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 چکیده 

 

 پیشنهاد Lindl و  Tabak ، Munro وسیله به 0991 سال در بار اولین برای سریع احتراق طرح

 را باال دتش و کوتاه پالس با اضافی لیزر یک وسیله به سوخت مرکزی فشرده ناحیه در احتراق آنها. شد

 . کردند مطرح

 برای نتیجه در هستند، هم از جدا احتراق، و سازی فشرده که است آن سریع احتراق روش مزیت

 هدف ساخت در را بیشتری مجاز خطای که کند، می فراهم باالتر ای بهره کم، ورودی انرژی با محرکی

 .سازد می ممکن

 قبل پالسمای به را احتراق انرژی توان می آیا که است این سریع احتراق طرح برای کننده تعیین سوال

 شده احاطه پالسما از ای گسترده هاله وسیله به پالسما که اینجاست مشکل. نه یا کرد منتقل انفجار از

 چگال فوق ناحیه به را خود انرژی و کرده نفوذ هاله این در طریقی به باید لیزر کوتاه پالس. است

 مرکزی، چگال هسته ناحیه از داغ لکه قطر برابر چند ای فاصله تا هاله، بحرانی چگالی. برساند مرکزی

 بهره باعث بحرانی، چگالی این در حرارتی، فوق های الکترون و لیزر نور شدگی جفت. گیرد می شکل

 برای راهی بتوانند پاندروماتیو، فشار و نسبیتی اثرات از استفاده که رود می امید. شود می کم بسیار

 .دهند ارائه فشرده هسته نزدیک به شدت پر لیزر نور رساندن

 احتراق سریع،لکه داغ،لیزر با پالس کوتاه: واژگان کلیدي
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 مقدمه 

 

 ناحیه در احتراق آنها. شد پیشنهاد Lindl و  Tabak ، Munro وسیله به 0991 سال در بار اولین برای سریع احتراق طرح

 . کردند مطرح را باال شدت و کوتاه پالس با اضافی لیزر یک وسیله به سوخت مرکزی فشرده

 ( :ببینید را 0 شکل) است فاز 3 شامل طرح این اصلی شکل   

 

 برسد باال چگالی به به آن مرکز تا شود می منفجر درون از متداول لیزر یک وسیله به کپسول . 

 شود می ایجاد پالسما در حفره یک دارد،  پالس طول که باال _شدت لیزر یک وسیله به. 

 شود می مشتعل دارد، باال  با پالسی که سوم لیزر وسیله به سوخت مرکز. 

 

 کم، ورودی انرژی با محرکی برای نتیجه در هستند، هم از جدا احتراق، و سازی فشرده که است آن سریع احتراق روش مزیت

 .سازد می ممکن هدف ساخت در را بیشتری مجاز یخطا که کند، می فراهم باالتر ای بهره

 .اند شده داده نمایش0 شکل در سریع احتراق طرح مرحله سه

 
سه مرحله طرح احتراق سریع :1شکل   

 i )    فشرده سازيii )     ایجاد حفرهiii )احتراق 

 طرح برای رود می انتظار که حالی در باشد، Q~200 تواند می سریع احتراق در هدف بهره که دارند اشاره تئوری تحقیقات

 همه اگر)بود خواهد% 5 سریع احتراق در محرک بازده. باشد Q~100 مستقیم محرک برای و Q~30 مستقیم غیر محرک

 . شود می جبران ناکارآمدی این دارد، باالتری بهره طرح این چون اما بود، خواهد ها طرح دیگر از کمتر که ،(کند کار خوب چیز

 خیلی هنوز اما کنند، بررسی را طرح این بودن میسر تا اند شده انجام بسیاری تئوری و عملی تحقیقات اخیر های سال در   

 .کرد خواهد کار سریع احتراق بگوییم که است زود

 
 روش تحقیق 

 برسد، باالیی یچگال به متداول لیزرهای از استفاده با سوخت ابتدا که است آن( Tabak et al. 1990)سریع احتراق اصلی ایده

 می فشارخارج تعادل از سیستم بنابراین. شود می منتقل هدف مرکزی ناحیه به احتراق انرژی سریع، خیلی صورت به سپس

 سوخت و داغ لکه ناحیه فشار تعادل باید سازی، فشرده طول در که است داغ لکه فشار هم طرح با تضاد در این که. شود

 .باشد اصلی سوخت چگالی از تر کم برابر 01 باید داغ لکه چگالی  یعنی این ،(ببینید را الف 2) شود حفظ آن، اطراف باقیمانده
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 مرکز، در ρR نتیجه در و نیست مرکزی ناحیه در پایین _چگالی ناحیه این به نیازی ،(ب 2 شکل) سریع احتراق طرح در    

 . باشد داغ لکه حالت از بیشتر ای مالحظه قابل طور به تواند می

 
 الف                                                            ب

طرح احتراق سریع( طرح لکه داغ   ب( طرح کلی نمودار دما و چگالی بر حسب شعاع براي الف: 2شکل  

