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چکيده:
از

همجوشی محصور سازی لختی به روش اشتعال سریع ،راهی برای گرمایش مستقیم سوخت با چگاالی بااا ،پا

تراکم را ،پیشنهاد می کند .مزیت این ایده در این است که مراحل تراکم و اشتعال جدا هستند .در نتیجه توانایی بهاره
انرژی بااتر ،برای یک انرژی ورودی کمتر بوجود می آید و امکان طراحی مناسب تر هدف را دراختیار ما قارار مای
دهد .در این پژوهش،تاثیر عوامل موثر در بهره ی انرژی به ازای باریکه های اشتعال مختلف برای دو مقادار متاااو
 01و  01درصد ترتیوم در ساچمه سوخت اولیه برسی شد .محاسبا نشان میدهد که اشتعال سریع نسبت به نوع یون
حساس نمی باشد ،بلکه انتخاب باریکه و برد آن در دامنه انرژی مورد نیاز برای اشتعال حائز اهمیت می باشد.
کلمات کليدي :اشتعال سریع ،بهره انرژی ،تریتیم،محصور شدگی لختی

مقدمه :
برای مقایسه ساده سوخت های همجوشی مربوط به اشتعالگر سریع  ،به روی هم گذاری کروی سوخت با

جرم  ،mاشاره می کنیم .این سوخت ،توسط یک باریکه تپشی با انرژی  Edcبا ضریب جات شدگی ،  d 2

تا چگالی ( ρو شعاع  )Rمتراکم می گردد .در این زمان ،ناحیه داغ اشتعال با تپش دومی با انرژی  ،که با
ضریب جات شدگی   igبا سوخت جات می شود ،تولید می گردد .بنابراین انرژی راه انداز کل به صور
 E dc  E dig

 Edو انرژی سوخت در اشتعال  E f  Ec  Eigبا ، E c   c E dc

Eig   dc Ed ig

می

باشد .در این رابطه ها ، E d ،انرژی اولیه یا انرژی ای که برای تراکم و ایجاد اشتعال به ساچمه سوخت داده
می شود و  ، E fانرژی ای که سوخت دریافت می کند ،است ، E c .انرژی است که از طریق باریکه تراکم
وارد ساچمه سوخت می شود و انرژی ای که از باریکه اشتعال به سوخت می رسد E ig ،است.

روش کار :
به طور کلی ،ما بهره انرژی هدف را با رابطه
شده و

E fus
Ed

G

معرفی می کنیم که  E fusانارژی همجوشای تولیاد

 E dانرژی کل راه انداز است .و بهره انرژی سوخت به صور

چنین پارامترهای  Gو  G Fبه شکل زیر به یکدیگر مربوط می شود[.]0
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E fus
Ef

GF 

تعیین مای گاردد .هام

E dig
E
G   G F  ( c dc   ig
) GF
Ed
Ed

() 1
اما چنانچه   c   igیا

Edig  Edc

باشد ،که عموما چنین حالتی وجود دارد [ ]0و انرژی اشتعال

 DTدر سوخت های  D T  poorخیلی کمتر از انرژی تراکم است ،آنگاه رابطه به شکل G   c G F

بدست می آید .از این رو در بررسی های آینده بر روی پارامتر  GFکار می کنیم.
برای مطالعه وابستگی بهره سوخت به انرژی تراکم 0و خصوصیا

سوخت رابطه  GFرا به صور

کلی زیر

می نویسیم:
m DT f b
E DT  Eig

() 2

GF 

که   DTانرژی ویژه واکنش همجوشی  DTمعادل مقدار  3.34  1011 J / gاست .هم چنین  mجرم
سوخت f b ،کسر سوختن می باشد .مقدار انرژی تراکم  EDTدر مقایسه با همجوشی اشتعال جرقه مرکزی
ک متر است و عامل تعیین کننده در بهره ی انرژی در روش اشتعال سریع ،انرژی اشتعال  Eigخواهد بود.

گرمایش هم چگالی بوسيله باریکه یون سبک
در مقایسه با باریکه الکترونی ،یون ها بسیار کمتر تحت تاثیر پدیده های پالسمای تجمعی قرار می گیرد
و خط سیر مستقیم الخطی دارد .یون های سبک ،مشابه الکترون ها ،می تواند به سبب برهمکنش لیزر-پالسما
در یک هدف تولید گردد ،حال آنکه باریکه یون سنگین می بایست بوسیله ی یک راه انداز خارجی تولید
شده و به هدف انتقال یابد .انتقال یون بوسیله میدان الکتریکی خود-سازگار مورد ممانعت قرار نمی گیرد .به
این سبب که یون های شتابدار شده بویسله میدان جدایی باردر نزدیکی چگالی بحرانی بسیار سنگین تر بوده
و در هدف به همراه یکدیگر با الکترون ها به صور

یک باریکه خنثی ناوذ می کند.واضح است که پیشرفت

امکان انجام اشتعال سریع بوسیله یون های پرانرژی باید بر اساس بازده تبدیل نور لیزر به انرژی باریکه یونی
لیزر باشد.

