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چکیده
در رویکرد هیدرودینامیکی ایده آل در پالسمای داغ همجوشی ،اغلب در تقریب ساده ،پالسما به صورت محیط بی درو
مفروض می گردد .مطابق نتایج تجربی ،اعمال شرایط اتالف انرژی به واسطه نقش هدایت گرمایی الکترونی به خصوص
در همجوشی محصور شده لختی با روش احتراق سریع جهت دست یابی به شرایط مطلوب احتراق و اشتعال سوخت
الزامی است .لذا با در نظر گرفتن عبارت هدایت گرمایی الکترونی در معادالت هیدرودینامیکی حاکم بر رفتار پالسما،
قوانین مقیاسی انفجار درونی پالسمای همجوشی با هندسه استوانه ای مورد مطالعه قرار گرفت و مطابق نتایج بدست
آمده ،شرایط ناوردایی کمیت های اصلی نظیر چگالی ،فشار و دما با کنترل دستی پارامترهای آزاد بر مقیاس بندی انرژی
راه انداز با هندسه مفروض ،مورد تحلیل و بررسی شد.

کلید واژه
پالسما داغ ،همجوشی محصور شده لختی ،حل خود مشابه ،هدایت گرمایی

 .1مقدمه
هم اکنون یکی از بزرگترین دغدغه های بشررر در حوزه انرژی تولید و دسررتیابی به منابع جدید ،مطم ن و
پایدار بوده که در این میان انرژی گداخت هسرررته ای یکی از امید بخش ترین گزینه ها قلمداد می شرررود .در
همین راستا ،طراحی و آزمایشات در حوزه انرژی هسته ای از طریق گداخت هسته ای ،تجربه ای بسیار گران
و هزینه بر اسررت[. ]4-1لذا طراحی سرراچمه های سرروخت با بهره انرژی باال از سرروژه های داغ در این حوزه
اسرت .مارافا ،مشرابه تحقیقات آزمایشرگاهی اخترفیزیکی در همجوشری هسرته ای نیز ،امکان مقیاس پذیری
طراحی ها جهت انجام آزمایشررات بعدی نقشرری کلیدی دارد .سرراده ترین و مرسرروم ترین روش مقیاس بندی
کمیت های اصررلی شررعاچ سرراچمه ،جرم و انرژی عبارتند از  r    r , M    3M , E   3 Eکه در آنها
متغیر خودر مشابهی  ξپارامتر بدون بعد است[.]8-5

در بیشتر پژوهش های مقیاسی اغلب شرایط هیدرودینامیکی بی دررو برای ساچمه سوخت مفروض است که
با توجه به واقعیت حاررور عوامل اِتالفی و مهمترین آنها هدایت گرمایی باید در این محاسرربات مد نظر قرار
گیرد .فرآیند هدایت حرارتی به طور عمده توسط الکترونها که سبکتر و سریعترند انجام می شود ،در حالی
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که اثر یون های سرررنگین و کند در این مورد ،می تواند تا حد باالیی ناچیز باشرررد .در تقریب اول فرآیند به
صررورت پخش الکترون ها در زمینه ای مرکب از یون های سرراکن در نظر گرفته می شررود .در همجوشرری
محصور شده لختی و بیشتر در حوزه احتراق مرکزی ،با توجه به نقش کدری یا شفافیت تابشی ساچمه ،بیشتر
نقش هدایت گرمایی تابشری مطالعه شرده است[ .]9در همجوشی محصور شده لختی به روش احتراق سریع،
به علت ترابُرد انرژی توسررط الکترون های فوق نسرربیتی ،نقش اِتالفی هدایت گرمایی الکترونی در پالسررمای
داغ در مرحله احتراق و اشرتعال محسروس اسرت[ .]11-11لذا گنجاندن سهم ا ین عامل باعث درک بهتری از
جزییات مقیاسرری پارامترهای دینامیکی اصررلی سرروخت فشرررده می گردد .بدین منظور با معرفی پارامتر های
توصیف کننده دینامیک سیستم و اعمال تبدیالت خود مشابهی درون دسته معادالت هیدرودینامیکی پالسما به
دنبال برقراری شرایط ناورداری کمیت های اصلی مقیاس بندی نظیر انرژی سوخت ،دما ،تبهگنی خواهیم بود.

