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1. fejezet

Bevezetés

Mielőtt ismertetem a lézeres gyorsításban elért elméleti és kísérleti eredményeket,
áttekintem az azok megértéséhez szükséges elméleti ismereteket, első sorban a leg-
fontosabb nemlineáris optikai eredményeket. Ezek rövid ismertetése után röviden
összefoglalom a lézerek fejlődését felfedezésüktől napjainkig: időrendi sorrendben
ismertetem azon technikai módszereket, melyek lehetővé tették az ultraintenzív,
ultrarövid időtartamú lézerimpulzusok előállítását. Ezek után bemutatom a gyakor-
lat szempontjából releváns plazma alapú részecskegyorsítási mechanizmusokat és az
AWAKE kísérletet. Dolgozatom további részében saját eredményeimet prezentálom,
melyek a lézeres illetve lézer–plazmás részecskegyorsításhoz kapcsolódnak.

1.1. A lézertechnológia fejlődése

A ’60-as években két technológiai újítás, a Q-switching és a módusszinkronizáció
lehetővé tették, hogy az előállított lézernyaláb ne egy „folytonos hullám” (conti-
nous wave, lásd: 1.1.3. szakasz) legyen, hanem rövid, egymást periodikusan követő
impulzusokból álljon. Az egyes impulzusok átlagos teljesítménye nem számottevő,
azonban maximális intenzitásuk – másképpen: csúcsintenzitásuk – igen nagy: akár
a 1014 W · cm−2-t is elérhette. Ez tette lehetővé az első nemlineáris optikai effektu-
sok felfedezését. Q-switchinggel illetve módusszinkronizációval azonban igen nehéz
ennél lényegesen nagyobb csúcsteljesítményű lézereket előállítani, ugyanis, ha a az
impulzusok csúcsintenzitása meghaladja a néhány GW · cm−2-t, akkor a lézer tönk-
reteszi az erősítő közeget a benne fellépő nemlineáris optikai effektusok miatt. Az
áttörést az 1980-as évek közepén bevezetett újítás, az ún. CPA jelentette. Utóbbi
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1.1. ábra. A lézerimpulzusok fejlődése a ’60-as évektől napjainkig

módszert napjainkban is alkalmazzák, felhasználásával petawattos, sőt, exawattos
impulzusok is előállíthatók. Ebben a fejezetben a korábban említett módszereket és
a hozzájuk kapcsolódó nemlineáris optikai effektusokat fogom ismertetni, nevezete-
sen az önfókuszálást és az ön-fázismodulációt.

1.1.1. Az optikai Kerr-effektus

John Kerr, skót fizikus 1875-ben felfedezte, hogy minden anyag törésmutatója meg-
változik elegendően intenzív elektromos tér jelenlétében[1]. Ezt a jelenséget Kerr-
effektusnak nevezzük. A jelenség egyik speciális esete, amikor az erős teret fény
hozza létre, ez az optikai Kerr effektus. Az effektus elméleti leírásának alapja, hogy
nemlineáris anyagokban a polarizáció nemlineárisan függ az elektromos tértől:

Pi = ε0

3∑
j=1

χ
(1)
ij Ej + ε0

3∑
j=1

3∑
k=0

χ
(2)
ijkEjEk + ε0

3∑
j=1

3∑
k=0

3∑
l=0

χ
(3)
ijklEjEkEl + · · · (1.1)

ahol ε0 a vákuum permittivitása és χ(n) az elektromos szuszceptibilitás n-ed rendű
komponense. Fontos megjegyezni, hogy a páros rendű tagok általában kiesnek a
Kerr-közeg inverziós szimmetriája miatt. Amennyiben az elektromos teret egy fény-

2



nyaláb hozza létre, az
E = Eω cos(ωt) (1.2)

alakú. Ezt beírva a polarizáció egyenletébe, felhasználva, hogy a páros rendű tagok
kiesnek, az alábbi összefüggés adódik[2]:

P ≈ ε0

(
χ(1) + 3

4χ
(3) |Eω|2

)
Eω cos(ωt) (1.3)

vagyis a szuszceptibilitásba egy nemlineáris tag is járulékot ad:

χ = χL + χNL = χ(1) + 3
4χ

(3) |Eω|2 (1.4)

Ez maga után vonja a törésmutató megváltozását:

n =
√

1 + χ =
√

1 + χL + χNL ≈ n0

(
1 + χNL

2n2
0

)
(1.5)

ahol n0 =
√

1 + χL, a törésmutató a lineáris esetben. A fenti összefüggésből az
látszik, hogy intenzív elektromos tér alkalmazása esetén egy anyag törésmutatója az
elektromos tér intenzitásával arányosan változik meg:

n = n0 + 3χ(3)

8n0
= n0 + n2I (1.6)

ahol n2 a másodrendű, nemlineáris törésmutató. n2 értéke a legtöbb anyagra igen
kicsi, pl. átlagos üvegekre n2 = 10−20 m2W−1, következésképpen a beeső nyaláb
intenzitásának legalább GW nagyságrendűnek kell lennie ahhoz, hogy a törésmu-
tató az optikai Kerr-effektus miatt lényegesen megváltozzon. A fenti összefüggésből
az is látszik, hogy a törésmutató az anyagon belül úgy változik meg, hogy annak
helyfüggése tükrözi a beeső nyaláb transzverzális intenzitásprofilját. Például egy
Gauss-intenzitásprofilú nyaláb gaussi törésmutatóprofilt eredményez, aminek követ-
keztében a nyaláb fókuszálja önmagát.

A Kerr-effektus nem csak önfókuszálás, hanem önmoduláció formájában is meg-
nyilvánulhat, ugyanis a törésmutató megváltozása miatt a nyaláb fázistolást szenved,
emiatt pedig megváltozik a frekvenciaspektruma. Tekintsünk egy Gauss profilú, ál-
landó fázisú ultrarövid impulzust! Ebben az esetben az impulzus időfüggése:

I(t) = I0 exp
(
− t

2

τ 2

)
(1.7)
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ahol I0 a csúcsintenzitás és τ az impulzus fél-élettartama. Ha az impulzus áthalad
egy közegen, annak törésmutatója (1.6) szerint változik meg, továbbá függeni fog az
időtől is:

dn(I)
dt = n2

dI
dt = −n2 · I0 ·

2t
τ 2 · exp

(
− t

2

τ 2

)
(1.8)

A törésmutató megváltozása modulálja az impulzus fázisát is:

Φ(t) = ω0t− kx = ω0t−
2π
λ0
n(I)L (1.9)

ahol ω0 és λ0 az impulzus vákuumbeli frekvenciája és hullámhossza, L pedig a fény
által megtett út. A fázis megváltozása a frekvencia időfüggő eltolódását eredményezi:

ω(t) = dΦ(t)
dt = ω0 −

2π
λ0

dn(I)
dt (1.10)

Az (1.8) egyenlet felhasználásával:

ω(t) = ω0 + 4πLn2I0

λ0τ 2 · t · exp
(
− t

2

τ 2

)
(1.11)

Látható, hogy az impulzus eleje az alacsonyabb („vörösebb”), míg a vége a magasabb
(„kékebb”) frekvenciák felé tolódik el, a közepe pedig nem szenved fázistolást. A nor-
mális diszperzió tartományában az alacsony frekvenciás komponensek gyorsabban
terjednek, mint a magas frekvenciások, ami az impulzus kiszélesedését eredményezi.
Anomális diszperzió esetén (dn/dλ > 0) ennek az ellenkezője teljesül, vagyis az
impulzus ideiglenesen összehúzódik.

1.1.2. Q-switching

A Q-switching egy olyan módszer, mellyel impulzusokból álló lézernyaláb állítható
elő. A módszer óriás impulzus képződés (giant pulse formation) néven is ismert.
Az így kapott nyaláb csúcsteljesítménye sokkal nagyobb, mint egy folytonos nya-
lábé, még ha az átlagos teljesítménye kicsi is. Q-switchinggel legfeljebb néhány J
energiájú lézerimpulzusok állíthatóak elő. Egy ilyen impulzus csúcsteljesítménye a
GW nagyságrendbe esik. A módszert Gordon Gould tervezte meg 1958-ban[3]. Tőle
függetlenül fedezte fel és mutatta be R. W. Hellwarth és F. J. McClung 1961-ben[4].

Alapelv: a lézer rezonátorába egy hangolható „gyengítőt” helyeznek. Amikor a
gyengítő működik, elnyeli a lézer-közegből kijövő fényt, így az nem térhet vissza a
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közegbe. A gyengítő tehát lerontja a rezonátor Q-faktorát. Mivel hangolható, azért
Q-switch-nek nevezzük.

Alaphelyzetben a lézer közeget optikailag pumpálják, a Q-switch pedig megaka-
dályozza a visszacsatolást, ezzel egy alacsony Q-faktorú rezonátort hozva létre. A
pumpálás populáció-inverziót eredményez, de a visszacsatolás hiánya miatt nem ke-
letkezhet lézerfény. A stimulált emisszió aránya függ a közegbe belépő fény mennyi-
ségétől, ezért a lézer közegben tárolt energia mennyisége a pumpálás következtében
növekszik. A spontán emisszió és egyéb effektusok miatt energia disszipálódik, kö-
vetkezés képpen a benne található energia mennyisége telítésbe megy, más szóval: a
közeg szaturálódik. Amikor ez megtörténik, a Q-switch átkapcsol, nagy hatásfokkal
ereszti át a fényt, ezzel egy magas Q-faktorú rezonátort hozva létre. A visszacsato-
lás már nem tiltott, így a közegben megvalósul a stimulált emisszió okozta optikai
erősítés. A szaturált közegben tárolt energia igen rövid idő alatt kilép, ezért vég-
eredményben egy intenzív és rövid lézerimpulzus jön létre.

A Q-switching két fő típusa az aktív és a passzív Q-switching. Előbbi esetben
a gyengítő külsőleg irányítható, lehet egy mechanikai eszköz, például forgó prizma
vagy tükör, de lehet egy akutszo-optikai vagy elektro-optikai eszköz is. Utóbbi
esetben a gyengítő egy szaturálható abszorbens, vagyis egy olyan anyag, amely
transzmissziós együtthatója jelentősen megváltozik (megnő), ha a beeső fény in-
tenzitása elér egy küszöbszintet. Ilyen anyag lehet például egy ionokkal szennyezett
kristály vagy egy passzív félvezető. Passzív Q-switchek használatakor az impulzus-
ismétlődési arány csak indirekt módon szabályozható.