و مقیاس گذاری پارامترهای باریکه برحسب مشخصا

در مورد گرم شدن بخشی از سوخت فشرده شده توسط باریکه ی پروتونی ،می توانیم دو وضعیت را در نظر
بگیریم .یکی اینکه شد

باریکه ی پروتونی به قدری کم باشد که گرم شدن سوخت با سرعتی کمتر از
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سرعت صو

و یا به عبارتی به صور

فروصوتی( )Subsonicalپیش رود و دیگری اینکه شد

پروتونی به قدری زیاد باشد که گرم شدن سوخت به صور

باریکه ی

فوق صوتی( )Supersonicalپیش رود.

رابطه ی انرژی باریکه کمینه برای اشتعال فرو صوتی را بر طبق محاسبا

منبع [ ]2می توان به صور

زیر

نوشت:




MJ

 R
E pb, min  4.3  10 3 
 0

() 3
 0چگالی سوخت اصلی و  Rبرد باریکه پروتنی است .شرایط اشتعال بواسطه ی دینامیک اشتعال ناحیه
داغ تعیین می گردد که خود به برد ذرا

برای راه انداختن اشتعال وابسته است .بهره انرژی هدف به مقادیر

ویژه ی دمای ناحیه ی داغ و پارامتر  ICFبستگی دارد.
در منحنی بهره انرژی بر حسب انرژی راه انداز می توان مشاهده نمود که بیشینه ی بهره در همان انرژی راه
اندازی است که بیشینه ی منحنی بهره برای باریکه الکترونی .زیرا نوع باریکه اشتعال در مقدار بهره ی انرژی
تاثیر خواهد داشت و انرژی تراکم اولیه ارتباطی با انرژی اشتعال ندارد(شکل.)0

شکل : 0منحنی بهره انرژی سوخت بر حسب انرژی راه انداز
رابطه ی انرژی باریکه کمینه برای اشتعال فوق سریع را بر طبق محاسبا
نوشت:
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منبع [ ]3می توان به صور

زیر

R  0.25 g / cm 2
R  0.25 g / cm 2

()4

MJ
kJ


 R4 

2.56 10 4 
 2 
E pb, min  
 0
 5 2
10  0

تااوتی که از مقایسه ی نمودار بهره ی انرژی برحسب چگالی در باریکه پروتنی با سرعت انتشار بیش از
سوعت نور و کمتر از ان می توان دریافت؛ این است که در حالتی که برد باریکه پروتنی بیشتر از مقدار حدی
مربوط به سرعت صو

(  ) R  0.25 g / cm 2بهره ی انرژی سوخت بیشتری قابل دریافت خواهد

بود(شکل .) 0بنابراین می توان نتیجه گرفت مقدار بهینه ی برد باریکه بیشتر از  0.25 g / cm 2است .اما برای
داشتن د یدی مناسب تر می بایست باریکه اشتعال یون های سبک دیگر به جز پروتن نیز مورد بررسی قرار
می گیرد.

شکل : 2منحنی بهره انرژی سوخت بر حسب چگالی سوخت
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بحث و نتيجه گيري:
تااو

باریکه های یون سبک در برد آنها است؛ چرا که برد ذرا

و انرژی ذرا

باریکه یون سبک بر حسب لگاریتم کولن

باریکه تعیین می گردد .لگاریتم کولن خود به عدد اتمی باریکه وابسته است .رابطه ی برد

باریکه یون سبک بر طبق آنچه در منبع [ ]4آمده است به صور

زیر خواهد بود:
ATe3

() 5

0.08
2

Z

R

 انرژی یون و در دامنه چند  MeVاست و  Teنیز بر حسب  keVسنجیده می شود .در منحنی برد بر
حسب انرژی یون ،برد سه باریکه یونی  P, D, Beمورد مقایسه قرار می گیرد .شکل( )3نشان می دهد که
دوترون بیشترین برد را در دامنه انرژی یون  1  6 MeVدارد .شکل ( )4نیز منحنی بهره بر حسب انرژی راه
انداز را برای باریکه  Beو درصد تریتیوم  %01و  %01در ساچمه سوخت اولیه نشان می دهد

شکل : 3منحنی برد بر حسب انرژی یون برای یه باریکه دوتریم ،پروتون و برلیوم
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شکل : 4منحنی بهره انرژی سوخت بر حسب انرژی راه انداز

برای باریکه پروتنی با انرژی یون  0.5MeVدر چگالی  300 g / cm 3با برد  0.34 g / cm 2انرژی اشتعال برابر
 4 kJاست همان گونه که در منبع [ ]2نیز بیان شده است و این عدد قابل مقایسه با مقدار  3kJتخمین زده
شده در منبع[ ]0به ازای  R  0.3g / cm 2می باشد .بهره ی هدف نیز بسیار نزدیک به مقدار بدست امده در
این پژوهش است .اما برای باریکه برلیوم این انرژی در انرژی یون  1.5MeVمشاهده می شود.
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