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4. Přílohy 
 
4.1. ZPRÁVA O POSTUPU ŘEŠENÍ PROJEKTU - ROK 2010  
 
4.1.1. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU  
 

 Experimentální a teoretické práce Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2010 podle zpřesněného plánu aktivit, 
rozděleného podle dílčích cílů prací Centra do 4 oblastí: Práce v oboru laserového plazmatu (aktivity LP), plazmových 
rentgenových laserů (RL), kapilárních výbojů a magnetických pinčů (KP) a nových laserových systémů pro výzkum laserového 
plazmatu (LS). Z celkem 28 aktivit uskutečněných v roce 2010 se první dvě aktivity vztahují ke všem výzkumným cílům 
Centra: 

A10_01 - Odborná a logistická podpora mezinárodních experimentů na laserovém systému PALS 
A10_02 - Odborná příprava mladých výzkumných pracovníků 

Deset let činnosti klíčového pracoviště centra, mezinárodní laserové laboratoře PALS, zhodnotili účastníci workshopu 
uspořádaného k tomuto jubileu ve dnech 22. - 24. 9. 2010. Organizace workshopu byla do této zprávy zařazena jako nová 
aktivita  

A10_03 - Organizace mezinárodního workshopu PALS10. 
Práce v oblasti výzkumu laserového plazmatu byly tématicky rozděleny do 10 aktivit (z toho 1 navíc k původnímu plánu): 

LP1001 - Studium závislosti kinetické energie iontů a jejich stupně ionizace na příměsích v plazmatu 
LP1002 - Výzkum urychlování plazmatu a interakce plazmových jetů 
LP1003 - Teorie a částicové modelování urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulzy 
LP1004 - Fluidní modelování dynamiky terčů ozářených nanosekundovými laserovými pulzy 
LP1005 - Výzkum generace fúzních neutronů z coulombických explozí D-clusterů 
LP1006 - Experimentální studium interakce intenzivních fs pulzů s terči 
LP1007 - Registrace iontů emitovaných plazmatem vytvářeným XUV/rtg lasery 
LP1008 - Účinky plazmatu laserové jiskry na enantiomery vybrané látky 
LP1009 - Využití rentgenové spektrálně zobrazovací kamery pro diagnostiku horkého hustého plazmatu 
LP1010 - Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnami 

K 5 uskutečněným plánovaným aktivitám v oblasti vývoje nových laserových systémů pro výzkum laserového plazmatu, tj. 
LS1001 - Optimalizace dvoustupňového parametrického zesilovače čerpaného 3. harmonickou frekvencí jódového laseru 
LS1002 - Využití SBS pro IFE 
LS1003 - Vysokorepetiční rentgenové lasery 
LS1004 - HiPER-PP - vývoj interakčních systémů pro repetiční lasery 
LS1005 - Aktivity v rámci přípravné fáze evropského projektu ELI-PP 

přibyla jedna původně neplánovaná: 
LS1006 - Diagnostika generace, šíření a interakce svazku jódového laseru PALS 

Další 4 plánované aktivity byly v roce 2010 zaměřeny na vývoj a aplikace plazmových rentgenových laserů: 
RL1001 - Interakce rentgenových laserových pulzů s hmotou na vlnových délkách kratších než jeden nanometr (první 
modelové experimenty) 
RL1002 - Vývoj laserových zesilovacích řetězců pro rentgenovou oblast 
RL1003 - Interakční experimenty s fokusovaným paprskem zinkového rentgenového laseru 
RL1004 - Využití rentgenového laseru pro diagnostiku laserového plazmatu 

Novými výsledky bylo naplněno rovněž všech 5 plánovaných aktivit v oblasti výzkumu kapilárních výbojů a magnetických 
pinčů: 

KP1001 - Studium ablace materiálů fokusovaným zářením Ar8+ EUV laseru 
KP1002 - Interakční experimenty s fokusovaným vysoce intenzivním EUV zářením 
KP1003 - Spektrální analýza záření generovaného v cylindrických a kónických kapilárách 
KP1004 - Neutronová, rentgenová a interferometrická diagnostika horkého a hustého plazmatu s vysokým časovým 
rozlišením 
KP1005 - Zpřesnění simulačních metod zpracování signálů a vymezení modelů popisujících urychlení energetických 
částic. 

 Náplň výše uvedených aktivit a jejich výsledky jsou podrobně charakterizovány v kap. 2.2.3. a 4.1.2. této zprávy. Podíleli 
se na nich pracovníci, doktorandi a studenti jednotlivých pracovišť Centra ze Sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, v.v.i., 
z ÚFP AV ČR, v.v.i., a z laboratoří vyčleněných pro Centrum na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a na Katedře fyziky 
FEL ČVUT. Aktivity LS1004 a LS1005, jejichž náplní byla účast pracovníků Centra na přípravných fázích velkých evropských 
laserových ESFRI projektů ELI-PP a HiPER-PP, vyvolaly významný a velmi žádoucí spin-off efekt: osamostatněné a výrazně 
posílené skupiny ve FZÚ, vedené dosavadními pracovníky Centra B. Rusem a T. Mockem, budou od roku 2011 zajišťovat 
výstavbu laserových laboratoří ELI-Beamlines a HiLASE v České republice v rámci na Centru nezávislých a z jiných zdrojů 
financovaných projektů. 
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 Centrum v roce 2010 disponovalo mohutnou experimentální základnou, sestávající z terawattového infračerveného 
subnanosekundového kilojoulového jódového laseru PALS s nadstavbou zinkového XUV laseru s vlnovou délkou 21,2 nm, z 
10 GW hybridního laseru SOFIA (FZÚ), ze 3 vysokorepetičních Ti:safírových femtosekundových laserů (PALS, FZÚ a FJFI), 
z rentgenového laserového zdroje na vysokých harmonických Ti:safírového laseru, ze 3 kapilárních argonových a dusíkových 
laserů (FZÚ, ÚFP, FJFI) a pinčového zařízení FEL-200 (FEL). Tato sestava byla v roce 2010 výrazně obohacena dobudováním 
prostor a zařízení pro femtosekundové interakce v laboratoři PALS. Na pracovišti SOFIA se po létech úsilí podařilo 
demonstrovat zesílení fs-pulzu s využitím OPCPA techniky aplikované vůbec poprvé na jódový laser. V závěru roku byly 
jódové zesilovače laseru SOFIA demontovány a laboratorní prostory uvolněny pro účely projektu HiLASE. 
 Pracovníci Centra využívali též velká experimentální zařízení v cizině - např. výkonové lasery ve Francii, Španělsku, 
Portugalsku a Koreji, pinčová zařízení v Polsku a Rusku. Teoretici Centra se podíleli na interpretaci a numerickém modelování 
společných experimentů doma i v zahraničí. 
 Do práce Centra bylo v roce 2010 tou či onou formou zapojeno celkem 73 domácích výzkumných a odborných 
pracovníků. S ohledem na budoucí personální zajištění laserových projektů HiLASE, ELI a HiPER má v Centru nejvyšší 
prioritu odborná příprava mladé vědecké generace. Na práci Centra se v roce 2010 podílelo 27 doktorandů a dalších 25 
bakalářských a magisterských studentů. Podrobněji je činnost studentů v Centru popsána v kap. 2.2.1. a 4.1.5. této zprávy. 
 Výraznou posilou vědecké kapacity Centra je účast zahraničních pracovníků na společných projektech. Díky podpoře 
mezinárodní spolupráce Centra ze strany poskytovatele dotace se např. jen společných mezinárodních experimentů v laboratoři 
PALS v roce 2010 zúčastnilo 26 zahraničních badatelů z Francie, Itálie, Polska a Koreje, kteří u nás na svých pracovních 
pobytech strávili celkem 540 dnů. Podíleli se zde na projektech spadajících jednak do přípravné fáze projektu HiPER, jednak 
do výzkumného programu koordinovaného evropským konsorciem LASERLAB a pracovní skupinou Keep-in-Touch aktivit 
asociací EURATOM. 

