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چکيده:
احتراق سریع در قالب قرص مخروطی سوخت دوتریوم -تریتیوم با باریکه دوترون ،ایجاد شده توسط اندرکنش
لیزر-پالسما ،مد نظر قرار گرفت .سپس سوخت یکنواخت پیش فشرده ،تا چگالی  333gcm-3توسط باریکه دوترون
با توزیع ماکسولی گرم شد .در این مقاله ،اتالف انرژِی و نفوذ دوترون های چند مگا الکترون ولتی درون این سوخت
یکنواخت ،با در نظر گرفتن پراکندگی االستیک هسته ای ،پراکندگی کولنی تحت زوایای بزرگ و اثرات تجمعی
پالسما ،محاسبه شده است.
کلمات کليدي :احتراق سریع ،توان توقف ،لگاریتم کولمب ،باریکه دوترونی.

مقدمه :
یکی از روش های همجوشی محصور شدگی لختی ،احتراق سریع است .در این روش ،تراکم سوخت و
احتراق در دو مرحله مجزا صورت می گیرد .بدین صورت که ابتدا سوخت تا چگالی های باال ،اما با دمایی
بسیار پایین تر از دمای احتراق ،متراکم شده ،سپس سریعا مقدار اندکی از این سوخت پیش فشرده را توسط
باریکه های یونی یا لیزری گرم نموده ،تا به دمای احتراق رسیده و تشکیل لکه داغ را می دهد[.]1
در ایده اولیه احتراق سریع ،لیزرهای پالسی پر شدت ،در نتیجه اندرکنش لیزر با سطح هدف ،ایجاد
باریکه پر شدت الکترونی نموده ،سپس باریکه الکترونی تولیدی با نهشت انرژی در بخش کوچکی از مرکز
سوخت پیش فشرده ،ایجاد لکه دا غ و در نهایت احتراق می نمود .برد طوالنی ،عدم توانایی نهشت انرژی
موضعی و همچنین مشکالت ناشی از کانونی کردن باریکه الکترونی بر روی هدف ،محققان را بر آن داشت
تا از باریکه های یونی جهت ایجاد لکه داغ استفاده کنند[2و ..]3بدین صورت که در هدف همجوشی،
صفحات خاصی تعبیه شده که لیزر فرودی در اثر اندرکنش با این صفحات ،ذرات باردار مورد نظر را تولید
می کند(شکل ( .))1بنابراین بررسی نهشت انرژی ذرات باردار در پالسمای همجوشی از اهمیت فراوانی
برخوردار است.
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شکل( :)1تصویر طرح واره احتراق سریع ،راه اندازی شده به وسیله یون های ایجادی در نتیجه اندرکنش لیزر با صفحه مبدل.

سطح مقطع پراکندگی االستيک ذرات باردار سبک
فرآیندهای فیزیکی دخیل در طول کند شدن ذرات باردار فرودی در پالسمای همجوشی عبارتست از:
 -1پراکندگی االستیک کولنی با الکترون های پالسما.
 -2پراکندگی االستیک کولنی و پراکندگی االستیک هسته ای با یونهای پالسما(شامل جمله تداخلی).
 -3برهمکنش هسته ای با یونهای پالسما.
 -4برهمکنش تابش ترمزی با یونهای پالسما(ناچیز).
سطح مقطع پراکندگی االستیک ذرات باردار تجربی ،شامل مولفه های پراکندگی کولنی ،پراکنددگی هسدته
ای و جمله تداخلی می باشد .سطح مقطع کولنی را با استفاده از رابطه تحلیلی زیر می توان محاسبه کرد.
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سپس با تفریق سطح مقطع کولنی از سطح مقطع کل ،سطح مقطع هسته ای و تداخلی بدست می آید .در
رابطه باال زیروند  fنماد پالسمای زمینه و زیروند  pنماد ذره باردار فرودی می باشد.
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جهت محاسبه سطح مقطع دیفرا نسیلی هسته ای تحلیلی شامل جمله تداخلی ،بسط چند جمله ای دقیق زیر
پیشنهاد می گردد[:]4
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در رابطه باال μ ،کسینوس زاویه پراکندگی در مختصات مرکز جرم η ،پارامتر کولمب و  lmaxبزرگترین مرتبده
موج جزئی در پراکندگی االستیک هسته ای است.
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توان توقف ذرات باردار ناشی از پراکندگی هسته اي (شامل جمله تداخلی)
توان توقف ذرات باردار فرودی در پالسمای همجوشی ،از رابطه زیر محاسبه می شود[:]5
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توان توقف ذرات باردار ناشی از پراکندگی کولنی
جهت محاسبه توان توقف ذره باردار در پالسمای همجوشی ،از تئوری لی[ ،]6استفاده شده است:
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در این رابطه،