1.1.3. Módusszinkronizáció

A módusszinkronizáció szintén egy olyan módszer, melynek segítségével rövid impul-
zusokból álló lézernyaláb állítható elő. A nyalábban az impulzusok sokkal gyakrab-
ban követik egymást, mint a Q-switchingnél, és sokkal rövidebbek is: időtartamuk a
femtoszekundum nagyságrendbe is eshet. A módszer alapja, hogy a lézer rezonáto-
rában kialakuló normálmódusok fázisai előre meghatározott mértékben különböznek
egymástól. A szinkronizált módusok interferenciájából sok rövid, egymást követő
lézerimpulzus jön létre. Az ilyen lézert módus-szinkronizált vagy fázis-szinkronizált
lézernek nevezzük.
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1.2. ábra. A lézerek frekvenciaspektrumának sémája

A lézerfény természetesen nem egzaktul monokromatikus, minden lézerfénynek
van egy sávszélessége. Az emittált fény frekvenciája és sávszélessége első sorban az
optikai erősítő közeg anyagi minőségétől függ. Például a He−Ne lézer sávszélessége
1.5 GHz, ami hullámhosszban 2 pm-es bizonytalanságnak felel meg; átlagos hullám-
hossza 633 nm. A gyakorlatban fontos szerepe van a Ti:zafír lézereknek is. Ezek
átlagos hullámhossza 800 nm körül van, sávszélességük 128 THz, ami egy 300 nm-es
hullámhossz tartománynak felel meg.

Az emittált fény spektrumát az erősítő közegen felül a lézerben található rezo-
nátor is meghatározza, ez legegyszerűbb esetben két, egymástól L távolságra lévő
síktükör. A tükrökről a fény visszaverődik, emiatt interferál önmagával, így álló
hullámok alakulnak ki a rezonátorban, ezek a normálmódusok.

Az álló hullámok frekvenciái diszkrétek. A lehetségesen előforduló frekvenciák
összességét longitudinális módusoknak nevezzük. A többi frekvenciájú módust ki-
oltja a destruktív interferencia. Síktükrökből álló rezonátorban csak olyan módusok
jöhetnek létre, melyekre teljesül, hogy:

L = q
λ

2 (1.12)

ahol q egész szám, L a tükrök távolsága, λ a módus hullámhossza. Mivel L � λ,
ezért q releváns értékei nagyok (105 − 106 nagyságrendűek).
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A gyakorlatban fontos szerepe van a szomszédos módusok frekvenciája különb-
ségének:

∆ν = c

2L (1.13)

Ennek felhasználásával adódik, hogy egy 30 cm-es rezonátor módusai 0.5 GHz-enként
követik egymást. Ez azt jelenti, hogy egy ekkora rezonátorral rendelkező He − Ne
lézerben három módus van, míg egy ugyanekkora Ti:Zafír lézerben kb. 250 000.

Egy egyszerű lézerben a módusok egymástól függetlenül oszcillálnak, fázisaik
között nincs egy előre meghatározott, rögzített kapcsolat. Maguk a fázisok sem rög-
zítettek, véletlenszerűen változhatnak például az erősítő közegben fellépő termikus
fluktuációk miatt. Ez egy néhány módust tartalmazó lézer intenzitásában vélet-
lenszerű fluktuációkat eredményezhet. Néhány ezer módust tartalmazó lézer inten-
zitásfluktuációi kiátlagolódnak, és egy közel állandó intenzitású nyaláb jön létre.
Az ilyen módon előállított nyalábot a nemzetközi szakirodalom continous wave-nek
(c. w.) nevezi.

Ha a módusok nem függetlenül oszcillálnak, hanem minden módus fázisa rög-
zített, a nyaláb egészen másképp viselkedik. Intenzitása nem véletlenszerű vagy
közel állandó, ugyanis a rögzített fázisok miatt a lézerben periodikusan konstruk-
tív interferencia jön létre, így rövid időtartamú, adott intenzitásprofilú impulzusok
keletkeznek, amelyek τ = 2L/c = 1/∆ν időközzel követik egymást. Az ilyen lézert
módusszinkronizált vagy fázisszinkronizált lézernek nevezzük. Vegyük észre, hogy τ
az az idő, amennyi idő alatt a fény oda-vissza bejárja a rezonátort!

A módusszinkronizált lézerben az egyes impulzusok időtartama függ a normál-
módusok számától. Ha a rezonátornak N darab normálmódusa van, és ezek a
frekvenciatérben ∆ν távolságonként követik egymást, akkor a lézer teljes sávszé-
lessége N∆ν. Minél nagyobb a lézer sávszélessége, annál rövidebb az impulzusok
időtartama. A gyakorlatban a sávszélességet – és így az időtartamot – az impul-
zus alakja határozza meg, ami a longitudinális módusok amplitúdójától és fázisától
függ. Például, Gauss-intenzitásprofilú lézerek esetén a legrövidebb elérhető impulzus
időtartam

∆t = 0.441
N∆ν (1.14)

A jobb oldal számlálóját idő–sávszélesség szorzatnak nevezzük. Értéke az impulzus
alakjától függ. Ultrarövid időtartamú impulzusokra szekáns-hiperbolikusz négyzet
alakot szokás feltételezni. Ekkor az időtartam–sávszélesség szorzat értéke 0.315.
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A módusszinkronizációnak is két fő típusa van: az aktív és a passzív módus-
szinkronizáció. Az aktív módusszinkronizáció során egy külső vezérlésű modulátort
helyeznek a rezonátorba, míg a passzív módusszinkronizációnál olyan eszközt hasz-
nálnak, amely önmodulációt hoz létre a fényben.

Aktív módusszinkronizáció

A leggyakoribb aktív szinkronizációs eszközfajta az akuszto-optikai amplitúdó mo-
dulátor, ami szinuszosan modulálja a normálmódusokat. A moduláló hullám frek-
venciáját úgy érdemes megválasztani, hogy az ∆ν egész számú többszöröse legyen.
Ha a normálmódus frekvenciája ν, a moduláló hullámé pedig f , akkor a frekven-
ciatérben a ν frekvencia mellett oldalsávok jelennek meg ν ± f -nél – ezért kell f -et
n∆ν-nek választani. Az oldalsávok ekkor két másik normálmódusnak felelnek meg,
továbbá az oldalsávok fázisa azonos, ezért a ν frekvenciájú módus és a két oldal-
sávhoz tartozó módus fázis szempontjából szinkronizálódik. Ideális esetben több
modulációt is alkalmaznak, annyit, hogy az oldalsávok befussák a teljes sávszéles-
séget. Ebben az esetben minden módus összeszinkronizálódna. A gyakorlatban ez
nem valósítható meg, egy valódi impulzusban több „fő módus” van.

Az amplitúdó-moduláció mellett lehetőség van aktív frekvencia-modulációra. A
frekvencia-modulátorok az elektro-optikai effektuson alapulnak. A rajtuk áthaladó
fény frekvenciájában egy kicsi, szinuszos változást hoznak létre. A módusok ismé-
telten áthaladnak a modulátoron, ezért egyes módusok frekvenciája nőttön nő, míg
más módusok frekvenciája lépésről lépésre csökken. Az ismétlődő frekvencianöve-
kedés illetve csökkenés miatt sok módus „kitolódik” a sávszélességből, és csak azon
a módusok marad meg, amelyek frekvenciája változatlan maradt. Ezek a módusok
egy keskeny fényimpulzust alkotnak.

A harmadik aktív szinkronizáció a szinkronizált pumpálás. Ez azt jelenti, hogy
a „fő lézert” tápláló pumpát modulálják. Ebben az esetben gyakran a pumpa maga
is egy módusszinkronizált lézer.

Passzív módusszinkronizáció

Passzív szinkronizáció esetén a modulátor, hasonlóan a Q-switchnél látottakhoz, le-
het egy szaturálható abszorbens. Egy ilyen anyag kiszűri az alacsony intenzitású
komponenseket. Mivel a fény oszcillál a rezonátorban, ezért a folyamat megismét-
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lődik, vagyis néhány periódus megtétele után csak a nagy intenzitású komponensek
maradnak meg, a rezonátorban egymást τ időközzel követő impulzusok oszcillál-
nak, vagyis megtörténik a módusszinkronizáció. Rövid impulzusok esetén a passzív
szinkronizáció sokkal hatékonyabb módszer, mint az aktív. Hátránya, hogy a beindí-
tásakor problémák merülhetnek fel. Érdemes megjegyezni, hogy a grafén a látható
és a közeli infravörös tartományban szaturálható, ezért passzív modulátorként is
használható.

Léteznek olyan modulátorok is, amelyek valamilyen nemlineáris optikai effektust
felhasználva modulálják a lézert. Egy ilyen, nagy sikerrel alkalmazott módszer az
ún. Kerr-lencse módusszinkronizáció vagy ön-módusszinkronizáció, amelynek alapja
az optikai Kerr-effektus. Az effektus itt úgy nyilvánul meg, hogy a nagy intenzitású
módusok másképp fókuszálódnak, mint az alacsony intenzitásúak.

1.1.4. Chirped Pulse Amplification

Ebben a szakaszban bemutatom azt a technikát, amely lehetővé tette az ultrarövid
(néhány femtoszekundumos), nagy intenzitású lézerimpulzusok előállítását. Ez a
módszer a korábban említett Chirped Pulse Amplification (CPA), amelyet eredeti-
leg a radarok teljesítményének megnövelésére fejlesztettek ki 1960-ban[5]. Gérard
Morou és Donna Strickland, Rochesteri Egyetemen kutatói alkalmazták a módszert
lézerekre az 1980-as évek közepén[6]. Ez tette lehetővé a néhány GW-nál magasabb
intenzitású impulzusok előállítását, ugyanis e tartomány felett a nemlineáris effek-
tusok (pl. önfókuszálás) komoly károkat okoznak az erősítő közegben. A CPA-val a
nemlineáris effektusok megkerülhetőek, lehetővé téve ezzel az impulzus teljesítmé-
nyének több mint 1018W/cm2-re való növelését[7].