 Výsledky výše uvedených a dalších prací byly v roce 2010 
publikovány nebo připraveny k publikaci v celkem 80 článcích v recen-
zovaných vědeckých časopisech a prezentovány v celkem 90 konferen-
čních příspěvcích a zvaných referátech na mezinárodních konferencích. 
Za účelem srovnání s publikační aktivitou Centra v minulých létech 
uvádíme v příloze "Publikace pracovníků CLP 2010" této zprávy 
všechny odborné časopisecké publikace a konferenční příspěvky bez 
ohledu na jejich současné bodové hodnocení. Z diagramu uvedeného na 
Obr. 1 je zřejmé, že celkový počet publikací Centra je v podstatě 
saturovaný, ale podíl publikací v recenzovaných časopisech od roku 
2005 roste. V příloze "Publikace pracovníků CLP 2010" jsou navíc 
uvedeny ještě další studentské, doktorandské a popularizační práce a 
názvy Centrem uspořádaných konferencí. Naproti tomu v kapitole 
4.1.2. však důsledně uvádíme jen výsledky odpovídající současné 
metodice hodnocení RIV. 
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Obr. 1  Vývoj počtů publikací pracovníků 

Centra v létech 2005 - 2010. 

 Jednotlivé výzkumné aktivity Centra laserového plazmatu a jejich výsledky dosažené v roce 2010 jsou podrobně popsány 
v kapitolách 2.2.1. a 4.1.2. této průběžné výroční zprávy. Věříme, že tyto části zprávy přesvědčivě dokládají, že Centrum nejen 
splnilo všechny úkoly stanovené v upřesněném plánu dílčích cílů pro rok 2010, ale i podstatně rozšířilo své aktivity nad jeho 
rámec. Vedle vlastní badatelské práce v oblasti výzkumu laserového a laserujícího plazmatu se pracovníci Centra výrazně 
podíleli na popularizaci a propagaci výzkumu laserového plazmatu v ČR, a to zejména v souvislosti s velkými evropskými i 
českými laserovými projekty (HiPER, ELI, HiLASE). Využívali k tomu nových nebo výrazně inovovaných internetových 
stránek na jednotlivých pracovištích (www.pals.cas.cz, www.eli-beams.eu, www.hilase.cz), Československého časopisu pro 
fyziku a dalších veřejných médií. O zvýšeném zájmu veřejnosti o laserový výzkum svědčí vysoký počet návštěvníků v rámci 
dnů otevřených dveří a hromadných exkurzí na pracovištích Centra. Centrum uspořádalo rovněž několik významných 
mezinárodních setkání, z nichž např. workshop PALS10 vysoce ohodnotil dosavadní desetiletou činnost klíčového pracoviště 
Centra - velké výzkumné infrastruktury PALS. 
 V roce 2010 bylo dosaženo řady významných a prioritních vědeckých výsledků ve všech výzkumných směrech - dílčích 
cílech Centra. V oblasti základního výzkumu laserového plazmatu to byly zejména výsledky experimentálního i teoretického 
výzkumu urychlování iontů v plazmatu vytvářeném sub-nanosekundovými i femtosekundovými laserovými pulzy a vzájemné 
interakce laserem vytvářených plazmových jetů. V oblasti vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů zde zdůrazněme 
úspěšné aplikace nových metod rentgenové diagnostiky laserového plazmatu při laserových interakčních experimentech, práce 
v oblastech interakce intenzivního rentgenového záření s hmotou a vývoje plazmových rentgenových zesilovačů. Vývoj 
laboratorních zdrojů XUV záření na bázi kapilárních výbojů přešel do stádia prvních úspěšných aplikací v oblasti rentgenové 
ablační litografie. Výzkum magnetických pinčů přinesl experimentální důkaz termojaderného původu části jejich 
neutronového vyzařování plazmatu na velkých pinčových zařízeních. V oblasti vývoje nových laserových systémů pro 
výzkum laserového plazmatu byla na laseru s jódovým plynným médiem vůbec poprvé úspěšně aplikována technika OPCPA 
a její pomocí generován femtosekundový svazek terawattového výkonu. Byl rovněž navržen nový originální způsob 
samonavigace laserových svazků na terč pro experimenty v oblasti inerciální termojaderné fúze. 
 Vzhledem k účelu a omezenému rozsahu této kapitoly zprávy zde nelze popisovat dopodrobna všechny dosažené výsledky. 
Proto se v dalším textu omezíme, obdobně jako v předchozích průběžných zprávách, na vybrané typické příklady z jednotlivých 
výzkumných směrů. 
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 Teoretický výzkum laserového plazmatu 
 Kinetická teorie laserového plazmatu 

 Karel Rohlena a Martin Mašek (FZÚ) analyzovali pomocí Vlasovova-Eulerova modelu kinetiku elektronového plynu v 
laserové koróně při zvýšené srážkové frekvenci. Jimi studovaný případ odpovídá plazmatu generovanému na terči modrým 
subnanosekundovým výkonovým impulzem na 3. harmonické frekvenci jódového laseru (vlnová délka 438 nm). Jak se dalo 
očekávat, některé kinetické efekty projevující se ve fázovém prostoru elektronového plynu při nižší srážkové frekvenci 
(odpovídající generaci plazmatu 1. harmonickou) jsou nyní potlačeny, ale to automaticky neznamená, že situace pro interakci je 
fyzikálně příhodnější. Závěry autorů se dají shrnout do 3 bodů: 
 (1) S potlačením Landauova útlumu a kinetických efektů vyššího řádu s ním spojených (např. generace horkých elektronů) 
narůstá Ramanova odrazivost. Ačkoliv i samotná Ramanova nestabilita je srážkami elektronů s ionty tlumena, koeficient 
Ramanovy odrazivosti v hustším plazmatu odpovídající 3. harmonické může narůst až na 20%. 

 (2) V časové závislosti silně nelineárního stádia již nehraje roli 
frekvence kmitání zachycených elektronů v potenciálních minimech 
elektrostatické vlny generované Ramanovou nestabilitou. Místo toho 
nastupuje komplikované přelévání energie mezi jednotlivými vlnovými 
módy, které pak zpětně moduluje i elektronovou rozdělovací funkci ve 
fázovém prostoru. 
 (3) K nejúčinnějšímu potlačení primární Ramanovy odrazivosti 
přispívá silný rozvoj Ramanovy kaskády. Tím, že dochází k sekundárnímu 
rozptylu zpětné Ramanovy vlny, vrací se část energie odražené vlny do 
přímého směru, což významně snižuje efektivní lokální Ramanovu 
odrazivost. 
Rozvoj Ramanovy kaskády ve fázovém prostoru elektronového plynu v 
laserové koróně generované na terči 3. harmonickou jódového laseru je 
znázorněn ve formě vrstevnicového grafu na Obr. 2. Spodní okraj intervalu 
záporných rychlostí vykazuje tendenci k částečnému zachycování elektronů 
v minimech sekundární elektrostatické vlny generované Ramanovou 
kaskádou běžící v záporném (tj. dopředném) směru. (M. Mašek, K. 
Rohlena, Electron kinetics in a laser plasma with increased collisionality, 
Rad. Def. Eff. in Solids 165 (2010), 405-411). 

 
Obr. 2  Rozvoj Ramanovy kaskády v laserové 

koróně ve fázovém prostoru elektronového 
plynu. 

 
 Výzkum plazmatu generovaného subnanosekundovými laserovými pulzy 
 
 Laser Induced Cavity Pressure Acceleration – nová vysoce účinná metoda urychlování plazmatu 

 Na pražském laserovém zařízení PALS byla experimentálně odzkoušena nová vysoce účinná metoda urychlování 
plazmových projektilů (plazmových makročástic) na extrémně vysoké energie, navržená polskými fyziky z Ústavu fyziky 
plazmatu a laserové mikrofúze (IPPLM) ve Varšavě. Nová metoda nazvaná Laser Induced Cavity Presssure Acceleration 
(LICPA) využívá laserem indukovaného ablačního tlaku v laserovém terči s kavitou, do které laserový paprsek vstupuje malým 
otvorem v čelní stěně terče. Představuje další zdokonalení tzv. reverzního ablačního urychlování makročástic (RAS), 
experimentálně ověřené v laboratoři PALS v roce 2008 (S. Borodziuk et al., Appl. Phys. Lett., 2008). První předběžné testy, 
provedené v závěru roku 2009 ukázaly, že energetická účinnost nového urychlovacího schématu je nejméně o řád vyšší, než u 
doposud používaných metod konvenčního ablačního urychlování (J. Badziak et al., Appl. Phys. Lett., 2010). V roce 2010 byla 
v laboratoři PALS společně s pracovníky IPPLM provedena systematická měření transportu a urychlování plazmatu v různých 
typech dutinových terčů (Obr. 3). 

