
 
Obr. 1-1  Hlavní laserová hala s řetězcem zesilovačů terawattového jódového 

laserového systému PALS 

Obr. 1-2  Uspořádání optických prvků plazmového 
rentgenového laseru v interakční komoře systému 

PALS 

4.1.1. Odborné a věcné přílohy Závěrečné zprávy o řešení projektu  
LC528 – Centrum laserového plazmatu. 

 
 Popis postupu řešení a výsledků projektu LC528 v létech 2005-2011 
 
 V této nepovinné části Závěrečné zprávy jsou shrnuty základní údaje o Centru laserového plazmatu, o jeho řešitelských 
týmech, hlavních experimentálních zařízeních a o nejdůležitějších výsledcích dosažených za celou dobu řešení projektu. 
Vybrány jsou ty skutečnosti z obdobných příloh průběžných zpráv o řešení projektu v létech 2005-2010, které podle našeho 
názoru nejlépe ilustrují šíři a odbornou kvalitu v Centru prováděných prací. Závěrečná kapitola této přílohy je věnována 
výsledkům dosaženým v posledním roce projektu. 
 
 1. Postup řešení projektu LC528 v roce 2005 

 Centrum laserového plazmatu sdružuje do jednoho koordinovaného celku přední česká výzkumná pracoviště zabývající 
se především základním výzkumem jak plazmatu vytvářeného pulzními výkonovými lasery (tj. laserovým plazmatem), tak 
plazmatu jako aktivního média laserů. Patří sem plazma produkované nejen různými typy výkonových laserů - zejména 
pulzních jódových či hybridních a plazmových rentgenových, ale i horké krátkodobě existující plazma magnetických pinčů a 
kapilárních výbojů. Toto sdružení nevzniklo samoúčelně, ale na základě potřeby zajištění konkurenceschopnosti českého 
laserového výzkumu v mezinárodní2005-201m měřítku. Spojení sil několika pracovišť umožňuje efektivní společné 
využívání unikátních experimentálních zařízení, nezbytnou koordinaci mezinárodní spolupráce a v neposlední řadě kvalitní 
výchovu mladých vědeckých pracovníků. 
 Centrum laserového plazmatu nezačínalo na zelené louce, ale plynule navázalo na tradici svého předchůdce, 
Výzkumného centra laserového plazmatu, jež bylo podporováno v létech 2000-2004 z prostředků programu Výzkumná centra 
MŠMT (projekt LN00A100). Na práci nového Centra laserového plazmatu se v roce 2005 podílelo celkem 74 pracovníků 
Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a Českého vysokého učení technického, včetně 26 studentů a 
doktorandů. Koordinačním pracovištěm Centra je Fyzikální ústav AV ČR. Pod vedením koordinátora celého projektu Karla 
Jungwirtha se zde do práce Centra zapojila tři vědecká oddělení Sekce výkonových systémů – Oddělení laserového plazmatu 
(vedoucí Karel Rohlena), Oddělení rentgenových laserů (Bedřich Rus) a Nelineární optiky (Hana Turčičová). V Ústavu fyziky 
plazmatu (řešitel Jiří Ullschmied) se na práci Centra podílí celé Oddělení laserového plazmatu a skupina kapilárního pinče 
CAPEX (spoluřešitel Karel Koláček), na ČVUT pak Katedra fyzikální elektroniky FJFI (řešitel Jiří Limpouch) a Katedra 
fyziky FEL (spoluřešitel Pavel Kubeš). 

 

 Centrum využívá ke své práci celou řadou 
unikátních experimentálních zařízení. Patří k 
nim zejména terawattový jódový laserový 
systém PALS (Prague Asterix Laser System), v 
současné době jeden z největších laserů v EU, s 
v Evropě vůbec největší výstupní energií v 
jediném laserovém svazku (~1 kJ). Laserový 
systém s velínem a interakční halou s 
vakuovými terčíkovými komorami je umístěn v 
samostatné laboratoři s veškerou potřebnou 
infrastrukturou (Obr.1-1). Je využíván pro 
terčíkové experimenty s fokusovanými 
laserovými svazky na úrovni hustoty 
světelného výkonu až 1016 W/cm2.  

 Dalším neméně unikátním zařízením je plazmový rentgenový laser 
poskytující vysoce koherentní svazek se špičkovým výkonem až 100 MW 
na vlnové délce 21,2 nm (Obr.1-2). Jedná se o dvouprůchodový saturovaný 
laser využívající zinkového plazmatu, vytvářeného a buzeného laserem 
PALS. Generuje laserový paprsek s největším jasem ze všech obdobných 
laserů na světě. Jeho poloautomatizovaný provoz umožňuje realizovat řadu 
unikátních aplikačních experimentů v oblasti interakce intenzívního 
měkkého rentgenového záření s hmotou. 
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Obr.1-3  Tým pracovníků laboratoře SOFIA s vedoucími Hanou 

Turčičovou a Petrem Strakou (vlevo a vpravo) 

 
Obr.1-5  Pavel Kubeš (vpravo) se spolupracovníky v laboratoři 

magnetického pinče na FEL ČVUT 

 
Obr.1-4  Karel Koláček (uprostřed) se spolupracovníky v laboratoři 

kapilárního pinče CAPEX v ÚFP AV ČR 

 
Obr.1-7  Oscilátor nového fs laseru s čerpacím laserem 

zakoupený v roce 2005 z prostředků Centra pro FJFI ČVUT 
Obr.1-6  Aparatura pro studium kapilárních pinčových výbojů na 

Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT 

 Hybridní pevnolátkově-jódový 10-GW laserový systém 
SOFIA (Solid State Oscillator Followed by Iodine 
Amplifiers) s pevnolátkovým oscilátorem a dvěma 
jódovými výkonovými laserovými zesilovači s výstupní 
energií až 30 J. Laboratoř laseru SOFIA (Obr.1-3) slouží 
jako vývojové pracoviště výkonových laserových systémů s 
ultrakrátkým (fs) impulzem, využívajících tzv. OPCPA 
techniky (Optical Parametric Chirped Pulse Amplification). 
Jde o vůbec první pokus o aplikaci této techniky na jódovém 
laseru. Cílem pilotního experimentu probíhajícího v 
laboratoři SOFIA je získat dostatek podkladů pro budoucí 
implementaci OPCPA metody na TW jódovém systému 
PALS. 
 Zařízení CAPEX s kapilárním pinčovaným výbojem v 
argonem plněné kapiláře slouží k vývoji plazmových 
rentgenových laserů na principu kapilárních pinčů (Obr.1- 
4). Jeho modernizovaná verze CAPEX-U z roku 2005 
umožní studovat pinčové výboje při proudech až 120 kA. 
Další obdobná zařízení s ablaujícími i neablaujícími 
kapilárami jsou vyvíjena na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. 
 Magnetický pinč na Katedře fyziky FEL ČVUT (Obr.1-5) umožňuje generovat pinčující výboje s celkovou energií 1 kJ a 
maximálním proudem v zátěži až 70 kA. 

 Pevnolátkový výkonový femtosekundový laserový systém s energií 100 mJ v impulzu o délce 100 fs a s opakovací 
frekvencí 10 Hz (v roce 2005 v 1. fázi výstavby na Katedře fyzikální elektroniky ČVUT). Na jeho dodávku proběhlo v roce 
2005 otevřené výběrové řízení. Vyhrála je firma Amplitude Technologies, Evry, Francie, která při stejné ceně nabídla víc něž 
dvakrát vyšší energii pulzu a o řád lepší kontrast než její dva konkurenti. Aparatura pro studium kapilárních pinčových výbojů 
na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a oscilátor nového fs laseru s čerpacím laserem v celkové ceně 4 875 tis. Kč bez 
DPH jsou zobrazeny na Obr.1-6 a 1-7. 
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Obr. 1-8  Příklad interferogramu opticky 
vyleštěného povrchu získaného pomocí 
rentgenového laseru v laboratoři PALS 

Obr.1- 9  Šíření energie uvnitř pěnového terče o hustotě 
10 mg/cm3 a tloušťce 0,4 mm  s 5 m Al fólií na zadní 

straně.  

 Laser obsahuje oscilátor s CW čerpacím laserem, stretcher, regenerativní zesilovač, víceprůchodový zesilovač, dvě 
Pockelsovy cely, 10-Hz čerpací laser pro zesilovače a kompresor. V roce 2005 byl dodán oscilátor včetně čerpacího diodově 
čerpaného kontinuálního laseru o výkonu 2 W v celkové ceně 2 689 tis. Kč bez DPH, zbytek bude dodán a fakturován v 
příštím roce. Unikátní specifikou naší laboratoře pak bude možnost fokusovat pulz femtosekundového laseru do 
silnoproudého kapilárního výboje.  
 V rámci mezinárodní spolupráce využívalo Centrum v roce 2005 i špičkové experimentální aparatury v zahraničí, z nichž 
jmenujme alespoň špičkový evropský elektronový urychlovač Doris III a laser na volných elektronech VUV-FEL 4. generace 
v DESY Hamburg, nejvýkonnější evropský plazmový fokus PF-1000 ve polském Swierku a nejvýkonnější evropské pinčové 
zařízení S-300 (dříve Angara-Modul) v RRC Kurčatovovův ústav v Moskvě. 
 

 V souladu s programovými cíli Centra laserového plazmatu byla výše uvedená experimentální zařízení v roce 2005 
využívána pro koordinovaný základní výzkum laserového a laserujícího plazmatu, s konkrétním zaměřením na  

- experimentální a teoretické studium plazmatu a horké husté hmoty vytvářené výkonovými pulzními lasery různých typů a 
silnoproudými pinčovanými výboji s ohledem na jejich využití např. v oborech inerciální termojaderné fúze, laboratorní 
astrofyziky a materiálového výzkumu, 

- využití vysokoparametrového plazmatu jako zdroje měkkého rentgenového záření, energetických a vysoce nabitých iontů 
a rázových vln o vysokých tlacích, zejména však jako aktivního média plazmových rentgenových laserů,  

- využití plazmových zdrojů elektromagnetického záření pro výzkum interakce intenzívního záření s hmotou. 
 

 Experimenty prováděné v laboratořích Centra pouze domácími pracovníky 
a studenty jsou spíše výjimkou. Již v počátečním roce projektu se na většině 
prací Centra podíleli zahraniční spolupracovníci a doktorandi. V první řadě to 
byli vedoucí a členové evropských výzkumných skupin, které se zúčastnili 
mezinárodních experimentů prováděných v laboratoři terawattového jódového 
laseru PALS v rámci evropského koordinovaného projektu LASERLAB-
EUROPE (projekt 6. rámcového programu EU číslo RII3-CT2003-506350). 
Pracovníci Centra poskytují těmto experimentům plnou odbornou, technickou 
a logistickou podporu, podílejí se na jejich realizaci a na interpretaci výsledků. 
Velkým magnetem pro zahraniční spolupracovníky laboratoře PALS je náš 
plazmový rentgenový laser, vhodný pro nejrůznější technické i vědecké 
aplikace. V roce 2005 zde skupina Gérarda Jamelota z francouzské laboratoře 
LIXAM spolu s pracovníky našeho oddělení rentgenových laserů pod vedením 
Bedřicha Ruse zkoumala mechanismus poškozování povrchů plošných 
optických prvků vlivem silné optické zátěže, jež brání zvyšování výkonu u 
velkých evropských laserů. V Evropě má pouze laser PALS dostatek energie 
aby současně zajistil zatěžování zkoumaného optického prvku i čerpání 
rentgenového laseru, s jehož pomocí lze potřebná interferometrická měření 
(Obr.1-8) deformace povrchu provádět s nezbytnou přesností (řádově 

nanometry) i časovým rozlišením (zlomky nanosekundy). V průběhu experimentu byly zjištěny např. zatím ne zcela 
objasněné dočasné změny optické propustnosti optických prvků i při poměrně malých energiích zatěžovacího laserového 
pulzu.  
 Skupina rentgenového laseru v roce 2005 rovněž pracovala na interpretaci výsledků laboratorního astrofyzikálního 
experimentu, při kterém byla pomocí rentgenového laseru měřena propustnost laserového kovového plazmatu pro měkké 
rentgenové záření na vlnové délce 21,2 nm. Na tomto experimentu se v naší laboratoři podílela skupina pracovníků z 
University v Yorku pod vedením Grega Tallentse. Použití rentgenového laseru je jediný způsob jak získat vstupní data 
potřebná pro modelové výpočty atmosfér hvězd včetně našeho Slunce. V roce 2005 proběhla v laboratoři PALS rovněž první 
fáze jiného astrofyzikálního experimentu, tentokrát ve spolupráci se 
skupinou pracovníků z francouzské observatoře Paris-Meudon. Jejich 
cílem je prostudovat strukturu a rychlost radiačních rázových vln 
vyvolaných v plynech výkonovým laserovým pulzem. Výsledky 
experimentu poslouží porozumění mechanismu interakce 
plazmových výtrysků z mladých hvězdných objektů s mezihvězdnou 
hmotou. 
 Z klasických plazmových experimentů prováděných v laboratoři 
PALS v roce 2005 zmiňme alespoň práce realizované v rámci 
systematického studia laserové ablace, urychlování letících (flyer) 
terčů a tvorby kráterů při interakci bodově fokusovaného laserového 
svazku s terčíky z nejrůznějších kovových i nekovových materiálů. 
Podíleli se na nich vedle pracovníků Centra z laboratoře PALS a z 
FJFI ČVUT zejména kolegové z polského ústavu IPPLM ve Varšavě 
pod vedením Jerzyho Wołowského a Tadeusze Pisarczyka a rovněž z 
ruského ústavu TRINITI v Troicku. Jedním z jejich cílů je využít 
např. pěnové vrstvy (Obr. 1-9) o velmi malé hustotě pro vyhlazování 
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Obr.1-10  Interferogram tantalového plazmového 

jetu pozorovaného při terčíkových experimentech na 
laseru PALS 

tzv. laserového imprintu, tedy počátečních nehomogenit laserového 
plazmatu kopírujících nerovnoměrnosti vlastní každému laserovému 
svazku. Získané experimentální výsledky prokázaly značnou účinnost této 
metody, jež může být využita při realizaci laserové inerciální termojaderné 
fúze. Obdobně laserové ablační urychlování malých planárních terčů 
pomáhá simulovat pohyb těžké části velké sférického termojaderné pelety. 
Všechny tyto experimenty proto spadají do kategorie pomocných (keep-
in-touch) aktivit termojaderného výzkumu v rámci dohod národních 
asociací EURATOM. Koncem roku byla při interferometrickém studiu 
expanze laserového plazmatu vytvářeného na povrchu terčů z různých 
kovových materiálů objeveny zatím nikde nepozorované velmi husté a 
překvapivě stabilní ostré plazmové výtrysky (jety) – Obr.1-10, jež mohou 
být výsledkem intenzívního radiačního chlazení expandujícího plazmatu a 
být tak miniaturní obdobou jevů provázejících v astrofyzikálním měřítku 
tvorbu hvězd. 
 Výčet experimentů prováděných v laboratoři PALS v roce 2005 je 
nutno doplnit o práce zaměřené na vývoj plazmových zdrojů vysoce 

nabitých energetických iontů pro iontovou implantaci, jejich výsledkem bylo mj, objasnění role nelineárního mechanismu 
samofokusace laserového svazku při urychlení skupiny iontů s nejvyšší pozorovanou energií (desítky MeV). Ve spolupráci se 
skupinou Jaroslava Civiše z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR byly zkoumány elektrochemické procesy v 
laserovým svazkem iniciovaném výboji ve směsi plynů, simulující složení pradávné atmosféry Země. Oldřicha Renner a 
Eduard Krouský společně s pracovníky ČVUT v laboratoři PALS rozvíjeli pokročilé metody rentgenové spektroskopie 
laserového plazmatu s velkým prostorovým i spektrálním rozlišením a aplikovali nové techniky diagnostiky tvrdého 
rentgenového záření (s energií nad 4 keV) a energetických elektronů. Libor Juha společně se skupinou rentgenového laseru a 
skupinou Henryka Fiedorowicze a Andrzeje Bartnika z MUT ve Varšavě zkoumali ablační procesy při interakci měkkého 
rentgenového záření s pevnými látkami. Jedním z výsledků posledně jmenovaných prací, prováděných v součinnosti s 
laboratořemi DESY v Hamburgu a University v Coloradu, je srovnání účinnosti rentgenové ablace při použití rentgenových 
zdrojů různých typů: rentgenových laserů pracujících na různých vlnových délkách, nekoherentního plazmového zdroje 
tvořeného plynným laserovým terčíkem, laseru na volných elektronech a synchrotronu. Zkoumala se přitom rovněž možnost 
vytváření exotických uhlíkových molekul fullerenového typu pomocí VUV záření. 
 

 Hlavní úlohou laboratoře SOFIA v rámci Centra je aplikace pokročilé techniky optického parametrického zesílení 
čirpovaného pulzu (OPCPA) na výkonovém jódovém laseru, s cílem generovat velmi krátké laserové impulzy s délkou řádově 
desítky femtosekund a výkonem řádu terawattů. Podstatou této techniky je zesilování časově roztaženého a frekvenčně 
lineárně modulovaného impulzu pomocného femtosekundového Ti:safírového laseru širokopásmovými krystalovými 
parametrickými zesilovači a jeho opětné časové stlačení optickým difrakčním kompresorem. U nás používáme dva zesilovače, 
první krystalem LBO a druhý s krystalem KDP. Energii přitom parametrickým zesilovačům dodává jiný výkonový laserový 
svazek, v našem případě svazek na 3. harmonické frekvenci jódového laseru. 
 

 V rámci těchto prací byl dokončen a otestován prodlužovač impulzu Ti:safírového laseru (z 10 fs na 300 ps) i následný 
kompresor. Pro laserový svazek o průřezu několika cm byla ověřena možnost komprese laserového impulzu na délku kratší 
než 20 fs, při střední vlnové délce 800 nm (Obr.1-11). Výkonová 
propustnost kompresoru se blíží teoretické limitě a spektrum 
zkompri-movaného svazku zůstává neporušeno v šířce více než 
200 nm. Tento výborný výsledek umožnil připravit konstrukční 
návrh finálního kompresorového tělesa. Jeho vakuová součást byla 
již zadána do výroby. Paralelně pokračovaly práce na optimalizaci 
hybridního pevnolátkově-jódového laseru, jež využívá unikátní 
kombinace komerčního parametrického oscilátoru MOPO-HF a 
řetězce jódových výkonových zesilovačů. Oscilátor MOPO-HF byl 
modifikován tak, aby se v něm podstatným způsobem zvýšila 
konverze do záření s vlnovou délkou odpovídající jódovému laseru 
(1315 nm). Byl optimalizován optický systém zavádění svazku do 
jódových zesilovačů a výstupní svazek koncového stupně 
konvertován do svazku na 3. harmonické (vlnová délka 438 nm) s 
energií několika joulů, kterým jsou čerpány oba krystalové 
parametrické zesilovače (LBO a KDP) systému OPCPA. V této 
souvislosti byl ověřován systém synchronizace Ti:safírového laseru (opakovací frekvence 75 MHz) a MOPO-HF oscilátoru 
(10 Hz). Byl sestaven a otestován nový systém diagnostiky všech svazků OPCPA systému. Správná funkce celého OPCPA 
řetězce včetně parametrických zesilovačů byla ověřena při čerpání zesilovačů svazkem o malé energii přímo z MOPO-HF 
oscilátoru přeladěného na potřebnou frekvenci. Klíčový experiment s čerpáním parametrických zesilovačů svazkem na 3. 
harmonické frekvenci jódového laseru byl z technických příčin odložen na počátek roku 2006. 

 
Obr.1-11  Korelační diagram prozatím nejkratšího 

zkomprimovaného laserového impulzu získaného v laboratoři 
SOFIA (pološířka impulzu 13,5 fs) 
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 V laboratoři kapilárních pinčů v ÚFP AV ČR byly na zařízení CAPEX proměřeny parametry svazku měkkého 
rentgenového Ar8+ laseru pracujícího na vlnové délce 46,88 nm. Energie záření je relativně malá (0,5 J), ale kvalita svazku je 
velmi dobrá (divergence 1,9 mrad – tj. mezi trojnásobkem až sedminásobkem difrakčního limitu v závislosti na profilu 
svazku). Nový kapilární experiment CAPEX-U má větší příčné rozměry, čtyřkanálové laserem spínané jiskřiště a volný 
optický přístup k oběma koncům kapiláry. Zařízení se skládá se z Marxova generátoru, impulzní formovací linky, plynem 
plněného a laserem spínaného jiskřiště a keramické kapiláry. Laserem spínané jiskřiště zajistí velmi nízký rozptyl okamžiku 
sepnutí ve srovnání se současným zařízením CAPEX, kde jiskřiště pracuje v režimu samoprůrazu. Amplitudu impulzního 
proudu zkratovanou kapilárou se podařilo zvýšit na 120 kA. To je velmi dobrý příslib pro zesílení spontánní emise na 
vlnových délkách kolem 13 nm. Kapilára může být v budoucnu nahrazena zařízením s explodujícím drátkem ve vodě lokálně 
stlačené fokusovanou rázovou vlnou, jež může otevřít cestu ke zcela novým typům rentgenových laserů. 
 

 Skupina Centra na FJFI se mj. zabývala vývojem numerických kódů a jejich aplikací pro modelování interakce 
intenzivního laserového záření s terči. Pro modelování interakcí subnanosekundových laserových pulzů s pěnami a s 
dvojitými letícími (flyer) terči byl vyvinut dvojdimenzionální Arbitrary Langrangian Eulerian kód (ALE), překonávající 
obvyklý kolaps Lagrangeovské sítě. Na Obr. 1-12 je znázorněna simulace experimentu na laseru PALS pro okamžik nárazu 
laserem urychleného cylindru na pevný terč, tlustými čarami jsou znázorněna rozhraní mezi pevnou a kapalnou fází (vlevo) a 

mezi kapalnou a plynou fází (vpravo). Do PIC kódu pro simulaci femtosekundových pulzů s terči byly doplněny procesy 
ionizace srážkové a optickým polem. Na pravém obrázku Obr.1-13 je úhlové spektrum elektronů urychlených do terče pro 
experiment v MBI Berlín. Žlutě jsou označeny elektrony uvolněné ionizací optickým polem z 2p slupky titanu, jejíž ionizace 
probíhá v okolí maxima pulzu, ostatní elektrony jsou značeny červeně.  
 

 Skupina z FEL ČVUT prováděla v roce 2005 mj. měření časové korelace rentgenového záření a produkce elektronů a 
neutronů při implozi wolframového lineru na deuterizované vlákno na zařízení S-300 v Ruském výzkumném centru Kurčato-
vově institutu v Moskvě. Jedním z důležitých výsledků je zjištění, že urychlení nabitých částic na velmi vysoké energie, 
dokumentované pozorovanou generací fúzních neutronů z DD-reakce, probíhá až v době rozvoje helikální nestability několik 
desítek nanosekund po vlastním pinči. Na 
oscilogramech na Obr.1-14 jsou znázor-
něny časové průběhy celkového proudu 
výbojem, přiloženého napětí, měkkého 
rentgenového záření a zpožděných 
impulzů tvrdého rentgenového záření a 
neutronů. Vpravo (Obr.1-15) je příklad 
záznamu pěti po sobě jdoucích obrázků 
časového vývoje pinčové struktury z 
jednoho výstřelu, získaného diagnostickou 
stínovou metodou. 
 
 Tento výčet aktivit Centra není 
samozřejmě ani zdaleka úplný. Jeho cílem 
bylo pouze ilustrovat alespoň některé 
vybrané výsledky z celkem 133 prací 
publikovaných v roce 2005 pracovníky 
Centra v odborných periodikách a na 
mezinárodních konferencích v zahraničí i 
v tuzemsku  
 

Obr.1-12  Profily hustoty získané ALE hydrodynamickou simulací 
nárazu laserem urychleného hliníkového disku na masivní terč. 

 
Obr. 1-13  Úhlově-rychlostní spektrum elektronů urychlených do terče 

získané 1D3V PIC simulací se zahrnutím ionizace. 

Obr.1-14  Časové průběhy elektrického proudu 
(černě), napětí (červeně), měkkého rtg záření (modře) 

a impulzů tvrdého rtg záření (hnědě) a neutronů 
(zeleně) při implozi lineru na zařízení S-300. 

 
Obr. 1-15  Stínogramy vývoje pinčové 
struktury při implozi lineru na zařízení 

S-300 
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 2. Postup řešení projektu LC528 v roce 2006 

 Všechny teoretické i experimentální práce na řešení projektu Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2006 
v podmínkách velmi těsné spolupráce všech jeho výzkumných pracovišť, zahrnujících stejně jako v roce 2005 Oddělení 
laserového plazmatu, Oddělení rentgenových laserů a Oddělení nelineární optiky ze Sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, 
dále Oddělení laserového plazmatu a tým CAPEX z ÚFP AV ČR a laboratoře vyčleněné pro Centrum na katedře fyzikální 
elektroniky FJFI ČVUT a na katedře fyziky FEL ČVUT.  
 K již existujícím experimentálním zařízením Centra, k nimž patří  

 terawattový jódový laserový systém PALS s rozsáhlou infrastrukturou,  
 plazmový rentgenový laser s aplikačními nástavbami, 
 hybridní pevnolátkově–jódový 10-GW laserový systém SOFIA s titan-safírovým femtosekundovým laserem OPCPA 

systému, 
 pevnolátkový výkonový femtosekundový laserový systém s opakovací frekvencí 10 Hz na FJFI ČVUT, 
 drátkový magnetický pinč FEL-150 na FEL ČVUT a modernizovaná verze kapilárního pinče CAPEX-U v ÚFP,  

přibyla v roce 2006 zařízení nová, zejména 

 vysokorepetiční titan-safírový subpikosekundový femtosekundový oscilátor s regenerativním zesilovačem a 
synchronizační jednotkou, instalovaný koncem roku v laboratoři PALS jako první část generátoru nového 
diagnostického laserového svazku a 

 zařízení SHOW (SHOck Wave) pro stabilizací pinčujícího výboje blízkou vodní stěnou. 

 Výzkumné práce v Centru lze v zásadě v zásadě rozdělit, v souladu "dílčími cíli" stanovenými poskytovatelem dotace pro 
uplynulý rok, na tři oblasti: 

1. Základní výzkum laserového plazmatu v užším slova smyslu, tj. plazmatu vytvářeného pulzními výkonovými lasery 
generujícími záření v infračervené, viditelné i měkké rentgenové oblasti. Cílem je získat nové poznatky o vytváření, 
dynamice, kinetice a využitelnosti laserového plazmatu pro praktické aplikace, jako jsou generátory záření, nabitých 
částic, rázových vln nebo plazmové reaktory pro inerciální termojadernou fúzi. V této oblasti se vývoj posouvá ke 
stále větším hustotám energie, tj. k stále větším hustotám a teplotám lasery vytvářeného plazmatu, resp. tzv. husté 
horké hmoty. S tím souvisí i v Centru prováděný vývoj nových laserových systémů, schopných generovat velmi 
krátké impulzy s výkonem mnohonásobně převyšujícím i výkon stávajícího terawattového laseru PALS.  

2. Vývoj a aplikace plazmových rentgenových laserů, jejichž základem je v Centru vyvinutý a optimalizovaný 
plazmový zinkový rentgenový laser. Díky jeho stále se rozšiřujícím aplikačním možnostem je výzkum v oboru 
plazmových rentgenových laserů jedním z nosných pilířů výzkumného programu Centra, jemuž je nyní věnována 
podstatná část provozní kapacity terawattového laseru PALS. V minulém roce, obdobně jako v létech minulých, zde 
byla provedena řada unikátních experimentů s prioritními výsledky v oblasti laserové fyziky, fyziky plazmatu, 
laboratorní astrofyziky, rentgenové ablace i radiační biofyziky. Laser PALS je pro aplikace rentgenových laserů 
velmi mocným nástrojem, neboť díky své velké výstupní energii umožňuje paralelně k čerpání rentgenového laseru 
synchronizovaně generovat i relativně velké objemy pomocného (terčíkového) laserového plazmatu pro rentgenové 
interakční experimenty.  

3. Výzkum rychlých impulzních kapilárních a jiných pinčujících výbojů, jež jsou významnými kandidáty na 
realizaci laboratorních generátorů měkkého rentgenového záření a rentgenových laserů malých rozměrů, vhodných 
pro praktické aplikace. Naproti tomu velká pinčová zařízení ve světě jsou stále nadějnými kandidáty na realizaci 
inerciální termojaderné fúze a v současné době drží rekord co do výkonu plazmatem generovaného rentgenového 
záření. Vedle vývoje vlastních pinčových zařízení využívají pracovníci Centra dlouhodobě i obdobná zařízení s 
větším výkonem v zahraničí. Proto je experimentální i teoretický výzkum kapilárních výbojů a magnetických 
pinčů třetím hlavním pilířem jeho výzkumného programu. 

 Jak vyplývá z přehledu aktivit Centra a výsledků v roce 2006 prováděných prací v předchozích kapitolách této zprávy, 
většiny z nich bylo dosaženo též díky významné podpoře mezinárodní spolupráce ze strany poskytovatele dotace. Společné 
experimenty byly prováděny jak na domácích pracovištích Centra, tak v zahraničních laboratořích. Rovněž tak teoretické 
práce Centra využívají dat získaných na srovnatelných domácích i zahraničních experimentálních zařízeních, naši teoretici a 
tvůrci simulačních programů pracují na interpretaci společných experimentů v zahraničí a naopak. 
 Není v možnostech a ostatně asi ani účelem tohoto přehledu podrobně popsat všechny práce prováděné v uplynulém roce 
na jednotlivých pracovištích Centra. K tomuto účelu zájemci vydatně poslouží celkem 168 publikovaných článků a příspěvků 
v konferenčních sbornících, jejichž autory či spoluautory byli vloni pracovníci Centra. Proto se v dalších odstavcích této 
zprávy soustředíme převážně na charakteristické experimentální, teoretické a vývojové práce prováděné v domácích 
laboratořích Centra.  
 
 Experimenty s laserovým plazmatem v laboratoři PALS a jejich interpretace 
 
 Plazmové jety a rázové vlny, laserová ablace 

 Směrové proudy horkého plazmatu jsou velmi hojné v celém Vesmíru. Astronomové je pozorují na dálku jako zářivé 
výtrysky hmoty z aktivních galaktických jader, supernov či mladých hvězdných objektů. Pro vývoj Vesmíru jsou plazmové 
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jety velmi důležité - v tzv. protostelárních jetech se například rodí nové hvězdy. Moderní výkonové impulzní lasery umožňují 
vytvářet miniaturní analogie těchto astrofyzikálních objektů i v pozemských podmínkách. Ve společné laserové laboratoři 
PALS se v roce 2005 podařilo vytvořit velmi stabilní husté plazmové jety soustředěním paprsku impulzního jódového laseru 
na terčík zhotovený z těžkého kovu, umístěný ve vakuové komoře. Pozorované jety mají průměr jen asi 0,3 mm a trvají jen 
několik nanosekund, je v nich však akumulována značná část energie laserového paprsku. Proto by mohly být využity nejen 
k laboratorním astrofyzikálním experimentům, ale i jako nástroj k zapálení termojaderné pelety v tzv. "jet fast ignition" 
systémech pro termojadernou fúzi. Studium plazmových jetů a optimalizace podmínek pro jejich vytváření pokračovalo na 
laserovém systému PALS i v roce 2006, ve spolupráci s experty z varšavského ústavu IPPLM vedených prof. T. Pisarczykem. 
O jejich teoretickou interpretaci a modelování se postarali naši kolegové z francouzské laboratoře CELIA v Bordeaux. Loňské 
experimenty ukázaly, že při energii jódového laseru 100 J dochází k optimálnímu zformování plazmového jetu na terčích 
z různých těžkých kovů (Ag, Cu, Ta, Pb) při poloměru ohniskové skvrny laseru okolo 300 m. Jety se však vytvářejí i při 
daleko menších energiích řádu 10 J. Podle teoretického modelu je za jejich formování zodpovědné nikoliv spontánně vzniklé 
magnetické pole, nýbrž radiační chlazení centrální oblasti laserového plazmatu. Experimenty s jety budou pokračovat 
i v příštím roce, kdy budeme zkoumat jejich interakci navzájem i s okolním plynovým prostředím.  

 Spektra laserem vytvářených hliníkových plazmových jetů byla vloni v laboratoři PALS studována v rámci 
mezinárodního projektu „Application of interpenetrating plasma jets to charge exchange processes“ (vedoucí F. Rosmej, 
Universita v Bordeaux). Při těchto experimentech byla pozorována silná emise čárových přechodů od několika nábojových 
stavů hliníkových iontů (Li-podobných až Ne-podobných) ve spektrální oblasti 450 – 550 nm. Byly provedeny simulační 
výpočty pozorovaných spekter, jež demonstrují možnost využití spekter vysoce nabitých iontů v hustém plazmatu pro určení 
prostorového rozložení nábojových stavů v plazmovém jetu, případně i možnost měření interních magnetických polí.  
 Emisní spektra byla změřena i v rámci druhé etapy dalšího mezinárodního laboratorního astrofyzikálního experimentu 
„Radiative shocks of astrophysical interest at PALS“, vedoucí Ch. Stehlé, Observatoire de Paris, Meudon, Francie), jehož 
cílem je prostudovat strukturu a rychlost zářivých rázových vln vyvolaných v plynech o vysokém tlaku výkonovým 
laserovým pulzem. Rovněž tyto experimenty budou pokračovat i v příštím roce. 
 
 Využití pěnových vrstev pro vyhlazování laserového imprintu 

 Skupina FJFI provedla na laseru PALS experiment, kdy byla poprvé ve světovém měřítku měřena rychlost vzniku 
transparentnosti v podkritických pěnách (elektronová hustota neh v plně ionizované homogenizované pěně je menší než 
kritická hustota nc pro danou vlnovou délku laseru) s mikrometrovými póry. Cílem je prozkoumat možnost použití vrstvy 
pěny jako dynamické stochastické fázové destičky pro homogenizaci laserových svazků pro inerciální fúzi i jinde. Na obrázku 
(Obr.2-2) je pro ilustraci uveden změřený tvar laserových pulzů procházejícího vrstvou pěny o hustotě neh  ½ nc. Protože 
pěna je zpočátku průhledná, čelo laserového pulzu prochází vrstvou pěny do té doby, než se na stěnách pórů vytvoří 
nadkritické plazma. Později je pro tenké vrstvy pěny transparentnost obnovena. Pro řidší pěny je transparentnost obnovena 
rychleji a ztráty v pěně se zmenší. Výsledky indikují možnost nalezení režimu vhodného pro homogenizaci laserových 
svazků. 
 Možnost vyhlazovat laserový imprint nejen pomocí pěnových vrstev, ale i plynu impulzně napouštěného do prostoru před 
laserový terčík, byla na PALSu zkoumána též v rámci mezinárodního projektu „Study of foam and gas smoothing of laser 
energy deposition“ (vedoucí D. Batani, Universita Di Milano-Bicocca, Itálie).  
 
 Hydrodynamické simulace průniku laserového záření do podkritické pěny 

 Jednodimenzionální hydrodynamické simulace ukázaly, že rychlost průniku laserového záření do podkritické pěny je 
řízena plošnou hustotou stěn póru. Pro pěny o nízké hustotě a mikronové velikosti póru je plošná hustota tak malá, že laserové 
záření skinuje stěnami, nahřívá celou tloušťku stěny a stěna expanduje symetricky na obě strany (režim explodující fólie). 

 
 

Obr.2-1  Podélný řez plazmovým jetem zformovaným na stříbrném terčíku při energii dopadajícího laserového paprsku 100 J a 
poloměru ohniskové skvrny 300 m v čase 5 ns (vlevo) a 8 ns (vpravo) po vzniku jetu. Vrstevnice na obrázku získaném pomocí 

laserové interferometrie odpovídají různým hodnotám hustoty plazmatu. Na periférii jetu je hustota částic 1x1018 cm-3. 
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Obr. 2-4  Momentka fázového prostoru elektronového plynu 
vnější koróny laserového plazmatu. 

 
 

Obr.2-2  Průchod laserového svazku vrstvou pěny ve srovnání 
s průchodem vakuem. Laserový pulz má energii 150-170 J, vlnovou 

délku 438 nm a trvá 320 ps. TAC pěna má hustotu 9 mg/cm3  
a tloušťku 200 a 400 m. 

 
Obr.2-3  Barevná mapa hustoty (v g/cm3) vypočtená 2D simulací 
v cylindrické geometrii pomocí ALE kódu v čase 20 ps. Laserový 

svazek dopadá zprava. Intenzita 3.7 ×1014 W/cm2, náběh pulzu 1 ps. 
Fialová čára označuje první kritickou 

hustotu pro laser. 

V tomto režimu je průnik záření do pěny podstatně rychlejší než v ablačním režimu pro větší plošné hustoty stěn pórů. Pro 
dvojdimenzionální simulování interakce laserového svazku s pěnou byla použita cylindrická verze moderního ALE (Arbitrary 
Lagrangian-Eulerian) hydrodynamického kódu vyvinutého na FJFI ČVUT. Dvojdimenzionální modelování interakce 
laserového záření s pěnou s uvážením její struktury je velmi obtížné, proto jsou výsledky jen kvalitativní. 

