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چکیده:

مکانیزم احتراق سریع که در آن قرص حاوی سوخت گرما هسته ای در ابتدا توسط یک پالس لیزری نانوثانیه ای فشرده
می گردد و سپس توسط پرتوهای احتراقی پرشدتی که از پالس لیزری پیکوثانیه ای پرتوانی ناشی شده اند تابش دهی
می شود،یکی از رویکردهای امیدبخش در تحقق بخشیدن همجوشی محصورسازی اینرسی( )ICFاست.اگر باریکه
احتراقی متشکل از دوترون ها باشد انرژی ای اضافی در هدف به دست می آید .بنابراین در مقاله حاضر از روش جدید
احتراق سریع باریکه دوترونی استفاده نموده ایم و با در نظر گرفتن فرمولی جدید برای میانگین سطح مقطع واکنش
همجوشی به حل معادالت توازن در مخلوط های  D+Tو  D+3Heپرداخته و در نهایت بهره حاصل از همجوشی را در
شرایط بهینه در زمان 111 sبرای واکنش

 D+TوD+3He

به ترتیب10/01و 4/77به دست آورده ایم.

کلید واژه  :احتراق سریع  ،باریکه دوترونی  ،بهره  ،توان  ،همجوشی

مقدمه:
درسال  A.W.Maschke ،1071استفاده از باریکه های یونی سنگین را به منظور محترق ساختن یک جرم
محصورشده اینرسی ای از سوخت گرما هسته ای پیشنهاد نمود[.]1همانند همجوشی محصور شدگی اینرسی
مرسوم ،سوخت بایستی با ضریبی از مرتبه 111به منظور به حداقل رساندن انرژی مورد نیاز احتراق،از پیش
فشرده می شد Maschke.پیشنهاد کرد که لیزر ممکن است سوخت را توسط سرعت باالی برخورد  ،یا توسط
باریکه یونی ای به غیر از پرتو احتراقی فشرده کند.طرح احتراق سریع Maschkeسرانجام به نفع روش های
مرسوم تر همجوشی اینرسی که انفجار انرژی فشرده سازی و احتراق را فراهم می نمود کنار گذاشته
شد.درسال ، 1004مقاله ای مهم توسط تاباک و همکارانش [ ]2عالقه به احتراق سریع را دوباره برانگیخت و
این بار برای فراهم کردن دمای احتراق از لیزرهای پالس کوتاه استفاده شد .مکانیزم احتراق سریع که در آن
قرص حاوی سوخت گرما هسته ای در ابتدا توسط یک پالس لیزری نانوثانیه ای فشرده می گردد و سپس
توسط پرتوهای احتراقی پرشدتی که از پالس لیزری پیکوثانیه ای پرتوانی ناشی شده اند تابش دهی می شود،یکی
از رویکردهای امیدبخش در تحقق بخشیدن همجوشی محصورسازی اینرسی( )ICFاست .باریکه احتراقی می
تواند شامل الکترونها ،پروتونها و یونهای سنگی ن تری که توسط لیزر شتاب داده می شوند باشد و یا می تواند
متشکل از خود باریکه لیزری باشد.حال اگر باریکه احتراقی از دوترون ها تشکیل شده باشد انرژی ای اضافی
در هدف حاصل می شود و بهره انرژی هدف را افزایش می دهد.در واقع دوترون ها می توانند با سوخت
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هدف (هر دوی  Dو 3Heو یا  Dو ) Tدر هنگامی که کند می شوند همجوشی کنند و یک بهره ی انرژی جایزه
را تأمین کنند[ .]3بسته به شرایط پالسمای هدف  ،این بهره ی همجوشی اضافه شده می تواند یک سهم قابل
مالحظه باشد [ .]4در این مقاله عالوه بر سوخت  D+Tاز سوخت  D+3Heنیز استفاده گردیده است .این واکنش
به علت مزایای فراوانی که دارد از جمله کاهش آسیب تشعشعی  ،فعال سازی کمتر  ،عدم زایش پوششهای
تریتیومی  ،کارآیی باال در تبدیل انرژی مستقیم  ،نگهداری آسان تر و ...بسیار مورد توجه است[ .]11همچنین
یکی دیگر از مواردی که به جذابیت این واکنش می افزاید عدم تولید نوترون در محصوالت است .بنابراین در
مقاله حاضر ما از سوخت های  D+Tو  D+3Heو باریکه احتراقی دوترونی استفاده می نماییم و تحت شرایط
بهینه کل انرژی جایگذاری شده در لکه داغ را محاسبه می کنیم و به طور دینامیکی بهره و توان انرژی همجوشی
را با استفاده از فرمولی جدید برای سطح مقطع واکنش همجوشی برای هر دو واکنش به دست می آوریم.