 .2معادالت هیدرودینامیکی پالسمای داغ
یکی از هندسه های مرسوم در همجوشی محصور شده لختی به روش احتراق سریع ،سوخت دوتریوم ر
تریتیوم با طراحی استوانه ای به همراه غالف فلزی سنگین است که توسط باریکه یونی سنگین دوّار احتراق و
اشتعال می یابد(شکل .)1

شکل  1مراحل احتراق و اشتعال ساچمه سوخت استوانه ای در روش احتراق سریع به کمک باریکه یونی [.]11

برای اسرتخرا روابط مقیاسی ،باید یک ستون استوانه ای از پالسمای داغ فشرده در فاای خالء احاطه کننده
را در نظر بگیریم(پالسرمای فشرده با مرز آزاد) .در این حالت معادالت هیدرودینامیکی سیال تک رره ای یک
بعدی (با تقارن سررمتی) که شررامل معادالت بقای جرم ،تکانه و انرژی در نمایش الگرانژی سرریال اسررت ،به
صورت معرفی می گردد[:]11-14
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که در آن معادله حالت گاز ایده آل برای پالسرما دوتریوم – تریتیوم مفروض گشته و برای پالسما های مواد
با  Zپایین مجاز است و واحد دما به گونه ای انتخاب شده که برای فشار و انرژی ویژه سوخت داریم[:]15
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که در آن ضریب  ،γشاخص بی دررو پالسمای دوتریوم ر تریتیوم است و  κضریب هدایت گرمایی است که
به فرم تابعیت توانی زیر انتخاب می شود[:]11
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که در آن * m ،κو  nضرررایب ثابت بوده و انتخاب ضرررایب توانی  mو  nوابسررته به نوچ مکانیزم هدایت
گرمایی و هندسره مورد مطالعه اسرت .برای مقایسره روابط مقیاسری حاصرل در شرایط حاور و عدم حاور
جمله هدایت گرمایی ، qth ،در رابطه( ،)3مس له مقیاس بندی را در دو وضعیت بررسی می کنیم .در مختصات
اسرتوانه ای ،مقادیر اختیار شده در حالت هدایت گرمایی الکترونی نمای توان های  m  0, n  5 / 2و حالت
بی دررو خالص  *  0هستند[.]18-11

 .3حل خود ـ مشابه
شکل تابعیت مقیاسی کمیت های اصلی پالسما به صورت کلی زیر نوشته می شوند
()6
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که در آن  1الی   2ضررایب نامعّین و ثابت هستند .اگر موفق شویم توان های  را تعیین کنیم ،به این معنی
است که معادالت دارای جواب های خود ررر مشابه با ضرایب مشخص هستند .با جایگذاری مقادیر رابطه ()6
در معادالت بقای جرم ،تکانه و انرژی ( )1الی ( )3داریم
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با مقایسه روابط اخیر با معادالت ( )1الی ( )3روابط جبری میان ضرایب  1الی   2به صورت زیر می گردد
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با حل دسرته معادالت جبری باال ،مقادیر پارامتری  αها بر حسرب ضریب   4محاسبه و در جدول  1نمایش
داده شده است .همان گونه که از شکل روابط حاصل مشاهده می شود برای کمیت های اصلی روابط مقیاسی
با حاور هدایت گرمایی الکترونی تنها وابسته به پارامتر   4می باشد.
جدول  1تابعیت روابط مقیاسی کمیت های مهم دینامیکی در همجوشی محصور شده لختی با سوخت استوانه ای با حاور و
عدم حاور هدایت گرمایی الکترونی
فاقد هدایت گرمایی
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هدایت گرمایی الکترون
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مقیاس بندی معمول کمیت ها که در بخش نخست با معرفی روابط شعاچ ،جرم و انرژی به صورتr    r ،

 M    3M ،و  E    3Eآغاز گردید مطابق رابطه مندر در ستون آخر جدول ( )1به اِزای پارامتر های
 3   4  0ارضاء می گردد.
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یکی از کمیت های فرعی در رفتار مسرریر تحول فرایند احتراق و اشررتعال سرروخت مورد توجه اسررت ،پارامتر
آنتروپی پالسما است که درجه تبهگنی کوانتومی سوخت را مشخص می کند .معموال تمایل داریم در موضوچ
مقیاس بندی درباره مقیاس پذیری این کمیت نیز اطالعی داشررته باشرریم .مطابق جدول ( )1ناوردایی دینامیک
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 به ترتیب 4  مقدار، برای مثال. قابل حصول است 4 سوخت با حاور هدایت گرمایی با تغییر دستی پارامتر
 در ستون نخست جدولM , E ,  , I , p  قادر به ناوردایی کمیت های-3 ،-3/7 ،+9 ،-1 ،-1 با اختیار مقادیر
.) خواهد بود1(

 نتیجهگیری.4
.قوانین مقیاسی به دست آمده برای پالسمای با هدایت حرارتی الکترونی و پالسمای بی دررو متفاوت است
وقتی سیستم هیدرودینامیکی با منابع دیگر انرژی همچون الکترونهای داغ در ارتباط باشد همچنان قوانین
 قوانین مقیاسی که به صورت تحلیلی به. حفظ خواهد شد و در توافق خواهد بود،تشابه با حاور منبع انرژی
دست آمده است معتبر بوده و اغلب به عنوان ابزاری کارآمد در شبیه سازی عددی طراحی سوخت مورد استفاده
.قرار می گیرند
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