 V případě terče s cylindrickým transportním kanálem je plazma vytvářeno fokusovaným laserovým paprskem z PET fólie 
tloušťky 10 μm, kryjící vstupní otvor kanálu o průměru 0,3-0,5 mm (Obr. 3b), jehož stěny jsou zhotoveny z pevného kovového 
materiálu (Al nebo Au). Plazma je urychlováno ablačním tlakem a transportováno kanálem na vzdálenost několika mm a 
dopadá na zadní masivní části terče. Objem kráteru vytvořeného plazmatem v zadní stěně je mírou energie transportované 
kanálem. Po odstranění zadní části terče je za stejných podmínek možno studovat vlastnosti z kanálu vystupujícího plazmového 
výtrysku (jetu). Časový vývoj profilu hustoty plazmového jetu na výstupu transportního kanálu byl proměřen tříkanálovým 
laserovým interferometrem s využitím pomocného laserového svazku na 2. harmonické jódového laseru (658 nm). Nahradíme-
li cylindrický transportní kanál kónickým, pak se plazma během transportu komprimuje a hustota jeho energie se zvyšuje. 

 
 

Obr. 3  Různé typy laserových terčů používané v laboratoři PALS pro výzkum ablačního urychlování. (a) RAS terč, (b) ablační terč 
s cylindrickým kanálem, (c) LICPA terč s kavitou a cylindrickým kanálem, (d) kónický LICPA urychlovač. 
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 Jako příklad uvádíme na Obr. 4 výsledky experimentu s transportem 
plazmatu v dutém terči s kónickým kanálem. Na Obr. 4a vlevo je laserový 
interferogram plazmového jetu vystupujícího z kanálu, vpravo pak 
rekonstruovaný podélný profil jeho elektronové hustoty. Maximální hustota na 
ose jetu dosahuje hodnoty 2x1020 cm-3. Na Obr. 4b vlevo je mikrofotografie 
originálního kráteru vytvořeného v masivní hliníkové části terče, vpravo jsou 
příčné řezy jeho voskovou replikou, sloužící k přesnému měření objemu kráteru. 
Výhodou nové metody je ojedinělá možnost vytvářet supersonické plazmové 
jety z lehkých prvků. Dosavadní experimenty ukazují, že účinnost transportu 
energie na terč je až 30-krát 
vyšší, než při využití ablačního 
urychlování samotného. 
 Na základě v laboratoři 
PALS provedených testů byly 
navrženy různé varianty 
LICPA akcelerátorů, jak pro 
technologické aplikace, tak pro 

experimenty v oblasti laserové inerciální termojaderné fúze (Obr. 5). Z našich 
časopiseckých publikací zabývajících se formováním supersonických 
plazmových jetů v transportních kanálech a urychlováním plazmatu metodou 
LICPA byly již 3 poctěny výběrem pro US Virtual Journals of Ultrafast 
Science (J. Badziak et al., Physics of Plasma, 2009; S. Borodziuk et al., Appl. 
Phys. Lett., 2009; J. Badziak et al., Appl. Phys. Lett., 2010). 

 
Obr. 4  Transport plazmatu kónickým 

kanálem. 

 
 

Obr. 5  Návrh využití dvou LICPA 
urychlovačů pro zažehnutí termojaderné 

fúze (J. Badziak). 

 
 Fluidní modelování směrovaných toků plazmatu 

Výše uvedené a další experimenty modelovali pracovníci Centra na FJFI pod vedením Jiřího Limpoucha a Richarda Lisky 
s využitím svých originálních numerických hydrodynamických metod pro modelování laserového plazmatu. Jejich nové 
příspěvky v této oblasti zahrnují nová diferenční schémata pro Lagrangeovskou hydrodynamiku, nové metody remapování a 
vyhlazování výpočetní sítě pro metodu ALE. Zahájili též teoretickou přípravu na multimateriálovou hydrodynamiku bez 
míchání porovnáním metod rekonstrukce materiálových rozhraní uvnitř výpočetní buňky. Jejich kód PALE byl použit ke studiu 
interakce laserového plazmatu se stěnou a ke studiu generace plazmových jetů pomocí anulárního laserového svazku 
s minimem intenzity na ose. Zde uvádíme výsledky jejich modelování urychlování plazmového projektilu v cylindrickém 
transportním kanálu (bez kavity i s kavitou) a tvorby kráteru při jeho interakci s masivním terčíkem. 

Urychlování fólie v cylindrickém kanálu bylo studováno pro podmínky experimentu s cylindrickým kanálem. 
Supergaussovský svazek na základní frekvenci jódového laseru o energii 130 J a délce pulzu 300 ps dopadal na CH fólii o 
tloušťce 10 μm. Fólie byla ablativně urychlována v kanálku o průměru 300 μm. Zadní strana kanálků byla v simulacích i v části 
experimentů otevřena a byla měřena rychlost plazmatu vyletujícího z kanálku. Kanál byl aproximován klouzající svislou 
hranicí, na dolní straně byl atmosférický tlak. Zatímco u terče bez kavity (AA) byl atmosférický tlak i na horní stěně, horní 
stěna kavity (LICPA) byla aproximována pevnou hranicí, neboť po průchodu laserového paprsku dojde k uzavření otvoru 
expandujícím plazmatem. Zvýšení ablačního tlaku dutinou vede ke zvýšení rychlosti ablativně urychlené hmoty terče 
z 2×107 cm/s na 4.5×107 cm/s.  

 
 

Obr. 6  Hmotová hustota (g/cm3) materiálu fólie v kanálku v různých časech po maximu 300 ps laserového pulzu. Vlevo vývoj 
hustoty pro terč bez dutiny (AA), vpravo pro terč s dutinou (LICPA). 
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 Částicové modelování absorpce intenzivního laserového pulzu v podmínkách „rázového zapálení“ inerciální fúze 

 Na pracovišti Centra na FJFI pokračovaly též práce v oblasti částicového modelování absorpce laserového pulzu 
v podmínkách rychlého zapálení inerciální fúze pomocí dodatečné rázové vlny (tzv. Shock Ignition - SI). Shock Ignition se 
v posledních letech ukazuje jako perspektivní možnost pro výrazné zvýšení množství uvolněné energie při přímé inerciální fúzi 
(za použití stejného množství laserové energie). Toto schéma vypadá velmi nadějně, pokud se podaří vygenerovat dodatečnou 
rázovou vlnu s dostatečnou účinností. Rázová vlna je generována v ablační vrstvě a její intenzita závisí na efektivitě absorpce 
laserové energie v koróně terče a následném transportu absorbované energie do oblasti ablace. Pro rychlé zapálení terče je 
nutné dodat energii rázové vlně v krátkém čase, a proto musí být použit relativně krátký laserový pulz (~100 ps) s poměrně 
vysokou intenzitou (~1016 W/cm2). Absorpce laserového pulzu o takové intenzitě v horkém plazmatu (řádu keV) expandujícímu 
z povrchu terče je doprovázena nelineárními jevy, které není možné jednoduše zahrnout v hydrodynamických modelech, a 
proto musí být studována v kinetických simulacích. 

 
Náš relativistický elektromagnetický 1D3V PIC kód doplněný o relativistický model Coulombovských srážek byl použit 

k simulacím absorpce laserového záření pro podmínky současných experimentů, probíhajících v LLE Rochester, USA. 
Počáteční podmínky PIC simulací byly upraveny tak, aby hustotní, teplotní a rychlostní profily plazmatu v koróně odpovídaly 
výsledkům hydrodynamických simulací prováděných kolegy v laboratoři CELIA Bordeaux, Francie. V našich simulacích se 
ukazuje, že coulombovské srážky hrají při absorpci laserového pulzu významnou roli při nižších intenzitách (~1015 W/cm2). 
Potlačují rozvoj stimulovaného Brillouinova rozptylu (SBS), ke kterému dochází zejména v hustším plazmatu hlouběji v terči, a 
mají vliv také na rozvoj stimulovaného Ramanova rozptylu (SRS). Při těchto relativně nízkých intenzitách je většina (~70%) 
laserové energie absorbována zejména pomocí srážek. Když nejsou brány srážky v úvahu, dochází k rychlejšímu rozvoji 
stimulovaných rozptylů a laserová energie je absorbována v rezonančních bodech, kde dochází k absolutnímu SRS dopadající 
nebo odražené laserové vlny, jak již bylo popsáno v naší předchozí práci (O. Klimo et al., Plasma Phys. Contr. Fusion 52 
(2010), 055013). O důležitém vlivu srážek na transport a absorpci elektromagnetické energie v podkritickém plazmatu svědčí i 
časový vývoj hustoty této energie zobrazený na Obr. 7. V tomto obrázku dopadá laserový pulz na terč z levé strany a hustota 
plazmatu roste se zvětšující se souřadnicí x, kritické hustoty dosahuje plazma v bodě x = 1,2 mm. V obrázku jsou patrné 
zejména intenzivní pulzy záření šířící se ven z terče v důsledku SBS. Tyto pulzy jsou v simulaci se srážkami značně potlačeny. 