روش کار:
در مقاله حاضر محاسبات بر پایه فرمول جدید برازش سه پارامتری سطح مقطع همجوشی انجام گرفته است.این
فرمول دارای سه پارامتر قابل تنظیم  C2، C1و C3می باشد که در جدول  1بیان شده اند .فرمول برازش سه
پارامتری به صورت زیرمی باشد[: ]1
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در فرمول ( 𝑚𝑎 ،)1و 𝑏𝑚 به ترتیب اعداد جرمی برای هسته ی فرودی و هسته ی هدف می باشند  E ،انرژی
دوترون در سیستم آزمایشگاهی برحسب واحد keVو σبرحسب واحد بارن می باشد .با استفاده از رابطه()2
که درآن  mrجرم کاهش یافته و kBثابت بولتزمن است ،سطح مقطع میانگین واکنش های D+3He ، D+TوD+D

را محاسبه ونتایج آن را در شکل 1نشان داده ایم.
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جدول  :1مقادیر عددی C2، C1و C3برای واکنش های D+3He ، D+Tو. ]1[ D+D
D+D
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D+T
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شکل:1تغییرات سطح مقطع میانگین واکنش های D+3He، D+Tو D+Dبر حسب دما

همان گونه که از شکل  1دیده می شود دمای رزونانس برای واکنشهای D+Tو D+3Heبه ترتیب 61و211keV
است.حال با استفاده از این فرمول جدید به محاسبه کل انرژی جایگذاری شده در لکه داغ می پردازیم .اینجا
ما بر روی ارزیابی انرژی اضافه شده در زمانی که دوترون های پر انرژی با یون های سوخت هدف برهمکنش
می کنند و آزاد می شوند  ،تمرکز می کنیم .این بهره ی انرژی اضافه شده اگرچه یک خصوصیت مهم است اما
قبالً ارزیابی نشده است .بنابراین در اینجا ما از ضریب تقویت  φبرای تعیین کمیت انرژی اضافی(جایزه)
برحسب گرمادهی لکه ی داغ اضافه شده به وسیله ی واکنش همجوشی باریکه -هدف استفاده می کنیم .نسبت
بین انرژی همجوشی تولید شده ی 𝑓𝐸 و انرژی یون ورودی به درون پالسما 𝐼𝐸 که مقدار Fنامیده می شود
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اندیس jبسته به نوع واکنش مورد نظر می تواند  Tیا 3Heباشد.در اینجا 𝐼𝐸 و  𝐸𝑡ℎبه ترتیب انرژی اولیه میانگین
و انرژی حرارتی یون منفرد تزریق شده در هر یک از واکنش های مورد نظر می باشند[ ]3و داریم:
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 meجرم الکترون و  mIجرم یون تزریق شده برحسب واحد جرم اتمی ) (amuهستند < 𝜎𝑉 >𝐼𝑘 .واکنش
پذیری همجوشی برای یون تزریق شده ی 𝐼 از انواع  kمی باشد که کسر اتمی 𝑘𝐾 را درون هدف دارند(𝐸𝑓 )𝐼𝑘 .