dE f
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توان توقف ذره باردار فرودی در نتیجه اندرکنش با ذرات باردار پالسمای محیط
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در روابددط بدداال  Z p eبددار ذره فددرودی ) Vf( Vp ، x  V p2 / V f2 ،سددرعت ذره فددرودی (ذره پالسددما)،
p
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می باشد .در حاالت غیر تبهگن ،لگاریتم کولمب از رابطه )  Ln  Ln( D / p minمحاسبه می شود که در

آن  Dطول دبدی و  pm in  p2  (h / 4mr u ) 2اسدت p   e p e f / m r u .پدارامتر برخدورد کالسدیکی
تحت زاویه پراکندگی  mr ،03جرم کاهیده و  uسرعت نسبی ذرات است .با این وجود در پالسدماهای بدا
چگالی باال و دمای پایین ،اثرات تبهگنی الکترونهای (نه یون ها) پالسما در محاسبات  Dو  pminمی بایست

مد نظر قرار گیرد (شکل(.))2

شکل( :)2بررسی و محاسبه اثر تبهگنی الکترون های پالسمای همجوشی در لگاریتم کولمب

با در نظر گرفتن اثرات تجمعی پالسما ،توان توقف به صورت زیر محاسبه می گردد:
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در ادامه ،فرض ها و تخمین های اولیه ای را که جهت انجام محاسبات به کار برده ایدم ،بیدان مدی کندیم.
فرض می کندیم سدوخت پدیش فشدرده شدامل مخلدو

 53 -53دوتریدوم-تریتیدوم ( )D-Tدارای چگدالی

یکنواخت  =333g.cm-3و دمای ( T=1KeVفرض می کنیم دمای الکترونها و یونهای پالسما یکسان اسدت)
باشد .همچنین فرض می کنیم که سوخت پیش فشرده  D-Tدر ابتدا در حالت سکون قرار دارد ،زیرا سدوخت
در مدت زمانی که در ماکزیمم ( rدر اینجا  rشعاع توقف یون فرودی ،معادل با شعاع لکه داغ ،اسدت) قدرار
دارد ،تقریبا ایستا است.
در طول تشکیل لکه داغ (در اثر نهشت انرژی باریکه یون فرودی) ،چگالی ناحیه مزبدور تیییدرات بسدیار
ناچیزی داشته ،در حالیکه دما به صورت قابل توجهی افزایش می یابد[ .]7بنابراین فدرض بدر ایدن اسدت کده
چگالی لکه داغ قبل و بعد از نهشت انرژی باریکه یون فرودی ثابت بوده و لگاریتم کولمب تنها با تیییر دمای
(شکل(.))3

لکه داغ ،تیییر خواهد کدرد

شکل( :)3نمودار تیییرات لگاریتم کولمب با دما به ازای چگالی های  =333g.cm-3 ،=233g.cm-3 ،=133g.cm-3و
=433g.cm-3

