انتشار ضربه يوني و برآورد انرژی آستانه در واكنش گداخت هسته ای هيدروژن -بور
تحت شتابدهي بلوك پالسما
علیرضا محمدیان پورطاالری  *1؛ سعید موالزاده مسکینی 2؛ صمد سبحانیان

2

1دانشگاه آزاد اسالمی واحد صوفیان،گروه فیزیک ،صوفیان
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی،گروه فیزیک ،تبریز

چكيده
ما با استفاده از یک مدل نظری جدید برای گداخت (مدل گداخت سریع توسط شتابدهي بلوك پالسما) و محاسبات
هیدرودینامیکي با در نظر گرفتن ضریب ممانعت ،ماگزیموم دمای یون را برای پالسمای هیدروژن -بور ( ) H-Bبدست آورده ایم.
*
Ethreshold
منحنيهای ماگزیموم دمای یون نشان مي دهند که چگالي شار انرژی آستانة گداخت  H-Bبرابر با  7.7  10 15 erg / cm 2
مي گردد .برآورد دیگری از گداخت  H-Bنیز با در نظر گرفتن آثار ناشي از انتشار یک ضربة یوني بسیار قوی ،منجر به کاهش تقریبا
*
 . ( Ethresholdاین نتیجه ،تصدیق این موضوع است
چهار مرتبه ای چگالي شار انرژی آستانة گداخت شده است )  1.7  10 15 erg / cm 2
که مدل گداخت سریع توسط شتابدهي بلوك پالسما برای گداخت هدف جامد  H-Bفشرده نشده بسیار مناسب ميباشد .انتظار داریم که
فواید احتمالي حاصل از نتایج این تحقیق ،بتواند مباني نظری درستي را برای آزمایشهای عملي در زمینة تحقیقات گداخت -لیزر فراهم
نماید.

مقدمه
تولید انرژی از طریق گداخت مخلوطي از ایزوتوپ های هیدروژن و بور از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا واکنش
همجوشي این ایزوتوپ ها تریتیوم رادیواکتیو و نوترون های پرانرژی ایجاد نمي کند و یک واکنش مناسب بدون نوترون و
عاری از رادیواکتیو مي باشد:
1
11
4
()1
1 H  5 B  3 2 He  8.7 MeV
چون در واکنش همجوشي  ، H-Bواکنشهای جانبي وجود ندارند و ذرات آلفای تولید شده مستقیماً به انرژی
الکتریسیته تبدیل ميشوند ،بنابراین از نظر زیست محیطي سوخت خیلي تمیزی محسوب ميشود .تنها مشکل این واکنش،
بزرگ بودن سد کولني بین هستهها و کوچک بودن سطح مقطع واکنش است و برای عملي شدن آن به انرژیهای اولیة
بسیار زیاد و دماهای بسیار باال نیاز است .در حال حاضر تحقیقات گستردهای برای دستیابي به شرایط گداخت آن انجام
ميگیرد .دراین مقاله ،مدل گداخت جدیدی ارائه شده است که در آن با درنظرگرفتن آثار غیر خطي ناشي از اندرکنش لیزر
با پالسما ،انرژی مورد نیاز لیزر در دسترس خواهد بود .این مدل گداخت ،شتابدهي بلوك پالسما نامیده مي شود].[1
برآورد انرژی آستانه برای گداخت هیدروژن -بور در این مقاله از اهداف خاصي برخوردار است ،زیرا با در نظر گرفتن
ضریب ممانعت ( ،)Inhibition factorانرژی آستانه تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت و در مرحله بعدی با در نظرگرفتن
آثار ناشي از انتشار ضربه یوني ،انرژی آستانه بهبود مي یابد.