 

 Simulace kinetických procesů ve vnější koróně laserového plazmatu 

 V rámci teoretických prací prováděných v Centru ve FZÚ AV ČR pod vedením Karla Rohleny byl vyvinut počítačový 
kód řešící v jedné prostorové dimenzi soustavu skládající se z Vlasovovy kinetické rovnice zahrnující selfkonzistentní 
elektromagnetické pole a reziduální srážky elektronů s ionty spolu s Maxwellovými rovnicemi. Cílem výpočtu bylo získat 
celkový obraz o evoluci elektronové rozdělovací funkce v oblasti vnější korony laserového plazmatu vytvořeného dopadající 
laserovou vlnou, kde dochází k Ramanovu rozptylu. K hlavním výsledkům těchto prací patří  získání celkového obrazu 
evoluce elektronové rozdělovací funkce ve vnější koróně laserového plazmatu včetně zachycování částic v potenciálních 
minimech dceřiných elektrostatických vln doprovázejících Ramanův rozptyl i v jejich nerezonančních nelineárních 
kombinacích, tzv. kvazimódech. 
 Pokročilé nelineární stádium interakce vykazuje kaskádování, tj. Ramanovým rozptylem generovaná zpětná 
elektromagnetická vlna je znovu rozptýlena, čímž opět vzniká dceřiná elektrostatická vlna šířící se však v tomto případě proti 
směru dopadajícího laserového svazku a tudíž urychlující zachycené elektrony v opačném směru než primární vlna. 
 Pokud se v simulacích připustí možnost vzniku postranních pásem Ramanovým rozptylem generované elektrostatické 
vlny, objeví se v důsledku zachycování elektronů nestabilita na zachycených částicích, která vede ke generaci celého spektra 

elektrostatických vln na frekvencích blízkých k původní vlně a 
ve svém důsledku k úplnému narušení mechanizmu 
zachycování. Ve výpočtu tak nastane opakování cyklu, během 
kterého nejprve dojde k zachycení elektronů v primární 
elektrostatické vlně a pak se rozvine se nestabilita na 
zachycených částicích a objeví se postranní pásma, jež 
zachycené částice uvolní z potenciálních minim. Tím ovšem 
zanikne i nestabilita na zachycených částicích, postranní pásma 
zmizí a celý děj se opakuje od začátku. 
 Na Obr.2-4 je zachycen fázový prostor elektronového 
plynu v plazmatu vnější koróny v okamžiku otevření 
potenciálních minim urychlující elektrostatické vlny v 
důsledku nárůstu postranních pásem. Opakující se struktury ve 
tvaru ohonů, navazující na periodicitu rozdělovací funkce v 
horní části obrázku (kladné rychlosti), představují urychlené 
elektrony. Při pečlivějším pohledu je v nich patrné malé lokální 
maximum odpovídající zachycování částic v nerezonančním 
kvazimódu. 
 

 Simulace interakce femtosekundových laserových 
 pulzů s terči 

 Na FJFI ČVUT byl v roce 2006 vyvinut nový 2D3V (tj. obsahující 2 prostorové a všechny 3 rychlostní souřadnice) 
relativistický elektromagnetický Particle-In-Cell (PIC) kód pro popis interakce intenzívních femtosekundových laserových 
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pulzů s terči. Tento kód byl použit pro studium možnosti urychlování iontů na vysoké energie, především v terčích 
s omezenou hmotou, jako jsou například mikrokapky.  
 Na Obr.2-5 je elektrické pole při interakci laserového pulzu s kapkou o průměru 4 vlnové délky  a o hustotě čtyřikrát 
větší, než je kritická hustota. Kapka je modelována v 2D přiblížení jako nekonečný válec. Po skončení laserového pulzu se 
kolem kapky vytvoří ambipolární pole, které urychluje ionty. Vzhledem k omezení příčného rozměru ambipolární vrstvy je 
energie iontů při interakci laserového papersku s různými terči maximální právě pro kapky (Obr.2-6). 

 
 Výzkum mechanizmů urychlení iontů v laserovém plazmatu 

 V roce 2006 byly postupně zpracovávány výsledky experimentálního studia mechanizmů urychlování iontů v laserovém 
plazmatu, prováděného v laboratoři PALS v předchozích obdobích. L. Láska, J. Krása a jejich spolupracovníci věnovali 
největší pozornost plazmatu vytvářenému fokusovaným laserovým paprskem na tantalovém terčíku. Z časových průběhů 
iontových proudů, zaznamenaných pomocí iontových kolektorů, bylo ve čtyřech základních skupinách tantalových iontů 
rozlišeno celkem 14 podskupin (grup). Středním rychlostem jednotlivých grup v rozmezí od 5x106 cm/s do 5x108 cm/s 
odpovídají energie iontů od Ei ~2 keV do 20 MeV. Grupa superrychlých iontů byla přitom registrována při poloze ohniska 
laseru (FP) vzhledem k povrchu terčíku v rozmezí –600 m < FP < 100 m – Obr 7. Maximální registrované náboje iontů se 
pohybovaly kolem 50+ (Obr.2-8). Proudová hustota grup nejrychlejších iontů výrazně roste od prahové hodnoty intenzity 
laseru IL ~ 2x1014 W/cm2 a dosahuje maximálních hodnot až ~80 mA/cm2 (1 m od terčíku). Překvapivé jsou oscilující 
závislosti proudu jednotlivých skupin, resp. grup iontů, na poloze ohniska s periodou ~ 200 m pro FP<0, které vykazují 
maxima a minima na zhruba stejných polohách FP pro všechny iontové skupiny.  
 Analogickou závislost lze najít i u jednotlivých nábojových skupin iontů. Dvě modulovaná maxima (nalevo a napravo od 
FP=0) jsou dominantní pro ionty s nábojovým číslem nižším než 30+. Vzdálenost superponovaných píků pro FP<0 je opět 
~ 150-200 m. U vyšších nábojových čísel se objevuje jedno maximum v okolí FP=0, které se posouvá do poloh FP<0 pro 
nábojová čísla vyšší než 31+. Postranní maxima pro ionty s nábojovým číslem nižším než 30+ lze připsat, podobně jako 
v případě měkkého rentgenového záření, termálním elektronům. Takový průběh závislosti odpovídá objemovému efektu 

 
Obr. 2-5  Normalizovaná absolutní hodnota elektrického pole při interakci 
laserového pulzu o amplitudě  a0=10 (I=2×1020 W/cm2 pro titan-safírový 

laser), délce pulzu 10 period  a šířce svazku 4 v okamžiku 5  po 
příchodu maxima pulzu na přední stranu terče. 

Obr. 2-6  Energetické spektrum iontů urychlených při interakci laserového 
pulzu o bezrozměrné amplitudě a0=10 s folií o tloušťce 4, s úsekem fólie 

4×4 (square) a s kapkou (sphere) o průměru 4. Energie iontů je největší 
pro kapku a roste s délkou pulzu. 

 
Obr. 2-7. Energie jednotlivých grup tantalových iontů v závislosti na relativní 

poloze ohniska FP vůči povrchu laserového terče. 

 
 

Obr. 2-8. Nábojové číslo Z různých skupin tantalových iontů 
v závislosti na relativní poloze ohniska vůči povrchu laserového 

terče. 
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plazmatu, vyvolaném interakcí laserového svazku o spojitě se zmenšujícího průměru s terčíkem (kaustika). Maximum pro 
ionty s vyššími nábojovými čísly, podobně jako tvrdé rentgenové záření, lze spojit s existencí rychlých elektronů. Největší 
počet iontů s nejvyššími nábojovými čísly (nad 40+) byl zaregistrován pro FP<0 za podmínek, kdy je možná samofokusace 
laserového svazku. Měření prokázala, že existence této grupy nejrychlejších iontů je podmíněna probíhajícími nelineárními 
procesy. Emise měkkého (0,9-7,1 keV) i tvrdého (5,1-20 keV) rentgenového záření roste s energií laseru. Maxima tvrdého 
rentgenového záření v závislosti na poloze ohniska FP prostorově koreluje s maximem generace nejvýše nabitých iontů, 
zatímco obě maxima měkkého rentgenového záření jsou téměř symetrická vůči nulové poloze FP a odpovídají optimální 
relaci objemu a teploty produkovaného plazmatu, v souhlase s již dříve publikovanými experimenty.  
 V rámci těchto prací byla rovněž porovnávána ablace a tvorba kráterů v terčíku při různých laserových intenzitách (při 
5x109 W/cm2 s Nd:YAG laserem v Catanii a při 3x1016 W/cm2 s jódovým laserem PALS v Praze). Pokud jde o kráter, jeho 
průměr v závislosti na FP má překvapivě maximum u FP=0 a dvě více či méně výrazná minima symetricky na každé straně 
(nezávisle na vlnové délce, úhlu ozáření a materiálu terčíku). Taková závislost, silně připomínající analogickou motýlkovou 
závislost se třemi maximy pro rentgenové záření laserového plazmatu, byla nejvýraznější pro první harmonickou frekvenci 
laseru a kolmé ozáření terčíku. I v tomto případě jde o superpozici dvou závislostí: jedna reflektuje procesy spojené 
s termálními elektrony (postranní maxima) a druhá produkci rychlých elektronů (maximum u FP=0).  

 Teplota plazmatu, rychlosti (centre-of-mass) a další parametry iontů H+ a Cq+ (1q6), emitovaných z  polyetylénového 
terčíku ozařovaného třetí harmonickou frekvencí jódového laseru (EL = 40 – 250 J), byly určovány dekonvolucí proudových 
signálů z iontového kolektoru. Experimentální závislosti byly fitovány Kellyho-Dreyfussovou funkcí, která v sobě zahrnuje 
rychlosti tepelného pohybu iontů, adiabatické expanse plazmatu i elektrostatického urychlení iontů vytvořeným vnitřním 
elektrickým polem. Fitováním posunuté Maxwellovy-Boltzmannovy-Coulombovy funkce na naměřené závislosti 
energetického rozdělení jednotlivých Ta iontů (1 - 54+), produkovaných za podmínek existence nelineárních procesů, byly 
vyhodnoceny čtyři ”ekvivalentní teploty” (nejvyšší kolem 80 keV), odpovídající čtyřem různým grupám produkovaných 
iontů, a stanovena rovněž intenzita vnitřního urychlujícího elektrického pole. 
 Těmto a dalším výsledkům výzkumu urychlování iontů v laserovém plazmatu je věnováno celkem 38 časopiseckých 
článků a konferenčních příspěvků, publikovaných L. Láskou, J. Krásou a jejich spolupracovníky z Centra i ze zahraničí v 
létech 2005 – 2006, a další se připravují. 
 
 Chemické procesy v laserových jiskrách (LIDB) 

 Velké laserové jiskry (obr. 9) studovala skupina pracovníků Centra 
(L. Juha a další) ve spolupráci se skupinou Sv. Civiše z ÚFCH-JH AV 
ČR. Vytvářeli je fokusací jednotlivých impulzů výkonového laserového 
systému PALS o energetickém obsahu až 1 kJ do vybraných 
molekulárních plynů a jejich směsí. Tímto způsobem lze 
v kontrolovaných laboratorních podmínkách napodobit účinky dějů o 
vysoké hustotě energie (blesků, vysokorychlostních dopadů mimo-
zemských těles) na planetární atmosféry. Cílem těchto prací je objasnit 
vztahy mezi fyzikálními charakteristikami laserových jisker a jejich 
chemickými projevy do té míry, aby to umožnilo najít, optimalizovat a 
využít podobnosti v chování velkoobjemového LIDB plazmatu a 
plazmatu reálných atmosférických procesů.  
 Metodami optické a rentgenové (XUV) emisní spektroskopie byly 
zaregistrovány rozdíly v projevech LIDB plazmatu generovaného 
PALSem ve velkých objemech plynu uzavřeného v patnáctilitrové 
skleněné kyvetě a v několikamilimetrovém oblaku plynu expandujícím 
z dvojité pulzní trysky do vakua sférické interakční komory. V prvním 
případě hraje roli interakce a mísení horkého a hustého plazmatu jádra 
jiskry s okolním chladným molekulárním plynem, což se v optických 
emisních spektrech projevuje vyzařováním víceatomových species, jako 
C2 a CN, které je možno pokládat za prekurzory větších organických 
molekul. V případě pulzní trysky, horké jádro expanduje pouze do 
vnějšího inertního plynu (He) a posléze do vakua. Ve spektrech je pak skutečně vidět pouze vyzařování atomů a atomárních 
iontů. Výsledky popsaných spektroskopických měření byly publikovány v J. Phys. Chem. A110, 12113-12120 (2006).  
 Kromě spektroskopické analýzy emise LIDB (Laser Induced Discharge Beakdown) plazmatu byly v roce 2006 provedeny 
i první experimenty zaměřené na změny ve složení laserovou jiskrou exponované plynné fáze sledované metodou vysoce 
rozlišující infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a plynové chromatografie (GLC). Tyto výsledky si 
vyžádaly podrobnější rozbor všech možností, jak se dílčí procesy spojené s generací laserové jiskry (rázová vlna, krátkovlnné 
– rtg/XUV/VUV – záření, ohřev plynu v důsledku expanze a mísení plazmatu, aj.) podílejí na pozorovaných chemických 
účincích jiskry. Analýza stavu výzkumu tohoto problému byla podána v přehledovém článku, nedávno otištěném v Prog. 
Quant. Electron. 30, 75-88 (2006), kde jsou prezentovány i vybrané výsledky dalších experimentů, realizovaných v rámci 
činnosti Centra na zařízení PALS. 

 
 

Obr.2-9 Fotografie laserové jiskry, vytvořené 
fokusací ~100 J impulzu (=1,3 m; =0,4ns) ve 
směsi molekulárních plynů, v LIDB plazmatem 

emitovaném světle. Průměr diagnostických okének, 
na obrázku dobře viditelných, je 10 cm. 
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 Vývoj a aplikace plazmových rentgenových laserů 
 
 V roce 2006 byla v laboratoři PALS skupinou pracovníků Centra z Oddělení rentgenových laserů FZÚ, vedeného 
Bedřichem Rusem, a jejich zahraničními spolupracovníky provedena celá řada experimentů zaměřených na vývoj plazmových 
rentgenových laserů a jejich aplikace. Jako hlavní nástroj byl přitom využíván v Centru vyvinutý dvouprůchodový saturovaný 
zinkový laser, pracující na vlnové délce 21,2 nm. V průběhu společného mezinárodního projektu LASERLAB/PALS01240: 
„Refraction-free plasma amplifiers for new generation of X-ray laser beamlines“ (Marta Fajardo, Instituto Superior Tecnico, 
Lisabon, Portugalsko) byl např. studován průchod rentgenového záření a jeho zesílení v nezávisle vytvořeném plazmovém 
sloupci. Rekordní parametry našeho rentgenového laseru umožnily zkoumat též opacitu látek na vlnové délce 21,2 nm 
v podmínkách odpovídajících solární konvekční zóně, což bylo součástí vloni pokračujícího mezinárodního laboratorního 
astrofyzikálního projektu realizovaného ve spolupráci se skupinou studentů prof. G. Tallentse z britské University of York.  
 Dalším významným fyzikálním výsledkem byla vůbec první demonstrace Thomsonova rozptylu záření rentgenového 
laseru v hustém plazmatu. V rámci společného experimentu s pracovníky americké národní laserové laboratoře Lawrence 
Livermore National Laboratory (LLNL), zaměřeném na pilotní spektroskopická studia tohoto problému, se podařilo získat 

prvotní důkaz aplikovatelnosti techniky 
Thomsonova rozptylu měkkého rent-
genového záření pro diagnostiku hustého 
plazmatu. Při tomto experimentu bylo 
plazma vytvořené pomocným 
fokusovaným laserovým svazkem, 
dopadajícím na polypropylé-novou fólii 
tloušťky 1,2 m, sondováno paprskem 
zinkového laseru. Detekova-né emisní 
spektrum sondovaného plazmatu je 
znázorněno na Obr.2-10. V detailu při 
mnohonásobně zvětšené amplitudě je 
patrná oblast rozptýleného záření. 
Vzhledem k značnému významu těchto 
experimentů pro diagnostiku plazmatu 
v rámci výzkumu inerciální fúze 
plánujeme společně s LLNL jejich 
pokračování i v roce 2007 (projekt 
LASERLAB/ PALS01241: „X-ray laser 
Thomson Scattering for probing high 
density plasmas“, předkladatel J. Dunn, 
LLNL). 

 

 Interakce vysoce intenzívního měkkého rtg záření s hmotou 

 Soustředění paprsku zinkového rentgenového laseru do ohniska 
o průměru řadově desítky mikrometrů pomocí speciální rentgenové 
sférické reflexní optiky umožnilo pracovníkům Centra zkoumat v 
laboratoři PALS interakci hmoty s měkkým rentgenovým zářením 
dosud nikde nedosažené intenzity – a to až do 1012 W/cm2. Vůbec 
poprvé se tak podařilo proměřit transmisi vysoce intenzívního záření 
o vlnové délce 21,2 nm v hliníku a polyimidu – Obr.2-11. V horní 
části obrázku je znázorněn koeficient transmise záření hliníkovou 
fólií tloušťky 500 nm, v dolní totéž pro polyimidovou fólii tloušťky 
160 nm. Vodorovné čáry na obrázcích odpovídají transmisi pevné 
fáze hliníku (T=0,435) a polyimidu (T=0,104) pro danou vlnovou 
délku. Z obrázků je patrné dramaticky rozdílné chování hliníku a 
uhlíku (jenž je základem struktury polyimidu). V tomto případě jde 
rovněž o vůbec první měření svého druhu - obdobný experiment se 
teprve připravuje v německé laboratoři DESY/HASYLAB ve 
spolupráci DESY - LLNL. Výsledky interakčních experimentů 
s vysoce intenzívním rentgenovým zářením naleznou své využití 
např. v laboratorní astrofyzice, při testování modelů vytváření 
plazmatu o hustotě pevné fáze, či při měření účinného průřezu 
inverzního brzdného záření v měkkém rentgenovém oboru.  
 

 

Obr. 2-10  Spektrum vyzařování polypropylénového plazmatu sondovaného paprskem 
zinkového rentgenového laseru. 

 
Obr. 2-11  Transmise intenzívního záření s vlnovou 

délkou 21,2 nm v hliníku a polyimidu. 
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 Rentgenové ablační nanostrukturování materiálů 

 Intenzívní svazek rentgenového zinkového laseru byl 
v laboratoři PALS využit rovněž k pilotním testům projekční 
ablační litografie. Demagnifikací mřížky o rozměrech 100x100 
m, jež je využívána jako referenční objekt při testování 
elektro-nových mikroskopů, se v polymethylmetakrylátovém 
substrátu (PMMA) podařilo pomocí jednoho výstřelu laseru 
vytvořit strukturu, která je desetinásobnou zmenšeninou 
původní mřížky. I v tomto případě šlo o vůbec první 
demonstraci ablačního nanostrukturování tohoto druhu pomocí 
rentgenového laseru. 
 Srovnávací studie ablačního strukturování materiálů 
měkkým rentgenovým zářením generovaným různými zdroji 
prováděla skupina pracovníků Centra vedená L. Juhou jednak 
na zinkovém rentgenovém laseru v laboratoři PALS, jednak na 

laseru na volných elektronech FLASH (Free-electron LASer in Hamburg). Tyto experimenty byly motivovány faktem, že v 
dané kombinaci vlnové délky, délky impulzu a intenzity záření nebyla dosud interakce laserového svazku s hmotou 
studována. Kromě toho lze ovšem pro tyto aktivity identifikovat zdroje motivace v potenciálním využití poznaných procesů 
pro přímé nanostrukturování technicky významných materiálů a vývoj na něm založených nových nanotechnologických 
postupů, jakož i pro testování odolnosti prvků rentgenové optiky vystavených účinkům krátkovlnného intenzívního záření, 
stanovení obsahu energie velmi silných impulzů rentgenového záření, realizaci unikátních stavů hmoty atp. 
 Výhodou rentgenových laserů na volných elektronech je především možnost nepřetržité přeladitelnosti v širokém 
intervalu vlnových délek a velmi krátká doba trvání laserového impulzu, kvalita svazku (zejména jeho příčná koherence a 
plná polarizace), velmi krátké, relativně energetické pulzy a v budoucnu poměrně přímočarý posun do oblasti velmi krátkých 
vlnových délek až do oblasti keV energií. Nevýhodou naopak jsou velmi vysoké náklady, nízká stabilita parametrů svazku a 
experimentální náročnost, vyžadující velké týmy operátorů, a obrovské rozměry. Výhody plazmových laserem čerpaných 
rentgenových laserů naopak spočívají ve vysoké energii impulzu (až 10 mJ na systému PALS v Praze), excelentní stabilitě 
výstupních parametrů a dobré koherenci, pro transientní systémy pak ve vysoké opakovací frekvenci, malých rozměrech na 
laboratorním stole a pikosekundové délce impulzu. Naproti tomu nevýhodou plazmových rentgenových laserů je fixní vlnová 
délka, daná laserovým přechodem příslušného iontu v plazmatu, a ne zcela zvládnutý přechod k vlnovým délkám kratším. 
 V Praze i v Hamburku byla k experimentům použita řada materiálů, např. polymethylmetakrylát PMMA, křemík nebo 
různé uhlíkové vrstvy. Pro jednotlivé vzorky byly pomocí AFM mikroskopovacích technik změřeny velikosti ablací 
poškozené plochy v závislosti na energii záření a stanoveny ablační prahy. Experimenty v Praze probíhaly v rámci spolupráce 
na mezinárodním projektu „Interaction of focused soft X-ray laser beam with solids (laser-matter interaction, radiation 
damage, ablation, nano-structuring)“ vedeném J. Feldhausem z DESY Hamburg . 

 První experimenty na zařízení FLASH v Hamburku ukázaly, že svazek krátkovlnného laseru na volných elektronech má 
určité vlastnosti, které nemusí být pro všechny aplikace vždy výhodné. Vysoké parametry laseru jsou totiž vykoupeny jejich 
silnou fluktuací výstřel od výstřelu. Pro zkoumání radiačního poškozování povrchů je problematická zejména fluktuace 
energie impulzu, stejně jako polohová nestabilita svazku. S tímto chováním ostře kontrastují výsledky získané s plazmovým 
zinkovým laserem realizovaným na zařízení PALS (21,2 nm; 80 ps; 5 mJ), kde byly plochy ablaovaného povrchu v po sobě 
jdoucích výstřelech prakticky totožné. Reprodukovatelnost výstupních parametrů plazmového rentgenového laseru je tedy 
zjevně mnohem lepší, než jaké dosahuje laser na volných elektronech typu FLASH. Tyto skutečnosti vedou k oprávněnému 
předpokladu, že konvenčnější zdroje krátkovlnného záření nebudou novou generací laserů na volných elektronech zcela 
vytlačeny z laboratorní praxe. 

Obr. 2-12  Mřížková struktura vytvořená jedním pulzem zinkového 
laseru o vlnové délce 21,2 nm v polymethylmetakrylátu. 

                          
 

Obr.2-13  Porovnání ablačních kráterů vytvořených v PMMA rentgenovým paprskem plazmového zinkového laseru (vlevo) a laseru na 
volných elektronech SASE FEL FLASH (vpravo). 
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 Vývoj nových laserových systémů pro vytváření laserového plazmatu 
 
 Status vývoje OPCPA systémů pro jódové lasery 

 V laboratoři SOFIA pokračoval v roce 2006 výzkum zesilování ultrakrátkých laserových pulzů titan-safírového oscilátoru 
metodou OPCPA. Pracovní tým laboratoře se soustředil na zlepšení kvality svazku jódového systému SOFIA, jenž je po 
konverzi do 3. harmonické frekvence používán pro čerpání širokopásmových krystalových zesilovačů frekvenčně 
rozmítnutého a prodlouženého fs impulzu. K tomuto účelu byla zvolena metoda silné prostorové filtrace nekolimovaných 
laserových paprsků. Následné zmenšení výstupní energie 
bylo vyřešeno přidáním předzesilovače do laserového 
zesilovacího řetězce. Optické začlenění těchto komponent 
znamenalo vyřešit problémy se zpětnými odrazy, 
samooscilacemi a stabilitou směrovosti zaváděného 
laserového svazku. Výsledkem bylo zvýšení účinnosti 
konverze záření laseru do třetí harmonické frekvence z 
12% na 20% pro impulz délky 2-2,5 ns. Tato hodnota je v 
souladu s teoretickou hodnotou konverze použitých 
krystalů.  
 V roce 2006 byl rovněž dokončen komplexní 
diagnostický systém pro oba instalované parametrické 
zesilovače (LBO a KDP) a optimalizovány funkce 
prodlužovače a kompresoru zpracovávaného impulzu 
titan-safírového laseru. U obou OPCPA zesilovačů je tak 
nyní možno monitorovat zesílení a spektrum signálového 
svazku, jakož i jeho synchronizmus se svazkem čerpacího 
laseru. 
 Během roku byla rovněž v brněnské firmě Delong Instruments, a.s. vyrobena vakuová kompresorová komora, v níž bude 
umístěn kompresor laserových pulzů zkracující jejich délku zhruba desettisíckrát (z cca 300 ps na cca 30 fs). Válcová 
kompresní komora o průměru 62 cm a délce 120 cm byla instalována na předem připravené místo na trase OPCPA systému.  
 
 Za vydatné účasti mladých pracovníků laboratoře bylo dále navrženo optické schéma kompresoru pulzů pro 100 TW 
laserový svazek o průměru 10 cm pro laboratoř PALS. Při tomto návrhu bylo využito zkušeností s provozem a justováním 
stávajícího terawattového kompresoru. Navržené schéma nového kompresoru využívá dvou paralelních holografických 
difrakčních mřížek pokrytých zlatem (rozměrů 1824 cm a 2624 cm, 1200 vrypů/mm, úhel dopadu 45°) a retroreflektoru se 
dvěma plochými stříbrnými zrcadly o rozměrech 2032 cm. Systém pro generaci 100-TW svazku sestává z titan-safírového 
oscilátoru (střední vlnová délka 800 nm, délka impulzu 12 fs), prodlužovače impulzu a tří parametrických předzesilovačů 
LBO, čerpaných druhou harmonickou frekvencí nanosekundového Nd:YAG laseru (vlnová délka 532 nm, energie 1 J, 
opakovací frekvence 10 Hz). Čerpací a signálové svazky budou transportovány mezi nelineárními optickými krystaly pomocí 
teleskopů s reálnými ohnisky, umístěnými v evakuovaných trubicích. Poslední zesilovač (KDP) bude čerpán 3. harmonickou 
jódového laseru (vlnová délka 438 nm, energie 33 J, průměr svazku 56 mm). Kompresor by měl být schopen dodávat na terč 
až stoterawattové laserové pulzy s energií 2 J a délkou 20 fs. 
 
 Práce v oboru kapilárních výbojů a magnetických pinčů 
 
 Rentgenové kapilárové argonové lasery CAPEX a CAPEX-U (46,88 nm)  

 Rychlé kapilární výboje a magnetické pinče jsou studovány alternativně k laserovému plazmatu jako aktivní prostředí pro 
zesílení spontánní emise v rentgenové oblasti. Rutinně je tohoto zesílení dosahováno na vlnové délce 46,88 nm v 
silnoproudém impulzním výboji v argonem plněné kapiláře na zařízení CAPEX v ÚFP AV ČR. Výbojem buzený laser 
generující záření v měkké rtg oblasti má výboj uzavřený v keramické kapiláře, jež výboj stabilizuje. Kapilára je naplněna 
plynem a před hlavním výbojem je generován předpulz, který vytvoří v kapiláře plně ionizované plazma. Hlavní proudový 
impulz má velice strmý nárůst. Díky plazmatu vytvořenému předpulzem je hlavní proud skinován na vnějším okraji 
plazmatického sloupce, vlastní magnetické pole sloupec komprimuje do tenkého plazmatického vlákna, čímž se zvyšuje jak 
jeho hustota, tak teplota a za příznivých podmínek dojde k populační inverzi. Druhotným jevem je natavování stěn kapiláry, 
které způsobuje zvrásnění stěn resp. zvětšování průměru kapiláry, což omezuje životnost laseru. Vrásnění až krápníky tmavé 
barvy jsou dobře patrné na vnitřním povrchu podélně rozříznuté kapiláry. Tento plastický reliéf negativně ovlivňuje válcovou 
symetrii plazmového sloupce. Pro zvýšení životnosti kapiláry je tedy nutné co nejpřesnější počáteční nastavení. Byl proto 
vypracován postup využívající CCD kameru a nitkový kříž, který je na její obraz superponován počítačem. 
 Energetické úvahy ukázaly, že 300 J, které jsou v kapiláře během jednoho výstřelu disipovány, stačí vnitřní povrchovou 
vrstvičku stěny kapiláry nejen tavit, ale i vařit. Při následné kondenzaci pak vznikají shora zmíněné reliéfy. Pro argonový laser 
s neonu-podobným argonem je možné uvažovat o zmenšení disipované energie, pro kratší vlnové délky však bude nutné najít 
další materiály s větší tepelnou odolností.  

 
 

Obr.2-14  Nová válcová vakuová komora terawattového impulzního 
kompresoru pro laboratoř SOFIA. 
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 Zesílení spontánní emise na neone-podobných iontech argonu bylo v roce 2006 zopakováno na novém zařízení CAPEX-
U. Bylo zaregistrováno laserové záření na vlnové délce 46,88 
nm s energií ~0,5 mJ a divergencí ~2 mrad, tedy s parametry 
podobnými těm dříve dosaženým na zařízení CAPEX. 
 Pro rychlou interaktivní analýzu atomárních spekter 
v prvním přiblížení (za předpokladu lokální termodynamické 
rovnováhy) byl v roce 2006 vyvinut originální software 
obsahující souborový modul s databází spektroskopických dat a 
tři výběrové moduly. První modul výběru slouží k volbě 
požadovaných prvků, druhý se používá k volbě teploty (z těchto 
dvou modulů se počítá relativní populace jednotlivých 
ionizačních stavů). Tyto údaje jsou dostačující pro určení, které 
čáry jsou ve spektru přítomny a jaká je jejich relativní intenzita. 
Třetí modul volí rozšíření (stejné pro všechny čáry – jako pro 
případ přístrojového rozšíření). Pomocí této metodiky je možno 
provádět syntézu spektroskopických dat z různých zdrojů a 
stanovit tvar čárového spektra vznikajícího superpozicí 
jednotlivých rozšířených a částečně se překrývajících čar. Toto 
spektrum je možno porovnávat s výsledky experimentu a 
postupně zpřesňovat volbu jeho parametrů. Ze srovnání 
experimentálního spektra se sadou modelových spekter vyplývá, 
že pro laserování neonu-podobného argonu je nutná elektronová 
teplota okolo 100 eV. 
 
 Rentgenový kapilárový dusíkový laser (vlnová délka 13,5 nm)  

 V roce 2006 byl v ÚFP AV ČR byl ve spolupráci s FJFI ČVUT na zařízení CAPEX-U zkoumán výboj v dusíkem plněné 
kapiláře s cílem dosáhnout zesílení na vodíku-podobném dusíku, které bylo teoreticky předpovězeno před dvěma roky. Podle 
této teorie populační inverze nastává v chladnoucí fázi výboje podle srážkově-rekombinačního schématu. Byly sice nalezeny 
obory parametrů s účinným pinčováním výboje v dusíku, ale zesílení zatím 
prokázáno nebylo. Obecně využitelným teoretickým výsledkem pro 
interpretaci a extrapolaci experimentů v oblasti kapilárových laserů je 
metodika modelování optimálních podmínek jejich buzení, vypracovaná 
pracovníkem Centra Pavlem Vrbou z ÚFP AV ČR. Jeho metodika byla 
využita mj. pro interpretaci výsledků společného experimentu na italské 
universitě v Aquile.  
 Modelování optimálních podmínek buzení rentgenového laseru probíhá 
v několika následných krocích: 

(1)  MHD výpočty: Prostoročasové závislosti hustoty, elektronové teploty, 
vnitřního magnetického pole a elektrické intenzity kapilárního 
dusíkového výboje jsou stanoveny pomocí MHD kódu NPINCH.   

(2) Kinetické výpočty: Časové závislosti populací ionizovaných stavů iontů 
dusíku, energetických hladin excitovaných stavů lithiu- , heliu- a 
vodíku-podobných dusíkových iontů jsou stanoveny pomocí 
kinetických kódů FLY, FLYPAPER a FLYSPEC. Používají se přitom 
výstupní data z magnetohydrodynamických výpočtů kapilárního pinče, 
které slouží jako detailní vstup do post-procesorových kinetických 
výpočetních modulů.  

(3) Stanovení zisku laserového záření: Výpočet zisku záření využívá 
vztahů pro výpočet inverse hladin Balmerovy série -záření mezi horní 
(n=3) a dolní (2) hladinou vodíku-podobného iontu dusíku. 

 Tyto numerické výpočty lze obecně aplikovat na jakýkoliv typ buzení 
laseru (např. srážkový nebo rekombinační typ), uvedeme však jeden z případu 
optimalizace prováděných ve spolupráci s laboratoří G. Tomassettiho 
z Universita d`Aquila nebo s Dr. Kampelem  z Technion Institute of 
Technology v Haifě. Výpočet je obvykle prováděn v rozmezí jedné nebo 
několika period proudového pulzu, který je fitován vztahem 
   )/exp(- )2/sin( 211 ttttItI  , kde amplituda I1 = -67.11 kA, čtvrtperioda 

t1 = 70 ns a čas útlumu t2 = 611 ns. Na Obr.2-16 je zobrazen výsledek výpočtu 
Z-pinče. Z něho je zřejmé, že odtržení pinče od stěny trvá twall,d = 20 ns. 
Maximálního stlačení je dosaženo v tp1 = 56 ns, poté dochází ke druhému 
stlačení plazmatu v době tp2 = 110 ns. Maximum proudu je dosaženo mezi 
oběma stlačeními v době tmax = 69.3 ns. Plasma expanduje na stěny kapiláry 

Obr. 2-16  Radiální pohyb elementů plazmatu 
(Z-pinč). 

 

Obr. 2-17  Populace iontů dusíku 
v pinčujícím výboji. 

 
 

Obr. 2-15  Spektrum argonem plněné kapiláry v okamžiku laserové akce. 
Červeně: experimentální spektrum. Modře: modelové spektrum pro 

Te=94eV (52% argonu, 26% dusíku, 13% kyslíku, 9% hliníku). 
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v čase twall = 123 ns. Model nezapočítává následné odrazy od stěny kapiláry a od této doby se tudíž rozchází s 
experimentálními údaji. Elektronová teplota v okamžiku prvého pinče dosahuje na ose kapiláry hodnoty 200 eV a v průběhu 
rozpadu pinče spadá na hodnotu 30 eV. Elektronová hustota Ne v prvém pinči je pětkrát vyšší než ve druhém pinči. Vzhledem 
k tomu je rekombinační pumpování laseru očekáváno v intervalu  tp1 < t < tmax. Na Obr.2-17 je zobrazen výsledek kinetických 
výpočtu Z-pinče. Z něho je zřejmé, že hustoty iontů N5+ a N6+ vzrůstají v intervalu 58 ÷ 62 ns. Maximum populace iontu N7+ 

je 2,5 krát nižší než pro N6+ a je dosaženo v čase 63 ns.  
 
 Nové zařízení SHOW pro stabilizaci pinčujícího výboje blízkou vodní stěnou  

 Pokusy o zesílení rentgenového záření na kratších vlnových délkách v kapilárních výbojích byly zatím neúspěšné, proto 
je nutné přejít od náplní klasickými plyny k parám kovů. V kapiláře takováto náplň kondenzuje na stěnách a zkracuje tak dobu 
jejího života na několik impulzů. Proto bylo rozhodnuto vytvářet aktivní prostředí explozí drátku, využít sice stabilizace 
blízkou stěnou, ale přejít od pevné stěny ke kapalné a nechat drátek explodovat ve vodě. Protože by však mohla být expanze 
plazmatického kanálu příliš rychlá, pokusíme se vodu lokálně stlačit fokusovanou cylindrickou rázovou vlnou. Aby bylo 
možné dynamiku tohoto procesu numericky modelovat, je nutno znát experimentálně dosažitelné tlaky. Proto byly v prvé 
etapě měřeny tlaky v ohnisku cylindrické konvergentní rázové vlny ve vodě generované impulzním korónovým výbojem. 
Byla k tomu použita šlírová metoda, nová originální metoda „mimoosové stínografie“, piezoelektrický senzor a vláknově-
optický senzor.  
 Při šlírové metodě jsou odchylky paprsků diagnostického laseru ve vodě porušené šířící se rázovou vlnou u osy zařízení 
natolik velké, že odchýlené paprsky neprocházejí aperturou šlírové čočky a obraz nehomogenity u ohniska rázové vlny mizí. 
Při mimoosové stínografii je možno tento nedostatek obejít nahrazením centrálního měření několika mimoosovými měřeními 
pod různými úhly k ose zařízení. Z úhlu, při kterém obraz nehomogenity mizí, lze podle jednoduchého modelu vypočíst tlak 
v ohnisku (zanedbávají se přitom krajové efekty). Vypočtený tlak (<0,5 GPa) je méně než poloviční, než vychází z numerické 
simulace vzniku tlakové vlny při impulzním korónovém výboji a jejím šíření k ohnisku (~1 Gpa). Poloměr ohniska je podle 
této metody 2,8 mm (což je větší, než se předpokládalo, pravděpodobně díky příliš velkému kroku měření), naopak doba 
fokusace (122-125 s) je v dobrém souhlase se simulací. 

