بررسی رفتار مگنتوهیدرودینامیکی پالسما در ساچمههای  ICFدر روش اشتعال سریع با
حضور میدان مغناطیسی خارجی
*

اکبر پروازیان -هادی داوری

دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده فيزيك

چكيده
اشتعال سريع يكي از روشهاي همجوشي در محصورسازي به روش لختي ) (ICFاست که دراثربرهمكنش باريكه پر
انرژي يوني يا لیزري با فلز تعبیه ش د در داخل سدداهمه سددوخت دوتريم-تريتیم ،الكترونهاي نسددبیتي(پروتونهاي
پرانرژي) با انرژي هن ين مگا الكترونولت) (MeVتولی ميشون  .سپس الكترونها به سرعت درون سوخت فوق هگال
نفوذ ميکنن و با جايگذاري انرژي خود در ناحیه کوهكي از ساهمه باعث گرم ش ن آن تا دماي  01 keVميشون که
در نهايت باعث اشتعال در ساهمه

ميگردد.

بااستفاد از ساهمههاي استوانهاي و اعمال يک می ان مغناطیسي خارجي ميتوان جريان پالسما را بیشتر در مرکز ساهمه
و روي محور استوانه متمرکز کرد تا اتالف گرمايي ناشي از برخورد ذرات پالسما با ديوار هاي ساهمه به کمترين مق ار
خود برس و در نهايت باعث افزايش بهر انرژي شود.اين روش به عنوان همجوشي در ه فهاي مغناطی

)(MTF

0

شناخته ميشود .ما با مقايسه حالت حضور می ان مغناطیسي با ش ت  5تسال و حالت ب ون حضور می ان مغناطیسي
تفاوت دو حالت را به وسیله ک

MHD2D

بررسي کرديم و افزايش نسبي دما و هگالي را در حالت وجود می ان

مغناطیسي نسبت به حالت دوم در مرکز منطقه داغ 2را نشان داديم.
واژههای کليدی :همجوشي،ساهمه،روش لختي،اشتعال سريع  ،D-Tه ف هاي مغناطی

،MTFمعادالت MHD

مقدمه
استفاد از انرژي همجوشي هسته اي به روش لختي( )ICFيكي از بخشهاي مهم فیزيک گرما هستهاي طي
هن دهه اخیر را به خود اختصاص داد است] .[2،0محصورسازي به روش لختي خود داراي انواع مختلف
است که در شیو مت اول آن يک ساهمه که حاوي مخلوط ) D-Tسوخت) ميباش را طي ههار مرحلهي
پرتودهي،تراکم،اشتعال و انفجار قرار ميدهن  .در بیشینه تراکم ،شعاع سوخت از مرتبه يک میليمتر به يک دهم

Target Fusion

4Magnetized
2Hot-Spot
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01

میليمتر ميرس و باعث هگال ش ن سوخت تا مرتبه  01 – 01 ion/m3يعني در ح ود  511الي 0111
برابر سوخت جام ميگردد و دماي سوخت نیز به بیش از  01 keVميرس و سوخت به صورت يونی
- 01

در

-9

ميآي که به آن پالسما گفته ميشود .کل اين فرآين در فاصله زماني  01 – 01ثانیه انجام ميگیرد و نرخ
برهمکنش همجوشي هستهاي افزايش ميياب ]0و.[4
واکنش اصلي همجوشي به صورت زير است:
𝑉𝑒𝑀 𝐷 + 𝑇 → 𝑛 + 𝐻𝑒 + 17.6

