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Abstract 
 Datorită îmbunătățirilor actuale pentru energia maximă a laserului obținută prin 

pulsuri scurte de energie înaltă (de ordinul femtosecundelor) a crescut interesul pentru 

dezvoltarea de potențiale surse de accelerare laser-plasmă cu aplicații în radiografia cu 

protoni [1], aprinderea rapidă (fast ignition)[2], hadronoterapie [3], [4], producția de 

radioizotopi [5] și astrofizică [6]. Mulțumită acestor progrese ale tehnologiei, au fost create 

numeroase noi echipamente laser, permițând popularizarea domeniului de cercetare ce 

studiază accelerarea de particule prin interacțiunea laser-plasmă. Recent, progresul atins în 

acest domeniu este foarte rapid, indicând o îmbunătățire semnificativă a înțelegerii 

fenomenelor fizice din spatele interacțiunii pulsurilor laser cu plasma.  

 Probleme abordate în cadrul acestui domeniu de cercetare necesită utilizarea 

plasmei. Se poate spune că, în acest tip de mediu, procesele predominante sunt de natură 

cinetică și colectivă, existând fenomene neliniare din abundență. Acest lucru face dificilă 

utilizarea modelelor analitice și de fluid, prin urmare, codurile de tip Particle-In-Cell au 

devenit cruciale în modelarea parametrilor de acest fel, precum și în optimizarea muncii 

experimentale.  

 Un cod tipic de tip Particle-In-Cel utilizat în modelarea numerică a interacțiunii laser 

plasmă se bazează pe rezolvarea câmpurilor electromagnetice folosind ecuațiile Maxwell 

cuplate cu ecuațiile Vlasov. Această metodă utilizează macro-particule (un grup de particule 

reale care pot fi descrise ca o porțiune a spațiului fazelor) pentru rezolvarea ecuațiilor Vlasov 

pentru fiecare tip de particulă prezentă în fiecare caz studiat, conservând sarcina și masa 

tipului de particulă studiat. 

 Factorul cheie, în dezvoltarea tuturor aplicațiilor laser menționate anterior, îl 

reprezintă nevoia de fascicule de ioni colimate care au o lungime de bandă a energiei ce 

poate fi ajustată.  

 Necesitatea unei rate de repetiție înaltă poate fi satisfăcută de instalațiile laser 

disponibile, cum sunt laserul BELLA [7] sau ELI-NP, aflat în construcție [8].  

 Această teză conține o scurtă introducere urmată de 6 capitole descrise în continuare. 

 Capitolul 1, intitulat „Mecanisme de accelerare laser plasmă”, este concentrat pe 

descrierea fenomenelor fizice ce apar în timpul interacțiunii dintre un câmp electromagnetic 
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de intensitate mare și plasmă. Se discută despre principalele mecanisme de accelerare a 

particulelor așa cum sunt prezentate în literatura de specialitate. Apariția acestora depinde 

de zona din țintă, respectiv, atât de parametrii țintei cât și ai pulsului laser (spre exemplu, 

densitate, intensitate, formă). Acest capitol este împărțit în 3 subcapitole. În primele două se 

discută despre cele mai întâlnite modele de accelerare, în timp ce, în cel de-al treilea capitol 

se abordează modele de accelerare mai puțin întâlnite sau modele ce necesită utilizarea de 

parametrii speciali. În primul subcapitol este descris mecanismul „Target Normal Sheath 

Accelera” împreună cu componentele sale de ioni și electroni. În al doilea subcapitol se 

abordează caracteristicile mecanismului de accelerare „Radiation Pressure Acceleration”. 

Al treilea subcapitol prezintă scurte descrieri ale modelelor de accelerare conexe și ale 

mecanismelor care reprezintă cazuri particulare ale celor discutate în primele două 

subcapitole.   

 Capitolul 2, intitulat „Scurtă introducere a metodei „Particle-In-Cell” pentru 

modelarea numerică a interacțiunii laser-plasmă” se dorește a fi o prezentare a modului în 

care metoda Particle-In-Cell este utilizată pentru modelarea numerică a interacțiunii laser-

plasmă. Prima parte începe cu două subcapitole în care se face o diferențiere și o descriere 

a claselor de sisteme de interacțiune laser-plasmă. Capitolul continuă cu o descriere a 

metodei Particle-Particle și sunt prezentate motivele pentru care această metodă nu este 

potrivită pentru tipul de fenomene studiate în această lucrare. În al treilea subcapitol se 

începe cu o descriere a metodei Particle-In-Cell împreună cu schema recursivă utilizată la 

fiecare iterație, modul în care pot fi integrare ecuațiile utilizate în această metodă și 

interpolările necesare în cazul acestei abordări. În finalul acestu capitol sunt prezentate 

câteva considerații practice ce pot fi aplicate în cazul rulării simulărilor de tip Particle-In-

cell.  