 Piezoelektrické senzory byly vyráběny z metalizované piezoelektrické folie, kontaktovány a montovány na plexisklovou 
tyčku průměru 10 mm a jejich signál byl registrován osciloskopem s vysokoimpedančním vstupem. Rovněž v tomto případě 
se ukázalo, že tlaky jsou menší než vycházejí z modelování (cca čtvrtinové - pravděpodobně proto, že tloušťka senzoru je 
podstatně menší než rozměr rázové vlny). 
 Vláknově-optické senzory byly vyrobeny z vlákna s křemenným jádrem (index lomu n = 1,457) a s plastovým obalem 
o indexu lomu co nejbližším křemenu (n = 1,41 - 1,44), což zaručuje velkou citlivost. Signál (transmise vlákna) má velmi 
podobný časový průběh jako signál z piezoelektrického senzoru. Měří jak vlnu zhuštění (transmise klesá), tak vlnu zředění, 
která následuje za vlnou zhuštění (transmise roste). Citlivost této metody však u velkých tlaků značně klesá, takže je pak 
značně nepřesná. Vedle těchto prací byla v roce 2006 testována exploze drátku v nekomprimované vodě. Časově integrovaná 
fotografie výboje ve viditelné oblasti předběžně prokázala vynikající stabilitu vytvářeného plazmového sloupce. 
 
 Studium rentgenového elektronového a neutronového vyzařování výkonových pinčujících výbojů 

 Skupina pracovníků Centra na FEL ČVUT prováděla v roce 2006 pod vedením Pavla Kubeše a Josefa Kravárika 
systematická měření tvrdého rentgenového a neutronového vyzařování magnetických pinčů i laserového plazmatu na 
experimentálních aparaturách doma i v zahraničí. V září pracovala na zařízení v S-300 v Kurčatovově Institutu v Moskvě a 
v říjnu na plazmovém fokusu PF-1000 v IPPLM ve Varšavě. 
 Experimenty na aparatuře S-300 byly zaměřeny na výzkum implodujících pouzder (linerů), sestávajících z velkého 
množství explodujících tenkých wolframových drátků (wire-array liners). Liner měl kónický tvar s průměrem 8 mm u katody 
a 12 mm u anody. Do vlastního lineru bylo vkládáno polymerizované vlákno (CD2)n. Cílem bylo zjistit vliv této změněné 

 
 

Obr. 2-18   Zařízení SHOW s multi-streamerovým výbojem pro 
generaci cylindrické dostředné rázové vlny 

 
 

Obr. 2-19  Poloha rázové vlny ve vodní komoře zařízení SHOW v okolí 
maximální komprese (červeně) a maximálního zředění (modře).  
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konfigurace na anizotropii neutronových energií. Do diagnostické soustavy byly přidány další detektory tvrdého rentgenového 
záření a neutronů, čímž celkový počet dosáhl sedmi. V této nové sestavě bylo možno porovnávat signály ze dvou opačných 
směrů - axiálních i radiálních. Bylo provedeno celkem 15 zdařilých experimentálních výstřelů s neutronovým ziskem 108 - 109  
neutronů za výstřel. Získané údaje o energetickém spektru neutronů v různých směrech jsou v současnosti na pinčové 
aparatuře ojedinělé.  
 V roce 2006 pokračovalo rovněž vyhodnocování výsledků 
získaných při experimentech v roce 2005, kdy bylo pro detekci 
neutronů použito rozmístění pěti detektorů ve dvou směrech. 
Toto rozmístění umožňovalo první odhady anizotropie 
neutronových signálů. Pro zpracování experimentálních dat byla 
používána metoda time-of-flight, vycházející z nové Monte-
Carlo simulace vyvíjené v rámci disertační práce Ing. K. Řezáče. 
Porovnání naměřených a rekonstruovaných profilů umožnilo 
odhadnout energetické spektrum neutronů i čas emise elektronů 
za předpokladu jejich nezávislosti, to znamená že neutronové 
spektrum zůstává konstantní po celou dobu generace.  
 Dvoutýdenní kampaň na zařízení PF-1000 ve Varšavě 
v říjnu 2006 byla zaměřena na přesnější určení energetického 
spektra neutronů a doby jejich generace. Pro měření byla 
připravena nová sada deseti scintilačních detektorů, vyrobených 
ve spolupráci s firmou ACS ve Varšavě. Čtyři válcové detektory, 
umístěné v blízkých stanovištích, měly průměr 5 cm a délku 5 
cm a byly uloženy do stínícího bloku složeného z parafínu, absorbéru neutronů a olova (Obr.2-20). Šest detektorů umístěných 
ve velkých vzdálenostech (16 m a 84 m) mělo průměr 10 cm a délku a 5 cm. Pro soustředění fotonů na fotonásobič byla 
použita Fresnelova čočka. Všechny detektory byly osazeny stejným typem fotonásobičů Hamamatsu. Devět detektorů bylo 
rozmístěno podél horizontální axiální osy až do vzdálenosti 84 m od ústí koaxiálních elektrod. Měření byla velmi cenná i pro 
přesná stanovení prostorové anizotropie neutronové produkce, a to jak časově rozlišené tak integrální. Rovněž byl instalován 
vlastní čtveřitý detektor rychlých elektronů (50-400 keV) a rentgenového záření s energií nad 8 keV pro registraci v obou 
axiálních a jednom radiálním směru. 
 Na pinčovém zařízení Z-150 na FEL ČVUT byla vloni testována diagnostika energetických částic s časovým, 
prostorovým a spektrálním rozlišením. Citlivý scintilační detektor umožnil rovněž registraci fúzních D-D neutronů. Při použití 
CD2 vlákna byla prokázána D-D fúzní reakce s celkovým neutronovým ziskem 103 při energii baterie 1 kJ a maximálním 
proudu 70 kA.  
 Vyhodnocení výsledků získaných na aparatuře S-300 ukázalo, že střední energie neutronů na všech detektorech 
převyšovala u řady výstřelů očekávanou průměrnou hodnotu 2,45 MeV. Naměřené hodnoty těžiště profilů odpovídaly 
hodnotám 2,6 – 2,7 MeV. Takovéto energie by měly být registrovány pouze ve směru urychlení rychlých deuteronů. 
V opačném směru by měly být registrovány rychlosti a energie neutronů pod průměrnou hodnotou. Tato pozorovaná anomálie 
byla interpretována závislostí účinného průřezu D-D reakce na úhlu mezi rychlým deuteronem a vznikajícím fotonem, kdy 
počet neutronů generovaných ve směru rychlých fúzních deuteronů několikanásobně převyšuje počet neutronů generovaných 
v opačném nebo kolmém směru. Pozorovaná hodnota 2,6 –2,7 MeV může být tedy odpovídat srážkám deuteronů s energiemi 
200-500 keV orientovanými do různých směrů. Dominantní část neutronů tedy zřejmě pochází z deuteronových srážek 
svazek-terč a ne z termonukleárních reakcí v plazmatu. 
 Výsledky získané studiem D-D reakce na plazmovém fokusu PF-1000 lze shrnout takto: Energetické spektrum neutronů 
s vyšší energií (kolem 3 MeV), detekované v jednotlivých impulzech, vykazuje zřetelný časový vývoj. V první části, během 
nárůstu proudu, mají neutrony téměř monoenergetické spektrum 2,8-3,2 MeV, ve směru anodakatoda a během poklesu je 
rozdělení téměř isotropní. Neutrony se vytvářejí v době, kdy dochází k expanzi tzv. druhého pinče, a izotropní spektrum 
koreluje s existencí husté kulové struktury v místě rozšíření proudové vrstvy. Relativistické elektrony jsou detekovány i ve 
směru anodakatoda. Doba jejich detekce odpovídá počátku pinčové fáze, vznikají tedy dříve než elektrony detekované za 
anodou, je jich však asi třikrát méně.  
 Pracovníky Centra na FEL ČVUT byl v roce 2006 rovněž vytvořen program pro rychlé vyhodnocení zdrojové funkce 
neutronů z experimentálních profilů a program pro rychlý převod datových souborů (Ing. V. Kaizr). Pokračovaly teoretické 
práce i numerické simulace plazmatu. K simulaci pohybu částic v extrémně silných magnetických polích byla použita integro-
diferenciální Lorentzova-Diracova rovnice. V rámci bakalářské práce byl vyvinut mionový detektor a započata stavba 
detektoru elektromagnetických vln generovaných v plazmatu. Na FEL ČVUT se rovněž uskutečnily astrofyzikální 
experimenty zaměřené na sledování a fotografování struktur ve sluneční chromosféře a koróně. Mimořádně ostrý a kvalitní 
obraz byl získán využitím H- filtru a speciálního postupu digitální úpravy snímků rozkladem do RGB kanálů. Sluneční 
snímky byly zpracovány metodou radiální masky, při které vyniknou filamentární struktury v koróně.  
 
 Tento přehled prací realizovaných v Centru laserového plazmatu v roce 2006 a jejich výsledků navazuje na předchozí  
přehled za rok 2005. Naším cílem přitom bylo ilustrovat především šíři výzkumného záběru Centra a upozornit na některé 
vybrané výsledky bez nároku na úplnost, což nijak nesnižuje význam aktivit, na které se přitom nedostalo..  

 

 
 

Obr.2-20  Scintilační neutronový detektor se stíněním 
proti odraženým neutronům používaný na zařízení PF-

1000 v IPPLM. 
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 3. Postup řešení projektu LC528 v roce 2007 

 Experimentální a teoretické práce Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2007 podle zpřesněného plánu, ve kterém 
bylo v souladu se třemi hlavními výzkumnými směry definováno celkem 25 aktivit. Na všech se společně podíleli pracovníci, 
doktorandi a studenti celkem 7 pracovišť Centra: Oddělení laserového plazmatu, Oddělení rentgenových laserů a Oddělení 
nelineární optiky Sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, v.v.i. Oddělení laserového plazmatu a tým CAPEX z ÚFP, v.v.i., 
a laboratoře vyčleněné pro Centrum na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a na katedře fyziky FEL ČVUT.  

 K experimentálnímu výzkumu využívali pracovníci Centra stále se rozšiřující a v mnoha směrech unikátní experimentální 
základnu, sestávající ze dvou výkonových jódových laserů (TW systém PALS a 10-GW laser SOFIA), plazmových 
rentgenových laserů vyvíjených v laboratoři PALS (Zn laser světově rekordních parametrů, Ag laser) s rozsáhlou 
instrumentací pro aplikační experimenty, tří femtosekundových vysokorepetičních Ti:Safírových laserů (generátor 
signálového svazku OPCPA systému v laboratoři SOFIA, generátor přídavného diagnostického svazku pro laser PALS a nový 
fs laser na FJFI ČVUT) a celkem 5 zařízení s pinčujícím výbojem (kapilární pinče CAPEX, CAPEX–U, dusíkový pinč na 
FJFI, drátkové pinče SHOWEX a FEL-200). Paralelně byl vyvíjen a doplňován výpočetní hardware a simulační software 
využívaný pro testování teoretických modelů a interpretaci experimentů. 
 Významná podpora mezinárodní spolupráce Centra ze strany poskytovatele dotace umožnila zapojit do výzkumných 
prací i početný tým zahraničních spolupracovníků. Tak např. experimentů v laboratoři PALS se jen v roce 2007 zúčastnilo 18 
zahraničních výzkumníků, kteří zde na svých pracovních pobytech strávili celkem 240 dnů. Mezinárodní spolupráce Centra se 
slibně rozvíjí i opačným směrem - pracovníci a studenti Centra využívají ke svému výzkumu i obdobná zařízení v zahraničí, 
například ve Francii, Itálii, Německu, Koreji, Japonsku, Rusku a Polsku. Intenzívní mezinárodní spolupráce tak fakticky 
zmnohonásobuje vědeckou kapacitu Centra.  
 Jak vyplývá z přehledu aktivit a výsledků v roce 2007 prováděných prací v předchozích kapitolách této zprávy, Centrum 
se vyrovnalo se ctí se všemi svými úkoly. Výsledkem je celkem 180 prací publikovaných jeho pracovníky v uplynulém roce, 
z toho 53 článků v recenzovaných vědeckých časopisech, 108 příspěvků a zvaných referátů na mezinárodních konferencích, 
1 monografie a 1 kapitola v monografii a 9 publikací v českých odborných časopisech. Všechny jsou uvedeny v příloze 
"Seznam publikací pracovníků Centra laserového plazmatu v roce 2007" této zprávy. Spoluautory valné většiny těchto prací 
jsou doktorandi a studenti Centra, kteří kromě toho v roce 2007 dokončili 8 svých disertačních, diplomových a ročníkových 
prací. Výchova mladých vědeckých pracovníků je pro další rozvoj pracovišť Centra klíčových faktorem a proto je jí věnována 
obzvláštní pozornost. Podrobněji je činnost studentů v Centru popsána v kap. 2.2 a 2.2.1. této zprávy. 

 V rámci výzkumu prováděného v Centru laserového plazmatu bylo v roce 2007 dosaženo řady významných a 
mezinárodně uznávaných výsledků:  
 V oblasti základního výzkumu laserového plazmatu to byly zejména výsledky prioritních experimentů zaměřených na 
interakci laserem generovaných plazmových jetů s okolním prostředím, na výzkum mechanismů urychlování iontů v 
laserovém plazmatu, na spektroskopické studium plazmatu vytvářeného z pěnových terčíků a na chemické procesy v 
laserových jiskrách. K nim se řadí numerické simulace plazmatu vytvářeného ns a fs lasery při interakci s terčíky různých 
typů. 
 V oblasti vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů to bylo vůbec poprvé realizované experimentální studium 
tzv. horké husté hmoty (Warm Dense Matter) vytvářené fokusovaným paprskem rentgenového laseru, dále laboratorní 
astrofyzikální experimenty s využitím zinkového rentgenového laseru, komparativní výzkum rentgenové ablace, realizace Ag 
laseru na vlnové délce 13,9 nm a první úspěšné generování vysokých harmonických při interakci paprsku femtosekundového 
laseru s plynovým terčíkem. 
 V oblasti výzkumu kapilárních výbojů a magnetických pinčů to byly zejména spektroskopický výzkum a 
modelování vyzařování kapilárních pinčovaných výbojů, první aplikační experimenty s kapilárním argonovým laserem a 
podrobná měření neutronového vyzařování rychlých magnetických pinčů a jejich fyzikální interpretace. K nim se řadí nadějný 
postup prací na vývoji unikátního drátkového pinče stabilizovaného blízkou vodní stěnou. 

 Experimenty s laserovým plazmatem v laboratoři PALS a jejich interpretace 
 

 Interakce laserem vytvářených plazmových jetů s okolním prostředím 

 Směrové toky plazmatu se běžně vyskytují v celém Vesmíru. Astronomové je mohou na dálku pozorovat jako zářivé 
výtrysky hmoty z galaktických jader, supernov nebo mladých stelárních objektů. Tyto plazmové výtrysky - jety - hrají 
závažnou roli ve vývoji Vesmíru. Například v tzv. protostelárních jetech se rodí nové hvězdy. Nejvýkonnější pulzní lasery 
světa dnes mohou vytvářet jejich miniaturní laboratorní analogie pomocí soustředěných laserových paprsků. V laserové 
laboratoři PALS se ve spolupráci s kolegy z varšavského Ústavu fyziky plazmatu a laserové mikrofúze (IPPLM), vedenými 
prof. T. Pisarczykem, podařilo koncem roku 2006 vytvořit husté a pozoruhodně stabilní plazmové jety soustředěním 
laserového svazku pulzního terawattového jódového laseru na masivní rovinný terčík zhotovený z těžkých kovů jako měď 
nebo olovo. V roce 2007 byly podrobně prostudovány podmínky vzniku plazmových jetů v závislosti na energii a použité 
vlnové délce laseru, materiálu terče a geometrii jeho ozáření laserovým paprskem (na úhlu jeho dopadu a míře fokusace). 
Výsledkem byly velmi dobře zformované plazmové jety, vytvářené při relativně malých výstupních energiích laserového 
svazku nepřesahujících 100 J. Výzkum plazmových jetů tak přestal být výsadou obřích laserů typu amerického National 
Ignition Facility. Optimalizované plazmové jety generované svazkem laseru PALS mají průměr jen několik desetin milimetru, 
jsou několik milimetrů dlouhé a trvají déle než 15 ns. Je v nich obsažena podstatná část energie laserového svazku. Mohou být 
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proto využity nejen k laboratorním astrofyzikálních experimentům, ale také například k směrovému přenosu energie na 
sekundární plynový nebo plazmový terčík s možnými aplikacemi v termojaderném výzkumu.  

 V dubnu 2007 byla za spolupráce všech pracovišť Centra na výzkum plazmových jetů nasazena veškerá dostupná 
diagnostika a byly provedeny ve světovém měřítku vůbec první systematické experimenty zaměřené na výzkum interakce 
laserových plazmových jetů s nezávisle vytvářeným plynovým terčíkem (Obr.3-1).  
Pomocí tříkanálové laserové interferometrie (IPPLM Varšava), rychlé rentgenové kamery s děleným čipem (FEL ČVUT),  
optické spektroskopie a rentgenové rozmítací kamery (PALS) byly získány rozsáhlé soubory dat ilustrující časový a 
prostorový vývoj tvorby plazmových jetů a jejich interakce s plynem (Ar nebo He) o různých tlacích.  
Série 4 obrázků z rentgenové kamery, sejmutých během jediného výstřelu laseru, ukazuje plazmový jet reagující s oblakem 
plynného helia. Je na nich velmi dobře vidět horká oblast rázové vlny vytvořená do plynu pronikajícím plazmovým jetem 
(rozměr všech obrázků je přibližně 7x4 mm).  

 
 Obr.3-3 ukazuje obdobnou situaci při průniku plazmového jetu do plynného hélia, v tomto případě ilustrovanou sérií 
příčných profilů hustoty plazmatu získaných metodou tříkanálové laserové interferometrie. 
 Teoretická interpretace pozorovaných složitých procesů provázejících tvorbu plazmových jetů a jejich interakci s plynem 
jsou v současné době předmětem živých odborných diskusí, na nichž vedle pracovníků Centra a kolegů z IPPLM participují i 
odborníci - teoretici z řady zahraničních laboratoří, jako např. CELIA Bordeaux, FIAN Moskva, Madrid University of New 
South Wales.  

 

Obr. 3-1   Schéma experimentu pro studium průniku plazmového jetu do plynového terčíku (a) a profil rozložení elektronové hustoty před Cu terčíkem po 
odeznění laserového impulzu vyhodnocený interferometrickou metodou. Na čele plazmového jetu vzniká v plynu rázová vlna. (b). 

Obr. 3-2  Horké oblasti plazmového jetu a rázových vln vznikajících při průniku jetu do argonu napouštěného při tlaku 5 bar (autor D. Klír, FEL ČVUT)

 

Obr.3-3  Vývoj příčných profilů hustoty plazmatu při průniku plazmového jetu do oblaku hélia napouštěného při tlaku 20 bar  
(autor T. Pisarczyk, IPPLM Varšava) 
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 Studium laserem iniciovaných zářivých rázových vln v plynech 

 V rámci tohoto laboratorního astrofyzikálního projektu, navrženého 
skupinou vedenou Dr. Ch. Stehlé z francouzské laboratoře LUTH (Observatoire 
de Paris), byly v laboratoři PALS uskutečněny experimenty zaměřené na studium 
vytváření, šíření a vyzařování rázových vln v plynem plněné cele tvaru 
miniaturního kvádru. Rázová vlna v kapiláře byla vytvářena miniaturním zlatým 
pístkem s ablační PET vrstvou, urychlovaným dopadajícím fokusovaným 
paprskem laseru PALS. Každá kapilára délky 1,5 – 3 mm a příčného rozměru 
0,75 mm byla opatřena tenkými diagnostickými okénky, umožňujícími přesná 
pasivní i aktivní optická měření, a naplněna xenonem nebo argonem pod tlakem 
0,1 - 0,2 bar. Cílem těchto experimentů bylo v laboratoři modelovat procesy 
charakteristické pro interakci plazmových jetů tryskajících z mladých hvězdných 
objektů s mezihvězdným prostředím, zejména tzv. "obloukové rázy" (bow 
shocks), a porozumět tak mechanismu jejich vzniku.  

 Skupina pracovníků FZÚ vedená B. Rusem s úspěchem použila pro 
sledování topologie rázové vlny metody časově i prostorově rozlišené optické 
interferometrie, využívající zeleného (527 nm) paprsku Q-spínaného laseru 
Evolution 15 s pulzem délky 200 ns a infračervené streakové kamery 
Hamamatsu. Příklad časově rozmítnutého interferogramu, zachycujícího pohyb 

prekursoru rázové vlny v kapiláře a vývoj její struktury, je uveden na Obr.3-4. Spektra vyzařování plazmatu v kapiláře byla 
snímána pomocí mřížkového spektrometru a chlazené CCD kamery.  

 V laboratoři PALS tak byla provedena vůbec první parametrická studia (v závislosti na tlaku a složení plynu a geometrii 
kapiláry) topologie  rázové vlny a dynamiky jejího zářivého prekursoru. Získaná interferometrická a spektroskopická data 
budou využita pro porovnání s modelovými výpočty dynamiky zkoumaných rázových vln. 

 Analýza vysoce nabitých energetických iontů emitovaných laserovým plazmatem 

 V rámci experimentálního studia mechanizmů 
urychlování iontů v laserovém plazmatu byly v roce 2007 
mj. získány nové údaje o vlivu tloušťky ozařovaného terče 
na tvorbu preplazmatu a na emisi vysoce nabitých iontů. 
Nové experimenty se zlatým plazmatem potvrdily rovněž 
podstatný vliv polohy ohniska fokusovaného laserového 
svazku FP vůči terči na nábojová a energetická spektra 
iontů s nejvyšší energií a nábojem. Závislost maximálního 
pozorovaného náboje zlatých iontů na poloze ohniska je 
znázorněno na Obr.3-5. Nábojová spektra iontů byla 
měřena elektrostatickým analyzátorem, vybaveným 
elektronovým násobičem. Maxima pozorova-ného náboje 
iontů (až 50+) nejsou symetrická vůči poloze FP=0 (kdy se 
ideální ohnisko nachází přesně na povrchu terče), ale jsou 
posunuta směrem k FP<0 (ohnisko je posunuto před terč).  
 Významného pokroku při zpracování výsledků 
iontových měření dosaženo využití nové metodiky 
dekonvoluční analýzy časového průběhu iontových proudů 
registrovaných metodou time-of-flight iontovými 
kolektory. Nová metoda byla použita např. pro analýzu 
emise uhlíkových iontů a protonů z polyetylenového 
plazmatu (Obr.3-6). Umožnila stanovit teplotu 
expandujícího plazmatu a unášivou rychlost grup iontů 
stejného náboje. 
  Výsledky analýzy ukázaly, že při podprahových 
intenzitách I laserového záření, tj. při  Iλ2 < 5 × 1014Wµm2 
cm−2, je těžišťová energie protonů a  C+ iontů srovnatelná 
s jejich tepelnou energií, zatímco energie nejrychlejší 
skupiny, sestávající z C6+ iontů je zhruba 50-krát vyšší než 
jejich energie tepelná. Naopak skupina rychlých iontů 
generovaných při nadprahových intenzitách záření, tj. Iλ2 
> 5 × 1014Wµm2 cm−2, je charakterizována těžišťovou 
energií více jak 50-krát vyšší než energie tepelná pro 
všechny generované nábojové stavy. Experimentálně bylo 
rovněž prokázáno, že těžišťová rychlost Cq+ iontů je 

 
Obr. 3-5   Závislost nábojového stavu zlatých iontů na poloze 

ohniska vzhledem k povrchu terče tvořeného 0,5 mm silnou Au fólií. 
Vpravo proudová stupnice elektrostatického analyzátoru. 

 
Obr. 3-6  Dekonkonvoluce iontového proudu emitovaného 

z polyetylénového plazmatu na parciální proudy jednotlivých 
nábojových stavů. 

 
Obr. 3-4  Rozmítnutý interferogram zachycující 

šíření zářivého prekursoru rázové vlny v 
xenonem plněné kapiláře (čas 0-50 ns jde shora 

dolů, příčný rozměr cca 1,5 mm). 
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úměrná jejich nábojovému stavu q. Energie nejrychlejší protonů přitom dosahuje hodnot až 1 MeV a blok plazmatu tvořený 
převážně rychlými protony a C6+ ionty předbíhá hlavní iontovou skupinu.  
 Tyto a další výsledky výzkumu urychlování iontů v laserovém plazmatu byly v roce 2007 publikovány v 11 článcích ve 
vědeckých časopisech a v 7 konferenčních příspěvcích autorů L. Lásky, J. Krásy a jejich spolupracovníků z Centra laserového 
plazmatu i ze zahraničí.  
 
 Chemické projevy velkých laserových jisker: fyzika a chemie LIDB plazmatu  

 Velké laserové jiskry a jejich chemické projevy dlouhodobě studuje skupina pracovníků Centra (L. Juha a další) ve 
spolupráci se skupinou Sv. Civiše z ÚFCH AV ČR, v.v.i. Vytvářejí je fokusací jednotlivých impulzů výkonového laserového 
systému PALS o energetickém obsahu až 1 kJ do vybraných molekulárních plynů a jejich směsí. Tímto způsobem lze 
v kontrolovaných laboratorních podmínkách napodobit účinky dějů o vysoké hustotě energie (blesků, vysokorychlostních 
dopadů mimo-zemských těles) na planetární atmosféry. Cílem prací je objasnit vztahy mezi fyzikálními charakteristikami 
laserových jisker a jejich chemickými projevy do té míry, aby to umožnilo najít, optimalizovat a využít podobnosti v chování 
velkoobjemového plazmatu vytvořeného průrazem dielektrika laserovým svazkem (LIDB) a plazmatu reálných 
atmosférických procesů.  
 V roce 2007 byl výzkum chemického chování velkých laserových jisker soustředěn na procesy probíhající v atmosférách 
s obsahem oxidu uhelnatého. Tento chemicky spíše netečný plyn představoval podstatnou složku v nestálých atmosférách 
vznikajících při dopadu mimozemských těles do rané zemské atmosféry. Různými metodami plynové chromatografie a 
vysoce rozlišující absorpční infračervené spektrofotometrie s Fourierovou transformací (FTIR spektra) jsme prokázali vznik 
celé řady organických molekul v atmosféře CO-N2-H2O exponované fokusovaným NIR svazkem na zařízení PALS. 
Spektroskopie s vysokým rozlišením umožňuje měřit izotopové posuny. Toho jsme využili při studiu reakčních cest pomocí 
výchozích látek značených stabilními izotopy. Například kapalná voda s  18O nabohaceným na 99,9% poskytla jako produkt 
aceton (CH3)2C=18O. Slepým pokusem (tzn. realizací experimentální procedury s vyloučením generace laserového plazmatu a 
přidáním produktu v očekávané koncentraci a přirozeném izotopovém složení) jsme ověřili, že izotopovou výměnou tento 
izotopomer za daných podmínek nevzniká. Tak bylo nade vši pochybnost prokázáno, že aceton se vytváří působením 
laserového plazmatu na CO-N2-H2O. Tento výzkum probíhal ve velké (15-ti litrové) statické kyvetě, kde lze předpokládat 
homogenní procesy. Je tedy vyloučen či plně omezen vliv stěn kyvety. Pro studium vlivu stěn, tzv. rychlého zhášení, jsme 
vyvinuli menší kyvetu o objemu jednoho litru. V tomto roce jsme zahájili první experimenty zaměřené na posouzení vlivu 
charakteru expanze LIDB plazmatu na jeho chemické projevy.  
 Zajímavým výsledkem je také registrace N2O a nikoli NO resp. NO2 v LIDB exponované CO-N2-H2O směsi. To 
potvrzuje názor, že LIDB plazma je aktivní především v pozdějších fázích svého vývoje, tedy již značně ochlazené. V té době 
však zaujímá velký objem, což se promítá do celkového výtěžku produktů.  
  

Optická emisní spektra LIDB plazmatu nám tentokrát posloužila ke studiu molekulárních iontů. V základní směsi jsme vznik 
CO+ nepozorovali. Když však bylo do směsi přidáno helium, objevily se v důsledku Penningovy ionizace pásy, které lze 
přiřadit CO+ a CO2+. Z toho plyne, že optickou emisi molekulárních iontů v dané soustavě registrovat našimi technikami 
můžeme, ale jejich tvorba fotoionizací [XUV/rtg emise horkého jádra laserové jiskry byla námi již charakterizována M. 
Davídková, L. Juha, M. Bittner, S. Koptyaev, V. Hájková, J. Krása, M. Pfeifer, V. Štísová, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, J. 
Mikolajczyk, L. Ryc, L. Pína, M. Horváth, D. Babánková, J. Cihelka, S. Civiš: Rad. Res. 168, 382 (2007)] není v daném 
případě efektivní nebo vznikají, ale nejsou dostatečně excitovány.  
` Časově rozlišené OES se nám dále daří využívat ke studiu vzniku molekulárních reaktivních species v expandující 
laserové jiskře. Na Obr.3-7 je v silně redukční směsi demonstrováno silné zastoupení atomů v rané fázi (tj. v 
mikrosekundových časech po průchodu laserového impulzu) vývoje jiskry, zatímco po uplynutí několika desítek mikrosekund 

dominuje spektrům vyzařování molekulárních 
částic CN a C2.  
 Analýza stavu výzkumu tohoto problému 
byla v širších souvislostech podána v kapitole 
kompendia o laserové chemii [L. Juha, S. 
Civiš: Laser-plasma chemistry: Chemical 
reactions initiated by laser-produced plasmas, 
In: Lasers in Chemistry, red. M. Lackner, J. 
Wiley, v tisku], kde jsou prezentovány a 
diskutovány různé aspekty dalších 
experimentů, realizovaných i plánovaných v 
rámci činnosti Centra na zařízení PALS. Ve 
zmíněné kapitole poprvé probíráme možnosti 
studia těchto jevů v kondenzovaných a 
heterogenních soustavách; dosud se náš 
výzkum soustředil na homogenní plynné 
soustavy. 
 

Obr. 3-7  Časově rozlišená spektra vyzařování jiskry ve směsi CH4 – N2 – D2O. 
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 Interakce laserového záření s pěnami o nízké hustotě 

 Skupina FJFI ve spolupráci se skupinou rentgenové spektroskopie FZÚ experimentálně studovala v laboratoři PALS 
makroskopické charakteristiky laserově ozářených pěnových terčíků. Pěny TMPTA (C15H20O6) s podkritickou hustotou (0.01 
a 0,02 g/cm2) a proměnným obsahem chloru (váhových 10% a 20%) byly vystaveny zářivým tokům 41014 – 91015 W/cm2 na 
třetí harmonické jódového laseru PALS. Na základě prostorově rozlišených čárových spekter emitovaných H–, He– a Li–
podobnými ionty chlóru (Obr.3-8) byl určen rozsah a emisivita volumetricky ohřátého plazmatu (40 – 250 fotonů/µm2 mrad2 
v závislosti na depozičních podmínkách) a konverze laserové energie do emise jednotlivých rentgenových čar (na úrovni 
0,02%). Detailní interpretací spekter byly určeny efektivní hodnoty elektronové teploty (520 – 950 eV) a hustoty 
(2-6)1021 cm-3, tj. ve shodě s celkovým obsahem elektronů v pěnách) homogenně emitujících objemů plazmatu. 
 Na základě těchto výsledků byli pracovníci Centra z FJFI ČVU přizváni i k účasti na přípravě a interpretaci experimentu 
s pěnovými terči na velkém 30 kJ laseru LIL ve Francii. V experimentech na laseru LIL bylo přímo prokázáno vyhlazování 
nehomogenit uvnitř laserových svazků pomocí průchodu laseru podkritickou pěnou. 

 V oblasti hydrodynamických simulací laserové interakce pokračoval vývoj kódu PALE (Prague Arbitrary Lagrangian 
Eulerian code). Bylo rozpracováno jeho rozšíření na více typů materiálů a navržen algoritmus remapování pro více materiálů. 
Byl implementován model absorpce laserového záření pomocí ray-tracingu. Kód byl použit pro modelování nárazu laserem 
urychlených disků do terče, pro modelování terče z dvojité folie a modelování terčíků z pěny. Velmi úspěšné byly práce, 
zabývající se modelováním interakce intenzivních femtosekundových pulzů s terči. Náš 2D3V PIC (particle-in-cell) kód byl 
paralelizován pomocí OpenMP pro běh na clusteru s pamětí sdílenou všemi procesory. Program byl provozován na 
vyhrazeném clusteru na superpočítači JUMP ve Forschungszentrum Jülich, Německo, kde jsme získali projekt ECZ040 s 
příslušným počítačovým časem. Program byl používán pro studium urychlování iontů femtosekundovými laserovými pulzy. 
Bylo ukázáno že použití terčů s omezenou hmotou (např. kapek, malých částí fólie apod.) zvyšuje energii urychlených iontů. 
Při použití materiálu terče ze směsi lehčích a těžších atomů lze dosáhnout monoenergetického spektra lehkých iontů.  

 V rámci programu EGIDE byla započata spolupráce s CEA Saclay, Francie, kde se zabýváme jak modelováním interakce 
20 TW femtosekundového laseru s ultratenkými fóliemi, tak návrhem experimentů pro místní inovovaný laser s výkonem 

 

Obr. 3-8  Spektra záření emitovaného v tečném směru k povrchu TMPTA pěny o hustotě 10 mg/cm3 s 20 váhovými % chlóru ozářené laserem PALS na 
frekvenci 3 (0.44 m) o délce pulzu 350 ps a průměru svazku na terči 250 m. Vlevo jsou spektra, zaznamenaná vertikálním Johanovým spektrografem 

s prostorovým rozlišením ve směru hloubky v pěně (paprsek laseru dopadá shora, poloha je záporná pod povrchem terče). Nahoře je spektrum v okolí 
He- čáry chlóru pro energii laseru 128 J, dole spektrum v okolí Ly- čáry pro energii laseru 151 J. Vpravo je graf spektrální intenzity v hloubce 32 m 

pod povrchem pěny z levého horního obrázku, je provedena dekompozice spektra do jednotlivých spektrálních čar.  

                                  
Obr. 3-9  Vlevo je znázorněn profil iontové hustoty v různých časech ( je perioda laserového záření) při jednodimenzionální (1D3V) simulaci interakce 

kruhově polarizované vlny o intenzitě 1,51020 W/cm2 s plně ionizovanou uhlíkovou fólií o hustotě 0,7 g/cm3 a tloušťce 32 nm. Vpravo je rychlostní 
rozdělení iontů v čase 28 při dvojdimenzionální (2D3V) simulaci interakce kruhově polarizovaného laserového svazku o šířce 7 a maximální intenzitě 

3,51020 W/cm2 s plně ionizovanou uhlíkovou fólií o hustotě 0,17 g/cm3 a tloušťce 200 nm. 
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100 TW. Navrhli jsme unikátní schéma urychlování iontů kruhově polarizovanými laserovými pulzy, které vede ke generaci 
monoenergetických svazků těžších iontů. Schéma je založeno na urychlování velmi tenkých fólií jako celku laserovým 
pulzem s vysokým kontrastem. Výhodou kruhové polarizace je potlačení generace rychlých elektronů a následné 
Coulombovské exploze fólie. Při interakci intenzivní kruhově jsou elektrony vytlačeny z vrstvy za plochou odrazu 
ponderomotorickou silou, ve vrstvě vzniká silné elektrické pole, které urychluje ionty. Všechny ionty jsou uvedeny do 
pohybu, když vrstva s urychlujícím polem dosáhne zadní strany terče. Poté dojde k balistickému vývoji, kdy vrstva se silným 
elektrostatickým polem opět dožene dříve urychlené ionty a ty jsou urychlovány znovu, a tak vzniká téměř monoenergetické 
rozdělení iontů. V reálném experimentu má laserový svazek konečnou šířku, okraje svazku pak omezují praktickou realizaci 
navrženého schématu urychlování, a proto jsme navrhli a analyzovali možnost použití laserového svazku s flat-top profilem 
intenzity. Profily iontové hustoty v různých časech ukazují, že uhlíková fólie o tloušťce 32 nm je urychlena jako celek - téměř 
všechny ionty získávají stejnou rychlost (Obr.3-9). Na tomtéž obrázku vpravo je ukázáno formování monoenergetického 
shluku iontů (horní centrální část obrázku), letících ve směru dopadu laserového záření při dvojdimenzionální simulaci 
interakce laserového svazku o šířce 7 s velmi tenkou uhlíkovou fólií. Tento oblak je dobře kolimovaný, 
kvazimonoenergetický a je od ostatních iontů dobře směrově oddělen. Ionty letící v šikmých směrech byly urychleny na okraji 
laserového svazku, ionty s malými rychlostmi pocházejí z oblastí ležících mimo laserový svazek. 

