaryzacja wiązki diagnostycznej,

• pasożytnicze świecenie plazmy oraz

• niejednorodności intensywności w przekroju poprzecznym wiązki diagnostycz-
nej.

Depolaryzacja wiązki diagnostycznej może być spowodowana niespełnieniem
warunków quasi-podłużnej propagacji (2.8), a także innymi czynnikami takimi jak
rozproszenie lub refrakcja spowodowane gradientami gęstości i temperatury plazmy,
niedoskonałość wykonania elementów optycznych oraz ich zjustowanie. Depolaryza-
cji wynikającej z geometrii pola i parametrów plazmy nie można całkowicie wyelimi-
nować, jednak jej wpływ można zminimalizować stosując wiązkę sondującą o krótkiej
długości fali. Natomiast depolaryacja wynikająca z niedoskonałości układu optycz-
nego może być znacznie ograniczona przez dobór elementów optycznych o wysokiej
jakości i dokładności wykonania, a także przez ich odpowiednie zamocowanie i zju-
stowanie.

Drugi z wymienionych czynników, pasożytnicze świecenie plazmy, stanowi
istotne utrudnienie pomiarów polarymetrycznych i jest trudne do wyeliminowania.
Jednak jego wpływ można ograniczyć stosując filtry interferencyjne lub wąskopasmo-
we filtry barwne, przestrzenną filtrację za pomocą diafragm usytuowanych w ogni-
sku obiektywu, a także detektory lub matryce CCD o odpowiednio dobranej czułości
spektralnej.

Ponieważ, całkowite wyeliminowanie pasożytniczego świecenia plazmy, jak i de-
polaryzacji fali sondującej, jest praktycznie niemożliwe, dlatego pomiary polaryme-
tryczne prowadzone są zwykle przy wstępnym skręceniu analizatora (polaryzator
II) o pewien kąt ϕ0, przy którym stosunek sygnału użytecznego do pasożytniczego
świecenia, wynikającego z depolaryzacji i świecenia plazmy, jest największy.

Biorąc pod uwagę bilans intensywności rejestrowanej przez detektor [33], wyra-
żonej równaniem:

I = Ipl + IL[K + k + sin2(ϕ0 + ϕ)] (2.14)
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gdzie:
K - współczynnik polaryzacji fali sondującej (patrz 2.1.1),
k - kontrast polaryzatorów w polarymetrze,
ϕ0 - wstępny kąt skręcenia polaryzatora analizującego,
ϕ - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji w plazmie wywołany efektem Faraday’a

oraz sygnał pasożytniczy tła:

It = Ipl + IL[K + k + sin2(ϕ0)], (2.15)

możemy pokazać, że optymalny kąt wstępnego skręcenia polaryzatora analizującego
ϕ0, przy którym stosunek sygnału użytecznego do sygnału tła (I/It) jest największy,
w przypadku małych kątów skręceń ϕ w plazmie, opisywany jest wyrażeniem [33]:

ϕ0 ≈ arcsin

√√√√ 1− ε(k +K)
2 + ε[2(K + k) + 1]

(2.16)

gdzie: ε = IL
Ipl

- stosunek intensywności sondującej wiązki laserowej (IL) do inten-
sywności świecenia plazmy (Ipl).

Zależność wstępnego skręcenia analizatora (ϕ0) w funkcji parametru ε sporzą-
dzona dla przypadku, gdy fala sondująca nie doznaje depolaryzacji (K=0) oraz gdy
kontrast polaryzatorów w układzie pomiarowym wynosi: k = 5 ·10−6, przedstawiona
jest na rysunku 2.6:

Rysunek 2.6: Zależność optymalnego kąta wstępnego skręcenia polaryzatora anali-
zującego ϕ0 w funkcji parametru ε.

Z powyższej zależności wynika, że wzrost pasożytniczego świecenia plazmy powo-
duje konieczność rejestracji polarogramu przy coraz większym wstępnym skręceniu
analizatora. W przypadku braku świecenia plazmy, najlepsze warunki rejestracji wy-
stępują przy całkowitym skrzyżowaniu polaryzatorów, pod warunkiem, że fala son-
dująca nie ulega depolaryzacji (K ≈ 0), a kontrast polaryzatorów w polarymetrze
jest wystarczająco duży.

Aby wyeliminować pasożytnicze świecenie plazmy stosuje się:

• wąskopasmowe filtry kolorowe lub interferencyjne,
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• filtrowanie przestrzenne (za pomocą diafragm),

• detektory (matryce CCD) z optymalnym wyborem czułości spektralnej,

• szybkie migawki (np. filtr elektrooptyczny [37]) ograniczające czasowo jej świe-
cenie, oraz

• inne metody będące kombinacją wyżej wymienionych metod.

Istotny wpływ na interpretację wyników pomiarów polaro-interferometrycznych
ma niewątpliwie niejednorodność intensywności w przekroju poprzecznym wiąz-
ki diagnostycznej. Te niejednorodności mogą powodować błędy związane z:

• interpretacją i określaniem położenia prążków interferencyjnych oraz

• odczytem wartości bezwzględnych kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji.

Dodatkowym utrudnieniem mającym wpływ na wiarygodność pomiarów polaro-
interferometrycznych jest refrakcja i absorpcja promieniowania sondującego plazmę.

Błędy związane z niejednorodnością wiązki sondującej, refrakcją i absorpcją są
trudne do wyeliminowania, ale można je próbować zminimalizować przez rejestrację
wielokanałową, np. poprzez rejestrację cieniogramu [38], co jest zadaniem znacznie
utrudniającym pomiary.

Pewnym kompromisem pozostaje rejestracja polarogramu referencyjnego bez
obecności plazmy, co było stosowane w pomiarach realizowanych w ramach niniejszej
rozprawy.

2.1.3 Rozwiązanie równania Abela w przypadku magneto-
optycznego efektu Faraday’a w plazmie

Z zależności 2.10 wynika, że aby uzyskać informację o rozkładzie pola magne-
tycznego, niezbędny jest rozkład kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz rozkład
koncentracji elektronowej plazmy.

Dla osiowosymetrycznej geometrii plazmy laserowej (zilustrowanej na rys. 2.7)
zagadnienie to sprowadza się do rozwiązania równań całkowych, opisujących związek
kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz fazy z parametrami plazmy [33]:

ϕ(y) = 5, 24 · 10−17 · λ2 ·
∫ R

y

Bϕ(r)ne(r)ydr√
r2 − y2

(2.17)

δ(y) = 8, 92 · 10−14 · λ ·
∫ R

y

ne(r)ydr√
r2 − y2

(2.18)

gdzie: Bϕ(r) - rozkład azymutalnego pola magnetycznego,
ne(r) - rozkład koncentracji elektronowej,
λ - długość fali wiązki sondującej,
R - promień plazmy.
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Rysunek 2.7: Geometria sondowania plazmy laserowej z azymutalnym polem ma-
gnetycznym.

Równania 2.17 i 2.18 można sprowadzić do postacji równania całkowego Abela:

S(y) = 2 ·
∫ 1

y

f(r)ydr√
r2 − y2

, (2.19)

którego rozwiązanie, nazywane inwersją całki Abela, można przedstawić w dwóch
postaciach:

f(r) = − 1
π

∫ 1

r

dS
dy
dy

√
y2 − r2

f(r) = − 1
πr

d

dr

∫ 1

r

S(y)ydy√
y2 − r2

(2.20)

Formalne przejście z 2.17 i 2.18 do równania Abla 2.19 można dokonać, przepi-
sując w odpowiedni sposób wyrażenia dla f(r) i S(y).

W przypadku równania 2.19 otrzymujemy więc:

fB(r) = 2, 62 · 10−17 · λ2 ·R ·
(
B(r)ne(r)

r

)
(2.21)

oraz

SB(y) =
ϕ(y)
y

, (2.22)

gdzie: ϕ(y) jest rozkładem kąta skręcenia polaryzacji, uzyskanym z pomiarów po-
larymetrycznych, na podstawie którego wyznacza się znormalizowany rozkład SB,
niezbędny do wyznaczenia funkcji rozkładu fB.
Natomiast dla równania 2.18 funkcja rozkładu ma postać:

fn(r) = 4, 46 · 10−14 · λ ·R · ne (2.23)

oraz
Sn(y) = δ(y) (2.24)

gdzie: δ(y) jest rozkładem fazy uzyskanym z pomiarów interferometrycznych.
Podstawiając równanie 2.23 do 2.21 możemy obliczyć rozkład pola magnetycz-

nego z następującego wyrażenia:
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Bϕ(r) =
1, 7 · 103

λ
·
[
r · fB(r)
fn(r)

]
(2.25)

Obliczenie rozkładu przestrzennego Bϕ(r) dla osiowo symetrycznej plazmy spro-
wadza się do wyznaczenia funkcji fB(r) (na podstawie rozkładu skręcenia płaszczy-
zny polaryzacji, SB = ϕ(y)/(y)) oraz funkcji fn(r) (na podstawie rozkładu fazy,
Sn(y)), używając inwersji Abela. Jeśli błędy w określeniu funkcji fB(r) i fn(r) są
znane, to całkowity błąd względny rekonstruowanego pola magnetycznego można
wyznaczyć z zależności: [

∆Bϕ

Bϕ

]2

=
[

∆fB
fB

]2

+
[

∆fn
fn

]2

(2.26)

Ponieważ eksperymentalne wartości rozkładów fazy oraz kąta skręcenia płasz-
czyzny polaryzacji są dane w postaci zbiorów dyskretnych punków, poszukiwane
rozkłady fB i fn w równaniu 2.25 wyznacza się za pomocą wybranych metod nume-
rycznych.

Do numerycznego rozwiązania Abela stosuje się dwa podejścia: metodę inter-
polacji i metodę aproksymacji średniokwadratowej abelizowanych funkcji rozkładu
[33, 39, 40]. W pierwszym przypadku do interpolacji danych i wyznaczenia funkcji
rozkładu wykorzystuje się wielomiany Lagrange’a, natomiast w drugim przypadku,
aby uzyskać rozwiązanie, poszukiwane funkcje rozkładu aproksymowane są liniową
kombinacją wielomianów ortogonalnych. Podstawowym kryterium wyboru właściwej
metody rozwiązania równania Abela jest jakość odtwarzania zadanych funkcji testo-
wych, odpowiadających oczekiwanym rozkładom koncentracji elektronowej i pola
magnetycznego w plazmie.

Spośród metod interpolacyjnych najczęściej wykorzystywane są :

• metoda interpolacji za pomocą wielomianu stopnia zerowego (liniowa interpo-
lacja) nazywana metodą Macha-Schardina [39, 41], oraz

• metoda interpolacji za pomocą wielomianu stopnia pierwszego (trapezowa in-
terpolacja) nazwana metodą Vana-Vorisha [42].

Jednakże powyższe metody rozwiązania równania Abela okazują się mniej do-
kładne w przypadku rejestrowania interferogramów z dużą rozdzielczością za po-
mocą kamer CCD. Zbyt duża liczba danych niekorzystnie wpływa na poprawność
odtwarzania poszukiwanych funkcji rozkładu f(r).

W przypadku metod interpolacyjnych błąd określenia funkcji rozkładu rośnie
wraz z ilością punktów i jest największy na osi plazmy. Natomiast w przypadku
aproksymacji średniokwadratowej za pomocą wielomianów, zbyt duża liczba punk-
tów w stosunku do stopnia wielomianu, powoduje wygładzenie i utratę szczegółów
poszukiwanej funkcji rozkładu.

Z wymienionych wyżej powodów, dużo lepszym podejściem do rozwiązania rów-
nania Abela jest zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Podejście
to jest analogiczne do metody aproksymacji średniokwadratowej, a różnica dotyczy
matematycznego sposobu rekonstrukcji abelizowanej funkcji S(y), która w przypad-
ku metody FFT jest aproksymowana za pomocą rozwinięcia w szereg Fouriera.

Metoda FFT będzie stosowana w dalszej części pracy do analizy ilościowej uzy-
skanych wyników, dlatego przedstawienie szczegółów tej metody wydaje się niezbęd-
ne biorąc pod uwagę tematykę pracy.
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W przypadku metody FFT inwersja całki Abela jest realizowana przez rozwinię-
cie funkcji f(r) w szereg Fouriera:

f(r) =
m∑
k=0

akfk(r) (2.27)

Podstawą takiej analizy jest przedstawienie funkcji rozkładu S(y) w postaci sze-
regu Fouriera:

Sk = a0 +
Nk∑
k=0

ak cos
(

2kπi
Nk

)
(2.28)

Podstawiając powyższą zależność 2.28 do równania 2.20, poszukiwana funkcja
rozkładu f(r) ma postać:

fi =
π

2R

N/2∑
k=1

kakgk

(
ri
R

)

ak =
2
R

Nk∑
i

Si cos
(

2kπi
Nk

)
2R
Nx

gk,i =
4
π

Nk∑
j=1

j

Nk

√√√√(( 2j
Nk

+ i− 1
)2

+
( 2i
Nk

− 1
)2
)
×

sin kπ

√√√√(( 2j
Nk

+ i− 1
)2

+
( 2j
Nk

− 1
)2
)

(2.29)

W konsekwencji całe zagadnienie sprowadza się do wyznaczenia dwóch współ-
czynników ak i gk za pomocą szybkiej transformaty Fouriera. Na podstawie wyzna-
czonych tym sposobem funkcji fn (2.21) i fB (2.23), rozkład pola magnetycznego
oblicza się z zależności 2.25.

2.2 Przegląd badań i metod pomiaru spontanicz-
nych pól magnetycznych w plazmie laserowej.

Po raz pierwszy SPM zostały zaobserwowane przez Korobkina i Serova [2] w pla-
zmie wywołanej przebiciem w gazie za pomocą zogniskowanej wiązki laserowej. Ja-
ko diagnostyka stosowane były miniaturowe sondy magnetyczne. Wyjaśnienie tego
zjawiska interpretowano asymetrią rozkładu intensywności wiązki laserowej. Nato-
miast, pierwsze eksperymenty demonstrujące generację SPM przy oddziaływaniu
promieniowania laserowego z tarczą z ciała stałego należy przypisać autorom pracy
[34]. Pomiary prowadzone były również za pomocą sond magnetycznych. Jako me-
chanizm generacji SPM rozważano tzw. mechanizm ponderomotoryczny związany
z ciśnieniem i niejednorodnością intensywności w przekroju poprzecznym fali elek-
tromagnetycznej.

Pomiary SPM, metodą opartą na magnetooptycznym efekcie Faraday’a, zreali-
zowane zostały po raz pierwszy w 1975 przez Stampera [43]. Generowane były przy
oświetleniu płaskich tarcz masywnych promieniowaniem lasera neodymowego o in-
tensywności około 1015 W/cm2 uzyskiwanej przy zogniskowaniu wiązki laserowej
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do minimalnej średnicy. Aby ograniczyć wpływ świecenia pasożytniczego plazmy,
jako wiązkę diagnostyczną wykorzystywano 2. harmoniczną lasera neodymowego.
Badania prowadzono dla tarcz wykonanych z różnych materiałów, takich jak alu-
minium, stal, złoto, polistyren. Stwierdzono zgodnie z teorią [3, 44, 45], że SPM
mają geometrię azymutalną, a dominującym mechanizmem ich generacji jest efekt
skrzyżowanych gradientów temperatury i koncentracji elektronowej tzw. mechanizm
termoelektryczny. Obserwowano SPM o maksymalnej amplitudzie kilku MGs, która
nie zależała od materiału tarczy.

W późniejszych badaniach [46, 47] doskonalona była metodologia pomiarów
SPM. W pracy [46], aby skutecznie wyeliminować pasożytnicze świecenie plazmy
(utrudniające pomiary) generowane na drugiej harmonicznej lasera neodymowego,
wiązka diagnostyczna odstrajana była za pomocą przesunięcia Ramana do długości
λ = 633 µm. Natomiast w pracy [47], po raz pierwszy razem z pomiarami kąta skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji stosowana była interferometria, co pozwoliło ocenić
nie tylko amplitudę SPM, ale określić również ich profil. Ponadto w pracy [46], aby
zminimalizować wpływ refrakcji na pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji,
pomiary realizowano trzy kanałowo przy różnym wstępnym skręceniu polaryzato-
ra analizującego w każdym z kanałów. Stwierdzono między innymi, że maksymalne
SPM generowane są już przed osiągnięciem maksymalnej intensywności impulsu
lasera głównego. Pomiary prowadzono również w przypadku, gdy główny impuls
poprzedzony był pre-impulsem o energii stanowiącej około 3% jego całkowitej [47].
Tym sposobem uzyskano nieco większe wartości SPM.

Badania SPM prowadzone były również przy sferycznym nagrzewaniu mikrosfer
[48, 49, 6]. Wyniki prezentowane w pracach [48, 49] prowadzone były w laborato-
rium Rutherforda w Chilton. Mikrobalony o różnych średnicach: małych D = 45 µm
i dużych D = 120 µm, oświetlano 4 wiązkami lasera neodymowego (usytuowanymi
w jednej płaszczyźnie), o energiach około 100 J i zogniskowanymi na mikrobalo-
nie do minimalnej średnicy około d = 25 µm. Pomiary prowadzono trzy kanałowo,
analogicznie jak w pracy [46]. Stwierdzono między innymi, że amplituda SPM zale-
ży od stosunku średnicy mikrosfery D do średnicy wiązki laserowej d oświetlającej
sferę. Żeby SPM były obserwowane spełniony musiał być warunek: D/d > 5. Ba-
dania te demonstrują, że przy dobrej symetrii oświetlenia SPM mają amplitudę
rzędu kilkuset KGs [48], a za ich generację odpowiedzialne są dwa mechanizmy:
(i) termoelektryczny oraz (ii) niestabilności termiczne. Ponadto mają one strukturę
subtelną [48], co potwierdziły przewidywania teoretyczne [50, 51] oraz późniejsze po-
miary polaro-interferometryczne zrealizowane na układzie laserowym DELFIN w In-
stytucie Fizycznym im Lebiedieva w Moskwie [6]. W eksperymentach na układzie
DELFIN, szklane sferyczne tarcze o średnicy od 400 do 600 µm, oświetlano sze-
ścioma wiązkami promieniowania lasera neodymowego z których każda złożona była
z osiemnastu mniejszych. Całkowita energia promieniowania laserowego ogniskowa-
nego na mikrobalonie wynosiła około 1kJ . Aby ograniczyć wpływ na pomiar kąta
skręcenia płaszczyzny polaryzacji, takich czynników jak: refrakcja, niejednorodność
wiązki diagnostycznej oraz pasożytnicze świecenia plazmy, pomiary prowadzone by-
ły za pomocą trzy-kanałowego polaro-interferometru oświetlanego wiązką laserową
trzeciej harmonicznej lasera neodymowego zsynchronizowaną optycznie z wiązkami
lasera głównego. Polaro-interferometr umożliwiał jednoczesne zarejestrowanie: pola-
rogramu, interferogramu oraz cieniogramu w wybranym czasie w stosunku do mak-
symalnej intensywności wiązek laserowych oświetlających mikrosferę. Cechą charak-
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terystyczną otrzymanych rozkładów skręcenia Faraday’a było występowanie struk-
tury subtelnej o wymiarze charakterystycznym wzdłuż promienia około 100 µm.
Fakt ten potwierdził przewidywania teoretyczne [45], odnośnie występowania takiej
struktury, a analiza polarogramów, interferogramów oraz cieniogramów potwierdzi-
ła, że podstawowym mechanizmem generacji SPM jest mechanizm termoelektryczny
związany z występowaniem niekolinearnych gradientów temperatury i koncentracji
w plazmie. Gradient koncentracji skierowany jest wzdłuż promienia mikrosfery, nato-
miast gradient temperatury wzdłuż jej powierzchni. Zmiany temperatury wynikają
z niejednorodności oświetlenia promieniowaniem laserowym. W czasie mniejszym od
długości impulsu laserowego ustala się quasi-statyczne pole magnetyczne wynikające
z rozkładów koncentracji i temperatury elektronowej o średniej amplitudzie około
100 kGs, w obszarach subtelnej struktury o koncentracji elektronowej nie większej
jak 1020 cm−3 .

Jedną z nielicznych prac w której przedstawiona została metodologia pomiarów
polarymetrycznych jest praca [33]. Przedstawiono w niej podstawy pomiarów pól
magnetycznych opartych na magnetooptycznym efekcie Faraday’a oraz szczegółowo
przeanalizowano wpływ takich czynników jak depolaryzacja i refrakcja fali sondu-
jącej, niejednorodność wiązki diagnostycznej oraz wpływ świecenia pasożytniczego
badanej plazmy na błąd pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny. Biorąc pod uwagę
w/w czynniki, przeanalizowano wybór optymalnego kąta skrzyżowania polaryzato-
rów w polarymetrze, aby zapewnić maksymalny stosunek sygnału użytecznego do
szumu spowodowanego wyżej wymienionymi czynnikami. Ponadto zakładając azy-
mutalną symetrię pola magnetycznego w badanej plazmie, przedstawiono, zarówno
sposób rozwiązania równania Abela w przypadku magnetooptycznego efektu Fara-
day’a, jak i wybór właściwej metody numerycznego rozwiązania, biorąc pod uwagę
funkcje testowe odpowiadające rozkładom koncentracji elektronowej i pola magne-
tycznego w plazmie laserowej.

Nowe możliwości prowadzenia pomiarów w plazmie laserowej za pomocą dia-
gnostyk obrazowych po roku 1990, stworzyły kamery CCD, które w dużym stopniu
umożliwiają zautomatyzować pomiary oraz zapis i analizę danych. Próba zautoma-
tyzowania pomiarów polaro-interferometrycznych przedstawiona jest w pracy [52].
Przedmiotem automatyzacji był 3-kanałowy polaro-interferometr, wyposażony w ka-
mery CCD z matrycą o rozdzielczości 512x512 pikseli, umożliwiający jednoczesną re-
jestrację: polarogramu, interferogramu oraz cieniogramu. Pracą kamer steruje układ
akwizycji obrazów, który umożliwia synchronizację polaro-interferometru z laserem
głównym oraz zapis obrazów w poszczególnych kanałach polaro-interferometru i ich
analizę w trybie one-line.

Podsumowaniem badań SPM, zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych,
zrealizowanych do roku 1991, jest w praca [4]. Przedstawione są wyniki badań SPM
wykonane różnymi metodami pomiarowymi, a mianowicie: za pomocą miniaturo-
wych sond magnetycznych, taśm magnetycznych oraz diagnostyk spektroskopowych
bazujących na efekcie Zeeman’a. Wszystkie diagnostyki jednoznacznie identyfikują
mechanizm skrzyżowanych gradientów temperatury i koncentracji, który jest odpo-
wiedzialny za generację SPM i dominuje w plazmie laserowej wytwarzanej impulsem
laserowym o intensywności w zakresie 1013 − 1016W/cm2. Pola te mają geometrię
azymutalną i maksymalną amplitudę od kilkuset kGs do kilku MGs i nie zależą od
liczby atomowej materiału tarczy.