محاسبه توان توقف کل
توان توقف ذرات باردار (دوترون ها) در پالسمای همجوشی در شکل( )4نشان داده شده است .دوترون
های فرودی در اثر پراکندگی کولنی با الکترونها و یونهای (دوتریوم-تریتیوم) پالسما و نیز پراکندگی االستیک
هسته ای با یونهای پالسما کند شده و انرژی خود را در محیط پالسمای همجوشی به نهشت می گذارند.
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با مشاهده شکل ( )4می توان دریافت که در انرژی های پایین دوترون فرودی ،پراکندگی کولنی نقش اساسدی
در توان توقف را بازی می کند .پیک توان توقف مشاهده شدده در شدکل( ،)4ناشدی از پراکنددگی کدولنی بدا
یونهای پالسما و اهمیت این فرایند در انرژی های پایین دوترون فرودی است .با افزایش اندرژی دوتدرون هدا
پراکندگی االستیک هسته ای حائز اهمیت می یابد و می بایست در محاسبات مد نظر قرار گیرد

شکل( :)4توان توقف دوترون ها در پالسمای پیش فشرده  D-Tبا چگالی  ne=7.2×1325در دمای  .T=13KeVخط چین آبی،
توان توقف پراکندگی کولنی ،خط چین-نقطه قرمز ،توان توقف پراکندگی هسته ای و نمودار سیاه رنگ توان توقف کل را نشدان
می

دهد.

محاسبه برد ذرات باردار
برد ذرات باردار فرودی در پالسمای  D-Tرا از رابطه زیر می توان محاسبه نمود.
1

 dE NI dE Coul 
R 

 dE
ED
dx 
 dx
0

()8

که در رابطه باال  EDانرژی ذره باردار فرودی است .شکل( )5برد دوترونهای فرودی را بده ازای اندرژی هدای
فرودی مختلف  EDدر پالسمای با چگالی  =333g.cm-3بر حسب تیییرات دما نشان می دهد.

شکل( :)5برد دوترون ها در پالسمای پیش فشرده  D-Tبا چگالی  ne=7.2×1325در دماهای T=1KeVو
 .T=13KeVنمودارهای خط چین سبز و قهوه ای برد کولنی و نمودارهای قرمز و آبی برد کل را نشان می دهد.
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همانگونه که از شکل( ) 5مشاهده می شود در انرژی های پایین دوترون فرودی اثر پراکندگی االستیک هسته
ای موجب می شود که برد دوترون ها افزایش یابد.
نتيجه گيري
در این مقاله ،توان توقف و برد یون های دوترون ،که در نتیجه اندرکنش لیزر با صفحه مبدل ایجاد می
شود ،محاسبه شده است .این بررسی در روش احتراق سریع ،که یکی از راههای رسیدن له همجوشی
محصور شدگی لختی است ،حایز اهمیت است .یون های فرودی ،در نتیجه اندرکنش های کولنی با الکترون
ها و یون ها ،و نیز اندرکنش االستیک هسته ای با یون های پالسما ،انرژی خود را در پالسمای همجوشی به
نهشت گذاشته و با ایجاد لکه داغ ،موجب احتراق و انفجار سوخت همجوشی می شود .در بررسی توان
توقف یون های فرودی باید توجه کرد که می بایست ،نه تنها اندرکنش کولنی یون های فرودی با الکترون ها
و یونهای پالسمای همجوشی مد نظر قرار گیرد ،بلکه اندرکنش االستیک هسته ای یون های پالسما نیز در
توان توقف یون های فرودی نقش موثری را ایفا می کنند .از طرفی اثرات اندرکنش االستیک هسته ای بر
روی توان توقف به ازای انرژی های ب االی ذره فرودی قابل توجه است .با توجه به معین بودن چگالی
پالسمای پیش فشرده و ابعاد لکه داغ ،که عموما توسط شبیه سازی ها بدست می آید ،بررسی این اثرات ،می
تواند به تعیین محدوده مجاز انرژی برای باریکه های یون فرودی ،با در نظر گرفتن وابستگی برد این ذرات
به دمای پالسما ،کمک نماید.
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