مدل گداخت سریع توسط شتابدهي بلوك پالسما

در مطالعة اندرکنش پالس های لیزری پرقدرت با توانهای پتاوات و زمانهای پالس پیکو ثانیه (  ) PW  psبا هدفهای
جامد ،یک نابهنجاری معناداری کشف شده است که به عنوان شتاب نیروی غیرخطي اثرگذار (نیروی پاندروماتیو) توضیح
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داده ميشود .بلوك های پالسمایي شبه خنثي بر اساس اندازهگیریهای استثنایي به طور وسیعي مورد مطالعه قرار گرفتهاند
]3و.[2
تولید بلوكهای پالسما توسط لیزر ،مدل جدیدی برای گداخت هسته ای است که در آن با در نظر گرفتن آثار غیرخطي
اندرکنش لیزر با پالسما ،دیگر نیازی به رسیدن به چگاليهای خیلي باال نیست و چگالي حالت جامد برای انجام گداخت
کافي ميباشد .در این مدل که به نام مدل گداخت توسط بلوك پالسما معروف است ،انرژی موردنیاز لیزر و بهرههای خیلي
باال قابل دسترسي ميباشد.
در این مدل ،در اثر اندرکنش لیزر با پالسما و وارد شدن نیروی غیرخطي اثرگذار  f NLدر دو جهت مخالف دو بلوك
پالسما تولید ميشود .بلوك های پالسمایي تولید شده در اثر نیروی غیرخطي اثرگذار ،در ناحیهای به ضخامت چندین طول
دبای ،یکي هم جهت با پالس لیزر و دیگری در خالف جهت پالس لیزر شروع به حرکت ميکنند ]: [4

شکل :1دو بلوك پالسمایي تولید شده توسط پالس لیزر

این بلوكهای پالسمایي دارای چگاليهای جریان یوني باالیي در حدود  1011 A / cm2ميباشند و با شتاب به طرف هدف
جامد حرکت کرده و به سوخت اصلي برخورد ميکنند و در نتیجه باعث گداخت سوخت اصلي ميشوند.
باپیشرفتهای اخیر در زمینة آزمایش های گداخت لیزری و کشف نیروهای غیرخطي اثرگذار که پالسمای داغ را به طرف
مرز سرد سوخت اصلي شتاب ميدهند ،اثر الیة دو گانه مشاهده شده است]: [5

شکل :2اثر الیة دو گانه در مرز پالسمای داغ و پالسمای سرد

اثر الیة دو گانه تقریباً شبیه اثر یک غالف ميباشد .وقتي پالسمای داغ به این الیة مرزی ميرسد ،این الیه باعث برگشت
جریان الکتروني به ناحیة پالسمای داغ مي شود ،بنابراین الکترونها منعکس شده و فقط یونها با سوخت اصلي برخورد
ميکنند .با برخورد جریان یوني به پالسمای سرد باید هدایت حرارتي یونها نیز در نظر گرفته شود .کاهش هدایت حرارتي
الکترونها توسط ضریب ممانعت در آزمایش های عملي گداخت لیزری مشاهده شده است ]:[6
()2

m e 1/ 2
)  K e  67 .75 K i
mi

( Ki  Ke

که در آن  K iو  K eبه ترتیب ضرا یب هدایت حرارتي یونها و الکترونها است .با در نظر گرفتن این مورد ،انرژی آستانة
گداخت کاهش ميیابد و این نشاندهندة بهبود شرایط گداخت برای تولید بهرة باال است.
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این روش به عنوان یک روش احتمالي برای بدست آوردن انرژی گداخت لختي از واکنش هستهای  H-Bبراساس
اندازه گیریهای مشاهده شده به عنوان یک نابهنجاری حداکثر مطرح ميباشد .شکل زیر ،طرح گداخت القا شده توسط لیزر
را بر اساس تولید بلوكهای پالسمایي نشان ميدهد ]: [7

شکل :3طرح گداخت توسط شتابدهي بلوك پالسما

برای تولید بلوكهای پالسمایي ،ابتدا یک پالس لیزری با طول پالس در حدود  psو شدت  10 16 W 2و انرژی کمتر
cm
از  1 Jبر روی ناحیهای با چگالي حالت جامد و به ضخامت  dکه هندسة مخروطي شکل دارد تابیده ميشود و آنرا به
پالسما تبدیل ميکند ،سپس با وارد شدن نیروی غیرخطي اثر گذار(نیروی پاندروماتیو) الیة نازکي با سرعت زیاد به
صورت بالستیک به طرف سوخت اصلي H-Bحرکت مي کند .این الیة نازك شتابدار هنگام برخورد با هدف ،فشردهتر شده
و ضخامت آن به  d 1ميرسد .در این مرحله ،به علت اندرکنش بلوك های پالسمایي تشکیل شده و برخورد آنها با هدف،
گداخت در سوخت اصلي  H-Bایجاد ميشود و با انتقال دما به تمام نقاط هدف جامد ،گداخت در آن توسعه ميیابد.
شرایط نوعي الزم برای بلوك های پالسمایي جهت انجام گداخت و انتشار آن در هدف جامد  H-Bاینست که پالسهای
لیزر ،بلوكهای پالسمایي با چگالي جریان یوني بزرگتر از  1010 A / cm2و چگالي شار انرژی بزرگتر از  4 108 J / cm2را
تولید کنند.