انرژی آزاد شده ی متناظر در هر یک از واکنش های همجوشی و 𝑒𝑇 دمای الکترون هدف می باشد [ .]3در
مورد واکنش  ، D+Tلگاریتم کولن به شکل )  ln Λ𝐷+𝑇 ≈ 8.0 − ln(𝑍𝑘 √𝜌⁄𝑇𝑒3⁄2تعریف می شود که در آن
𝐾𝑍 عدد اتمی یون های سوخت هدف می باشند [ .]6لگاریتم کولن برای واکنش D+3Heرا می توان به شکل
) 𝑒𝑇 𝑙𝑛Λ𝐷+ 3𝐻𝑒 = 90.6 − ln(√𝑛𝑒 ⁄تعریف نمود که در آن 𝑒𝑛 چگالی الکترون هدف است [.]7در واکنش
D+Tو  D+3Heدر هدف تنها  %21از انرژی همجوشی حمل شده توسط ذرات آلفا برای گرمایش لکه داغ
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مفید می باشد در حالی که این مقدار برای واکنش D+Dاین مقدار در حدود  %63می باشد[ .]6بنابراین برای
جلوگیری از اشتباه  ،یک ضریب جدید  φرا برای نشان دادن ضریب انرژی برای گرمادهی به لکه داغ به وسیله
ذرات باردار معرفی می کنیم و بنابراین 𝑇 𝜑𝐷+ 3𝐻𝑒 = 242 𝐹𝐷+ 3𝐻𝑒 ، 𝜑𝐷+𝑇 = 242 𝐹𝐷+و برای همجوشی
D+Dدر مخلوط  D+3Heو 𝜑𝐷+𝐷 𝑎 = 832 𝐹𝐷+ 3𝐻𝑒 ، D+Tو 𝑇 𝜑𝐷+𝐷 𝑏 = 832 𝐹𝐷+می باشد(اندیس aو bبه
ترتیب بیانگر واکنش D+Dمربوط به واکنش D+3Heو  D+Tاست) .به طور خالصه انرژی کلی که به خاطر
گرمادهی یون دوترون ترکیب شده و همجوشی باریکه هدف می تواند به درون هدف جایگذاری شود عبارت
است از ) 𝑒𝐻𝜀𝐷+ 3𝐻𝑒 = 𝐸𝐼 (9 + 𝜑𝐷+ 3

 𝜀𝐷+𝑇 = 𝐸𝐼 (9 + 𝜑𝐷+𝑇 )،و ) 𝑎𝐷𝜀𝐷+𝐷𝑎 = 𝐸𝐼 (9 + 𝜑𝐷+

.]6[ 𝜀𝐷+𝐷𝑏 = 𝐸𝐼 (9 + 𝜑𝐷+𝐷𝑏 )،بنابراین دیده می شود که  φدر انرژی جایزه برای  FIتحریک شده ی
دوترونی نقش دارد .نتایج حاصل از محاسبات ماکزیمم مقادیر φو  εبرای هر دو واکنش در جدول  2و 3نشان
داده شده اند.
جدول :2ماکزیمم مقادیر محاسبه شده ضریب تکثیر و کل انرژی جایگذاری شده در لکه داغ در دماهای مختلف در
محدوده انرژی  1تا  11111keVبرای واکنش  D+3Heدر حالتی که
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جدول :3ماکزیمم مقادیر محاسبه شده ضریب تکثیر و کل انرژی جایگذاری شده در لکه داغ در دماهای مختلف در
محدوده انرژی  1تا  11111keVبرای واکنش  D+Tدر حالتی که
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اکنون در ادامه با حل دسته معادالت توازن به محاسبه بهره همجوشی بر حسب زمان می پردازیم .معادالت
توازن برای واکنش  D+3Heعبارتند از:
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در روابط فوق 𝐷𝑆 و 𝑒𝐻 𝑆 3چگالی های تزریق می باشند 𝜏𝛼 ،𝜏𝑃 .و 𝐸𝜏 به ترتیب زمان های محصورسازی دوتریوم
و هلیوم، 3ذرات آلفا و انرژی می باشند 𝑄𝛼 = 3.02𝑀𝑒𝑉 .و 𝑇√  𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝑃𝑏𝑟𝑒𝑚 = 𝐴𝑏 𝑍𝑒𝑓𝑓 𝑛𝑒2که در آن = 𝑏𝐴
𝑊𝑚3

𝑉𝑒𝑘√  0.30 × 94−36و

𝛼𝑛𝑛𝐷 +𝑛 3 +0
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نوشته می شوند فقط در روابط به