A bejövő ultrarövid impulzust egy optikai rács-párra vezetik. A rácsokat úgy ren-
dezik el, hogy a bejövő impulzus alacsony frekvenciás komponensei rövidebb utat
járjanak be, mint a magas frekvenciás komponensek. A rács-páron való áthaladás
után az impulzus időtartama 3−5 nagyságrenddel nagyobb, mint kezdetben, aminek
eredménye képpen a teljesítménye is drasztikusan lecsökken, így már nem tesz kárt
az erősítő közegben. A megnyújtott impulzust optikai erősítőkkel milliószorosára –
vagy ennél többszörösére – erősítik, majd egy újabb rácspár segítségével összenyom-
ják. Az eredmény egy ultrarövid, nagyenergiás lézerimpulzus (lásd: 1.3. ábra.)
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1.3. ábra. A CPA technológia sematikus ábrája. Forrás:
http://cuos.engin.umich.edu/researchgroups/hfs/facilities/chirped-pulse-
amplification/

10



1.2. Lézer–Plazma gyorsítók

1979-ben Tajima és Dawson[8] elméleti számításokra és számítógépes szimulációkra
támaszkodva megmutatta, hogy egy intenzív elektromágneses impulzus a pondero-
motoros erő révén plazmában nagy amplitúdójú hullámokat kelthet. Ezek a hul-
lámok a plazmába injektált elektronoknak rövid távolságokon jelentős mennyiségű
energiát képesek átadni. Munkájuk alapjául szolgált a kompakt részecskegyorsítók
tervezésének illetve fejlesztésének. Cikkükben két módszert javasoltak: a lézerim-
pulzusok összelebegtetésén alapuló, ún. „beat wave”, illetve az ultraintenzív léze-
rekre támaszkodó, ún. „wakefield” módszert. Előbbi esetben a két lézerfény frek-
venciájának különbsége közel esik a plazmafrekvenciához, míg utóbbi esetben olyan
monokromatikus, nagy intenzitású nyalábot használnak, melynek frekvenciája meg-
egyezik a plazmafrekvenciával. A lézerfény mindkét esetben rezonánsan gerjeszti
a plazmát. Ezen ötletek kísérleti megvalósítása az 1990-es években vette kezdetét.
Az első mérések bebizonyították, hogy a plazmák a gyakorlatban is felhasználha-
tók gyorsító közegként, ugyanis bennük a lézeres gerjesztés hatására rövid időre
igen nagy, GeV/m nagyságrendű elektromos terek alakulnak ki. A lézer technológia
továbbfejlesztése még nagyobb, akár TeV/m-es nagyságú elektromos terek kísérleti
megvalósítását vonta maga után. 1994-ben a Rutherford Appleton Laboratory kuta-
tói nagy áttörést értek el: kísérletükben a plazma elektronjait is magukkal ragadták
a keletkező hullámok, és felgyorsították azokat[9]. Ezt a mechanizmust ön-modulált
„wakefield” módszernek nevezik.

A kísérletekben komoly kihívást jelentett a kedvező paraméterekkel rendelkező,
azaz kvázi monoenergetikus és kis szóródású elektronnyalábok előállítása. Ennek
megvalósításához arra van szükség, hogy a plazmába injektált elektronnyaláb elekt-
ronjai a fázistérnek csak egy nagyon kis térfogatában legyenek jelen. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy igen rövid nyalábokkal, jobban mondva „csomagokkal” kell dol-
gozni. Először 2004-ben sikerült megfelelő kvalitású, vagyis kvázi-monoenergetikus
elektronnyalábot előállítani[10, 11, 12]. Ezekben a kísérletekben az ún. buborék
rezsimet prezentálták. A fent nevezett buborékok kialakulásának feltétele, hogy a
lézer intenzitása elegendően nagy legyen, illetve az impulzus hossza és fókuszált át-
mérője megegyezzen a plazma hullámhosszával. Ha ezek a feltételek teljesülnek,
a lézerimpulzus ponderomotoros ereje radiális irányban kilöki maga elől a plazma
elektronjait, ezzel létrehozva egy alacsony elektronsűrűségű, gyakorlatilag csak io-
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nokat tartalmazó régiót maga mögött. A pozitív ionok nagy erővel vonzzák vissza
a kilökött elektronokat. Ennek következtében a buboréknak a lézerimpulzussal át-
ellenes oldalán egy egyre több elektron gyűlik össze, a nyaláb helyén egyre erősödő
elektromos tér pedig megakadályozza a további elektronok bevonzását. A folyamat
végeredménye egy kvázi-monoenergetikus elektronnyaláb.

1.2.1. Lézer vezérelt plazma alapú gyorsítás

Ahogy azt a szakasz címe is mutatja, az alábbiakban azon mechanizmusokat te-
kintem át, amelyekben plazmahullámokat lézerfénnyel idézik elő. Kezdve a lineáris
rezsimmel és a legegyszerűbb ötletekkel, bemutatom a legnagyobb gyakorlati jelen-
tőséggel bíró módszereket.

LWFA

Az LWFA az angol „laser wakefield acceleration” kifejezést rövidíti. Itt egy rövid
lézerimpulzus kelti a relativisztikus plazmahullámokat. A „wake”, azaz „nyom”
elnevezést az ihlette, hogy a plazmán áthaladó lézerimpulzus egy, a vízfelszínen nagy
sebességgel haladó test (pl. motorcsónak) után hagyott nyomhoz kvalitatíve hasonló
„nyomot hagy” maga után. A plazmába belőtt elektronokat ezek a „nyomvonalak”
csapdázzák és gyorsítják (1.4. ábra).

Az impulzus akkor tudja a leghatékonyabban kelteni a plazmahullámokat, ha
hossza fele a plazma hullámhosszának[8]

L = λp
2 = πc

ωp
(1.15)

ahol L az impulzus hossza, λp = 2πc/ωp a plazmahullámhossz, ωp a plazmafrekven-
cia:

ωp =
√
nee2

ε0me

(1.16)

Itt ne a plazma sűrűsége, e az elemi töltés, ε0 a vákuum permittivitása, me pedig
az elektrontömeg.
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1.4. ábra. Az LWFA szemléltetése. A belőtt elektronnyalábot a rövid lézer-
impulzus által gerjesztett plazmahullámok csapdába ejtik és gyorsítják. Forrás:
http://plasma.desy.de/research/simulation_and_theory/index_eng.html

PBWA

Amikor még nem voltak elérhetőek a rövid (pár száz pikoszekundumos) és intenzív
impulzusokat generáló lézerek, a fizikusok két hosszú (nagyságrendileg 100 ps), azo-
nos irányba terjedő lézerimpulzus összelebegtetésével keltették a plazmahullámokat.
Ha a két lézerfény frekvenciájának (ω1 és ω2) különbsége megegyezett a plazma frek-
venciájával, akkor a két impulzus eredőjeként létrejövő lézerfény rezonánsan tudta
gerjeszteni a plazmát. A rezonancia feltétele tehát:

ω1 − ω2 = ωp

A rezonanciafeltételnek nagy pontossággal kell teljesülnie: a plazma elektronsűrű-
ségének kis perturbációi is jelentősen redukálhatják ezen módszer hatékonyságát.
A relativisztikus effektusok illetve az ionok mozgása szintén hátráltatják a plazma
rezonáns gerjesztését. Előbbi esetben az elektronok oly hevesen oszcillálnak, hogy
sebességükből adódóan a relativisztikus korrekciók már nem elhanyagolhatóak, míg
utóbbi esetben az ionok mozgása már nem elhanyagolható az elektronok mozgásá-
hoz képest. Másképpen megfogalmazva, a plazmában kialakuló ionhullámok erősen
csatolódnak az elektronhullámokhoz, ezzel redukálva az elektronhullámok amplitú-
dóját.
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A relativisztikus plazmahullámokat először az UCLA egyik kutatócsapata fi-
gyelte meg [13]. Ugyanezen csoportnak sikerült elérnie, hogy a 2 MeV kezdeti ener-
giával belőtt elektronok 9 MeV-re illetve 30 MeV-re gyorsuljanak fel [14, 15]. Ezen
kísérletekben 10µm hullámhosszú CO2 lézerrel dolgoztak. Az Ecole Polytechnique
kutatói is végeztek hasonló kísérleteket, deutérium plazmát gerjesztettek 1µm hul-
lámhosszú Nd lézerrel [16]. A 3MeV kezdeti energiával belőtt elektronok 3.7MeV-re
gyorsultak, a plazmában kialakuló gyorsítótér maximális értéke 600MeV/m volt.

A plazmában kialakuló elektronhullámok és ionhullámok közti csatolás nem csak
a plazma sűrűségétől, hanem a lézer impulzushosszától is függ. A Rutherford App-
leton Laboratory kutatóinak 3 ps hosszú, > 1018 W · cm−2 intenzitású lézerimpul-
zusokkal sikerült nagy amplitúdójú, relativisztikus plazmahullámokat generálniuk
[17].

Ön-modulált LWFA

A technológiai fejlődésnek köszönhetően elérhetővé váltak az intenzív és rövid
(< 500 fs) impulzusokat generáló lézerrendszerek. Ez új távlatokat nyitott meg a
lézer–plazmás részecskegyorsítás témakörében, lehetővé téve új, nemlineáris effektu-
sok kísérleti tanulmányozását. Az egyik ilyen effektus a lézerimpulzus longitudinális
modulációja plazmában: elegendően sűrű plazma esetén, ha az impulzus L hossza
nagyobb a λp plazmahullámhossznál, illetőleg P teljesítménye meghaladja az önfó-
kuszáláshoz szükséges Pc = 17ω/ω2

p GW kritikus teljesítményt, akkor a plazmában
jelen lévő kezdeti sűrűségfluktuációk felerősödnek, miközben feldarabolják az eredeti
lézerimpulzust, létrehozva ezzel egy λp hosszú lézerimpulzusokból álló impulzusso-
rozatot, amely rezonánsan gerjeszti a plazmát [18]. Ez a módszer számos előnyös
tulajdonsággal bír [19]:

• a magas plazmasűrűség miatt nagyobb lesz a plazmahullámok amplitúdója,

• mivel P > Pc, azért a lézer fókuszált intenzitása nagyobb lesz, mint amekkora
önfókuszálás nélkül lenne,

• a plazmahullámokat – ellentétben a „hagyományos” LWFA-val – nem csak egy
impulzus, hanem egy impulzussorozat kelti illetve gerjeszti, megnövelve ezzel
azok amplitúdóját, végül
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• a modulált impulzusstruktúra néhány Rayleigh-hossznyi távolságot képes pro-
pagálni, megnövelve ezzel a plazmában a gyorsítási távolságot.