Późniejsze badania plazmy laserowej kreowanej za pomocą impulsów laserowych
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o sub-relatywistycznych i relatywistycznych intensywnościach pokazały, że oprócz
termoelektrycznego mechanizmu, dominującą rolę odgrywa mechanizm ponderomo-
toryczny [7] oraz mechanizmy związane z laserową akceleracją szybkich elektronów
[10, 11, 12], a generowane SPM mogą osiągać wartości kilkudziesięciu, a nawet kil-
kuset MGs [5].

Z dużym powodzeniem podjęto badania SPM na układzie laserowym PALS w ra-
mach projektów LaserLab-Europe, w których uczestniczyła doktorantka. W ba-
daniach wykorzystywany był dwu-kanałowy polaro-interferometr [53] zbudowany
w IFPiLM, który umożliwiał uzyskać jednocześnie informację o rozkładzie kąta
skręcenia płaszczyzny polaryzacji w kanale polarymetrycznym oraz fazy w kanale
interferometrycznym. Polaro-interferometr oświetlany był impulsem pierwszej har-
monicznej femtosekundowego lasera Ti:Sa o długości fali 808 nm i ekstremalnie
krótkim czasie około 40 fs. Tak krótki impuls diagnostyczny zapewnia możliwość
uzyskania informacji o rozkładach kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz fazy
w bardzo wczesnych fazach ekspansji plazmy ablacyjnej, w przedziale czasu obej-
mującym długość impulsu lasera jodowego PALS, w którym zachodzą procesy ab-
sorpcji odpowiedzialne za transport energii promieniowania laserowego do tarczy
z udziałem szybkich elektronów. Przedmiotem badań były SPM generowane przy
oddziaływaniu 1.-harmonicznej lasera jodowego PALS o energii około 250 J w im-
pulsie o szerokości 350 ps, z płaskimi tarczami masywnymi z Cu oraz plastiku.
Aby uzyskać maksymalną intensywność promieniowania laserowego na tarczy, wiąz-
ka zogniskowana była do minimalnego promienia RL = 50 µm. Uzyskano po raz
pierwszy rozkłady SPM i koncentracji elektronowej [53], które w przeciwieństwie do
dotychczasowych publikowanych wyników badań [4], demonstrują różnice w struktu-
rze SPM w zależności od liczby atomowej materiału tarczy. Różnice te są wynikiem
charakteru ekspansji plazmy ablacyjnej: (i) osiowej występującej w przypadku tar-
czy wykonanej z materiału o dużej liczbie atomowej, z Cu oraz (ii) sferycznej, która
jest wymuszana przez lekką plazmę z plastiku. Z tego powodu SPM generowane z
tarczy z Cu są skoncentrowane w pobliżu osi symetrii plazmy i mają nieco większą
amplitudę w odróżnieniu od rozkładów SPM generowanych z tarcz plastikowych,
które są nieco szersze i podobne do efektu fontanny.

Jednakże najważniejszym osiągnięciem dotychczasowych badań zrealizowanych
na układzie PALS było uzyskanie (po raz pierwszy) informacji o rozkładach gęsto-
ści prądu w plazmie ablacyjnej generowanej z płaskich masywnych tarcz z Cu, na
podstawie pomiarów SPM i koncentracji elektronowej. Badania te realizowane były
z udziałem autorki rozprawy, a wyniki tych badań zostały opublikowane w czaso-
piśmie Physics of Plasmas [12]. Informacje o strukturze SPM i rozkładach gęstości
prądu w plazmie ablacyjnej w połączeniu z 2D symulacjami za pomocą kodu MHD
ATLANT-HE pozwoliły stwierdzić, że:

• za generację SPM odpowiedzialne są szybkie elektrony wytwarzane w wyniku
absorpcji rezonansowej,

• prawie całkowity prąd płynący w plazmie ablacyjnej tzw. direct current- prze-
noszony jest przez szybkie elektrony o energiach w zakresie od kilkudziesięciu
do setek keV, poruszające się w kierunku od tarczy i zawarty jest w cylindrze
o średnicy porównywalnej z wymiarami wiązki laserowej zlokalizowanym na
osi.

Ostatnim etapem badań SPM zrealizowanych na układzie PALS są badania, któ-
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re weszły w zakres niniejszej pracy doktorskiej wykonane przy dużym współudziale
autorki pracy.

W ramach pracy doktorskiej podjęto próbę implementacji interferometrii kom-
pleksowej do pomiarów SPM dzięki czemu zrealizowano po raz pierwszy pomiary
SPM w reżimie wielokadrowym.

2.2.1 Wnioski z przeglądu literaturowego

Z powyższego przeglądu wynika, że wykorzystanie metody pomiaru SPM w pla-
zmie laserowej opartej na magnetooptycznym efekcie Faraday’a wydaje się wciąż
niewystarczające biorąc pod uwagę jej możliwości poznawcze. W większości opu-
blikowanych prac, informacje o SPM ograniczają się do oceny (oszacowania) jego
maksymalnej amplitudy na podstawie pomiarów kąta skręcenia płaszczyzny polary-
zacji (w tym pomiarów wielokanałowych) oraz pomiarów koncentracji elektronowej
prowadzonych niezależnie od pomiarów polarymetrycznych. Nie ma prac, za wy-
jątkiem [53, 12], zrealizowanych na układzie PALS z udziałem doktorantki, które
by prezentowały kompletne wyniki pomiarów polaro-interferometrycznych tzn. po-
larogramy i interferogramy oraz otrzymane na ich podstawie przestrzenno-czasowe
rozkłady SPM i koncentracji elektronowej w badanej plazmie laserowej. W dostęp-
nej literaturze brakuje również pozycji poświęconych metodologii pomiarów polaro-
interferometrycznych, a w szczególności dotyczących ich ilościowej analizy. Jedną
z nielicznych są prace: [33, 52], których autorem jest promotor niniejszej rozprawy.

Duże możliwości poznawcze metody Faraday’a w zastosowaniu do badań plazmy
laserowej potwierdzają pomiary polaro-interferometryczne rozpoczęte na układzie
PALS, których wyniki opublikowane są w pracach [53, 12]. Dzięki zastosowaniu do
badań 2-kanałowego polaro-interferometru oświetlanego femtosekundowym laserem
Ti:Sa, uzyskano po raz pierwszy przestrzenno-czasowe rozkłady SPM i koncentracji
elektronowej, a na ich podstawie informacje o rozkładach gęstości prądu w plazmie
ablacyjnej. Wyniki tych badań okazały się szczególnie interesujące dla środowiska
naukowego zajmującego się badaniami plazmy laserowej. Dotyczy to w szczególności
informacji o strukturze SPM i uzyskanych na ich podstawie rozkładów gęstości prądu
w plazmie ablacyjnej, które są istotnym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy na
temat mechanizmów generacji SPM i związaną z nimi emisją szybkich elektronów,
co ma istotne znaczenie z punktu widzenia różnych zastosowań plazmy laserowej. Te
badania mają niewątpliwie charakter pionierski i z tego powodu stały się inspiracją
do kontynuowania dalszych badań na PALS w ramach pracy doktorskiej.

Jednakże kluczowym problemem w kontynuowaniu badań SPM za pomocą ma-
gnetooptycznego efektu Faraday’a jest wiarygodny pomiar rozkładów SPM na pod-
stawie informacji o rozkładach skręcenia płaszczyzny polaryzacji i fazy promienio-
wania sondującego plazmę. W tej kwestii najważniejszym zadaniem staje się wybór
odpowiedniej metodologii pomiarów, która obejmuje konstrukcję i parametry układu
pomiarowego jak i sposób ilościowej analizy danych.

Z tego powodu w ramach niniejszej rozprawy podjęto się bardzo ambitnego za-
dania, a mianowicie zrealizowania pomiarów polaro-interferometrycznych
w reżimie interferometrii kompleksowej, które nie były jeszcze zrealizowane.
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Rozdział 3

Sformułowanie tezy i celu pracy

Z przeglądu literaturowego wynika, że interferometria kompleksowa nie była jesz-
cze efektywnie wykorzystana w badaniach SPM, mimo iż podstawy matematyczne
kompleksowej interferometrii są powszechnie znane i publikowane w literaturze, np.
[54]. W opnii autorki pracy taka sytuacja wynika prawdopodobnie z dwóch powo-
dów:

1. trudności technicznych w uzyskaniu wysokiej jakości interferogramów kom-
pleksowych, która jest niezbędna dla interpretacji ich metodami analizy Fo-
uriera oraz

2. trudności w stworzeniu odpowiedniego interfejsu do analizy interferogramów
kompleksowych (metodami analizy Fouriera), dostosowanego do „specyfiki”
interferogramów uzyskiwanych w eksperymencie.

Jak już wspominano wcześniej, interferometria kompleksowa wydaje się być
bardziej wiarygodną metodą pomiaru SPM w odniesieniu do klasycznej polaro-
interferometrii, ponieważ informacje o rozkładzie SPM w plazmie możemy uzyskać
na podstawie rozkładów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji i fazy uzyskanych
drogą analizy amplitudowo-fazowej jednego tego samego interferogramu nazywane-
go kompleksowym, podczas gdy klasyczna polaro-interferometria wymaga ilościowej
analizy dwóch obrazów: polarogramu oraz interferogramu uzyskanych w oddzielnych
kanałach rejestracji. Interferogram kompleksowy uzyskuje się przez połączenie kana-
łów polarymetrycznego i interferometrycznego w jeden, w rezultacie czego rozkład
kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji na takim interferogramie reprezentowany jest
przez rozkład intensywności prążków interferencyjnych, natomiast przesunięcia prąż-
ków interferencyjnych na interferogramie reprezentują rozkład fazy.

Możliwość zrealizowania pomiarów SPM w reżimie kompleksowej interferometrii
stwarza dwu-kanałowy femtosekundowy polaro-interferometr wykorzystywany w do-
tychczasowych pomiarach na układzie PALS [12, 53], który umożliwia pomiar SPM
w dwóch opcjach w zależności od konfiguracji optycznej kanału polarymetrycznego.
W pierwszej opcji (tzw. klasycznej polaro-interferometrii) rejestrowane są polaro-
gram i interferogram, natomiast w drugiej opcji pomiarowej, zamiast polarogramu
w kanale polarymetrycznym rejestrowany jest interferogram kompleksowy.

W zawiązku z powyższym biorąc pod uwagę zalety interferometrii kompleksowej
w stosunku do klasycznej polaro-interferometrii oraz techniczną możliwość zrealizo-
wania jej, wykorzystując dwu-kanałowy polaro-interferometr, podjęto próbę imple-
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mentacji tej trudnej diagnostyki w badaniach na eksperymencie PALS, których teza
i cel przedstawione są w następnym paragrafie.

3.1 Teza i cel pracy

Biorac pod uwagę temat pracy pt:
”Opracowanie metodologii analizy amplitudowo-fazowej interferogra-

mów kompleksowych i jej zastosowanie do pomiaru spontanicznych pól
magnetycznych w plazmie laserowej na eksperymencie PALS.”
oraz przewidywane wyniki badań, najbardziej adekwatnym wydaje się postawienie
następującej tezy:

„Interferometria kompleksowa pozwala uzyskać wiarygodne informacje o prze-
strzenno-czasowych rozkładach SPM i koncentracji elektronowej, strukturze gęstości
prądu związanej z przepływem elektronów w plazmie ablacyjnej i na tej podstawie
wnioskować o rozkładach energii elektronów oraz energii zdeponowanej w SPM, co
ma istotne znaczenie z punktu widzenia identyfikacji mechanizmów generacji SPM
i ich wpływ na generację namagnetyzowanych strumieni plazmy laserowej, które mo-
gą być wykorzystane, zarówno w badaniach związanych z ICF, oraz laboratoryjnej
astrofizyce”.

Aby potwierdzić powyższą tezą zostały podjęte badania plazmy laserowej w ra-
mach eksperymentu na układzie laserowym PALS, których celem było:

1. opracowanie metodologii amplitudowo-fazowej analizy interferogramów kom-
pleksowych uzyskanych za pomocą 2-kanałowego polaro-interferometru pracu-
jącego w opcji kompleksowej interferometrii,

2. zastosowanie interferometrii kompleksowej w badaniach SPM generowanych
przy oddziaływaniu lasera jodowego PALS z płaskimi tarczami wykonanymi
z materiałów o różnej liczbie atomowej,

3. zrealizowanie pomiarów SPM w reżimie 2-kadrowym i zastosowanie ich w bada-
niach procesu formowania plazmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz o kon-
strukcji ślimakowej ”typu snail”

3.2 Zakres badań i układ pracy

Aby zrealizować cele badawcze i udowodnić tezę, pierwszoplanowym zadaniem
było opracowanie oprogramowania do analizy interferogramów kompleksowych opie-
rając się na pracy [54], w której przedstawione są teoretyczne podstawy analizy
amplitudowo-fazowej interferogramów kompleksowych.

Istotą opracowanego oprogramowania było stworzenie własnego interfejsu, po-
zwalającego efektywnie modyfikować widmo interferogramów kompleksowych otrzy-
manych w eksperymencie w celu otrzymania najbardziej wiarygodnych rozkładów
amplitudy oraz fazy. Dane wyjściowe z interfejsu zostały dostosowane do dalszego
przetwarzania tych rozkładów przez oprogramowanie do abelizacji (wykorzystywane
w Zakładzie Fizyki i Zastosowań Plazmy Laserowej IFPiLM), za pomocą którego roz-
wiązywane jest numeryczne równanie Abela. Następnie, na podstawie otrzymanych
funkcji rozkładów skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz koncentracji elektronowej,
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zgodnie z metodologią opisaną w pracach [53], obliczany jest poszukiwany rozkład
SPM.

Przydatność opracowanego oprogramowania do analizy rzeczywistych interfe-
rogramów kompleksowych była sprawdzana na podstawie analizy interferogramów
otrzymanych syntetycznie, porównując funkcje testowe (rozkładów amplitudy i fazy)
otrzymane drogą analizy fourierowskiej, z analitycznymi funkcjami rozkładu wyni-
kającymi z rozkładu intensywności na interferogramach syntetycznych. Testowane
były interferogramy syntetyczne o różnych rozkładach amplitudy i fazy, biorąc pod
uwagę najbardziej prawdopodobne oczekiwane z eksperymentu rozkłady. Szczegól-
nie ważnym czynnikiem okazał się wpływ rozdzielczości przestrzennej interferogramu
kompleksowego na dokładność odtwarzania zadanych funkcji testowych.

Szczegółowy opis opracowanej metodologii amplitudowo-fazowej analizy interfe-
rogramów kompleksowych oraz wyniki jej testowania przedstawione są w rozdziale
4.

Zasadniczą część pracy stanowią wyniki badań SPM przedstawione w rozdziale
5, które potwierdzają pełną użyteczność opracowanego programu do analizy inter-
ferogramów kompleksowych.

Badania zrealizowane zostały w ramach eksperymentu na układzie PALS, wyko-
rzystując w tym celu 2-kanałowy polaro-interferometr pracujący w opcji interfero-
metrii kompleksowej, oświetlany impulsem femtosekundowego lasera Ti:Sa poprzez
optyczną linię opóźniającą, zsynchronizowanym z impulsem lasera głównego. Przed-
miotem badań była plazma ablacyjna wytwarza przy oddziaływaniu 1-harmonicznej
promieniowania lasera jodowego PALS (λ = 1.315 µm) z płaskimi masywnymi tar-
czami wykonanymi z materiału o różnej liczbie atomowej. Jako lekki materiał stoso-
wano plastik, natomiast jako ciężki - Cu. Pomiary prowadzone były przy zogniskowa-
niu wiązki laserowej do minimalnego promienia na tarczy (RL = 50 µm). Uzyskane
interferogramy kompleksowe okazały się wystarczająco dobrej jakości, aby zastoso-
wać do ich ilościowej analizy aparat matematyczny dotyczący analizy amplitudowo-
fazowej interferogramów kompleksowych.

Zastosowanie w/w metodologii do analizy interferogramów kompleksowych uzy-
skanych w eksperymentach na układzie PALS, pozwoliło otrzymać przestrzenno-
czasowe rozkłady SPM i koncentracji elektronowej w charakterystycznych fazach
oddziaływania impulsu laserowego z tarczami, a mianowicie: (i) przed osiągnięciem
maksymalnej intensywności impulsu laserowego, (ii) w czasie odpowiadającym jego
maksymalnej intensywności oraz (iii) w późniejszych fazach ekspansji plazmy abla-
cyjnej, zarówno przed, jak po zakończeniu impulsu laserowego. Na podstawie tych
rozkładów określne zostały rozkłady gęstości prądu oraz całkowity prąd odpowia-
dające charakterystycznym fazom ekspansji strumienia plazmy ablacyjnej, a także
rozkłady energii zdeponowanej w SPM. Kluczowym było uzyskanie informacji na
temat rozkładów gęstości prądu związanych z przepływem elektronów w kierunku
od tarczy oraz kierunku odwrotnym. Badania te dobitnie potwierdzają, że większość
prądu przenoszona jest przez elektrony generowane w kierunku od tarczy, zawarte
w cylindrze zlokalizowanym na osi, o średnicy około 80 µm, a frakcja tych elektro-
nów stanowi mniej niż 10 % całkowitej populacji elektronów zawartych w strumieniu
plazmy ablacyjnej.

W rozdziale 6. przedstawione są badania procesu formowania strumienia pla-
zmy namagnetyzowanej w tarczach o specjalnej konstrukcji, zrealizowane za po-
mocą 2-kadrowego interferometru zestawionego w oparciu o zmodyfikowany moduł
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2-kanałowgo polaro-interferometru, pracujący w opcji kompleksowej interferometrii.
Prezentowane są wyniki badań pionierskiej idei formowania namagnetyzowanych

strumieni plazmowych za pomocą tarcz ukształtowanych w postaci ślimaka (spirali).
Badania te potwierdziły formowanie namagnetyzowanego strumienia plazmowego na
osi w centrum tarczy ślimakowej poprzez radialną implozję plazmy kreowanej wzdłuż
powierzchni tarczy ślimakowej (analogicznie jak w układach typu Q-pinch). Proces
tworzenia się takiej konfiguracji potwierdzają pomiary emisji szybkich elektronów za
pomocą 2D zobrazowania linii Kα z Cu, pomiary widm energetycznych elektronów
realizowane za pomocą wielokanałowego spektrometru magnetycznego oraz pomiary
rozkładów kątowych jonów za pomocą kolektorów siatkowych, a także obrazy z 4-
kadrowej kamery rentgenowskiej.

W rozdziale 7 przedstawione są wnioski końcowe oraz dokonana ocena stopnia
realizacji postawionych celów badań weryfikujących udowodnienie tezy pracy.
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Rozdział 4

Implementacja kompleksowej
interferometrii do badań
spontanicznych pól
magnetycznych realizowanych na
układzie laserowym PALS

4.1 Wybór układu pomiarowego do rejestracji in-
terferogramów kompleksowych

Klasyczne pomiary polaro-interferometryczne (patrz rozdział 2) polegają na uzy-
skaniu informacji o rozkładzie pola magnetycznego na podstawie rozkładu kąta skrę-
cenia płaszczyzny polaryzacji z pomiarów polarymetrycznych oraz rozkładu koncen-
tracji elektronowej z pomiarów interferometrycznych. Przy czym pomiary te po-
winny być przeprowadzone jednocześnie, tak aby polarogram i interferogram od-
powiadały sobie, zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Takie wymagania spełnia
2-kanałowy polaro-interferometr, przedstawiony na rysunku 4.1, który był wykorzy-
stywany w dotychczasowych badaniach SPM na eksperymencie na układzie PALS
[12, 53].

Rysunek 4.1: Schemat dwu-kanałowego polaro-interferometru.
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Jak wynika ze schematu optycznego, podział wiązki diagnostycznej na dwa ka-
nały: polarymetryczny i interferometryczny zapewnia polaryzator Wollastona. Aby
uzyskać polarogram, polaryzator ten skrzyżowany jest (o mały kąt ϕ) z polaryzato-
rem wejściowym G-T, natomiast interferogram uzyskiwany jest przez umieszczenie
za polaryzatorem Wollastona klina optycznego o odpowiednio dobranym kącie wierz-
chołkowym ok. 3◦.

Drugą opcją pracy polaro-interferometru jest interferometria kompleksowa. In-
terferogram kompleksowy uzyskuje się w kanale polarymetrycznym poprzez umiesz-
czenie klina optycznego (jak pokazano na rys. 4.1 ), który powoduje, że intensywność
prążków interferencyjnych na takim interferogramie jest wynikiem zmian intensyw-
ności wiązki sondującej powodowanej efektem Faraday’a w badanej plazmie. Przy-
kładowe polarogramy, interferogramy oraz interferogramy kompleksowe, demonstru-
jące pracę 2-kanałowego polaro-interferometru w dwóch opcjach, przedstawia rys. 4.2

Rysunek 4.2: Przykładowe obrazy plazmy ilustrujące pracę 2-kanałowego polaro-
interferometru w dwóch opcjach: a) klasycznej polaro-interferometrii oraz b) inter-
ferometrii kompleksowej.

Porównanie tych dwóch opcji potwierdza, że widoczna na interferogramie kom-
pleksowym, w dolnej połówce strumienia plamy (rys. 4.2b) amplitudowa modulacja
prążków interferencyjnych jest spowodowana skręceniem płaszczyzny polaryzacji fali
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sondującej w wyniku efektu Faraday’a. Ta asymetria efektu Faraday’a spowodowa-
na jest wstępnym skręceniem polaryzatora o kąt ϕ0 = 2◦ w stosunku do analizatora
i potwierdza azymutalną geometrię pola magnetycznego. Szczegółowe wyjaśnienie
tego stwierdzenia będzie przedstawione w dalszej części pracy. Należy również za-
uważyć, że rozkład prążków interferencyjnych na interferogramie kompleksowym,
jest taki sam jak na interferogramie zarejestrowanym w kanale interferometrycz-
nym. A zatem ten drugi kanał jest całkowicie zbędny, gdyż informację o rozkładzie
koncentracji elektronowej można uzyskać również z interferogramu kompleksowego.
To zasadniczo upraszcza układ pomiarowy, gdyż zamiast dwóch kanałów wystarczy
jeden pracujący w opcji interferometrii kompleksowej.

W związku z powyższym, aby zrealizować przewidziane badania w pracy, wybra-
ny został układ pomiarowy do rejestracji interferogramów kompleksowych, pokazany
na rys. 4.3, który jest modyfikacją 2-kanałowego polaro-interferometru (rys. 4.1).

Rysunek 4.3: Schemat jedno-kadrowego modułu polaro-interferometru, pracującego
w reżimie interferometrii kompleksowej.

W układzie tym polaryzator Wollastona został zastąpiony polaryzatorem Glana
- Thompsona, w wyniku czego otrzymujemy jeden kanał, w którym rejestrowany
interferogram zmodulowany jest zarówno amplitudowo, jak i fazowo.