 

 
 

Obr.7  Časový vývoj energie elektromagnetického pole v závislosti na prostorové souřadnici podél hustotního profilu v bezesrážkové 
(a) a srážkové (b) simulaci interakce zleva dopadajícího laserového záření o intenzitě 1015 W/cm2. Zpětné šíření a zesilování prvního 

silného záblesku stimulovaného Brillouinova rozptylu (SBS) je viditelné v obou případech. 

V dalších simulacích se však prokázalo, že vliv coulombovských srážek na interakci laserového záření s plazmatem se 
zvyšující se intenzitou slábne a pro intenzity řádu 1016 W/cm2 je již téměř zanedbatelný. Při těchto vysokých intenzitách 
dochází k relativně efektivní absorpci laserové energie (> 60%) v důsledku SRS a většina energie je absorbována do středně 
horkých elektronů s teplotou < 40 keV. Zdá se tedy, že účinnost absorpce laserového záření není příliš závislá na intenzitě 
laserového pulzu. V důsledku rozdílnosti absorpčních procesů se však výrazně liší teplota elektronů, které absorbovanou energii 
transportují dále do terče. 

 
  
 Experimentální výzkum urychlování iontů v plazmatu vytvářeném sub-nanosekundovým laserem 
 Urychlování iontů v laserovém plazmatu studuje v laboratoři PALS skupina pracovníků Centra pod vedením Josefa Krásy 
(FZÚ). V poslední době se zaměřili na podrobný výzkum závislosti kinetické energie iontů a jejich stupně ionizace na 
příměsích v plazmatu. Zkoumali např. vliv chemisorbované vrstvy vzduchu na povrchu terčů a hydrogenizace terčů na emisi 
lehkých iontů. Porovnávali přitom iontovou emisi plazmatu vytvářeného fokusovaným svazkem jódového sub-ns laseru na 
povrchu terčů z krystalického křemíku žíhaného ve vodíkové atmosféře a z křemíku nežíhaného. Terče pro tyto experimenty 
byly připravovány v italské laboratoři FBK-MTL v Trentu. Získané výsledky ukázaly podstatné zvýšení protonové emise 
vlivem hydrogenizace terčů - z 3,6×1013 protonů/sr až na 1,4×1015 protonů/sr, tj. až 200% zvýšení protonového proudu a až 
80% zvýšení jejich kinetické energie. Byly registrovány protony s maximální energií až 2MeV. Zjištěn byl rovněž výrazný 
nárůst počtu křemíkových iontů s nábojovými čísly od 1 do 14. Protonová a křemíková spektra získaná pomocí TOF (Time-of-
Flight) analyzátoru byla analyzována s využitím dekonvoluční procedury, založené na předpokladu boltzmannovského 
rozdělení energií jednotlivých skupin iontů (Obr. 8). 
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Obr. 8  (a) TOF (Time-of-Flight) spektra iontů z hydrogenizovaných křemíkových terčů (červeně) a z terčů neošetřených 
(černě). (b) Spektra energií iontů z žíhaného hydrogenizovaného terče měřená elektrostatickým iontovým analyzátorem. 

 (c) Dekonvoluční analýza TOF spekter pro hydrogenizované křemíkové terče a (d) pro terče neošetřené. 

 Protonové svazky generované v laboratoři PALS laserovým ozařováním žíhaných hydrogenizovaných terčů jsou svými 
parametry srovnatelné se svazky doposud získanými na laserových zařízeních s intenzitou až tisíckrát větší, než je intenzita 
paprsku našeho laseru. Žíhané hydrogenizované laserové terče se tak ukázaly být slibným zdrojem protonů pro laserové iontové 
zdroje (viz A. Picciotto et al., EPL, 2010). 
 
 Teoretické studium urychlování iontů krátkými intenzivními laserovými pulzy 

Výzkum urychlování iontů intenzivními femtosekundovými pulzy navazoval na úspěšné výsledky z minulých let. 
Pracovníci Centra na KFE FJFI studovali jednak urychlování iontů ve velkých klastrech, jednak urychlování iontů v tenkých 
terčích s nanostrukturou na povrchu. 

Při studiu urychlování iontů ve velkých klastrech se zaměřili na proces ionizace elektrickým polem v klastru a na vliv 
tohoto procesu na urychlování protonů. Předchozí teoretické představy vycházely z předpokladu, že na povrchu klastru o 
poloměru velkém ve srovnání s hloubkou skinu je stupeň ionizace vysoký jen na povrchu, kde probíhá ionizace optickým 
polem laserového záření. Přestože naše simulace skutečně ukazují, že laserové pole je omezeno na tenkou povrchovou vrstvu 
klastru, je ionizace uvnitř klastru vysoká, už pro subrelativistickou intenzitu a0 = 0,5 je kyslík ionizován do heliu-podobného 
stavu v celém objemu klastru a pro nejvyšší intenzitu je v celém objemu kyslík úplně ionizován (Obr. 9 vlevo). Vysoký stupeň 
ionizace uvnitř terče je důsledkem silných kvazistatických elektrických polí vytvářených proudy elektronů urychlených do nitra 
terče. Elektrické pole a proudy v klastru jsou demonstrovány na Obr. 9 vpravo. 

 
Obr. 9  Vlevo: Prostorové rozložení střední ionizace kyslíku ve vodní mikrokapce o průměru 150 nm pro různé intenzity laserového 

záření (a0 je bezrozměrná amplituda) na konci interakce 40 fs laserového pulzu. Vpravo: Elektrické pole a proudy v okamžiku interakce 
maxima 40 fs laserového pulzu s mikrokapkou o průměru 150 nm pro a0 = 0,5. 
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Studována byla též možnost zvýšení maximální energie iontů a účinnosti konverze energie laseru pomocí vrstvy 
nanokuliček na přední straně terče. Výsledky simulací na Obr. 10 tuto možnost potvrzují. V optimálním případě je konverze 
více než 2x větší než při šikmém dopadu na rovinný terč, maximální energie protonů je 1,5x větší. Pro rok 2011 se připravují 
experimenty v laboratoři CEA Saclay, Francie a i na femtosekundovém laseru v laboratoři PALS. 

 

 
 

Obr. 10  (a) Účinnost konverze energie laseru do protonů urychlených na energii > 1 keV pro terč (A,D) 0,2 μm tlustá CH2 folie, (B,E) 
stejná fólie s nanokuličkami o průměru 0,5 μm na přední straně; (C,F) folie s nanokuličkami o průměru 1 μm. Úhel dopadu laserového 

záření je 10° (A, B,C) a 45° (D,E,F). Laserový pulz o délce 40 fs FWHM má intenzitu 9×1018 W/cm2. 
Spektrum protonů na přední (b) a zadní (c) straně fólie. 

 Experimentální studium vzájemné interakce plazmových jetů vytvářených sub-ns lasery 
Na terawattovém laserovém zařízení PALS byly ve spolupráci s polskými a francouzskými fyziky systematicky studovány 

možnosti aktivně ovlivňovat tvar, hustotu a směr laserem vytvářených plazmových jetů výběrem tvaru a materiálu použitého 
laserového terče. Naše společné experimenty prokázaly, že směr plazmových jetů lze řídit využitím interakce dvou paralelních 
plazmových jetů z lehkého a těžkého materiálu. V případě dvou souosých jetů lze vnitřní jet z těžkého materiálu efektivně 
komprimovat tlakem vnějšího jetu z lehkého materiálu (A. Kasperczuk et al., Phys. Plasmas, 2010). Jety lze kolimovat též 
použitím laserových terčů kónického tvaru. 