A módszer egyik hátránya, hogy a kijövő (gyorsított) elektronnyalábok széles ener-
giaspektrummal rendelkeznek.

Buborék rezsim

Az intenzív lézerfény és a plazma kölcsönhatásának elméleti tanulmányozása egyre
erősebben támaszkodik a szuperszámítógépeken végzett PIC szimulációkra. Ilyen
szimulációkra támaszkodva fedezték fel a plazma alapú részecskegyorsítás egy sta-
bil, robusztus részterületét: a buborék rezsimet [20]. Ebben a tartományban a
fókuszált lézerimpulzus longitudinális és transzverzális méretei egyaránt kisebbek a
plazma hullámhosszánál. A lézerimpulzus ezért egy 10µm-nél kisebb sugarú fény-
gömbre hasonlít. Ha az impulzusban tárolt energia elegendően nagy, akkor annak
ponderomotoros ereje kitaszítja maga elől a plazma elektronjait, létrehozva maga
mögött egy elektronmentes üreget, amelyet sűrű elektronburok vesz körül. A bu-
borék mögött az elektronpályák metszik egymást. Innen elektronok jutnak be az
ionokkal teli üregbe, és a lézer terjedési iránya mentén gyorsulnak. Az így létre-
jövő elektronnyaláb radiális és longitudinális méretei kisebbek a lézerimpulzusénál.
A nyaláb sűrűsége akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet a plazma sűrűségénél
[21].

Ezen rezsim szignatúrája a kvázi monoenergiás elektronspektrum. Ez szemben
áll a lézer és plazma kölcsönhatásán alapuló elektrongyorsítással kapcsolatos korábbi
eredményekkel. A fentebb bemutatott tulajdonságok az alábbi okokból eredeztet-
hetők:

• Az elektronok, szemben az ön-modulált LWFA-nál leírtakkal, nem a bubo-
rék faláról, hanem annak hátuljáról jutnak be az üregbe, így a csapdázott
elektronnyaláb hasonló tulajdonságokkal bír, mint a külső forrással előállított
elektronnyalábok.

• Mindaddig, amíg a lézerimpulzus intenzitása elegendően nagy, az elektronok
egy stabil struktúrában gyorsulnak.

• Az elektronok a buborék hátulján, vagyis a lézerfény mögött helyezkednek
el, ezért annak elektromos terével csak kevéssé vagy egyáltalán nem hatnak
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kölcsön.

• A csapdázás automatikusan megszűnik, amint a buborékba került elektronok
töltése kompenzálja a benne található ionok össztöltését.

A kvázi monoenergiás spektrum nagy jelentőséggel bír a gyakorlati alkalmazások
szempontjából. Manapság ugyanis lehetőség van az elektronnyalábok transzportálá-
sára és újrafókuszálására. Ha a nyaláb energiaspektruma a Maxwell-féle spektrumra
hasonlítana, akkor a nyalábnak csak egy részét, vagyis egy adott energiatartomá-
nyon belül elhelyezkedő elektronokat lehetne transzportálni. Ez az elektronfluxus
jelentős csökkenését eredményezné.

1.2.2. Részecske vezérelt plazma alapú gyorsítás

A plazma alapú részecskegyorsítás úgy is megvalósítható, hogy a plazmahullámokat
nem egy lézerimpulzus kelti. Erre a célra elektromosan töltött részecskenyalábok is
megfelelnek. Gyakorlati szempontból a legnagyobb jelentőséggel az elektron vezérelt
[18] illetve a proton vezérelt [22] részecskegyorsítás bír. Noha utóbbit lényegesen
nehezebb megvalósítani, mint az előbbit, mégis a proton vezérelt részecskegyorsítás
lehet a jövő technológiája a kísérleti részecskefizika szempontjából. A következőkben
ezen két technológia legfőbb jellemzőit foglalom össze.

Elektron vezérelt gyorsítás

Ebben a sémában a plazmahullámokat egy vagy több relativisztikus elektronnya-
láb kelti. A mechanizmus hasonló az LWFA-nál tárgyaltakhoz: egy, a plazma-
hullámhossznál rövidebb elektronnyaláb behatol a plazmába, kilöki maga elől a
plazmaelektronokat, ezzel létrehozva maga mögött egy alacsony elektronsűrűségű
buborékot. A buborék ionjai pozitív töltésük révén maguk felé vonzzák a kilökött
elektronokat, amelyek a buborék hátulján gyűlnek össze, létrehozva ott egy intenzív
elektromos teret. Az elsődleges, tehát a plazmahullámokat gerjesztő elektronnyaláb
mögé egy másodlagos nyalábot lőnek úgy, hogy amikor a kilökött plazmaelektronok
az elsődleges nyaláb mögött, a buborék hátoldalán összefókuszálódnak, a másod-
lagos – vagyis a gyorsítandó – nyaláb pont az éppen visszatért elektronok előtt
helyezkedjen el (1.5. ábra).
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1.5. ábra. Az elektron vezérelt plazmahullám alapú gyorsítás sematikus ábrája. A
nyaláb elektronjai kitaszítják maguk elől a plazma elektronjait. A nyaláb mögött
visszamarad elektronokban szegény, főként ionokból álló buborék visszatéríti a kilö-
kött elektronokat, amelyet a buborék hátoldalán, a nyaláb mögött gyűlnek össze. For-
rás: http://www.linearcollider.org/ILC/GDE/Director’s-Corner/2010/19-August-
2010—ICHEP-addresses-the-future-of-high-energy-physics

Ebben a módszerben a maximális gyorsítást az ún. transzformációs arány szabja
meg, amely definíció szerint a másodlagos és az elsődleges nyaláb maximális energi-
ájának hányadosa:

Rt := Emax
witness
Emax

driver

ahol a „witness” illetve a „driver” jelzők rendre a másodlagos – gyorsítandó – illetve
az elsődleges – vezérlő – nyalábra utalnak. Tengelyesen szimmetrikus vezérnyaláb
esetén Rt ≤ 2, vagyis a kijövő másodlagos nyaláb energiája legfeljebb duplája lehet
az elsődleges nyaláb kezdeti energiájának [23]. Aszimmetrikus nyaláb esetén ez
az arány lehet nagyobb, mint kettő [24], egy ilyen nyaláb előállítása azonban igen
bonyolult.

Proton vezérelt gyorsítás

Ahogy korábban említettem, nem csak elektronok, hanem protonnyalábok is alkal-
masak lehetnek plazmahullámok keltésére. Noha ez a módszer számos nehézséget
rejt, nagy valószínűséggel mégis ez fogja jelenteni a nagyenergiás kísérleti részecs-
kefizika jövőjét [22]. Ezen nehézségek egyike, hogy míg a lézer illetve elektron ve-
zérelt gyorsítás esetén a lézerimpulzus illetve az elektronnyaláb kilökte maga elől
a plazma elektronokat, addig proton vezérelt gyorsítás esetén az elsődleges nyaláb
magához vonzza a plazma elektronokat, ezzel lényegesen megnehezítve a korábban
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tárgyalt buborék rezsim elérését. További kihívásokat jelent a megfelelő töltéssű-
rűségű, hosszúságú és impulzus divergenciájú nyalábok előállítása. A séma mellett
szól, hogy hagyományos gyorsítókban már elő lehet állítani TeV-es protonnyalábo-
kat. Ezeket fel lehetne használni plazmahullámok keltésére, ami lehetővé tenné az
elektronok néhány TeV-re történő felgyorsítását.

Az AWAKE kísérlet

Az AWAKE kísérlet nem más, mint a proton vezérelt plazmahullám alapú részecske-
gyorsítás finomhangolása, neve a módszer angol nyelvű elnevezéséből ered: Proton-
driven Plasma Wakefield Acceleration. Tudományos témavezetője Allen Caldwell.
A kísérletben a CERN SPS protonnyalábjával fognak dolgozni, a berendezések a
TT41-es alagútjában kapnak helyet (1.6. ábra). A proton vezérelt gyorsítás a ter-
vek szerint 2015 végén veszi kezdetét. A kísérleti elrendezés sematikus ábráját az
1.7. ábra szemlélteti.

Ahhoz, hogy optimális gyorsítást lehessen elérni, néhány 10µm, de legfeljebb
100µm hosszú protonnyalábokra van szükség [22], az SPS protonnyaláb azonban
ennél lényegesen hosszabb, 12 cm hosszú. Ezt a problémát úgy lehet megoldani,
hogy a hosszú protonnyalábot egy 10 m hosszú, ultrahomogén plazmában hagyják
propagálni. Ekkor ugyanis a nyaláb eleje plazmahullámokat gerjeszt, amely hullá-
mok longitudinálisan modulálják azt [25]. A jelenség a lézer vezérelt gyorsításnál
tárgyalt ön-moduláció analogonja. Végeredményben egy néhány 10µm hosszúságú
nyalábokból álló sorozatot kapunk, amelyek alkalmasak arra, hogy rezonánsan ger-
jesszék a plazmát.