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 części
wiązki oświetlającej interferometr jako wiązki odniesienia. Rozseparowanie inter-
ferujących ze sobą wiązek oraz odpowiednią szerokość prążków interferencyjnych
w płaszczyźnie obrazowej zapewniają parametry klina optycznego oraz odpowiednia
ogniskowa obiektywu. Wyrażenia opisujące szerokość prążków interferencyjnych ∆d
oraz wielkość rozseparowania d pomiędzy wiązką przedmiotową, a wiązką odniesienia
w płaszczyźnie obrazowej (rejestracji) mają postać: (4.2):

∆d =
(b− f)λ

2nfγ
(4.1)

d =
1
2

[b− (
b

f
− 1)L]nγ (4.2)

gdzie: γ - kąt załamania klina optycznego, λ - długość fali wiązki diagnostycznej,
n - współczynnik załamania klina, f - ogniskowa obiektywu, b - odległość obrazu od
płaszczyzny głównej obiektywu, L - odległość klina od soczewki.

Wykorzystując powyższe wyrażenia zostały wybrane optymalne warunki reje-
stracji interferogramów kompleksowych. Pomiary prowadzone były dla obiektywu
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o ogniskowej f = 500 mm oraz klina o kącie łamiącym γ = 3o, co pozwoliło uzyskać
wymagane rozseparowanie wiązek d oraz optymalną (z punktu widzenia ilościowej
analizy interferogramów) szerokość prążków interferencyjnych ∆d ≈ 40 µm.

Interferogramy kompleksowe rejestrowane były za pomocą kamery CCD firmy
JAI, RM-4200 GigEV z matrycą o rozdzielczości (2048 × 2048 pikseli) i dynami-
ce 12 bitów, podłączonej z komputerem za pośrednictwem sieci Gigabit Ethernet,
obsługiwanej przez aplikację PALS Vision GigEV. Podstawowe funkcje tej aplikacji
to:

• sterowanie pracą kamery (zmiana trybu pracy, rozdzielczości, parametrów cza-
sowych dla wewnętrznych generatorów impulsów itp.),

• podgląd obrazów 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 oraz skalowanie).

Interferogramy kompleksowe, uzyskane za pomocą jednokanałowego układu po-
miarowego (rys. 4.3) były przedmiotem analizy ilościowej za pomocą oprogramowa-
nia opracowanego, którego szczegóły będą przedstawione w następnym paragrafie.

4.2 Podstawy matematyczne interferometrii kom-
pleksowej.

Zmianę intensywności w czasie t w płaszczyźnie (y, z) interferogramu komplek-
sowego, można zapisać za pomocą równania [54]:

i(y, z, t) = a2
p(y, z, t)f(t) + a2

r(y, z, t)f(t) + 2ap(y, z, t)ar(y, z, t)×
cos[2π(ω0y + ν0z) + δ(y, z, t)]f(t) (4.3)

gdzie:
δ(y, z, t) - przesunięcie fazy między wiązką przedmiotową i referencyjną,
ap, ar - amplitudy wiązek odpowiednio przedmiotowej i referencyjnej,
ω0, ν0 - częstości przestrzenne w kierunkach pionowym i poziomym,
f(t) - profil czasowy intensywności impulsu diagnostycznego, który po unormowaniu
spełnia następujące kryteria:

∫ +∞

−∞
f(t)dt = 1; f(t)  1 (4.4)

W badaniach, będących przedmiotem niniejszej pracy, jako wiązka diagnostyczna
wykorzystywany jest impuls lasera Ti:Sa, o profilu czasowym zbliżonym do gaussow-
skiego i czasie trwania ok. 40 fs. Przy tak krótkim impulsie sondującym można za-
łożyć, że w czasie rejestracji interferogramu przesunięcie fazowe jest stałe, co w dal-
szych rozważaniach pozwala przyjąć warunki takie jak dla obiektu stacjonarnego
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(niezmienniczego) pod względem amplitudy i fazy. Przy takim założeniu, scałkowa-
ne po czasie równanie 4.3 przyjmuje postać:

i(y, z) = a2
p(y, z) + a2

r(y, z) + 2ap(y, z)ar(y, z)×
cos[2π(ω0y + ν0z) + δ(y, z, t)] (4.5)

Biorąc pod uwagę powyższe równanie oraz metodologię przedstawioną w roz-
dziale 2., do obliczenia rozkładu pola magnetycznego w plazmie potrzebna jest in-
formacja o rozkładzie koncentracji elektronowej ne, którą wyznaczamy na podstawie
przesunięcia fazowego δ oraz informacji o rozkładzie kąta skręcenia płaszczyzny po-
laryzacji, który jest wyznaczany na podstawie ilorazu amplitud γ = ap/ar.

Aby wyjaśnić procedurę wyznaczenia funkcji δ i γ na podstawie interferogramu
kompleksowego, sprowadźmy równanie 4.5 (wykorzystując wzór na cosx = (eix +
e−x)/2) do następującej postaci:

i(y, z) = b(y, z) + v(y, z) exp[2πi(ω0y + ν0z) + v∗(y, z) exp[2πi(ω0y + ν0z), (4.6)

w którym funkcja:
b(y, z) = a2

p(y, z) + a2
r(y, z), (4.7)

nazywana jest tłem i zawiera informacje o amplitudzie fali sondującej, czyli o skrę-
ceniu płaszczyzny polaryzacji fali sondującej, natomiast funkcja:

v(y, z) = ap(y, z) · ar(y, z) · exp[iδ(y, z)], (4.8)

nazywana widzialnością i zakodowana jest w niej informacja o rozkładzie fazy fali
sondującej.

Zgodnie z podejściem opisanym w pracy [54], aby wyznaczyć funkcję tła oraz wi-
dzialności, należy najpierw dokonać transformaty Fouriera równania 4.6 i przedsta-
wić intensywność wiązki I(ω, ν) w dziedzinie częstotliwości. Przeprowadzając trans-
formatę Fouriera zależności 4.6, otrzymujemy równanie:

I(ω, ν) = B(ω, ν) + V (ω − ω0, ν − ν0) + V ∗(ω + ω0, ν + ν0), (4.9)

w którym pasma V i V ∗ reprezentują funkcję widzialności w dziedzinie częstotli-
wości, a w graficznej reprezentacji funkcje te mają postać bocznych lobów (rys.
4.5), natomiast pasmo B reprezentuje funkcję tła, która na rys. 4.5 widnieje jako
środkowy lob.

Taka graficzna wizualizacja rozkładu intensywności I(ω, ν) w dziedzinie często-
tliwości, pozwala przy odpowiednio dobranej strukturze oraz intensywności prąż-
ków interferencyjnych na interferogramie kompleksowym, odseparować informacje
pochodzące od pasm widzialności od pasma tła.

Przy zapewnieniu odpowiednio wysokiej częstotliwości przestrzennej prążków
f0 = (ω2

0 + ν2
0)1/2, i małym paśmie B(ω, ν), nakładanie się przesuniętych funkcji

V (ω − ω0, ν − ν0) i V ∗(ω + ω0, ν + ν0) na funkcję B(ω, ν) można zaniedbać.
Informacje o rozkładzie fazy δ(y, z) uzyskuje się przez:

• wyselekcjonowanie funkcji V lub V ∗ w celu wyeliminowania wpływu informacji
pochodzących od pozostałych pasm,

• przesunięcie jednej z nich do częstotliwości zerowej oraz
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• przeprowadzenie odwrotnej transformaty Fouriera - z powrotem do dziedziny
przestrzeni (y, z).

Matematycznie zabieg ten można przedstwić za pomocą diagramu:

V (ω − ω0, ν − ν0)→ V (ω, ν)→ v(y, z) (4.10)

Funkcję tła b(y, z), niosącą informacje o amplitudzie-skręceniu płaszczyzny po-
laryzacji fali sondującej, otrzymuje się w podobny sposób, poprzez wyodrębnienie
pasma B(ω, ν) i dokonaniu odwrotnej transformaty Fouriera:

B(ω, ν)→ b(y, z) (4.11)

przy czym przesunięcie loba do częstotliwości zerowych nie jest w tym przypadku
potrzebne.

4.3 Implementacja i testowanie oprogramowania
do amplitudowo fazowej analizy interferogra-
mów kompleksowych.

Opisany w poprzednim paragrafie proces wyznaczania funkcji v(y, z) i b(y, z), zo-
stał wykorzystany przy opracowywaniu oprogramowania do analizy kompleksowych
interferogramów. Do celów testowych oraz dla lepszego zobrazowania implemen-
towanej metody, zostały wygenerowane kompleksowe interferogramy syntetyczne,
podstawiając do równania 4.5 typowe dla plazmy laserowej rozkłady fazy δ(y, z)
oraz intensywności prążków interferencyjnych γ(y, z). Uzyskane postacie analitycz-
ne funkcji rozkładu fazy δ(y, z) oraz amplitudy γ(y, z) były przedmiotem testowa-
nia opracowanego oprogramowania do analizy amplitudowo-fazowej interferogramów
kompleksowych, co będzie przedmiotem rozważań przedstawionych poniżej.

Na rys. 4.4a przedstawiony jest kompleksowy interferogram syntetyczny wyge-
nerowany przyjmując w równaniu 4.5 analityczny rozkład fazy opisany zależnością:

δ(y, z) = 25 exp[−0, 1y2 − (z − 5)2], (4.12)

oraz iloraz rozkładu amplitud w postaci:

γ(y, z) = 1+(exp[−0, 5·(y−1)2−(z−4, 5)2]−exp[−0, 5·(y−1)2−(z−5, 5)2]). (4.13)

Oprócz kompleksowego interferogramu testowego wygenerowany został odpowia-
dający mu testowy interferogram referencyjny, rys. 4.4b, o tej samej częstotliwo-
ści i kierunku prążków interferencyjnych jak interferogram kompleksowy, symulują-
cy obraz zarejestrowany przez kamerę w przypadku braku plazmy. Wykorzystanie
w procesie analizy dwóch odpowiadających sobie interferogramów, głównego i refe-
rencyjnego, pozwala na wyznaczenie fazy i amplitudy z wysoką dokładnością, nawet
w przypadku niskiej jakości wiązki diagnostycznej.
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Rysunek 4.4: a) Syntetyczny interferogram kompleksowy oraz b) odpowiadający mu
interferogram referencyjny.

Zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim paragrafie, aby wydobyć informacje
o funkcjach v(y, z) oraz b(y, z), interferogram kompleksowy poddawany jest dwu-
wymiarowej transformacie Fouriera:

F (ω, ν) =
∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(x, y)e−iωxe−iνydxdy. (4.14)

Rozkład intensywności w dziedzinie częstotliwości otrzymany na podstawie in-
terferogramu syntetycznego, rys. 4.4a, za pomocą opracowanego oprogramowania,
przedstawiony jest na rys. 4.5.

Rysunek 4.5: Widmo uzyskane w wyniku transformaty Fouriera interferogramu syn-
tetycznego z rys. 4.4a.

Boczne loby w widmie Fouriera na rys. 4.5, przedstawiają funkcje V i V ∗ z rów-
nania 4.9, natomiast środkowy lob przedstawia funkcję B.

Aby uzyskać informacje o widzialności i tle, zgodnie z procedurą opisaną w po-
przednim paragrafie, został opracowany algorytm, wykorzystany we wspomnianym
oprogramowaniu, którego schemat przedstawiony jest rys. 4.6.

Mając informację o widzialności i tle, poszukiwany rozkład fazy jest wyznaczany
z zależności:

δ(y, z) = arctan
=[v(y, z)]
<[v(y, z)]

, (4.15)
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natomiast iloraz amplitud jest wyznaczany z równania:

γ(y, z) =

√√√√2 · bp(y, z)
p · br(y, z)

− 1, (4.16)

gdzie:
bp - jest funkcją tła wyznaczoną na podstawie interferogramu kompleksowego 4.4a,
br - jest funkcją tła uzyskaną z interferogramu referencyjnego (rys. 4.4b),
p - stosunek energii wiązki sondującej do energii wiązki referencyjnej.

Rysunek 4.6: Ilustracja wznaczania a) widzialności oraz b) tła na podstawie widma
fourierowskiego.

Rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji, obliczany jest z ilorazu amplitud γ,
zgodnie z zależnością:

ϕ(y, z) = arcsin(γ · sinϕ0) (4.17)
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gdzie: ϕ0 - jest kątem wstępnego skręcenia polaryzatora analizującego w układzie
pomiarowym (rys. 4.3).

Rysunek 4.7: Porównanie zadanych i odtwarzanych funkcji testowych dla a) rozkładu
fazy oraz b) rozkładu amplitudy.

Aby ocenić przydatność opracowanego oprogramowania do analizy amplitudowo-
fazowej interferogramów kompleksowych, porównano odtwarzane funkcje rozkładu
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fazy δ(y, z) i amplitudy γ(y, z), otrzymane na podstawie interferogramu syntetycz-
nego z zadanymi analitycznie funkcjami rozkładów fazy i amplitudy. Porównanie za-
danych i odtwarzanych rozkładów fazy przedstawia rys. 4.7a, natomiast na rys. 4.7b
porównano zadane i odtwarzane rozkłady amplitudy.

Z porównania, zarówno jakościowego, jak i ilościowego odtwarzania zadanych
funkcji testowych wynika, że opracowane oprogramowanie w zadowalający sposób
odtwarza zadane funkcje testowe odnoszące się do rozkładów fazy jaki i amplitudy.
Błąd względny odtwarzania maksymalnych wartości fazy i amplitudy wynosi odpo-
wiednio: dla fazy ∆δ/δ ≈ 7% oraz dla amplitudy ∆γ/γ ≈ 1, 4%. Rozkłady błędów
bezwzględnych odtwarzania fazy ∆δ i amplitudy ∆γ są przedstawione na rys. 4.8

Rysunek 4.8: Rozkład błędu bezwzględnego odtwarzania a) fazy oraz b) amplitudy.

Z rys. 4.8b wynika, że w przypadku amplitudy największy błąd występuje dla
wartości brzegowych po prawej stronie, gdzie nie ma sygnału. Może to być spo-
wodowane błędami zastosowanej funkcji do przeprowadzania transformaty Fouriera.
Jednak błąd ten nie ma wpływu na obliczenia końcowe, ponieważ w dalszym procesie
analizy wszystkie wartości z obszaru, gdzie koncentracja elektronowa jest mniejsza
niż 5 · 1017, są sprowadzane do zera.

4.3.1 Testowanie opracowanego oprogramowania.

Opracowane oprogramowanie testowano na wielu interferogramach syntetycz-
nych o różnych zadanych rozkładach fazy oraz amplitudy, charakterystycznych dla
plazmy laserowej. Wyniki testowania dla wybranych przypadków zostały przedsta-
wione na rys. 4.9 - 4.13.

Na rys. 4.9 i 4.10 pokazano wynik testowania fazy na dwóch syntetycznych inter-
ferogramach, wygenerowanych dla różnych analitycznych rozkładów fazy. W pierw-
szym przypadku, rys. 4.9, zadana faza opisana jest równaniem:

δ(y, z) = 25 exp[−0, 1y2 − (z − 5)2], (4.18)

natomiast w drugim, rys. 4.10:

δ(y, z) = 60 exp[−0, 7y2 − 0, 2 · (z − 5)2] + 60 exp[−0, 1y2 − (z − 5)2], (4.19)
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Rozkłady zadanych amplitud dla obydwu przypadków są opisane równaniem:

γ(y, z) = 1 +C · (exp[−0, 5 · (y−1)2− (z−4, 5)2]− exp[−0, 5 · (y−1)2− (z−5, 5)2]),
(4.20)

a maksymalna wartość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla obu przypadków
jest taka sama i wynosi: ϕ = 1, 5◦.

Rysunek 4.9: Wyniki odtwarzania syntetycznego rozkładu fazy opisanego zależnością
4.18: a) interferogram syntetyczny i odpowiadające mu widmo fourierowskie, b)
zadany i odtworzony rozkład fazy, c) porównanie zadanego i otworzonego profilu
fazy wzdłuż osi symetrii oraz d) porównanie zadanego i odtworzonego profilu fazy
dla poprzecznego przekroju A-A (z = 50px).
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Rysunek 4.10: Wyniki odtwarzania syntetycznego rozkładu fazy opisanego zależno-
ścią 4.19: a) interferogram syntetyczny i odpowiadające mu widmo fourierowskie, b)
zadany i odtworzony rozkład fazy, c) porównanie zadanego i odtworzonego profilu
fazy wzdłuż osi symetrii oraz d) porównanie zadanego i odtworzonego profilu fazy
dla poprzecznego przekroju A-A (z = 50px).

Wyniki testowania dla różnych zadanych rozkładów amplitudy, ale dla interfero-
gramów o jednakowym rozkładzie fazy, opisanych równaniem 4.19, przedstawiono na
rys. 4.11 - 4.13. Rozkłady amplitudy są opisywane zależnością 4.20, lecz amplitudy
zostały dobrane w taki sposób, aby ich maksymalne wartości odpowiadały maksy-
malnym wartościom kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji: 1◦, 2◦ oraz 4◦, przy czym
wartość parametru C w równaniu 4.20 wynosi odpowiednio: dla rys. 4.11 C = 0, 685
dla rys. 4.12 C = 1, 368, dla rys. 4.13 C = 2, 736.
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Rysunek 4.11: Wyniki odtwarzania syntetycznego rozkładu fazy opisanego zależno-
ścią 4.20 dla maksymalnego kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, ϕ = 1◦ :a) inter-
ferogram syntetyczny i odpowiadające mu widmo Fouriera, b) zdany i odtworzony
rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz c) porównanie zadanego i odtworzo-
nego rozkładu skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla poprzecznego przekroju A-A
(z = 100px).
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Rysunek 4.12: Wyniki odtwarzania syntetycznego rozkładu fazy opisanego zależno-
ścią 4.20 dla maksymalnego kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, ϕ = 2◦ :a) inter-
ferogram syntetyczny i odpowiadające mu widmo Fouriera, b) zadany i odtworzony
rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz c) porównanie zadanego i odtworzo-
nego rozkładu skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla poprzecznego przekroju A-A
(z = 100px).
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Rysunek 4.13: Wyniki odtwarzania syntetycznego rozkładu fazy opisanego zależno-
ścią 4.20 dla maksymalnego kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, ϕ = 4◦: a) inter-
ferogram syntetyczny i odpowiadające mu widmo Fouriera, b) zadany i odtworzony
rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz c) porównanie zadanego i odtworzo-
nego rozkładu skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla poprzecznego przekroju A-A
(z = 100px).

Podczas testowania sprawdzano dokładność odtwarzania wartości kąta skręcenia
płaszczyzny polaryzacji w obszarze, gdzie występuje efekt Faraday’a, czyli w ob-
szarze ”rozjaśnienia”. Dokładność odtwarzania maksymalnych wartości kątów dla
ϕmax = 1◦ i ϕmax = 2◦ wynosi odpowiednio 93% i 97,5%. Przy większej wartości
kąta, dokładność odtwarzania się zmniejsza, w przypadku ϕmax = 2◦ wynosi ona
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90% i dalej maleje dla większych kątów. Błędy przy odtwarzaniu dużych wartości
kątów mogą być spowodowane prześwietlaniem się interferogramu w obszarze efek-
tu Faraday’a, co widać już na rys. 4.13a. Po wyznaczeniu rozkładu kąta skręcenia
płaszczyzny polaryzacji poddawany jest on symetryzacji względem osi Z. Wykonuje
się symetrię tej połówki, w której występuje ”rozjaśnienie” Faraday’a. Dla przypad-
ków przedstawionych na rys. 4.11 - 4.13 jest to górna połówka. Zasadność takiego
kroku wynika z założenia azymutalnego rozkładu pola magnetycznego.

4.3.2 Wpływ rozdzielczości abelizowanych rozkładów fazy
i amplitudy na dokładność rozwiązania równania Abe-
la metodą FFT-testowanie oprogramowania.

Zgodnie z metodologią przedstawioną w paragrafie 2.1.3 rozkład pola magnetycz-
nego wyznacza się na podstawie informacji o funkcjach rozkładu pola fB(r) (2.21)
i koncentracji fn(r) (2.23). Funkcję rozkładu koncentracji fn(r) wyznacza się rozwią-
zując równanie całkowe Abela, gdzie abelizowaną funkcją jest rozkład fazy Sn(y, z),
uzyskany na podstawie analizy fazowej interferogramu kompleksowego, przedstawio-
nej w rozdziale 4.3.

Jednakże wyznaczenie funkcji rozkładu pola fB(r) jest zagadnieniem bardziej
złożonym i wymaga wyznaczenia tzw. znormalizowanego rozkładu amplitudy (2.22)
zdefiniowanego jako:

SB(y, z) =
ϕ(y, z)
y

=
ϕ(y, z)

r
Rmax(z)

(4.21)

gdzie:
r, z - współrzędne (odpowiednio promień i odległość od tarczy),
ϕ(z, r) - rozkład kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji,
Rmax(z) - maksymalny promień plazmy w przekroju z, odpowiadający fazie o war-
tości ∆δ = 0.01 szerokości prążka.

Pierwszym krokiem postępowania jest określenie obszaru plazmy, który będzie
poddawany dalszej analizie. Sposób wyznaczania tego obszaru przedstawiony jest
na rys. 4.14.

Granica plazmy jest wyznaczana z interferogramu oraz rozkładu fazy w taki
sposób, że dobierana jest wartość δ(y, z), dla której obwiednia fazy odpowiada ob-
szarowi, gdzie zaczyna się ugięcie prążków na interferogramie. Dla wszystkich ana-
lizowanych interferogramów granica ta była wyznaczana z dokładnością δgr = 0.01
szerokości prążka. W razie konieczności obwiednia ta może być manualnie popra-
wiana.

Na podstawie wyznaczonej obwiedni tworzony jest wektor z wartościami maksy-
malnego promienia plazmy Rmax dla każdego przekroju z. Normowanie kąta odbywa
się tylko w obszarze ograniczonym wyznaczoną obwiednią, a wszystkie wartości spo-
za tego obszaru są sprowadzane do zera.
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Rysunek 4.14: Sposób wyznaczania granicy plazmy niezbędnej do określenia znor-
malizwoanego rozkładu amplitudy SB(y, z).

Proces wyznaczania unormowanego rozkładu amplitudy ϕ/y dla jednego z za-
rejestrowanych interferogramów kompleksowych, będących przedmiotem dalszych
analiz prezentowanych w pracy, zilustrowano na rys. 4.15.

Jak wynika z rys. 4.15h i 4.15hi, rozkład unormowanej amplitudy charakteryzuje
się maksimum na osi ”Z = z”i można go analitycznie opisać funkcją:

f(y) = a · b ·
√
π exp

(
−y2

a2

)
; a = 0, 01; b = 65, (4.22)

której analitycznym rozwiązaniem równania całkowego Abela jest funkcja:

F (r) = b · exp
(
−r2

a2

)
; a = 0, 01; b = 65. (4.23)

Mając analityczne postacie abelizowanej funkcji unormowanego rozkładu fazy i od-
twarzanej na jej podstawie funkcji rozkładu, przeprowadzono test dokładności roz-
wiązania równania całkowego Abel metodą FFT dla różnych wymiarów macierzy ak
i gk, j w równaniu (2.29): 512× 512, 1024× 1024 oraz 2048× 2048.

