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 ي یکىًاختی سغح ، تقارنکريیتَذفاز  َایکپسًل یضريری است تاريش محصًرسازی ایىرس بٍبرای دستیابی بٍ گذاخت -چکیذٌ 

در ایه مقالٍ  از . یىذ فشردٌ سازی َذف تا حذ امکان کاستٍ شًدآعی فرتیلًر -واپایذاری ریلیاز بريز  تا  باالیی برخًردار باشىذبسیار 

َای گذاخت لیسری استفادٌ زوذر عبًری  برای کىترل کیفی َذف-سىج ماخوگاری دیجیتال میکريسکًپی با پیکر بىذی تذاخلريش تمام

یکىًاختی سغح، . سپس ٌ استبازسازی شذHolovisionافسار بٍ کمک ورم CCDوگار ثبت شذٌ بٍ يسیلٍ شذٌ است. بذیه مىظًر تمام

ضخامت پًستٍ در وقاط گرفتٍ است. ارقر بررسیمًرد َمگىی ي ضخامت پًستٍ در وقاط مختلف ومًوٍ بٍ کمک تصًیر بازسازی شذَ

 درصذ بٍ دست آمذٌ است.   38/22ي وایکىًاختی ضخامت پًستٍ بٍ عًر متًسظ  ٌگیری شذمختلف تصًیر بازسازی شذٌ، اوذازٌ

 

 صًذس، توبم ًگبسی دیدیتبل هیکشٍػکَپی.-ػٌح هبخ، تذاخلایٌشػیهحصَسػبصی گذاخت  -کلیذ ٍاطُ

 

Characterization of inertial confinement fusion targetsbased on 

transmission holographic Mach-Zehnder interferometer  

B. Zare-Farsani, M. Valieghbal, M. Tarkashvand and A. H. Farahbod 

School of Plasma Physics and Nuclear Fusion, NSTRI, Tehran-Iran 

Abstract- To provide the conditions for  nuclear fusion  by high energy and  powerful  laser beams, it is requiredto have a 
high degree of symmetry and surface uniformity of the sphericalcapsules to reduce the Rayleigh-Taylor hydrodynamic 
instabilities. In this paper, we have used the digital  microscopic holography based on Mach-Zehnder interferometer to study 

the quality of  targets for inertial fusion. The  interferometric pattern of the target has been registered by a CCD camera and 
analyzed by Holovision software. The uniformity of the surfaceand shell thickness are investigated and measured in 
reconstructed image. We measured shell thickness in different zone where obtained non uniformity 22.82 percent.      

Keywords: Inertial confinement fusion, Mach-Zehnder interferometer, Digital holographic microscopy. 
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 مقذمٍ

ای، ّبی سایح خْت اًدبم گذاخت ّؼتِیکی اص سٍیکشد

 اػت. دس ایي سٍؽ 1ایٌشػی پالػوب ثِ سٍؽ هحصَسػبصی

ّیذسٍطى )دٍتشین ـ  ػٌگیي اتنّبی چگبلی ایضٍتَح

ّبی ثبسیکِیب  ّبی پش اًشطی لیضسثبسیکِ ثِ کوک تشیتین(

ثشاثش چگبلی هتؼبسف  103یَى عی چٌذ ًبًَثبًیِ تب ثیؾ اص 

 یيکلَدسخِ 108ٍ دهب تب  ،ّیذسٍطى دس فبص خبهذ

ّبی ّبی اتنّودَؿی ّؼتِ ثذیي تشتیت،یبثذ. ویافضایـ

ٍقَع هی پیًَذد ٍ هقذاس قبثل تَخْـــــــی ِ ّیذسٍطى  ث

ل( ایي ػول ثباػتفبدُ اص ّذفی )کپؼَاًشطی آصاد هی ؿَد. 

تشیتیَم -کشٍی حبٍی قـش ًبصکی اص ػَخت خبهذ دٍتشین

 .]1ٍ2[ؿَداًدبم هی

ثِ قغش  پلیوش ّبی سیض کشٍی اص خٌغغبلجبًپَػتِ ّبّذف

اعویٌبى اص  ف،دس ػبخت ّذچٌذ صذ هیکشٍى ّؼتٌذ. 