További technikai nehézséget okoz a fent említett nagy térfogatú ultrahomogén
plazma előállítása. A felmerült ötletek között szerepelt a fémgőz intenzív lézer-
fénnyel történő ionizációja, ám komoly kihívást jelent, hogy a lézerfénynek egy 10 m
hosszú közegben kell propagálnia, miközben egyszeresen ionizálja azt. A kutatásba
ezen a ponton kapcsolódott be a Wigner FK. A Központ kutatói javasolták, hogy a
kísérletben használjanak rubídium plazmát, ugyanis a rubídium kedvező ionizációs
energiaszintekkel rendelkezik. Egy rubídium atom ionizációjához – 800 nm-es hul-
lámhosszat feltételezve – három foton szükséges – innen is látszik, hogy egy 10 m
hosszú plazma előállításához nagy intenzitású lézerre lenne szükség. A rubídium
gőz azonban jól gerjeszthető csörpölt lézerimpulzusokkal [26], az előgerjesztett gőz
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1.6. ábra. Az AWAKE kísérlet elhelyezése a CERN alagutakban. A kísérletben az
SPS protonnyalábjával dolgoznak majd, a plazma cellák a TT41-es alagútba kerülnek.
Forrás: http://awake.web.cern.ch/awake/experiment.html

pedig már egy fotonnal is ionizálható.
Konklúzióként elmondható, hogy az új generációs részecskegyorsítók fejlődése

ígéretes lehetőségekkel kecsegtet, az eddig felmutatott elméleti és kísérleti eredmé-
nyek biztatóak. Remélhetően a jövőben a plazma alapú gyorsítók fogják felváltani a
jelenlegi konvencionális gyorsítókat. Az új gyorsítók előnye, hogy kompaktak, illetve
a bennük rendkívül nagy gyorsítóterek (akár TeV/m) is előidézhetők, szemben a ha-
gyományos cirkuláris gyorsítókkal, ahol a gyorsítótér maximális értéke körülbelül
50 MeV/m. A pozitív töltésű részecskéknek a fentebb tárgyalt módszerekkel történő
gyorsítása jelenleg nyitott kérdés, de feltehetően ez a probléma is meg fog oldódni a
jövőben.
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1.7. ábra. Az AWAKE kísérlet szemléletes tervrajza. Forrás:
http://awake.web.cern.ch/awake/experiment.html
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2. fejezet

Elektrongyorsítás elektromágneses
síkhullámban

Ebben a fejezetben egy egyrészecskés modellt vizsgálok. Megvizsgálom egy elektro-
mágneses síkhullámnak az elektronra gyakorolt gyorsító hatását, illetve megkeresem
a síkhullámnak a maximális gyorsításhoz szükséges optimális paramétereit. Bemuta-
tok továbbá egy effektív elméletet, amellyel a plazmában történő elektron gyorsítást
lehet vizsgálni. Ebben az effektív modellben a plazmát egy anyagi állandóval, neve-
zetesen a törésmutatójával veszem figyelembe, így a gyorsítás tanulmányozása a PIC
szimulációk elvégzéséről a klasszikus relativisztikus mechanika mozgásegyenleteinek
megoldására egyszerűsödik.

2.1. Elméleti áttekintés

Egy elektronra elektromágneses mező jelenlétében a Newton–Lorentz erő hat:

F = e
[
E + 1

c
(v×B)

]
(2.1)

ahol e az elemi töltés. Ennek megfelelően az elektron mozgásegyenlete elektromág-
neses mező jelenlétében, nemrelativisztikus esetben:

d
dt(mv) = q

[
E + 1

c
(v×B)

]
(2.2)

A részecske a t = 0 időpillanatban az x0 helyről v0 kezdősebességgel indul. A fenti
egyenlet voltaképpen egy csatolt lineáris differenciálegyenlet-rendszer az elektron
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impulzusának komponenseire. Ez az eset viszonylag egyszerűen kezelhető. A relati-
visztikus eset ennél azonban jóval bonyolultabb: a mozgásegyenletekben megjelenik
a Lorentz-kontrakciós faktor, aminek következtében a mozgásegyenletek egy csatolt,
nemlineáris differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, továbbá, mivel a mozgásegyen-
leteket voltaképpen a négyesimpulzusra kell felírni, azért négy egyenletünk lesz:

dp
dt = e

[
E + 1

c

(
p
mγ
×B

)]
(2.3)

dγ
dt = 1

mc2 F · v (2.4)

ahol p az elektron hármasimpulzusa, v a hármassebessége, γ a Lorentz-kontrkciós
faktor reciproka:

γ =
√

1− v2

c2 ,

m pedig az elektrontömeg. Vegyük észre, hogy az utolsó egyenlet jobb oldalán
szereplő skalárszorzatban a v·(v×B) tag azonosan nulla, vagyis F·v = E·v. Ebből
következik, hogy a γ-ra felírt egyenlet nem más, mint a relativisztikus munkatétel,
ami azt fejezi ki, hogy az elektronon csak az elektromos tér végez munkát.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy az elektromágneses mezőnek ki kell elégíteni
az elektromágneses hullámegyenletet, következésképpen a Lorentz-erő kifejezésébe E
és B helyébe nem írható tetszőleges függvény. Az elektromágneses hullámegyenletet
kielégítő elektromágneses mező legáltalánosabb alakja az alábbi alakban adható meg:

E(t) = ξξξE0f
[
ω
(
t− n · r

c

)]
(2.5)

B(t) = n× E(t) (2.6)

ahol ξξξ a polarizációs vektor, E0 az elektromágneses mező amplitúdója, ω a körfrek-
venciája, n a terjedés irányába mutató egységvektor, f pedig egy tetszőleges sima
függvény. Az így megadott elektromágneses mezőre jól láthatóan teljesül, hogy az
elektromos mező, a mágneses mező, illetőleg a terjedés irány egymásra páronként
merőlegesek.

Az ily módon megadott elektromágneses síkhullámmal felírt relativisztikus moz-
gásegyenletek, ahogy azt korábban írtam, egy csatolt, nemlineáris differenciálegyenlet-
rendszert alkotnak, melynek megoldását általában nem tudjuk zárt alakban meg-
adni. Érdemes azonban megemlíteni, hogy bizonyos speciális esetben a mozgás-
egyenletek egzaktul kiintegrálhatóak: sinusos vagy cosinusos időfüggés esetén, cir-
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kulárisan [27] illetve lineárisan [28] polarizált elektromágneses síkhullámra a moz-
gásegyenletek megoldásai a Fresnel-integrálokkal fejezhetők ki.

2.2. A lézer–plazmás gyorsítás effektív elmélete

A fent nevezett effektív elmélethez Varró Sándor munkája [29] adta az alapötletet.
Hivatkozott munkájában leírja, hogyan vehető figyelembe egy klasszikus, monokro-
matikus síkhullám kölcsönhatása egy elektronnal egy nm < 1 törésmutatójú közeg
jelenlétében. Tekintsük az elektromágneses hullám legáltalánosabb (2.5), (2.6) alak-
ját! Vegyük észre, hogy az elektromágneses hullámot meghatározó f függvény vol-
taképpen csak a Θ(t) := t − n · r/c retardált időtől függ. A szóban forgó fizikai
probléma matematikai megfogalmazása a retardált idő képletének alábbi módosítá-
sában merül ki:

Θ(t)→ Θ(t) = t− nmn · r
c

(2.7)

Vagyis, ha a síkhullám és a részecske kölcsönhatásakor jelen van egy nm < 1 törésmu-
tatójú közeg, akkor az elektromágneses mezőt megadó (2.5) és (2.6) kifejezésekben az
f függvény argumentumába a retardált időnek az itt megadott, módosított alakját
kell írni.

A plazmák pont ilyen közegek: törésmutatójuk a bennük terjedő ω frekvenciájú
monokromatikus elektromágneses hullámokra vonatkoztatva

nm =
√

1−
ω2
p

ω2 (2.8)

ahol ωp a plazmafrekvencia, amely a plazmasűrűségtől függ:

ωp =
√
nee2

ε0me

(2.9)

ahol ne a plazma sűrűsége (elektronsűrűsége), e az elemi töltés, ε0 a vákuum per-
mittivitása és me az elektrontömeg. A plazma törésmutatója jól láthatóan kisebb
egynél. Frekvenciafüggése azt eredményezi, hogy ha a lézer frekvenciája megegye-
zik a plazmafrekvenciával, a törésmutató nullává válik, vagyis a plazmában nem
terjedhetnek elektromágneses hullámok, azok teljesen visszaverődnek. Azt a plaz-
masűrűséget, ahol ez megtörténik, kritikus sűrűségnek nevezzük. ω > ωp esetén az
elektromágneses hullámok behatolhatnak a plazmába de amplitúdójuk a behatolási
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mélység függvényében exponenciálisan csökken. Ha a plazma sűrűsége jóval a kri-
tikus sűrűség alatt van, híg plazmáról (a nemzetközi szakirodalmi elnevezés szerint
„underdense plasma”) beszélünk. ne > nc esetén azt mondjuk, hogy a plazma „túl
sűrű (overdense plasma)”.

Az itt bemutatott egyszerű alapötlet felhasználásával a lézer–plazmás részecske-
gyorsítás egyszerű, „hétköznapi” eszközök segítéségével is tanulmányozhatóvá válik:
PIC szimulációk elvégzése helyett elegendő a Newton–Lorenrt egyenletek (nume-
rikus) vizsgálata. A retardált idő törésmutatóval módosított (2.7) alakjából az is
látszik, hogy az nm = 1 eset a vákuumban történő, tisztán lézeres részecskegyorsí-
tásnak felel meg. Ugyancsak a vákuumos esetet kapjuk meg, ha a plazmafrekvencia
(2.9) kifejezésében a plazma sűrűségével nullához tartunk.

2.3. Saját eredmények

Korábban említettem, hogy az elektromágneses síkhullám sinusos illetve cosinusos
függése esetén az elektronra vonatkozó relativisztikus mozgásegyenletek egzaktul
megoldhatóak. Az ilyen hullámok azonban távol állnak a valóságban alkalmazott
lézerimpulzusoktól. Realisztikusabb képet kapunk, ha a sinusos függéssel párhuza-
mosan egy sin2-es időbeli burkolót is feltételezünk. Utóbbit van, hogy a vektorpo-
tenciál időfüggésénél tételezik fel [30]. Így adhatunk meg egy síkhullám-impulzust
vagy impulzussorozatot.