Dva souosé jety z materiálů s výrazně odlišnou atomovou hmotností byly vytvářeny na měděných terčích opatřených 
centrálními vložkami z polyethylénu (PET) a naopak. Uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 11 vlevo. Uprostřed jsou 
mapy podélné hustoty plazmového jetu generovaného na měděném terči bez PET vložky a s vložkou, získané zpracováním 

laserových interferogramů jetu, sejmutých 10 ns po laserovém pulzu. Na dolní mapě je dobře vidět komprese měděného jetu 
způsobená tlakem okolního lehkého plazmatu. Vpravo jsou příčné profily hustoty plazmového jetu ve vzdálenosti 2,5 mm od 
povrchu terče, 10 ns po laserovém pulzu, pro a) čistě měděný terč, b) PET terč s Cu vložkou průměru 400 μm, c) Cu terč s PET 
vložkou průměru 200 μm a d) Cu terč s PET vložkou průměru 400 μm. K největší kompresi jetu dochází v případě (b) (viz 
A. Kasperczuk et al., Phys. Plasmas, 2010). 

                         
 

Obr. 11  Vlevo: Uspořádání experimentu s interakcí lehkých a těžkých plazmových jetů. Uprostřed: Densitogramy plazmového jetu 
generovaného (a) na plochém Cu terči, (b) na Cu terči s centrální PET vložkou. Vpravo: Příčné profily hustoty plazmového jetu 

vytvářeného na terčích s různými kombinacemi materiálů. 

Nahrazení centrální vložky v terči slepým válcovým otvorem umožňuje zkoumat interakci dvou souosých vzájemně 
zpožděných plazmových jetů. První z nich vzniká interakcí periferie laserového paprsku s čelní stranou terče ve tvaru 
mezikruží, druhý, zpožděný ale rychlejší, interakcí laseru se stěnami resp. dnem válcového kanálu. Toto uspořádání může být 
výhodné pro laboratorní astrofyzikální experimenty zaměřené na studium jemné struktury vzájemně interagujících souosých 
plazmových jetů různého složení a různých rychlostí. Uspořádání experimentu je znázorněno na Obr. 12 vlevo. Vpravo jsou 
interferogramy plazmatu vytvářeného fokusovaným paprskem jódového laseru na měděném terči s centrálním otvorem. 

Výše uvedené a další experimenty prováděné v laboratoři PALS dokládají, že vlastnosti laserem vytvářených plazmových 
jetů lze přizpůsobovat požadavkům konkrétních aplikací v oblasti fyziky hustého plazmatu, výzkumu inerciální fúze i 
laboratorní astrofyziky. 
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Obr. 12  Interakce vzájemně zpožděných jetů. Vlevo: Uspořádání experimentu. Vpravo: Interferogramy dvou interagujících Cu jetů. 

 
 Interakce vstřícných plazmových proudů 
 Do kategorie výzkumu vzájemné interakce laserem vytvářených plazmových jetů patří i experimenty prováděné v 

laboratoři PALS pod vedením Oldřicha Rennera (FZÚ), ve kterých byly 
pomocí rentgenové spektroskopie s vysokým rozlišením studovány 
makroskopické charakteristiky srážejících se plazmových proudů vytvářené 
laserem na hliníkových a hořčíkových fóliových terčících (Obr. 13). K 
měření byl použit Rowlandův rentgenový spektrometr s cylindricky 
prohnutým krystalem. Prostorově proměnná komplexní dielektronická 
satelitní struktura pozorovaná v oblasti spektrální skupiny Al Lyα dokládá 
vytváření poměrně studeného ale hustého plazmatu u explodující Al fóĺie, 
vznik horkého plazmatu mezi oběma fóliovými terčíky a následnou 
termalizaci, zpomalování a zachycování Al iontů při kolizi obou plazmat v 
blízkosti Mg fólie. Ve zpomalování iontů byly objeveny zvláštní prostorové 
oscilace. 
 Změřená spektra byla interpretována pomocí srážkově-radiačních 
numerických kódů, doplněných o 1D a 2D hydrodynamické simulace 
expandujícího plazmatu a interakce vstřícných Al a Mg plazmových 
proudů. Doposud získané výsledky demonstrují velký potenciál vysoce 
rozlišené rentgenové diagnostiky při výzkumu vzájemné interakce 
plazmových jetů i interakce plazmových proudů se stěnami. V roce 2010 
bylo uspořádání experimentu optimalizováno s využitím laserové 
interferometrie realizované spolupracovníky z IPPLM Varšava a nově 
získané výsledky se nyní připravují k publikaci. 

 
 

Obr. 13  Schéma experimentu se vstřícnými jety (a) a 
použitého rentgenového spektrometru (b). 

 
 Vývoj a využití plazmových rentgenových laserů 
 

 V roce 2010 pokračovaly v laboratoři PALS práce zaměřené na vývoj plazmových rentgenových zesilovačů a na výzkum 
hustého plazmatu a horké husté hmoty vytvářené paprskem našeho zinkového rentgenového laseru o vlnové délce 21,2 nm. 
Z výsledků těchto prací zde vybíráme několik příkladů využití rentgenového laseru pro diagnostiku hustého plazmatu. 
 
 Měření parametrů hustého plazmatu pomocí sondovacího paprsku rentgenového laseru  

 Zinkový rentgenový laser vyvinutý pro laboratoř PALS Bedřichem Rusem (FZÚ) a jeho spolupracovníky, využívaný od 
roku 2001 pro nanometrickou interferometrii povrchů a rentgenové interakční experimenty, se osvědčil rovněž jako užitečný 
nástroj pro diagnostiku hustého plazmatu. V laboratoři 
PALS byly odzkoušeny tři různé rentgenové sondovací 
techniky: Zpětné prozařování plazmatu (backlighting), 
rentgenová interferometrie a rentgenová deflektometrie. 
Testované plazma bylo přitom vytvářeno pomocným 
svazkem jódového laseru PALS. V prvním případě bylo 
zinkové a železné válcové plazma, využívané v 
experimentech zaměřených na vývoj rentgenových 
zesilovačů, sondováno paprskem rentgenového laseru 
podélně. K zobrazení bylo využito mimoosového 
parabolického zrcadla s multivrstvým MoSi pokrytím a 
PI-MTE CCD kamery s osminásobným zvětšením. 
Snímky podélně sondovaného 3 mm dlouhého zinkového 
(a,b) a 1 mm dlouhého železného (c,d) válcového 
plazmatu jsou reprodukovány na Obr. 14. Vlastní emise 
zinkového plazmatu byla potlačena pomocí prostorové 
filtrace v ohniskové rovině paraboly, zrnitá struktura je 
vlastností laserového paprsku (speckle). 

 
 

Obr. 14  Obrázky Zn (a,b) a Fe (c,d) plazmatu pořízené 
metodou rentgenového zpětného prozařování (backlighting). 
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 Ve druhém případě byl k podélnému sondování plazmatu využit 
rentgenový interferometr s dvojitým Lloydovým zrcadlem, vyvinutý 
v rámci doktorské práce Michaelou Kozlovou (FZÚ). Příkladem je 
interferogram parylenového (C8H8) plazmatu na Obr. 15 se superpono-
vanou ablační skvrnou, pořízený v experimentu s horkou hustou 
hmotou (Warm Dense Matter) vytvářenou paprskem jódového laseru 
PALS (L.M.R. Gartside et al., Optics Lett., 2010). Útlum a změna fáze 
sondovacího rentgenového paprsku byly měřeny v různých časech 

v intervalu –200 ps až +400 ps vzhledem k maximu ohřívacího pulzu jódového laseru. Výsledná časová závislost komplexního 
refrakčního indexu zkoumaného plazmatu byla porovnána s teoretickými modely hustého a slabě ionizovaného uhlíkového 
plazmatu. Ze srovnání vyplynulo, že rentgenová interferometrie je vhodná pro sondování ablačního hustého a slabě 
ionizovaného plazmatu v celé oblasti mezi kritickou hustotou (1,22x1022 cm-3) a pevným povrchem. 

 
 
Obr. 15  Rentgenový interferogram parylenového plazmatu. 