کبفی ػَخت تب سػیذى ثِ ؿشایظ ّودَؿی  ػبصیفـشدُ

-فـشدُ ػذماصلی  ػبهل اػت. ایحبیض اّویت فشاٍاىّؼتِ

کِ اص ی ّیذسٍدیٌبهیکیبػتّب، ًبپبیذاسیّذف ػبصی هتقبسى

 هخشةاثشاػت. غبلت  2تیلَس-ّبی سیلیهیبى ًبپبیذاسی ایي

ػشیغ ًوبیی آًْب  سؿذ دلیل تیلَس ثِ-ّبی سیلیسیًبپبیذا

ػبصی تشیٌبختاللحیي فشآیٌذ فـشدُکَچک اػت، اص ایي سٍ

ای ثضسگ اًذاصُثِ ػشػت تقَیت ؿَد ٍ تب تَاًذ هیّذف 

. هٌـبء ثِ خغش اًذاصد ػبصی سافـشدُ فشایٌذ ؿَد کِ کل

 کِ ذ گًَبگَى اػتؿًَّب هیاختالالتی کِ ػججٌبپبیذاسی

 .ثبؿذهی ّذفٌّذػی ٍ ػبختبس ػغح کیفیت ْبأًتشیٌهْن

ػغح ٍ  یٍ ّوَاس ٌّذػی اص تقبسى ّذفاػت  لزاضشٍسی

ثبؿذ. دس ایي  سثشخَسدا یثبالیثؼیبس کیفیت  یثِ عَس کل

ػیَة ػغح ًظیش  ّبیْذفٌّذػ ییبث ساػتب هـخصِ

َاسُ اص یّب ٍ ضخبهت د، ًبّن هشکضی پَػتِآًْب خبسخی

ثشای تْیِ یک ّذف قبثل  یهْن ٍ ضشٍس یّب خولِ ثخؾ

ذ ٍکٌتشل یآ یثِ ؿوبس ه اػتفبدُ ثشای گذاخت ایٌشػی

 .]3[آًْب داسدتَلیذ  احلذس هشّذفٌقؾ هْویکیفی 

ّبی گذاخت ّذف یبثیهـخصِ ثشای اپتیکیّبی سٍؽ

ثِ ثِ صشفِ ّؼتٌذ ٍ تصبٍیشی ثب کیفیت ثبال ، هقشٍىلیضسی

-تَاى ثِ توبمّب هی. اص هیبى ایي سٍؽ]4[دػت هی دٌّذ

اػبع خَد سا اص توبم ًگبسی اؿبسُ کشد کِ  یًگبسی دیدیتبل

ًگبسی دیدیتبل، ثب ایي ثشتشی کِ دس توبم .گیشدکالػیک هی

                                                        
1Inertial Confinement Fusion 
2Rayleigh-Taylor instability 

ّبی ؿَد. اهشٍصُ هحیظؽ تَػظ کبهپیَتش اًدبم هیپشداص

خبیگضیي  CCD3 ٍ CMOS4ًظیش الکتشًٍیکیثجت تصَیش 

. اًذؿذُ کالػیک ًگبسیدس توبم ػکبػی ّبی حؼبعفیلن

ًگبسی یب توبمثب هیکشٍػکَح ًگبسی دیدیتبل توبمتشکیت 

(DHM)هیکشٍػکَپی
سٍیکشدی اػت کِ اهکبى دػتیبثی ثِ 5

سا ثَػیلِ ثبصػبصی تصَیشی ثب ٍضَح ثبال اص ًوًَِ ػِ ثؼذی 

ًگبسی دیدیتبل هیکشٍػکَپی آٍسد. توبمفشاّن هی ػذدی

هخشة اػت کِ ثشای حفؼ کیفیت ًوًَِ تحت غیش فشآیٌذی

ثِ اصَل هغبلؼِ اص اّویت ثؼیبسی ثشخَسداس اػت. ثب تَخِ 

ّبی هتفبٍتی دس چیذهبى پیکشثٌذی ،ػٌدیاٍلیِ تذاخل

DHM ِتَاى ثِ پیکشثٌذی سٍد کِ اصآى خولِ هیهیکبسث

دس هیبى ایي گشیي اؿبسُ ًوَد. -هبیکلؼَى، تَیويصًذس،-هبخ

 داسد.  DHMصًذس ثیـتشیي اػتفبدُ سا دس -ّب هبخپیکشثٌذی

ػٌح دس حذ کؼشی اص تذاخل ثِ کوک گیشیاًذاصُتفکیک 

ًبًَهتش(  100هَسد اػتفبدُ )غبلجبً دس حذ عَل هَج ًَس 

ػغح خبسخی  یبثی ثب کیفیت ثبال اصاهکبى هـخصِ اػت کِ

 [.5-7سا فشاّن هی آٍسد ] ّذف

 سازی ومًوٍريش ساخت ي آمادٌ

دس  6ـيیکشٍاًکپؼَلیه ثِ سٍؽ پلیوشیکشٍی ّبیپَػتِ

آصهبیـگبُ ؿیوی گشٍُ پظٍّـی هحصَسػبصی ایٌشػی 