 Pokračovala rovněž příprava interakčních zařízení pro femtosekundový laser na FJFI. Byl uveden do provozu vyřezávač 
jednotlivých pulzů femtosekundového laseru. Pomocí autokorelátoru byla změřena délka laserového pulzu. Byly provedeny 
první testovací experimenty v nově instalované vakuové interakční komoře. Připravuje se montáž motorizovaných posuvů pro 
nastavení polohy terče mezi výstřely tak, aby laserový svazek dopadal vždy na jeho neporušený povrch. Byla zkonstruována 
aparatura pro studium interakce femtosekundového laseru s plynem při daném tlaku (gas cell) a byla použita k experimentům 
v terčové komoře.  
 V rámci diplomové práce „Návrh a realizace zařízení pro studium kapilárního výboje v argonu“ bylo postaveno zařízení, 
které je nyní testováno a po zkopírování a drobných úpravách bude umístěno do laboratoře femtosekundového laseru. Na 
femtosekundovém laseru byly provedeny první experimenty zaměřené na studium měkkého rentgenového vyzařování z plynu 
v  gas cell a z pevného terče. Pro detekci záření v XUV oblasti byl použit kompaktní a snadno přenosný mřížkový spektrograf 
LSP-VUV1-3S-M, založený na Rowlandově registračním schématu. Použití v rozsáhlé oblasti spektra (2-80 nm) lze 
dosáhnout pomocí tří různých sférických mřížek s hustotou vrypů 300, 600 a 1200 na 1 mm. Spektra z několika stovek 
interakcí (výstřelů) byla akumulována a detekována jednak pomocí fotografického filmu UF-4, jednak rentgenové CCD 
kamery. Byly prováděny experimenty s EUV zdrojem na WAT ve Varšavě, využívajícím gas-puff terče ozařovaného laserem. 
Byla provedena počítačová analýza fokusační optiky pro rentgenový laser na PALSu a zahájeny práce na návrhu 
optimalizované optiky. 
 
 Práce v oboru kapilárních výbojů a magnetických pinčů 
 V oblasti experimentální studia pinčujících kapilárních výbojů byly realizovány experimenty s pinčujícím výbojem 
v argonu a dusíku na modifikovaném zařízení FJFI a ve spolupráci na zařízeni v ÚFP. Byl navržen a na FJFI experimentálně 
ověřen systém fokusace EUV záření pomocí elipsoidálního zrcadla s totální externí reflexí (Obr.3-10). Systém používá 
elipsoidální osově symetrickou optiku o délce 120 mm a průměru 22 mm se zlatou reflexní plochou. Zvyšuje tak intenzitu 
vystupujícího záření, což je velkým přínosem pro možnost aplikace výboje jako EUV zdroje. 

 

 Na FJFI ČVUT bylo postaveno zařízení nové generace s pinčujícím výbojem. Pokračovala příprava experimentů 
s generací vysokých harmonických v kapiláře plněné plynem a v kapilárním výboji. Výzkum kapilárních pinčů jako zdrojů 
koherentního XUV záření (kapilárních laserů) pokračoval rovněž na zařízeních CAPEX a CAPEX-U v ÚFP. Pomocí časově 
rozlišené spektroskopie byl změřen časový vývoj záření z výboje v dusíkem plněné kapiláře a pomocí časově integrované 
spektroskopie byl prostudován vliv různých materiálů kapilár na záření z výboje v kapiláře plněné dusíkem (Obr.3-11) a 
argonem. Výsledky byly porovnány s výsledky třífázového počítačového modelu podrobněji popsaného v minulé průběžné 
zprávě. Na zařízení CAPEX byly provedeny úspěšné aplikační experimenty, při kterých bylo záření argonového kapilárního 
pinče využito pro XUV-indukovanou povrchovou modifikaci vzorků polymethylmethakrylátu.  

                   
 

Obr. 3-10  Vlevo schéma experimentálního zařízení pro fokusaci EUV záření: A – kapilára, B – EUV optika, C – vědecká rtg. CCD 
kamera, D – vakuová komora. Vpravo průřez zfokusovaným EUV svazkem o šířce 280 m na polovině maximální intenzity. 
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 Vodní stěnou stabilizovaný drátkový pinč SHOWEX 

 Na novém experimentálním zařízení v ÚFP, jež má ve své finální podobě využít ke stabilizací výbojového kanálu, 
vytvořeného explozí tenkého drátku, blízké vodní stěny stlačené rázovou vlnou, byla nejprve testována exploze drátku ve 
vodě při napájení výbojového obvodu pomalým driverem (kondensátorem 800 nF/60 kV připojeným krátkými silnými kabely 
přes mechanický spínač k oběma koncům drátku). Ukázalo se, že půlperioda takového obvodu je ~4 s a při energii driveru 
~1 kJ se během ní Cu-drátek  0,3 m zcela odpaří a plazmatický kanál se zavře. Z časově integrovaných snímků exploze, 
pořízených ve viditelném spektru, je patrné, že plazmatický kanál je po celou dobu stabilní. 

 Potom bylo navrženo, zkonstruováno, vyrobeno a sestaveno 
koaxiální nízkoinduktivní připojení rychlého driveru CAPEX-U 
(12,7 nF/max 600 kV) k vodou plněné experimentální komoře 
s drátkem v její ose. Ukázalo se, že půlperioda tohoto obvodu je 
~200 s a při zhruba stejné energii v driveru se stejný Cu drátek 
0,3 m odpaří a kanál zavře za ~3 půlperiody, zatímco s Cu 
drátkem  0,18 m tato situace nastane za ~1 půlperiodu. 
Časově integrované snímky tohoto krátkého výbuchu ukazují na 
rozvoj nestabilit při záporné polaritě VN elektrody 
(pravděpodobně díky přechodové nestabilitě katodových oblastí), 
zatímco u kladné polarity k těmto nestabilitám nedochází (Obr.3-
12). Bylo registrováno axiální vyzařování výboje jak ve viditelné, 
tak v XUV oblasti. Pokud je nám známo, je skupina experimentu 
SHOWEX první na světě, které se podařilo registrovat XUV 
záření exploze ve vodě. Prvé hrubé teoretické odhady ukazují, že 
proud je alespoň na začátku procesu silně skinován, maximum 
deponované energie se spotřebuje na roztavení a vypaření drátku 
a k pinčování v tomto uspořádání pravděpodobně nedochází. 

 

 Nové výsledky studia neutronového vyzařování výkonových magnetických pinčů 

 Na katedře fyziky FEL ČVUT byly skupině silnoproudých výbojů přiděleny nově rekonstruované místnosti pro pinčovou 
a optickou laboratoř, ve které započala stavbou výkonnější aparatury s proudovým maximem 300 kA. Je konstruován nový 
zdroj pro studium D-D reakce, kde je možné testovat novou diagnostiku a zejména plánované systémy přídavného napouštění 
deuteria. Vznikne tak nové pracoviště pro demonstraci D-D fúzní reakce, diagnostiku fúzního plazmatu a realizaci 
studentských semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací, jež bude využíváno v rámci nově 
akreditovaného předmětu Fyzika a technika termojaderné fúze. 
 Na aparatuře S-300 v Kurčatovově ústavu v Moskvě bylo instalováno nově zařízení pro napouštění plynného deuteria a 
12 scintilačních detektorů pro detekci tvrdého rentgenového záření a neutronů, umístěných ve třech vzájemně kolmých 
směrech. Při experimentech v lednu 2007 se porušil izolátor, došlo k průrazu a k destrukci celé kolektorové soustavy. Nutná 
oprava byla rozsáhlá a musela být provedena rekonstrukce jak celé komory, tak přívodní kabeláže, čerpacího systému, včetně 
změny kolektorového modulu. Náročná rekonstrukce byla dokončena koncem roku 2007, kdy bylo sestaveno i detekční 
interferometrické zařízení nového výkonného diagnostického laseru, umožňující získat až 16 obrázků z jediného výboje. 
Začátek nové experimentální kampaně se plánuje na leden až únor 2008.  
 Byla upravena metoda TOF na určování rychlosti, energie a doby vzniku neutronů zahrnutím úhlové anizotropie a vlivu 
opačného směru. Byl vypracován postup pro výpočet axiální komponenty energetického spektra deuteronů produkujících 
detekované neutronové spektrum v axiálním směru, dále postupy pro určování energetického spektra rychlých deuteronů a 
testování možností zachycení energetických částic magnetickým polem. Byly rovněž získány nové poznatky o vlivu 
magnetického pole na vývoj dvousvazkové nestability a o vlivu coulombovských srážek na teplotu plazmatu. Nově byl 

 

Obr. 3-11  Časově integrované spektrum vyzářování kapiláry 
plněné dusíkem při různých tlacích s identifikací spektrálních čar. 

                                  
Obr. 3-12  Vlevo: Výbojový proud explodujícím drátkem o průměru 0,18 m (červeně) a 0,3 m (modře). Pro srovnání je zobrazen také 

průběh proudu drátkem  0,3 m při napájení pomalým obvodem (zeleně). Vpravo: Upevnění drátku a snímek plazmatu vytvořeného jeho 
explozí při kladné (nahoře) a záporné polaritě VN elektrody (dole). 
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studován a diskutován problém energetického zdroje rychlých deuteronů v magnetických pinčích. Uvedené teoretické a 
simulační práce mají obecnější platnost a lze je využít jak ve výbojovém, tak v tokamakovém a laserovém plazmatu. 
 
 Vývoj a aplikace plazmových rentgenových laserů 

 V roce 2007 byly skupinou pracovníků Centra z Oddělení rentgenových laserů FZÚ rozvíjeny tři základní aktivity. První 
z těchto aktivit zahrnovala implementaci nového typu kompozitní optiky pro generaci prostorově vysoce homogenního 
lineárního ohniska svazku prepulzu. Díky takto radikálně zlepšenému profilu intenzity bylo možno demonstrovat silnou 
laserovou akci na vlnové délce 13,9 nm v niklu-podobném stříbru. V současné době tedy Centrum disponuje dvěma 
intenzivními koherentními rentgenovými lasery, a to na vlnových délkách 21,2 nm a 13,9 nm. Druhá aktivita, rozvíjená ve 
spolupráci s Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), byla věnována numerickým simulacím volumetrické generace 
plazmatu pomocí fokusovaného svazku rtg laseru, jakož i pokračujícím experimentům s touto tématikou. Jde o poměrně 
zásadní aktivitu Centra vzhledem k tomu, že obdobný experiment (generace plazmatu hustoty pevné fáze typu warm dense 
matter a měření radiačního transportu měkkého záření tímto plazmatem) nebyl dosud nikde laboratorně realizován. Třetí 
aktivitou byly první pilotní experimenty generace vysokých harmonických (HHG) v Badatelském centru PALS. S využitím 
přídavného Ti:safírového svazku (1,2 mJ, 35 fs. 10 kHz) byl získán úzce kolimovaný XUV svazek s vysokou prostorovou 
symetrií, zahrnující vysoké harmonické ve spektrálním oboru cca 20-40 nm. Úspěšná realizace tohoto experimentu vytváří 
předpoklady pro budoucí vývoj nové generace koherentních XUV a rentgenových zdrojů na bázi injektor-zesilovač. 
 
 Kompozitní optika pro generaci lineárního ohniska s homogenním profilem intenzity 

 Principiálně nová kompozitní optika pro generaci lineárního ohniska s homogenním profilem intenzity a s nastavitelnou 
šířkou byla navržena a realizována jako nákladná investice v prvním roce řešení projektu (2005). Jde o zcela originální 

systém, tvořený maticí deseti 
válcových a dvou vzájemně 
nastavitelných segmentů půlené 
sférické čočky. Efekt tohoto 
fokusačního systému na generaci 
vysoce homogenního lineárního 
ohniska je názorně ilustrován na 
obr.13. Realizace této optiky 
vytvořila předpoklad pro první 
demonstraci intenzivní laserové 
akce na vlnové délce 13,9 nm 
využívající čerpacích pulzů o 
délce 300 ps a s energií <500 J, 
která je popsána výše. 

 

 Silná laserová akce na vlnové délce <15 nm 

 V roce 2007 byly úspěšně zkoumány možnosti dosažení laserové akce v plazmatu s dominantním zastoupením niklu-
podobných iontů, generovaném IR čerpacími pulzy o délce 300 ps (dostupnými v Badatelském centru PALS). Vzhledem k 
vysoké citlivosti niklu-podobných ionizačních stavů na intenzitě dopadajícího čerpacího záření je zásadní podmínkou pro 

uskutečnění tohoto experimentu vysoce 
homogenní profil fokusovaného čerpacího 
svazku. Originální systém homogenizace 
intenzity čerpacího svazku, sestávající z matice 
10 válcových čoček a dvou nezávisle 
nastavitelných segmentů sférické čočky, byl 
navržen a pořízen v prvním roce řešení projektu 
(2005). Jeho testování a kalibrace úspěšně 
proběhly v druhém roce projektu. Bylo 
prokázáno, že systém je schopen zlepšit 
homogenitu profilu lineárního fokusu více než 
6x (rms hodnota) oproti jednoduché optice 
sestávající z prosté kombinace válcové a 
sférické čočky. 
 Axiální spektrum emitované niklu-
podobným stříbrným laserem je zobrazeno na 
Obr.3-14. Laserová akce na vlnové déle 13,9 
nm je generována na jednom z přechodů 4d-4p 
(J=0-1). Systém je čerpán IR laserovým 
zářením (1,315 µm), sekvencí prepulzu 
(typicky 6 J) a hlavního pulzu (450 J) 

     
Obr. 3-13  Lineární ohnisko generované prepulzním svazkem pro čerpání rtg laserů (délka ohniska 3 

cm, šířka ~800 µm; vodorovné měřítko snímku je cca 10x větší než svislé měřítko): vlevo je ohnisko 
generované předchozím systémem sférická-válcová čočka, vpravo je ohnisko generované pomocí 

kompozitní optiky navržené a realizované v rámci tohoto projektu 

 
Obr. 3-14  Spektrum rtg laseru využívajícího niklu-podobných iontů Ag, dokumentující 
laserovou akci na vlnové délce 13,9 nm. Niklu-podobné plazma je vytvářeno sekvencí 

prepulzu a hlavního pulzu vzájemně zpožděných o 10 ns. Spektrum bylo získáno pomocí 
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aplikovaného se zpožděním 10 ns. Délka čerpacích pulzů je ~300 ps (jde o nejdelší pulz, který byl při dané energii kdy 
laboratorně použit k demonstrování laserové akce v niklu-podobných systémech). Byla prokázána kritická závislost intenzity 
laserové čáry na strmosti náběžné hrany hlavního čerpacího pulzu. Tento poznatek úzce souvisí s dynamikou generace inverze 
populace v niklu-podobných iontech, která vzniká při hustotách a teplotách plazmatu značně vzdálených stavu lokálně 
termodyna-mické rovnováhy (LTE).  
 Demonstrovaný niklu-podobný Ag laser má důležitý význam pro další směřování aplikačních experimentů využívajících 
plazmových rtg laserů na řešitelském pracovišti (Badatelské centrum PALS) mimo jiné proto, že vlnová délka 13,9 nm spadá 
do intervalu, v němž je možno dosáhnout maximální účinnosti multivrstvé optiky založené na bázi MoSi. Získané výsledky 
intenzivní laserové akce v niklu-podobném Ag a její závislosti na tvaru čerpacího pulzu budou předmětem připravované 
publikace. 
 

 Studium vysoce ionizované hmoty typu Warm Dense Matter 

 V experimentu uskutečněném na zařízení PALS byl využit fokusovaný svazek rentgenového laseru ke generaci a studiu 
vlastností unikátního typu vysoce ionizované hmoty o hustotě pevné fáze, takzvané Warm Dense Matter (WDM) - Obr.3-15. 
Šlo o první experiment tohoto druhu na světě. Jeho realizace byla umožněna skutečností, že laboratoř PALS disponuje 

nejsilnějším rentgenovým laserem ve své třídě 
(energie fotonů cca 60 eV). "Exotická" hmota 
typu WDM má vlastnosti ležící na pomezí mezi 
pevnou fází a plazmatem a lze ji též 
charakterizovat jako superhusté, relativně chladné 
plazma (n>1022 cm-3, T <50 eV) s vysokým 
stupněm ionizace. Znalost vlastností hmoty typu 
WDM, zejména transportu zářivé energie, je 
důležitá například pro astrofyziku extrémně 
vysokých hustot energií, fyziku kolabujících 
hvězd a fyziku hmoty tvořící jádro obřích planet. 
Generování hmoty typu WDM je v laboratorních 
podmínkách mimořádně obtížné a obvyklé 
metody generování plazmatu selhávají. 
V laboratoři PALS jsem ovšem mohli využít 
impulzy intenzivního rentgenového záření (1012 
Wcm-2) k ionizaci materiálu tenkých fólií, jež se 
díky pronikání rentgenového svazku hmotou děje 
v celém objemu (volumetrický ohřev). Byly 
zjištěny zásadní rozdíly v transportu měkkého 
rentgenového záření objemově ionizovaným 
hliníkem a uhlíkem, výsledky byly interpretovány 

ve spolupráci s kolegy z Lawrence Livermore National Laboratory, přičemž získaná experimentální data slouží dnes jako 
standardní testovací data pro numerický model hmoty typu WDM. 
 
 Využití rentgenové ablace k charakterizaci fokusovaného svazku rentgenových laserů 

 Rentgenovou ablaci jsme v roce 2007 využili především pro stanovení klíčových parametrů fokusovaných svazků rtg 
laserů pracujících se svazkem relativistických elektronů resp. laserovým plazmatem jako aktivním prostředím.  

 Proměříme-li pokročilými mikroskopovacími technikami parametry ablačního kráteru (především maximální hloubku a 
plochu původního povrchu zasaženou ablací) a vyneseme-li je jako funkci přirozeného logaritmu energie impulzu, můžeme 
fitováním získaných závislostí stanovit hodnotu prahu ablace, atenuační délky záření v materiálu a šířku pásu fokusovaného 
gaussovského svazku. Posledně zmíněná veličina je dána parametry svazku a fokusační soustavy. Provedli jsme sérii 

Obr. 3-15  Hmota typu Warm Dense Matter vytvářená v ohnisku rentgenového laseru na 
ultratenké hliníkové nebo uhlíkové fólii. Transmise rentgenového záření je detekována 

pomocí CCD kamery. Kalibrace transmise pro neionizovanou hmotu se provádí měřením 
průchodu záření rentgenového laseru o nízké intenzitě lokálně perforovanou fólií.

                             
 

Obr. 3-16  AFM obrázky otisků svazků v PMMA pro různé vlnové délky. Vlevo imprinty získané na laseru s volnými elektrony FLASH, zcela 
vpravo pomocí plazmového zinkového rentgenového laseru na zařízení PALS. Zdrsnění ablaovaných povrchů roste s energií fotonu. Pro 21nm není 

zdrsnění příliš patrné, proto je tato vlnová délka vhodná pro ablativní strukturování. 
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experimentů, při nichž jsme ozářili organický polymer – PMMA – fokusovaným svazkem plazmového laseru s ustáleným 
ziskem (QSS) emitujícího záření na 21,22 nm (PALS, Praha) a laseru s volnými elektrony (FLASH, Hamburk) naladěného na 
32,5 nm, 21,7 nm a 13,5 nm a pomocí mikroskopu atomárních sil určili parametry kráterů. 

 Při 32,5 nm jsme určili pomocí výše zmíněné metody šířku pásu svazku FLASH na 2ρ =  (23,00,5) μm [J. Chalupský a 
kol.: Opt. Express 15, 6036 (2007)], což je v dobrém souhlasu s nezávisle provedeným (PTB, Berlín; HASYLAB, Hamburk) 
fotoionizačním měřením [A. A. Sorokin a kol.: Appl. Phys. Lett. 89, 221114 (2006)]. Sníží-li se vlnová délka na 21,7 nm a 
13,5 nm, zmenší se logicky i šířka pásu, a to na 15,8 μm a 13,8 μm. Pro plazmový laser nám šířka pásu vychází poněkud větší, 
než pro FLASH. Příčiny tohoto rozdílu se nyní podrobně vyšetřují, především pomocí počítačových simulací generace a šíření 
svazku rentgenového QSS laseru a jeho fokusace s využitím sférického zrcadla a mimoosé paraboly. Rozdíly v kvalitě 
vnitřního povrchu, tvaru a celkové ploše kráterů jsou patrné na Obr.3-16. 
 
 Vývoj nových femtosekundových zdrojů koherentního rentgenového záření 
 V srpnu 2007 proběhl v laboratoři PALS experiment, který byl věnován pilotnímu studiu generace vysokých harmonik 
v plynové cele (Obr.3-17 a-c). Svazek kHz Ti:S laseru byl fokusován čočkou (f=750 mm) do statické cely naplněné argonem 
(typicky 40 mbar), přičemž polohu cely vzhledem k fokusu bylo možné měnit pod vakuem. Profil generovaného svazku 

vysokých harmonik byl nejprve měřen 
pomocí digitální kamery PixeLink PL781 
opatřené tenkou vrstvou fosforu P43 
(Proxitronic GmbH) pro konverzi 
dopadajícího rentgenového záření do 
viditelné části spektra. Optimalizací 
experimentálních parametrů bylo dosaženo 
prostorového rozložení intenzity ve svazku 
typu Gaussovy funkce s pološířkou 677 µm 
(ve vzdálenosti 750 mm od zdroje), což 
odpovídá divergenci menší než 1 mrad. Za 
těchto podmínek pak bylo, s pomocí 
transmisního mřížkového spektrometru, 
změřeno emitované spektrum v oblasti 20-40 
nm, které ukázalo, že nejsilnější je 27. 
harmonika na vlnové délce 30 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shrnutí 
  

 Výše uvedený přehled, navazuje na obdobnou přílohu průběžné zprávy Centra za rok 2006. Některé experimentální i 
teoretické práce z oboru laserového plazmatu a zejména plazmových rentgenových laserů, realizované v Centru v roce 2007, 
se řadí k absolutní světové špičce. Zvláštního ocenění si přitom zaslouží společná laserová laboratoř PALS, jejímž 
prostřednictvím se Česká republika dlouhodobě řadí ke klíčovým hráčům na evropské laserové scéně. Naši pracovníci se také 
jako experti velmi aktivně podíleli na přípravě ESFRI Roadmap for Research Infrastructures. Přispěli tak k vypracování 
všeobecně uznávaného seznamu projektů velkých výzkumných zařízení potřebných v nejbližších 10-20 letech. Mezi prvními 
z nich jsou dnes již schválené přípravné fáze projektů HiPER a ELI. Zapojením České republiky do velkých evropských 
laserových projektů získávají výsledky práce laboratoře PALS a všech ostatních pracovišť Centra laserového plazmatu 
maximální šanci zúročit se v celoevropském kontextu. 
 

Obrázek 3-17a.   Uspořádání experimentu generace vysokých harmonických frekvencí 
(HHG) na PALSu. 

 
Obr. 3-17b.  Spektrum HH generovaných generovaných fs pulzy 

v plynové cele (40 mbar Ar, délka cely 12 mm,  
FWHM ~750 μm). 

 
 

Obr. 3-17c.  Spektrálně integrovaný profil svazku 
vysokých harmonik (výřez 5x5 mm), ve vzdálenosti 

cca 50 cm od zdroje. 
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 4. Postup řešení projektu LC528 v roce 2007 
 Experimentální a teoretické práce Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2008 podle zpřesněného plánu, ve kterém 
bylo v souladu se třemi hlavními výzkumnými směry definováno 22 aktivit, z nichž 21 bylo splněno a realizace jediné 
(RL8_04) byla přesunuta do roku 2009. Na všech uskutečněných aktivitách se společně podíleli pracovníci, doktorandi a 
studenti celkem 7 pracovišť Centra: Oddělení laserového plazmatu, Oddělení rentgenových laserů a Oddělení nelineární 
optiky Sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, v.v.i., Oddělení laserového plazmatu a tým CAPEX z ÚFP, v.v.i., a 
laboratoře vyčleněné pro Centrum na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a na Katedře fyziky FEL ČVUT.  

 Vedle stávajících experimentálních zařízení (TW systém PALS se zinkovým rentgenovým laserem, 10-GW laser SOFIA, 
kapilární pinče CAPEX, CAPEX–U, dusíkový pinč na FJFI, drátkové pinče SHOWEX a FEL-200) byl v Centru zprovozněn 
repetiční kapilární XUV laser pracující na vlnové délce 46,9 nm. Toto stolní zařízení, které představuje klíčový krok od 
velkých rentgenových laserů k flexibilnímu nástroji, bude využíváno ve společné laboratoři Ústavu fyzikální chemie J. 
Heyrovského a Fyzikálního ústavu pro výzkum povrchové modifikace a nanostrukturování materiálů, mechanismů radiačního 
poškozování biologicky významných molekul a struktur, atp. Dále byl uveden do užívání kompaktní, vysokorepetiční zdroj 
ultrakrátkých koherentních rentgenových impulzů o vlnové délce až 30 nm, a to na principu generování v argonu vysokých 
harmonických frekvencí svazku Ti:safírového laseru. Zařízení je v současné době využíváno pro studium ablace a řízeného 
strukturování materiálů rentgenovým zářením.. Paralelně byl vyvíjen a doplňován výpočetní hardware a simulační software 
využívaný pro testování teoretických modelů a interpretaci experimentů. 
 Do práce Centra bylo to či onou formou zapojeno celkem 69 kmenových výzkumných a odborných pracovníků a 
doktorandů, z toho 33 ve FZÚ, 14 v ÚFP a 22 na ČVUT. Své práce řešilo v rámci problematiky Centra 10 doktorandu ve FZÚ 
AV ČR, 3 v ÚFP a celkem 14 na ČVUT a dále 14 studentů bakalářských a magisterských programů. Výchova mladých 
vědeckých pracovníků je pro další rozvoj pracovišť Centra klíčových faktorem a proto je jí věnována obzvláštní pozornost.  
 Významná podpora mezinárodní spolupráce Centra ze strany poskytovatele dotace umožnila stejně jako v minulých 
letech zapojit do výzkumných prací i četné zahraniční spolupracovníky a tím podstatně zvýšit disponibilní vědeckou kapacitu. 
Tak např. jen experimentů v laboratoři PALS v rámci projektu LASERLAB se v roce 2008 zúčastnilo 25 zahraničních 
badatelů, kteří zde na svých pracovních pobytech strávili celkem 277 dnů.  
 Mezinárodní spolupráce úspěšně pokračovala i v opačném směru, formou stáží pracovníků a studentů Centra na 
obdobných experimentálních zařízeních v zahraničí. Novou kvalitu získala díky aktivnímu zapojení pracovníků Centra do 
přípravných fází evropských projektů HiPER a ELI. V obou případech se jedná velká laserová zařízení, zařazená do tzv. 
cestovní mapy (Road Map) výstavby nových velkých výzkumných infrastruktur. Cílem projektu HiPER, jehož přípravná fáze 
HiPER-PP byla slavnostně zahájena 6. října 2008, je koncepčně a technologicky demonstrovat možnost získávání energie 
s využitím laserové inerciální termojaderné fúze. Jeho základem bude výkonový mnohasvazkový laser o energii řádu stovek 
kJ a délce pulzu řádu nanosekund. Naproti tomu projekt ELI, jehož přípravná fáze ELI-PP byla zahájena již 20. února 2008, si 
klade za cíl vyvinout víceúčelový laserový systém pro výzkum interakce záření s hmotou v tzv. ultra-relativistickém režimu, 
tedy systém až stokrát výkonnější než dosavadní nejvýkonnější lasery a pracující navíc režimu opakovaných pulzů, s kadencí 
nejméně 1 výstřel za minutu. Při velmi krátkém pulzu délky pouhých několika attosekund (10–18 s) by měl jeho pulzní výkon 
dosahovat řádu EW (exawattů), intenzita jeho fokusovaných paprsků pak více jak 1023 W/cm2. 
 Pracovníci Centra připravovali současně projekt ELITPALS, jehož cílem je vybudování laseru ELI v České republice. Na 
základě hodnocení návrhu projektu grémiem zahraničních expertů svolaných MŠMT v polovině roku byl tento projekt 
podporovaný AV ČR vyhodnocen Řídicím Orgánem VaVpI jako jeden ze dvou nejlepších ze 13 posuzovaných projektů. 
Následně pak 20. listopadu 2008 představila delegace ČR a 1. zasedání Steering Committee přípravné fáze projektu ELI, 
vedená náměstkem ministra školství mládeže a tělovýchovy pro výzkum a VŠ prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc., svou 
nabídku umístit ELI v oblasti Hodkovice/Zlatníky podloženou široce založeným konsorciem a jasným finančním závazkem ve 
výši 260 MEUR. 
 Z přehledu výzkumných aktivit a vědeckých výsledků prací Centra uvedeného v průběžné zprávě Centra za rok 2008  
vyplývá, že Centrum splnilo všechny hlavní úkoly stanovené v upřesněném plánu pro rok 2008 a vykonalo i množství práce 
navíc. Pracovníci Centra v roce 2008 publikovali nebo připravili k publikování celkem 67 článků v recenzovaných vědeckých 
časopisech, 1 kapitolu v monografii a 116 konferenčních příspěvků včetně zvaných referátů, z toho většinu na významných 
mezinárodních konferencích. Spoluautory většiny z nich byli doktorandi a studenti Centra, kteří kromě toho v roce 2008 
dokončili 17 svých disertačních, diplomových a bakalářských prací. Zobrazovací spektrograf vyvinutý v laboratoři SOFIA se 
stal navíc předmětem patentové přihlášky. 
 V rámci výzkumu prováděného v Centru laserového plazmatu bylo v roce 2008 dosaženo celé řady významných a 
mezinárodně uznávaných výsledků:  
 V oblasti základního výzkumu laserového plazmatu to byly zejména výsledky experimentů zaměřených na laserové 
urychlování makročástic, na využití laserem generovaných plazmových jetů pro modelování obdobných astrofyzikálních jevů, 
na laserové urychlování vysoce nabitých těžkých iontů na vysoké energie a na studium různých metod vyhlazování tzv. 
laserového imprintu. K nim se řadí experimentální práce z oboru rentgenové spektroskopie hustého a horkého plazmatu. 
Velmi cenných prioritních výsledků bylo dosaženo v oblasti teorie a numerických simulací urychlování iontů intenzivními 
femtosekundovými pulzy. 
 V oblasti vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů to byly zejména experimenty zaměřené na ablační 
strukturování materiálů fokusovaným rentgenovým paprskem s využitím zinkového laseru pracujícího na vlnové délce 21,2 
nm, na studium rychlosti difúze spontánních magnetických polí kritickou plochou laserového plazmatu a na vývoj nové 
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rentgenové optiky, jež umožní studium radiačního transportu v superhustém plazmatu typu warm dense matter při intenzitě 
laserového rentgenového paprsku až 1013 Wcm-2, tedy cca 10x vyšší než v předchozích experimentech. 
 Výzkum kapilárních výbojů a magnetických pinčů přinesl řadu nových poznatků při studiu rentgenového a 
neutronového vyzařování rychlých magnetických pinčů, a to zejména díky úspěšné aplikaci v Centru vyvinutých 
diagnostických systémů jak na domácích pracovištích, tak na obdobných velkých zařízeních v zahraničí.  

 Experimenty s laserovým plazmatem v laboratoři PALS a jejich interpretace 
 

 Nový způsob laserového urychlování makročástic 

 Makročástice urychlované na vysoké rychlosti slouží k simulaci dopadu mikrometeoritů na povrch umělých kosmických 
těles, k testování materiálů tzv. první stěny termojaderných reaktorů a k dalším technologickým aplikacím. V poslední době se 
uvažuje o jejich využití v tzv. impaktních schématech "rychlého zapálení" (fast ignition) inerciální termojaderné fúze. Na 
velmi vysoké rychlosti lze makročástice urychlit např. výkonovými impulzními lasery. V klasickém schématu vytváří 
soustředěný laserový svazek na povrchu částice horké expandující plazma, které ji urychluje svým reaktivním ablačním 
tlakem. Na terawattovém laserovém zařízení PALS byl nedávno otestován zcela nový způsob, pojmenovaný reverzní 
urychlovací schéma, jehož uspořádání je znázorněno na Obr.4-1.  

 Nový způsob využívá obdobného principu jako experimenty s tzv. nepřímo hnanou inerciální fúzí. Makročástice, 
představovaná zde tenkou kruhovou hliníkovou fólií, není urychlována přímo reaktivním ablačním tlakem, ale tlakem a 
zářením horkého plazmatu vytvářeného laserem na povrchu pomocného masivního měděného terče, umístěného v malé 
vzdálenosti za ní. Laserový paprsek přitom prochází malým otvorem v urychlované fólii. V experimentech provedených v 
laboratoři PALS byl k urychlování fóĺie použit fokusovaný svazek na 3. harmonické jódového laseru o vlnové délce 438 nm, a 
délce impulzu 250 ps. Při energii laseru 190 J se podařilo urychlit hliníkový disk tloušťky 10 m až na rychlost 130 km/s, 
tedy mnohem vyšší, než při klasickém způsobu. Nový způsob laserového urychlování je mnohem účinnější a výhodnější než 
doposud používaný, jelikož energie laseru se nepromrhává na odpařovaní a ablaci urychlovaného terče a hmota terče se navíc 
při urychlování nemění. 
 
 Laboratorní modelování expanse nadzvukového zářivého výtrysku do plazmatu a její fyzikální podobnost 
 s astrofyzikálními jevy 

 Vlastnosti plazmatu generovaného impulzem ns laseru na povrchu terčíku z materiálu o dané radiační charakteristice jsou 
vhodné pro modelování jevů pozorovaných v mezihvězdných mlhovinách v okolí nově se rodících hvězd, tzv. Herbigových-
Haroových útvarů. U nich se předpokládá, že vznikají působením výtrysků z akrečního disku nové hvězdy, které se ve 
vzdálenosti zlomku hvězdného roku srážejí s obklopující mlhovinou a generují rázovou vlnu. Charakteristický čas radiačního 
chlazení je u mezihvězdných objektů dán stovkami let. Výtrysky pozorované v laserovém plazmatu mají délku několika mm a 
charakteristický čas radiačního ochlazování při mnohem vyšším tlaku je měřen v ns. Přesto jsou oba jevy hydrodynamicky 
podobné, jelikož mají srovnatelné rychlosti šíření i Machovo číslo. Laserové plasma je tudíž vhodným modelovým 
prostředkem pro studium fyzikálních jevů zodpovědných za vznik hvězdných výtrysků a jejich interakce s mezihvězdným 
prostředím.  

 Experiment na laserovém systému PALS využil Cu terčík, jehož zářivé charakteristiky jsou známy. Výtrysk expandující 
po dobu několika nanosekund po odeznění laserového impulzu se srazil s plynným obláčkem Ar vypuštěným z trysky před 
povrch terčíku. Využitím metody optické interferometrie a stínografie, schopné zobrazit tři po sobě následující momentky 
expandujícího plazmatu, jakož i techniky vícekanálového přímého zobrazení rentgenového vyzařování plazmatu, lze 
zviditelnit vývoj výtrysku a detaily šíření rázové vlny po srážce s plynem, včetně zpětné rázové vlny šířící se plazmatem 
výtrysku směrem k terčíku – Obr.4-2.  

 

 
Obr. 4-1  Nepřímé laserové urychlování volného diskového terče.  a) Schéma uspořádání experimentu. Soustředěný laserový paprsek 

prochází otvorem v tenké hliníkové fólii a vytváří plazma na povrchu masivního měděného terče. Záření a tlak horkého laserového 
plazmatu urychlují fólii v opačném směru. b) Laserové stínogramy zobrazující deformaci fólie v časech 2, 5 a 8 ns po laserovém impulzu. 

Rychlost střední části urychlené fólie lze určit z posunu bodu P. 
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 Interpretace morfologie rázové vlny je usnadněna 2D hydrodynamickým modelováním se zahrnutím radiačního 
ochlazování. Výpočet potvrdil pozorovanou závislost tvaru rázové vlny na tlaku plynu, přičemž rovněž prokázal, že vliv 
radiačních ztrát na její šíření je zanedbatelný. 
 

 Laserové plazma jako zdroj zlatých iontů s energií řádu 100 MeV a s nábojovým číslem přesahujícím 50+ 

 Myšlenka použít laserový iontový zdroj (LIS) místo zdroje založeného na elektronové cyklotronové rezonanci (ECRIS) 
jako injektoru iontů pro velké srážkovače, jako je LHC v CERN, vznikla před více jak deseti lety. Laserové zdroje totiž 
mohou generovat iontové proudy až o dva řády větší než cyklotronové a přímo vytvářet ionty s nábojovými čísly, jakých se ve 
standardním urychlovacím schématu dosahuje až za prvním stripperem, ve kterém se až 80% původně produkovaných iontů 
ztrácí. Vzdor prvním slibným výsledkům byla idea odložena až na iontové zdroje druhé generace. Překážkou bylo 
nedostatečné porozumění složitým nelineárním mechanismům generování a urychlování iontů v laserovém plazmatu. 
Systematické experimenty prováděné v laboratořích Centra, zejména na laserovém systému PALS, zaměřené na studium 
faktorů ovlivňující produkci a extrakci iontů, významně pomohly k překonání tohoto stavu.  

 Na laseru PALS byla podrobně zkoumána závislost účinnosti generování iontů z hlediska jejich dosažitelné energie, 
nábojového čísla a množství na použité vlnové délce laseru, jeho energii, době trvání laserového pulzu, průměru a polohy 
ohniska laserového svazku vůči ozařovanému terči. Právě poslední dva parametry se ukázaly být klíčové, protože určují nejen 
intenzitu laserového záření na terči, ale také podmínky interakce laserového svazku s jím vytvářeným plazmatem. V případě 
relativně dlouhého, tj. cca nanosekundového laserového pulzu s intenzitou přes 1014 W/cm2, vede tato interakce k 
podstatnému zvýšení jak náboje, tak energie produkovaných iontů prostřednictvím řady nelineárních efektů, jako jsou 
ponderomotivní, relativistická nebo magnetická samofokusace laserového svazku a tvorba rychlých elektronů. Tyto efekty, 
velmi nevítané v experimentech zaměřených na inerciální termojadernou fúzi, jsou naopak příznivé pro laserové iontové 
zdroje.  