= 𝑓𝑓𝑒𝑍 است.معادالت توازن برای واکنش D+Tنیز به طور مشابه

جای 3Hباید T

نوشته شود البته توجه کنید که برای

𝑊𝑚3

𝑉𝑒𝑘√  𝐴𝑏 = 0.60 × 94−36می باشد.بهره همجوشی بر حسب زمان به صورت

واکنشD+T

،

)𝑡( 𝐸

𝑓 𝐸 = )𝑡(𝐺 تعریف می

𝑟𝑒𝑣𝑖𝑟𝑑

شود که در آن )𝑡( 𝑓𝐸 انرژی حاصل از تعداد واکنش های رخ داده در هدف بر حسب زمان و 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑟𝑑𝐸 انرژی
مورد نیاز برای راه اندازی واکنش های همجوشی در لکه داغ و برابر با 4MJاست[. ]8چگالی توان همجوشی
برای هر یک از واکنش های  D+3Heو D+T

به ترتیب به شکل < )𝑡( 𝑒𝐻𝑃𝐷+ 3𝐻𝑒 = 𝑛𝐷 (𝑡)𝑛 3

𝑒𝐻 𝜎𝑣 >𝐷+ 3𝐻𝑒 𝑄𝐷+ 3و 𝑇 𝑃𝐷+𝑇 = 𝑛𝐷 (𝑡)𝑛𝑇 (𝑡) < 𝜎𝑣 >𝐷+𝑇 𝑄𝐷+تعریف می شوند که = 𝑒𝐻𝑄𝐷+ 3

𝑉𝑒𝑀 96.3و 𝑉𝑒𝑀 𝑄𝐷+𝑇 = 96.8می باشد .در جدول 4با توجه به نتایج حاصل از حل معادالت توازن با در
نظر گرفتن )  𝑆𝐷 = 𝑆 3𝐻𝑒 = 𝑆𝑇 = 9420 (𝑐𝑚−3به طور دینامیکی بهره و توان همجوشی هر یک از دو واکنش
محاسبه شده است.
جدول :4مقادیر محاسبه شده توان تولیدی بر حسب زمان و بهره بر حسب زمان برای واکنش D+Tو D+3Heبا در نظر
گرفتن دماهای مختلف و زمان های متفاوت و در ازای
𝑊
)𝑡( 𝑇𝐺𝐷+
) 𝑃𝐷+𝑇 (𝑡)( 3
𝑚𝑐
900102E96
404401606E-22
4001604E-98

642060E93

206114E-6
40404968E9
4023868E-22
203063E-90
909061E-8
901146E9
4093030E-22
903034E-90
4080800E-8
909382E9

891089E-8
891089E-8
3412.68E96
9313001E93
9221004E-8
9221004E-8
9126040E96
660041E93
664062E-8
664062E-8

)𝑡( 𝑒𝐻𝐺𝐷+ 3

) 𝑆𝐷 = 𝑆 3𝐻𝑒 = 𝑆𝑇 = 9420 (𝑐𝑚−3

𝑊
) 𝑃𝐷+ 3𝐻𝑒 (𝑡)( 3
𝑚𝑐

404406418E-22
4006418E-98
206642E-6
40406100E9

004092E90
240030E99
964040E-6
964040E-6

404912668E-22
9012608E-98
4013088E-6
40989103E9
40409092E-22
4009316E-90
200162E-6
4006812E9

0420182E96
962019E93
989096E-8
989096E-8
124066E96
096066E93
386039E-8
386039E-8

)t (s

)Te (keV

94−24
94−99
84
994

90
90
90
90

94−24
94−99
84
994
94−24
94−99
84
994

84
84
84
84
244
244
244
244

نتایج :
با توجه به نتایج محاسبه شده در جدول 2و 3دیده می شود که در هر یک از واکنش های  D+3HeوD+T

ماکزیمم مقادیرضرایب تکثیر( 𝑎 𝐷 ) 𝜑𝐷+𝑇 ، 𝜑𝐷+𝐷 𝑏 ، 𝜑𝐷+ 3𝐻𝑒 ، 𝜑𝐷+و همچنین ماکزیمم مقادیر کل انرژی های
جایگذاری شده در لکه داغ ( 𝑒𝐻 )𝜀𝐷+𝐷 𝑏 ، 𝜀𝐷+𝑇 ،𝜀𝐷+𝐷 𝑎 ، 𝜀𝐷+ 3در دمای رزونانس مربوط به آن واکنش حاصل