اثتذا آة سا دس هحلَل آلی  دس ایي سٍؽؿًَذ. هی تَلیذ

پلیوش ثِ حبلت اهَلؼیَى دس آٍسدُ ٍ پغ اص اختالط کبهل 

افضایین ٍ پغ آى سا ضوي ّن صدى ثِ هحلَل آثی ثبًَیِ هی

اص فبص آلی، پَػتِ اص تٌظین دهبی هحلَل ٍ خشٍج حالل 

هبًذ کِ پغ اص عی هشاحل آة ثبقی هی حبٍی پلیوشی

-پلی اص خٌغ تَخبلی سیضکشُخـک کشدى تجذیل ثِ 

  μّبی ػبختِ ؿذُ دس حذ     . قغش ًوًَِؿَدویاػتبیشً

ًـبى دادُ ؿذُ  1اػت کِ ػبختبس آى دس ؿکل  400-100

ّبی کشٍی ثؼیبس حؼبع ٍ اػت.اص آى خبیی کِ پَػتِ

ؿکٌٌذُ ّؼتٌذ ثبیذ ثب  دقت ثؼیبس ثبالیی ثِ کوک چؼت 

. قجل اص پشتَدّی ثش سٍی پبیِ )لَلِ هَییي( ًصت گشدًذ

ًوًَِ، ثشای اعویٌبى اص ػبلن ثَدى آى ثِ کوک دٍسثیي 

(CMOS ،3ًصت ؿذُ ثش سٍی هگب پیکؼل ) 

                                                        
3Charged coupled device (CCD) 
4Complementrymetal-oxidesemiconductor 
5Digital holographic microscopy (DHM) 
6Microencapsulation 
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 .گذاخت لیضسی ػبختبس پَػتِ کشٍی هَسد اػتفبدُ دس :1ؿکل

ؿَد. هیکشٍػکَح ،تصَیش ًوًَِ ثجت ٍ دس سایبًِ رخیشُ هی

ًـبى دادُ ؿذُ  2تصَیش هیکشٍػکَپی ًوًَِ دس ؿکل 

 اػت.

 
 تْیِ ؿذُ اص ًوًَِ ثِ کوک هیکشٍػکَح ًَسی.:تصَیش 2ؿکل 

 چیذمان تجربی 

ثشای تصَیشثشداسی اص پَػتِ کشٍی  ثش پب ؿذُچیذهبى 

 3صًذس ػجَسی اػت کِ دس ؿکل -هبخ ػٌحپلیوشی، تذاخل

ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ثشای تـکیل عشح تذاخلی اص ثبسیکِ 

 8/632قغجیذُ ثب عَل هَج ًئَى غیش  -لیضس پیَػتِ ّلیَم

 CCDٍات اػتفبدُ ؿذ. دٍسثیي هیلی 2ًبًَهتش ٍ تَاى 

 Imagingػبخت ؿشکتDFK(1280x960HV)هذل

Source هیکشٍ هتش ثشای ثجت تصبٍیش  56/4ثب اًذاصُ پیکؼل

تَػظ ؿکبفٌذُ ثبسیکِ لیضس  ثِ کبس سفتِ اػت. ثبسیکِ

ی اخشا ؿَد، کِ اهکبىغیشقغجـی ثِ دٍ ثخؾ تقؼین هی

 سا فشاّن صًذس -ػٌح هبخچیذهبًی ثش اػبع ػبختبس تذاخل

ػٌح یک ؿیی ثبصٍی خؼن تذاخلد. دس ػبصهی

عشح تذاخلی دٍ  داسد ٍدس حبلت ػجَس قشاس  هیکشٍػکَح

اص  ًگبؿت ػجَسیتوبمیک کِ  خجِْ هَج هشخغ ٍ خؼن

ثَػیلِ دٍسثیي ثِ سایبًِ هٌتقل  ثجتًوًَِ اػت پغ اص 

 ؿَد.هی

 وتایج

ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  4تذاخلی ثجت ؿذُ دس ؿکل  عشح 

ثِ سٍؽ Holovisionدس ًشم افضاس  ثجت ؿذُ ًگبؿتتوبم

 MVSّبی تَػظ صبفیتصَیش پغ صهیٌِ ٍ  فشًل ثبصػبصی،

 ٍHPF  حزف ؿذُ اػت. تصَیش ثبصػبصی ؿذُ ًْبیی دس

ؿَد، . ّوبًگًَِ کِ هـبّذُ هیآٍسدُ ؿذُ اػت 5ؿکل 

تصَیش هیکشٍػکَپی قبثل تـخیص ضخبهت پَػتِ کِ دس 

ًیؼت دس تصَیش ثبصػبصی ؿذُ عشح تذاخلی قبثل سٍیت 

 اػت.