 ختسو شعاع از تر بزرگ برابر دو تواند می ،شود می نامیده مرکزی جرقه گاهی که) احتراق ناحیه شعاع

 فشرده کمتر خیلی های چگالی تا بیشتری جرم که است این حجم هم سازی فشرده امتیاز. باشد باال بهره با 

 کمتر لیزر نیاز مورد انرژی مساوی، بهره در یا است، لیزر نیاز مورد انرژی از بیشتر یابد، می احتراق که جرمی بنابراین. شود می

 .بود خواهد

 

 
 

 (Nakai, Mima, 2004)سریع احتراق و داغ لکه احتراق حجمی، احتراق در احتراق آستانه سهمقای:3شکل
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 یا کرد منتقل انفجار از قبل پالسمای به را احتراق انرژی توان می آیا که است این سریع احتراق طرح برای کننده تعیین سوال

 این در طریقی به باید لیزر کوتاه پالس. است شده احاطه اپالسم از ای گسترده هاله وسیله به پالسما که اینجاست مشکل. نه

 از داغ لکه قطر برابر چند ای فاصله تا هاله، بحرانی چگالی. برساند مرکزی چگال فوق ناحیه به را خود انرژی و کرده نفوذ هاله

 باعث بحرانی، چگالی این در حرارتی، فوق های الکترون و لیزر نور شدگی جفت. گیرد می شکل مرکزی، چگال هسته ناحیه

 پر لیزر نور رساندن برای راهی بتوانند پاندروماتیو، فشار و نسبیتی اثرات از استفاده که رود می امید. شود می کم بسیار بهره

 و( Hole Boring)حفره ایجاد: دارد وجود راه دو حالت، این به رسیدن برای. دهند ارائه فشرده هسته نزدیک به شدت

 .(Laser Cone Guiding) لیزر هدایت مخروط

 باید حرارتی فوق الکترون انرژی لحظه یک برای سپس رسد، می مرکز نزدیکی به و چگال فوق ناحیه به انرژی کنیم فرض    

 .شود تبدیل سوخت، جنبشی انرژی به سرانجام و ها یون به سپس و حرارتی الکترون انرژی به

 حال. باال شدت و کوتاه پالس با لیزری سیستم و معمولی لیزری سیستم دارند، ودوج ورودی انرژی تامین برای منبع دو    

 .میگیریم نظر در را سازی فشرده برای نیاز مورد انرژی

 

  یافته ها

 ρR مقدار به حجم هم سازی فشرده که دادند نشان( Mahdy et al. 1999) (ρR,T) فضای در احتراق شرایط های سازی شبیه

 ناحیه انبساط از مانع و کرده عمل بازتابنده یک صورت به اصلی سوخت الیه زیرا دارد، نیاز فشار هم حالت به نسبت بیشتری

 شرایط که دهند می نشان ها سازی شبیه این. شود می پالسما مرکزی

 :شود زده تخمین زیر صورت به تواند می فشار هم حالت در احتراق

    .               (0) 

 با باشد، 01kev تقریبا قاحترا دمای وقتی

 :داغ جرقه انرژی

 

                  (2) 

 :است زیر شکل به جرقه نیاز مورد انرژی

 

               (3) 

 

 :است زیر شکل به MJ حسب بر شده، فشرده سیستم در کل انرژی کنیم، مقایسه را مدل دو بخواهیم اگر

 

 

 (.Tabak et al. 1994). کند می ئهارا را بهینه مقادیر از ای مقایسه 0 جدول
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 سریع احتراق و داغ لکه هاي طرح در بهینه هاي کمیت مقایسه: 1 جدول

 ev حسب بر ،اولیه سیستم داخلی انرژي از تابعی صورت به

 

 مدل احتراق سریع مدل لکه داغ ویژگی

     بهره

     ()شعاع لکه داغ

     ()شعاع سوخت اصلی

     ()چگالی سوخت اصلی

 

 

  گیري بحث و نتیجه
 لیزر برای الزم پالس طول. دارد بستگی جذب، بهره و شده گرم ناحیه قطر گرمایش، عمق به کوتاه_پالس لیزر ورودی انرژی    

 .شود می تعیین احتراقی ناحیه ریختگی هم به زمان و انرژی شار وسیله به احتراقی،

. باشد( τ_D) سوخت شدن پراکنده زمان و  یون _الکترون شدگی جفت زمان بین باید شدت، بیشینه در پالس طول

  صوت سرعت و،  kev  5 دمای ،   مقدار با DT چگالی رضف با و( Tabak  1994 )با مطابق

 .است 4معادله ی  شکل به پالس وضعیت ، 

                     

                        (4) 

 
 

 .است کلی قواعد اثبات مرحله در سریع احتراق طرح حاضر، حال در    

 های یون محرک از مخلوطی وسیله به سازی فشرده شامل که اند، آمده وجود به سریع احتراق اصلی طرح در زیادی تغییرات 

 گرفته شتاب های پروتون وسیله به سریع احتراق و( Atzeni et al. 1997 )(Caruso and pais 1996)سریع احتراق در سنگین

 (.Roth et al. 2001)باشد می لیزر، توسط
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