 Pro ilustraci uvedeme výsledky experimentů zaměřených na studium generování vysoce nabitých zlatých (Au) iontů 
fokusovaným svazkem jódového výkonového laseru PALS na 1. a 3. harmonické základní frekvence (vlnové délky 1315 nm a 
438 nm), o energii až 800 J a délce pulzu cca 400 ps, při proměnné poloze ohniska laseru vůči povrchu terče zhotoveného ze 
zlaté fólie různé tloušťky. Tyto experimenty prokázaly podstatnou roli prekurzoru laserového pulzu a geometrie ozařování 

                
Obr. 4-3  Vlevo: Nábojová spektra (horní stopa) a iontové proudy (dolní stopa) měřené time-of-flight analyzátorem (TOF) a iontovým 

prstencovým koaxiálním kolektorem ve vzdálenosti 1,796 m od ozařovaného Au terče tloušťky 0,5 mm. Na kolektorovém signálu je vidět  
dvojitý pík rychlých vysoce nabitých Au iontů a termální pík. Vpravo: Detail nábojového spektra z obrázku vlevo. Je zde ještě zřetelně patrný pík 

odpovídající iontům Au53+. (Laserový svazek na 3. harmonické, úhel dopadu na terč 30°, energie 171 J, ohnisko laseru 150 m před terčem.) 

 
 

Obr. 4-2  Stínogramy ukazující rázové vlny vznikající při srážce laserového měděného plazmového jetu o hustotě 1018 cm−3 s argonovým 
plynovým terčem v časech 4 ns, 7 ns a 10 ns po laserovém pulzu. Energie laserového pulzu 82 J. Pozice  z = 0 odpovídá povrchu terče. 
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terče na produkci vysoce nabitých Au iontů. Nejvyššího nábojového čísla iontů (až 58+) bylo dosaženo při ozařování terče 
tloušťky 0,5 mm  laserovým svazkem na 3. harmonické frekvenci a poloze ohniska 150 m před povrchem terče. Příslušná 
nábojová spektra a iontové proudy, měřená průletovou metodou (time-of-flight) eletrostatickým iontovým analyzátorem a 
prstencovým iontovým kolektorem, umístěnými ve stejné vzdálenosti 1,796 m od terče, jsou prezentována na Obr.4-3. 
Maximální proudová hustota iontů (přepočítaná na vzdálenost 1 m) odpovídající rychlé skupině Au iontů činí 82 mA/cm2 a 
jejich střední energie dosahuje 9 MeV (45,7 keV/nukleon). Tomu odpovídá protonový pík s energií 46 keV v čase průletu 0,6 
s. V důsledku spontánní samofokusace laserového svazku může dosáhnout intenzita záření řádu až 1019 W/cm2 již při energii 
laseru řádu stovek joulů a ionty mohou být urychlovány na energie řádu stovek MeV. Nejvyšší energie iontů registrovaných 
v experimentech na laseru PALS při energii laserového svazku do 800 J dosahovala až 300 MeV. 

 Silná závislost iontových parametrů na poloze ohniska byla pozorována i v případě tenčích terčů (80 m a 200 m) 
ozařovaných 1. harmonickou laseru, kdy dochází k propálení terče a emisi iontů z plazmatu ve dvou opačných směrech. Tyto 
a další výsledky výzkumu urychlování iontů v laserovém plazmatu byly v roce 2008 publikovány v 9 článcích ve vědeckých 
časopisech a v 7 konferenčních příspěvcích autorů L. Lásky, J. Krásy a jejich spolupracovníků z Centra laserového plazmatu i 
ze zahraničí. 
 
 Teorie a simulace urychlování iontů femtosekundovými pulzy o vysoké intenzitě 

Velká pozornost byla věnována teorii a simulacím urychlování iontů intenzivními femtosekundovými pulzy. 
Nejvýznamnějším výsledkem roku 2007 bylo idea generace monoenergetického iontového svazku v tenké fólii tlakem 
kruhově polarizovaného laserového záření. Článek vyšel v březnu 2008 (O. Klimo, J. Psikal, J. Limpouch, V. T. Tikhonchuk: 
Monoenergetic ion beams from ultrathin foils irradiated by ultrahigh-contrast circularly polarized laser pulses, Phys. 
Rev. ST- Accelerators and Beams 11 (3), Art.No. 031301, March 2008) a po 9 měsících má ve Web of Science 9 nezávislých 
časopiseckých citací. 

V roce 2008 jsme se věnovali především generaci kvazimonoenergetických protonových svazků ve směsných terčích a 
zlepšení účinnosti transformace energie laserového záření do protonového svazků pomocí vhodně zvolených speciálních 
terčů. Většina simulací je prováděna na 32-procesorovém klastru, vyhrazeném na superpočítači ve FZ Jülich, SRN, v rámci 
prodloužení projektu ECZ04, vedeného J. Limpouchem, o jeden rok do června 2009. Při urychlování iontů TNSA 
mechanismem na zadní straně tenkého terče, sestávajícího za směsi lehčích a těžších iontů, je většina energie předána iontům 
s vyšším poměrem náboje ku hmotě, přítomnost těžších iontů ovlivní ale profil elektrostatického pole vytvářeného rychlými 
elektrony (viz Obr.4-4, levý panel). Těsně před nejrychlejšími těžšími ionty se vytváří shluk lehčích iontů, těžší ionty pak 
brání coulombovské explozi tohoto shluku a zároveň vytváří jámu v energetickém rozdělní lehkých iontů. Vznik 
persistentního maxima v energetickém rozdělení lehčích iontů je demonstrována na pravém panelu Obr.4-4. Nejvyšší energie 
iontů je dosahována u kapkového terče, který je zde ve dvou dimenzích modelován pomocí válce, nevýhodou je ale široké 
úhlové spektrum. Energetická rozdělení iontů jsou zhruba stejná pro rovnou a ohnutou fólii, jejíž předností je fokusace svazku 
urychlených iontů.  

Pokračovala spolupráce Centra s experimentální skupinou Ph. Martina v CEA Saclay, Francie, a s teoretickou skupinou 
prof. Kawaty z Utsunomiya University, Japonsko. Prof. Kawata navrhl způsob, jak zvýšit účinnost transformace energie do 
urychlených protonů pomocí mikrostrukturní přední strany terče s děrami o šířce srovnatelné s vlnovou délkou laseru. Schéma 
terče je znázorněno na Obr.4-5 - levý panel, výsledné spektrum urychlených iontů je prezentováno na pravém panelu Obr.4-5. 
Pro uvedené parametry se účinnost transformace energie do rychlých iontů zvýšila z 2.8% pro rovinnou fólii na 26% pro 
navržený terč. Přítomnost uhlíkových iontů umožňuje vznik trvalého úzkého maxima ve spektru protonů. 

 

Obr. 4-4  2½dimenzionální (2D v souřadnici, 3D v rychlosti) Particle-In-Cell simulace interakce laserového pulzu o intenzitě 4,5×1019 W/cm2, vlnové 
délce =800 nm a šířce 12 period laserového záření, tj. asi 32 fs s terči z polystyrénu s předpokládanou konstantní ionizací (C4+H+). Pro snížení nároků na 

počítačový čas je elektronová hustota ne zmenšena na 20 kritických hustot nc, což odpovídá hustotě terče 0.15 g/cm3 (~7x nižší než u pevného polystyrénu). 
Vlevo – Fázový prostor (x,vx) iontů za zadní stranou sekce fólie o šířce 4 a tloušťce 3 v čase 200 fs po interakci. Fólie je na počátku situována 

v simulačním boxu mezi 12 a 15. Úplně vlevo protony urychlené na přední straně, dále protony a uhlíkové ionty urychlené TNSA mechanismem na 
zadní straně terče. Těsně před nejrychlejšími ionty C4+ se vytváří shluk protonů, které formují maximum v energetickém rozdělení protonů.  

Vpravo  - Energetické rozdělení protonů pro různé terče – pruh rovinné fólie, pruh ohnuté (fokusující) fólie a válec (2D model sférické kapky) v čase 
200 fs po interakci. Porovnání spekter protonů v časech 200 fs a 300 fs po interakci ukazuje stabilitu energetického maxima v čase. 
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Experimentální studium interakce nanosekundových laserových pulzů s pěnovými a speciálními terči 
 

V roce 2008 jsme dokončili interpretaci měření čárových rentgenových spekter vyzářených z chlórem dopované plastové 
pěny. Dále byl připravován experiment s tečkovými (dot) terči, kdy mají být měřena spektra emitovaná z SiO2 při 
kvazirovinné expanzi dotu vsazeného do plastového terče. J. Limpouch se též účastnil přípravy a interpretace experimentu 
s terči z podkritické pěny na 30-kJ laseru LIL v Le Barp nedaleko Bordeaux. Cílem experimentu bylo ověřit použití 
podkritické pěny pro vyhlazovaní nehomogenit ozáření terče a dosažení vysoké homogenity laserového svazku. Rychlost 
ionizační vlny při intenzitě 3,3×1014 W/cm2 (Obr.4-6 vlevo) je srovnatelná s rychlostmi pozorovanými námi na PALSu a je 
vyšší než rychlost zvuku po celou dobu průchodu ionizační vlny pěnou, což eliminuje možnost vzniku imprintu.  

Srovnání středního a pravého panelu ukazuje, že pěna podstatně snižuje nehomogenitu ozáření terče. Po průchodu pěnou 
je úhlová divergence svazků zvýšena víc než dvojnásobně a celkový kontrast nehomogenit rozdělení intenzity s velkou 
charakteristickou šířkou ( 50 m) je podstatně snížen na úroveň menší než 10%. Výsledek demonstruje možnost vyhlazení 
nehomogenit ablačního tlaku pomocí vrstvy podkritické pěny. Terče s vnější vrstvou z podkritické pěny tak mohou být 
perspektivní cestou pro uskutečnění přímo hnané inerciální fúze. Experiment na laseru LIL by měl pokračovat v roce 2009. 

 
 Chemie laserového plazmatu generovaného v plynech  

 Velké laserové jiskry a jejich chemické projevy jsou v laboratoři PALS dlouhodobě studovány skupinou pracovníků 
Centra vedených L. Juhou ve spolupráci se skupinou Sv. Civiše z ÚFCH AV ČR, v.v.i. Laserové jiskry jsou vytvářeny 
jednotlivými impulzy výkonového laserového systému PALS, jehož paprsek o energetickém obsahu řádu stovek joulů je 
fokusován do kyvet obsahujících vybrané molekulárních plyny a jejich směsi. Tímto způsobem lze v kontrolovaných 

Obr. 4-6   Interakce čtveřice svazků laseru LIL na třetí harmonické =351 nm a s celkovou energií 12,5 kJ v obdélníkovém pulzu o délce 2,7 ns s pod-
kritickou plastovou pěnou. Vlevo – štěrbinový snímek ze strany rentgenovou rychlou kamerou. Počáteční rychlost ionizační vlny 0.7 mm/ns v plastové 
pěně o hustotě 10 mg/cm3 klesá na 0.4 mm/ns před příchodem na zadní stranu pěny o tloušťce 950 m, krytou v tomto případě 10 m měděnou fólií. 
Uprostřed – časově integrované pole laseru v blízké zóně po průchodu vakuem – 4 svazky s divergencí 2,6 jsou při dopadu na terč úhlově posunuty. 

Vpravo – totéž po průchodu 900 m tlustou vrstvou pěny o hustotě 6,5 mg/cm3. Úhlová divergence jednotlivých svazků je zvětšena víc než 
dvojnásobně a nehomogenity intenzity jsou silně potlačeny. 

Obr. 4-5   Vlevo – Schéma terče s děrami na přední straně o šířce srovnatelné s vlnovou délkou laseru a na zadní straně s tenkou fólií obsahující protony. 
Vpravo – Energetické spektrum urychlených uhlíkových iontů a protonů při interakci laserového svazku o intenzitě 1020 W/cm2, šířce 3 a délce pulzu 
15 fs. Fólie o tloušťce 0,3  na zadní straně terče je z pevného polystyrénu (CH). Ve spektru protonů je po dobu nejméně mnoha set fs přítomno úzké 

maximum v oblasti 3,5 – 4 MeV. 
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laboratorních podmínkách napodobit účinky dějů o vysoké hustotě energie (blesků, vysokorychlostních dopadů 
mimozemských těles) na různé planetární atmosféry. Cílem prací je objasnit vztahy mezi fyzikálními charakteristikami 
laserových jisker a jejich chemickými projevy do té míry, aby to umožnilo najít, optimalizovat a využít podobnosti v chování 
velkoobjemového plazmatu vytvořeného průrazem dielektrika laserovým svazkem (LIDB) a plazmatu reálných 
atmosférických procesů.  

 V roce 2008 byl tento výzkum zaměřen především na detailní studium mechanismů laserových plazmochemických reakcí 
ve směsích obsahujících oxid uhelnatý pomocí stabilních izotopů kyslíku a vodíku a na posouzení možných vlivů stěn kyvety 
na výtěžek vybraných produktů. Experimenty tedy nebyly prováděny jen ve velkých kyvetách, kde se plazma rozpíná do masy 
okolního chladného molekulárního plynu, ale i v malých kyvetách, kde může interagovat se stěnou cely. V závislosti na 
materiálu stěny (použito bylo sklo, Cu, PTFE) byly v malých kyvetách registrovány rozdíly v zastoupení a výtěžcích určitých 
reakčních produktů. 
 

 Práce v oboru kapilárních výbojů a magnetických pinčů 

 Kapilárními výboji a magnetickými pinči se zabývají tři úzce spolupracující pracoviště Centra: laboratoře kapilárních 
výbojů na FJFI, laboratoř experimentů CAPEX a CAPEX-U v ÚFP a pinčové laboratoře na FEL. V této části zprávy krátce 
představíme  některé výsledky jejich práce v roce 2008.  
 
 

 Nové zařízení kapilárního výboje na FJFI a fokusace EUV záření 

Na pracovišti Centra na FJFI bylo částečně uvedeno do provozu nové zařízení s pinčujícím výbojem (Obr.4-7 – vlevo) a 
byly na něm provedeny některé experimenty, jež vedly k získání nových poznatků o vyzařování pinčujícího kapilárního 
výboje v argonu a dusíku. Naměřená data byla porovnána s výsledky počítačového modelu. Na novém zařízení FJFI s 
pinčujícím výbojem byla naměřena spektra záření z výbojového plazmatu.  

 Společné experimenty zaměřené na zvyšování intenzity EUV záření fokusací multifóliovým optickým systémem typu 
Kirkpatrick-Baez byly prováděny v laboratořích Institutu optoelektroniky na Vojenské technické akademii (WAT) ve 
Varšavě. Ve spolupráci s WAT byla též studována interakce EUV záření s různými materiály pro rozvoj litografických 
technologií, materiálových a biologických věd. Schéma experimentu a fotografie zařízení jsou na Obr.4-7 vpravo. 
 
 

 Využití rychlé závěrky pro ochranu vzorků ozařovaných kapilárním rentgenovým laserem (CAPEX) 

  Na zařízení CAPEX se podařilo vyřešit problém ochrany vzorků ozařovaných kapilárním laserem před dodatečnou 
dekontaminací způsobenou roztavenými kapičkami a dalšími zplodinami hoření kapilárního výboje. Ve vzdálenosti cca 700 
mm od ústí kapiláry byla umístěna elektromagnetická závěrka s dobou zavírání ~2 ms. Ta, při vhodném časování, umožní 
průchod laserového svazku, ale blokuje všechny primární makročástice letící z kapiláry. Odraz těchto svítících částic od 
uzavřené závěrky je dobře vidět na Obr.4-8.  

Obr. 4-7  Vlevo – Nové zařízení s pinčujícím výbojem na FJFI. Vpravo – nahoře schéma experimentu, provedeného ve Varšavě, dole fotografie 
fokusační XUV optiky. 
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  Experimentální komora umístěná za závěrkou se 
nejprve kvadrantovou diodou nastaví do osy 
laserového svazku. Do této osy se pak na konec 
experimentální komory vloží multivrstvé zrcadlo a 
nastaví se (stejnou kvadrantovou diodou umístěnou za 
druhým předním otvorem) tak, aby osa odraženého 
svazku procházela jeho středem. Do osy tohoto 
odraženého svazku se pak umisťují ozařované vzorky. 
Jejich ozařování bude zahájeno v roce 2009. 
 

Vývoj systémů pro diagnostiku hustého plazmatu 
(pracoviště FEL ČVUT) 

 Skupina Centra na FEL vyvíjí pokročilé systémy 
diagnostiky hustého a horkého plazmatu a s úspěchem 
je aplikuje při práci na domácích i zahraničních 
experimentálních zařízeních, jako je náš laser PALS, 
termojaderné pinčové zařízení S-300 v Kurčatovově 
ústavu v Moskvě nebo plazmový fokus PF-1000 v 
Ústavu fyziky plazmatu a laserové mikrofúze 
(IPPLM) ve Varšavě. Tak např. čtyřsnímková rychlá 

rentgenová dírková (pin-hole) CCD kamera FEL vydatně posloužila v laboratoři PALS v experimentech s plazmovými jety. 
Dalším příkladem je realizace složitého laserového 16-kanálového interferometru pro měření hustoty plazmatu, jenž byl 
instalován na zařízení PF-1000 ve Varšavě během třítýdenního pobytu pracovníků a studentů FEL ČVUT v listopadu 2008. 
Tento unikátní přístroj je elektronicky synchronizován s vlastním plazmovým výbojem, během kterého umožňuje získat 16 
interferenčních obrázků plazmatu s časovým odstupem 10-20 ns v celkovém intervalu 220 ns. Jeho zjednodušené schéma je 
znázorněno na Obr.4-9. Příprav interferometrických měření se zúčastnili postupně 4 studenti FEL a 3 studenti FJFI. Vedle 
časového průběhu a prostorového rozložení hustoty plazmatu byl originálním neutronovým detektorem změřen i neutronový 
výstup, dosahující hodnot 2-3 x 109 neutronů za 1 výboj.  

 
 Nová zařízení pro výzkum laserového plazmatu 
 
 Femtosekundový laser v laboratoři PALS  

 V upravených prostorách laboratoře PALS pokračovala v roce 2008 výstavba femtosekundového laseru (Obr.4-10), 
sestávajícího z titan-safírového oscilátoru Mira Optima 900-F, regenerativního zesilovače LEGEND-F čerpaného Q-spínaným 
Nd:YLF laserem EVOLUTION-30 a výkonového zesilovače MPA-400 (vše od firmy Coherent/Positive Light) čerpaného 
dvěma lasery výbojkově čerpanými Nd:YAG lasery PowerliteII Plus (výrobce Continuum) s konverzí výstupního svazku na 
požadovanou druhou harmonickou (532 nm).  

 Celý řetězec pracuje na vlnové délce Ti:Sa laseru, tj. 820 nm. Pulzy oscilátoru jsou synchronizovány s pilotní frekvencí 
RF generátoru akusto-optického modulátoru hlavního oscilátoru systému PALS. Stejně tak je pomocí systému Synchro-Lock 
AP synchronizován i zesilovač laser LEGEND-F.  

Obr. 8  Přílet částic z kapiláry (vlevo) v době, kdy je již závěrka zavřena. 
Délka expozice: po celou dobu výboje. 

Obr. 4-9  Schéma16-kanálového laserového interferometru instalovaného pracovníky Centra na zařízení PF-1000. Ve výřezech jsou 
fotografie soustav vstupních a výstupních zrcadel interferometru. Zcela vpravo je scintilační neutronový detektor.  
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 Po dokončení bude systém poskytovat pulzy o energii 1 J, čímž bude dosaženo špičkového výkonu nejméně 20 TW 
v pulzu kratším než 40 fs, s opakovací frekvencí 10 Hz. Systém bude vybaven tandemem vakuových interakčních komor, 
sestávajícím z modulární komory DN630 ISO-K pro aplikační experimenty a přídavného bloku DN400 pro generaci 
ultrakrátkých rentgenových pulzů na principu vysokých harmonických. Obě komory byly na zakázky vyrobeny a dodány 
firmou Delong Instruments, a.s. a v jedné z nich (DN400) již proběhly plnohodnotné fyzikální experimenty. Koncem roku 
započala adaptace dalšího prostoru vyhrazeného pro umístění interakčních komor po instalaci kompresoru výstupního pulzu, 
jež proběhne v lednu až únoru 2009. Počátkem roku 2009 bude instalován rovněž další zesilovač Ti:Safírového řetězce, který 
v této fázi výstavby umožní realizovat pulzy délky 40 fs o energii 20-50 mJ.  

 V rámci prvních fyzikálních experimentů s Ti:Sa laserem proběhlo systematické měření rentgenových spekter harmonik 
v argonu za současné optimalizace zdroje, spočívající v kontrole klíčových parametrů experimentu (fokusace, tlak v plynové 
cele délka/chirp pulzu Ti:Sa laseru, poloha ohniska vzhledem k cele, velikost svazku a délka cely). Byla také provedena 
kalibrace rentgenového zdroje s použitím rtg detektoru typu CCD se známou kvantovou účinností. Společně s pracovníky 
z partnerské instituce KAIST, Korea, byl proveden pilotní experiment zaměřený na studium generace vysokých harmonických 
metodou tzv. dvoubarevného čerpání. Svazek Ti:Sa laseru byl fokusován čočkou do statické cely naplněné argonem, přičemž 
mezi fokusační čočku a celu byl vložen BBO krystal, sloužící ke generaci 2. harmonické. Byl jasně pozorován efekt 
dvoubarevného čerpání, tedy silná emise sudých harmonik typu 2(2n + 1) při aplikaci obou laserových polí (1 + 2).  

 
Práce v laboratoři femtosekundového laseru na FJFI ČVUT 

V laboratoři femtosekundového laseru na FJFI (FEMTOLAB) byl uveden do provozu systém posuvů terče ve vakuové 
komoře (Obr.4-11 - vlevo). Díky němu je teď možné posouvat terč mezi výstřely tak, aby při opakovací frekvenci 10 Hz 
dopadal laser vždy na neporušenou část terče. Byla studována ablace různých materiálů femtosekundovými laserovými pulzy. 

Byla studována interferometrie s aplikací pro diagnostiku plazmatu generovaného ultrakrátkými laserovými pulzy. Akumulací 
z více než 100 výstřelů byla na femtosekundovým laseru na FJFI změřena spektra vyzařovaná z mosazného terče v oblasti 2-
20 nm pomocí spektrografu LSP-VUV1-3S-M (Obr.4-11 vpravo). 
 

Obr. 4-11  Vlevo -Laboratoř FEMTOLAB na KFE FJFI ČVUT. V popředí vakuová interakční komora s 4D posuvy terče. V pozadí femtosekundový titan-
safírový laser. Vpravo – Spektrum XUV záření emitovaného z mosazného terče ozářeného femtosekundovým laserem. 

                       
Obr. 4-10   Femtosekundový Ti-Sa laser v laboratoři PALS. Vlevo oscilátorová část, vpravo tandem interakčních komor. 
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 Automatický systém nastavování polohy paprsku pro pulzní infračervený laser 

 V laboratoři SOFIA byl vyvinut a otestován plně 
automatický systém nastavení polohy paprsku pulzního 
infračerveného jódového laseru (délka pulzu 5 ns, 
opakovací frekvence 10 Hz, vlnová délka 1.3m) – viz 
Obr.4-12. Zařízení dokáže kompensovat dlouhodobé 
fluktuace počáteční polohy a směru svazku. Automatické 
přejustování pobíhá každých 10 minut a trvá typicky 1–2 
minuty. Systém nastavuje výchozí polohu paprsku 
s maximální chybou 0,5 mm (cca 10% průměru paprsku) 
a jeho směr s chybou maximálně  50 rad. Řešení 
spočívá ve využití dvou InGaAs kvadrantových fotodiod 
jako pozičních detektorů a dvou motorizovaných zrcadel 
řízených osobním počítačem. Signály kvadrantových 
detektorů jsou zpracovávány špičkovým detektorem a 
digitalizovány analogově-digitálním převodníkem, který 
je synchronizován s laserovým pulzy. 
 
 

 
 Práce v oboru plazmových rentgenových laserů 

 V roce 2008 pokračovaly v laboratoři PALS experimenty zaměřené na vývoj plazmových rentgenových laserů v oboru 
vlnových délek 10-30 nm a na jejich aplikace při generaci a sondování hustého plazmatu. Skupina rtg laserů pod vedením B. 
Ruse a M. Kozlové uskutečnila mj. komparativní studium laserové akce v neonu-podobném železe (Z=26), zinku (Z=30) a 
selenu (Z=34) a v niklu-podobném stříbru (Z=47). I při optimálních čerpacích podmínkách všech těchto systémů je laserová 
akce zinkového laseru (vlnová délka 21,2 nm) více než 20x silnější než u železného laseru (25,5 nm) a více než 100x silnější 
než u selenu (18,3, 20,6 a 20,9 nm) a stříbra (13,9 nm). Neonu-podobný zinkový laser tedy zůstává stále hlavním nástrojem 
pro aplikace rentgenových laserů v Centru. 
 Nový optický hardware vyvinutý v roce 2008 v Centru pro program rentgenových laserů zahrnuje zejména unikátní 
eliptickou optiku typu grazing incidence pro bodovou fokusaci rentgenového laseru. Změřená velikost ohniska je 6 mikronů, 
což umožňuje ve spojení se zinkovým laserem (4 mJ, 21,2 nm) dosažení intenzit fokusovaného rentgenového záření nejméně 
1013 Wcm-2. Implementována byla i nová technika měření elektronové hustoty při prozařování plazmatu svazkem rtg laseru, 
jejímž principem je detekce změny fázového čela svazku po průchodu měřeným plazmatem. 
 
 Rentgenové prozařování (backlighting) plazmatu, využívající techniku prostorové filtrace 

 Program aplikací rtg laserů zahrnoval v roce 2008 mimo jiné studium hydrodynamiky laserového plazmatu generovaného 
lineárním fokusem IR laseru s intenzitami do 4x1013 Wcm-2. Studované plazma bylo prozařováno zinkovým rentgenovým 
laserem, pro kontrastní zobrazení byla využita technika prostorové filtrace, vyvinutá v předchozích dvou letech. Použitá 

metoda umožňuje zobrazovat husté části plazmatu s vysokým prostorovým rozlišením. Při těchto experimentech byla 
pozorována např. generace hypersonických 2D plazmových "nožových" jetů, které vznikají v ose lineárního plazmatu a šíří se 
do vzdálenosti >1 mm od povrchu terče. Schéma experimentu je zobrazeno na Obr.4-13 vlevo, vpravo je výsledný obrázek 
příčného profilu sloupce zlatého plazmatu s dobře viditelnými nožovými jety. Rychlost centrálního jetu je odhadována na 
~100 km/s. 
 

 
 

Obr. 4-12  Schéma automatického polohovacího systému. 

              
Obr. 4-13  . Vlevo- schéma experimentu, vpravo – stínový obrázek příčného profilu sloupce plazmatu s nožovými jety. Sloupec Au 

plazmatu o délce 1 mm je vytvořen 300-ps pulzy jódového IR laseru (1.315 µm) o intenzitě 4x1013 Wcm-2, s konkávním profilem intenzity. 
Plazma je prosvíceno svazkem zinkového rtg laseru 16 ns po odeznění IR pulzu. 
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 Nano- a mikrostrukturování povrchu organického polymeru rentgenovým laserem a vysokými harmonickými 

 V rámci studia strukturování povrchu materiálu rentgenovým zářením byl především vytvořen model netepelné odezvy 
molekulárního pevného materiálu na ozáření svazkem fotonů o energiích vyšších, než je typická disociační energie 
kovalentních vazeb dané látky. Model propojuje desorpční a ablační módy eroze materiálu a pracuje s funkcí rozkladné 
účinnosti závisející na lokální dávce záření. Křivka závislosti se skládá za tří částí, odpovídajících jednotlivým erozním 
procesům resp. módům: 1) desorpčnímu, v němž účinkují fotony záření jednotlivě, 2) přechodovému, kde se začíná 
uplatňovat jejich korelovaný účinek a 3) ablačnímu, kdy jde o kolektivní akci velkého souboru fotonů na strukturu látky. 

Relevance tohoto modelu byla testována 
především s jednotlivými impulzy laseru na 
volných elektronech FLASH (Free-electron 
LASer in Hamburg) v DESY, Hamburk 
naladěným na vlnovou délku bezpečně v měkké 
rentgenové oblasti – 21,7 nm. Byly 
identifikovány krátery, na nichž lze rozlišit 
oblasti odpovídající různým erozním módům a 
studovat jejich závislost na příčném rozložení 
intenzity záření ve svazku. Na Obr.4-14 jsou 
vidět (a) na povrchu polymethylmetakrylátu 
zobrazeném pomocí mikroskopie atomárních sil 
v poklepovém módu: A – ablační, D – desorpční 
a mezi nimi se nachází oblast přechodová - I. Na 
topografickém zobrazení (b) je zřetelný nárůst 

drsnosti povrchu oblasti I. Při mikro- a nanostrukturování je tedy nutno se tomuto módu vyhnout. Vhodné je buď desorpční 
opracování mnoha pulzy nebo ablační jednotlivými impulzy. Čistě desorpční mód byl sledován v laboratoři aplikované optiky 
(LOA) v Palaiseau při účinku mnoha pulzů vysokých harmonických na 32 nm. Pro praktické využití HHG je však třeba brát v 
úvahu pozorovaný pokles účinnosti desorpčního procesu s počtem akumulovaných pulzů. Autoři ho přisuzují radiačnímu 
zesítění polymeru, které již dříve pozorovali při ablačních experimentech s jednotlivými 100-ps impulzy plazmového 
zinkového laser na vlnové délce 21,2 nm.  
 
 Shrnutí 

 Cílem tohoto přehledu aktivit Centra laserového plazmatu a vybraných výsledků jeho práce, jenž navazuje na obdobnou 
přílohu průběžné zprávy o postupu řešení za rok 2007, bylo zhuštěnou formou ilustrovat celé spektrum jeho výzkumného 
záběru a upozornit na některé zajímavé výsledky dosažené v roce 2008. Podrobnější informaci podává přes 180 prací 
publikovaných nebo připravených k publikaci v tomto roce pracovníky Centra. Vysoká publikační aktivita, stimulovaná mj. 
intenzivní mezinárodní spoluprací všech pracovišť Centra a aktivním zapojením vědeckého dorostu, dosvědčuje, že Centrum 
úspěšně plní v předposledním roce projektu všechny své hlavní úkoly. Díky podpoře MŠMT se Centru daří výrazně inovovat i 
svoji experimentální základnu a přizpůsobovat svůj program současným trendům, směřujícím v oblasti laserového plazmatu 
ke stále vyšším hustotám energie, v oblasti laserového hardwaru pak ke stále vyšším výkonům, umožněným zejména 
rozvojem techniky femtosekundových laserů. Ta klade mimořádné nároky i na používané měřicí a diagnostické metody, 
stejně jako na numerické simulační techniky nepostradatelné pro interpretaci experimentů. To, že řada experimentálních a 
teoretických prácí Centra v oboru laserového plazmatu, plazmových rentgenových laserů i kapilárních laserů a pinčů se řadí k 
absolutní světové špičce, je mj. i zásluhou originálních metod a postupů vyvinutých v Centru díky vysokému pracovnímu 
nasazení všech spolupracujících výzkumných týmů. Věříme, že všechny tyto skutečnosti dávají záruku zdárného průběhů 
prací i v posledním roce projektu.  

 Na prahu posledního roku projektu je nutno zamýšlet se i nad tím, jakým způsobem co nejlépe zúročit všechny 
vynaložené prostředky a pracovní úsilí po jeho skončení. Jde zejména o mezinárodní laboratoř PALS s rozsáhlým okruhem 
domácích i evropských uživatelů. V evropském kontextu má sloužit jednak jako vývojové a zkušební pracoviště pro některé 
součásti v roce 2008 zahájených tříletých přípravných fází projektů HiPER (High Power laser facility for Energy Research) a 
ELI (Extreme Light Infrastructure), jednak jako jedna z velkých laserových infrastruktur v rámci evropského konsorciálního 
projektu LASERLAB II pro léta 2009-2011. Ve všech těchto projektech se počítá s tím, že do nich zapojená velká laserová 
zařízení (infrastruktury) budou disponovat dostatečnou domácí podporou, neboť z evropského příspěvku bude možno uhradit 
jen menší část jejich provozních nákladů a prakticky žádné investice, podmiňující jejich další rozvoj. Případný výpadek 
financování po skončení projektu center základního výzkumu (v případě Centra laserového plazmatu jde o dotaci ve výši cca 
20 mil Kč ročně) je tedy více než alarmující. Věříme proto, že se stejně jako v jiných evropských zemích i u nás najde způsob, 
jak zajistit po roce 2009 v návaznosti na program výzkumných center další fungování velkých domácích výzkumných 
infrastruktur, na něž až doposud mohla být Česká republika právem hrdá.  

 

 
Obr. 4-4  Rentgenovým zářením vytvořený kráter na povrchu polymethylmetakrylátu 

zobrazený pomocí mikroskopie atomárních sil (a) a jeho topografické zobrazení (b)
A – ablační erozní oblast , D – desorpční oblast, mezi nimi přechodová oblast I. 
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 5. Postup řešení projektu LC528 v roce 2009 

 Experimentální a teoretické práce Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2009 podle zpřesněného plánu, ve kterém 
bylo v souladu se třemi hlavními výzkumnými směry definováno celkem 29 aktivit. Všechny aktivity byly naplněny v souladu 
s plánem prací na rok 2009. Na všech uskutečněných aktivitách se i v roce 2009 společně podíleli pracovníci, doktorandi a 
studenti celkem 7 pracovišť Centra: Oddělení laserového plazmatu, Oddělení rentgenových laserů a Oddělení nelineární 
optiky sekce výkonových systémů FZÚ AV ČR, v.v.i., Oddělení laserového plazmatu a tým CAPEX z ÚFP AV ČR, v.v.i., a 
laboratoře vyčleněné pro Centrum na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT a na Katedře fyziky FEL ČVUT.  

 K experimentálnímu výzkumu laserového plazmatu využívalo Centrum spolehlivě fungujícího a průběžně inovovaného 
terawattového subnanosekundového kilojoulového jódového laseru PALS. Aktivity v oblasti rentgenových laserů těžily z 
unikátních vlastností nadstavby laseru PALS – zinkového XUV laseru s vlnovou délkou 21,2 nm – a dvou vysokorepetičních 
rentgenových zařízení, uvedených v roce 2009 do standardního provozu: kapilárního XUV laseru na vlnové délce 46,9 nm a 
zdroje ultrakrátkých koherentních rentgenových impulzů s vlnovou délkou okolo 30 nm, využívajícího pokročilé techniky 
generace vysokých harmonických Ti:safírového laseru. 10-GW laser SOFIA sloužil jako vývojové pracoviště pro generování 
a diagnostiku ultrakrátkých laserových pulzů. Vývojové a aplikační aktivity v oboru laserujících pinčovaných výbojů 
probíhaly na pinčových zařízeních Centra (kapilární pinče CAPEX, CAPEX–U, dusíkový pinč na FJFI, drátkové pinče 
SHOWEX a FEL-200) i na spolupracujících pracovištích v zahraničí. Teoretici na pracovištích Centra paralelně pracovali na 
vývoji teoretických modelů a interpretaci experimentů. 

 Do práce Centra bylo v roce 2009 tou či onou formou zapojeno celkem 76 kmenových výzkumných a odborných 
pracovníků a doktorandů, z toho 37 ve FZÚ, 15 v ÚFP a 24 na ČVUT. Obzvláštní pozornost byla věnována odborné přípravě 
mladé vědecké generace, jež s ohledem na budoucí zapojení pracovišť Centra do velkých evropských laserových projektů 
HiPER a ELI z tzv. Road Map ESFRI nabývá stále většího významu. Centrum má, alespoň prozatím, v tomto směru značný 
potenciál. Své práce řešilo v roce 2009 v rámci problematiky Centra 12 doktorandů ve FZÚ AV ČR, 2 v ÚFP a 10 dalších na 
ČVUT, výzkumu v Centru se zúčastnilo 15 studentů bakalářských a magisterských programů. Doktorandi a studenti Centra 
byli spoluautory většiny jeho publikačních výstupů a kromě toho dokončili v roce 2009 celkem 13 svých disertačních, 
diplomových a bakalářských prací.  

 Díky podpoře mezinárodní spolupráce Centra ze strany poskytovatele dotace se do výzkumných prací na domácích 
pracovištích zapojil značný počet zahraničních spolupracovníků. Např. jen experimentů prováděných v rámci projektu 
LASERLAB-CONT a LASERLAB II v laboratoři PALS se v roce 2009 zúčastnilo 27 zahraničních badatelů, kteří zde na 
svých pracovních pobytech strávili celkem 371 dnů. Společně s pracovníky Centra zde realizovali 6 velkých mezinárodních 
projektů, spadajících jednak do přípravné fáze projektu HiPER, jednak do výzkumného programu evropského konsorcia 
LASERLAB. V opačném směru se pracovníci Centra zúčastnili mnoha experimentů v partnerských laboratořích v zahraničí, 
od evropských pracovišť ve Velké Británii, Francii, Itálii, Německu, Rusku, Maďarsku a Polsku až po Koreu a Japonsko. 