2.3.1. Általános megfontolások

Vizsgálataim során én egy sin2-es burkolóval rendelkező, x irányba polarizált, y
irányba terjedő, lineárisan csörpölt síkhullámmal dolgoztam, vagyis a (2.5) illetve
(2.6) kifejezésekben a ξξξ = ex, n = ey illetve

f (Θ(t)) :=

 sin2
(
πΘ(t)
T

)
sin [ωΘ(t) + σΘ2(t) + ϕ] ha t ∈ [0, T ]

0 egyébként
(2.10)

definíciókat alkalmaztam, ahol T az impulzushossz, σ a csörp paraméter, ϕ pedig
a burkoló–vivő fázis (a nemzetközi szakirodalomban használt megnevezése carrier–
envelope phase). Vegyük észre, hogy a fenti definíció csak egy síkhullám-impulzust
ad meg. Egy egymást közvetlenül követő impulzusokból álló sorozat úgy adható
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meg, hogy az f függvény helyébe az alábbi függvényt írjuk:
N∑
l=0

f (Θ(t)− lT )

2.3.2. Az egyenletek numerikus megoldásáról

A fenti definíciókat alkalmazva numerikusan oldottam meg a mozgásegyenleteket.
Ehhez a Wolfram Mathematica-t használtam. A megoldás pontosságát úgy állítot-
tam be, hogy annak abszolút és/vagy relatív hibája legfeljebb 10−5 legyen, tehát a
megoldást öt tizedesjegyre pontosan és/vagy 10−5 relatív hibával kaptam meg. A
belső számítások során a ~ = c = 1 egységrendszert használtam, az elemi töltés érté-
két |e| = 1-nek vettem. A hosszegységeket – így az időegységeket is – nanométerben
adtam meg. Mivel c = 1, azért

ω = k = 2π
λ

vagyis [ω] = nm−1. Ennek megfelelően a csörp paramétert nm−2-ben adtam meg.
Mivel az elektrontömeget keV-ben, a lézer hullámhosszát pedig nm-ben adtam meg,
azért az elektromágneses tér nagyságát keV/nm-ben adtam meg. Az ábrákon az
időt fs-ban adtam meg. Az átszámítás nanométerből igen egyszerű: 1 fs = 300 nm.
Ennek megfelelően a csörp paraméternél teljesül, hogy 1 fs−2 = 9 · 10−4 nm−2. A
lézerfény intenzitását az egyszerűség kedvéért a belső számítások bemenetének meg-
adásakor is a szokásos W · cm−2-ben adtam meg. Felhasználva, hogy egy nm törés-
mutatójú közegben a fény intenzitása SI rendszerben felírva

I = 1
2cε0nmE

2
0 (2.11)

a lézerfény illetve elektromágneses mező amplitúdója az intenzitásából meghatároz-
ható:

E0 =
√

2I
cε0nm

(2.12)

A vákuum permittivitása a belső számítások során használt egységekben

ε0 ≈ 55.1871 keV · nm.

Mindezt felhasználva az elektromágneses tér amplitúdója és intenzitása között az
alábbi összefüggés adódik:

E0 ≈ 2.7459 · 10−9

√
W

cm2 (2.13)
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A számítások során állandó paraméter volt a hullámhossz: λ = 800 nm. Nagy
részüknél az impulzushossz és az intenzitás is egy előre megadott értéket vett fel:
T = 35 fs illetve I = 1017 W · cm−2. Először megvizsgáltam az elektron és az
elektromágneses síkhullám kölcsönhatásának általános tulajdonságait, majd úgy vá-
lasztottam meg a síkhullám paramétereit illetve az elektron kezdeti feltételeit, hogy
azokkal a lehető legnagyobb gyorsítás legyen elérhető. Először az nm = 1 esetet,
azaz a tisztán lézeres gyorsítást vizsgáltam meg, utána rátértem a híg plazmában
történő gyorsítás effektív elméletére

2.3.3. Tisztán lézeres elektrongyorsítás

Először a csörp nélküli esetet vizsgáltam meg. σ = 0 esetben nem tapasztaltam
gyorsulást. Az elektron energiája időben oszcillál ugyan, de periodikusan változik.
Az impulzus áthaladtával visszatér a kezdeti értékébe. Ezt szemlélteti a 2.1. ábra.
Hasonló jelenségeket tapasztaltam pozitív csörp paraméter esetén (2.2. ábra). Gyor-
sítást kizárólag negatív csörp esetén tapasztaltam. Ez egyezik más kutatók eredmé-
nyével [31]. A továbbiakban ezért csak negatív csörp paraméterrel fogok foglalkozni.
Fontos megjegyezni, hogy az itt bemutatott konfigurációban a gyorsítás mértéke nem
függ az elektron kezdeti pozíciójától, csak a kezdeti impulzustól.

A csörpölt impulzus időfüggését a 2.3. ábra szemlélteti. A negatív csörp szem-
léletes magyarázata a következő. Az elektromos tér oszcillációi az impulzus elején
periodikusan vonzzák és taszítják az elektront, összességében mondhatni kioltják
egymás hatását. Az egymást követő hullámhegyek és hullámvölgyek amplitúdói egy
skálán mozognak. Az impulzus utolsó csúcsa azonban lényegesen kisebb, mint az
utolsó előtti, vagyis ez a két csúcs nem tudja kompenzálni egymást. Az elektron
nagyrészt csak az utolsó előtti csúcs okozta hirtelen változást érzi az elektromos
térben, lényegében tehát ez a hirtelen időbeli változás végzi a gyorsítást. Ez össz-
hangban van azzal a ténnyel, hogy egy elektront a leghatékonyabban csak olyan
impulzussal lehet gyorsítani, amelyben az elektromos tér értéke az impulzus végén
(vagy elején) térben és/vagy időben gyorsan levág (vagy emelkedik) [32]. A ne-
gatívan csörpölt síkhullám impulzus hatására bekövetkező gyorsítást – az elektron
energiájának időfüggését – a 2.4. ábra szemlélteti.

A 2.4. ábrán látható gyorsítás nem jelentős, ezért a kezdeti feltételek és a para-
méterek hangolására van szükség. Korábban említettem, hogy a gyorsítás mértéke
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2.1. ábra. Nyugvó helyzetből, az origóból indított elektron teljes energiájának időfüg-
gése. A síkhullám paraméterei: λ = 800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0,
ϕ = 0

10 20 30 40 50 60 70
t @fsD

512

513

514

515

516

517

mΓ @keVD

2.2. ábra. Nyugvó helyzetből, az origóból indított elektron teljes energiájának idő-
függése. A síkhullám paraméterei: λ = 800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2,
σ = 0.03 fs−2, ϕ = 0
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2.3. ábra. Negatívan csörpölt impulzus – az elektron által érzékelt elektromos tér x
komponense. Az elektron nyugvó helyzetből, az origóból indult. A síkhullám paramé-
terei: λ = 800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = −0.03 fs−2, ϕ = 0
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2.4. ábra. Nyugvó helyzetből, az origóból indított elektron teljes energiájának idő-
függése negatívan csörpölt lézerimpulzus hatására. A síkhullám paraméterei: λ =
800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0.03 fs−2, ϕ = 0

28



nem függ a kezdeti pozíciótól, így csak a kezdeti feltételek közül csak a kezdőimpul-
zust optimalizáltam. Durva közelítéssel igaz továbbá, hogy minél nagyob a csörp
paraméter abszolút értéke, annál nagyobb a gyorsítás mértéke. Ezen megfonto-
lásokat figyelembe véve, az optimalizáció során az alábbiak szerint jártam el: az
elektront mindig az origóból indítottam. Rögzített síkhullám paraméterek mellett
(λ = 800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0.03886 fs−2) megvizsgáltam, hogy
milyen kezdeti impulzus esetén lesz maximális a gyorsítás. Fontos megjegyezni,
hogy mivel a polarizáció és a terjedési irány rendre a pozitív x illetve y irányokba
mutatnak, azért az elektron impulzusának z komponensétől nem függ a gyorsítás
mértéke. pz(t = 0) = 0 esetén pz(t) ≡ 0, így az összes számolás során ezzel a
választással éltem. Az optimalizációt tehát csak az elektron impulzusának x és y
komponensére végeztem el. Az elektront ez után az optimális kezdőimpulzussal in-
dítottam az origóból, majd megvizsgáltam, hogy hogyan függ a gyorsítás mértéke
a hordozó–vivő fázistól és az impulzushossztól. A következő lépésben az elektront
optimális kezdőimpulzussal indítottam az origóból, a síkhullám paramétereit pedig
úgy állítottam be, hogy annak impulzushossza illetve fázisa megegyezzen az imént
felfedezett optimális értékkel. A harmadik lépésben a csörp paramétert és az inten-
zitást optimalizáltam. Az egyes lépésekről density-illetve 3D plotokat készítettem.
Az ábrákon a színek illetve a magasságok az elektronnak az elektromágneses sík-
hullámtól felvett energiáját, vagyis az impulzus áthaladta utáni és a kezdeti energia
különbségét jelentik:

∆E := m [γ(t = T )− γ(t = 0)] (2.14)

Az egy impulzustól felvett energia mennyiségét keV-ben vagy MeV-ben fejeztem ki.
A 2.5 ábra az elektron optimális kezdőimpulzusának kiválasztását szemlélteti.

Az ábrán látszik, hogy a gyorsítás mértéke akkor a legnagyobb, ha az elektront
a síkhullám propagációjának irányával szembe és szögben lőjük be. Az optimális
kezdőimpulzus: p0 = (−1570 keV, 450 keV, 0). Az energiafelvétel maximális értéke
itt körülbelül 540 keV, ami lényegesen magasabb, mint az optimalizáció nélküli érték.
A 2.4. ábrához tartozó paraméterszett esetén a gyorsítás mindössze néhány keV.

A további optimalizáció során megkerestem azt a fázis értéket illetve impulzus-
hosszat, amellyel tovább növelhető az elektron által felvett energia. A gyorsítás
mértéke nem-triviális módon függ a szóban forgó paraméterektől: rögzített fázis
esetén ∆E-nek maximuma van egy adott T0 értéknél, a T < T0 illetve T > T0 ér-
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tékek esetén a ∆E(T ) függvény oszcillálva cseng le. A csúcs helye ϕ = 4.21rad-nál
és T = 75 fs-nál van. A gyorsítás mértéke ezen paraméterek mellett – optimális
kezdőimpulzussal indítva az elektront – körülbelül 5.8 MeV. Ez látható a 2.6. ábrán.
A paraméterek finomhangolása tehát itt jó közelítéssel egy nagyságrenddel járult
hozzá a gyorsítás mértékéhez.

Az optimalizáció utolsó lépésében a legnagyobb gyorsítást adó csörp paramé-
tert és intenzitást kerestem meg. Az eddig megtalált optimális paraméterek mellett
azt kaptam, hogy ha a csörp paraméter értékét σ = −0.03698fs−2-nek, az intenzi-
tást pedig I = 1021W · cm−2-nek választjuk meg, akkor az elektron egy síkhullám
impulzustól akár 57 MeV energiát is felvehet.