Wyniki testów zostały zaprezentowane na rys. 4.16d. Demonstrują one wzrost
dokładności odtwarzanych funkcji testowych z rozdzielczością rozwiązania równania
Abela metodą FFT. Analizując dopasowanie wynikowych funkcji do funkcji anali-
tycznej dla szerokości połówkowej, błąd dopasowania dla poszczególnych rozdziel-
czości przedstawia się następująco: dla 512 wynosi 236%, dla 1024 wynosi 84%,
natomiast dla 2048 jest najmniejszy i wynosi 55%.

Przedstawione rezultaty testów dokładności sugerowałyby przyjęcie do obliczeń
największej z możliwych rozdzielczości. Jednak biorąc pod uwagę również czas trwa-
nia obliczeń zdecydowano, że najbardziej optymalnym kompromisem między nim
a dokładnością jest stosowanie rozdzielczości 1024.

48



Rysunek 4.15: a) Rzeczywisty interferogram kompleksowy zarejestrowany na ukła-
dzie PALS, b) rozkład fazy wyznaczony z analizy amplitudowo-fazowej, c) rozkład
koncentracji elektronowej, d) kontur fazy wyznaczony dla przyjętej wartości gra-
nicznej 0.01, e) rozkład kąta wyznaczony z analizy amplitudowo-fazowej dla całego
obszaru interferogramu, f) rozkład kąta dla obszaru ograniczonego koncentracją gra-
niczną, g) rozkład unormowanego kąta, h) powiększony rozkład unormowanego kąta
dla zaznaczonego na rys 4.15g obszaru, i) przekrój A-A dla rozkładu unormowanego
kąta.
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Rysunek 4.16: Wyniki testowania dokładności rozwiązania równania Abela metodą
FFT dla różnych rozdzielczości: a) i b) analityczny rozkład unormowanego rozkładu
ϕ(y)/y uzyskany na podstawie dopasowania do rozkładu uzyskanego z eksperymentu
(rys. 4.15g), c) porównanie radialnych rozkładów ϕ(y)/y (analitycznego 4.22) i eks-
perymentalnego) w wybranym przekroju ”z” i d) porównanie odtwarzanej funkcji
rozkładu pola, fB(r) z analityczną funkcją rozkładu dla różnych rozdzielczości: 512,
1024 i 2048. 50



4.4 Opis programu do ilościowej analizy amplitu-
dowo - fazowej interferogramów komplekso-
wych.

Oprogramowanie do ilościowej analizy amplitudowo-fazowej interferogramów kom-
pleksowych zostało napisane w języku Python w środowisku Python Spyder. Pro-
gram obsługuje pliki graficzne o rozszerzeniu ’.tif’ i posiada opcję kadrowania wczy-
tanej pary interferogramów: głównego i referencyjnego, rys. 4.17. Wielkość i pozy-
cja okna kadrującego dla interferogramu głównego są dobierane przez użytkownika,
a następnie na podstawie tych samych parametrów jest kadrowany interferogram
referencyjny.

Rysunek 4.17: Okno do kadrowania interferogramów oraz okna z współrzędnymi

Wykadrowane interferogramy są zapisywane ze zmienioną nazwą w folderze,
z którego wczytane były źródłowe interferogramy. Dla niektórych strzałów zauwa-
żono, że interferogram główny w całym obszarze jest widocznie jaśniejszy niż in-
terferogram referencyjny. Przyczyną tego może być świecenie optyki w torze dia-
gnostycznym podczas strzału. W takim przypadku, przed przystąpieniem do dalszej
analizy interferogramów, konieczne jest wyrównanie jasności, rys. 4.18. W programie
do kadrowania, na interferogramie głównym, wybierane są dwa obszary niezaburzo-
ne przez plazmy. Te same obszary są automatycznie wybierane dla interferogramu
referencyjnego. Następnie obliczana jest średnia intensywność dla każdego interfe-
rogramu oraz ich różnica intensywności ∆I = Imain − Ireference. Na koniec od in-
terferogramu głównego odejmowana jest różnica intensywności ∆I. Zmodyfikowany
w ten sposób interferogram jest wykorzystywany w dalszej analizie.
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Rysunek 4.18: Wybrany obszar tła wykorzystany do wyrównania jasności interfero-
gramu głównego i referencyjnego.

Wykadrowane interferogramy są wczytywane w zakładce ’KALIBRACJA’ i pod-
dawane są szybkiej transformacie Fouriera za pomocą funkcji fft() z biblioteki Num-
py, rys. 4.19. W zakładce ’DETEKCJA LOB’ wyświetlane jest widmo fourierowskie
wraz z kursorem do wyboru odpowiedniego loba. Zmiana wielkości kursora oraz
jego położenia może być dokonywana za pomocą myszki lub przez wprowadzenie
odpowiednich współrzędnych do pól edycyjnych.

Rysunek 4.19: Wczytane wykadrowane interferogramy badany i referencyjny.

Do wyznaczenia fazy wybierany jest boczny lob, rys. 4.20, natomiast do wyzna-
czenia kąta skręcenia płaszczyzna polaryzacji, środkowy lob, rys. 4.21. Po wyborze
odpowiedniej opcji ’Wytnij Lob/Faza’ lub ’Wytnij Lob/Amplituda’, wyświetlany
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jest rozkład odpowiednio fazy δ w jednostkach rad
2π oraz kąta skręcenia ϕ w radia-

nach.

Rysunek 4.20: Wyznaczanie fazy poprzez wybór bocznego loba.

Rysunek 4.21: Wyznaczanie kąta skręenia płaszczyzny polaryzacji poprzez wybór
środkowego loba.
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Kolejnym krokiem jest symetryzacja otrzymanych rozkładów, rys. 4.22. W przy-
padku kąta skręcenia dostępna jest opcja symetrii względem górnej lub dolnej po-
łówki, w zależności od tego, w której połówce widnieje efekt Faraday’a. Dla rozkładu
fazy są dostępne trzy warianty symetrii: dolna bądź górna połówka a także średnia
z obydwu połówek. Rozkłady kątów i fazy zarówno przed, jak i po symetryzacji we
wszystkich dostępnych wariantach są zapisywane w formie plików tekstowych .txt
oraz w formie plików graficznych .jpg. Oddzielny program realizuje proces normo-
wania kąta według procedury opisanej w poprzednim podrozdziale.

Rysunek 4.22: Symetryzacja rozładów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz
fazy.
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Rozdział 5

Zastosowanie interferometrii
kompleksowej w badaniach
spontanicznych pól magnetycznych
w plazmie laserowej wytwarzanej
z płaskich tarcz masywnych
o różnej liczbie atomowej

Aby sprawdzić opracowaną metodologię pomiaru SPM za pomocą interferome-
trii kompleksowej i przetestować oprogramowanie do analizy amplitudowo-fazowej
interferogramów kompleksowych, zrealizowano pomiary SPM generowanych z pła-
skich tarcz masywnych wykonanych z materiałów o różnej liczbie atomowej. Pomia-
ry prowadzone były za pomocą 1-kadrowego interferometru kompleksowego, którego
schemat optyczny i zasada działania przedstawione są w paragrafie 4.1.

Celem podjętych pomiarów było potwierdzenie dotychczasowych wyników ba-
dań opublikowanych w pracy [53], zrealizowanych za pomocą klasycznej polaro-
interferometrii, w których pokazano wpływ charakteru ekspansji plazmy ablacyjnej
na rozkłady SPM, a mianowicie:

• płaskiej (osiowej) ekspansji wymuszanej przez ciężką plazmę oraz

• sferycznej ekspansji szybkiej składowej plazmy ablacyjnej w przypadku tarczy
wykonanej z lekkiego materiału.

Z tego powodu, podobnie jak w pracy [53] stosowano tarcze wykonane z materiałów
o różnej liczbie atomowej. Jako ciężki materiał stosowano miedź, natomiast jako
lekki - plastik.

Nowym elementem badań prezentowanych w pracy jest pokazanie wpływu
osiowej i sferycznej ekspansji plazmy na:

• rozkłady gęstości prądu oraz całkowity prąd związany z przepływem elektro-
nów zarówno w kierunku od, jak i do tarczy,

• energię lasera zdeponowaną w polu magnetycznym oraz

• rozkłady energii elektronów,
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w różnych charakterystycznych fazach oddziaływania impulsu laserowego.
SPM wytwarzane były oświetlając w/w tarcze liniowo spolaryzowaną wiązką 1.-

harmonicznej lasera jodowego PALS o długości fali λ = 1315 nm i energii około
250 J w impulsie około 350 ps. W obu przypadkach tarcze miały kształt prosto-
padłościanów o wymiarach 5x5x50 mm. Zogniskowanie wiązki laserowej do mini-
malnego promienia RL = 50 µm, pozwalało uzyskać na tarczy intensywność około
2 · 1016 W/cm2. Czasowy profil impulsu laserowego oraz odpowiadający mu rozkład
intensywności przedstawia rys. 5.1.

Rysunek 5.1: a) Czasowy profil impulsu laserowego oraz b) odpowiadający mu roz-
kład intensywności.

Interferometr kompleksowy oświetlany był impulsem lasera Ti:Sa o długości fali
λ = 808 nm i czasie impulsu około 40 fs. Tak ekstremalnie krótki impuls umoż-
liwiał rejestrację interferogramów kompleksowych, podczas oddziaływania impulsu
laserowego z kreowaną przez niego plazmą. Elektroniczny sposób synchronizacji la-
sera jodowego PALS z laserem diagnostycznym, opisany w pracy [55], umożliwiał
wybór momentu sondowania plazmy z rozrzutem około +/ − 100 ps, ale dokładna
wartość opóźnienia wiązki diagnostycznej w stosunku do maksimum intensywności
lasera jodowego, mierzona podczas strzału za pomocą 12 GHz oscyloskopu, wynosi
kilka pikosekund.

Interferogramy kompleksowe rejestrowane były za pomocą kamery CCD firmy
JAJ (TM-4200 GigEV) z matrycą o rozdzielczości 2048x2048 pikseli (o wymiarach
piksela 6 µm) oraz dynamice 12 bitów. Kamera współpracuje z komputerem za
pośrednictwem sieci - GigaBit ethernet - i sterowana jest za pomocą niestandardowej
aplikacji PALS Vision GigEV.

Do rejestracji interferogramów kompleksowych stosowana była metodologia przed-
stawiona w paragrafie 2.1.2. Aby uzyskać optymalne warunki rejestracji interferogra-
mów, kąt wstępnego skręcenia polaryzatora określany był na podstawie zależności
2.16. Zakładając, że w badanej plazmie spełnione są warunki quasi-podłużnej pro-
pagacji i fala sondująca nie doznaje depolaryzacji K = 0 oraz biorąc pod uwagę, że
kontrast polaryzatora wynosi k = 5 · 10−6, a parametr ε jest na poziomie 103, jako
optymalny kąt wstępnego skręcenia polaryzatora wybrano ϕ0 = 20, przy którym
realizowane były pomiary polaro-interferometryczne prezentowane w rozprawie.

Aby zrealizować postawione cele i udowodnić tezę pracy, przedmiotem ilościo-
wych analiz i rozważań były interferogramy kompleksowe zarejestrowane w różnych
chwilach ekspansji plazmy ablacyjnej.

Biorąc pod uwagę profil czasowy impulsu lasera jodowego PALS, rys. 5.1, wy-
brano trzy charakterystyczne przedziały czasowe rejestracji interferogramów kom-
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pleksowych w stosunku do maksimum intensywności impulsu lasera jodowego:

1. opóźnienie w zakresie: −200 do −100 ps ze względu na duży piedestał (pre-
impuls) impulsu laserowego sięgający ≈ 1 ns,

2. opóźnienie w zakresie: −50 do +50 ps obejmujące maksimum intensywności
impulsu laserowego oraz

3. opóźnienie w zakresie: +200 do +300 ps odpowiadające zakończeniu impulsu
laserowego.

Ponieważ pomiary prowadzone były za pomocą 1-kadrowego układu diagnostycz-
nego, przedmiotem ilościowych analiz były interferogramy uzyskane ze strzałów la-
serowych w podobnych energiach z rozrzutem nie przekraczającym +− 10%.

5.1 Określenie rozkładów SPM i koncentracji elek-
tronowej metodą analizy amplitudowo-fazowej
interferogramów kompleksowych.

Wybrane interferogramy kompleksowe ilustrujące ekspansję plazmy ablacyjnej
z tarcz miedzianych oraz plastikowych, które były przedmiotem ilościowych analiz,
w celu uzyskania informacji o rozkładach SPM są przedstawione na rys. 5.2a oraz
rys. 5.3a.

Pierwszym etapem analizy ilościowej było uzyskanie, za pomocą opracowane-
go oprogramowania (opisanego w rozdziale 4), informacji o widmach Fouriera na
podstawie interferogramów kompleksowych.

Rys. 5.2a pokazuje sekwencję czasową interferogramów kompleksowych w przy-
padku tarcz z Cu oraz obliczone na ich podstawie widma Fouriera, rys. 5.2b.

Rys. 5.3a, przedstawia interferogramy kompleksowe i odpowiadające im widma
Fouriera w przypadku tarcz plastikowych, rys. 5.3b.

Aby uzyskać wiarygodną informację o widmach, analizowane były interferogramy
kompleksowe uzyskane w rozdzielczości 327 pikseli/mm, co uzasadniało stosowanie
w obliczeniach transformaty Fouriera o wymiarach macierzy 1024x1024.

Na wszystkich interferogramach kompleksowych, w dolnej połówce, wyraźnie wi-
doczny jest efekt Faraday’a jako wzrost intensywności (amplitudy) prążków interfe-
rencyjnych, spowodowany skręceniem płaszczyzny polaryzacji fali sondującej. Asy-
metria tego efektu spowodowana jest wstępnym skręceniem polaryzatora w stosunku
do analizatora o kąt ϕ0 = 2o zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Przy
takim kierunku wstępnego skręcenia ϕ0, biorąc pod uwagę geometrię sondowania
plazmy oraz występowanie efektu Faraday’a w dolnej połowie strumienia plazmy
na interferogramie, potwierdza to jednoznacznie oczekiwaną azymutalną geometrię
SPM w badanej plazmie, co wyjaśnia rys. 5.4.
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Rysunek 5.2: a) Interferogramy kompleksowe zarejestrowane w różnych chwilach
ekspansji plazmy z tarcz miedzianych oraz b) uzyskane na ich podstawie widma
Fouriera.
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Rysunek 5.3: a) Interferogramy kompleksowe zarejestrowane w różnych chwilach
ekspansji plazmy z tarcz plastikowych oraz b) uzyskane na ich podstawie widma
Fouriera.
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Rysunek 5.4: Geometria sondowania plazmy i zarejestrowany w tej geometrii interfe-
rogram kompleksowy, wyjaśniające azymutalną geometrią SPM w plazmie laserowej.

Zgodnie z metodologią przedstawioną w rozdziale 4, pierwszym etapem ilościowej
analizy danych jest analiza widm i uzyskanie informacji o rozkładzie kąta skręcenia
płaszczyzny polaryzacji ϕ(y, z), unormowanym rozkładzie ϕ(y, z)/y oraz rozkładzie
fazy δ(y, z) na podstawie widm Fouriera uzyskanych z interferogramów komplek-
sowych. Ten etap obliczeń zilustrowany jest na rys. 5.5 oraz rys. 5.6. Na rys. 5.5
przedstawione są rozkłady: ϕ(y, z), ϕ(y, z)/y oraz δ(y, z) odpowiadające charak-
terystycznym fazom ekspansji plazmy ablacyjnej w przypadku plazmy kreowanej
z tarcz z miedzi, natomiast na rys. 5.6 przedstawione są wyniki uzyskane dla plazmy
generowanej z tarcz plastikowych.

Już na tym etapie ilościowej analizy kompleksowych interferogramów widoczne
są różnice między rozkładami uzyskanymi w przypadku tarcz miedzianych, a rozkła-
dami otrzymanymi dla tarcz plastikowych, które odnoszą się zarówno do lokalizacji
efektu Faraday’a, jak i do rozkładu fazy.

Biorąc pod uwagę wyniki badań SPM prezentowane w pracy [53], staje się ja-
sne, że te różnice spowodowane są osiowym bądź sferycznym charakterem ekspansji
plazmy, który zależy od liczby atomowej materiału tarczy z której wytwarzana jest
plazma. Jak wynika z rozkładów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji ϕ oraz roz-
kładów unormowanego kąta ϕ/y różnice między dwoma rodzajami tarcz są widoczne
we wszystich charakterystycznych fazach ekspansji plazmy, a w szczególności w koń-
cowej fazie oddziaływania impulsu laserowego z plazmą.

W przypadku plazmy z tarcz z Cu, do momentu osiągnięcia maksymalnej inten-
sywności przez impuls laserowy, rozkłady kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji ϕ
charakteryzują się maksimum w pobliżu osi, a unormowane funkcje kąta skręcenia
płaszczyzny polaryzacji ϕ/y mają maksimum na osi. Natomiast w przypadku pla-
zmy z tarcz z plastiku, ekspansja sferyczna powoduje, że zarówno rozkłady kąta ϕ
(rys. 5.6a) jak i rozkłady unormowanego kąta ϕ/y ( rys. 5.6b), poszerzają się w kie-
runku radialnym i w konsekwencji, mają kształt stożka, co wyraźnie widoczne jest na
tych rozkładach w chwili odpowiadającej zakończeniu impulsu lasera (t = 252 ps).
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Rysunek 5.5: Rozkłady: a) ϕ(y, z), b) ϕ(y, z)/y oraz c) δ(y, z) uzyskane na podstawie
analizy widm Fouriera w przypadku plazmy generowanej z tarcz z Cu.

Różnice spowodowane charakterem ekspansji ciężkiej plazmy z tarcz z Cu i lekkiej
plazmy z tarcz z plastiku widoczne są również na rozkładach fazy pokazanych na
rys. 5.6c i rys. 5.6c. W przypadku plazmy ablacyjnej z tarcz z plastiku, gdy dominuje
sferyczna ekspansja, rozkłady fazy charakteryzują się depresją na osi i poszerzają się
w kierunku radialnym w porównaniu do rozkładów fazy odpowiadającym plazmie
z tarcz z Cu.
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Rysunek 5.6: Rozkłady: a) ϕ(y, z), b) ϕ(y, z)/y oraz c) δ(y, z) uzyskane na podstawie
analizy widm Fouriera w przypadku plazmy generowanej z tarcz z plastiku.

Te różnice w charakterze ekspansji między plazmą z tarcz z Cu a plastiku mają
decydujący wpływ na rozkład SPM, a w konsekwencji na rozkład gęstości prądu
związany z przepływem elektronów i ich energie oraz energię promieniowania lase-
rowego zdeponowaną w polu magnetycznym.

Rozkłady SPM i koncentracji elektronowej obliczone na podstawie danych z rys. 5.5
przedstawione są na rys. 5.6, odpowiadające dwóm analizowanym przypadkom,
przedstawione są na rys. 5.7 w przypadku plazmy z tarcz z Cu oraz na rys. 5.8
w przypadku plazmy z tarcz z plastiku.
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Rysunek 5.7: Rozkłady SPM a) oraz koncentracji elektronowej b) odpowiadające
charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej generowanej z tarcz z Cu.
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Rysunek 5.8: Rozkłady SPM a) oraz koncentracji elektronowej b) odpowiadające
charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej generowanej z tarcz z pla-
stiku. 64



W przypadku plazmy wytwarzanej z tarcz miedzianych rys. 5.7, dla wszystkich
rozważanych czasów ekspansji plazmy maksymalne pole magnetyczne zlokalizowane
jest w pobliżu osi ”z”, a w jego strukturze wzdłuż osi ”z” występują lokalne maksi-
ma o różnej amplitudzie. Te zmiany przestrzenno-czasowych rozkładów SPM w róż-
nych chwilach ekspansji są lepiej widoczne na profilach przestrzennych na rys. 5.9.
Jak wynika z tych rozkładów, w początkowej fazie ekspansji (−181ps) rozkład po-
la magnetycznego ma tylko jedno maksimum zlokalizowane na froncie strumienia
plazmy, którego amplituda wynosi około 7 MGs. W późniejszym czasie ekspansji
plazmy, amplituda pola na froncie plazmy maleje, natomiast w strukturze pola ma-
gnetycznego pojawia drugie maksimum w pobliżu tarczy, którego amplituda w chwili
(t = −50 ps) osiąga maksymalną wartość około 3 MGs. Jednakże na froncie plazmy
widoczne jest trzecie maksimum, które rozwija się z czasem i w efekcie w końcowej
fazie oddziaływania impulsu lasera z plazmą ablacyjną (dla t = 236 ps) formuje
się wydłużona struktura SPM, która ma trzy lokalne maksima w pobliżu osi ”z”,
o porównywalnej amplitudzie kilku MGs.

Jeśli chodzi o rozkłady koncentracji elektronowej skorelowane z rozkładami SPM
w plazmie kreowanej z tarcz miedzianych, rys. 5.7b, to charakteryzują się one mini-
mum koncentracji elektronowej na osi ”z”, które pogłębia się w późniejszych fazach
ekspansji, co bardziej widoczne jest na profilach przestrzennych koncentracji poka-
zanych na rys. 5.10b. Takie rozkłady koncentracji elektronowej w połączeniu z roz-
kładami SPM, rys. 5.9, sugerują, że większość prądu, płynącego w wąskim obszarze
strumienia plazmy położonym wzdłuż osi ”z” może być przenoszona przez mniejszą
liczbę elektronów, ale za to przy większych energiach, co będzie pokazane w dalszej
części pracy.

W przypadku plazmy wytwarzanej z tarcz plastikowych rys. 5.8, rozkłady SPM
różnią się zasadniczo od rozkładów SPM występujących w plazmie generowanej
z tarcz miedzianych, a w szczególności dotyczy to ekspansji w końcowej fazie od-
działywania impulsu laserowego z plazmą ablacyjną.

Jak wynika z rys. 5.8a, we wczesnej fazie ekspansji, −108 ps rozkład SPM charak-
teryzuje się maksimum na froncie plazmy, (podobnie jak w przypadku tarcz z Cu),
jednakże jego amplituda jest mniejsza (w porównaniu z plazmą z Cu) i wynosi około
5 MGs. W chwili 2 ps, skorelowanej z maksimum intensywności lasera, rozkład SPM
wzdłuż osi ”z” ma strukturę składającą sią z trzech lokalnych maksimów o ampli-
tudzie około 2 MGs. Jednakże w odróżnieniu do rozkładów SPM obserwowanych
w przypadku plazmy miedzianej, rozkład SPM jest szerszy i ma kształt podobny do
efektu fontanny [53], co szczegółowo ilustruje profil przestrzenny w chwili t = 2 ps,
pokazany na rys. 5.11b.