 

 Třetí metoda - rentgenová deflektometrie - byla vyvinuta a v laboratoři PALS aplikována doktorandem FJFI Jaroslavem 
Nejdlem (FZÚ). Není tak citlivá na koherenci laserového paprsku, ale vyžaduje jeho velmi dobrou reprodukovatelnost výstřel 
od výstřelu (což je v případě PALSu splněno). Metoda je založena na měření změn tzv. Talbotova obrazce dvourozměrné 

mřížky, způsobené deformací vlnového čela sondovacího 
rentgenového paprsku vlivem gradientů refrakčního indexu 
zkoumaného hustého plazmového objektu (Jaroslav Nejdl et 
al., Phys. Plasma, 2010). V experimentech provedených 
nedávno v laboratoři PALS byl zvětšený obraz plazmatem 
podélně procházejícího sondovacího rentgenového paprsku 
promítán mnohovrstvým sférickým Mo-Si zrcadlem na 
rentgenovou CCD kameru s pixely rozměrů 20 μm x 20 μm. 
Před CCD kamerou byla umístěna ocelová mřížka tloušťky 
6 μm, tvořená laserem vyvrtaným dvourozměrným rastrem 
otvorů s periodou 100 μm, a dírková diafragma potlačující 
vlastní záření plazmatu. CCD kamera v tomto uspořádání 
snímala mřížkou vytvořený rentgenový difrakční obrazec 
v tzv. první Talbotově rovině. Jeho změny, vyvolané 
gradienty elektronové hustoty ve zkoumaném plazmatu, 
byly vyhodnocovány porovnáním zobrazení při výstřelu 
rentgenového laseru s plazmatem a v referenčním výstřelu 
bez plazmatu (Obr. 16).  

 

 Za předpokladu cylindrické symetrie zkoumaného 
plazmatu lze z vyhodnoceného deformačního pole pomocí 

inverzní Abelovy transformace vypočítat rozložení indexu lomu v radiálním i podélním směru a z něho i rozložení hustoty 
plazmatu (Obr. 17 vlevo). V případě plazmatu vytvářeného lineárně fokusovaným laserovým paprskem lze předpokládat 
homogenitu plazmatu podél osy sondovacího paprsku a vyhodnotit tak gradienty podélně integrované hustoty v příčné rovině 
x,y (Obr. 17 vpravo). 

Obr. 16  Talbotovy difrakční obrazce. (a) Referenční obrazec (bez 
plazmatu). (b) Obrazec deformovaný CH plazmatem vytvořeným 

jediným pulzem jódového laseru s intenzitou 2,5x1013 W/cm2 (0,3 ns po 
začátku pulzu). (c) Vyhodnocené deformační pole.

          
Obr. 17  Vlevo: Prostorové rozložení elektronové hustoty CH plazmatu vypočítané na základě Talbotova deformačního pole z Obr. 16 

Vpravo: Příčné gradienty elektronové hustoty cylindricky symetrického Al plazmatu vytvořeného jediným pulzem jódového laseru s intenzitou 
1,3x1014 W/cm2 (0,3 ns po začátku pulzu). K vyhodnocení profilů byla v obou případech použita interpolační metoda kubických splajnů. 

 Výhodou deflektometrické metody měření gradientů elektronové hustoty v hustém plazmatu je její relativní jednoduchost a 
necitlivost k prostorové koherenci sondovacího svazku (vysoká prostorová koherence by naopak mohla být na závadu). Její 
prostorové rozlišení lze upravovat změnou geometrie zobrazovacího systému a optimalizovat jej s ohledem na použitou 
vlnovou délku zdroje sondovacího záření a parametry zkoumaného plazmatu. Metoda byla v laboratoři PALS s úspěchem 
aplikována v několika interakčních experimentech s laserovým plazmatem vytvářeným bodově i lineárně fokusovaným 
svazkem jódového laseru. Zdrojem sondovacího rentgenového záření byl Ne-podobný zinkový laser na vlnové délce 21,2 nm, 
umožňující sondovat plazma po jednotlivých výstřelech hlavního laseru, s časovým rozlišením cca 100 ps. Deflektometrickou 
metodu však lze použít pro v podstatě libovolnou vlnovou délku sondovacího zdroje. 
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 Nová zařízení pro výzkum laserového plazmatu 
 
 Využití technologie SBS PCM pro samonavigaci laserových svazků na injektované IFE terčíky v případě přímého 
 ohřevu 

 Jeden z velmi obtížných problémů, se kterým se musí vypořádat metodika přímého ohřevu v případě inerciální fúze 
zapalované lasery, těsně souvisí s požadavkem na současné a velice přesné ozáření terčíků s termonukleárním palivem mnoha 
desítkami (potenciálně až stovkami) výkonových laserových svazků v centru reaktorové komory. Tyto terčíky jsou do 
reaktorové komory postupně vstřelovány vysokou rychlostí (~1000 m/s) a predikce jejich trajektorie ve velice turbulentním 
prostředí, ve kterém se pohybují, je s ohledem na jejich malou hmotnost (1 mg) mimořádně složitá. Vzhledem k tomu, že 
v klasické koncepci je u každého jednotlivého laserového svazku vždy ještě třeba provést závěrečné dostavení velmi těžké 
finální optiky (vážící cca půl tuny), které si vyžaduje jistý čas, vzniká zde určitá hluchá doba mezi finální predikcí, která musí 
být poskytnuta v určitém předstihu, a skutečným profilem závěrečné části trajektorie terčíku. Tato neurčitost představuje pro 
technologii přímého ohřevu jeden z velmi závažných problémů, pro který by se tato technologie mohla v praxi ukázat jako 
nepoužitelná. 
 Za účelem překonání těchto problémů navrhl nedávno Milan Kálal (FJFI) zcela nový přístup, který využívá metodu fázově 
konjugovaných zrcadel generovaných procesem stimulovaného Brillouinova rozptylu (SBS PCM). Při tomto přístupu by zcela 
odpadla nutnost dostavování finální optiky, neboť by jím byla zajištěna samonavigace laserových svazků na terčíky. Tento 
přístup by díky svojí principiální jednoduchosti zároveň umožnil zvýšit počet laserových svazků a tím zjednodušit jejich 
konstrukci. Uvedené technologii se postupně dostává stále větší pozornosti na mezinárodní úrovni a jako taková byla přijata k 
prezentaci na nejvýznamnějších světových konferencích zaměřených na řízenou termonukleární reakci pro potřeby energetiky 
(IFSA’2009 San Francisco; IAEA FEC‘2010 Daejeon-Korea; ICCW‘2010 Princeton, atd.). Schématické znázornění tří fází 
SBS PCM přístupu je na Obr. 18. 

 
Obr. 18  Schématické znázornění tří fází SBS PCM přístupu k samonavigaci laserových svazků na injektované IFE terčíky. 

 A) Ve vhodném okamžiku (určeném sledováním trajektorie), kdy se vstřelený terčík přiblíží optimální interakční pozici, je 
ozářen nízkoenergetickým laserovým pulzem (glint - červená čára); B) Odražený nízkoenergetický pulz je kolektován 
fokusační optikou a postupně zesílen na svojí cestě ke kyvetě, kde dojde k vygenerování SBS PCM; C) Laserový pulz je 
odražen pomocí SBS PCM, následně znovu zesílen, konvertován na vyšší harmonickou (modrá čára) a pomocí systému TDC 

zcela automaticky nasměrován na letící terčík k jeho finálnímu 
ozáření pulzem s vysokou energií. K přesnému zasažení terčíku 
dojde nezávisle na tom, ve kterém místě trajektorie tento proces 
započal. 
 Za účelem dalšího testování SBS PCM technologie pro 
účely IFE byla v roce 2010 provedena nová série experimentů 
v partnerské laserové laboratoři korejského ústavu KAIST 
v Daejeonu. Diagram experimentálního uspořádání použitý pro 
verifikaci předloženého návrhu je znázorněn na Obr. 19. Ve 
srovnání s předcházejícími úspěšnými experimenty, při kterých 
byla potvrzena funkčnost principu samonavigace (změna 
trajektorie v důsledku zabudované konverze na druhou 
harmonickou - zelená čára), byl v těchto nových experimentech 
použit kompletní model kanálu jednoho laserového svazku - 
včetně terčíku realizovaného statickou ocelovou kuličkou 

 
 

Obr. 19  Schéma experimentálního uspořádání použitého 
k verifikaci technologie SBS PCM pro IFE. 