انتشار ضربه یوني درون هدف حاوی H-B

استتتفاده از بلوكهتتای پالستتمایي تولیتتد شتتده توستتط نیتتروی غیرخطتتي اثرگتتذار در انتتدرکنش لیتتزر -پالستتما ،در
محدودة  PW  psو چگاليهای جریان بسیار باال ،امکان گداخت در  H-Bفشرده نشده (هتدف  H-Bبتا چگتالي حالتت
جامد) را مقدور ميسازد .بلوك های پالسمایي دارای گشتاور باالیي هستند و به سمت عقب ،یعني به طرف راه انداز لیزری،
جهتگیری ميکنند .پایستگي تکانه باعث ميشود که یک بلوك انفجاری پالسما به سمت جلو ،یعني به طرف هدف حتاوی
سوخت  ، H-Bحرکت کند .این انفجار به درون هدف باعث ایجاد یک جبهة موج واکنش گرما هستهای ميگردد .اگر پالس
لیزر به طور مستقیم باعث گرمایش هدف مسطح گردد ،در اینصورت مسیر بلوكهای پالسمایي شتابدار تولید شتده توستط
نیروی غیرخطي اثر گذار اساساً عمود بر سطح هدف جامد خواهد بود .شکل زیر ،انفجتار بته درون یتک بلتوك پالستمایي
شتابدار و یک ضربة یوني را نشان ميدهد ]: [7

شکل :4بلوك پالسمایي شتابدار و انفجار ضربة یوني به درون هدف
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در هندسة تخت ،مسأله ما معادل با بلوك پالسمایي به ضخامت  Rاست .اگر ضخامت بلوك پالسما  Rدر مقایسته بتا
مسافت  R0  Rکوچک باشد (یعني  ،) R  R0  Rدر اینصورت زمان انتقتال ضتربه در عبتور از بلتوك پالستما قابتل
صرفنظر کردن خواهد بود ،بنابراین مي توان بلوك پالسمایي را طوری در نظر گرفت که گویي تمتام متادة آن یکبتاره گترم
شده است.
با فرض آنکه بلوك پالسما صلب باقي بماند ( البته این یک ساده نگری است ،چون در واقعیت بلوك پالسما تغییر شکل
ميیابد) ،معادله حرکت آن به صورت زیر خواهد بود:
dublock
()3
M block
 P1 A
dt
که در آن  M blockجرم ublock ،سرعت P1 ،فشار و  Aمساحت بلوك پالسما ميباشتد .جترم بلتوك پالستما را ميتتوان از
رابطة زیر بدست آورد:
()4
M block  0 AR
با جاگذاری این رابطه در معادلة ( )3داریم:
dublock
P1

dt
 0 R

()5
اگر فشار  P1ثابت بماند ،در اینصورت سرعت انفجار بلوك پالسما با معادلة زیر داده مي شود:
()6

P1 t

 0 R

ublock 

تا وقتي که انفجار به سطح هدف برسد ،سرعت آن با زمان افزایش ميیابد .بنابراین از رابطة زیر ميتوان نوشت :
()7
طوری که :

P1 t 2
2  0 R

2( R0  R )  0 R
P1

()8
سرعت نهایي انفجار بلوك پالسما به درون مخروط هدایت نیز با رابطة زیر داده ميشود:
()9