W późniejszej fazie ekspansji plazmy z plastiku, rozkład SPM poszerza się jeszcze
bardziej, a jego maksimum przesuwa od osi ”z” i rośnie wraz z odległością od tarczy.
W chwili t = 252 ps rozkład SPM ma kształt stożka (rys. 5.11a), z lokalnym maksi-
mum o amplitudzie nie przekraczającej 0.1 MGs. Taka modyfikacja rozkładu SPM
jest niewątpliwie wynikiem ekspansji sferycznej lekkiej plazmy plastikowej [53], co
potwierdzają zmiany przestrzenno-czasowych na profilach koncentracji elektronowej
pokazanych na rys. 5.12b). W porównaniu do rozkładów koncentracji elektrono-
wej dla plazmy miedzianej, plazma ma większe wymiary poprzeczne, a jednocześnie
większą koncentrację elektronową w centralnym obszarze, co niewątpliwie powoduje,
zmniejszenie zarówno amplitudy SPM jak poszerzenie jego rozkładu.
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Rysunek 5.9: Rozkłady SPM: a) ekwidensy oraz b) profile przestrzenne odpowiada-
jące charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej generowanej z tarcz
z Cu.
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Rysunek 5.10: Rozkłady koncentracji elektronowej: a) ekwidensy oraz b) profile prze-
strzenne odpowiadające charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej
generowanej z tarcz z Cu.
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Rysunek 5.11: Rozkłady SPM: a) ekwidensy oraz b) profile przestrzenne odpowiada-
jące charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej generowanej z tarcz
z plastiku.
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Rysunek 5.12: Rozkłady SPM: a) ekwidensy oraz b) profile przestrzenne odpowiada-
jące charakterystycznym chwilom ekspansji plazmy ablacyjnej generowanej z tarcz
z plastiku.

W konsekwencji sferyczna ekspansja lekkiej plazmy plastikowej powoduje zmniej-
szenie gęstości prądu i energii elektronów w plazmie ablacyjnej, co będzie przedmio-
tem rozważań przedstawionych w dalszej części pracy.
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5.2 Określenie charakterystyk prądowych i ener-
getycznych elektronów na podstawie informa-
cji o rozkładach pól magnetycznych i koncen-
tracji elektronowej w plazmie ablacyjnej

5.2.1 Określenie rozkładów gęstości prądu związanego z ru-
chem elektronów w plazmie ablacyjnej

Opierając się na uzyskanych rozkładach SPM, obliczone zostały rozkłady gę-
stości prądu w charakterystycznych fazach ekspansji plazmy ablacyjnej. Pod uwagę
była brana tylko składowa azymutalna pola magnetycznego, ~B = (0, Bϕ, 0), a uza-
sadnieniem dla przyjęcia takiej symetrii SPM jest obserwowana na interferogramach
kompleksowych asymetria efektu Faraday’a. Dla takiej geometrii SPM, rozkład gę-
stości całkowitego prądu ~j(r, z), opisywany prawem Ampera, obliczony został wy-
korzystując zależność:

~j(r, z) = jz(r, z)~ez + jr(r, z)~er

=
1
µ0

[
∂Bϕ(r, z)

∂r
+
Bϕ(r, z)

r

]
~ez

+
1
µ0

[
∂Bϕ(r, z)

∂z

]
~er

(5.1)

gdzie: µ0 = 4π · 10−7 jest przenikalnością próżni w [Hm−1], Bϕ(r, z) rozkładem
indukcji pola magnetycznego w [T ], natomiast jz(r, z) i Jr(r, z) są odpowiednio:
osiową i radialną składową gęstości prądu.

W równaniu Eq. (5.1) pominięto prąd przesunięcia, ze względu na powolne zmia-
ny czasowe SPM.

Aby wyróżnić kierunek ruchu elektronów w strumieniu plazmy ablacyjnej, rozse-
parowano rozkłady gęstości prądu biorąc pod uwagę znak gęstości prądu. A zatem
prąd w przypadku j > 0, zdefiniowano jako ”direct” i odnosi do elektronów poru-
szających się głównie w kierunku od tarczy, natomiast prąd dla j < 0 zdefiniowano
jak ”return” i dotyczy elektronów poruszających się głównie w kierunku do tarczy.

Wyniki obliczeń rozkładów gęstości całkowitego prądu (jTotal = jz+jr) odpowia-
dające prądom ”direct” i ”return” w charakterystycznych fazach ekspansji plazmy,
przedstawione są na rys. 5.13, w przypadku plazmy generowanej tarcz z Cu oraz
na rys. 5.15 dla plazmy plastikowej. W obu przypadkach pokazana jest absolutna
wartość gęstości prądu j = |~j|, odpowiadająca prądom ”direct” i ”return”.

Jak wynika z rozkładów jTotal(r, z) dla plazmy kreowanej z tarcz miedzianych,
(rys. 5.13a), prawie cały prąd ”direct” przenoszony jest przez elektrony w obszarze
zlokalizowanym na osi i ograniczonym cylindrem o średnicy około 80 µm. W przeci-
wieństwie prąd ”return”, (rys. 5.13b), płynie w szerokim obszarze poza cylindrem,
a jego gęstość jest wyraźnie mniejsza niż prądu ”direct”, co ilustrują skale kolorów
na rys. 5.13. Uzyskane rozkłady przestrzenne gęstości prądów zarówno ”direct”, jak
i ”return” mają o wiele bardziej złożoną strukturę w porównaniu z rozkładami otrzy-
manymi techniką sond drutowych [56, 57]. Niemniej jednak rozkład prądu ”return”
ma bardzo podobną strukturę.
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Rysunek 5.13: Rozkłady gęstości prądu: a) direct i b) return odpowiadające różnym
chwilom ekspansji plazmy generowanej z tarcz miedzianych.

Aby zilustrować strukturę prezentowanych rozkładów gęstości prądu, przedsta-
wiono na rys. 5.14 profile radialne pola magnetycznego i profile gęstości prądu (direct
i return) dla wybranego przekroju poprzecznego z = 300 µm w różnych chwilach
ekspansji plazmy ablacyjnej (jak pokazano na rys. 5.13). Jak wynika z rys. 5.14,
pole magnetyczne wzrasta w cylindrze o średnicy około 80 µm, gdzie gęstość prą-
du jest dodatnia i maleje poza cylindrem, gdzie gęstość prądu jest ujemna. Należy
zauważyć również, że strumień elektronów odpowiadający gęstości prądu ”direct”
j ≈ 0.5 − 1 × 1014 A/m2 w obszarze cylindra (rys. 5.14a) wynosi nev = j/e ≈
3 − 6 × 1028 cm−2s−1. Taka wartość znacznie przekracza wartość strumienia dla
elektronów termicznych, dlatego w obszarze cylindra o niskiej koncentracji elek-
tronów praktycznie cała energia zawarta może być w energii kinetycznej cząstek
plazmy. Taką tezę możemy uzasadnić, oceniając strumień elektronów termicznych
odpowiadający zakresowi mierzonych koncentracji elektronowych. Wiedząc, że ab-
sorpcja ”inverse bremsstrahlung” promieniowania laserowego występuje w pobliżu
krytycznej gęstości plazmy dla lasera o intensywności około 1016 W/cm2, możemy
oszacować, że prędkość termiczna elektronów wynosi około 2×107 cm/s. A zatem dla
zakresu mierzonych koncentracji elektronów: 1018−4×1019 cm−3, strumień elektro-
nów termicznych zmienia się w zakresie od 2×1025 do 8×1026 cm−2s−1 i jest ponad
rząd mniejszy od strumienia elektronów zawartych w cylindrze. To potwierdza, że
prąd odpowiadający za generację SPM obserwowanych w eksperymencie jest formo-
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wany przez szybkie elektrony generowane wyniku bezzderzeniowych mechanizmów
absorpcji promieniowania laserowego, z których najbardziej prawdopodobnym jest
absorpcja rezonansowa.

Rysunek 5.14: Przykładowe radialne profile SPM i gęstości prądu dla przekroju
poprzecznego z = 300 µm w różnych chwilach ekspansji plazmy generowanej z tarczy
z Cu (rys. 5.13).
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Uzasadnieniem powyższej tezy są ostatnie eksperymenty realizowane na ukła-
dzie PALS [58, 59] w zakresie SI, których celem było poznanie procesów absorp-
cji odpowiedzialnych za transport energii lasera do fali uderzeniowej z udziałem
szybkich elektronów. Szczególnie interesujące okazały się badania zrealizowane dla
1.-harmonicznej lasera jodowego PALS, które pokazały, że przy intensywności 1.-
harmonicznej zakresie: 0.5−1×1016W/cm2, do 6 % energii laserowa jest przekształ-
cana w energię szybkich elektronów ze średnią energią cząstek od 50 do 100 keV
dzięki absorpcji rezonansowej. Potwierdzają to również widma elektronów rejestro-
wane za pomocą spektrometru magnetycznego, które mają charakterystyczną ener-
gię około 100 keV [60, 61].

Wyniki obliczeń rozkładów gęstości całkowitego prądu (jTotal = jz+jr) w plazmie
generowanej z tarcz plastikowych, w charakterystycznych fazach ekspansji plazmy,
przedstawione są na rys. 5.15.

Rysunek 5.15: Rozkłady gęstości prądu: a) direct i b) return odpowiadające różnym
chwilom ekspansji plazmy generowanej z tarcz plastikowych.

Rozkłady te potwierdzają, że podobnie jak w przypadku plazmy generowanej
z tarcz miedzianych, prawie cały prąd ”direct” do momentu, gdy impuls laserowy
osiągnie maksymalną intensywność, płynie głównie w obszarze cylindra zlokalizo-
wanego na osi ”z” o średnicy porównywalnej jak w przypadku plazmy wytwarzanej
z tarcz miedzianych. Jednakże w chwilach późniejszych, po maksimum intensyw-
ności impulsu laserowego, zaczyna się proces dezintegracji obszaru cylindrycznego,
w którym płynie większość prądu ”direct”. W chwili t=2 ps odpowiadającej maksi-
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mum impulsu laserowego (rys. 5.15) rozkłady gęstości prądu (direct i return) mają
kształt stożka, co świadczy o rozpoczęciu się procesu radialnej ekspansji powodującej
dezintegrację uformowanej cylindrycznej struktury prądu. Taką tezę potwierdzają
rozkłady gęstości prądu pokazane na rys. 5.15, zarejestrowane w chwili t = 252 ps.
Rozkłady te wyraźnie demonstrują, że większość prądu związanego z prądem di-
rect płynie w obszarze stożka (wzdłuż jego tworzącej o szerokości około ≈ 100µm).
Niewątpliwie za formowanie takiej stożkowej struktury prądu odpowiedzialna jest
sferyczna ekspansja plazmy z plastiku, która wymusza spadek koncentracji na osi,
powodując radialną ekspansję plazmy, co potwierdzają badania SPM prezentowane
w pracy [53].

5.2.2 Określenie całkowitego prądu związanego z osiowym
ruchem elektronów w plazmie ablacyjnej

Całkowity prąd elektronów poruszających się od tarczy - ”direct” oraz elektro-
nów poruszających się do tarczy - ”return”, wzdłuż osi ”z” obliczono na podstawie
zależności:

Iz(z) = 2π
∫ ∞

0
jz(r, z)rdr, (5.2)

gdzie: jz(r, z) - są odpowiednio rozkładami gęstości prądów odnoszącymi się do prądu
”direct” oraz ”return”.

Wyniki obliczeń tych prądów są przedstawione w przypadku plazmy generowanej
z tarcz miedzianych na rys. 5.16a, natomiast dla plazmy plastikowej na rys. 5.16b.

Przedstawione rozkłady pokazują, że zarówno dla plazmy z Cu, jak i z plastiku,
całkowity prąd ”direct” jest prawie taki sam jak całkowity prąd ”return”, co wyda-
je się oczywiste ze względu na kompaktowy rozkład SPM. Różnice między prądem
”direct” a ”return” są bardzo małe i zawierają się w granicach błędu pomiarowego
metody (około kilku kA). Dotyczą one szybkich elektronów, uciekających z plazmy,
które ze względu na zmniejszoną koncentrację plazmy w obszarach peryferyjnych nie
pozwalają na pomiar pola magnetycznego. W tych obszarach peryferyjnych czułość
polaro-interferometru jest zbyt mała, aby można było zarejestrować zarówno prze-
sunięcie prążków interferencyjnych, jak i zmianę ich amplitudy, która identyfikuje
rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji.

Jak wynika z rys. 5.16, rozkłady całkowitego prądu wzdłuż osi ”z” są odzwier-
ciedleniem struktury rozkładu SPM i gęstości prądu płynącego w obszarze cylindra
o średnicy ≈ 80 µm, a mianowicie maksymalne wartości całkowitego prądu wzdłuż
osi ”z” pokrywają się z maksimami występującymi na rozkładach SPM i gęsto-
ści prądu. To pozwala w powiązaniu z rozkładami koncentracji elektronowej opisać
jakościowo proces magnetyzacji strumienia plazmy przez szybkie elektrony w roz-
ważanych charakterystycznych fazach ekspansji. W pierwszej fazie dla t = −180 ps,
gdy intensywność impulsu laserowego bardzo szybko narasta, w procesie magnetyza-
cji biorą udział szybkie elektrony o energiach przekraczających 1 MeV. Ta wartość
energii wynika z oceny prędkości na podstawie zależności: v(r, z) = j(r, z)/(ene(r, z),
gdzie: j(r, z) i ne(r, z) są odpowiednio rozkładem gęstości prądu oraz koncentra-
cji elektronowej uzyskane z pomiarów prezentowanych wcześniej. Ponadto rozkład
całkowitego prądu wzdłuż psi ”z” (rys. 5.16a) wskazuje, że w tej fazie ekspansji
namagnesowany jest front strumienia plazmowego.
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Rysunek 5.16: Rozkłady całkowitego prądu ”direct” i ”return” wzdłuż osi ”z” płyną-
cego w charakterystycznych fazach ekspansji plazmy ablacyjnej w przypadku tarcz:
a) z Cu oraz b) z plastiku.

W kolejnej fazie (t = −50 ps) tuż przed osiągnięciem maksymalnej intensywności
impulsu laserowego, z rozkładu całkowitego prądu wzdłuż osi ”z” wynika, że nama-
gnesowany jest cały strumień, ale przez elektrony o znacznie mniejszej energii, rzędu
kilkudziesięciu keV, co łatwo sprawdzić biorąc pod uwagę prędkości elektronów wyni-
kające z rozkładów gęstości prądu oraz koncentracji elektronowej odpowiadające tej
fazie. W trzeciej rozważanej fazie ekspansji (dla t = 235 ps), odpowiadającej zakoń-
czeniu oddziaływania impulsu laserowego, rozkłady całkowitego prądu wzdłuż osi
”z” potwierdzają, że namagnesowany jest cały strumień plazmy ablacyjnej, a prąd
namagnesowania jest stosunkowo wysoki, o maksymalnej amplitudzie około 75 kA.
Dla takich wartości całkowitego prądu oraz mniejszych koncentracji elektronowych
w tej fazie, energie szybkich elektronów biorących udział w namagnesowaniu stru-
mienia mogą osiągać wartości nawet kilku MeV.

Rozkłady całkowitego prądu wzdłuż osi ”z” dla plazmy z plastiku przedstawione
są na rys. 5.16b. Rozkłady te nie różnią się zasadniczo od rozkładów całkowite-
go prądu dla plazmy miedzianej biorąc pod uwagę pierwsze dwie rozważane fazy
ekspansji. Różnice dotyczą jedynie amplitudy całkowitego prądu, która jest większa
w przypadku plazmy z tarcz miedzianych. Z tego powodu energie elektronów uczest-
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niczących w procesie namagnesowania są odpowiednio mniejsze. Jednakże, wyraźna
różnica między dwoma rodzajami plazm, dotyczy trzeciej fazy ekspansji po osiągnię-
ciu maksymalnej intensywności impulsu laserowego. Jak wynika z rys. 5.16b (dla )
całkowity prąd w tej fazie dla t = 252 ps jest kilkakrotnie mniejszy w porówna-
niu z prądem płynącym w plazmie z Cu w bardzo podobnej chwili ekspansji. Taki
spadek całkowitego prądu jest niewątpliwie wynikiem wpływu sferycznej ekspan-
sji w przypadku plazmy z plastiku, która prowadzi do dezintegracji uformowanego
cylindra, wymuszając jego radialną ekspansję, co konsekwencji prowadzi do rady-
kalnego spadku gęstości prądu i spadku osiowych prędkości elektronów.

Przedstawione różnice między rozkładami całkowitego prądu dla plazm kreowa-
nych z tarcz o różnej liczbie atomowej potwierdzają dobitnie rolę charakteru ekspan-
sji wymuszanej materiałem tarczy i jej wpływ na amplitudę i rozkład całkowitego
prądu związanego z osiowym ruchem elektronów w plazmie ablacyjnej.

5.2.3 Określenie energii zdeponowanej w polu magnetycz-
nym

Rozkłady energii promieniowania laserowego zdeponowanej w SPM zostały ob-
liczone wykorzystując zależność:

EB(z) = 2π
∫ ∞

0

B2(r, z)
2µ0

rdr J/m (5.3)

Wyniki obliczeń ilustrujące rozkłady energii SPM na jednostkę długości stru-
mienia plazmy ablacyjnej w charakterystycznych chwilach ekspansji przedstawione
są na rys. 5.17. Na rys. 5.17a. pokazane są rozkłady energii SPM wzdłuż osi ”z”
w przypadku plazmy kreowanej z tarcz, miedzianych, natomiast rys. 5.17b rozkłady
odpowiadające plazmie generowanej z tarcz plastikowych.

Definiując całkowitą energię SPM zawartą w strumieniu plazmy ablacyjnej jako:

EBT =
∫ L

0
EB(z)dz, (5.4)

gdzie: L - jest długością strumienia plazmy ablacyjnej, obliczona została całkowita
energia SPM zdeponowana w plazmie ablacyjnej w analizowanych chwilach ekspansji
w przypadku tarcz miedzianych oraz plastikowych. Wyniki obliczeń przedstawione
zostały na rys. 5.18. Dodatkowo na rys. 5.18 porównano zmiany całkowitej energii
SPM z energią promieniowania laserowego (w wybranej chwili czasu) oświetlającego
tarcze.

Jak wynika z rys. 5.18 energia zdeponowana w SPM przypadku tarcz z miedzi
jest większa od energii deponowanej w lekkiej plazmie z plastiku i rośnie z czasem
ekspansji. Największa całkowita energia SPM deponowana jest w końcowej fazie
oddziaływania impulsu lasera z kreowaną przez niego plazmą i wynosi w chwili
t = 245 ps i wynosi EBT = 0.115 J , co stanowi mniej niż 1 % energii impulsu
laserowego oświetlającego w tej chwili czasu tarczę miedzianą.
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Rysunek 5.17: Rozkłady energii SPM wzdłuż osi ”z” w charakterystycznych chwilach
ekspansji plazmy wytwarzanej z tarcz: a) miedzianych oraz b) plastikowych.
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Rysunek 5.18: Rozkłady energii SPM wzdłuż osi ”z” w charakterystycznych chwilach
ekspansji plazmy wytwarzanej z tarcz: a) miedzianych oraz b) plastikowych.

5.2.4 Określenie rozkładów energii elektronów

Uzyskane za pomocą kompleksowej interferometrii informacje o rozkładach kon-
centracji elektronowej i gęstości prądu mogą dostarczyć przybliżoną ocenę energii
kinetycznej ukierunkowanego ruchu elektronów w plazmie ablacyjnej. Zakładając
ukierunkowany przepływ elektronów wzdłuż osi „z” oraz biorąc pod uwagę relaty-
wistyczne prędkości elektronów, takiego oszacowania dokonano wykorzystując za-
leżność:

E(r, z) ≈ mec
2 (γ(v)− 1) ,

γ(v) =
(

1− v2(r, z)
c2

)−1/2 (5.5)

gdzie:

v(r, z) =
j(r, z)
ene(r, z)

(5.6)

jest średnią prędkością elektronów, natomiast ne(r, z) i j(r, z) są odpowiednio roz-
kładami koncentracji elektronowej oraz gęstości prądu otrzymanymi z pomiarów
polaro-interferometrycznych.

Wyniki obliczeń rozkładów energii elektronów dla dwóch rodzajów plazm przed-
stawione są na rys. 5.19 w przypadku plazmy kreowanej z tarczy miedzianej oraz na
rys. 5.20 plazmy z plastiku.

Rozkłady te pokazują różnice między elektronami poruszającymi się w kierunku
od tarczy, odpowiadające prądowi ”direct”, oraz elektronami związanymi z prądem
”return” poruszającymi się do tarczy. Z przedstawionych rozkładów energii wyni-
ka, że bez względu na rodzaj materiału tarczy dużo większą energię mają elektro-
ny związane z prądem ”direct”, niż prądem return. Elektrony ”direct” propagują
w kierunku od tarczy w obszarze cylindra (zlokalizowanego na osi) o średnicy około
80 µm, natomiast elektrony ”return” o dużo mniejszej energii propagują w kierunku
do tarczy w szerokim obszarze plazmy ablacyjnej poza cylindrem.

Ponadto uzyskane rozkłady energii demonstrują, że zarówno w przypadku pla-
zmy z Cu, jak i z plastiku, maksymalne energie elektronów ”direct” we wczesnej
fazie ekspansji mogą osiągać wartości powyżej 1 MeV .
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Rysunek 5.19: Rozkłady energii elektronów w charakterystycznych chwilach ekspan-
sji plazmy wytwarzanej z tarcz miedzianych odpowiadające elektronom poruszają-
cym się w kierunkach: a) od tarczy (direct) oraz b) do tarczy (return).

W obu przypadkach takie energie odnoszą się do małej populacji elektronów
zlokalizowanych na froncie plazmy ablacyjnej, gdzie strumień plazmy jest najbardziej
namagnetyzowany, gdyż pole magnetyczne jest największe.
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Rysunek 5.20: Rozkłady energii elektronów w charakterystycznych chwilach ekspan-
sji plazmy wytwarzanej z tarcz plastikowych, odpowiadające elektronom poruszają-
cym się w kierunkach: a) od tarczy (direct) oraz b) do tarczy (return).

W późniejszej fazie ekspansji, gdy impuls laserowy osiąga maksymalną inten-
sywność, maksymalne energie elektronów mają wartość kilkudziesięciu eV dla obu
rodzajów plazm. Zmniejszenie energii elektronów w obu przypadkach możemy wy-
tłumaczyć zmniejszeniem szybkości narastania intensywności impulsu, która jest od-
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powiedzialna za pola elektryczne przyśpieszające elektrony. Natomiast nieco więk-
sze energie elektronów w przypadku plastiku uzasadnia zmniejszenie koncentracji
elektronowej na osi wymuszone sferyczną ekspansją, biorąc pod uwagę zależność:
v(r, z) = j(r, z)/en(r, z).