()0

اشتعال سریع ): (Fast Ignition
يكي از روشهاي مورد استفاد در محصورسازي لختي ،اشتعال سريع است] .[6،5در اين روش  ،پرتودهي به
ساهمه سوخت در دو مرحله انجام ميگیرد؛ مثال در ،0HiPERپرتودهي در مرحله اول با انرژي در ح ود
 01kJبه منظور گرم و متراکم ساختن ساهمه و در مرحله دوم با انرژي در ح ود  211kJبه منظور ايجاد جرقه
اشتعال و در نهايت انجام همجوشي ،مورد استفاد قرار ميگیرد] .[0در مرحله دوم پرتودهي ،پرتوهاي لیزر
خود نمي توانن به درون پالسماي فوق هگال داخل ساهمه نفوذ کنن از اين رو با مكانیسم خاصي به عنوان
مثال با قرار دادن ورقه نازکي از آلومینیوم در مقابل پرتو لیزر و تولی الكترونهاي نسبیتي (با انرژي -01MeV
 )0باعث ايجاد جرقه اشتعال درون پالسما و در نهايت انجام همجوشي ميشون  .از مزيت هاي اين روش
استفاد از لیزرهايي با پرتوهاي کم انرژي تر است به عنوان مثال در لیزرهاي مورد استفاد در مرکز تحقیقات
همجوشي آمريكا ( )NIFکه از روش اشتعال مستقیم استفاد ميشود به پرتوهايي با انرژي در ح ود  2 MJنیاز
است] [8اين در حالي است که لیزر مورد استفاد در  HiPERطبق توضیحي که در ابت ا داد ش براي همجوشي
به روش اشتعال سريع از پرتوهايي با انرژي بسیار کمتر بهر ميبرد ،همچنین برخورداري از بهر انرژي )(Q

باالتر نسبت به حالتهاي ديگر و ع م نی از به تقارن ساهمه (به خصوص براي کم کردن اثر ناپاي اري رايلي-
تیلور) در مرحله پرتودهي از عوامل موثر ديگري در استفاد از اين روش است].[2
معادالت مگنتوهيدرودیناميكی ): (MHD

به طورکلي پالسما توسط دوم ل سیالي و نظريه جنبشي توصیف ميشود .در م ل سیالي که ساد ترين و
معموليترين آن  MHDاست پالسما بر حسب کمیتهاي خوشتعريف و هموار نظیر هگالي و سرعت میانگین
در حوالي هر مكان توصیف ميشود .م ل سیالي تازماني معتبر است که ذرات پالسما از لحاظ برخوردي در
سطح بااليي باشن به طوري که بتوان توزيع سرعت ها را با تقريب خوبي توسط توزيع ماکسول-بولتزمن در
نظر گرفت .در اين م ل المانهاي حجمي سیال مورد بررسي قرار ميگیرن .

4-The High Power laser Energy Research
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معادالت  MHDمربوط به پالسما عبارتن از:
𝜌𝜕

− ∇. (𝜌𝑣) = 0

()2
1

)− ∇.(ρνν) = −∇P + 𝜇 B×(∇×B

()0

0

𝑡𝜕

𝑣𝜌𝜕
𝑡𝜕

()4

+ ∇.)Uν( = − P∇.ν

()5

(= ∇×)ν×B

∂U
∂t
∂B
∂t

که به ترتیب روابط حاکم بر هگالي جرم ،تكانه ،انرژي و می ان مغناطیسي براي پالسماي مورد نظر ما را
ميده  .کمیتهاي موجود در معادله  ρ ،هگالي جرم سیال  ν ،سرعت سیال  P ،فشار سیال و  Bبزرگي می ان
3
2

مغناطیسي و  Uهگالي انرژي داخلي سیال که با فشار رابطه = P

P
γ- 0

=  Uدارد ميباشن .