 Centrum nejen splnilo všechny úkoly stanovené v upřesněném plánu pro rok 2009, ale i podstatně rozšířilo své aktivity 
nad tento rámec. Vedle svých vědeckých výzkumných prací koordinují klíčoví pracovníci Centra některé podstatné součásti 
přípravných fází projektů HiPER a ELI, ve spolupráci s MŠMT připravili projekt české účasti realizační fáze ESFRI projektu 
ELI - výstavbu centra ELI-Beamlines v České republice, projekt výstavby vývojového centra vysokorepetičních 
krátkopulzních laserů vysokého výkonu – HiLASE v Dolních Břežanech a zúčastňují se přípravy české "Roadmap" velkých 
výzkumných infrastruktur. Tyto aktivity však nijak neovlivnily vědeckou činnost Centra, v jejímž rámci bylo v roce 2009 
dosaženo celé řady významných a mezinárodně uznávaných výsledků:  

 V oblasti základního výzkumu laserového plazmatu to byly zejména výsledky experimentů zaměřených na aplikace 
laserového plazmatu generovaného sub-ns laserovými pulzy v laboratorní astrofyzice a v pokročilých schématech tzv. 
rychlého zapálení inerciální fúze, na vývoj laserových iontových zdrojů a na studium plazmochemických procesů v laserem 
generovaných jiskrových výbojích. Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti teoretického studia a počítačového 
modelování interakce femtosekundových laserových pulzů s terči. 

 V oblasti vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů byly vyvinuty nové metody pasivní laserové rentgenové 
diagnostiky hustého plazmatu, vyvinuta a otestována nová rentgenová optika a získány prioritní výsledky v oblasti studia 
rentgenové ablace, vlastností látek při vysokých hustotách energie a tzv. horké husté hmoty.  

 Výzkum kapilárních výbojů a magnetických pinčů přinesl nové poznatky o tvrdém rentgenovém a neutronovém 
vyzařování rychlých magnetických pinčů. Nové argonové kapilární lasery ve FZÚ a v ÚFP byly úspěšně využity pro aplikační 
experimenty v oblasti rentgenové litografie a na základě numerického modelování byl navržen zdroj intenzivního 
nekoherentního XUV záření na bázi dusíkového kapilárního výboje. 

 V oboru vývoje nových laserových systémů pro výzkum laserového plazmatu byl uveden do standardního provozu 
vysokorepetiční Ti:safírový laser v laboratoři PALS s nadstavbou generátoru vysokých harmonických frekvencí, pokročila 
výstavba nového laboratorního prostoru pro femtosekundové interakce. Do závěrečné fáze vstupuje optimalizace 
femtosekundového OPCPA systému v laboratoři SOFIA. 

 Výsledky výše uvedených a dalších prací byly v roce 2009 publikovány nebo připraveny k publikaci v celkem 78 
článcích v recenzovaných vědeckých časopisech a prezentovány v celkem 83 konferenčních příspěvcích a zvaných referátech 
na mezinárodních konferencích.  
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 Experimentální výzkum laserového plazmatu generovaného sub-ns laserovými pulzy 
 
 Vlastnosti a využití laserového plazmatu vytvářeného na povrchu pevných terčů 

 Vlastnosti laserového plazmatu vytvářeného laserovým pulzem na povrchu pevných terčů závisejí na materiálu a 
struktuře terče, na jeho geometrickém uspořádání, na použité energii a vlnové délce laseru, na hodnotě a rozložení intenzity 
záření v ohnisku laserového paprsku a na poloze ohniska vůči rovině terče. Tyto závislosti byly systematicky studovány na 
terawattovém jódovém laseru PALS, s využitím jeho 1. a 3. harmonické (vlnové délky 1315 nm a 438 nm) a při energii laseru 
desítky až stovky joulů. Na experimentech se podílela experimentálním vybavením i pracovníky všechna hlavní pracoviště 
Centra, tj. FZÚ, ÚFP, FJFI i FEL, a několik spolupracujících zahraničních pracovišť - IPPLM Varšava, CELIA Bordeaux a 
FIAN Moskva. Pracovníci dvou posledně jmenovaných institucí prováděli zejména teoretickou interpretaci experimentů. 

 Prováděné výzkumné práce je možno rozdělit do 3 hlavních směrů: 

 - Výzkum tvorby plazmových jetů na povrchu pevných rovinných terčů a jejich formování v cylindrických kanálech.  

 - Využití optimalizovaných plazmových jetů pro astrofyzikální laboratorní experimenty.  

 - Využití dutých terčů k urychlování makročástic a k přenosu a kumulaci energie laseru. 

 Schémata tvorby plazmových jetů na povrchu rovinného terče a uvnitř cylindrického kanálu v dutém terči jsou 
znázorněna na Obr.5-1. V prvním případě se jet vytváří ablací masivního pevného terče mírně rozfokusovaným laserovým 
paprskem (poloměr RL ~ 300 m, intenzita záření na terči IL = 1014 – 2x1015 W/cm2). Ohnisko laserového paprsku je umístěno 
za terčem, jet se šíří proti směru laserového svazku. Dobře zformované supersonické plazmové jety lze vytvářet jen na 
povrchu terčů z těžkých materiálů (např. Cu, Ag, Ta). Hustota plazmových jetů převyšuje hodnotu 1020 cm-3, jety jsou stabilní 
po dobu až 20 ns, kdy dosahují délky několika mm při průměru  ~ 0,2 mm. Vlastnosti jetů zůstávají stejné i při šikmém 
dopadu laserového svazku na terč. Podélné profily elektronové hustoty typických plazmových jetů, získané pomocí laserové 
interferometrie při různých energiích laseru, jsou znázorněny na Obr.5-2.  

 
 

Obr. 5-2  Plazmové jety vytvářené přímou laserovou ablací rovinného terče z těžkých materiálů při různých energiích laserového pulzu 
(A. Kasperczuk, T. Pisarczyk et al., Physics of Plasmas 2007, Laser and Particle Beams 2009). 

                       
Obr.5-1  Dvě schémata vytváření plazmových jetů: Přímá laserová ablace rovinného terče (vlevo)  

a formování plazmového jetu v cylindrickém kanálu. 
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 Ve druhém případě je laserové plazma vytvářeno z velmi tenké (10-30 m) fólie z lehkého materiálu (např. polyethylén), 
plazmový jet ve směru šíření laserového svazku je formován v cylindrickém kanálu typické délky 2 mm o průměru 0,2 mm. 
Tímto způsobem lze vytvářet plazmové jety obdobných vlastností jako na rovinných terčích, ale na rozdíl od nich z lehkých 
prvků.  

 Časový vývoj hustoty plazmového jetu na výstupu transportního kanálu byl měřen obdobně jako v případě rovinných 
terčů pomocí tříkanálového laserového interferometru s využitím pomocného laserového svazku na 2. harmonické jódového 
laseru (658 nm). Získané podélné profily elektronové hustoty plazmového jetu v různých časech po laserovém pulzu jsou 
znázorněny na Obr.5-3. Geometrie tohoto experimentu umožnila navíc analyzovat urychlené ionty vyletující ve směru 
laserového svazku iontovým Thomsonovým analyzátorem. Byl zjištěn značný počet protonů urychlených na energie řádu 
MeV. 

 V obou typech experimentů lze supersonické plazmové jety vytvářet při relativně malých energiích laseru (10 – 100 J). 
Parametry jetů (Machovo číslo M 10, Pe > 102, Re > 104) jsou vhodné pro jejich využití v laboratorních astrofyzikálních 
experimentech. Řada takových experimentů s využitím plazmových jetů generovaných na rovinných terčích z těžkých 
materiálů se v laboratoři PALS uskutečnila v létech 2007-2009. V těchto experimentech byla zkoumána interakce plazmových 
jetů s oblakem plynu (Ar, Ne) napouštěného před pevný terč speciální plynovou tryskou. Byla na ně nasazena veškerá 

dostupná diagnostická technika ze všech pracovišť 
Centra i z IPPLM Varšava, tj. vedle laserového 
tříkanálového interferometru/stínografu, detektorů 
záření i částic a rentgenové rozmítací kamery Kentech s 
velkým časovým rozlišením též 4 snímková rentgenová 
CCD kamera zapůjčená z FEL ČVUT. Z experimentů 
zaměřených na tvorbu rázových vln plazmovým jetem 
pronikajícím do plynového terče byly získány unikátní 
série dat, jakými se nemůže pochlubit žádná jiná 
laboratoř v celosvětovém měřítku. Byl proměřen časový 
vývoj struktury rázových vln vytvářených v těžkých i 
lehkých plynech o různém tlaku plazmovými jety 
rozličných parametrů. Jako příklad uvádíme stínogramy 
a podélné profily elektronové hustoty, názorně ukazující 
strukturu rázových vln vytvářených měděným jetem v 
argonu (Obr.5-4), a sérii snímků pořízených ve stejném 
experimentu rentgenovou kamerou (Obr.5-5), na kterých 
jsou vidět horké oblasti jetu a rázových vln. Tyto 

výsledky vzbudily značný zájem astrofyzikální vědecké obce, neboť v laboratoři, v miniaturním měřítku, úspěšně simulují 
vzdálené tzv. Herbigovy-Haroovy astrofyzikální objekty. Astrofyzikální interpretace těchto experimentů se ujali naši 

 
Obr. 5-4  Stínogramy a elektronové isodensitogramy měděného 

jetu a jím vytvářených rázových vln v argonu při tlaku 5 bar 
(A. Kasperczuk, T. Pisarczyk et al., LPB 2009). 

 

 
Obr. 5-3  Časový vývoj plazmového jetu na výstupu cylindrického 
kanálu  (J. Badziak, T. Pisarczyk et al., Physics of Plasmas 2009). 

 
Obr. 5-5  Rentgenové snímky interakce plazmového jetu s 

argonem o tlaku 5 bar při kolmém (nahoře) a šikmém dopadu 
laserového paprsku, pořízené D. Klírem, FEL ČVUT 

(A. Kasperczuk, T. Pisarczyk et al., LPB 2009) 
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Obr. 5-7a Závislost proudu iontů z uhlíkového plazmatu, měřeného iontovým 

kolektorem, na poloze ohniska laseru vůči povrchu terče. 
 

       

 

Obr. 5-7b Korelace signálu iontového kolektoru (dole) s nábojovým spektrem 
uhlíkových iontů, měřeným elektrostatickým analyzátorem (nahoře). 

spolupracovníci z francouzské laboratoře CELIA. Celkem 12 publikací z experimentů s plazmovými jety, prováděných v 
laboratoři PALS, bylo již poctěno výběrem pro US Virtual Journals of Ultrafast Science. 

 Experimenty s dutými terči vedly k návrhu nového způsobu urychlování – tzv. Laser-Induced Cavity Pressure 
Acceleration (LICPA) - J. Badziak et al., Physics of Plasmas 2009. Jeho podstatou je využití tlaku a záření plazmatu, 
vytvářeného laserovým paprskem, uzavřeného uvnitř dutého terče. Tento princip lze využít jak k urychlování makročástic, tak 
laserem vytvářeních plazmových shustků (jetů). Experimenty provedené v závěru roku 2009 ukázaly, že dutých terčů 
s cylindrickými nebo kónickými transportními kanály lze využít k transportu a koncentraci energie urychleného plazmatu. 
Schémata cylindrického a kónického LICPA urychlovače jsou znázorněna na Obr.5-6. Fokusovaný laserový paprsek vstupuje 

malým otvorem do cylindrického nebo kónického kanálu o počátečním průměru 0,3-0,5 mm a se stěnami z těžkého materiálu 
(např. Au). Laser uvnitř kanálu vytváří plazma z lehkého tenkého terče (např. polyethylénové fólie tloušťky 10 m). Plazma 
je tlakem v dutině terče urychlováno a transportováno kanálem na vzdálenost několika mm. V kónickém kanálu se plazma 
během transportu komprimuje a hustota jeho energie se zvyšuje. Dosavadní experimenty ukazují, že účinnost urychlování a 
tím i transportu energie do vzdálené oblasti je až 30-krát vyšší, než při využití ablačního urychlování samotného. V případě 
aplikace LICPA techniky na nanosekundové lasery lze dosáhnout rychlostí plazmatu urychleného termálním tlakem až 5 x 108 
cm/s, tj. hodnot dostatečných pro tzv. rychlé zapálení inerciální fúze. V případě sub-ps laserů by se mohla tato hodnota zvýšit 
díky tlaku záření až na více než 109 cm/s, což by stačilo dokonce pro protonovou iniciaci fúze.  
 

 Studium urychlování iontů v laserovém plazmatu vytvářeném sub-nanosekundovým laserem 

 Studium mechanizmů generování vícenásobných těžkých iontů v laserovém plazmatu a jejich urychlování na vysoké 
energie patří k tradičním výzkumným směrům Centra. Tyto práce probíhají ve společné laboratoři PALS pod vedeném Leoše 
Lásky a Josefa Krásy (FZÚ) v těsné spolupráci s doktorandy a kolegy z italských (INFN Catania, Universita di Messina) a 
polských (IPPLM Varšava, TU Krakow) pracovišť. Jejich výsledky vedly mj. k nalezení optimálních podmínek pro 
generování velmi těžkých a vysoce nabitých iontů (např. Au s nábojovým číslem až 57) s energií řádu 100 MeV. Přispěly 

rovněž k objasnění role nelineárních procesů, zejména 
oscilační samofokusace laserového svazku v 
počátečních fázích tvorby laserového plazmatu, jež 
vedou k vytváření velkého množství pozorovaných 
skupin iontů s různými středními energiemi a jsou 
příčinou nepravidelného časového průběhu měřených 
iontových proudů. V roce 2009 publikovali společně 
na téma generace a urychlování iontů řadu prací, z 
nichž zde pro ilustraci vyjímáme některé výsledky 
analýzy urychlených uhlíkových iontů, uveřejněné v 
časopisech Review of Scientific Instruments a Laser 
and Particle Beams. 

Závislost iontového proudu z plazmatu, vytvářeného 
na grafitovém terči fokusovaným zářením jódového 
laseru o intenzitě 4x1015 W/cm2, ilustruje Obr.5-7a. K 
emisi nejrychlejších iontů s energií až 8 MeV dochází 
při poloze ohniska ~100 m pod povrchem terče. Je-li 
ohnisko umístěno dále než 300 m před povrchem, 
převládá emise pomalých tepelných iontů. 
 Na Obr.5-7b jsou porovnány časové průběhy 
(time-of-flight) proudu iontového kolektoru s 
nábojovým spektrem uhlíkových iontů, detekovaných 
cylindrickým elektrostatickým TOF (time-of-flight) 
analyzátorem (energie laseru 513 J, ohnisko 50 m 
pod povrchem terče). Časový průběh proudu 
iontového kolektoru má více maxim, než je 
nábojových stavů uhlíku. Maxima iontového proudu v 
časech TOF > 2 s dobře odpovídají spektru iontů C2+ 
- C6+ s energií Q x 211 keV, kde Q je nábojové číslo 

               
 

Obr. 5-6  Schéma cylindrického (vlevo) a kónického LICPA urychlovače. 
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iontu. Tato skupina je na obrázku vyznačena černou barvou. Maximům v kratších TOF časech dobře odpovídají fialové a 
žluté skupiny iontů s energiemi Q x 450 keV a Q x 1.3 MeV, tedy s maximálními energiemi plně ionizovaných iontů uhlíku 
C6+ 2,7 MeV a 7,8 MeV. Z toho lze učinit závěr, že tyto skupiny iontů pocházejí z časově i prostorově oddělených oblastí, 
vznikajících v důsledku nelineár-ních oscilačních procesů v laserovém plazmatu.  
 
 Urychlování iontů femtosekundovými pulzy o vysoké intenzitě 

Výzkum urychlování iontů intenzivními femtosekundovými pulzy navazoval na úspěšné výsledky minulých let. 
Nejúspěšnější je článek autorů O. Klimo, J. Pšikal, J. Limpouch, V. T. Tikhonchuk: “Monoenergetic ion beams from ultrathin 
foils irradiated by ultrahigh-contrast circularly polarized laser pulses”, Phys. Rev. ST - Accelerators and Beams 11, Art. No. 
031301, March 2008, který byl už 45-krát citován dle databáze Web of Science, a naše idea byla nedávno experimentálně 
ověřena (A. Henig et al., Phys.Rev. Letters 103, Art. No. 245003, December 2009). 

Pokračovali jsme ve studiu možnosti zvýšení účinnosti konverze pomocí nanostruktury na přední straně fólie. Byla 
demonstrována možnost zvýšení konverze energie laseru do rychlých protonů z 0,88% u rovinné fólie a až na 11,3% u fólie 
s pilovou strukturou o periodě  na přední straně fólie. Maximální energie protonů se přitom zvýšila z 0,85 MeV na 4,85 MeV 
a u fólie z CH s nanostrukturou na přední straně dochází ke vzniku kvazimonoenergetického píku. Na KFE FJFI jsme vyvinuli 
metodu přípravy navrženého terče pomocí nanesení monovrstvy nanokuliček na tenkou fóli (Obr.8). Terče byly na FJFI 
vyrobeny a v současné době jsou s nimi prováděny experimenty v CEA Saclay, Francie. 

 

 Pokračovali jsme rovněž ve studiu interakce femtosekundových pulzů o relativistické intenzitě s terči o omezené hmotě. 
Byl simulován úspěšný experiment v LULI, Ecole Polytechnique, Francie, kde bylo při urychlování protonů mechanismem 
TNSA prokázáno zvýšení energie urychlených protonů a vysoké zvýšení konverze energie laseru do urychlených protonů při 
zmenšení povrchu kousků tenké folie. Na Obr.9 je zobrazeno rozložení elektrického pole v dvoudimenzionálních particle-in-
cell (2D PIC) simulacích. Je vidět zvětšení a homogenita pole v dvojvrstvě na zadní straně fólie. Podařilo se vysvětlit zvýšení 
energie protonů, zvýšení účinnosti je v simulacích menší než v experimentu kvůli 2D geometrii (není ohraničení ve třetím 
směru). 

 

 
Obr. 5-8  Fotografie terčů rastrovacím elektronovým mikroskopem. Na mylarovou fólii o tloušťce 700 nm je nanesena monovrstva 

polystyrénových nanokuliček o průměru 800 nm. 

 

 
Obr. 5-9  Elektrické pole (ve směru kolmém k povrchu fólie v jednotkách laserového pole) v čase 200 fs po dopadu laserového pulzu na 

terč, vypočtené v 2D PIC simulacích interakce 350 fs pulzu o vlnové délce 529 nm, intenzitě 1019 W/cm2 a šířce ohniska 6 m se (a) 
širokým a (b) úzkým úsekem fólie. V obou případech laser dopadá na terč vzhůru podél osy z.  
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Nově byla studována problematika urychlování elektronů podél fólie při velkých úhlech dopadu. Na povrchu terče se při 
úhlech dopadu  60 vytváří elektromagnetická struktura, ve které je část elektronů zachycena a urychlena podél povrchu 
terče (doprava na schématu interakce na Obr.10) na energie podstatně vyšší než jakou jsou elektrony urychlovány ve směru 
kolmém k terči. Elektrony urychlené podél povrchu terče vytvářejí na pravém okraji terče elektrostatické pole, které urychluje 
ionty na vysoké energie. 

 

Rychlé zapálení inerciální fúze je dnes intenzivně studováno jako perspektivní možnost výroby energie, v přípravné fázi 
je výstavba velké evropské infrastruktury HiPER, určené pro tento výzkum. Velmi nadějnou variantou rychlého zapálení je 
zapálení rázovou vlnou (SI – Shock Ignition). V tomto schématu bude DT palivo stačené na vysokou hustotu 100 – 500 g/cm3 
dodatečně zahřáto na zápalnou teplotu ~5 keV rázovou vlnou vygenerovanou v koróně terče asi 100 ps laserovým pulzem o 
intenzitě vyšší než 1019 W/cm2. Toto schéma vypadá velmi nadějně, pokud se podaří vygenerovat rázovou vlnu s dostatečnou 
účinností. Problém je ale absence relevantních informací o interakci pulzu takovéto intenzity s rozsáhlým podkritickým 
plazmatem existujícím ve fázi stagnace terče. Hydrodynamické modely interakce používané při nižších intenzitách zde nejsou 
relevantní, proto je potřebné kinetické modelování. To však bylo dosud prováděno jen v daleko kratších oblastech po kratší 
dobu a navíc při vyšších intenzitách, kdy nejsou tak velké požadavky na potlačení numerického ohřevu, který je obvyklým 
artefaktem simulací PIC.  

Dr. Klimo vylepšil náš 1D3V relativistický elektro-magnetický PIC kód použitím tvaru makročástic s vysokým řádem 
přesnosti. To mu dovolilo masivně paralelní simulace systému o délce 1200 m po dobu 40 ps. Na Obr.11 je znázorněno 

vytváření kavit v oblasti 1/16 kritické hustoty, 
kde dochází k absolutní nestabilitě stimulovaného 
Ramanova rozptylu (SRS) pro druhotnou 
elektromagnetickou vlnu o frekvenci ½ laserové 
frekvence. Tato vlna se šíři z oblasti hustoty ¼ 
kritické hustoty, kde dochází k absolutní 
nestabilitě SRS pro laserovou vlnu. Ukazuje se, 
že tyto nestability po asi 15 ps potlačí 
stimulovaný Brillouinův rozptyl, který na počátku 
pulzu odrazí téměř všechnu energii laseru. Navíc 
SRS vede k dobré absorpci laserového záření do 
středně horkých elektronů s teplotou < 30 keV, 
což je výhodné pro generaci silné rázové vlny. 
Vypočtená absorpce laserového záření je ve 
shodě s prvními relevantními experimenty v LLE 
Rochester, USA. 
 

Experimentální studium interakce nanosekundových laserových pulzů se strukturovanými terči 

 V roce 2009 dokončili pracovníci Centra na FJFI vyhodnocení experimentu na laseru PALS, ve kterém studovali 
vyhlazování nehomogenit laserového svazku v plynovém jetu. Byl proveden další experiment na 30 kJ laseru LIL v Le Barp 
ve Francii, kde bylo studováno šíření tepelné vlny v podkritické pěně a vyhlazování speklů (nehomogenit) v laserovém svazku 
při průchodu podkritickou pěnou (Obr.12). Výhodou metody je to, že k homogenizaci laserového svazku dojde na samém 

 

 
Obr. 5-10  

Vlevo: Parametry, užívané v 2D PIC simulaci interakce laserového pulzu délky 67 fs, o intenzitě 3,4×1019 W/cm2, šikmo dopadajícího na terč. 
Vpravo: Závislost maximální energie protonů na úhlu dopadu laseru. Křivka (4) je pro S-polarizaci, ostatní jsou pro P-polarizaci. Křivka (1) 

urychlování zpět kolmo k přední straně fólie, (2) dopředu kolmo k zadní straně fólie, (3) a (4) urychlování na pravé straně folie ve směru tečném 
k fólii, (5) urychlování na pravé straně fólie při umělém potlačení odrazu elektronů od zadní strany, (6) urychlování na levé straně fólie. 

 

Obr. 5-11  Vývoj profilu hustoty plazmatu (hustota je označena s měřítkem v 
procentech kritické hustoty) v okolí 1/16 kritické hustoty. Je vidět vznik 

relativně stabilních kavit a též emisi zvukových vln z okraje kavit. 
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Obr. 5-13  Spektrum izotopomerických produktů reakcí ve směsi CO, N2, H2
18O obsahující 

93 ppmv C16O2. Produkty plazmochemických reakcí jsou zřetelně patrné již po 10 výstřelech 
laseru (spektra A,B). Spontánní izotopová výměn je zanedbatelná - nedochází k ní 

v kontrolním neozářeném vzorku ani po 12 hodinách (C, D). 

začátku pulzu, kdy vzniká imprint a optické vyhlazovaní ještě není účinné. Zahájení těchto experimentů bylo motivováno 
našimi experimenty na laseru PALS. Úspěch experimentu na laseru LIL inicioval návrh provést experiment v ILE, Osaka 
University, Japonsko. Cílem tohoto připravovaného experimentu je přímo demonstrovat stabilitu urychlování fólie laserovým 
svazkem vyhlazeným v plazmatu generovaném v podkritické pěně. 

 

 Studium plazmochemických procesů v laserem generovaných jiskrových výbojích (LIDB) 
 Ke studiu plazmochemických reakcí v laserem generovaných jiskrových výbojích využívali doktorandi Centra pod 
vedením S. Civiše (ÚFCH-JH) a L. Juhy (FZÚ) výbojů iniciovaných infračerveným paprskem laserového systému PALS. 
Produkty plazmochemických reakcí analyzovali pomocí metod optické, infračervené a hmotové spektroskopie, 
chromatografie a izotopového značení použitých reagentů. Z jejich prací uveřejněných v roce 2009 např. v Origins of Life and 
Evolution of Biosphere a Chemical Physics Letters uvádíme v tomto odstavci výsledky studia reakcí ve směsích CO–N2–H2O, 
prováděného pomocí vody značené isotopem 18O a FTIR (Fourier Transform InfraRed) spektroskopie s vysokým rozlišením. 
Fokusovaný paprsek infračerveného laseru vytvářel v interakční kyvetě kulový jiskrový výboj o průměru několika centimetrů. 
Cílem experimentů bylo napodobit v laboratoři účinky kometárních a meteorických impaktů v rané atmosféře Země. 
Produktem reakcí byl převážně oxid uhličitý CO2. Isotop 18O byl použit ke studiu relativní role vzájemně si konkurujících 
reakcí - CO disproporcionalizace CO + CO  CO2 a oxidace OH radikály CO + OH  CO2 + H.  

 Experimenty v laboratoři PALS ukázaly, 
že při vysokých hustotách energie se v 
atmosféře bohaté na oxid uhelnatý CO může 
účinně vytvářet oxid uhličitý CO2 jak za 
přítomnosti vodní páry, tak bez ní. I když k 
produkci CO2 vedou obě výše uvedené 
reakce, v reálných podmínkách laserové 
jiskry cca 1,5-krát převažuje výtěžek první z 
nich. Potvrdily to výsledky měření koncen-
trací jednotlivých isotopomerických pro-
duktů v závislosti na počtu výstřelů laseru, 
provedené pomocí plynové chromatografie, 
kombinované s FTIR spektroskopií. 
Spektrum produktů reakcí ve směsi CO, N2, 
H2

18O obsahující 93 ppmv C16O2 ukazují 
diagramy na Obr.5-13. Zatím co izotopově 
značený produkt plazmochemických reakcí 
C16,18O2 je ve směsi ozářené 10 výstřely 
laseru, provedených v průběhu 5 hodin, 
zřetelně patrný (spektra A, B), v kontrolní 
neozářené směsi nedochází k měřitelné 
spontánní izotopové výměně ani za 12 hodin 
(spektra C,D). 

       

 

       
Obr. 5-12  Vlevo: (a) Šíření nadzvukové tepelné vlny a zvukové vlny zředění v podkritické pěně. (b) Časová závislost rychlosti tepelné 
vlny. Vpravo: Prostorové rozložení rentgenové emise z měděné folie (integrováno přes prvních 200 ps po začátku emise) (a) při přímém 

ozáření fólie laserem (b) při dopadu laseru na fólii přes 500 m tlustou vrstvu pěny o hustotě 10 mg/cm3. 
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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 FJFI, pinčová laboratoř na FEL a laboratoř kapilárního pinče CAPEX a drátkového pinče WEX v ÚFP. V této části 
zprávy krátce představíme některé výsledky jejich práce, publikované v roce 2009.  
 

 Ablace pevných látek argonovým kapilárním EUV laserem CAPEX 

 Kapilární argonový EUV laser využívá záření o vlnové délce 46,9 nm neonu-podobných iontů argonu (Ar8+), 
vznikajících při impulzním silnoproudém kapilárním výboji. Pro ablační experiment, provedený skupinou Karla Koláčka ve 
druhé polovině roku 2009, bylo záření laseru nejprve separováno rychlou závěrkou od částic vyletujících z výboje v kapiláře, 
a pak fokusováno sférickým multivrstvým (ScSi) zrcadlem na ablovaný vzorek. Ukázalo se, že energie laseru je dostačující 
pro ablaci plexiskla (PMMA) jediným laserovým pulzem. Pozorování ozářeného vzorku mezi zkříženými polarizátory 
neindikovalo v místě ablované stopy a jejím okolí 
žádná zbytková napětí – ablovaná struktura je tedy 
výsledkem kvantové ablace s minimem tepelných 
účinků. Podrobná analýza stop ablovaných přes mřížku 
s okny 7,5x7,5 m ukázala zřetelný dvoudimenzionální 
kvaziperiodický reliéf s periodou klesající od ~800 nm 
u kraje stopy až na ~125 nm v jejím středu. Tato 
struktura je vytvořena difrakcí EUV záření na bočních 
stěnách oken mřížky. Jeden z mnoha jejích obrázků, 
získaných pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM), 
je reprodukován na Obr.5-14.  
 Podrobné zkoumání ablovaných stop, zobrazených 
AFM mikroskopem, v nich odhalilo jemné struktury 
(s periodou ~2,8 mm a hloubkou ~5-10 nm) podobné 
strukturám LIPSS (Laser Induced Periodic Surface 
Structures), známým z ablačních experimentů 
s polarizovaným zářením laserů v optické oblasti a 
přisuzovaným procesům při tuhnutí taveniny.V případě 
EUV laserů však zřejmě jde o mechanizmus odlišný.  
 
 Drátkový pinč WEX 

 Na zařízení WEX s drátkovým pinčem v kapalině byla detekcí čáry H v radiálním a axiálním směru prokázána 
existence vrstvy stlačené vodní páry na povrchu Ag drátku explodujícího ve vodě a proměřeny její parametry. Z profilu 
spektrální čáry H bylo zjištěno, že na počátku má vrstvička extrémní hustoty (~1021 atomů/cm3). Později tato hustota asi o 
1,5 řádu poklesne (na ~7x1019 atomů/cm-3), zato teplota vzroste až na milióny stupňů. Tyto výsledky jsou důležité zejména 
pro odhad energetických ztrát při explozi drátku v kapalině.  
 
 Teoretický návrh nekoherentního zdroje záření v oblasti vodního okna 

Nerovnovážný kapilární výboj v dusíku je předmětem výzkumného 
zájmu jako jeden z kandidátů na zdroj intenzivního nekoherentního 
záření v oblasti vlnových délek vodního okna (2 <  4 nm), 
vhodných pro biologické a biomedicínské aplikace. Pavel Vrba 
(FJFI) s doktorandem Jakubem Hübnerem se zabývali jeho 
počítačovým modelováním s cílem nalézt optimální parametry 
pinče pro dosažení maximálního zisku záření v požadované 
spektrální oblasti. Simulační výpočty prováděli pomocí 
dvourozměrného kódu ZSTAR (Z*engine). Prostoro-časové 
vlastnosti kapilárního výboje jsou diktovány rozměry kapiláry (R0 = 
0.165 cm, l = 20 cm), parametry proudového impulzu (Imax = 15 kA, 
T1/4 = 115 ns) a materiálem, ze kterého je kapilára zhotovena 
(alumina). Změnou molekulárního tlaku dusíku v oboru 10 < pmol < 
220 Pa byl nastaven optimální stupeň ionizace Q ~ 5 pro výskyt 
heliu podobných iontů dusíku. Největší hodnoty záření v oblasti 
vodního okna bylo dosaženo pro hodnotu tlaku pmol ~ 650 mTorr. 
Vypočtené maximální hodnoty amplitudy záření dobře souhlasí s 
dostupnými experimen-tálními daty. Dostatečně husté (Ne < 8x1017 
cm-3) a teplé (20 < Te < 40 eV) plazma se přitom udržuje po 
relativně dlouhou dobu ~ 100 ns prakticky v celém objemu 

Obr. 5-14  Dvoudimenzionální difrakční obrazec ablovaný EUV Ar8+ 
laserem ( = 46,9 nm) do PMMA (plexiskla) umístěného za čtvercovou 

maskou s otvorem 7,5x7,5 mm.  

Obr. 5-15  Prostoro-časová závislost elektronové teploty 
Te kapilárního výboje indikuje oblast nekoherentního rtg 
záření v oblasti vodního okna (teplotní stupnice Te v eV). 
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Obr. 5-16  Vývoj proudových vrstev mezi anodou a antianodou v pinčovém zařízení 
PFZ na FEL ČVUT. 

kapiláry. Na Obr.5-15, znázorňujícím prostoro-časovou závislost teploty dusíkového pinče, je tato oblast vyznačena 
přechodem od modré barvy ke žluté. Nejintenzivnější spektrální čára s vlnovou délkou  = 2,878 nm (odpovídající přechodu 
1s2 – 1s2p) je potom vyzařována v červeně zabarvené oblasti diagramu.  
 
 Studium zářících struktur v magnetických pinčích 

 Pinčová skupina na FEL vedená Pavlem 
Kubešem se v roce 2009 zabývala experimentálním 
výzkumem rentgenového a neutronového vyza-
řování magnetických pinčů a vizualizací jejich 
zářivých struktur. Experimenty prováděla jednak na 
velkých zařízeních v zahraničí – na plazmovém 
fokusu PF1000 ve Varšavě a na pinčovém zařízení 
S-300 v Moskvě, jednak na vlastním pinčovém 
zařízení PFZ na FEL. Získané obrázky dokládají 
změny ve struktuře pinčového sloupce v době emise 
rentgenového a neutronového záření s časovým 
rozlišením 10-20 ns a prostorovým rozlišením 1 
mm. V některých výbojích byla po několik desítek 
ns registrována hustá zářící struktura. Na zařízení S-
300 bylo pozorováno vyvržení plazmatu ze dvou 
implodujících částí - vstřícných jetů, vznikajících 
nejprve u katody a později u anody. Analogický jev 
byl zjištěn i na pražské aparatuře PFZ, kdy jet u 
druhé elektrody byl vytvořen antianodou. Vývoj 
proudových vrstev mezi anodou a antianodou v 
pinčovém experimentu ukazuje série šlírových 
snímků na Obr.5-16. Na snímcích a, b je dobře vidět 
vláknová struktura pinče, snímky e, f ukazují 
implozi proudové vrstvy v blízkosti antianody.  
 

Práce v oboru plazmových rentgenových laserů 

 V roce 2009 probíhaly v laboratoři PALS výzkumné a vývojové práce zaměřené na vývoj plazmových rentgenových 
zesilovačů, na výzkum hustého plazmatu a horké husté hmoty s využitím rentgenových laserů jak pro vytváření plazmatu, tak 
pro jeho diagnostiku, a na studium rentgenové ablace a na její využití pro diagnostiku rentgenových svazků. Z výsledků těchto 
prací vybíráme, obdobně jako v předchozích odstavcích, několik ilustračních příkladů. 
 

 Využití zinkového laseru pro diagnostiku plazmatu 

 Technika prozařování plazmatu paprskem rentgenového laseru byla v laboratoři PALS použita v experimentech 
zaměřených na vývoj plazmových rentgenových zesilovačů. Využití zinkového rentgenového laseru na vlnové délce 21,2 nm 
umožnilo zkoumat oblasti plazmatu s hustotou až 1,2×1022 cm-3 s časovým rozlišením ~100 ps. Testované plazma bylo 
vytvářeno infračerveným pomocným svazkem laseru PALS (vlnová délka 1315 nm) o energii 80 J, soustředěným do 
lineárního ohniska rozměrů 0,15 mm × 4 mm na povrchu zinkového nebo železného terče. Intenzita záření v ohnisku 
dosahovala hodnoty 5×1013 W/cm2, vytvořené plazma bylo rentgenovým laserem podélně prozařováno. K zobrazení bylo 

využito mimoosového para-
bolického zrcadla s multi-
vrstvým MoSi pokrytím a PI-
MTE CCD kamery (2048×2048 
13,5-µm pixelů) s 8-násobným  
zvětšením. Vlastní emise 
plazmatu byla potlačena 
pomocí prostorové filtrace 
v ohniskové rovině paraboly. 
 Výsledky provedených 
měření odhalily mj. výraznou 
vláknovou strukturu plazmatu v 
oblasti hustot nižších než 
kritická, vznikající 0,1-0,2 ns 
před maximem laserového 
pulzu. Tato struktura se 
podstatně zvýrazní při aplikaci 
velmi slabého laserového 
předpulzu – viz Obr.5-17. 

 
Obr. 5-17  Vliv slabého laserového předpulzu na vláknovou strukturu laserového plazmatu. 
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Obr. 5-19  Nahoře ablační otisk fokusovaného rentgenového svazku 

zařízení FLASH na povrchu plexiskla, dole zrekonstruovaný profil svazku.

 Magnetohydrodynamické modelování filamentačních procesů v plazmatu provedené v Instituto Superior Tecnico v 
Lisabonu dokládá, že vlákna vznikají působením magnetického pole difundujícího z kritické plochy v plazmatu a 
vytvářejícího magnetický tlak srovnatelný s tlakem plazmatu v oblasti s podkritickou hustotou.  
 