 10



 
Obr. 20  Zvýšení teploty kryogenní vrstvy terčíku 

v závislosti na absorbované energii laseru. 

o průměru 4 mm. Tento (svým složením nerealistický) typ terčíku byl záměrně 
zvolen, neboť vydržel mnohem vyšší energie prvotního ozáření ve srovnání 
s těmi, které by byly použity v reálných podmínkách. Důvodem bylo mnohem 
nižší dostupné zesílení v řetězci zesilovačů. V této souvislosti byly také 
studovány podmínky pro uchování kryogenní teploty termonukleárního paliva 
terčíku mezi okamžikem nízkoenergetického ozáření (glint) a následným 
ozářením vysokoenergetickým pulzem. Byl vypočten horní limit na 
akceptovatelné množství absorbované energie při nízkoenergetickém ozáření 
pro terčíky s parametry typickými pro metodu přímého ozáření (průměr 4 mm, 
45 μm silná polystyrénová slupka, 200 μm silná vrstva paliva). Bylo zjištěno, že 
množství absorbované energie, které by vedlo ke vzrůstu teploty kryogenní 
vrstvy o 1 K (ze 17 na 18 K) za 1 μs je ~ 6 mJ v případě DD a ~ 14 mJ v případě 
DT. Zvýšení teploty kryogenní vrstvy terčíku v oblasti kontaktu této vrstvy 
s vnitřní stěnou terčíku v závislosti na absorbované energii laseru za dobu 1 μs 

pro dva typy termonukleárního paliva je znázorněno na Obr. 20. 
 

 Optimalizace dvoustupňového parametrického zesilovače čerpaného 3. harmonickou frekvencí jódového laseru 

 Optimalizace experimentu parametrického zesílení femtosekundových pulzů (OPCPA) Ti:safírového laseru o střední 
vlnové délce 800 nm probíhala v dvoustupňovém jednoprůchodovém parametrickém zesilovači. Oba stupně, tvořené jedním 
krystalem LBO a jedním krystalem KDP, celkové délky menší než 6 cm (Obr. 21), byly opticky čerpány 3. harmonickou 
jódového laserového systému SOFIA o energii 3 J s opakovací frekvencí 1 pulz za 10 min. Optimalizace byla sledována 
komplexní diagnostikou vypracovanou v rámci doktorandského studia O. Novákem (školitel P. Straka). V každém stupni byla u 
signálového i čerpacího svazku měřena vstupní a výstupní energie, synchronizace pulzů, spektrum a byl snímán profil 
čerpacího svazku (Obr. 21b). Časový vývoj spektra zesíleného svazku byl měřen rozmítací kamerou. 

V závěru roku 2010 bylo dosaženo celkového 
zesílení energie vstupních pulzů kilowattového 
signálového svazku o vynikajících 8 řádů a výkonu 
po kompresi 0,5 TW = 5x1011 W. Po fokusaci 
svazku do oblasti o průměru 20 μm lze očekávat 
intenzitu pulzů 1017 W/cm2. 

a)     b)  
Obr. 21  Optické krystaly tvořící dvojstupňový parametrický zesilovač o celkovém 
zesílení 108: (a) LBO 10×10×13,5 mm a KDP 20×20×45 mm. (b) Profil čerpacího 

svazku v krystalu KDP. 

 Výsledkem uvedených prací bylo dosažení 
mezních parametrů použitých prvků, daných 
především použitím dvou zesilovacích stupňů a 
omezené energie a kvality čerpacího svazku 
(Obr. 22). To je pozoruhodné zvláště s ohledem na 
velmi nízkou opakovací frekvenci pulzů čerpacího 

svazku. Podařilo se tak poprvé v ČR vytvořit laserový svazek využívající techniku OPCPA a realizovat tak první český 
nekomerční terawattový femtosekundový laser. Především se však poprvé ve světovém měřítku podařilo zesílit 
femtosekundové pulzy pomocí čerpacího laserového svazku vytvořeného v plynovém jódovém prostředí. Toto prostředí bylo 
prakticky stejné jako u laserového systému PALS, který však má ve 3. harmonické k dispozici až 100 krát větší energii a rovněž 
kvalitnější svazek. Na základě našich dosavadních zkušeností lze tedy odůvodněně předpokládat, že při použití tohoto 
kvalitního čerpacího svazku by bylo možné i se stávajícím LBO-KDP zesilovačem dosáhnout úrovně výkonu 10 TW a po 
zařazení dalšího zesilovacího stupně překonat i hranici 100 TW. 

 
Obr. 22  Charakteristiky prvního terawattového laserového svazku parametricky čerpaného plynovým laserem: (a) Zúžení spektra zesíleného pulzu 

Ti:safírového laseru. (b) Časový vývoj spektra zesíleného pulzu. (c) Profil zesíleného svazku. (d) Průběh terawattového pulzu (plně modře) ve 
srovnání s transformačně omezeným pulzem (čárkovaně červeně). 
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 Práce v oboru kapilárních výbojů a magnetických pinčů 
 Kapilárními výboji a magnetickými pinči se zabývají tři úzce spolupracující pracoviště Centra: laboratoř kapilárních 
výbojů na KFE FJFI, pinčová laboratoř na FEL a laboratoř kapilárních pinčů v ÚFP. V této části zprávy krátce představíme 
některé výsledky jejich prací z roku 2010. 
 

 Generace koherentního XUV záření v argonové kapiláře a jeho aplikace 

 Zdroj EUV záření na bázi pinčujícího kapilárního výboje byl postaven na KFE FJFI pro vědecké a průmyslové aplikace. 
V roce 2010 bylo generováno koherentní záření o vlnové délce 46,88 nm v kapiláře plněné argonem. EUV záření argonového 
laseru bylo fokusováno rotačně symetrickou elipsoidální optikou a detekováno kamerou se scintilátorem. Velikost fokusu 
263 μm FWHM je v souladu s odhadem založeným na přibližné velikosti zdroje a zmenšení optiky. Znehodnocená zlatá 
transmisní samostojná spektroskopická mřížka s periodou 1,7 μm byla použita jako semikontaktní maska. Fokusované záření 
niklu-podobného Ar laseru o vlnové délce 46,9 nm doplněné zbytkovým UV a optickým zářením v poměru cca 10 000 : 1, 
fluence řádově 10 mJ/cm2 bylo použito k vytvoření prostorové periodické nanostruktury v čistém polymetylmetakrylátu 
(PMMA). Expozice byla provedena 100 impulzy. Ve struktuře ablované v PMMA jsou dobře patrné jemné interferenční 
struktury o charakteristické šířce menší než 100 nm. Provedení a výsledky experimentu ilustruje Obr. 23. 
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Obr. 23  Vlevo nahoře: Spektrum vyzařované ve směru osy Z argonem plněné kapiláry. Vpravo nahoře: Schéma fokuzace XUV laseru pomocí 
elipsoidální optiky v mimoosé konfiguraci. Vlevo dole: Stopa o průměru 263 μm XUV laseru ve fokusu elipsoidální optiky. Vpravo dole: 

Struktura vytvoření v PMMA ablací XUV laserem s pomocí semikontaktní znehodnocené samostojné zlaté mřížky. 

 Ablační experimenty s kapilárním argonovým laserem CAPEX v ÚFP 

 Úspěšné experimenty v oblasti ablační EUV litografie s přímým zobrazením provedli v roce 2010 též pracovníci Centra v 
ÚFP AVČR pod vedením Karla Koláčka na argonovém kapilárním laseru CAPEX vlastní konstrukce. Za tímto účelem 
soustředili rovnoběžný paprsek záření kapilárního laseru pomocí multivrstvého zrcadla do ohniskové skvrny o průměru 
~0,3 mm ve vzdálenosti 1050 mm od povrchu zrcadla a 140 mm od osy dopadajícího svazku. Multivrstvé zrcadlo s teoretickou 
odrazivostí 45% pro kolmý, nebo téměř kolmý dopad paprsků, tvořené 14 stejně silnými dvojvrstvami Sc a Si, bylo podle 
výpočtů provedených pracovníky Centra vyrobeno v ÚPT AV ČR v Brně. 
 Nejprve ozařovali leštěné destičky z polymethylmetakrylátu (PMMA) přes zlatou mřížku s otvory 7,5x7,5 μm, umístěnou 
na povrchu vzorku. Ablovanou stopu pak analyzovali mikroskopem atomárních sil. Energie kapilárního argonového laseru 
dostačovala pro silnou ablaci PMMA vzorků jediným laserovým pulzem, a to i při relativně velké laserové stopě. 
 Další ablační experimenty byly zaměřeny na ozařování vzorků PMMA pokryté semi-transparentní vrstvou zlata (tloušťka 
cca 40 nm). Laserové stopy vypálené do takto upraveného vzorku mají při prosvícení viditelným světlem mnohonásobně vyšší 
kontrast a je možné je najít i pouhým okem. Analýza těchto stop mikroskopem atomárních sil (viz Obr. 24) ukázala, že 