2.3.4. Lézer–plazmás gyorsítás

Ebben a szakaszban az előbbi eredményekre, illetve a korábban felvázolt effektív
elméletre hivatkozva elért eredményeket mutatom be. A plazma törésmutatójának
sűrűségfüggését felhasználva a (2.9) és (2.8) egyenletek alapján azt kaptam, hogy
ne = 1015 cm−3 sűrűség esetén λ = 800 nm lézer hullámhossz mellett a plazma törés-
mutatója nm = 0.9999997. Ennek folyománya, hogy a mozgásegyenletek vákuum-
megoldásai (nm = 1) gyakorlatilag tökéletesen megegyeznek a közegbeli megoldá-
sokkal nm < 1: a numerikus számítások tanulsága szerint az nm = 1 és az nm < 1
esetben számolt energiafelvételek relatív eltérése kevesebb, mint ezrelék nagyság-
rendű. Ebben az egyszerű modellben – a megfelelő paraméterek mellett – tehát a
lézer–plazmás gyorsítás igen jól közelíthető a tisztán lézeres, vákuum beli elektron-
gyorsítással.
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2.5. ábra. A kezdőimpulzus optimalizációja. Kezdetben p0 = 0, λ = 800 nm, T =
35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0.03886 fs−2, ϕ = 0. Az optimalizáció eredménye:
p0 = (−1570 keV, 450 keV, 0)

31



2.6. ábra. A fázis és az impulzushossz optimalizációja. Kezdetben p0 =
(−1570 keV, 450 keV, 0), λ = 800 nm, T = 35 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0.03886 fs−2,
ϕ = 0. Az optimalizáció eredménye: ϕ = 4.21 rad illetve T = 75 fs
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2.7. ábra. A csörp paraméter és az intenzitás optimalizációja. Kezdetben p0 =
(−1570 keV, 450 keV, 0), λ = 800 nm, T = 75 fs, I = 1017 Wcm−2, σ = 0.03886 fs−2,
ϕ = 4.21. Az optimalizáció eredménye: σ = −0.03698fs−2 illetve I = 1021W · cm−2
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3. fejezet

Elektrongyorsítás Gaussos
lézerimpulzussal

Ebben a fejezetben a Gauss nyalábok legfontosabb tulajdonságait tekintem át, majd
rátérek a Gauss nyalábokkal végzett elektrongyorsítással kapcsolatos eredményekre.
Az előző fejezet eredményeire támaszkodva itt eltekintek a plazma alapú gyorsítás
effektív elméletének vizsgálatától, csak a tisztán lézeres elektrongyorsítást vizsgálom.

3.1. A Gauss nyalábok származtatása

A Gauss nyalábok általános tulajdonságainak tárgyalásakor az egyszerűség kedvéért
eltekintek az elektromos tér vektor természetétől, a síkhullámokat egyelőre skalárnak
tekintem. Ekkor a z irányba propagáló k hullámszámú fényt reprezentáló skalár
síkhullám komplex reprezentációban az alábbi alakban adható meg:

U(r) = a exp (ωΘ) (3.1)

ahol Θ = t − z. Mivel a következőkben a hullámnak csak a térbeli függését fogjuk
vizsgálni, azért az időfüggéstől oly módon tekintek el, hogy az azt reprezentáló
komplex fázisfaktort beolvasztom a hullám amplitúdójába:

U(r) = A exp (−ikz) (3.2)

ahol A = a exp(iωt), továbbá kihasználtam, hogy – ~ = c = 1 egységrendszerről
lévén szó – ω = k = 2π/λ. Az ilyen hullámoknak ki kell elégíteniük a Helmholtz-
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egyenletet: (
∆ + k2

)
U(r) = 0 (3.3)

Tételezzük fel, hogy a hullám amplitúdója térben lassan változik, vagyis, hogy egy
∆z = λ távolságon A nem változik meg jelentősen: ∆A� A. Mivel

∆A = ∂A

∂z
∆z = ∂A

∂z
λ

azért
∂A

∂z
� A

λ
= Ak

2π
Következésképpen

∂A

∂z
� kA (3.4)

Hasonlóképpen, ∂A/∂z is lassan változik egy hullámhossznyi távolságon, vagyis

∂2A

∂z2 � k
∂A

∂z

Következésképpen
∂2A

∂z2 � k2A (3.5)

Helyettesítsük az U(r) = A(r) exp (−ikz) alakú hullámot a (3.3) egyenletbe! Ek-
kor, a második deriváltakra vonatkozó (3.5) feltétel figyelembe vételével az alábbi
egyenletet kapjuk a hullám térfüggő amplitúdójára:

∆TA− 2ik∂A
∂z

= 0 (3.6)

ahol ∆T = ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2, vagyis a transzverzális Laplace-operátor. Az U(r) =
A(r) exp (−ikz) alakban megadott síkhullámot paraxiális hullámnak, az amplitúdó-
jára felírt (3.6) egyenletet pedig paraxiális Helmholtz egyenletnek nevezzük.

A paraxiális Helmholtz-egyenletnek legközismertebb megoldása a Gauss-nyaláb:

A(r) = A1

q(z) exp
[
−ik r2

2q(z)

]
(3.7)

ahol
q(z) = z + izR (3.8)

és r2 = x2 + y2. A fenti egyenletben szereplő zR paraméter a Rayleigh-hossz (a
fizikai jelentését lásd később). Annak érdekében, hogy A(r) amplitúdóját és fázisát
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szétválaszthassuk, vezessünk be két új függvényt, R(z)-t és W (z)-t, és fejezzük ki
vele az 1/q(z) függvényt az alábbi módon:

1
q(z) = 1

R(z) − i
λ

πW 2(z) (3.9)

Behelyettesítés és rendezés után a Gauss nyaláb komplex amplitúdójára az alábbi
kifejezés adódik:

U(r) = A0
W0

W (z) exp
[
− r2

W 2(z)

]
exp

[
−ikz − ik r2

2R(z) + iΦ(z)
]

(3.10)

ahol a nyaláb paramétereit az alábbi képletek adják meg:

W (z) = W0

[
1 +

(
z

zR

)2
]1/2

(3.11a)

R(z) = z

[
1 +

(
zR
z

)2
]

(3.11b)

Φ(z) = tan−1 z

zR
(3.11c)

W0 =
(
λzR
π

)1/2

(3.11d)

A lézerfizikában a Gauss nyalábok azért bírnak kiemelkedő fontossággal, mert a
lézer fizikai paramétereiből adódóan maga a lézernyaláb voltaképpen egy paraxiális
nyaláb, amelynek, mint megmutattam, jó leírása a Gauss nyaláb. Az elektromág-
neses mező vektortermészetét is figyelembe vevő leírás jóval bonyolultabb, annak
eredményét később közlöm.

3.2. A Gauss nyalábok tulajdonságai

A Gauss nyalábokat reprezentáló (3.11a)-(3.11d) egyenletek mind szemléletes je-
lentéssel bírnak. A következőkben első sorban ezen paraméterek fizikai jelentését
tekintem át.

3.2.1. A nyaláb szélessége

A (3.11a) képlettel megadott W (z) függvény nem más, mint a nyaláb szélessége a
z pontban. W (z)-nek minimuma van a z = 0 pontban, minimális értéke W0, amit
nyaláb nyaknak neveznek. A nyak átmérőjének kétszeresét, azaz 2W0-t fókuszált
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foltméretnek nevezzük. Az is látszik, hogy W (z) monoton növekvő, páros függvény.
Így a Rayleigh-hossz, zR az alábbi fizikai jelentést kapja: zR az a távolság, amelynél
a nyaláb átmérője a fókuszált foltméret

√
2-szöröse, illetőleg területe a fókuszált

terület duplája.

3.2.2. A hullámfront

A Gauss nyaláb egyik nevezetes tulajdonsága, hogy a hullámfrontja z = 0-ban sík-
hullám, míg a z = 0 ponttól nagy távolságra a hullámfrontok már gömbhullámokkal
közelíthetők. A (3.11b) egyenlettel megadott R(z) függvény nem más, mint a nyaláb
hullámfrontjának görbületi sugara a z pontban. R(z)-nek minimuma van ±zR-nél:

R(±zR) = ±2zR (3.12)

R(z) mind a z → 0, mind pedig a z → ±∞ limeszben divergál.

3.2.3. A Guoy-fázis

A Gauss-nyaláb teljes fázisa (3.10) alapján

ϕ(r, z) = kz − Φ(z) + kr2

2R(z) (3.13)

A nyaláb tengelyén (r = 0) a fázishoz két tag ad járulékot:

ϕ(r, z) = kz − Φ(z) (3.14)

Előbbi a síkhullám fázisa, utóbbi pedig a (3.11c) egyenlet által megadott extra fázis-
tolás. Ez az extra fázis a hullámfront fázisának késése a síkhullám vagy gömbhullám
fázisához képest. A teljes fázistolás, amelyet a nyaláb elszenved, miközben z = −∞-
ből z = +∞-be propagál, π. Ezt a jelenséget Guoy-effektusnak, a Φ(z) extra fázist
pedig Guoy fázisnak nevezzük.
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3.2.4. A nyaláb intenzitása

A nyaláb optikai intenzitását az

I(r) = |U(r)|2 (3.15)

függvény definiálja. I(r) az r radiális – azaz a z tengelytől mért – távolságnak és a
z axiális távolságnak a függvénye:

I(r, z) = I0

[
W0

W (z)

]2

exp
[
− 2r2

W 2(z)

]
(3.16)

ahol I0 = |A0|2. A nyaláb intenzitása z minden értékére Gauss-os függvénye az r
radiális távolságnak. Maximális értékét a z tengelyen, azaz r = 0-ban maximális.
Itt az intenzitást az alábbi összefüggés adja meg:

I(0, z) = I0

[
W0

W (z)

]2

=
I0

1 +

 z

zR


2 (3.17)

Maximális értékét z = 0-ban veszi fel, nagysága a z = ±zR helyeken csökken a felére.

