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لیزر با پزیترن یِ پرانرژی یِ ه�ها باری ِ ساختن

میتابانند. گاز ی به را لیزر یِ پرانرژی یِ ه باری ی که است این ترنها ال به شتاب-دادن ِ راه ی

ِ مشخصات ِ دقیق ِ تنظیم با میشود. درست پالسما ی و میشود ینیده گاز از ی بخش کار این با

آزادشده یِ ترنها ال از ی بخش به پالسما این از حاصل یِ تری ال ِ میدان که کرد ی کار میشود لیزر

تا یِ انرژی با ی ترنها ال که بسازند ی رومیزی یِ شتابدهنده�ها اند توانسته ترتیب این به بدهد. شتاب

هم 100 GeV یِ انرژی به ی شتابدهنده�ها چنین یِ بعدی ِ نسل میرود انتظار و میدهد، تحویل 1 GeV

نشده بیشتر 20 MeV از انرژی کنون تا مشابه، ی روشها با پزیترن یِ ه�ها باری ِ ساختن در اما برسد.

است.

تا 80 MeV ِ بین یِ (برذره) انرژی با پزیترن ی ه�ها باری روشها ین هم با اند توانسته حاال

ِ مخلوط ی به فروسرخ ِ لیزر یِ قوی ِ تپ ی که است این کار ِ روش .[1] بسازند 250 MeV

یرند می شتاب ترنها ال و میشود ینیده گاز است. 50 fs تپ این یِ پهنا میتابانند. نیترژن و هلیم یِ گازی

نند، می آزاد ی فُتُنها و میخُرند جامد ِ نازک ِ هدف ی به ترنها ال این میرسند. 1 GeV یِ انرژی به و

ساخته ترن-پزیترن ال ِ زُج هدف، یِ هسته�ها از فُتُنها ِ پراکنش با نند. می حرکت هدف ِ درون که

ِ خالف در پزیترنها و ترنها ال آن در که ذرانند، می مغناطیس ِ میدان ی از را حاصل یِ ه باری میشود.

�آید. م دست به پزیترن یِ ه باری ی ترتیب این به میشوند. منحرف هم ِ جهت

یِ انرژیها به رسیدن یِ برا ول داد. شتاب را باردار ِ ذرات میشود هم سنت یِ شتابدهنده�ها با البته

انتظار است. الزم کیلومتر ده چند یِ اندازه به ی تئسیسات ، سنت یِ شتابدهنده�ها با TeV یِ مرتبه از

بسیار را ی انرژیها چنین به رسیدن یِ برا الزم یِ اندازه�ها رومیزی یِ لیزری یِ شتابدهنده�ها با بشود میرود
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