Jednakże zasadnicze różnice w rozkładzie energii elektronów między plazmą
z tarczy z Cu a plastikową, dotyczą fazy ekspansji pod koniec impulsu laserowego,
w której wpływ charakteru ekspansji spowodowany materiałem tarczy jest najwięk-
szy. Jak wynika z rys. 5.19c, energie eletronów-direct w przypadku plazmy z tarczy
z Cu mogą osiągać wartości kilku MeV , a nawet i większe, w przeciwieństwie do
energii elektronów plazmy plastikowej, które są kilka rzędów mniejsze z powodu dez-
integracji strumienia plazmy spowodowanego sferycznym charakterem jej ekspansji.

Dodatkowy obraz o wpływie charakteru ekspansji plazmy ablacyjnej (w przy-
padku obu rodzaju plazm) na rozkład gęstości prądu oraz rozkłady energii możemy
uzyskać na podstawie informacji o całkowitej liczbie elektronów, zawartych w całej
plazmie ablacyjnej oraz liczbie elektronów zawartych w obszarze cylindra. Zmiany
czasowe całkowitej liczby elektronów zawartych w całej plazmie ablacyjnej oraz od-
powiadające im zmiany liczby elektronów w obszarze cylindra w/w przypadku obu
rodzajów plazm przedstawione są na rys. 5.21.

Rysunek 5.21: Zmiany całkowitej liczby elektronów zawartych w całej plazmie abla-
cyjnej oraz odpowiadające im zmiany liczby elektronów w obszarze cylindra w cha-
rakterystycznych chwilach ekspansji w przypadku plazmy a) z tarczy z Cu oraz b)
z tarczy plastikowej.

Z rozkładów tych wynika, że prąd ”direct” w obszarze cylindra przenoszony
jest przez bardzo małą liczbę elektronów, około 2 rzędów mniejszą niż całkowita
populacja elektronów w plazmie ablacyjnej. Mała liczba elektronów dowodzi, że
muszą mieć one większą energię.

W przypadku plazmy generowanej z miedzi, rys. 5.21a, liczba elektronów zawar-
ta w cylindrze w chwili t = −181 ps wynosi około 2.88× 1013 i stanowi około 2.5 %
całkowitej liczby elektronów w plazmie ablacyjnej i następnie zmniejsza się do war-
tości około 0.5 % w chwili odpowiadającej końcowi impulsu laserowego. Biorąc pod
uwagę zależność, v(r, z) = j(r, z)/en(r, z), ten spadek liczby elektronów w obszarze
cylindra prowadzi do wzrostu energii szybkich elektronów, co potwierdzają rozkłady
energii elektronów, rys. 5.19.

W przypadku plazmy generowanej z plastiku, zmiany liczby elektronów w ob-
szarze cylindra, podczas ekspansji plazmy ablacyjnej, mają charakter rosnący do
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momentu, gdy impuls lasera jodowego osiągnie maksymalną intensywność (w prze-
ciwieństwie do plazmy miedzianej), co potwierdza, że prąd w obszarze cylindra prze-
noszony jest przez coraz większą liczbę elektronów powodując spadek ich energii.
W późniejszych czasach na skutek sferycznej ekspansji plazmy, obszar w którym
płynie prąd poszerza się i pod koniec impulsu laserowego w chwili t = 252 ps ma
kształt stożka, co prowadzi do silnego wzrostu liczby elektronów przenoszących prąd
i radykalnego zmniejszenia ich energii. Taki przebieg zjawiska, potwierdzają rozkłady
energii elektronów na rys. 5.20 dla t = 252 ps.

Interesujące jest porównanie powyższych rozkładów energii elektronów w plazmie
ablacyjnej z widmami szybkich elektronów zmierzonych za pomocą magnetycznego
spektrometru elektronów [60] oraz 2D zobrazowania emisji linii kalpha z Cu [61].
Porównanie pokazuje dużą zgodność pomiarów za pomocą magnetycznego spektro-
metru z rozkładami energii uzyskanymi za pomocą kompleksowej interferometrii.

5.3 Dyskusja wyników badań

Badania SPM prezentowane w tym rozdziale potwierdzają przede wszystkim peł-
ną użyteczność interferometrii-kompleksowej oraz opracowanej metodologii analizy
amplitudowo-fazowej interferogramów kompleksowych.

Badania te w wystarczającym stopniu weryfikują wyniki dotychczasowych eks-
perymentów zrealizowanych na układzie PALS [53, 12], uzyskane dla płaskich tarcz
masywnych z Cu, w których SPM były mierzone za pomocą klasycznej polaro-
interferometrii. Podobnie jak w pracy [12], przestrzenno-czasowe rozkłady SPM oraz
uzyskane na ich podstawie rozkłady prądu demonstrują, że w przypadku plazmy
kreowanej z ciężkiego materiału (z Cu) prawie cały prąd ”direct” jest przenoszo-
ny przez szybkie elektrony propagujące w wąskim cylindrze (zlokalizowanym na osi
z) o średnicy porównywalnej ze średnicą wiązki laserowej. Jednakże w przypadku
kompleksowej interferometrii wymiar tego cylindra jest około 30 % mniejszy.

Tę niezgodność wyników można wytłumaczyć, biorąc pod uwagę różnice w me-
todologiach między kompleksową, a klasyczną polaro-interferometrią, które dotyczą
sposobu i dokładności wyznaczania rozkładów: skręcenia płaszczyzny polaryzacji
(ϕ(y, z)) oraz fazy (δ(y, z)) na podstawie polarogramu i interferogramu w przypad-
ku klasycznej polaro-interferometrii oraz interferogramu w przypadku interferometrii
kompleksowej.

W przypadku interferometrii kompleksowej uzyskanie informacji o rozkładach
ϕ(y, z) oraz δ(y, z), na podstawie analizy widma Fouriera interferogramu komplek-
sowego, jest bardziej subtelną i czulszą metodą, w odniesieniu do klasycznej polaro-
interferometrii, w której rozkład ϕ(y, z) określany jest na podstawie rozkładu in-
tensywności na polarogramie, co wymaga jeszcze dodatkowych pomiarów kalibra-
cyjnych, aby uzyskać informację o bezwzględnych wartościach kąta skręcenia płasz-
czyzny polaryzacji. Dodatkową zaletą kompleksowej interferometrii jest uzyskanie
informacji o rozkładach ϕ(y, z) oraz δ(y, z) na podstawie tego samego interferogra-
mu kompleksowego, natomiast w przypadku klasycznej metody, informacje o tych
rozkładach są wyznaczone na podstawie polarogramu i interferogramu zarejestro-
wanych w oddzielnych kanałach polaro-interferometru. To dodatkowo wpływa na
finalny rozkład pola magnetycznego, który zależy od dokładności przestrzennego
pokrycia rozkładów: fazy i skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Dokładność pokrycia
tych rozkładów jest rzędu przestrzennej zdolności rozdzielczej, która wynosi około
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20 µm.
Dodatkowym czynnikiem, od którego zależy błąd wyznaczenia finalnego roz-

kładu SPM jest rozdzielczość analizowanych obrazów (polarogramu, interferogramu
i interferogramu kompleksowego), która może mieć istotny wpływ na dokładność
odtwarzania funkcji rozkładu pola (fB) i koncentracji (fn), na podstawie abelizo-
wanych rozkładów fazy i kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Wyniki testowania
zadanych analitycznie funkcji fb oraz fn (przedstawione w rozdziale 4) pokazują,
że dokładność ich odtwarzania metodą abelizacji opartą na szybkiej transformacie
Fouriera (FFT) rośnie wraz z wymiarami macierzy stosowanej do rozwiązania rów-
nania Abela. Z tego powodu, biorąc również pod uwagę rozdzielczość matrycy CCD
kamer, jako optymalną wybrano rozdzielczość 1024x1024, dla której rozwiązane było
równanie Abela metodą FFT.

W związku z powyższym, opracowaną i implementowaną metodologię analizy
amplitudowo-fazowej interferogramów należy traktować jako bardziej wiarygodną,
w porównaniu z metodologią klasycznej polaro-interferometrii [12].

Nowym aspektem badań SPM zrealizowanych w pracy za pomocą 1-kadrowej
interferometrii kompleksowej, było poznanie wpływu charakteru ekspansji plazmy
ablacyjnej wymuszanej rodzajem materiału tarczy na rozkłady SPM i uzyskane na
ich podstawie rozkłady prądów: ”direct” i ”return” związane z przepływem elek-
tronów w plazmie ablacyjnej. Z tego powodu w badaniach wykorzystywane były
również tarcze z plastiku.

Badanie te potwierdziły, że w przypadku tarcz z Cu o dużej liczbie atomowej,
gdy dominuje osiowy (płaski) charakter ekspansji maksymalne SPM skoncentrowane
jest w pobliżu osi plazmy i ma strukturę złożoną z 1, 2 a nawet 3 lokalnych maksi-
mów wzdłuż osi ”z” (podobnie jak w pracach [12, 53]) o maksymalnej amplitudzie
kilku MGs”. Za taką strukturę SPM odpowiedzialny jest prąd ”direct” związa-
ny z szybkimi elektronami poruszającymi się w kierunku od tarczy, wytwarzanymi
w wyniku absorpcji rezonansowej. Prawie całkowity prąd ”direct” przenoszony jest
przez szybkie elektrony o energiach w zakresie od kilkudziesięciu keV do kilku MGs
i zawarty jest w cylindrze o średnicy porównywalnej z wymiarami wiązki laserowej
zlokalizowanym na osi. Taka cylindryczna struktura prądu w przypadku tarcz z Cu
obserwowana była w analizowanych fazach ekspansji plazmy ablacyjnej do momentu
zakończenia impulsu lasera.

Jednakże w przypadku tarcz z plastiku, wymuszany sferyczny charakter ekspansji
przez lekką plastikową plazmę degraduje cylindryczną strukturę prądu ”direct”, co
jest widoczne zarówno na poszerzonych rozkładach SPM, oraz rozkładach gęstości
prądu już w fazie dopowiadającej maksimum intensywności impulsu lasera (t =
2 ps). W chwili odpowiadającej zakończeniu impulsu lasera (t = 252 ps), amplituda
SPM spada ponad 1 rząd i stosownie do tych zmian maleje gęstość prądu. Rozkład
gęstości prądu ma zamiast cylindra kształt stożka, co dobitnie potwierdza wpływ
radialnej ekspansji lekkiej plazmy plastikowej na taką strukturę prądu.

Podsumowując wyniki zrealizowanych badań SPM uzyskane za pomocą 1-kadrowej
kompleksowej interferometrii należy stwierdzić, że najważniejszym osiągnięciem tych
badań jest uzyskanie informacji o rozkładach gęstości prądu (radialnym i osiowym)
w plazmie ablacyjnej generowanej z płaskich masywnych tarcz z Cu oraz plasti-
ku, na podstawie pomiarów SPM i koncentracji elektronowej oraz powiązanie tych
rozkładów z rozkładami energii kinetycznej szybkich elektronów.

Informacje o strukturze SPM, rozkładach gęstości prądu i energii kinetycznej
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szybkich elektronów pozwoliły stwierdzić, że:

• za generację SPM odpowiedzialne są szybkie elektrony wytwarzane w wyniku
absorpcji rezonansowej oraz

• przestrzenno-czasowy rozkład prąd ”direct” w którym płynie prawie cały prąd
przenoszony przez szybkie elektrony zależy od charakteru ekspansji plazmy
ablacyjnej: (i) osiowej wymuszanej plazmą o dużej liczbie atomowej z Cu,
bądź (ii) sferycznej wymuszanej lekką plazmą z plastiku.

Wymienione wyżej osiągnięcia są istotnym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy
na temat mechanizmów generacji SPM i związanych z nimi emisją szybkich elektro-
nów. Te badania mają niewątpliwie charakter pionierski, gdyż nie były publikowane
w dostępnej literaturze

Zdaniem autorki uzyskane wyniki pomiaru SPM wystarczająco uzasadniają przy-
datność opracowanej metodologii analizy amplitudowo-fazowej interferogramów kom-
pleksowych do badani plazmy laserowej.
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Rozdział 6

Zastosowanie 2-kadrowej
interferometrii kompleksowej do
badania procesu formowania
plazmy namagnetyzowanej za
pomocą tarcz o specjalnej
konstrukcji

W eksperymentach dotyczących laboratoryjnej astrofizyki, modelowanie zjawisk
astrofizycznych z udziałem plazmy namagnetyzowanej [62, 63], która powszechnie
występuje w przestrzeni kosmicznej, przyciąga ostatnio uwagę fizyków, między inny-
mi z powodu postępu w budowie układów laserowych, diagnostyk oraz generatorów
pól magnetycznych. Jednakże główną wspólną cechą proponowanych układów do la-
boratoryjnego kreowania namagnesowanej plazmy jest sposób jej namagnesowania
przez stosowanie zewnętrznego pola magnetycznego. Podejście w przypadku stosowa-
nia konwencjonalnych generatorów pola magnetycznego wydaje się być trudniejsze
w realizacji, w odróżnieniu od proponowanych idei otrzymania namagnesowanej pla-
zmy za pomocą tarcz o specjalnej konstrukcji (np. typu ”snail” [28] czy ”capacitor-
coil” [22]), zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że pola zewnętrzne powinny być
wytwarzane w warunkach próżni i mieć amplitudę sięgającą kilkudziesięciu, a nawet
kilkuset Tesli.

Celem badań przedstawionych w tym rozdziale jest testowanie nowej pionierskiej
metody wytwarzania plazmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz o konstrukcji śli-
makowej (typu snail [28, 29]), jako alternatywy do klasycznych układów kombinowa-
nych (laser-generator pola magnetycznego), w których namagnesowane strumienie
plazmy otrzymywane są przez stosowanie zewnętrznego pola magnetycznego. W tar-
czy typu snail namagnesowany strumień plazmowy powstaje w wyniku implozji (eks-
pansji radialnej) plazmy generowanej wzdłuż powierzchni tarczy, przy odpowiedniej
geometrii oświetlenia wiązką laserową, a namagnesowanie tego strumienia powoduje
prąd zwrotny płynący w tarczy. Ta metoda kreowania plazmy namagnetyzowanej by-
ła przedmiotem modelownia numerycznego [30] i badań eksperymentalnych [31, 32],
ale tylko w dziedzinie relatywistycznych intensywności promieniowania laserowego.
Jednakże okazało się, że bardziej interesującym reżimem oświetlenia tarcz ślimako-
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wych są umiarkowane intensywności impulsów promieniowania laserowego, ponieważ
pozwalają na umieszczenie znacznie większej ilości energii lasera w tarczy przy dłuż-
szym impulsie lasera, a jednocześnie wynikowa struktura namagnetyzowanej plazmy
wydaje się być bardziej stabilna. Potwierdzają to pierwsze eksperymentalne badania
tarcz ślimakowych, zrealizowane na układzie PALS z udziałem autorki pracy, w któ-
rych do oświetlenia tarcz wykorzystywana była wiązka lasera jodowego o sub-ns
impulsie (350 ps) przy intensywności około 2 · 1016W/cm2.

Dodatkową motywację do podjęcia takich badań stworzyła interferometria kom-
pleksowa, która umożliwiła po raz pierwszy zrealizowanie pomiarów pól magne-
tycznych w reżimie wielokadrowym, co zdecydowanie uwiarygadnia uzyskane wyniki
badań testujących. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracy w bardzo pre-
stiżowym czasopiśmie [1], której współautorem jest autorka pracy.

6.1 Kompleksowe badania procesu formowania pla-
zmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz typu
”snail” - sprawdzenie idei

W badaniach wykorzystywane były tarcze o średnicy 1000 µm i konstrukcji po-
kazanej na rys. 6.1a, których technologię wykonania opracowano w IFPiLM.

Rysunek 6.1: Konstrukcja i sposób oświetlenia tarcz ślimakowych typu snail.

Testowano tarcze ślimakowe o konstrukcji pokazanej na rys. 6.1a, wykonane z Cu
(rys. 6.1b), oświetlając je w sposób pokazany na rys. 6.1c, za pomocą 1.-harmoncznej
promieniowania laserowego (λ = 1315 nm) o intensywności (> 1016 W/cm2), uzy-
skiwanej poprzez zogniskowanie wiązki laserowej o maksymalnej energii (do 700 J)
do minimalnego promienia RL = 50 µm. Jak wynika z rysunku, idea formowania
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namagnetyzowanej plazmy oparta jest na efekcie geometrycznym, zapoczątkowa-
nym ślizgowym padaniem promieniowania laserowego, w wyniku którego wzdłuż
powierzchni ślimaka powstaje warstwa prądowa z polem BQ, która ekspanduje do
centrum (analogicznie jak w układach typ Q-pinch), tworząc na osi konfigurację
namagnesowanej plazmy z polem magnetycznym B0.

Proces oddziaływania promieniowania laserowego z tarczą ślimakową, był śle-
dzony za pomocą 2-kadrowej femtosekundowej polaro-interferometrii, zestawionej
w oparciu o dwu-kanałowy moduł polaro-interferometru pracujący w reżimie in-
terferometrii kompleksowej [12, 53], co umożliwiało uzyskanie (z jednego strzału)
informacji o rozkładach koncentracji elektronowej i pola magnetycznego w dwóch
różnych wybranych chwilach ekspansji formowanej konfiguracji plazmowej.

Oprócz 2-kadrowej kompleksowej interferometrii dodatkowo stosowano:

• 2D zobrazowanie rozkładu emisji szybkich elektronów oparte na emisji linii Kα

z Cu [64],

• elektronowy spektrometer magnetyczny [61],

• układ kolektorów siatkowych do pomiaru rozkładów kątowych emisji jonów
[65],

• sondy prądowe [66] oraz

• 4-kadrową kamerę rentgenowską [39].

Układ eksperymentalny, lokalizacja diagnostyk oraz sposób oświetlenia tarczy
przedstawia rys. 6.2

Rysunek 6.2: Rozmieszczenie diagnostyk na eksperymencie oraz sposób oświetlania
tarczy ślimakowej.
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6.1.1 Pomiary koncentracji elektronowej i pól magnetycz-
nych

W celu uzyskania informacji o rozkładzie koncentracji elektronowej i polu ma-
gnetycznym w plazmie formowanej wewnątrz tarczy typu snail, wykorzystywany był
2-kadrowy polaro-interferometr, działający w reżimie interferometrii kompleksowej,
pokazany na rys 6.3.

Rysunek 6.3: 2- kadrowy polaro-interferometr z optyczną linią opóźniającą: a) widok
ogólny i b) schemat optyczny 1-kardowego modu.

Aby otrzymać 2 kadry, polaro-interferometr oświetlany był impulsem lasera Ti:Sa
(808 nm, 40 fs) poprzez optyczną linię opóźniającą (w sposób pokazany na rys 6.3),
która umożliwiała zarówno przestrzenną, jak i czasową ich separację. Biorąc pod
uwagę rozmieszczenie okien diagnostycznych w komorze eksperymentalnej oraz ich
średnicę, było możliwe otrzymanie dwóch kadrów z odstępem czasowym około 400 ps,
przy czym pierwszy kadr był opóźniany elektronicznie w zakresie od -1000 ps do
kilku ns w stosunku do maksimum intensywności lasera głównego. Elektroniczny
sposób synchronizacji impulsu pierwszego kadru z impulsem lasera jodowego umoż-
liwiał wybór oczekiwanego momentu sondowania plazmy z rozrzutem +/− 100 ps,
jednakże odczyt opóźnienia między impulsami był dokonywany za pomocą 12 GHz
oscyloskopu z dokładnością pojedynczych ps, co szczegółowo wyjaśnione jest w pracy
[55].

Wybrane kompleksowe interferogramy, ilustrujące proces formowania namagne-
tyzowanej plazmy wewnątrz tarczy ślimakowej w różnych chwilach ekspansji w za-
kresie od -227 ps do 678 ps, przedstawia rys. 6.4a.
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Rysunek 6.4: a) Sekwencja inteferogramów kompleksowych ilustrująca formowanie
plazmy wewnątrz tarczy ślimakowej, b) ich rekonstrukcje otrzymane metodą mak-
simum prążka, oraz c) otrzymane na ich podstawie rozkłady fazy.
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Zgodnie z geometrią sondowania, rozkłady koncentracji elektronowej i pola ma-
gnetycznego zostały wyznaczone w płaszczyźnie (y,z) prostopadłej do kierunku son-
dowania, na podstawie informacji o średniej fazie i skręceniu płaszczyzny polaryzacji
wiązki diagnostycznej, biorąc pod uwagę długość plazmy w kierunku sondowania
”x”.

Zgodnie z metodologią przedstawioną w pracy [67], rozkłady średniej koncen-
tracji elektronowej n̄e(y, z) zostały obliczone, wykorzystując związek między fazą,
a koncentracją elektronową dla całkowicie zjonizowanej plazmy:

δ(y, z) = 4, 46× 10−14λn̄e(y, z)lx (6.1)

gdzie: δ(y, z) – jest przyrostem fazy wiązki sondującej o długości fali λ wzdłuż drogi
sondowania lx, natomiast średnia koncentracja elektronowa jest zdefiniowana jako:

n̄e(y, z) =
∫ lp

0 ne(x, y, z)
lp

(6.2)

Jednakże aby uzyskać informację o rozkładzie fazy, nie było możliwe zastoso-
wanie analizy fazowej kompleksowych interferogramów [68] ze względu na silne za-
burzenie widma Fouriera przez uchwyt tarczy ślimakowej oraz samą tarczę. Z tego
powodu rozkłady fazy δ(y, z) zostały określone na podstawie rekonstrukcji prąż-
ków interferometrycznych na kompleksowych interferogramach za pomocą metody
maksimum prążka [40]. Rekonstrukcje rozkładów prążków interferencyjnych na in-
terferogramach kompleksowych przedstawia rys. 6.4b, natomiast obliczone na ich
podstawie rozkłady fazy pokazane są na rys. 6.4c.

Rozkłady średniej koncentracji elektronowej wyznaczone na podstawie rozkła-
dów fazy z rys. 6.4c przedstawia rys. 6.5. Obliczenia wykonano dla średniej wartości
lx = 400 µm oszacowanej na podstawie zdjęć uzyskanych z pomiarów za pomocą
rentgenowskiej kamery smugowej. Jak wynika z rozkładów (rys. 6.5), ze względu
na pre-impuls, proces formowania plazmy wzdłuż tarczy ślimakowej rozpoczyna się
dużo wcześniej przed osiągnięciem maksymalnej intensywności impulsu laserowego,
co widoczne jest na rozkładach koncentracji dla t = −227 ps. Powstająca namagne-
tyzowana plazma ekspanduje w kierunku do centrum tarczy i począwszy od 183 ps,
plazma tworzy regularną strukturę wewnątrz tarczy o gęstości elektronowej w cen-
trum 1018 cm−3 i pozostaje na tym poziomie przynajmniej przez następne 500 ps.
Później wzrost gęstości plazmy nie pozwalał na stosowanie diagnostyki optycznej.