 

 
یش ثشداسی اص چیذهبى تدشثی هَسد اػتفبدُ ثشای تصَ : )الف(3ؿکل
. )ة( چیذهبى تدشثی پیبدُ ؿذُ دس آصهبیـگبُ کٌتشل کیفی ّذف

 ّبی گذاخت لیضسی.ّذف

 

 

 
 ّذف. : عشح تذاخلی ًو4ًَِؿکل

 

-اص ثشتشی  تصَیشثشداسی ثِ سٍؽ تذاخل هضیت ًـبى ایي

 ػبدُ ػٌدی اپتیکی دس هقبیؼِ ثب تصَیشثشداسی

 یکٌَاختی ضخبهت ّذفاص آًدبیی کِ هیکشٍػکَپی داسد. 

پَػتِ حبیض اّویت اػت، پغ اص ثبصػبصی تصَیش، ضخبهت 

گیشی ؿذ. هقبدیش ثِ دػت آهذُ ٍ س ًقبط هختلف اًذاصُد

آٍسدُ ؿذُ  1خذٍلدس خبهت پَػتِ دسصذ ًبیکٌَاختی ض

 اػت. 
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 .: تصَیش ثبصػبصی ؿذ5ُؿکل 

 
ثشحؼت  d6,d5,d4,d3,d2,d1ّبی : ضخبهت پَػتِ دس هکبى6ؿکل

 .Gتب  Fٍ ًبحیِ ثشسػی ّوگٌی ًوًَِ اص ًقغِ a = 18 µmهقیبع 

 . 6: ضخبهت پَػتِ دس ؿؾ هکبى هـخص ؿذُ دس ؿکل 1خذٍل
 

 ضخبهت پَػتِ هکبى

)a = 18 µm( 

یکٌَاختی دسصذ ًب 

 ضخبهت پَػتِ
d1 1.13a 13% 

d2 1.39a 39% 

d3 1.21a 21% 

d4 0.96a -4% 

d5 1.23a 23% 

d6 1.45a 45% 

دسصذ  83/22ًتبیح حبصل ثِ عَس هتَػظ حبکی اص 

ثبؿذ.   ًبیکٌَاختی دس ضخبهت پَػتِ دس ًقبط هختلف هی

، فضبی داخل پَػتِ ّوگٌیػالٍُ ثش ایي ثشای ثشسػی 

ن ؿذُ اػت. یشػتثش حؼت هکبى  ًَس ؿذت ًوَداس تغییشات

 F(125,77بص ًقغِ )ؿذتتغییشات هکبًی ًوَداس  7ؿکل دس 

-ثِ کوک ًشم  µm45/87ثِ فبصلِ  G(180,145تب )

تشػین ؿذُ اػت. تغییش ؿذت دس ًقبط Holovisionافضاس

 دٌّذُ ًبّوگٌی ثخؾ هَسد ًظش اػت.هختلف ًـبى

 
 

 .Gتب  F: ًوَداس ؿذت ثش حؼت هکبى اص ًقغِ 7ؿکل 

 وتیجٍ گیری

ّبی هَسد ًیبص ثشای گذاخت لیضسی ثِ لحبػ کشٍیت، ّذف

یکٌَاختی ػغح ٍ ّوگٌی ثبیذ اص کیفیت ثبالیی ثشخَسداس 

ثبؿٌذ. ثِ ایي هٌظَس اًتخبة سٍؽ هٌبػت ثشای کٌتشل 

ّبی ػبختِ ؿذُ اّویت ثؼیبس داسد. دس ایي کیفی کپؼَل

ًگبسی دیدیتبل هیکشٍػکَپی ثب چیذهبى هقبلِ اص سٍؽ توبم

ًگبس پغ اص ثجت صًذس ػجَسی اػتفبدُ ؿذُ اػت. توبم-هبخ

ثبصػبصی گشدیذ.  Holovisionافضاس تَػظ ًشم CCDدس

گیشی ضخبهت پَػتِ دس ًقبط هختلف تصَیش اًذاصُ

دسصذ ًبیکٌَاختی  83/22ثبصػبصی ؿذُ، ثِ عَس هتَػظ 

 دّذ. ّوچٌیٌثبثت ًجَدىتِ سا ًـبى هیدس ضخبهت پَػ

تغییشات ؿذت  (7)هٌغجق ًجَدى ثش خظ ثبثت قشهض ؿکل 

ًـبى اص ًبّوگٌی ًوًَِ  Gتب   Fثش حؼت هکبى  اص ًقغِ 

 .دس ایي فبصلِ داسد

  سپاسگساری

اص آقبی ثْشٍص هحوذی ٍ خبًن فْیوِ سضبصادُ  اص آصهبیـگبُ 

ای، ٍ ّوچٌیي ؿیوی پظٍّـکذُ پالػوب ٍ گذاخت ّؼتِ

آقبی ػیؼی ػلیذخت کِ هب سا دس اًدبم ایي پظٍّؾ یبسی 

 اًذ ػپبػگضاسی هی ًوبیین.ًوَدُ
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