 Měření opacity horkého plazmatu v rentgenové oblasti 

 V původně astrofyzikálně motivovaných experimentech, prováděných v laboratoři PALS ve spolupráci s pracovníky 
University v Yorku pod vedením Prof. G. Tallentse byl zinkový XUV laser použit pro měření opacity horkého plazmatu na 
vlnové délce 21,2 nm. Dostatečně homogenní horké plazma bylo vytvářeno buď z tenké polyimidové fólie, nebo z tenkých 
kovových fólií nezávislým pomocným svazkem infračerveného jódového laseru a prozařováno paprskem rentgenového laseru. 
V jiné variantě tohoto experimentu byla zkoumaná horká hustá hmota vytvářena přímo paprskem samotného sondovacího 
rentgenového laseru. Ze změřené transmise rentgenového záření lze přímo odvodit opacitu plazmatu na dané vlnové délce. 
Tímto způsobem lze měřit opacitu velmi hustého plazmatu v počátečních fázích jeho expanze, při teplotách až 300 eV, tj. 
mnohem vyšších, něž při použití jiných prozařovacích technik. Změnou zpoždění sondovacího rentgenového pulzu oproti 
plazma vytvářejícímu infračervenému pulzu lze sondovat plazma v různých časech, tj. při různých hustotách. Příklad 
průchodu záření o vlnové délce 21,2 nm vodíku-podobným hliníkovým plazmatem, vytvářeným 250 ps trvajícím pulzem 
infračerveného laseru z Al fólie tloušťky 0,8 µm, je uveden na Obr.5-18. Časy 0 - 300 ps označují zpoždění sondovacího 
XUV pulzu vůči pulzu infračerveného laseru. Červené až žluté oblasti jsou místa průchodu záření XUV laseru. 

 

 Průzračnost hliníkové fólie vyvolaná zářením rentgenového laseru na volných elektronech 

 Experiment, provedený na laseru s volnými elektrony FLASH (Free-Electron LASer in Hamburg) skupinou vědců z 
deseti zemí za účasti týmu pracovníků Centra laserového plazmatu z FZÚ, ukázal výrazný nárůst průzračnosti hliníkové fólie 
pro záření při vysokých intenzitách v měkkém rentgenovém oboru spektra. Experiment spočíval v soustředění ultrakrátkých, 
tj. řádově pouze 10 fs trvajících, impulzů rentgenového laseru na povrch tenké hliníkové fólie do ohniskové skvrnky o 
průměru jen několika set nanometrů. Laser je naladěn na vlnovou délku, při níž vyrazí elektron přednostně z L slupky hliníku. 

Intenzita záření je ve fokusu svazku tak vysoká (> 1016 
W/cm2), že fotony z čela svazku stačí fotoionizovat 
všechny atomy na dráze svazku a zbytek fotonů pak proletí 
vzorkem bez další interakce. Počet fotonů prošlých fólií 
strmě roste s intenzitou záření a vzorek se tak stane 
průhledným v měkkém rentgenovém oboru. Kromě podílu 
na vlastní realizaci experimentu spočívá specifický přínos 
pracovníků Centra především v uplatnění originální 
metody stanovení parametrů pole záření při interakci 
s terčem, a to z „otisku“ svazku na povrchu ozářeného 
materiálu, který byl sejmut pomocí mikroskopu 
atomárních sil a Nomarského optickou mikroskopií. 
Nalezli a na několika typech rentgenových laserů 
vyzkoušeli postupy umožňující velmi přesně stanovit 
intenzitu záření v ohnisku a dále ověřit, zda je svazek 
ideálně fokusován. Ablační otisk fokusovaného 
rentgenového svazku na povrchu plexiskla a z něho 
zrekonstruovaný profil svazku jsou uvedeny na Obr.5-19. 
Otisk věrně zobrazuje rozložení energie po průřezu 
svazku, a to přímo v jeho ohnisku. Ukazuje, že se podařilo 
svazek rentgenového laseru soustředit do stopy o průměru 
menším než 1 μm. Dosažené rekordní intenzity záření řádu 
1017-1018 W/cm2 umožní výzkum dosud neprobádaných 
procesů v pevných látkách ozařovaných vysoce 
intenzivním rentgenovým zářením. 
 

 
Obr. 5-18  Průchod záření o vlnové délce 21,2 nm horkým hliníkovým plazmatem (červené a žluté oblasti).  
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 Nová zařízení pro výzkum laserového plazmatu 
 
 Simulace průchodu svazku laserovým systémem SOFIA, určeným pro optické buzení nelineárních krystalů 

 V rámci prací na dvoustupňovém OPCPA systému s krystalovými zesilovači čerpanými svazkem na 3. harmonické 
jódového laseru SOFIA byl pomocí digitální CCD kamery UP-900-12B (UNIQ) a analyzátoru laserového svazku LBA-500 
(Spiricon) proměřen profil intenzity čerpacího svazku před vstupem do nelineárního optického krystalu v první větvi OPA 
(Optical Parametric Amplifier) zesilovače. Ve své disertační práci Jan Dostál provedl simulaci průchodu svazku celou 
optickou drahou až k prvnímu nelineárnímu krystalu za použití softwaru GLAD (General Laser Analysis and Design). Tento 
programovací kód umožnil popsat intenzitu laserového svazku při jeho šíření pasivními i aktivními optickými prvky, včetně 
výpočtu zisku v zesilovačích a v nelineárních optických krystalech. 

 

 Porovnání vypočteného a změřeného profilu intenzity svazku 3. harmonické ukazuje Obr.5-20. Změřený profil intenzity 
budícího svazku není tak kvalitní, jak by měl být podle simulace. Je to způsobeno především vlivem akustické vlny, která v 
jódových zesilovačích vzniká v důsledku dlouhé doby jejich čerpání. Pro účely parametrického zesílení je tedy nutné profil 
intenzity 3. harmonické budícího svazku vylepšit. Vzhledem k tomu, že poslední zesilovač systému pracuje v saturaci, lze 
důvodně předpokládat, že dvojný průchod tímto zesilovačem profil intenzity budícího svazku do jisté míry vyhladí. Na těchto 
úpravách, jejichž cílem je dosáhnout zesílení čirpovaného femtosekundového laserového pulzu v co nejkratší době, se 
intenzivně pracovalo v závěru roku 2009.  
 
 Nový rentgenový zdroj na Ti:safírovém laseru v laboratoři PALS 

 Motivací projektu nového rentgenového zdroje byla potřeba vyvinout vysokorepetiční zdroj koherentního rentgenového 
záření pro praktické aplikace, který by byl komplementární k již existujícímu XUV laseru na vlnové délce 21 nm, jehož 
nevýhodou je velmi nízká opakovací frekvence (1 výstřel za 22 min.). K realizaci zdroje využil Tomáš Mocek a jeho 
spolupracovníci metody založené na nelineárním procesu generace vysokých harmonických frekvencí Ti:safírového laseru 
(výstupní energie v pulzu 1,2 mJ, délka pulzu 40 fs, centrální vlnová délka 810 nm, opakovací frekvence 1 kHz). Komerční 
Ti:safírový laser bylo nejprve nutné upravit pro potřeby projektu a vybudovat řadu nových diagnostik ke kontrole parametrů a 
stability Ti:Sa svazku. Bylo navrženo a implementováno 5 diagnostických kanálů výstupního laserového svazku, které 
umožňují během každého výstřelu sledovat energii, délku pulzu, kontrast, profil v blízké i vzdálené zóně a zesílené spektrum 
po kompresi. Pro vlastní experiment na generaci vysokých harmonik, stejně jako pro aplikační experimenty s rentgenovým 
zářením, byly navrženy a zhotoveny vakuové interakční komory potřebných parametrů. Po úspěšném dokončení 
experimentální infrastruktury následovalo měření parametrů rentgenového svazku a optimalizace zdroje vysokých 
harmonických v argonu v okolí vlnové délky 30 nm. Ze spektra harmonického zdroje na Obr.5-21 je patrné, že nejsilnější je 

  a)       b) 

        
  c)       d) 
 

                                                                                                                         
 

Obr. 5-20  Porovnání profilů intenzity budícího svazku v místě vstupní apertury krystalu LBO získaných ze simulace v GLAD (a, b) 
a změřených digitální CCD kamerou UP-900-12 (c,d). 
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Obr. 5-21  Spektrum harmonického rentgenového zdroje realizovaného na společném 
pracovišti PALS. 

27. řád na vlnové délce 30,1 nm. Vlnovou délku zdroje je přitom možno jemně ladit změnou nastavení vzdálenosti mřížek v 
Ti:safírového kompresoru.  

 Postavený pulzní vysokorepetiční rentge-
nový zdroj poskytuje vysoce symetrický a 
homogenní laserový svazek o vlnové délce 
30,1 nm a divergenci 0,8 mrad. Energie pulzu 
na této vlnové délce je 0,1 nJ, což odpovídá 
konverzní účinnosti 5 x 10-7. Laserový svazek 
je velmi kvalitní (faktor kvality M2 = 1,9) a 
prostorově plně koherentní. Celé zařízení je 
v současné době ve standardním rutinním 
provozu. 

 Evropské projekty HiPER a ELI 

 Pracovníci Centra Bedřich Rus, Tomáš Mocek a další se v roce 2009 podíleli na přípravě projektů výstavby dvou velkých 
evropských laserových zařízení z ESFRI European Roadmap for Research Infrastructures: HiPER (High Power Laser for 
Energy Research) - předstupeň laserového energetického reaktoru a ELI (Extreme Light Infrastructure) s intenzitou paprsku o 
mnoho řádů převyšující doposud dosaženou hodnotu (1022 W/cm2). Pro oba projekty bude nutno nejprve vyvinout 
vysokorepetiční výkonové laserové drivery, což je předmětem dalšího připravovaného projektu HiLASE.  

 Podle nové koncepce bude ELI integrovanou evropskou infrastrukturou typu ERIC, sestávající ze tří pilířů, z nichž první 
s názvem ELI-Beamlines bude vybudován v České republice. Bude sloužit výzkumu ultraintenzivních sekundárních zdrojů 
pro mezioborové aplikace ve fyzice, medicíně, biologii a materiálovém inženýrství. Další součásti ELI budou v Maďarsku a 
Rumunsku. Jako vhodná lokalita pro stavbu centra ELI-Beamlines byla nakonec vybrána obec Dolní Břežany ve 
Středočeském kraji. Architektonický návrh nového objektu je představen na Obr.5-22. Další aktuální informace o postupu 
projektu ELI je možno nalézt na nových českých internetových stránkách tohoto projektu www.eli-beams.eu.  

 Shrnutí 
 Díky úsilí pracovníků Centra a jeho významné podpoře ze strany MŠMT dosáhl český výzkum laserového plazmatu na 
počátku „století fotonu“ ve světě respektovaného postavení a Česká republika se zařadila po bok tradičním velmocím v tomto 
oboru. Uplatnění výsledků prací Centra lze očekávat nejen ve fyzice plazmatu, ale též v materiálovém výzkumu, planetologii, 
astrofyzice a v dalších vědeckých a technických oborech, vyžadujících laboratorní simulaci prostředí o velmi vysoké hustotě 
energie. Úspěšná realizace jednoho z hlavních pilířů projektu ELI přinese České republice nejen prestiž, ale i nezanedbatelné 
finanční prostředky, jež bude moci využít i řada českých průmyslových subjektů. 

 Účast České republiky v projektech HiPER a ELI do budoucna ještě více zdůrazňuje úlohu klíčového pracoviště Centra – 
laserové laboratoře PALS, jež jako jedno z mála tuzemských pracovišť splňuje beze zbytku všechny podmínky, kladené na 
velké evropské výzkumné infrastruktury. Laboratoř PALS proto v současné době aspiruje na zařazení do tzv. „české cestovní 
mapy“ státní podpory velkých výzkumných infrastruktur, jako jedné z možností jak zajistit její úspěšné fungování po skončení 
projektu Centra laserového plazmatu, tj. od roku 2011.  

 
Obr. 5-22  Architektonický návrh centra ELI-Beamlines v Dolních Břežanech. Menší nový objekt vlevo nahoře je laserové 

vývojové centrum HiLASE 
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 6. Postup řešení projektu LC528 v roce 2010 

 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). Všech 28 naplánovaných aktivit bylo v roce 2010 uskutečněno a naplněno novými výsledky. Nové 
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. 
 Dosavadní sestava experimentálních zařízení Centra 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. 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 recenzovaných vědeckých časopisech a prezentovány v celkem 90 konferenčních příspěvcích a zvaných referátech 
na mezinárodních konferencích. 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 stadia 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. 
 

 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%. 
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 (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 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.6-1. 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). 
 

 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.6-2)  

 V případě terče s cylindrickým transportním kanálem je plazma vytvářeno fokusovaným laserovým paprskem z PET fólie 
tloušťky 10 m, kryjící vstupní otvor kanálu o průměru 0,3-0,5 mm (Obr.6-2b), 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.  
 Jako příklad uvádíme na Obr.6-3 výsledky experimentu s transportem 
plazmatu v dutém terči s kónickým kanálem. Na Obr.6-3a vlevo je laserový 
interferogram plazmového jetu vystupujícího z kanálu, vpravo rekonstruovaný 
podélný profil jeho elektronové hustoty. Maximální hustota na ose jetu 
dosahuje hodnoty 2x1020 cm-3. Na Obr.6-3b vlevo je mikrofotografie 
originálního kráteru vytvořeného v masivní hliníkové části terče, vpravo jsou 
příčné řezy jeho voskovou replikou, sloužící k přesnému měření objemu 
kráteru.  

 

Obr. 6-2  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.  

 
Obr. 6-1  Rozvoj Ramanovy kaskády v laserové 
koróně ve fázovém prostoru elektronového plynu 

Obr. 6-3  Transport plazmatu 
kónickým kanálem 
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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.6-4). 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 Plasmas 2009; S. Borodziuk et al., Appl. 
Phys. Let. 2009; J. Badziak et al., Appl. Phys. Let. 2010). 

 
 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 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 m. Fólie byla ablativně urychlována v kanálku o průměru 300 m. 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.5).  
 

 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 

 

Obr. 6-4  Návrh využití dvou LICPA 
urychlovačů pro zažehnutí termojaderné 

fúze (J. Badziak). 

 
Obr. 6-5  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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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 (~ keV) 
expandujícím 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. O důležitém vlivu srážek na transport a absorpci elektromagnetické energie v podkritickém 
plazmatu svědčí i časový vývoj hustoty této energie zobrazený na Obr.6-6. 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. 
Patrné jsou intenzivní pulzy záření šířící se ven z terče v důsledku SBS. Tyto pulzy jsou v simulaci se srážkami značně 
potlačeny. 

 

 Teoretické studium urychlování iontů krátkými intenzivními laserovými pulzy 

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.6-7 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.6-7 
vpravo. 

 
Obr. 6-7  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. 

 
Obr.6-6  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. 
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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.6-8 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. 

 Experimentální výzkum urychlování iontů v plazmatu vytvářeném sub-nanosekundovým laserem 

 Urychlování různých 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 chemisorbo-
vané vrstvy vzduchu na povrchu 
terčů a hydrogenizace terčů na 
emisi lehkých iontů. Porovnávali 
přitom iontovou emisi plazmatu 
vytvářeného svazkem jódového 
sub-ns laseru na povrchu terčů z 
krystalického křemíku žíhaného 
ve vodíkové atmosféře a z 
křemíku nežíhaného. Terče 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.6-9). Protonové 
svazky získané v laboratoři PALS laserovým ozařováním žíhaných hydrogenizovaných terčů jsou svými parametry 
srovnatelné se svazky doposud získanými na laserových zařízeních s intenzitou až tisíckrát větší. Tento typ terčů je tedy 
slibným zdrojem protonů pro laserové iontové zdroje  
 

 Experimentální studium vzájemné interakce plazmových jetů vytvářených sub-ns lasery 

Na terawatttovém 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 
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  Jety lze kolimovat též použitím laserových terčů kónického tvaru.  

 
 

Obr. 6-8(a) Účinnost konverze energie laseru do protonů urychlených na energii > 1 keV pro terč (A,D) 0,2 m tlustá CH2 folie, (B,E) 
stejná fólie s nanokuličkami o průměru 0,5 m na přední straně; (C,F) folie s nanokuličkami o průměru 1 m. 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. 

 
 

Obr.6-9  (a) TOF (Time-of-Flight) spektra iontů z hydrogenizovaných křemíkových terčů (červeně) a z 
terčů neošetřených (černě). (b) Spektra energií iontů měřená elektrostatickým iontovým analyzátorem. (c) 

Dekonvoluční analýza TOF spekter pro hydrogenizované a neošetřené terče a (d). 
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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.6-10 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 m, c) Cu terč s PET vložkou průměru 200 m a d) Cu terč s PET vložkou průměru 400 m. K největší kompresi jetu 
dochází v případě (b) (viz A. Kasperczuk et al., Phys. of Plasmas 2010). 

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. Upořádání experimentu je 
znázorněno na Obr.6-11 vlevo. Vpravo jsou interferogramy plazmatu vytvářeného fokusovaným paprskem jódového laseru na 
měděném terči s centrálním otvorem. Tyto 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. 

 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.6-12). K měření byl 
použit Rowlandův rentgenový spektrometr s cylindricky prohnutým 
krystalem. Prostorově proměnná komplexní dielektronická satelitní 
struktura pozorovaná v oblasti spektrální skupiny Al Ly 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 

                         
 

Obr.6-10  Vlevo: Uspořádání experimentu s interakcí lehkých a těžkých plazmových jetů. Uprostřed: Densitogramy plazmového jetu 
enerovaného (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. 

      
 

Obr.6-11  Interakce vzájemně zpožděných jetů. Vlevo: Upořádání experimentu. Vpravo: Interferogramy dvou interagujících Cu jetů. 

 
Obr. 6-12  Schéma experimentu se vstřícnými jety (a) a 

použitého rentgenového spektrometru (b) 
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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. 
 
 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.6-13. Vlastní 
emise zinkového plazmatu byla potlačena pomocí prostorové filtrace v ohniskové rovině paraboly, zrnitá struktura je 

vlastností laserového paprsku (speckle). 
 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.6-14 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. 
 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. V experimentech 
provedených nedávno v laboratoři PALS byl zvětšený 
obraz plazmatem podélně procházejícího sondovacího 
rentgenového paprsku promítán mnohovrstvovým 
sférickým Mo-Si zrcadlem na rentgenovou CCD kameru s 
pixely rozměrů 20 m x 20 m. Před CCD kamerou byla 
umístěna ocelová mřížka tloušťky 6 m, tvořená laserem 
vyvrtaným dvourozměrným rastrem otvorů s periodou 100 
m, 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 

 

Obr. 6-13  Obrázky Zn (a,b) a Fe (c,d) plazmatu pořízené 
metodou rentgenového zpětného prozařování (backlighting) 

 

Obr.6-14  Rentgenový interferogram parylenového plazmatu.

Obr. 6-15.. 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. 
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elektronové hustoty ve zkoumaném plazmatu, byly vyhodnocovány porovnáním zobrazení při výstřelu rentgenového laseru s 
plazmatem a v referenčním výstřelu bez plazmatu (Obr.6-15).  
 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.6-16 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.6-
16 vpravo). 
 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 zdroje 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. 
 

 

 Nová zařízení pro výzkum laserového plazmatu 

 Využití technologie SBS PCM pro samonavigaci laserových svazků na injektované IFE terčíky  

 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.6-17. 

 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. 
 

          
Obr. 6-16.  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.  
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Obr. 6-18  Schéma experimentálního uspořádání použitého k verifikaci technologie 
SBS PCM pro IFE. 

Obr. 6-19  Zvýšení teploty kryogenní vrstvy 
terčíku v závislosti na absorbované energii laseru.

 
Obr. 6-17  Schématické znázornění tří fází SBS PCM přístupu k samonavigaci laserových svazků na injektované IFE terčíky 

 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.6-18. 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 
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 m silná 
polystyrénová slupka, 200 m 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 s 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 s 
pro dva typy termonukleárního paliva je znázorněno na Obr.6-19. 
 
 

 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.6-20), 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.6-20b). Časový vývoj spektra zesíleného svazku byl měřen rozmítací kamerou.  
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a)     b) 
Obr. 6-20  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. 

 
Obr. 6-21  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). 

V závěru roku 2010 bylo dosaženo 
celkového zesílení energie vstupních pulzů 
kilowattového signálového svazku o vynikajících 
8 řádů a výkon po kompresi 0,5 TW = 5x1011 W. 
Po fokusaci svazku do oblasti o průměru 20 m 
lze očekávat intenzitu pulzů 1017 W/cm2.  
 Výsledkem uvedených prací bylo dosažení 
mezních parametrů použitých prvků, daných 
především použitím dvou zesilovacích stupňů a 
omezené energie a kvality čerpacího svazku 
(Obr.6-21). 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.  

 
 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.  
 

 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.6-22. Barevně jsou zde 

znázorněny difrakční obrazce spektra registrované CCD kamerou při různých aperturách detektoru a filtracích záření (červeně 

Obr. 6-22  Vyzařovací spektrum dusíkového 
kapilárního výboje registrované CCD kamerou. 

Vypočtené modelové spektrum je znázorněno.ve 
ýř
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– apertura 200 m bez filtru, zeleně - 400 m s Cr filtrem, modře – 400 m s Ti filtrem). Nejsilnější spektrální čára na vlnové 
délce 2,88 nm odpovídá kvantovému přechodu 1s2p  1s2 heliu-podobného dusíkového iontu. 
 
 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 m FWHM je v souladu s odhadem založeným na přibližné velikosti zdroje a zmenšení optiky. Znehodnocená zlatá 
transmisní samostojná spektroskopická mřížka s periodou 1,7 m 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.6-23. 

 

 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 m, 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.6-24) 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 m) se nepodařilo zjistit 

makroskopická zrna PMMA na zlatém podkladě (obrázky v posledním sloupci). 

 
6 

Obr. 6-23  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 m XUV laseru ve fokusu elipsoidální optiky. Vpravo dole: 

Struktura vytvoření v PMMA ablací XUV laserem s pomocí semikontaktní znehodnocené samostojné zlaté mřížky. 
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        Obr. 6-25  Čelní disková anoda zařízení PF-1000 

 

 
 

Obr. 6-26  Interferogram plazmatu v okamžiku maxima produkce 
termonukleárních neutronů 

 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, odpovídající celkovému počtu 108 neutronů, lze částečně připsat termonukleárním procesům. Časově rozlišit signály 
pocházející od termojaderných a pomalejších netepelných neutronů umožnilo nové upořádání neutronových scintilačních 
detektorů. Upravenou konfiguraci elektrod zařízení PF-1000 s čelní diskovou katodou ukazuje fotografie na Obr.6-25, příklad 
interferogramu plazmatu v okamžiku maximální produkce termonukleárních neutronů je uveden na Obr.6-26.  
 
 Shrnutí 
 Základní devizou Centra laserového plazmatu je 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". A není vůbec náhodou, že přípravu projektů ELI-Beamlines a HiLASE dostali na 
starost právě odchovanci Centra laserového plazmatu – Bedřich Rus a Tomáš Mocek. Laserová výzkumná infrastruktura 
PALS, zařazená do první vlny programu podpory velkých výzkumných infrastruktur v ČR, je pro oba tyto projekty připravena 
plnit roli školícího pracoviště. 

 
 

Obr. 6-24  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. 
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Obr. 7-1  Vývoj počtů publikací pracovníků Centra 

laserového plazmatu v létech 2005 - 2011. 

 7. Postup řešení projektu LC528 v roce 2011 

 Experimentální a teoretické práce Centra laserového plazmatu probíhaly v roce 2011 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). K celkem 127 aktivitám Centra uskutečněných do roku 2010 přibylo v roce 2011 16 dalších. Z nich první 2 
obecné aktivity se vztahovaly ke všem 4 výzkumným cílům Centra: 

A11_01 - Odborná a logistická podpora mezinárodních experimentů na laserovém systému PALS 
A11_02 - Odborná příprava mladých výzkumných pracovníků 

Dalších 5 aktivit bylo naplánováno v oblasti výzkumu laserového plazmatu: 
LP1101 - Laserové generování plazmových jetů pro inerciální fúzi i laboratorní astrofyziku 
LP1102 - Fluidní modelování dynamiky terčů ozářených nanosekundovými laserovými pulzy 
LP1103 - Studium interakce intenzívních piko- a femtosekundových pulzů s terči 
LP1104 - Interakce laserového plazmatu se stěnami 
LP1105 - Studium plazmochemických procesů probíhajících při vysokých hustotách energie 

Do oblasti vývoje nových laserových systémů pro výzkum laserového plazmatu a rentgenových laserů spadalo celkem 5 aktivit: 
LS1101 - Konstrukce parametrického předzesilovače ultrakrátkých laserových pulzů s opakovací frekvencí 10 Hz 
LS1102 - Využití Brillouinova rozptylu na fázově konjugujícím zrcadle (SBS PCM) pro inerciální fúzi 
LS1103 - Femtosekundová diagnostika plazmatu a příprava interakčních experimentů na fs laseru v laboratoři PALS  
RL1101 - Vývoj laserových rentgenových zesilovačů 
RL1102 - Experimenty využívající zinkový rentgenový laser na vlnové délce 21,2 nm 

Výzkum kapilárních výbojů a magnetických pinčů probíhal v rámci 4 aktivit: 
KP1001 - Vliv změny opakovací frekvence a předpulzu na EUV emisi kapilárního výboje 
KP1002 - Interakční experimenty s fokusovaným vysoce intenzívním EUV zářením argonové kapiláry 
KP1003 - Počítačové modelování vyzařovacích spekter výbojů v cylindrických a kónických kapilárách 
KP1004 - Pokročilá neutronová, rentgenová a interferometrická diagnostika horkého a hustého plazmatu 

 Všechny tyto aktivity byly naplněny novými výsledky podrobně charakterizovanými v kap. 2.2.3. a 4.1.2. této závěrečné 
zprávy. Vedle pracovníků, doktorandů a studentů Centra se na nich podíleli i zahraniční pracovníci. Tak např. jen společných 
mezinárodních experimentů v laboratoři PALS se v roce 2011 zúčastnilo 37 zahraničních badatelů z Francie, Itálie, Polska a 
Koreje, kteří u nás na svých pracovních pobytech strávili celkem 672 dnů. Podíleli se přitom jak na výzkumných pracích 
koordinovaných konsorciem LASERLAB a pracovní skupinou Keep-in-Touch aktivit asociací EURATOM, tak na aktivitách 
souvisejících s přípravnými fázemi projektů HiPER a ELI.  
 Do práce Centra bylo v roce 2011 různými formami zapojeno celkem 63 domácích výzkumných a odborných pracovníků, 
tedy o 10 méně než v roce 2010. Tento rozdíl je způsoben převedením části původních pracovníků Centra do týmů projektů 
ELI-Beamlines a HiLASE. Kromě toho se na práci Centra podílelo nebo bylo pracovníky Centra školeno celkem 25 doktorandů 
a dalších 19 magisterských a 7 bakalářských studentů. Podrobněji je činnost studentů v Centru popsána v kap. 2.2.1. a 3.2.5. 
této zprávy.  

 Výsledky výše uvedených a dalších prací byly v roce 
2011 publikovány nebo připraveny k publikaci v celkem 70 
článcích v recenzovaných vědeckých časopisech a 
prezentovány v celkem 63 konferenčních příspěvcích a 
zvaných referátech na mezinárodních konferencích. Vývoj 
publikační aktivity Centra v období 2005-2011 ukazuje 
diagram na Obr. 7-1. Z diagramu je zřejmé, že podíl i 
absolutní počet publikací v recenzovaných časopisech od 
roku 2005 stále roste. Soupis všech publikací v 
impaktovaných vědeckých časopisech a konferenčních 
příspěvků publikovaných pracovníky Centra za celou dobu 
projektu uvádíme v příloze "Publikace pracovníků Centra v 
období 2005-2011" této zprávy. Jsou v ní navíc uvedeny 
také samostatné studentské práce, monografie a 
popularizační práce publikované pracovníky Centra v 
českém jazyce. V období 2005-2011 bylo pracovníky 
Centra publikováno celkem 414 článků typu J (dle RIV) a 

prezentováno 632 příspěvků na mezinárodních konferencích. Z celkem 48 doktorandů účastnících se aktivit Centra jich 23 již 
obhájilo nebo k obhajobě připravilo své doktorské disertace.  

 V roce 2011 bylo dosaženo řady významných a prioritních vědeckých výsledků jak v oblasti základního výzkumu 
laserového plazmatu a magnetických pinčů, tak v oblasti vývoje a aplikací plazmových rentgenových laserů a zdrojů záření na 
bázi kapilárních výbojů, jakož i vývoje nových laserových systémů pro výzkum laserového plazmatu. S cílem ilustrovat co 
nejlépe profil Centra uvádíme v následujících odstavcích této přílohy, obdobně jako v minulých létech, vybrané typické 
příklady výsledků z jednotlivých výzkumných směrů. V hranatých závorkách jsou uvedeny odkazy na seznam publikací 
v příloze "Publikace pracovníků Centra v období 2005-2011". 
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 Experimentální výzkum laserového plazmatu 

 Urychlování iontů v plazmatu vytvářeném subnanosekundovými a femtosekunovými laserovými pulzy 
 Urychlování iontů v laserovém plazmatu studuje v laboratoři PALS skupina pracovníků Centra z FZÚ pod vedením Josefa 
Krásy, posílená mladými post-doktorandy Andriy Velyhanem a Daniele Margarone. Iontové experimenty probíhají za široké 
mezinárodní spolupráce, podílí se na nich i řada pracovníků z partnerských zahraničních laboratoří, jako je např. italská LNS 

INFN v Catanii nebo IPPLM ve Varšavě [J372-384, 
D594-595]. Vedle subnanosekundového jódového laseru 
byl v roce 2011 k iontovým experimentům využit také 
nový femtosekundový titan-safírový laserový systém. 
Cílem experimentů bylo porovnat maximální dosažitelné 
výtěžky lehkých iontů (protonů, deuteronů a uhlíkových 
iontů) s největší energií při interakci laserového svazku se 
speciálními např. vodíkem obohacenými nebo vrstvou 
uhlíkových nanotrubiček pokrytými terčíky. K přesné 
charakterizaci extrahovaných iontových proudů sloužily 
iontové kolektory a iontové analyzátory využívající 
metodu „time-of-flight“. Příklad iontových kolektorových 
proudů z plazmatu vytvářeného interakcí paprsku na 3. 
harmonické jódového laseru (vlnová délka 438 nm) s 
tenkým polyimidovým terčem pokrytým vrstvou 
uhlíkových nanotrubiček je uveden na Obr. 7-2. Z 
obrázku je patrné, že nejrychlejší ionty (protony) mají 
energii přesahující 3 MeV. Různě zbarvené křivky 
odpovídají různým stupňům filtrace iontů, jejich lokální 
maxima pak různým skupinám iontů. K jejich identifikaci 

byla využita originální dekonvoluční procedura založená na předpokladu boltzmannovského rozdělení energií jednotlivých 
skupin iontů. 
 Na rozdíl od většiny předchozích experimentů, při kterých bylo plazma vytvářeno na masivních pevných terčích a 
studováno urychlení iontů proti směru nebo šikmo proti směru dopadajícího subnanosekundového laserového paprsku, byly v 
roce 2011 provedeny unikátní experimenty s urychlováním iontů ve směru laserového paprsku. Byly při nich použity velmi 
tenké fóliové terče z polyetylénu a deuterovaného polyetylénu tloušťky řádově 10 m. Urychlené ionty byly detekovány 
Thomsonovým analyzátorem, vybaveným pro tento účel zcela novým CCD detektorem s vysokým rozlišením. Fotografie 

analyzátoru a příklad Thomsonových spekter iontů urychlených v plazmatu vytvořeném pulzem jódového laseru na tenkém 
terčíku z deuterovaného polyetylénu je uveden na Obr.7-3. Tyto experimenty ukázaly, že výtěžek i maximální energie iontů ve 
směru laserového paprsku je srovnatelná s hodnotami dosahovanými při urychlování proti směru laserového paprsku. Přitom 
např. energie urychlených deuteronů je dostačující k iniciaci jaderných reakcí na deuterovaném terči. Výsledky těchto 
experimentů jsou nyní ve fázi dalšího zpracování a přípravy publikací.  
 Zcela nové byly v roce 2011 rovněž experimenty na urychlování iontů z plazmatu generovaného femtosekundovým 
laserem, prováděné v rámci příprav iontového programu projektu ELI-Beamlines. Jejich výsledky jsou součástí dokončované 
doktorské práce Pavla Homéra. Využití dvou různých laserových systémů umožňuje cenné porovnání výtěžků a energie 
urychlených iontů v plazmatu generovaném subnanosekundovým a femtosekundovým laserem, přičemž druhý z nich má cca 
25-krát vyšší výkon, ale celkovou energii v pulzu cca 500-krát nižší. Z dosavadních experimentů vyplývá, že množství iontů 
urychlených femtosekundovým laserem je sice mnohonásobně nižší, ale jejich maximální energie je srovnatelná s energií 
dosahovanou při urychlování pomocí subnanosekundového laseru. 

                 
 

Obr. 7-3  Thomsonův iontový spektrometr používaný v laboratoři PALS. Vpravo ukázka spektra iontů urychlených v plazmatu vytvářeném 
interakcí fokusovaného paprsku na 3. harmonické jódového laseru (265 J, 436 nm) s tenkou fólií (1m) z deuterovaného polyetylénu. 

Obr. 7-2  Iontové proudy z plazmatu vytvářeného interakcí paprsku na 3. 
harmonické jódového laseru s tenkým polyimidovým terčem pokrytým 

vrstvou uhlíkových nanotrubiček. 



 63

 Laserem vytvářené plazmové jety šité na míru vědeckým a technologickým aplikacím 

Vytváření supersonických plazmových jetů při interakci fokusovaného výkonového laserového paprsku kilojoulové třídy 
se strukturovanými pevnými terči je předmětem systematického společného mezinárodního výzkumu na výzkumné 
infrastruktuře PALS od roku 2008. Získané experimentální výsledky podstatně přispěly k objasnění vlivu několika vzájemně si 
konkurujících fyzikálních mechanismů na tvar a dynamiku generovaného jetu. Naše nedávné experimenty v této oblasti byly 
zaměřeny na urychlování plazmových projektilů a na využití vzájemné interakce plazmových jetů různého složení pro jejich 
efektivní směrování, tvarování a kompresi. Jejich výsledky demonstrují možnost vytvářet plazmové jety a urychlovat plazmové 
projektily šité na míru aplikacím v laboratorní astrofyzice, termojaderném, kosmickém a materiálovém výzkumu. 

Experimenty provedené s využitím jódového laseru v laboratoři PALS prokázaly, že generování hustých směrových 

plazmových proudů nemusí být jen výsadou megajoulových laserů, ale že je lze vytvářet a studovat i při daleko menších 
energiích laseru řádu 100 J. Laser PALS je schopen vystřelit až 15-krát denně (oproti 1 výstřelu za den u MJ laserů), což 
umožňuje série systematických měření závislosti vlastností generovaných jetů na vstupních parametrech daného experimentu. 
Spolupráce Centra a jeho zahraničních partnerů umožnila využít při těchto experimentech řadu unikátních metod pro 
diagnostiku horkého laserového plazmatu, z nichž na prvním místě jmenujme 3-kanálový laserový zobrazovací interferometr, 
vyvinutý v IPPLM Varšava, a 4-snímkovou klíčovanou rentgenovou CDD kameru postavenou na FEL ČVUT. Na interpretaci 
experimentů se podíleli jednak teoretičtí pracovníci Centra z FJFI ČVUT, jednak teoretici z francouzské laboratoře CELIA a 
španělské DENIM.  

Během experimentů prováděných v laboratoři PALS bylo shromážděno velké množství experimentálního materiálu, jenž je 
postupně zpracováván. Z výsledků uveřejněných v roce 2011 [J345-348, D570-572] zde pro ilustraci uveďme práce zaměřené 
na urychlování a kompresi plazmových jetů. Ke kompresi plazmového jetu je možno využít vzájemné interakce dvou 
koaxiálních jetů různého materiálového složení. Princip experimentu je schematicky znázorněn na Obr.7-4 vlevo. Vnitřní jet z 
těžkého materiálu (Al nebo Cu) je účinně komprimován tlakem vnějšího jetu z lehkého materiálu (polyetylén). Na Obr. 7-4 
vpravo je snímek komprimovaného plazmového jetu sejmutý rentgenovou kamerou.  

 Směrové plazmové proudy lze rovněž vytvářet a komprimovat 
pomocí trysek s transportním kónickým kanálem, využívajících 
pro vytváření plazmatu metodu LICPA. LICPA neboli Laser 
Induced Cavity Pressure Acceleration využívá laserem 
indukovaného tlaku v terči opatřeném dutinou, do které laserový 
paprsek vstupuje malým otvorem v čelní stěně terče. Metoda byla 
navržena polskými fyziky z Ústavu fyziky plazmatu a laserové 
mikrofúze (IPPLM) ve Varšavě a poprvé otestována na našem 
laseru PALS. Osvědčila se při urychlování plazmových proudů na 
extrémně vysoké energie a s proudovými hustotami mnohem 
vyššími, než jakých lze dosáhnout při použití metody standardního 
ablačního urychlování. Její výhodou je možnost vytvářet a 
urychlovat směrové proudy lehkých iontů. Srovnání naměřených 
hustot iontových proudů z plazmatu urychleného metodou LICPA 
a metodou standardního ablačního urychlování na prostém 
planárním terči a na terči s transportním kanálem ale bez vstupní 
dutiny (AA) je znázorněno na Obr.7-5. Z obrázku je patrné, že 
proudové hustoty naměřené při použití metody LICPA jsou 
mnohonásobně vyšší.  