Ta struktura jest namagnetyzowana i charakteryzuje się polem magnetycznym
o kierunku linii sił prostopadłym do płaszczyzny ślimaka, tzn. takim, jakie występuje
w konfiguracji plazmowej typu θ − pinch. O tym, że takie pole jest generowane,
świadczy efekt Faraday’a widoczny na interferogramach kompleksowych (dla t =
183 ps oraz 368 ps) jako rozjaśnienie prążków interferencyjnych w centrum ślimaka.

Aby ocenić amplitudę pola magnetycznego w tej namagnesowanej plazmie, wy-
korzystywane było wyrażenie na kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji liniowo spo-
laryzowanej fali EM [33], biorąc pod uwagę geometrię pomiaru przedstawioną na
rys. 6.2, a mianowicie:

ϕ(y, z) = 2.62× 10−17λ2n̄e(y, z)B̄0(y, z)lx (6.3)

gdzie: n̄e(y, z) and B̄0(y, z) są odpowiednio rozkładami średniej koncentracji elek-
tronowej i pola magnetycznego, natomiast lx jest długością namagnetyzowanej kon-
figuracji w kierunku sondowania plazmy.

90



Rysunek 6.5: Rozkłady koncentracji elektronowej: ekwidensy oraz profile przestrzen-
ne, w różnych chwilach formowania plazmoidu w tarczy ślimakowej.
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Przedmiotem analizy ilościowej były interferogramy kompleksowe uzyskane dla
t = 183 ps oraz 368 ps, których jakość była wystarczająca, aby do określenia roz-
kładu kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji, zastosować opracowaną metodologię
amplitudowej analizy interferogramów kompleksowych, przedstawioną w rozdziale
4 pracy. Wyniki ilościowej analizy interferogramu kompleksowego odpowiadającego
chwili t = 183 ps przedstawione są na rys. 6.6, natomiast dla t = 368 ps pokazuje
rys. 6.7.

Rysunek 6.6: Wyniki ilościowej analizy interferogramu kompleksowego zarejestrowa-
nego dla t = 183 ps : a) interferogram, b) widmo Fouriera, c) rozkład koncentracji
elektronowej, d) rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz e) i f) rozkłady pola
magnetycznego (odpowiednio, ekwidensy oraz profil przestrzenny).

Zgodnie z metodologią opisaną w rozdziale 4., centralny lob widma Fouriera
(tzw. background) na rys. 6.6b oraz rys. 6.7b reprezentuje rozkład intensywności
(amplitudy) prążków interferencyjnych i odpowiada skręceniu płaszczyzny polary-
zacji wiązki sondującej. Aby wyeliminować wpływ tarczy ślimakowej i jej uchwytu
na widmo Fouriera, analizowano tylko zaznaczone na rysunkach obszary (żółte pro-
stokąty) wewnątrz tarcz ślimakowych.
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Rysunek 6.7: Wyniki ilościowej analizy interferogramu kompleksowego zarejestrowa-
nego dla t = 368 ps: a) interferogram, b) widmo Fouriera, c) rozkład koncentracji
elektronowej, d) rozkład skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz e) i f) rozkłady pola
magnetycznego (odpowiednio, ekwidensy oraz profil przestrzenny).

Jak wynika z rysunków maksymalna amplituda pola magnetycznego w namagne-
sowanej plazmie wynosi około 8 T dla t = 183 ps (rys. 6.6e, f) w początkowej fazie
procesu jej formowania i rośnie, osiągając amplitudę około 40 T w chwili t = 368 ps
(rys. 6.7e, f).

Uzyskane rozkłady pól magnetycznych w plazmie formowanej za pomocą tarcz
ślimakowych z amplitudą w zakresie od kilku do kilkudziesięciu Tesli potwierdzają
proponowaną ideę kreowania plazmy namagnetyzowanej.

Aby lepiej poznać i scharakteryzować proces formowania tej konfiguracji, oprócz
2-kadrowej polaro-interferometrii prowadzone były pomiary za pomocą dodatkowych
diagnostyk, których lokalizacja przedstawiona jest na rys. 6.2. Najważniejsze wyniki
badań z tych dodatkowych diagnostyk przedstawione są w dalszej części rozdziału.
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6.1.2 Pomiary emisji elektronów i jonów

A)-2D zobrazowanie linii Kα

Pomiary rentgenowskie linii Kα z Cu, wykorzystujące odbicia drugiego rzędu
ze sferycznie wygiętego kryształu kwarcu (211) o promieniu 380 mm, umożliwiły
2D zobrazowanie emisji szybkich elektronów i na tej podstawie uzyskano informację
o rozkładzie ich energii, deponowanej wzdłuż powierzchni tarczy ślimakowej. Sche-
mat układu pomiarowego pokazujący lokalizację kryształu i detektora względem
tarczy ślimakowej pokazuje rys. 6.8.

Rysunek 6.8: Schemat układu pomiarowego do 2D-zobrazowania linii kα z Cu poka-
zujący lokalizację kryształu i detektora względem tarczy ślimakowej.

Obrazy rejestrowano na płytkach obrazowych FUJI BAS MS i skanowano za po-
mocą czytnika Fujifilm BAS-1800 o wielkości pikseli 50x50 µm2. System zapewniał
powiększenie 1.73, a zniekształcenie obrazu spowodowane nachyloną obserwacją tar-
czy ślimakowej (23.5o od osi X tarczy) zostało wzięte pod uwagę w ramach procedury
rekonstrukcji.

Obrazy rentgenowskie ilustrujące 2D emisję linii Kα z miedzianej tarczy śli-
makowej dla różnych strzałów laserowych przedstawiono na rys. 6.9. Intensywność
świecenia wzdłuż powierzchni tarczy jest odzwierciedleniem energii deponowanej
przez szybkie elektrony, a maksymalny sygnał pokrywa się z położeniem ogniska
laserowego.

Należy wyjaśnić, że emisja wywołana gorącymi elektronami uwarunkowana jest
dwoma czynnikami: (i) obecnością gorących elektronów o energii powyżej granicy
(krawędzi) jonizacji powłoki K (tj. powyżej około 9 keV) oraz (ii) deponowaniem ich
energii w stosunkowo zimnym materiale tarczy, w przeciwnym razie emisja z powłok
K byłaby przesunięta w stronę wyższych energii fotonów, które nie są obrazowane
przez stosowany system pomiarowy [69].

W celu uzyskania informacji o rozkładzie energii gorących elektronów wzdłuż
powierzchni tarczy oraz całkowitej energii zdeponowanej, zastosowano metodologię,
której szczegóły przedstawione są w pracy [64]. Zgodnie z tą metodologią, funk-
cję przenoszenia układu obliczono za pomocą algorytmu śledzenia promieni według
teoretycznego podejścia sformułowanego przez Podorova [70], biorąc po uwagę konfi-
gurację układu pomiarowego i parametry kryształu. Zarejestrowane sygnały zostały
ponownie przeliczone na skalę intensywności, biorąc pod uwagę wygięcie kryształu
i transmisję filtrów.
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Rysunek 6.9: 2D zobrazowanie emisji linii kα w miedzianej tarczy ślimakowej dla
różnych strzałów laserowych.

Rysunek 6.10: Rozkłady energii zdeponowanej przez szybkie elektrony wzdłuż we-
wnętrznej powierzchni tarczy ślimakowej, na podstawie 2D zobrazowania emisji Kα

z rys. 6.9
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Do modelowania energii gorących elektronów zdeponowanej w materiale tarczy
i emisji Kα wykorzystywano kod Monte Carlo PENELOPE [71].

Uzyskane rozkłady energii zdeponowanej przez szybkie elektrony wzdłuż we-
wnętrznej powierzchni tarczy ślimakowej, na podstawie 2D zobrazowania emisji Kα

z rys. 6.9, przedstawia rys. 6.10.

B)-Magnetyczny spektrometr elektronów

Istotnym uzupełnieniem pomiarów emisji elektronów, były pomiary ich widma
za pomocą dwóch modułów spektrometru magnetycznego [60], rozmieszczonych sy-
metrycznie w płaszczyźnie poziomej, pod kątem 60o po obu stronach tarczy, co
ilustruje rys. 6.2. Każdy moduł (dipol magnetyczny) składa się z magnesów stałych
o indukcji magnetycznej 0.06 T lub 0.2 T i umożliwia pomiar widma elektronów
w zakresach: 0.030 − 1 MeV lub 0.1 − 10 MeV odpowiednio do indukcji magne-
tycznej magnesów stałych. Elektrony wychodzące z plazmy formowanej w tarczy
ślimakowej wprowadzane są do modułu przez diafragmę o średnicy około 1 mm,
gdzie odchylane są w polu magnetycznym i rejestrowane przez płytki obrazujące
BAS-SR. Zarejestrowane widma są następnie skanowane przy użyciu czytnika pły-
tek obrazowych Fujifilm BAS-1800 II. Na podstawie zeskanowanego obrazu widma
elektronowego uzyskiwane są rzeczywiste liczby padających elektronów na płytkę
obrazową. Szczegóły metodologii ilościowej analizy płyt obrazowych przedstawione
są w pracy [60].

Rysunek 6.11: Widma elektronów zarejestrowane za pomocą magnetycznego spek-
trometru elektronowego, w dwóch kierunkach: a) −60o i b) +60o w stosunku do osi
tarczy ślimakowej

Wyniki ilościowej analizy płyt obrazowych dla kilku strzałów laserowych przed-
stawia rys. 6.11. Rozkłady energii elektronów emitowanych w symetrycznych kie-
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runkach są bardzo podobne, a maksymalna populacja elektronów odpowiada energii
dziesiątek keV.

C)-Pomiary emisji jomów

Pomiary emisji jonów z tarcz ślimakowych realizowano techniką TOF (Time of
Flight), za pomocą dwóch kolektorów siatkowych, [65], umieszczonych symetrycz-
nie pod kątem +75o i −75o w stosunku do osi tarczy, zgodnie z rys. 6.2. Wyniki
pomiarów przedstawione są na rys. 6.12.

Rysunek 6.12: Sygnały z kolektorów siatkowych zarejestrowane w dwóch przeciw-
nych kierunkach: +75o i −75o, w przypadku; a) tarczy ślimakowej, b) płaskiej tarczy
masywnej z Cu oraz c) rozkłady gęstości ładunku jonów odpowiadające tarczy śli-
makowej i płaskiej tarczy masywnej.

97



Jak wynika z rys. 6.12a,b, sygnały na oscylogramach reprezentują różne grupy
jonów emitowane z obszaru oddziaływania promieniowania laserowego z tarczą śli-
makową. Sygnały te są w pełni niezależne od energii jonów, a ich amplituda jest
proporcjonalna do prądu strumienia jonów. To pozwoliło nam zyskać wiarygodną
informację nie tylko o umiarkowanych energiach jonów, ale także o szybszych jonach,
które są trudniejsze do wykrycia przez kolektory ze względu na niewielką odległość
między tarczą a kolektorem. Sygnały z kolektorów siatkowych dla tarcz ślimako-
wych, (rys. 6.12a), porównano z sygnałami dla płaskich tarcz masywnych z Cu,
(rys. 6.12b), uzyskanymi dla tych samych parametrów wiązki laserowej. Jak wynika
z rysunku, amplituda sygnału jest prawie o rząd wielkości większa w przypadku
tarczy ślimakowej. Wskazuje to na jakościowe zmiany w procesie ekspansji plazmy,
które dodatkowo potwierdzają formowanie namagnesowanej konfiguracji plazmowej
będącej wynikiem jej implozji do centrum tarczy - analogicznie jak w układach
θ − pinch.

Ta jakościowa różnica jest bardziej widoczna, gdy porównamy rozkłady gęstości
ładunku, dq/dv, w dziedzinie prędkości dla tarcz ślimakowych z rozkładami dla
masywnych tarcz z Cu, co pokazano na rys. 6.12c. Dla obu kolektorów jonowych,
gęstości ładunku dla zakresu prędkości od 107 c/s do 109 c/s są znacznie wyższe dla
tarczy ślimakowej, niż dla płaskiej tarczy masywnej. Jak wynika z rysunku, rozkład
prędkości jonów emitowanych z tarczy ślimakowej jest funkcją liniową w szerokim
zakresie prędkości, podczas gdy dla tarcz masywnych rozkład ten jest nieregularny.

6.1.3 Pomiary za pomocą 4-kadrowej kamery rentgenow-
skiej.

Do wizualizacji procesu formowania namagnetyzowanego strumienia plazmowe-
go w tarczach ślimakowych w zakresie skrajnego promieniowania ultrafioletowe-
go (XUV) oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego wykorzystana była 4-
kadrowa rentgenowska kamera otworkowa z czasem ekspozycji około 1 ns i odstępem
między kadrami 3 ns [39].

Usytuowanie kamery względem tarczy przedstawia rys. 6.2. Emisja własna pla-
zmy zobrazowana była przez pinhole o średnicy około 35 µm, z powiększeniem około
4x na detektorze mikro-kanalikowym (MCP) sprzężonym z cyfrową kamerą Nikon
D600 wyposażoną w matrycę o rozmiarach: 6016 x 4016 pikseli. Takie warunki reje-
stracji zapewniały przestrzenną rozdzielczość na matrycy kamery około 45 µm. Czu-
łość detektora MCP umożliwiała rejestrację fotonów o energiach w zakresie 10-10000
eV. Zasadnicze pomiary zrealizowane były bez oraz z filtrem z mylaru o grubości
0.9 µm, który przepuszczał fotony o energiach powyżej 100 eV.

Typowe sekwencje obrazów rentgenowskich ilustrujące proces oddziaływania im-
pulsu laserowego z tarczą ślimakową w różnych momentach przedstawia rys. 6.13.
Jak wynika ze zdjęć, miękkie promieniowanie rentgenowskie obserwuje się zarówno
wzdłuż powierzchni tarczy ślimakowej, jak i w namagnesowanej plazmie wewnątrz
tarczy. Ze względu na orientację kamery rentgenowskiej obszar głównego oddziały-
wania wiązki laserowej z tarczą jest ukryty za górną częścią ślimaka. Górne obrazy
rentgenowskie na rys. 6.13 zarejestrowano z filtrem z mylaru o grubości 0.9 µm,
natomiast dolne bez filtra.
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Rysunek 6.13: Obrazy rentgenowskie zarejestrowane przez 4-kadrową kamerę otwor-
kową, ilustrujące oddziaływanie promieniowania laserowego z tarczą ślimakową (za-
równo z filtrem z mylaru (0.9 µm) jak i bez niego), w chwilach t = 0 ns i 3 ns
w stosunku do maksimum intensywności impulsu lasera

Jak wynika ze zdjęć, podczas oddziaływania wiązki laserowej, co odpowiada t =
0 ns, nie ma znaczącej różnicy między obrazami zarejestrowanymi z filtrem jak i bez
filtra. Oznacza to, że w tym czasie większość fotonów ma energie powyżej 100 eV .
Świecenie gorącej plazmy wewnątrz tarczy ślimakowej jest widoczne w późniejszym
czasie, kiedy plazma imploduje do centrum tarczy. Jak ilustruje rys. 6.13, emisja
własna plazmy jest wyraźnie widoczna w chwili t = 3ns. Ponieważ znaczna część
promieniowania emitowanego plazmy jest pochłaniana przez filtr z mylaru, większa
liczba fotonów jest mniej energetyczna.

6.1.4 Pomiary prądu zwrotnego

Ważnym parametrem charakteryzującym oddziaływanie impulsu laserowego z tar-
czą jest całkowity prąd zwrotny, który odnosi się do elektronów uciekających z tarczy
[66, 72]. Pomiary prądu zwrotnego są schematycznie przedstawione na rys. 6.14a.

Sonda jest rezystywnym bocznikiem o rezystancji 0.052 Ω i jest zamontowana
pomiędzy uchwytem tarczy a jej manipulatorem, połączonym z komorą próżniową.
Zarówno uchwyt, jak i manipulator są wykonane z metalu, dlatego ładunek tar-
czy jest kompensowany przez prąd zwrotny poprzez uchwyt, sondę i manipulator
do uziemionej komory próżniowej. Sygnały prądowe z sondy rejestrowane były za
pomocą oscyloskopu z pasmem 3 GHz.

Na rys. 6.14b przedstawiono prądy zwrotne płynące z tarczy ślimakowej - IST (t)
i masywnej-IMT (t) oraz odpowiadające tym prądom widma częstotliwości, rys. 6.14c.
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Rysunek 6.14: a) schemat pomiaru prądu zwrotnego w tarczy ślimakowej oraz po-
równanie prądów zwrotnych (b) i ich widm częstotliwości (c) w przypadku tarcz
ślimakowych oraz masywnych.

Jak wynika z rys. 6.14b, amplituda szczytowa w przypadku IMT jest prawie 2
razy większa, niż dla IST .

Należy również zauważyć, że czas trwania sygnałów dla obu tarcz wynosi około
100 ns i jest znacznie dłuższy niż czas oddziaływania laser-tarcza. Taka skala była
obserwowana również w innych eksperymentach [73, 74].

Ponadto oczywistym wydaje się fakt, że widomo częstotliwości w przypadku tar-
czy masywnej, rys. 6.14c, jest silnie modulowane przez częstotliwość około 670 MHz,
która odpowiada częstotliwości rezonansowej tarczy masywnej o długości 11 cm. Jed-
nakże w przypadku tarczy ślimakowej, widmo częstotliwości bardzo wyraźnie poka-
zuje wpływ kształtu tarczy ślimakowej na wygładzanie częstotliwości rezonansowych
tarczy i układu jej mocowania. Ponadto długi impuls prądu zwrotnego jest bar-
dziej rozszerzony dla tarcz ślimakowych, co może potwierdzać formowanie plazmoidu
w centrum tarczy ślimakowej, identyfikowanego przez inne diagnostyki, a w szcze-
gólności 2-kadrową interferometrię kompleksową. Dotyczy to widma częstotliwości
(rys. 6.14c) w zakresie 10− 500 MHz.

Biorąc pod uwagę uzyskane sygnały prądowe z obu rodzajów tarcz (całkując je
po czasie), oszacowano liczbę elektronów opuszczających tarczę. Obliczenia iden-
tyfikują, że w przedziale czasowym 50 ns, liczba elektronów emitowana z tarczy
masywnej wynosi 5 × 1014, natomiast dla tarczy ślimakowej jest mniejsza i wynosi
3× 1014.
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6.1.5 Dyskusja

Ślizgowe podanie promieniowania laserowego na zakrzywioną powierzchnię tar-
czy ślimakowej powoduje ciągłe jej odbicie wzdłuż wewnętrznej powierzchni tarczy.
Efekt ten, zaobserwowany wcześniej dla impulsu relatywistycznego [32], potwierdza-
ją dane na rys. 6.13. Cała wewnętrzna powierzchnia tarczy niemal równomiernie emi-
tuje miękkie promienie rentgenowskie. Na rys. 6.10 deponowanie energii przez gorące
elektrony pokazuje pik na wejściu wiązki laserowej na tarczę, położony w zakresie
od 100 do 500 µm (dla różnych strzałów) i bardzo powolny zanik emisji wzdłuż resz-
ty tarczy. Taki długi obszar oddziaływania prowadzi do bardzo wydajnej absorpcji
i osadzania energii laserowej w tarczy. Jednocześnie emisja gorących elektronów jest
tłumiona ze względu na spadek natężenia wiązki przy dużym kącie padania i dzięki
obecności pola magnetycznego wewnątrz tarczy. Promień Larmora dla najgorętszej
części rozkładu elektronów 100 keV,(rys. 6.11), w polu magnetycznym około 50 T
wynosi około 20 µm, co jest znacznie mniej niż grubość tarczy. Tłumienie to jest de-
monstrowane przez zmniejszoną wartość całkowitego prądu rozładowania w tarczy
ślimakowej w porównaniu do płaskiej tarczy masywnej, co pokazuje rys. 6.14.

Jednakże lokalne prądy wyładowania w tarczy ślimakowej mają ogromne zna-
czenie. Dla realizowanej geometrii padania, azymutalna symetria ekspansji plazmy
i generowanie gorących elektronów, właściwe dla płaskich tarcz oświetlanych wiąz-
ką laserową w kierunku normalnym do tarczy (jak miało to miejsce w pracy[12]),
jest zrywana i zarówno prądy kinetyczne, jak i termoelektryczne nie są efektywnym
źródłem generacji pola magnetycznego. Przeciwnie, te lokalne prądy wyładowania,
określone geometrią oświetlenia tarczy ślimakowej, stają się wyłącznym źródłem lo-
kalnych pól magnetycznych.

Pomiary emisji promieniowania Kα z tarczy miedzianej pokazują, że 0.1-0.3 %
energii lasera, tj. rzędu 1 J , odnosi się do gorących elektronów, które wyrzucają elek-
trony z powłoki K ze stosunkowo zimnego materiału tarczy w wyniku przejść atomo-
wych typu ”bound-bound”. Istnieje również pewna ilość gorących elektronów, które
nie oddziałują z tarczą i pozostają w gorącej ablacyjnej plazmie lub uciekają z obsza-
ru oddziaływania do próżni. Te elektrony nie są widziane przez pomiary emisji linii
Kα, ale zawierają część energii lasera, zatem energia lasera przekształcona w energię
gorących elektronów (HE) powinna zostać skorygowana. Najprostsze założenie ja-
kim jest rozkład symetryczny emisji HE, skutkuje mnożeniem przez współczynnik 2
tak, że całkowita energia HE wynosi 0.2-0.6 %. Kolejna korekta wynika z geometrii
tarczy. Dla gorących elektronów o energii 30−100 keV moc zatrzymywania w stałej
miedzi wynosi 2-6 MeV cm2/g [75] - co daje zakres 10-100 µm. Grubość tarczy wy-
nosi 20 µm, w związku z czym bardziej energetyczna część elektronów może tworzyć
fotony Kα w początkowej części swojej trajektorii tylko wtedy, gdy przechodzi przez
tarczę. Część HE uciekająca do próżni nie jest widoczna w pomiarach linii Kα z tar-
czy miedzianej, co może skutkować 3-5 wyższą wartością konwersji energii lasera.
Biorąc pod uwagę te dwie poprawki, energia zawarta w gorących elektronach może
osiągnąć kilka procent, chociaż bardziej dokładne oszacowanie jest problematycz-
ne. A zatem dla oszacowań przedstawionych poniżej rozważmy energię pochłoniętą
2 − 4% w gorących elektronach o średniej energii 100 keV . Chociaż elektrony te
mogą pozostać w obszarze oddziaływania, co wynika z małego całkowitego prądu
rozładowania, to lokalnie działają one jako siła napędowa dla prądów rozładowa-
nia w ablacyjnej plazmie. Odpowiada to liczbie elektronów 2 − 5 · 1014 w czasie
t = 400 ps. Prąd wynosi wówczas 200...400 kA, a jego wartość jest około kilkukrot-
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nie większa niż oczekiwana dla tarcz typu capacitor-coil dla podobnych warunków
napromieniowania [17]. Prąd ten o charakterystycznej długości d ≈ 100 µm wytwa-
rza pole magnetyczne B0 800 T , które magnetyzuje gęstą plazmę powierzchniową
o gęstości rzędu gęstości krytycznej 1021 cm−3. Ablacja i ekspansja plazmy do cen-
trum tarczy prowadzi do spadku gęstości do wartości 1019 cm−3, a zamrożone pole
magnetyczne spada następnie do B ≈ Bone

ns
≈ 10−2B0 ≈ 8 T , aby zachować strumień

pola magnetycznego. Oszacowanie to wydaje się być zgodne z danymi pomiarowymi
przedstawionymi na rys. 6.6e.