R0  R   ublockdt 

1/ 2

t


P 
ublock  2( R0  R) 1 
 0 R 


موج انفجاری در مدل ارائه شده توسط ما ،معادل است با یک موج ضربة یوني که توسط یک ناحیة واکتنش گرمتا هستتهای
همراهي ميشود و از طریق مخروط فشرده نشدة  H-Bانتشار ميیابد .در واقع ضربة یوني یتک ستطح ناپیوستته استت کته
باعث اتصال جریان فراصوتي با جریان فروصوتي ميشود .پس از اثر این ضربة یوني ،سرعت جریتان کتاهش ميیابتد ولتي
فشار و دما افزایش ميیابند ،و لذا جریان در حالت غیرتعادلي مي باشد و فرآیندهای برگشت ناپذیر در درون الیة ضتربه ر
ميدهند .پالسمایي که از طریق این موج ضربه جریان ميیابد گرم ميشود تا فشترده شتود .در واقتع ضتربهای کته در طتي
فرآیند انفجار دروني ایجاد ميشود ،باعث فشردگي سوخت مي گردد .بنابراین در این متدل گتداخت ،یتک مقتدار بتزرگ و
معیني از انرژی پالس لیزری  Einدر یک ناحیة محدود و مشخص آزاد ميشود و درنتیجتة ایتن عمتل یتک متوج انفجتاری
توسط بلوكهای پالسمایي شتابدار آغاز مي گردد که در رأس آن یک موج ضربة یوني وجود دارد .ناحیة ضربة یوني جلتوتر
از ناحیة گرمایي الکترون ميباشد .در واقع اگر فرض کنیم که تمام انرژی در ابتدا بته الکترونهتا داده ميشتود ،در اینصتورت
ابتدا یک ناحیة گرمایي الکترون ظاهر ميشود ،سپس به دنبال آن یک ناحیة تعادلي به وجود ميآید و در نهایتت یتک ناحیتة
ضربة یوني شکل ميگیرد .تابش ترمزی باعث کاهش دمای الکترون ميگردد ،یعني دما در ناحیتة گرمتایي الکتترون کتاهش
ميیابد و لذا ناحیة گرمایي الکترون کوتاهتر شده ولي ناحیة تعادلي طوالنيتر ميشود و در نتیجته دمتای یونهتای ضتربهدار
شده افزایش مي یابد .بنابراین قدرت ضربة یوني تمایل دارد که از طریق تابش ترمزی الکترون افزایش یابتد .در واقتع بختش
عمدة انرژی پالس لیزر توسط الکترونها جذب شده و باعث گرمایش دمای موج گرما هستهای ميشود و این گرمایش نیز به
علت ضریب هدایت حرارتي باالی الکترونها منجر به افزایش دمای ناحیة گرمایي الکترون مي گردد و در نتیجه یونهتای بتاال
جریاني ناحیة ضربة یوني از طریق تعادل الکترون -یون گرم ميشوند و قدرت ضربة یوني افزایش ميیابد .البته باید به ایتن
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نکته نیز توجه کرد که گرمایش یونها فقط زماني باعث افزایش قدرت ضربة یوني مي شود که مکان گرمایش نسبت به ناحیة
ضربة یوني ،پایین جریاني باشد .اگر مکان گرمایش نسبت به ناحیة ضربة یوني ،بتاال جریتاني باشتد ،در اینصتورت قتدرت
ضربة یوني کاهش خواهد یافت .از آنجایي که شتاب یونها به صورت الکترودینامیک بوده و گرماجنبشي نميباشد ،بنتابراین
بلوكهای پالسمایي (پیستونها) به شدت جهتدار شده و دارای دمای پایین ميباشند.

محاسبات هيدرودیناميكي بر اساس طرح گداخت سریع توسط ضربه یوني

با استفاده از قوانین پایستگي جرم ،تکانه و انرژی ،روابط رانکین -هوگونیوت را بر اساس مدل گداخت سریع توسط ضربة
یوني به شکل زیر مي نویسیم:
0uionshock  1ublock

()11

2
2
P0   0uion
 shock  P1  1ublock

()11
()12

2
uion
P
u2
P
 shock
 0  1  block  1
2
0
2
1

0 

که در آنها اندیسهای  0و  1به ترتیب کمیتها را در جلو و عقب موج ضربه نشان مي دهند.
اگر فرض کنیم که بلوك پالسما به صورت گاز کامل باشد ،در اینصورت پس از اندکي محاسبه داریم:
()13