Tvorba hustého plazmového jetu při interakci nanosekundového laserového svazku s pevným terčem a jeho další 
dynamický vývoj jsou ovlivněny řadou procesů, které lze vzhledem k relativně velmi dlouhé době jejich trvání (vzhledem k 
charakteristické plazmové periodě) jen velmi obtížně postihnout v celé šíři numerickými simulačními modely. Z fluidních 

 

Obr. 7-4  a) Princip experimentu: Laserem vytvářený axiální hliníkový plazmový jet je komprimován tlakem obálky tvořené okolním 
lehkým polyetylénovým plazmatem. b) Momentka horkého komprimovaného plazmového jetu sejmutá rentgenovou vzorkovací kamerou 

s vysokým časovým rozlišením (snímek D. Klír, FEL ČVUT Praha). 

 

Obr. 7-5  Srovnání hustot iontových proudů z plazmatu 
urychleného LICPA metodou (červeně) a z neurychlených plazmat 

vytvářených prostou ablací (tyto amplitudy jsou 5 x zvětšeny). 
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simulací provedených R. Liskou a jeho spolupracovníky z FJFI ČVUT (viz níže) vyplývá, že počáteční fáze formování jetu je v 
zásadě standardní hydrodynamický proces s počátečními podmínkami určenými příčným profilem intenzity laserového paprsku 
použitého k ozáření terče. Simulace dalšího vývoje zformovaného jetu, provedené pracovníky CELIA Bordeaux, ukazují na 
dominantní vliv radiačních procesů, zejména radiačního ochlazování, a v dobrém souhlasu s experimentem popisují vznik 
rázových vln při interakci jetu s okolním plynným prostředím.  

 
 Interakce laserového plazmatu se stěnami 

 Interakce vysokoteplotního plazmatu s povrchy pevných materiálů se intenzívně zkoumá vzhledem k jejímu významu pro 
návrh budoucích reaktorů, jež umožní praktickou realizaci magnetické či inerciální fúze. Základní výzkum zaměřený na 
studium přechodných jevů, které probíhají na površích materiálů vystavených intenzívním tokům nabitých částic, přispívá k 
pochopení příslušných interakčních mechanismů, poskytuje výsledky nezbytné pro ověření teoretických modelů a pro vývoj 
nových technologických koncepcí. 
 Směrované výtrysky laserově generovaného plazmatu jsou velmi efektivním nástrojem studia interakce iontových svazků s 
pevnými terčíky, které reprezentují stěny reaktorů. Ve výzkumu realizovaném na laserovém systému PALS pod vedením 
Oldřicha Rennera z FZÚ byly interakční experimenty prováděny s využitím plazmových jetů generovaných při kolmém a 
šikmém dopadu laserových svazků na terčíky. Soubory diagnostických dat získané metodami optické interferometrie, časově 
rozlišeného rentgenového zobrazování, optické a rentgenové spektroskopie poskytly komplexní údaje o makroskopických 
charakteristikách interagujícího plazmatu (elektronové hustotě a teplotě, distribuci nábojových stavů, stupni kolimace a 
rychlostních profilech iontů) a o odezvě materiálů sekundárních terčů na dopad energetických iontů [J370-371, D589-590]. 

 Příklad rentgenových diagnostických dat a jejich interpretace je uveden na Obr.7-6. Frekvenční posuv rezonančních čar Al 
indikuje zbrzdění iontů z rychlosti 5×107 cm/s až do jejich úplného zastavení v interakční zóně poblíž záchytné fólie Mg. Jemná 
struktura pozorovaná v rentgenových emisních čarách emitovaných dvoufóliovými terči Al/Si(C) je interpretována jako projev 
výměny náboje mezi plně ionizovanými atomy C a vodíku podobnými ionty Al; spektroskopická identifikace procesů nábojové 
výměny byla podpořena výsledky analytických a numerických výpočtů. Získané výsledky s výrazně aplikačním charakterem 
byly prezentovány na třech mezinárodních konferencích a jsou předmětem 5 publikací ve vědeckých časopisech. 
 
 Teoretický výzkum laserového plazmatu 

 Modelování interakce laserového pulzu s plazmatem v podmínkách „rázového zapálení“ fúze 
 Zapálení inerciální fúze pomocí dodatečné rázové vlny (tzv. Shock Ignition - SI) se v posledních letech studuje 
v souvislosti s možností výrazného 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. Tato účinnost závisí na efektivitě absorpce laserové energie a transportu této energie do oblasti ablace, kde rázová 
vlna vzniká. Pro vytvoření zápalné rázové vlny s dostatečnou intenzitou je nutné použít relativně krátký laserový pulz (~100 ps) 
s poměrně vysokou intenzitou (~1016 W/cm2), což může vést ke vzniku kinetických nestabilit v horkém expandujícím plazmatu.  
 Modelování interakce laserového pulzu s plazmatem v podmínkách SI se v roce 2011 soustředilo na studium průběhu této 
interakce v závislosti na intenzitě laserového pulzu a na uskutečnění prvních zjednodušených simulací ve dvou prostorových 
dimenzích. Náš relativistický elektromagnetický 1D3V PIC kód doplněný o relativistický model coulombovských srážek byl 
použit k simulacím současných experimentů, probíhajících v LLE Rochester (USA), a ke studiu absorpčních procesů a 
nestabilit v závislosti na intenzitě v rozmezí 1015 – 3×1016 W/cm2. Ze simulací vyplývá důležitý závěr, že absorpce laserového 
pulzu na intenzitě příliš nezávisí a pohybuje se nad hranicí 60%. Při vyšších intenzitách pak převládá bezesrážková absorpce 
v důsledku zpětného stimulovaného Ramanova rozptylu. Teplota vznikajících rychlých elektronů je v řádu 20-40 keV a rovněž 
na intenzitě laserového záření v podstatě nezávisí ([J350] O. Klimo et al., Phys. Plasmas 18 (2011), 082709; [D581] O. Klimo 
et al., The European Physical Journal Web of Conferences, submitted 2011). To je dobře vidět na obrázku Obr.7-7a. Pro 
intenzity přesahující 1016 W/cm2 se začíná projevovat i dopředný Ramanův rozptyl (Obr.7-7b), jehož význam je v současné 
době studován. 

 
Obr. 7-6  Prostorová distribuce rentgenových spekter emitovaných interagujícím plazmatem poblíž sekundárních terčíků charakterizuje brzdění iontů Al při 

záchytu na povrchu hořčíkové fólie (obr. vlevo) a nábojovou výměnu mezi vodíku podobnými ionty Al a plně ionizovanými atomy C pozorovanou na 
dvoufóliových terčících Al/Si(C) (vpravo). 
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 První výsledky dvoudimenzionálních kinetických simulací s redukovanými parametry pak potvrzují některé závěry 
jednodimenzionálních simulací (vznik kavit a absorpce laserového záření v nich, S. Weber, C. Riconda, O. Klimo et al., 
Physical Review E, accepted Dec 30, 2011.), zároveň však naznačují i důležitost jiných jevů, které v jednorozměrném popisu 
chybí. Dvourozměrné simulace byly však zatím příliš krátkodobé na to, aby mohla interakce projít počáteční turbulentní fází a 
dosáhnout rovnovážného průběhu, jako je tomu v jednorozměrných simulacích. 

 Studium interakce laserového záření s podkritickými pěnami 
 Fyzika interakce laseru s materiály o nízké hustotě je velmi důležitá pro mnoho aplikací, především pak pro inerciální fúzi. 
V nepřímo hnané fúzi procházejí laserové svazky plynem plněnou dutinkou (hohlraumem) předtím než deponují svou energii 
na její stěny. Pro přímo hnanou fúzi lze vrstvu podkritické pěny použít k vyhlazování nehomogenit v laserových svazcích, při 
nadzvukové rychlosti tepelné ionizační vlny tak lze zabránit imprintu nehomogenit na ablační plochu na povrchu slupky 
terčíku. 
 V naší práci [J357] (S. Yu. Gus’kov, J. Limpouch, Ph. Nicolai, V.T. Tikhonchuk, Phys. Plasmas 18 (2011), 103114) jsme 
vyvinuli analytický model šíření rovinné laserem podporované tepelné vlny s ionizací. Analytický model byl dosud znám jen 
pro plně ionizované plazma, což ovšem není dobré přiblížení pokud je plyn na počátku interakce neutrální. K rovnicím pro 
absorpci laserového impulzu při šíření v plazmatu a pro ohřev plazmatu je v našem modelu doplněna rovnice pro střední stupeň 
ionizace v přiblížení zvoleném tak, aby byl výsledný systém analyticky řešitelný. Srovnání našeho analytického modelu 
s numerickou simulací na Obr.7-8a,b dokládá vhodnost vyvinutého modelu. Analytické řešení dovoluje jednoduše navrhnout 
parametry řídkého materiálu s ohledem na cíle různých experimentů. 

 Daleko složitější situace je pro pěnové terče, kdy detailní numerická simulace je velmi obtížná až prakticky nemožná 
vzhledem k vícedimenzionální fraktální struktuře pěn s charakteristickým rozměrem pevných částí v řádu deseti nanometrů a 
mikrometrových pórů. Numerické simulace nahrazující pěnu homogenním prostředím o stejné střední hustotě vedou 
k podstatnému přecenění rychlosti tepelné ionizační vlny, protože nemohou uvážit zpoždění dané časem nutným na expanzi 
pevných elementů pěny na hustotu nižší než je kritická hustota pro danou frekvenci laserového záření. V naší práci jsme 
strukturu pěny uvážili a při fraktálním parametru  odpovídajícím struktuře konkrétního materiálu jsme získali dobrou shodu 
s experimentem (Obr. 7-8c). Pro numerické simulace jsme navrhli praktický model, který dovoluje zahrnout zpoždění pomocí 
setrvačnosti v koeficientu absorpce prostředí.  

Obr. 7-7  a) Tok elektronů letících dovnitř terče, diferenciální v energii, zaznamenaný v terči za místem s hustotou ¼ kritické hustoty. Tento tok je spojen 
s energetickou distribuční funkcí elektronů a pro vyšší energie může být aproximován tokem, který odpovídá Maxwellovské distribuční funkci s teplotou 
23 keV.b) Časový vývoj spektrální hustoty energie elektromagnetického záření letícího směrem do terče měřený uvnitř terče těsně za místem s hustotou 

rovnou ¼ kritické hustoty. Signál v oblasti okolo 0.7ω0 odpovídá dopřednému stimulovanému Ramanovu rozptylu. 

Obr. 7-8  Prostorové profily elektronové teploty (a) a středního náboje iontů (b) v ionizační vlně šířící se v neonu o hustotě 5 mg/cm3 v časech 25, 50, 100 a 
150 ps pro intenzitu I=2×1014 W/cm2 laserového záření o vlnové délce =0.35 m. Profily z numerické simulace (plná čára) jsou srovnány s předpovědí 

analytického modelu (čárkovaně). (c) Časová závislost rychlosti čela ionizační vlny z modelu s fraktálním parametrem  struktury pěny ve srovnání 
s experimentem na laseru LIL. Pěna C15H20O6 o hustotě 6 mg/cm3 s velikostí pórů 1-2 m, =0.351 m, I=4×1014 W/cm2. 
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 Podíleli jsme se i na návrhu a interpretaci experimentů [J357] (S. Deppierreux et al., Plasma Physics & Controlled Fusion 
53 (2011), 124034), ve kterých byly využity pěnové terče pro přípravu dlouhé horké koróny odpovídající schématu rázového 
zapálení (SI) inerciální fúze. Experimentální výsledky byly získány na laseru LIL na 1 kJ úrovni, na LULI2000 se 2 kJ svazky a 
na LULI laseru s energií 100 J v každém z 6 svazků. Detailní experimentální studie a saturace nestabilit zpětného rozptylu 
ukazují, že odrazivost může být >40% alespoň v určité části SI laserového impulzu. 
 

 Fluidní modelování směrovaných toků plazmatu 
 Rozvíjeli jsme numerické metody řešení fluidních rovnic se zaměřením na modelování laserového plazmatu. Zaměřili jsem 
se na numerické metody pro multimateriálové proudění nemíchajících a míchajících se plazmat z různých materiálů, na 
vylepšení numerických metod pro konzervativní interpolaci (remapování) a vyhlazování sítě pro metodu ALE a vývoj 
Lagrangeovských metod [359-363]. Modelovali jsme urychlování plazmového projektilu v kanálu s kavitou a bez kavity a jeho 
náraz do terčíku, interakci vstřícných plazmat z různých materiálů pro studium interakce plazmatu se stěnou a vznik jetů v 
terčích ozářených laserovým svazkem s minimem intenzity uvnitř svazku [J365].  
 Radiální profil laserového svazku systému PALS mimo fokus má anulární profil s minimem intenzity v ose svazku a 
maximem blízko poloměru svazku. Fluidními simulacemi jsme studovali hydrodynamický mechanismus generace plazmových 
jetů pomocí anulárního laserového svazku. V případě ukázaném na Obr.7-9 dopadal anulární laserový svazek o poloměru 
300 m, energii 10 J a pološířce 300 ps na třetí harmonické laseru PALS shora na pevný stříbrný terčík. Anulární svazek měl 
maximum na poloměru r =300 m, minimum na ose svazku (10% maxima) a pro malé poloměry byl přibližně parabolický. 
 V okolí maxima intenzity r =300 m je deponováno více energie než na ose svazku, což vede k rychlejší produkci 
plazmové koróny v této oblasti. Koróna z této oblasti expanduje v radiálním směru jak ven, tak i dovnitř směrem k ose svazku. 
Tím se vytváří gradient tlaku, který pro r < 300 m míří dovnitř šikmo k ose svazku, jak je vidět v čase 2 ns. Tento gradient 
urychluje prstencovou oblast plazmatu směrem k ose a nahoru proti dopadajícímu laseru. Toto urychlené plazma se sráží na 
ose, na které se v pozdějších časech 5 a 8 ns vytvoří kumulativní jet. Studovali jsme především vliv energie laseru, radiálního 
profilu svazku a materiálu terčíku na tvorbu jetů. 

 
 

 Práce v oboru kapilárních výbojů a magnetických pinčů 

 Nové  experimenty s kapilárním argonovým laserem CAPEX v ÚFP 
 V ÚFP byl nový Marxův generátor, 
složený ze dvou impulzních generátorů 
GIN 400-0,06/5, použit pro repetiční 
nabíjení koaxiální linky zařízení 
CAPEX [D603,605], jehož současné 
uspořádání je schématicky znázorněno 
na Obr.7-10. Amplituda výbojového 
proudu v repetičním režimu je od 
počátku série pulzů velmi stabilní 
(±5%) a rovněž rozptyl energie pulzů 
záření je menší než ±15%, jen na 
začátku série energie prudce klesne, 
přibližně na čtvrtinu původní hodnoty, 
ale během 6-7 výstřelů se vrací na 
původní úroveň (viz Obr. 7-11). Obr. 7-10  Schéma aparatury CAPEX (CAPillary EXperiment). 

 
Obr. 7-9  Elektronová hustota vlevo a tlak vpravo v jednotkách CGS v časech 2, 5 a 8 ns pro stříbrný terčík, energii 10 J laseru o vlnové délce 

0.439 m a délce impulzu 300 ps. Fokální oblast na terči má minimum ve středu s intenzitou 10% maxima na poloměru 300 m. 
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 Zvýšení opakovací frekvence EUV Ar8+ laseru CAPEX bylo prvním nezbytným krokem pro úspěšnou realizaci aplikačních 
experimentů s rentgenovým nanostrukturováním. Druhým nezbytným krokem bylo zvýšení životnosti kapilární výbojové 
trubice, která byla při relativně velké energii laseru (řádově stovky mJ) extrémně krátká (řádově 100-150 pulzů). Zjevnou 
příčinou krátké životnosti byla velká amplituda hlavního proudu; již bylo nutno snížit při zachování energie laserového pulzu. Z 
podrobných studií, především ze studia viditelných spekter vyzařování výboje při různých podmínkách, vyplynulo, že největší 
vliv na energii laserového impulzu mají parametry předpulzu (amplituda a předstih). Proto bylo při snížené amplitudě hlavního 

proudu (15 kA) provedeno systematické měření závislosti 
energie laserového pulzu na napětí a kapacitě zdroje a na 
předstihu předpulzu. Pro každou sadu parametrů bylo přitom 
nutné nalézt optimální tlak argonu v kapiláře. Ukázalo se, že 
pro předpulzní proud 10 A není účelné zvyšovat předstih 
předpulzu nad 5 ms, protože to nevede k dosažení vyššího 
stupně ionizace předplazmatu. Naopak zvyšování amplitudy 
předpulzu z 10 A až na 160 A vede zhruba ke zdvojnásobení 
energie laserového pulzu (viz Obr. 7-12). Tento výsledek je 
svým způsobem zcela unikátní, protože, pokud je nám známo, 
žádná laboratoř zabývající se kapilárními výboji zatím 
zvyšování předpulzu nad cca 30 A nevyzkoušela. 
 Snížení amplitudy hlavního proudu na 15 kA má za 
následek nejen podstatné zvýšení životnosti kapiláry, ale i 
dramatické snížení emise částic z prostoru kapiláry. Tím jsou 
experimenty mnohem čistší a odpadá i nutnost použití 
separující rychlé závěrky (viz schéma na Obr. 7-13). 

 Přes malou fluenci našeho Ar8+ laseru v místě fokusujícího zrcadla (~300 mJ/cm2), která se pohybuje hluboko pod prahem 
makroskopických porušení (~80 mJ/cm2), je multivrstvé pokrytí nestabilní a odrazivost zrcadel s dávkou klesá. Proto byla 
připravena výroba nových zrcadel podle původního návrhu, ale s multivrstvým zrcadlem, v němž jsou jednotlivé vrstvy 
separovány wolframovými, 0,6 nm tlustými mezivrstvami. Výrobně schůdnější se ukázala být varianta s molybdenovými 
vrstvami. Realizace však byla vzhledem k vysoké výrobní ceně zrcadla prozatím odložena a pro pokračování interakčních 
experimentů byly napařeny 2 kusy nových zrcadel klasickou Sc/Si technologií.  

 

Obr. 7-12  Tlaková závislost energie laserového pulzu při 
hlavním proudu 15 kA a při různých amplitudách proudu 

předpulzu.

 
Obr. 7-11  Vlevo: amplituda výbojového proudu v závislosti na pořadovém čísle výstřelu. Vpravo: amplituda laserového signálu (libovolné jednotky) 

v závislosti na pořadovém čísle výstřelu. 

 
Obr. 7-13  Prodloužení aparatury CAPEX pro interakční experimenty. Diagnostická komora Ć320x1230 mm je umístěna na X-Y-Z polohovatelném 
stole a je oddělena od vzorku i od aparatury CAPEX vakuovými ventily. Multivrstvé zrcadlo je mechanicky ovládáno z atmosférické strany dvěma 

Cardanovými hřídeli, které procházejí Wilsonovým těsněním. 
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 Ukázalo se, že i při fokusaci nepříliš kvalitním sférickým multivrstvým Sc/Si zrcadlem s dlouhou ohniskovou vzdáleností 
(1050 mm) má záření dostatečnou fluenci, aby jedním až pěti výstřely výrazně modifikovalo povrch terče 
(polymetylmetakrylátu jako zástupce amorfních látek, resp. GaAs jako zástupce krystalických látek). Tato modifikace má v 
závislosti na lokální fluenci dva režimy – režim ablace, kdy vzniká v terči více nebo méně pravidelný kráter (u GaAs dokonce s 
obkružujícím valem) a režim desorpce, kdy se z penetrační hloubky pevné látky odstraňují jen jednotlivé atomy nebo části 
molekul. Prokázali jsme, že právě v tomto druhém režimu je možné nanostrukturování povrchu, kdy se do terče jedním až pěti 
výstřely vyhloubí reliéf s periodou blížící se vlnové délce použitého záření [J399-401, D602]. V demonstrovaném případě byl 
do substrátu vyhlouben reliéf dvoudimenzionálního difrakčního obrazce, který vzniká v oknech v kontaktu stojící mřížky (viz 
Obr. 7-14). Tyto výsledky ukazují na možnost alternativního nanostrukturování povrchů interferenční litografií s přímým 
zápisem, která může být významná např. pro vývoj optických procesorů, pro plazmoniku a pod. 

 

 Počítačové modelování vyzařovacích spekter výbojů v cylindrických a kónických kapilárách 
 Pavel Vrba (ÚFP) se svými spolupracovníky z FJFI a FBMI ČVUT se v rámci Centra dlouhodobě věnují počítačovému 
modelování pinčujících kapilárních výbojů jako perspektivních zdrojů XUV záření pro vědecké i průmyslové aplikace. V roce 
2011 provedli optimalizaci rychlého kapilárního výboje v dusíku, jako zdroje nekoherentního monochromatického záření v tzv. 
"vodním okně" (v oboru vlnových délek záření 2 – 4 nm) [J402-403,D606,D608]. Nalezli mj. pro tento účel vhodné parametry 
zařízení s proudovou amplitudou 13,5 kA a s periodou pulzu rovnou 280 ns, a to pro aluminovou kapiláru o poloměru 0,16 cm. 
Přitom detekovali intenzívní spektrální čáru o vlnové délce 2,88 nm, odpovídající kvantovému přechodu 1s2p1s2 heliu -
podobnému iontu dusíku. Prostoro-časové závislosti vybraných plazmových veličin a intenzity emitovaného záření jsou 
prezentovány pro obor tlaků od 10 Pa do 220 Pa na Obr. 7-15. V době pinče byly zaznamenány nejvyšší hodnoty hustoty a 
teploty plazmatu. Kompresní poměr klesá s rostoucím počátečním tlakem. Převládající hustota heliu-podobných iontů je 

Obr. 7-14  Povrch GaAs umístěný v sagitální rovině fokusujícího zrcadla, modifikovaný EUV laserem. Vlevo - přímé ozáření (ablace), 
uprostřed-  ablace i desorpce, vpravo – desorpce (ozáření přes mřížku s oky 7,5x7,5 mm). 

 
Obr. 7-15  Prostoro-časový vývoj trajektorií plazmatu (řádek 1), logaritmu kompresního poměru (řádek 2), elektronové teploty (řádek 3) a 

logaritmu emisní intenzity Φ(r, t) na vlnové délce 2,88 nm (ř. 4) pro tlaky 10 Pa, 44 Pa a 88 Pa (sloupce A–B–C). 
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Obr. 7-18  Proměny struktury pinčového plazmatu v době neutronové produkce 

(laserová interferometrie, zařízení PF-1000, výstřel č. 9209). 

dosažena v široké centrální oblasti (případ B), kdy elektronová teplota dosahuje hodnot 20 eV až 40 eV. Pro vyšší hodnoty 
tlaků je plazma nedostatečně zahřáté a intenzita vyzařování poklesne o několik řádů. 

 V souvislosti s konstrukcí a modelováním nekoherentního zdroje XUV 
záření bylo sestrojeno zařízení na generaci laserového plazmatu emitujícího 
záření v oblasti vodního okna. Plazma je vytvářeno fokusací 800 mJ/7 ns 
Nd:YAG laserového pulzu na plynový (gas-puff) terčík (Obr. 7-16). 
Zařízení bylo postupně naplněno dusíkem a argonem. V případě dusíku 
bylo detekováno intenzívní kvazimonochromatické záření o vlnové délce 
2,88 nm, odpovídající kvantovému přechodu 1s2p1s2 heliu-podobnému 
iontu dusíku, zatímco v případě argonového terče záření pokrývalo širokou 

oblast vlnových délek vodního 
okna. V obou případech byly 
detailně porovnány naměřené a 
vypočtené hodnoty záření. 
Celková vyzářená energie po 
dobu trvání laserového pulzu 
je v případě argonového 
plazmatu o řád vyšší než pro 
dusík (Obr. 7-17). 
 V rámci simulačních 
studií kapilárních výbojů byla 
rovněž zkoumána možnost 
vytvoření maximální inverze 
populace (zisku) Balmerova 
alfa přechodu u vodíku-
podobných iontů uhlíku a 
dusíku s využitím dodatečné 
komprese rozpadajícího se 
pinče materiálem odablova-
ným ze stěny kapiláry. 
V závislosti na materiálu 
(alumina, bornitrid) a 
poloměru kapiláry, tlaku 

náplně (pro uhlík a dusík), velikosti a tvaru proudového impulzu byl stanoven vliv jednotlivých parametrů. Nejvyšší koeficient 
zisku G = 1,6 cm-1 pro uhlík byl nalezen pro poloměr kapiláry R = 0,03 cm, počáteční hustotu N0 = 3x1017 cm-3, Imax = 50 kA, a 
t1/4 = 25 ns. Část těchto prací byla prováděna doktorandem J. Hübnerem a její výsledky budou obsahem jeho připravované 
doktorské disertační práce. Přípravou zdroje pro interakci záření v oblasti vodního okna s biologickými objekty se dočasně 
zabýval Ing. Stefanovič z FBMI a výsledky opublikoval na konferenci WORKSHOP 11. Podobnou tématikou se nyní pod 
vedením Pavla Vrby zabývá student FBMI Bc. Tomáš Parkman v rámci svého magisterského projektu "Plazmatický zdroj 
XUV záření pro zobrazování buněk". 
 

 Nové výsledky experimentálních prací v oboru magnetických pinčů 

 Pracovníci Centra na FEL ČVUT pod vedením Pavla Kubeše se v roce 2011 soustředili na studium vývoje magnetických 
struktur v pinčujícím plazmatu a korelace těchto struktur s pozorovanou emisí rychlých nabitých částic a neutronů. Vedle 
domácího pinčového zařízení na KF FEL ČVUT využívali ke svým experimentům též vůbec největšího zařízení svého druhu 
na světě - plazmový fokus PF-1000 v polském Ústavu fyziky plazmatu a laserové mikrofúze (IPPLM) ve Varšavě. Na tomto 
zařízení implementovali své vlastní metody neutronové diagnostiky a laserové interferometrie a pro vyhodnocení výsledků 
měření využili pracovníky a studenty KF FEL vyvinuté originální postupy a modely [J404-409, D612-619]. Nejcennějším 
novým výsledkem těchto prací je experimentální 
potvrzení produkce termonukleárních neutronů, 
jež tak bylo v historii výbojových zdrojů fúzních 
neutronů provedeno vůbec poprvé [J410-412, 
D629].  
 Pro ilustraci zde uvádíme na Obr. 7-18 
interferogramy registrované během jediného 
výstřelu zařízení PF-1000 v době emise prvního 
(0-40 ns) a druhého (70-150 ns) neutronového 
impulzu. V časech 61 ns a 71 ns je vidět zřetelně 
vývoj úzkého hrdla nestability a v intervalu 61 ns 
– 121 ns exploze hrdla nestability spolu s 
formováním a rozpadem husté kulové struktury 
(plazmoidu). Urychlení deuteronů produkujících 
neutrony ve druhém impulzu je spojeno s explozí 
hrdla nestability a rozpadem plazmoidu. 

Obr. 7-17  Porovnání naměřeného (1. řádek) a vypočteného (2. řádek) prostorového 
rozdělení emitované energie ve spektrální oblasti vodního okna pro dusíkové (levý sloupec) 

a argonové plazma (pravý sloupec). 

 
Obr. 7-16  Laserové plazma plynového terče. 
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 Vývoj a využití plazmových rentgenových laserů 

 Využití zinkového rentgenového laseru pro diagnostiku hustého plazmatu 
 Zinkový rentgenový (XUV) laser s rekordním jasem na vlnové délce záření 21,2 nm, vyvinutý pro laboratoř PALS 
Bedřichem Rusem (FZÚ) a jeho spolupracovníky, je intenzívně využíván od roku 2001 pro nanometrickou interferometrii 
povrchů, rentgenové nanostrukturování materiálů, pro diagnostiku horkého hustého plazmatu vytvářeného terawattovým 
jódovým laserem [J396] a k vytváření horké husté hmoty [J397]. V laboratoři PALS bylo úspěšně odzkoušeno několik metod 
rentgenového sondování plazmatu, včetně zpětného prozařování plazmatu (backlighting), rentgenové interferometrie a 
rentgenové deflektometrie. Testované plazma bylo přitom vytvářeno pomocným svazkem jódového laseru PALS. 
 Rentgenové prozařování plazmatu bylo v roce 2011 využito v rámci laboratorního astrofyzikálně zaměřeného experimentu 
prováděného ve spolupráci s francouzskou laboratoří LUTH, Observatoire de Paris, Meudon [J398]. Cílem tohoto projektu je 
modelovat v kontrolovaných laboratorních podmínkách radiativní rázové vlny pozorované astrofyziky v akrečních tocích 
mladých hvězdných objektů a lépe tak porozumět fyzikálním procesům v těchto objektech probíhajících. V experimentech 
provedených v laboratoři PALS jsou rázové vlny s rychlostí až 60 km/s generovány v duté cele plněné xenonem laserovou 
ablací urychleným pístem z polyetylénové fólie pokryté tenkou vrstvou zlata. Píst je urychlován pulzem jódového laseru s 
energií řádu desítek joulů. Rychlost rázových vln a jejich vyzařování byly studovány metodou prostorově rozlišené fotometrie 
využívající rychlých fotodiod. Momentky struktury a polohy čela rázové vlny byly získány pomocí paprsku rentgenového 
laseru příčně prosvěcujícího terč přes tenká okénka zhotovená z nitridu křemíku Si3N4. K čerpání rentgenového laseru byla 
využita většina energie jódového laseru (~500 J).  

 Časové rozlišení získaných rentgenových 
snímků je dáno délkou pulzu rentgenového 
laseru (cca 100 ps), čas snímku lze v rozmezí 
desítek ns nastavit změnou zpoždění pulzů 
rentgenového a jódového laseru. V roce 2011 
byla použitá rentgenová prosvěcovací technika 
podstatně zdokonalena, a to především 
vylepšením kvality zobrazovacího XUV zrcadla 

a novými kvalitnějšími okénky samotné cely s větší propustností pro záření XUV laseru. Nová konstrukce terče umožnila též 
plnění cely xenonem přímo v interakční komoře pod vakuem. Výsledkem jsou velmi kvalitní obrázky struktury čela 
generovaných rázových vln, jejichž příklad je uveden na Obr. 7-19. 

 PDI senzor pro měření vlnoplochy laserového svazku v oblasti XUV záření 
 Velmi slibných výsledků bylo dosaženo při experimentálním ověřování nového PDI (Point Diffraction Interferometer) 
senzoru, který slouží k měření vlnoplochy v oblasti XUV záření. Navržený systém je schopný detekovat fázový tvar čela 
svazku s vlnovou délkou záření 30 nm a na základě změřených hodnot následně nastavit adaptivní člen (deformovatelné 
zrcadlo), které zajistí korekci optických aberací ve svazku. Naměřená data se velmi dobře shodují s výsledky numerických 
simulací – viz Obr. 7-20.  

 Nový systém pomůže v budoucnu významně zlepšit kvalitativní vlastnosti používaných XUV svazků (např. umožní lepší 
zaostřování svazku do ohniska - velikost, tvar a homogenita ohniska se pozitivně změní). Dobře definovaný tvar vlnoplochy 
svazku dovolí realizovat např. i interferometrické experimenty s rentgenovým HHG zdrojem buzeným Ti:safírovým laserem, 
jež se stávající kvalitou fázového čela svazku nebyly doposud možné.  

 

 Nová zařízení pro výzkum laserového plazmatu 

 Během uplynulého roku byl dokončen systém synchronizace 1 kHz Ti-safírového laserového systému Legend s jódovým 
laserovým systémem PALS. Cílem těchto prací je dosáhnout takové přesnosti synchronizace obou laserů, aby je bylo možno 
společně využít pro dvojpulzní interakční experimenty typu "pump-probe". Nejvýraznějšího pokroku bylo dosaženo v procesu 
řízení časování trigrovacích jednotek pro start výbojek zesilovačů a spouštění příslušných diagnostických měření. Původní 

Obr.7-20  Porovnání naměřeného profilu čela XUV svazku s vlnovou délkou 30 nm s numerickými simulacemi (vlevo štěrbina o  5 µm; vzdálenost od 
fokusu mimoosé paraboly 4 mm, vpravo štěrbina o  10 µm; vzdálenost od fokusu mimoosé paraboly 8,3 mm). 

Obr. 7-19  Struktura čela rázové vlny v xenonu na 20 ns po jejím vzniku. 
Urychlovací píst je vpravo (zeleně), rázová vlna se šíří směrem doleva. 
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Obr. 7-22  Postupné zlepšování přesnosti synchronizace pulzů 

jódového a Ti:safírového laseru. 

 
Obr. 7-21  Blokové schéma nového systému synchronizace laseru PALS s Ti:safírovým laserem Legend. 

manuální systém nastavování dílčích zpoždění byl nahrazen centrální řídící jednotkou Compact Rio od National Instruments, 
která je programovatelná v rozhraní LabView a lze ji řídit přes ethernetovou síť.  

 Celá komunikace mezi centrální jednotkou a jednotlivými trigrovacími jednotkami byla přebudována z elektrické na 
optickou. Pro odstínění centrální jednotky byla zhotovena nová Faradayova klec. Všechna tato opatření vedla k eliminaci vlivu 
silného elektromagnetického rušení, které vzniká během nabíjení kondenzátorových baterií a též během výstřelu, kdy jsou 
spouštěna jednotlivá jiskřiště a Marxovy generátory. Kompletní blokové schéma nového systému synchronizace je uvedeno na 
Obr. 7-21.  

 Původní plán předpokládal nejprve dosažení prvního 
stupně přesnosti synchronizace, tzv. hrubé synchronizace, 
pohybující se zhruba na hranici ± 1 ns. V následujícím roce mělo 
docházet k postupnému zpřesňování synchronizace až na hranici 
měřitelnosti, tj. pod ± 50 ps. Díky využití nejmodernějších 
technologií v oblastech řízení a komunikace se již koncem roku 
2011 podařilo dosáhnout přesnosti synchronizace ± 100 ps, což 
výrazně předčilo původní očekávání. Postupné zlepšování 
přesnosti synchronizace v průběhu testovacích výstřelů je 
znázorněno na Obr. 7-22. Dosažená přesnost synchronizace je 
již plně dostačující pro použití pulzu Ti:safírového laseru k 
sondování plazmatu vytvářeného pulzem jódového laseru. 
Lineární pološířka pulzu jódového laseru je sice jen cca 350 ps, 
ale náběh intenzity z úrovně 1010 W/cm2, kdy se na laserovém 
terči začíná tvořit první plazma, až do maximální intenzity řádu 
1016 W/cm2 trvá více jak 1 ns.  
 

 
Shrnutí a závěr 
 Cílem výše uvedeného přehledu vybraných prací bylo ilustrovat šíři výzkumného záběru Centra laserového plazmatu, 
jehož jednotícím prvkem je laserové plazma - a to jak plazma lasery vytvářené, tak plazma jako médium pro nové typy laserů. 
Centrum využívalo ke svému výzkumu mohutnou experimentální základnu vybudovanou díky podpoře MŠMT, 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).  
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 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. 

 Základní devizou Centra laserového plazmatu byla vždy velmi dobrá spolupráce jeho řešitelů napříč všemi pracovišti. 
Nejvyšší prioritou Centra byla přitom odborná příprava mladé vědecké generace, jež dnes nabývá obzvláštního významu v 
souvislosti s akutní potřebou budoucího personálního zajištění prestižních projektů vybudování laserových laboratoří HiLASE 
a ELI-Beamlines v České republice. Aktivní účast pracovníků Centra na přípravě obou těchto projektů vyvolaly významný a 
velmi žádoucí spin-off efekt: Jejich realizaci dnes zajišťují osamostatněné a odchovanci Centra výrazně posílené skupiny ve 
FZÚ, vedené bývalými pracovníky Centra Bedřichem Rusem a Tomášem Mockem.  

 Díky finanční podpoře ze strany MŠMT a dlouholetému společnému úsilí všech pracovníků Centra se Česká republika  
v oblasti výzkumu laserového plazmatu zařadila po bok nejvyspělejším evropským zemím. Dvanáctiletá historie klíčového 
pracoviště Centra - Badatelského centra PALS - prokázala, že Česká republika je schopna vybudovat a dlouhodobě úspěšně 
provozovat velkou evropskou výzkumnou instrastrukturu uživatelského typu. Tato skutečnost byla nezanedbatelným faktorem 
při rozhodování o umístění jednoho z pilířů ESFRI projektu evropského superlaseru ELI (Extreme Light Infrastructure). Česká 
republika získala důvěru a podporu evropských zemí k vybudování jednoho z pilířů tohoto projektu – zařízení ELI-Beamlines – 
na svém území. Tato skutečnost je velmi potěšující, ale současně i nesmírně zavazující. Poprvé v historii českého fyzikálního 
výzkumu jsme dostali šanci realizovat projekt, jenž má ovlivnit celoevropský vývoj v jednom z nejprogresivnějších oborů, 
jakým je laserová fyzika, na dlouhá desetiletí dopředu. Lidský a znalostní potenciál nashromážděný v Centru laserového 
plazmatu a výzkumná infrastruktura PALS jako osvědčené školicí a zkušební laserové pracoviště přitom patří k nepochybným 
zárukám jeho úspěchu.  

 
 