3.3. Saját eredmények

3.3.1. Általános megfontolások

Az előző két szakaszban leszármaztattam a Gauss nyalábokat a paraxiális Helmholtz-
egyenletből, és szemléltettem azok néhány tulajdonságát, azonban elhanyagoltam az
elektromágneses mező vektor természetét. Ha a cél a nyaláb alapvető tulajdonságai-
nak megismerése, akkor ez megtehető. Realisztikus lézerimpulzusok modellezésekor
azonban nem hagyható el az elektromágneses mező vektor természete. A vektor
Gauss nyalábok leszármaztatása jóval bonyolultabb feladat [33, 34]. Megmutat-
ható, hogy egy x irányba polarizált, z irányba terjedő, lineárisan csörpölt Gauss
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nyaláb elektromos tere az alábbi alakot ölti [28]:

Ex = E0
W0

W (z) exp
[
− r2

W 2(z)

]
exp

[
−Θ2(t)

T 2

]
cos

[
2kr2

2R(z) − Φ(z) + ωΘ(t) + σΘ2(t) + φ

]

(3.18a)

Ey = 0 (3.18b)

Ez = − x

R(z)Ex+

E0
2x

kW 2(z) ·
W0

W 2(z) exp
[
− r2

W 2(z)

]
exp

[
−Θ2(t)

T 2

]
·

sin
[

2kr2

2R(z) − Φ(z) + ωΘ(t) + σΘ2(t) + φ

] (3.18c)

A mágneses tér pedig a
B = −ic

ω
∇× E (3.19)

egyenlet alapján [28, 31]

Bx = 0 (3.20a)

By = Ex (3.20b)

Bz = y

R(z)Ex + E0
2y

kW 2(z) ·
W0

W 2(z) exp
[
− r2

W 2(z)

]
exp

[
−Θ2(t)

T 2

]
·

sin
[

2kr2

2R(z) − Φ(z) + ωΘ(t) + σΘ2(t) + φ

] (3.20c)

Figyelembe kell venni továbbá, hogy a csörpölés hatására a Rayleigh-hossz is meg-
változik, az ugyanis függ a hullámhossztól, a hullámszám pedig a frekvenciától. A
csörpölt frekvencia az alábbi tömör alakba is írható:

ω → ω

(
1 + σΘ(t)

ω

)
(3.21)

Ezt felhasználva, a (3.11d) egyenlet rendezése után a Rayliegh-hosszra az alábbi
összefüggés adódik:

zR = kW 2
0

2

(
1 + σΘ(t)

ω

)
(3.22)
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3.3.2. Tisztán lézeres elektrongyorsítás

A mozgásegyenletek numerikus megoldása során ugyanazon alapelveket követtem,
amelyeket a 2.3.2 szakaszban bemutattam. A kapott eredmények némiképpen ha-
sonlítanak a 2.3.3 szakaszban bemutatottakra. Az ott látottakkal analóg módon itt
is elvégeztem egyfajta optimalizációt, itt azonban a kezdeti feltételek optimalizációja
jóval egyszerűbb volt. Ez az alábbi egyszerű fizikai megfontolásokból látszik: a nya-
láb intenzitásprofiljának Gauss-os mivoltából következik, hogy a maximális gyorsítás
érdekében az elektront kezdetben a z tengelyre kell helyezni, illetve az elektronnak
csak pozitív z irányú – azaz a nyaláb terjedési irányával megegyező irányú – kez-
dőimpulzust érdemes adni. Ha az elektront nem a z tengelyről indítjuk, a radiális
távolságtól függően kevésbé intenzív elektromos teret fog érezni. Ha pedig a kezdő-
impulzusát úgy választjuk meg, hogy szembe menjen a nyalábbal, akkor kevesebb
időt tölt el a nyalábban, aminek következtében kevesebb energiát vesz fel tőle. Ha az
elektron kezdőimpulzusának van egy nullától különböző radiális komponense, akkor
szintén kevesebb ideig tud kölcsönhatni a nyalábbal. A gyorsítás mértékét tehát
ez is redukálja. Annak érdekében, hogy az elektron a t = 0 időpillanatban még
ne érezze a lézerimpulzus terét, kezdőpozícióját r0 = (0, 0, 2.5T )-nek választottam.
Itt T az impulzushossz, a legtöbb számítás esetében T = 35 fs. A kezdőimpulzust
pedig az előbbi megfontolásokból adódóan p0 = p0ez alakban vettem fel. A nyaláb
hullámhossza minden esetben λ = 800 nm volt, a kezdeti fázis pedig ϕ = 0. Mi-
vel a nyaláb sok optikai ciklust tartalmazott, azért a kezdeti fázistól való függését
nem vizsgáltam, ugyanis minél több optikai ciklust tartalmaz egy impulzus, annál
kevésbé függ a hordozó–vivő fázistól.

A sin2-es időbeli burkolójú síkhullámmal történő gyorsításhoz hasonlóan zérus
csörp paraméter mellett nem tapasztaltam gyorsítást. Az impulzus áthaladta után
az elektron energiája újra a kezdeti értékébe tért vissza (3.1. ábra). Ellentétben
azonban a síkhullámmal történő gyorsítással, Gaussos lézerimpulzus használata mel-
lett pozitív csörp paraméter mellett is tapasztaltam gyorsítást. Ez a gyorsítás azon-
ban lényegesen kisebb volt, mint az azonos abszolút értékű, de negatív előjelű csörp
esetén (3.2. és3.3. ábrák), ezért a továbbiakban csak a negatív csörp paraméterrel
foglalkoztam. A negatív csörp nagyobb hatékonyságának szemléletes magyarázata
megegyezik a 2.3.3 szakaszban foglaltakkal.

Az optimális paraméterek megkeresésekor először itt is a megfelelő kezdőimpul-
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3.1. ábra. Az elektron teljes energiájának időfüggése. p0 = 0, T = 35 fs, W0 = 5λ,
I = 1017 W · cm−2, σ = 0
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3.2. ábra. Az elektron teljes energiájának időfüggése. p0 = 0, T = 35 fs, W0 = 5λ,
I = 1017 W · cm−2, σ = 0.0194 fs−2
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3.3. ábra. Az elektron teljes energiájának időfüggése. p0 = 0, T = 35 fs, W0 = 5λ,
I = 1017 W · cm−2, σ = −0.0194 fs−2

zust kerestem meg. A csörp paramétert végig fixen tartottam, arra nem végeztem
optimalizációt. A megfelelő paraméterek keresése közben itt is azt vizsgáltam, hogy
egy elektron mekkora gyorsulást szenved el egy Gaussos lézerimpulzus hatására.
Mivel az alacsony intenzitás (I = 1017 W · cm−2) kedvezőtlennek bizonyult, azért a
további számításokat I = 1021 W · cm−2 intenzitású nyalábokra végeztem.

Fizikai intuícióm alapján az volt a sejtésem, hogy minél nagyobb z irányú kez-
dőimpulzussal indul el az elektron, annál több ideig tud kölcsönhatni a lézerfénnyel,
ezért annál erőteljesebb lesz a gyorsulása. Vékony nyalábnyak esetén azonban a
tapasztalat ennek ellent mondott: a legtöbb energiát a kezdetben nyugvó elektron
vette fel a lézerfénytől (3.4. ábra). Az energianyereség ebben az esetben ∆E =
23.5 MeV volt. A nyalábnyak méretének jelentős megnövelésével azonban ennél jó-
val látványosabb gyorsulást is el lehetett érni: W0 = 100λ esetén (a többi paraméter
azonos a 3.4. ábrán feltüntetettekkel) az energianyereség közel 220 MeV volt. Ez a
nagy mértékű gyorsítás jól egyezik azzal az elméleti eredménnyel, mely szerint meg-
felelő lézerparaméterek mellett (magas intenzitás, széles nyalábnyak) az elektron
„bezáródik” a lézerimpulzusba, hosszú ideig propagál vele (benne), eközben pedig
erőteljesen felgyorsul [35].
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3.4. ábra. Az elektron energianyereségenek függése a kezdeti impulzusától. T = 35 fs,
W0 = 10λ, I = 1021 W · cm−2, σ = −0.0194 fs−2

A gyorsításnak a kezdőimpulzustól való függésében egy hosszú plató figyelhető
meg (3.5. ábra). Ez az eredmény arra enged következtetni, hogy az energianyereség
a nyalábnyaknak monoton növő függvénye. A numerikus számolások beigazolták
ezt a sejtést, amelyet az az egyszerű fizikai tény is alátámaszt, hogy minél szélesebb
a nyalábnyak, annál nagyobb távolságon szélesedik ki a nyaláb ((3.11d) alapján
zR ∼ W 2

0 ), aminek következtében az elektron jóval több ideig illetve jóval nagyobb
távolságon tartózkodik erős elektromos térben (a nyaláb intenzitása szintén W 2

0 -tel
arányos, illetve a tengelyen maximális). Az imént leírtakat szemléleti a 3.6. ábra.
A maximális gyorsítás közelítőleg 220 MeV.

Végezetül az energianyereségnek a lézer impulzushosszától való függését vizs-
gáltam meg. Azt az eredményt kaptam, hogy minél rövidebb az impulzus, annál
nagyobb a nyereség. T = 30 fs-os impulzus esetén a nyereség a 270 MeV-et is meg-
haladja. Ez látható a 3.7. ábrán
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3.5. ábra. Az elektron energianyereségenek függése a kezdeti impulzusától. T = 35 fs,
W0 = 100λ, I = 1021 W · cm−2, σ = −0.0194 fs−2
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3.6. ábra. Az elektron energianyereségenek függése a nyalábnyaktól. p0 = 3me,
T = 35 fs, I = 1021 W · cm−2, σ = −0.0194 fs−2
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3.7. ábra. Az elektron energianyereségenek függése a nyalábnyaktól. p0 = 3me,
W0 = 100λ, I = 1021 W · cm−2, σ = −0.0194 fs−2
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Konklúzió

Diplomamunkámban áttekintettem a komoly gyakorlati jelentőséggel bíró lézer–
plazmás gyorsítási mechanizmusokat, majd körültekintően megvizsgáltam a tisztán
lézeres részecskegyorsítás tárgykörét egy egyszerű, egyrészecskés modellben. Mind
saját, mind a szakirodalomban olvasható eredmények alapján azt gondolom, hogy
a lézeres illetve lézer–plazmás részecskegyorsítás ígéretes téma, érdemes vele foglal-
kozni. Egyrészt, mert az új módszerek, az új technológiák a nagyenergiás kísérleti
részecskefizika alapjait képezhetik. Másrészt ezek az ötletek illetve eszközök a társa-
dalom számára is nagy szolgálatot tehetnek: a lézeres részecskegyorsítók a jövőben
szerepet játszhatnak a rák gyógyításában [36], lényegesen olcsóbbá és több ember
számára elérhetővé téve a hadronterápiát.
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