 Capitolul 3, intitulat „Accelerarea de ioni prin intermediul laserului din ținte solide 

micro-structurate”, este structurat în trei subcapitole și conține primul dintre studiile 

efectuate în ultimii trei ani. Se începe cu o descriere a parametrilor de simulare. Acest studiu 

s-a concentrat pe particularitățile mai multor tipuri de profiluri de densitate pe care s-a 

aplicat un micro-punct: plat, curbat și o țintă conică cu vârf concav. Au fost studiate 

avantajele si dezavantajele fiecărui caz (curbură, micro-punct și structură conică) pentru a 

determina dacă o țintă compusă ce are toate cele trei caracteristici poate reprezenta o soluție 

pentru a produce fascicule de protoni și ioni de calitate crescută. Comparând cazurile cu 

țintă plată cu cel cu țintă curbată vrem să determinăm efectul pe care îl are adăugarea unei 
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mici curburi a țintei și, în special, efectul pe care îl are asupra colimării fasciculului. În acest 

capitol, vrem, de asemenea, să determinăm efectele pe care structura de focusare a pulsului 

o are asupra câmpului electric al fasciculului laser. De aceea, în simulările efectuate a fost 

adăugată o structură conică înainte de țintă pentru a-i studia efectele. Al doilea subcapitol 

prezintă rezultatele obținute din simulările efectuate și interpretarea lor, în timp ce în ultima 

parte a capitolului sunt trasate concluziile acestui studiu.  

 Capitolul 4, cu titlul „Influența curburii țintei asupra caracteristicilor fasciculelor 

obținute în urma accelerării de ioni prin intermediul laserului de intensitate ultra-înaltă din 

ținte îmbunătățite prin adăugarea unei micro-structuri” continuă studiile asupra țintelor 

structurare efectuate în Capitolul 3. În primul subcapitol se prezintă parametrii simulării 

efectuate pentru a determina eficiența pe care modificarea țintei o are asupra colimării 

fasciculului și a energiilor maxime ale ionilor. Acest capitol continuă cu prezentarea 

rezultatelor obținute împreună cu interpretarea lor și concluziile acestui studiu. 

 Studiile efectuate în Capitolul 5, intitulat „Accelerarea de ioni și generarea de 

radiații de energie înaltă din jeturi de gaz cu densitate aproape de densitatea critică” se 

concentrează pe efectele ce rezultă în urma modificării densității unei ținte gazoase de Xe 

ce interacționează cu un puls lase ultra-scurt de intensitate ridicată. Aceste studii sunt utile 

în pregătirea primelor experimente la intensitate ultra înaltă în instalații cum sunt laserele de 

energie înaltă BELLA, CETAL, APOLLON și ELI. În mod similar cu structura capitolului 

anterior, și acest capitol începe cu prezentarea parametrilor de simulare. Ne propunem să 

verificăm dacă caracteristicile spectrului laser pot fi controlate prin modificarea densității 

maxime a jetului de gaz atunci când se utilizează pulsuri laser de intensitate ultra-înaltă, 

similar cu rezultatele prezentate în literatură pentru pulsuri laser de intensitate joasă. În acest 

studiu, avem un puls laser ce interacționează cu ținte formate din ioni de Xenon și electroni, 

a căror densitate crește treptat. Interacțiunea dintre laser și țintă se produce la un unghi de 

90°. Ținta gazoasă are un profil de densitate de tip cos2, având 50 de microni pentru lățimea 

totală la semiînălțime pe direcția x și o distribuție uniformă pe direcția y. Ultimele două 

subcapitole sunt dedicate interpretării rezultatelor obținute din modelările numerice și sunt 

prezentate concluziile la care s-a ajuns în urma acestui studiu. 

Ultimul capitol al acestei lucrări, Capitolul 6, conține concluziile finale ce au fost 

extrase din studiile prezentate în aceasta teză.  
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Această teză se încheie cu trei secțiuni: Bibliografie, Mulțumiri și Anexe. Secțiunea 

de Bibliografie conține cele mai importante lucrări, cărți și diferite surse care au făcut 

posibilă ducerea la bun sfârșit a studiilor realizate în această lucrare. Sursele de finanțare ce 

au permis finalizarea studiilor mele sunt prezentate în secțiune de Mulțumiri. În ultima 

secțiune, cea a Anexelor, se prezintă o parte a contribuțiilor ce au fost adăugate codului 

PICLS.  

 