هون حل تحلیلي معادالت  2الي  5کار دشواري است ميتوان شرايط ساهمه را در منطقه داغ براي حالتهاي
با ان از می ان مغناطیسي متفاوت به صورت ع دي در يک برنامه کامپیوتري محاسبه و تغییرات آن را بررسي
نمود و نتايج را با حالت ب ون حضور می ان مغناطیسي خارجي مقايسه کرد.
مشخصات ساچمه هدف :

استفاد از ساهمههاي استوانهاي باعث مي شود تا زمان محصور سازي پالسما در ساهمهها را افزايش دهیم به
اين ترتیب که با اعمال يک می ان مغناطیسي خارجي جريان پالسما بیشتر در مرکز ساهمه و روي محور استوانه
متمرکز ميگردد و اتالف انرژي ناشي از برخورد پالسما با ديوار هاي ساهمه نیز به کمترين مق ار خود ميرس
و در نهايت اين کار باعث افزايش بهر انرژي خواه ش ]01و .[00اين روش که به عنوان همجوشي در
ه فهاي مغناطی ) (MTFشناخته ميشود ،اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است[.]02
براي ساهمه استوانهاي در شرايط زير اشتعال انجام ميگیرد:
KT = 5-0 keV,
ρR ≥ 1/3-1/6 g⁄cm2

()6

ميتوان با اعمال می ان مغناطیسي ،مق ار کمینه پارامتر  ρRرا باز هم از مرتبه  01–01نیز کوهکتر کرد و اين
يعني توان لیزر مورد نیاز براي همجوشي در يک دماي ثابت که با رابطه زير با پارامتر  ρRوابسته است مق ار
قابل توجهي کاهش ميياب ].[00
()0

∝ لیزر𝑃
2

)(ρR

زمان اشتعال

اين امر زماني اتفاق ميافت که ذرات آلفاي با انرژي  0/5 MeVتقريبا مغناطی

ش

باشن به طوري که شعاع

الرمور آنها  R( 𝑟𝛼𝐿 ≃ Rشعاع ساهمه است) گردد در نتیجه ذرات آلفا در ساهمه محصور ميگردن و انرژي
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آنها براي باال نگه داشتن دماي ساهمه و کم کردن اتالف انرژي مورد استفاد قرار ميگیرد .در اين حالت شرط
الزم براي اشتعال به صورت زير بیان ميشود:
5

BR ≥ 6 ×01 Gcm

()8

که در آن  Bش ت می ان مغناطیسي خارجي در حالت فشرد و  Rشعاع ساهمه استوانه اي است].[02
در بیشینه فشردگي ،می ان مغناطیسي در منطقه داغ نیز به همرا سیال فشرد ميگردد براي اثبات اين مطلب
کافي است فرض کنیم شار در لحظه قبل از فشردگي برابر  𝜑0 = 𝐵0 𝜋𝑅02باش سپس در زمان بیشینه فشردگي
شار برابر  𝜑1 = 𝐵1 𝜋𝑅12ميگردد ،طبق پايستگي شار می ان مغناطیسي خواهیم داشت:
𝑅

𝐵1 = 𝐵0 (𝑅0 )2

()2

1

و در صورتي که جمله پخش ش گي می ان را نیز لحاظ کنیم مق ار فشردگي می ان مق اري تفاوت با فشردگي
ساهمه خواه داشت به طوري که طبق نتايجي که به تازگي منتشر ش  ،براي فشردگي ساهمه در ح ود ،481
فشردگي می ان مغناطیسي در ح ود  511برابر به دست آم

است[.]04

در اينجا ما می ان مغناطیسي با بزرگي  5تسال را بر روي ساهمه اعمال کرد ايم .همچنین از میان پیكربن ي –
هاي مغناطیسي متع دي که میتوان براي ساهمه انتخاب کرد  z–pinchمورد توجه ما بود است .در اين دستگا
جهت جريان در راستاي محور استوانه و جهت می ان مغناطیسي حول محور استوانه است.
می ان مغناطیسي مورد نیاز براي محصورسازي ذرات آلفا در منطقه داغ ساهمه به شعاع  Rطبق معادله ()8
ب ست ميآي  .همچنین پارامتر β؛ نسبت فشار سیال به فشار مغناطیسي نیز در اين حالت مق ار کوهكي خواه
بود.