• fyzikální vlastnosti substrátu (PMMA) a zlatého pokrytí jsou podstatně odlišné (viz obrázky v prvním sloupci), 
• kompozitní oblast, kde je zlato smíšeno s PMMA, se rozkládá do vzdálenosti několika mikrometrů od hranice laserové 

stopy (první dva obrázky v dolní řadě), 
• kompozitní oblast má zrnitou strukturu, avšak ani při největším zvětšení (pole 3x3 μm) se nepodařilo zjistit makroskopická 

zrna PMMA na zlatém podkladě (obrázky v posledním sloupci). 
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Obr. 24  Analýza poloviny laserem ablované stopy na zlatem pokrytém terči mikroskopem atomárních sil. Horní řada snímků (tapping 
mode) analyzuje výšku. Měřítko - barevná škála - je na jejich pravém okraji. Každý následující snímek je zvětšený čtvereček z 

předcházejícím snímku. Dolní řada snímků je pořízena v jiném módu: První snímek vlevo je sice také poklepový mód, ale analyzující 
fázový kontrast; druhý a třetí snímek je pořízen v CS-AFM módu, který umožňuje měřit lokální vodivost. 

 
 Zdroj nekoherentního záření v oblasti vodního okna na bázi kapilárního výboje v dusíku 

 Pavel Vrba (ÚFP) s doktorandem FJFI Jakubem Hübnerem 
pokračovali v roce 2010 v počítačovém modelování pinčujících 
kapilárních výbojů jako perspektivních zdrojů XUV pro nejrůznější 
vědecké a průmyslové aplikace. Jedním z cílů jejich práce bylo navrhnout 
stolní zdroj záření v oblasti tzv. vodního okna (vlnové délky 2 – 4 nm) na 
bázi kapilárního výboje v dusíku pro použití v medicíně a biologii. 
Prostoro-časové vlastnosti pinčujícího dusíkového plazmatu a jeho 
radiační vlastnosti modelovali za tímto účelem numericky pomocí 
RHMD Z*-Engine kódu. Na základě počítačového modelování byly 
parametry dusíkového pinče optimalizovány z hlediska geometrie 
kapiláry, nabíjecího napětí a počátečního tlaku. Výsledky modelování 
byly využity při realizaci dusíkového kapilárního pinče a při interpretaci 
experimentů provedených pracovníky KFE FJFI. V rámci těchto prací 
byly proměřeny radiační charakteristiky výboje v dusíkem plněné 
aluminové kapiláře. Byl zjištěn velmi dobrý souhlas změřených 
parametrů výboje i jeho vyzařovacího spektra v oblasti vodního okna 
s výsledky počítačového modelování. Teplota dusíkového plazmatu byla 
shodně stanovena na cca 50 eV. Srovnání experimentálního a 
modelového spektra je uvedeno na Obr. 25. Barevně jsou zde znázorněny 
difrakční obrazce spektra registrované CCD kamerou při různých 

aperturách detektoru a filtracích záření (červeně - apertura 200 μm bez filtru, zeleně - 400 μm s Cr filtrem, modře - 400 μm 
s Ti filtrem). Nejsilnější spektrální čára na vlnové délce 2,88 nm odpovídá kvantovému přechodu 1s2p → 1s2 heliu-podobného 
dusíkového iontu. 

 
Obr. 25  Vyzařovací spektrum dusíkového kapilárního 

výboje registrované CCD kamerou. Vypočtené 
modelové spektrum je znázorněno.ve výřezu. 

 
 Měření neutronové emise magnetických pinčů 
 
 Pracovníci Centra na FEL ČVUT pod vedením Pavla Kubeše se v roce 2010 zabývali transformací energie a dynamikou 
magnetických polí v magnetických pinčích. Využívali přitom vedle vlastního pinčového zařízení na KF FEL též největšího 
zařízení typu plazmový fokus - PF-1000 v ústavu IPPLM ve Varšavě. V roce 2010 provedli na tomto zařízení podrobná měření 
neutronové produkce v nové konfiguraci experimentu s uzavřenou čelní diskovou katodou. Při výbojovém proudu řádu 2 MA 
bylo dosaženo teploty iontů 1,3 keV. V tomto režimu byly registrovány dva oddělené neutronové impulzy, z nichž první, 

 13



odpovídající celkovému počtu 108 neutronů, lze částečně připsat termonukleárním procesům. Časově rozlišit signály 
pocházející od termojaderných a pomalejších netepelných neutronů umožnilo nové uspořádání neutronových scintilačních 
detektorů. Upravenou konfiguraci elektrod zařízení PF-1000 s čelní diskovou katodou ukazuje fotografie na Obr. 26, příklad 
interferogramu plazmatu v okamžiku maximální produkce termonukleárních neutronů je uveden na Obr. 27. 

 

                       
 Obr. 27  Interferogram plazmatu v okamžiku maxima 

produkce termonukleárních neutronů.         Obr. 26  Čelní disková katoda zařízení PF-1000. 

         
 Shrnutí a závěr 
 Cílem výše uvedeného přehledu vybraných prací Centra laserového plazmatu bylo ilustrovat šíři výzkumného záběru 
Centra, jehož jednotícím prvkem je laserové plazma - a to jak plazma lasery vytvářené, tak plazma jako médium pro nové typy 
laserů. Základní devizou Centra laserového plazmatu je doposud velmi dobrá spolupráce všech jeho pracovišť, jeho teoretiků, 
experimentálních výzkumných pracovníků i techniků. 
 Podpora ze strany poskytovatele dotace umožnila našemu Centru rozvinout též velmi rozsáhlou mezinárodní spolupráci, 
jejímž výsledkem jsou desítky společných vědeckých prací. Bez této podpory by také nebylo možné dlouhodobě úspěšně 
provozovat a efektivně využívat naši první mezinárodní výzkumnou laserovou infrastrukturu PALS. Její renomé se stalo jedním 
z významných faktorů při rozhodování o umístění jednoho z pilířů evropského projektu Extreme Light Infrastructure v České 
republice. Účastníci pražského workshopu PALS10 to vyjádřili lapidárně: Bez PALSu by nebylo ELI. Projekt ELI-Beamlines, 
zahájený téměř symbolicky v roce 50. výročí objevu laseru, dává České republice jedinečnou perspektivu stát se vedoucím 
evropským, ne-li světovým centrem laserového výzkumu. A není vůbec náhodou, že přípravu projektu výstavby tohoto 
laserového výzkumného střediska, jakož i vývojového laserového centra HiLASE, dostali na starost právě odchovanci Centra 
laserového plazmatu – Bedřich Rus a Tomáš Mocek. 
 Pevně věříme, že se tyto ambiciózní cíle, přes zjevné i doposud skryté překážky, podaří naplnit. Je to neopakovatelná 
příležitost zúročit lidský a znalostní potenciál Centra a uskutečnit další kvalitativní skok v oblasti českého i evropského 
laserového výzkumu. Nezbytnou podmínkou však bude rozšíření dosavadní spolupráce v oblasti fyziky laserového plazmatu i 
na další české výzkumné a průmyslové subjekty v oboru laserové techniky, optiky a elektroniky. Bude nutno zmobilizovat 
veškerý potenciál českých technických a fyzikálních vysokých škol pro zajištění potřebného počtu vysoce kvalifikovaných 
domácích odborníků a poskytnout nezbytné technické zázemí pro jejich praktické školení. Roli školícího pracoviště v oboru 
experimentálního výzkumu laserového plazmatu je v nastávajícím pětiletém období připravena plnit laserová výzkumná 
infrastruktura PALS, mj. i z tohoto důvodu oprávněně zařazená do první vlny programu podpory velkých výzkumných 
infrastruktur v ČR. Úspěchu projektů ELI-Beamlines a HiLASE nepochybně rádi věnují všechny své síly i všichni dosavadní 
klíčoví pracovníci Centra. 
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