1 (  1) P1  (  1) P0

 0 (  1) P1  (  1) P0

در گداخت هستهای به روش محصورسازی لختي ،ضربههای خیلي قوی بسیار مهمتر هستند .برای چنین ضتربههایي ،وقتتي

که  P1  1ميباشد (فشارهای خیلي باال) ،از رابطه ( )13داریم:
P0

()14
در حالت چگالي حدی ،به ازای    5داریم:
3

()15

1   1

0   1
1
4
0

این نتیجه )  ، ( 1  40منجر به مقادیری از ماگزیموم دمای یون خواهد شد که این مقادیر چهار مرتبه از مقادیر بدست
آمده با در نظر گرفتن ضریب ممانعت کمتر هستند.

نتایج و برآورد انرژی آستانة گداخت در هدف

برای ارزیابي جزئیات مربوط به مدل گداخت سریع توسط ضربة یوني ،از محاسباتي استفاده ميکنیم که بسیار نزدیک به
محاسبات  Chuميباشد ،زیرا مدل گداخت سریع توسط ضربه یوني از مکانیزمهایي تبعیت ميکند که به طور واقعي توسط
 Chuتأیید شدهاند ]: [8
معادالت هیدرودینامیکي شامل معادلة پیوستگي چگالي ،معادلة آهنگ واکنش ،معادلة حرکت الکترونها ویونها ،معادلة دمای
لکترون و معادلة دمای یون مي توانند ساختار و رفتار یک موج واکنش گرما هستهای را به خوبي توصیف کنند.
*
چگالي جریان پرتو یوني در بلوك پالسمایي شبه خنثي )  (Jباید فراتر از یک مقدار چگالي جریان آستانه )  ( Jباشد تا
بتواند باعث ایجاد امواج واکنش گرما هستهای در گداخت هدف جامد  H-Bشود:
*
11
2
J  J  10 A / cm
()16
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با فرض همدمایي الکترونها و یونها )  ( Te  Tiبه هنگام گداخت و صرفنظر کردن از هدایت حرارتي یونها و اعمال شرایط
مرزی مناسب در سیستم معادالت هیدرودینامیکي مسأله ،معادلة نهایي انرژی به صورت زیر بدست ميآید:
()17

T
4 u 2mi 
Wi  We  ATe1/ 2  Te

) (Ke e
3 x 3kb  x
x

با استفاده از معادلة ( ،)17ماگزیموم دمای یون در هدف جامد  H-Bبدست ميآید .شکل زیر ،منحنيهای ماگزیموم دمای
یون را با در نظر گرفتن ضریب ممانعت برای پالسمای هیدروژن -بور نشان میدهد:

شکل :5ماگزیموم دمای یون را با در نظر گرفتن ضریب ممانعت

درشکل ، 5چگالي شار انرژی آستانه برابر است با:
()18

*
Ethreshold
 7.7  10 15 erg / cm 2

در حالت آستانه ،اتالف تابش ترمزی با هدایت حرارتي الکترونها برابر ميشود .منحنيهای پایین حالت آستتانه ،مربتوط بته
احتراق ساده ميباشند که بعد از رسیدن به یک مقدار ماگزیموم شروع به کاهش ميکنند و منحنيهای باالی حالتت آستتانه،
مربوط به گداخت ميباشند که همواره در حال افزایش دما هستند.
یک تجدیدنظر در محاسبات ،با درنظتر گترفتن اثتر ضتربه یتوني ،منجتر بته کتاهش چگتالي شتار انترژی آستتانه گردیتده
است(شکل:)6
*
15
2
()19
Ethreshold  1.7  10 erg / cm
از مقایسة این نتایج با یکدیگر به نظر ميرسد که نتایج اندکي متفاوت ميباشد .زیرا در اثر ضربة یوني چگالي شار انرژی
*
 Ethresholdتقلیل مي یابد .در واقع این نتیجه ،تصدیق این موضوع است که مدل گداخت سریع توسط ضربة یوني
آستانه
برای گداخت هدف جامد فشرده نشده  H-Bبسیار مناسب ميباشد.

شکل :6ماگزیموم دمای یون را با در نظر گرفتن اثر ضربه یوني
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