شكل  : 0ترتیب هینش اليهها دريک نمونه

ساهمهICF

شبيهسازی منطقه داغ بهوسيله کد : MHD2D
در شدبیهسدازي ع دي انجام گرفته منطقه داغ را به صدورت يک شبكه سلولي در نظر گرفتیم به طوري که با
−2

توجه به ابعاد منطقه داغ  R=1/102 cmحجم هر سلول برابر  V = 0 × 01 cm3به دست مي آي  .شرايط
اولیه اعمال ش در منطقه داغ ساهمه در ج ول ( )0آم است .همچنین سرعت اولیه سلولها صفر در نظر
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گرفته شد
ش است.

و تغییرات هگالي ،دما ،فشدار و می ان مغناطیسدي سلولها در منطقه داغ بر حسب زمان بررسي

ج ول  :0مقادير اولیه هگالي جرم،دما،فشار و انرژي کل در منطقه داغ
حالت
0

2

می ان مغناطیسي

هگالي

دما

فشار پالسما

هگالي انرژي کل

)(T

)(gr/cm3

)(keV

)(Mbar

)(MJ/cm3

 0/4مساحت داخل

1

01

0

 0/4مساحت خارج

1

011

8

4/60

1/625

 0/4مساحت داخل

5

01

0

 0/4مساحت خارج

5

011

8

4/60

1/060

ناحیه

شكل  : 2نمودار هگالي بر حسب گام زماني در مرکز منطقه

شكل  : 0نمودار دما بر حسب گام زماني در مرکز منطقه داغ.

داغ .در بیشینه تراکم افزايش نسبي  00درص ي حالت 2

در بیشینه تراکم افزايش نسبي در ح ود  6/4درص حالت 2

نسبت به حالت  0قابل توجه است .بیشینه اختالف نسبي در

نسبت به حالت  0است .همچنین بیشینه اختالف نسبي در گام

گام زماني  0011در ح ود  05درص ميباش .

زماني  2651ح ود  20درص ميباش .

شكل  : 4نمودار فشار پالسما در کل منطقه داغ بر حسب گام

شكل  : 5نمودار هگالي انرژي کل در کل منطقه داغ بر حسب

زماني .فشار کل پالسما در منطقه داغ تقريبا پايسته است.

گام زماني .انرژي کل پالسما در منطقه داغ پايسته است.
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:نتيجهگيری
 درص و00  در ح ود2  و0 ميکنیم تفاوت نسبي هگالي در حالت

با بررسي هگالي سلول مرکزي مشاه

0511  همچنین دما در ماکزيمم فشردگي يعني گام زماني.)0 درص نیز ميرس (شكل05  به0011 در گام زماني
2651  بیشترين اختالف نسبي دما نیز در گام زماني.  درص اختالف نسبي را نشان ميده6/4  تا2111 الي
MHD  فشار و هگالي انرژي کل نیز با توجه به استفاد از معادالت.)2 درص را نشان ميده (شكل20 مق ار

 برحسب زمان،و صرف نظر کردن از جمالت مقاومت سیال و اثر گرانش و يا اثر پخشي می ان مغناطیسي
.)4و0تقريبا ثابت هستن (شكل
2  و20 ،05  دما و انرژي به ترتیب به میزان، تسال باعث افزايش همزمان هگالي5 وجود می ان مغناطیسي
درص نسبت به حالت ب ون می ان در مرکز منطقه داغ در حالت بیشینه ش است که اين خود عالو بر افزايش
زمان محصور سازي پالسما در ساهمه باعث کاهش اتالف انرژي ذرات و در نهايت افزايش مق ار بهر انرژي
تیلور بر ساهمه- از فواي ديگر وجود می ان مغناطیسي ميتوان به کنترل اثر ناپاي اري رايلي. ) خواه شQ(
) پلي بین روش محصورMTF(  به طور کلي اين روش محصورسازي.در زمان تشكیل منطقه داغ نیز اشار کرد
) است و امی آن ميرود که بیشتر مورد توجه دانشمن انMCF() و محصور سازي مغناطیسيICF(سازي لختي
.و محققان اين عرصه قرار گیرد
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