2111

.) می باشد61keV ، D+Tو دمای رزونانس واکنش211keV ، D+3Heشده است(دمای رزونانس واکنش
 به وضوح دیده می شود که ماکزیمم مقادیر4 همچنین با توجه به محاسبات دینامیکی انجام گرفته در جدول
این.بهره و توان همجوشی برای هر یک از واکنش ها در دمای رزونانس مربوط به آن واکنش انجام گرفته است
برای.موضوع از آنجا ناشی می شود که بیشترین احتمال وقوع هر واکنش در دمای رزونانس آن واکنش است
D+3He  و برای واکنش111 s  در زمان61keV  را در دمای رزونانس10/01  ماکزیمم میزان بهرهD+Tواکنش

. به دست آورده ایم111s  و در زمان211 keV را در دمای رزونانس4/77 ماکزیمم میزان بهره

: بحث و نتیجه گیری
 نیز با توجه به مزایای آن بررسی گردیده است وD+3He  سوخت، D+Tدر این مقاله عالوه به بررسی سوخت
 دوترونی به محاسبه کل انرژی جایگذاری شده در لکه داغ پرداخته شدهFI با استفاده از روش جدید باریکه
 تحریک شده با باریکه دوترون با توجه بهFIمحاسبات انجام گرفته به وضوح نشان می دهند که در.است
همچنین.هدف و ایجاد انرژی جایزه در لکه داغ می توان انرژی محرک لیزری را کاهش داد-برهمکنش باریکه
 مزایای فراوانی از جمله فراهم سازی انرژی پاک را دارد اما باD+T نسبت به واکنشD+3He اگر چه واکنش
توجه به محاسبات دینامیکی انجام گرفته در شرایط بهینه این طرح و مقایسه بهره دینامیکی دو واکنش فوق
. استD+3He بیشتر از واکنشD+Tالذکر میزان بهره واکنش

:مراجع
[1] A. W. Maschke; “Relativistic Heavy Ions for Fusion Applications”; IEEE Trans. Nucl. Sci, 22, 1821, 1071.
[2] M.Tabak,et al.;“Ignition and High Gain with Ultra-Powerful Lasers”;Phys. Plasmas,1, 1626,1004.
[3] C. Bathke, H.Towner and G. H.Miley, “Fusion Power by Non-Maxwellian Ions in D-T,D-3He and p-11B
Systems”,Trans.Am. Nucl. Soc,17,41,1073.
[4] M.L.Shmatov, “Creation of the Directed Plasma Fluxes with Ignition of Microexplosions by and with the use of
Distant Microexplosions”,J. Br. Interplanet. Soc,17, 362-378, 2114.
[1] Xing Z. Li, Qing M.Wei and Bin Liu, “A new simple formula for fusion cross-sections of light nuclei”,Nucl. Fusion
,48 ,121113 (1pp),2118 .
[6] Xiaoling Yang,George H.Miley,Kirk A.Flippo and Heinrich Hora,“Energy enhancement for deuteron beam fast
ignition of a precompressed inertial confinement fusion target”, PHYSICS OF PLASMAS, 18, 132713, 2111.
[7] D.Baie-Quan,Y.gian-Cheng,D.Mei-Gen,P.Li-Lin,“Quantum Effects on the Coulomb Logarithm for Energetic Ions
During the Initial Thermalization Phase”,Chin. Phys.Lett.Vol.10,No.7،062, 2112.
[8] S.Pfalzner, “An Introduction to Inertial Confnement Fusion”, Published by CRC Press Taylor & Francis Group,
2116.
[0] Xiaoling Yang,George H.Miley,Kirk A.Flippo and Heinrich Hora, “An Energy Gain Estimation of Deuteron Beam
Driven Fast Ignition”, Clean Technology, 2902494.
[94]L.J.Wittenberg,et al.; “A Review of Helium-3 Resources and Acquisition for Use as Fusion Fuel”; Fusion
Technologhy ,29, 2234,9112.

2111