Zgodnie z rys 6.5 prędkość rozszerzania się brzegu plazmy wynosi około 2· 108 cm/s,
zgodnie ze standardowymi zależnościami energetycznymi. Biorąc pod uwagę, że
kwadrat ogrzewanej powierzchni wynosi ≈ 2πRt2RL, gdzie: Rt - jest promieniem
tarczy, RL - jest promieniem ogniska wiązki laserowej, to temperatura plazmy T
- może być związana z efektywną temperaturą Teff dla normalnego padania, jak
T ≈ TeffRL/4Rt. Następnie zakładając ekspansję izotermiczną, temperatura efek-
tywna jest zdefiniowana zgodnie z [76] jako T ≈ CV

−1(I/ρcr)2/3, gdzie: CV =
(Z + 1)kB/(γ + 1)Amp, Z i A - to średni ładunek jonów i liczba jonów, mp - to
masa protonu, γ jest wykładnikiem adiabaty, kB - jest stałą Boltzmanna, ρ(cm−3) =
1.8 · 10−3A/Zλ2 jest gęstością krytyczną masy (λ jest w µm ), natomiast prędkość
dźwięku wynosi cs = (CV T )1/2 ≈ (RL/4Rt)1/2(I/ρ1/3

cr .
Biorąc pod uwagę ekspandującą plazmę z Cu dla I = 2 · 1016 W/cm2, Z = 19,

ρcr = 3.1 · 10−3 cm−3, dla RL = 50 µm, Rt = 500 µm, otrzymujemy cs ≈ 6.3 ·
107 cm/s. Brzeg plazmy o niskiej gęstości ekspanduje z prędkością 2cs/(γ−1), która
wynosi 3cs dla γ = 5/3, więc prędkość implozji można oszacować jako 1.9 ·108 cm/s,
co jest w zgodności z obserwowanymi wartościami w eksperymencie.

Można oczekiwać zatem, że w procesie namagnesowania formowanego plazmoidu
amplituda zamrożonego pola magnetycznego wzrośnie w wyniku implozji radialnej
[77]. W ramach naszego eksperymentu to oczekiwanie zostało potwierdzone tylko
do kilkuset ps po zakończeniu impulsu laserowego. Później wiarygodne pomiary
polaro-interferometryczne pól magnetycznych stały się niemożliwe do zrealizowania
z powodu nieczytelności interferogramów.

Na rys. 6.6 i rys. 6.7 widoczne są dwa etapy implozji plazmy. Tuż po zakończeniu
impulsu laserowego (183 ps) amplituda pola magnetycznego wynosi około 5-10 Tesli.
Następnie, aż do chwili t = 368 ps, plazma ekspanduje wewnątrz tarczy, zbliżając
się do równowagi: neTe ≈ B2

8π . Temperatura plazmy w tym czasie dla warunków eks-
perymentu może być oszacowana jako 1 keV [12], a zmierzona koncentracja wynosi
ne ≈ 1019 cm−3 (zob. rys. 6.7), co pozwala ocenić skalę pola magnetycznego w cen-
trum tarczy B ≈ 40..60 T , która jest zadowalająco zgodna ze zmierzoną wartością
w czasie t = 368 ps.

Z tego oszacowania wynika, że osiągana jest równowaga (podobnie jak dla teta-
pinczu) i na tym etapie termiczne i kierunkowe składowe energii plazmy są już w tej
samej skali, więc kompresja plazmy i pola zaczyna się nasycać. Aby osiągnąć wyższy
stopień kompresji (i tym samym większe pole magnetyczne), konieczne jest większa
zdeponowana energii na jednostkę objętości plazmy. Jest to realne przez zwiększenie
energii impulsu laserowego, albo przez zmniejszenie rozmiaru tarczy laserowej.

Z powyższych rozważań wynika, że przez odpowiednią geometrię oświetlania tar-
czy ślimakowej promieniowaniem w reżimie sub-relatywistycznym (TW), możliwe
jest kreowanie stabilnej namagnesowanej konfiguracji plazmy z polem magnetycz-
nym o indukcji kilkudziesięciu Tesli.
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Chociaż taką wartość pola magnetycznego można uzyskać innymi technikami,
to w rozważanej sytuacji wydaje się być ono zamrożone w gorącej plazmie lasero-
wej [77]. Ta metoda pozwala więc na wytworzenie namagnesowanej plazmy z kon-
trolowaną magnetyzacją, która może być przedmiotem bardziej skomplikowanych
astrofizycznych badań eksperymentalnych dotyczących generacji bezzderzeniowych
fal uderzeniowych w namagnetyzowanej plazmie [78], przyspieszania cząstek [79],
formowania skolimowanych strumieni plazmowych [62], ich łączenia poprzez reko-
nekcję pól magnetycznych [80] oraz wiele innych.
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Rozdział 7

Wnioski

7.1 Podsumowanie osiągnięć

W pracy przedstawione są szczegóły implementacji metody interferometrii kom-
pleksowej do pomiaru spontanicznych pól magnetycznych (SPM) w plazmie lase-
rowej w eksperymentach zrealizowanych na układzie laserowym PALS. Metoda ta
jest interesującą alternatywą w stosunku do klasycznej polaro-interferometrii. Opie-
ra się również na pomiarze efektu Faraday’a i koncentracji elektronowej w badanej
plazmie, lecz jej najważniejszą zaletą jest możliwość uzyskania informacji o rozkła-
dzie SPM na podstawie analizy amplitudowo fazowej tego samego interferogramu,
podczas gdy klasyczna polaro-interferometria wymaga łączenia informacji z dwóch
niezależnych kanałów: polarymetrycznego i interferometrycznego.

Ta niewątpliwa zaleta interferometrii kompleksowej w stosunku do klasycznej
polaro-interferometrii oraz fakt, że metoda ta nie była jeszcze w pełni stosowana,
stały się motywacją do opracowania autorskiej metodologii pomiarów za pomocą
interferometrii kompleksowej i zastosowania jej w badaniach plazmy laserowej na
eksperymencie na układzie PALS w celu jej weryfikacji.

W związku z powyższym osiągnięcia dotyczą następujących kwestii:

1. opracowania autorskiego oprogramowania do analizy interferogramów kom-
pleksowych, umożliwiającego uzyskać informacje o rozkładzie kąta skręcenia
płaszczyzny polaryzacji i fazy,

2. przygotowania i zrealizowania badań SPM na eksperymencie na układzie PALS
za pomocą 1-kadrowej interferometrii kompleksowej w celu uzyskania interfe-
rogramów kompleksowych niezbędnych do testowania funkcjonowania opraco-
wanego oprogramowania,

3. opracowanie metodologii amplitudowo-fazowej analizy interferogramów kom-
pleksowych uzyskanych w eksperymencie na układzie PALS,

4. zastosowanie w/w metodologii do ilościowej analizy interferogramów komplek-
sowych uzyskanych w badaniach SPM generowanych przy oddziaływaniu 1.-
harmonicznej lasera jodowego PALS z płaskimi tarczami masywnymi z mate-
riałów o różnej liczbie atomowej,

5. zastosowania interferometrii kompleksowej w wersji 2-kadrowej do badania pro-
cesu formowania plazmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz ślimakowych ty-
pu ”snail”.
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Ad.1 Oprogramowanie do ilościowej analizy amplitudowo-fazowej interferogra-
mów zostało napisane w języku Python w środowisku Python-Spyder. Obsługuje
ono pliki graficzne o rozszerzeniu ”tif” i posiada opcję kadrowania wczytanej pary
interferogramów: głównego i referencyjnego.

Podstawową funkcją tego programu jest otrzymanie informacji o rozkładzie ką-
ta skręcenia płaszczyzny polaryzacji oraz fazy na podstawie widma Fouriera kom-
pleksowego interferogramu, które jest otrzymywane stosując szybką transformatę
Fouriera za pomocą funkcji fft() z biblioteki Numpy. Wymiary macierzy 2D trans-
formaty Fouriera są dostosowywane do rozdzielczości, w której był zarejestrowany
interferogram kompleksowy.

Wybór właściwego loba w analizowanym widmie wyświetlanym na ekranie, re-
alizowany jest za pomocą okna, którego wielkość oraz położenie mogą być modyfi-
kowane za pomocą myszki lub przez wprowadzenie odpowiednich współrzędnych.

Przydatność opracowanego oprogramowania do analizy rzeczywistych interfe-
rogramów kompleksowych była sprawdzona na podstawie analizy interferogramów
otrzymanych syntetycznie, porównując otrzymane funkcje testowe (rozkładów am-
plitudy i fazy) drogą analizy fourierowskiej, z analitycznymi funkcjami rozkładu
wynikającymi z rozkładu intensywności na interferogramach syntetycznych. Z po-
równania zarówno jakościowego, jak i ilościowego odtwarzania zadanych funkcji te-
stowych wynika, że opracowane oprogramowanie w zadowalający sposób odtwarza
zadane funkcje testowe odnoszące się do rozkładów fazy jaki i amplitudy. Błąd
względny odtwarzania maksymalnych wartości zarówno dla fazy, jak i amplitudy,
jest rzędu kilku procent i wynosi odpowiednio: dla fazy ∆δ/δ ≈ 7%, dla amplitudy
∆γ/γ ≈ 1, 4%.

Ad. 2 W zakresie przygotowania i realizacji badań eksperymentalnych wymagało
to:

• opracowania koncepcji przeprowadzenia badań biorąc pod uwagę cele badaw-
cze do osiągnięcia i postawioną tezę,

• przygotowania tarcz laserowych odpowiednich dla zaplanowanych eksperymen-
tów,

• przygotowania i instalacji 1-kadrowego interferometru kompleksowego w opcji
dostosowanej do przeprowadzenia badań plazmowych, co wymagało jego mo-
dernizacji, zjustowania i testowania w celu doboru optymalnych warunków
rejestracji interferogramów,

• obsługi interferometru w czasie sesji pomiarowych, zapisywanie danych, kon-
trolowanie na bieżąco poprawności zjustowania interferometru kompleksowego
oraz warunków rejestracji w celu uzyskania dobrej jakości obrazów.

Szczególnym osiągnięciem było uzyskanie wysokiej jakości interferogramów kom-
pleksowych, które były kluczowe dla weryfikacji opracowanego oprogramowania do
ilościowej analizy interferogramów kompleksowych i jego użyteczności do dalszych
badań przewidzianych w pracy.

Ad. 3 Wstępna analiza ilościowa interferogramów kompleksowych uzyskanych
w eksperymencie pokazała, że na dokładność rozwiązania równania Abela meto-
dą FFT istotny wpływ ma rozdzielczość abelizowanych rozkładów fazy i amplitudy
oraz sposób wyznaczenia unormowanego rozkładu skręcenia płaszczyzny polaryzacji.
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W tym celu testowane były interferogramy syntetyczne o różnych rozkładach am-
plitudy i fazy, biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobne oczekiwane rozkłady
z eksperymentu.

Mając analityczne postacie abelizowanej funkcji unormowanego rozkładu ampli-
tudy (odpowiadające danym z eksperymentu) i odtwarzanej na jej podstawie funkcji
rozkładu, przeprowadzone były testy dokładności rozwiązania równania całkowego
Abel metodą FFT dla różnych wymiarów macierzy ak i gk, j w równaniu (2.29):
512× 512, 1024× 1024 oraz 2048× 2048.

Testy te demonstrują wzrost dokładności odtwarzanych funkcji testowych z roz-
dzielczością rozwiązania równania Abela metodą FFT. Analizując dopasowanie wy-
nikowych funkcji do funkcji analitycznej dla szerokości połówkowej, błąd dopasowa-
nia dla poszczególnych rozdzielczości przedstawia się następująco: dla 512 wynosi
236%, dla 1024 wynosi 84%, natomiast dla 2048 jest najmniejszy - 55%.

Przedstawione rezultaty testów dokładności sugerowałoby przyjęcie do obliczeń
największej z możliwych rozdzielczości. Jednak biorąc pod uwagę również czas trwa-
nia obliczeń, zdecydowano, że najbardziej optymalnym kompromisem między czasem
obliczeń, a dokładnością jest stosowanie rozdzielczości 1024.

Ad. 4 Uzyskane wyniki badań SPM potwierdzają przede wszystkim pełną uży-
teczność interferometrii kompleksowej oraz opracowanej metodologii analizy amplitu-
dowo-fazowej interferogramów kompleksowych.

Nowym aspektem badań SPM zrealizowanych w pracy za pomocą 1-kadrowej
interferometrii kompleksowej, było poznanie wpływu charakteru ekspansji plazmy
ablacyjnej wymuszanej rodzajem materiału tarczy na rozkłady SPM i uzyskane na
ich podstawie rozkłady prądów: ”direct” i ”return” związane z przepływem elektro-
nów w plazmie ablacyjnej. Z tego powodu, w badaniach wykorzystywane był również
tarcze z plastiku.

Badania te potwierdziły, że w przypadku tarcz z Cu o dużej liczbie atomowej,
gdy dominuje osiowy (płaski) charakter ekspansji, maksymalne SPM skoncentrowa-
ne jest w pobliżu osi plazmy i ma strukturę złożoną z 1, 2, a nawet więcej lokalnych
maksimów wzdłuż osi ”z” (podobnie jak w pracach [12, 53]) o maksymalnej ampli-
tudzie nie przekraczającej 10 MGs”.

Informacje o przestrzenno-czasowych zmianach SPM i uzyskane na ich podsta-
wie rozkłady gęstości prądu były kluczowe dla interpretacji rezultatów pomiarów
polaro-interferometrycznych, a przede wszystkim pozwoliły powiązać strukturę tego
prądu z przepływem elektronów w plazmie ablacyjnej w charakterystycznych fazach
jej ekspansji. Ponadto na podstawie rozkładów gęstości prądu oraz koncentracji elek-
tronowych, zakładając ukierunkowany przepływ elektronów oraz biorąc pod uwagę
występowanie relatywistycznych energii elektronów, oszacowano energie elektronów
odpowiadające analizowanym fazom ekspansji plazmy ablacyjnej.

Z rozkładów gęstości prądu oraz obliczonym na ich podstawie całkowitym prą-
dzie płynącym w plazmie ablacyjnej w obu kierunkach względem tarczy, jednoznacz-
nie wynika, że prawie całkowity prąd tzw. ”direct” przenoszony jest przez szybkie
elektrony o energiach w zakresie od kilkudziesięciu keV do kilku MeV, emitowane
w kierunku od tarczy i zawarte w cylindrze o średnicy porównywalnej z wymiarami
wiązki laserowej (≈ 80 µm ) zlokalizowanym na osi. W przypadku plazmy z Cu
w początkowej fazie ekspansji około −200 ps przed maksimum intensywności lase-
ra, gdzie szybkość narastania impulsu lasera jest największa (co sprzyja generacji
silnych, przyśpieszających pól elektrycznych), maksymalna energia szybkich elektro-
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nów występuje na froncie strumienia plazmy i może osiągać wartości około 1 MeV .
Następnie gdy impuls laserowy osiąga maksimum, energie szybkich elektronów ma-
leją do kilkudziesięciu keV , przy czym największe energie występują na froncie for-
mowanej wydłużonej konfiguracji plazmy ablacyjnej. Taka cylindryczna struktura
prądu w przypadku tarcz z Cu obserwowana była w analizowanych fazach ekspansji
plazmy ablacyjnej do momentu zakończenia impulsu lasera. Jak wynika z rozkładów
energii elektronów, maksymalne energie szybkich elektronów w tej namagnesowanej
wydłużonej konfiguracji mogą osiągać wartości nawet kilku MeV .

Jednakże w przypadku tarcz z plastiku, wymuszany sferyczny charakter ekspansji
lekkiej plazmy plastikowej, degraduje cylindryczną strukturę prądu ”direct”, co jest
widoczne zarówno na poszerzonych rozkładach SPM oraz rozkładach gęstości prą-
du już w fazie odpowiadającej maksimum intensywności impulsu lasera (t = 2 ps).
W chwili odpowiadającej zakończeniu impulsu lasera (t = 252 ps), amplituda SPM
spada ponad 1 rząd i stosownie do tych zmian maleje gęstość prądu oraz energia
elektronów. Rozkład gęstości prądu ma zamiast cylindra kształt stożka, co dobit-
nie potwierdza wpływ sferycznej ekspansji lekkiej plazmy ablacyjnej z plastiku na
degradację cylindrycznej struktury prądu.

Podsumowując wyniki zrealizowanych badań SPM uzyskane za pomocą 1-kadrowej
kompleksowej interferometrii należy stwierdzić, że najważniejszym osiągnięciem tych
badań jest uzyskanie informacji o rozkładach gęstości prądu (radialnym i osiowym)
w plazmie ablacyjnej generowanej z płaskich masywnych tarcz miedzianych oraz
tarcz plastikowych. Wyniki te otrzymano na podstawie pomiarów SPM i koncen-
tracji elektronowej oraz powiązanie tych rozkładów z rozkładami energii kinetycznej
szybkich elektronów.

Informacje o strukturze SPM, rozkładach gęstości prądu i rozkładach energii
kinetycznej szybkich elektronów pozwoliły stwierdzić, że:

• za generację SPM i magnetyzację strumienia plazmy ablacyjnej odpowiedzial-
ne są szybkie elektrony wytwarzane w wyniku absorpcji rezonansowej (potwier-
dza to wyniki pomiarów za pomocą klasycznej polaro-interferometrii przedsta-
wione w pracy [12]) oraz

• przestrzenno-czasowy rozkład ”prąd direct”, w którym płynie prawie cały prąd
przenoszony przez szybkie elektrony, zależy od charakteru ekspansji plazmy
ablacyjnej: (i) osiowej wymuszanej plazmą o dużej liczbie atomowej z Cu,
bądź (ii) sferycznej wymuszanej lekką plazmą z plastiku.

Ad. 5 Zastosowanie 2-kadrowej interferometrii kompleksowej do badań procesu
formowania plazmy namagnetyzowanej za pomocą tarcz ślimakowych typu ”snail”
potwierdza możliwość realizowania badań pól magnetycznych w reżimie wielokadro-
wym, co zdecydowanie podnosi wiarygodność uzyskanych wyników.

Dzięki zastosowaniu tej diagnostyki uzyskano przestrzenno-czasowe rozkłady po-
la magnetycznego i koncentracji elektronowej, które pozwoliły nie tylko zilustrować,
ale także zweryfikować ilościowo proces formowania namagnetyzowanego strumienia
plazmy w tarczach typu snail.

Wyniki 2-kadrowych pomiarów polaro-interferometrycznych, w połączeniu z wy-
nikami pomiarów uzyskanymi z innych diagnostyk (elektronowych i jonowych) sto-
sowanych w eksperymencie, jednoznacznie potwierdziły ideę formowania plazmy
namagnetyzowanej za pomocą tarcz typu snail. Ta idea stwarza duże możliwości
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wykorzystania takich strumieni w badaniach związanych z realizacją ICF poprzez
koncepcje SI oraz FI oraz do modelowania zjawisk i procesów astrofizycznych.

7.2 Ocena stopnia realizacji tezy i celów badań

W ramach pracy doktorskiej opracowana została autorska metodologia analizy
amplitudowo-fazowej interferogramów w zastosowaniu do pomiaru spontanicznych
pól magnetycznych metodą kompleksowej interferometrii. Użyteczność tej metodolo-
gii została zweryfikowana analizując interferogramy kompleksowe uzyskane w dwóch
eksperymentach zrealizowanych na układzie PALS z udziałem autorki rozprawy:

• badanie SPM generowanych z płaskich tarcz masywnych wykonanych z mate-
riałów o różnej liczbie atomowej oraz

• testowanie pionierskiej idei procesu formowania strumieni plazmy namagnety-
zowanej za pomocą tarcz ślimakowych typu ”snail”.

W przypadku pierwszego eksperymentu zastosowanie interferometrii komplekso-
wej potwierdziło dotychczasowe wyniki badań SPM na PALS [12, 53] uzyskane za
pomocą klasycznej polaro-interferometrii, odnośnie roli szybkich elektronów w pro-
cesie kreowania plazmy, generowanych w wyniku absorpcji rezonansowej. Nowe in-
formacje to pokazanie wpływu charakteru ekspansji plazmy (sferycznej lub osiowej),
wymuszanej w zależności od liczby atomowej materiału tarczy, na rozkłady gęstości
prądu oraz powiązanie tych rozkładów energii elektronów.

W przypadku drugiego eksperymentu, uzyskane dzięki kompleksowej interfero-
metrii rozkłady pól magnetycznych w plazmie namagnetyzowanej w tarczach ślima-
kowych pokazały, że bardziej efektywnym sposobem kreowania takiej plazmy może
być zastosowanie do oświetlenia tarcz ślimakowych impulsów sub-ns, ale o większej
energii. Należy przede wszystkim podkreślić, że zastosowanie podejścia interferome-
trii kompleksowej umożliwiło zrealizowanie pomiarów (po raz pierwszy) w reżimie
2-kadrowym, co niewątpliwie zwiększyło ich wiarygodność.

Dodatkowym argumentem potwierdzającym dysertabilność materiału prezento-
wanego w pracy są publikacje oraz prezentacje na międzynarodowych konferencjach
z udziałem autorki rozprawy. Szczegóły opracowanej metodologii przedstawione są
w pracy [68] oraz prezentowane były przez autorkę jako referat typu oral [81, 82]
oraz poster [68] na konferencjach międzynarodowych.

Szczególnie dużym osiągnięciem potwierdzającym użyteczność opracowanej me-
todologii analizy amplitudowo-fazowej interferogramów kompleksowych jest publi-
kacja w prestiżowym czasopiśmie Scientific Report [1], której współautorem jest
autorka rozprawy.

Ostatnie publikacje [83, 84], które powstały z udziałem autorki rozprawy, dotyczą
zastosowania wielo-kadrowej interferometrii kompleksowej w badaniach prowadzo-
nych na układzie PALS. Do ilościowej interpretacji wyników badań przedstawionych
stosowana była metodologia opracowana w rozprawie, co dodatkowo potwierdza jej
przydatność.

Biorąc pod uwagę, że interferometria kompleksowa nie była jeszcze efektywnie
wykorzystana w badaniach plazmy laserowej, o czym świadczy brak publikacji w do-
stępnej literaturze, w mojej opinii przedstawione w pracy badania mają charakter
pionierski.

W związku z powyższym stwierdzam, że teza pracy i cele zostały osiągnięte.
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