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 2D/2D/THمحاسبه ضریب چرخه میونی در سیستم سه الیه ایزوتوپ های هیدروژن جامد       

 ، فاطمه ؛ اسکندری، محمد رضا ؛ شیری

 بخش فیزیک ، دانشگاه شیراز ، میدان ارم ، شیراز

 چکیده

در این . توسط هدف های چند الیه از ایزوتوپ های هیدروژن جامد ، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است همجوشی به روش کاتالیزورمیونی
     یپرداخته و ضریب چرخه میونی  برای ضخامت بهینه الیه ها، در دما  HT/D2/D2 تمقاله به بررسی چرخه میون در سیستم سه الیه نا همگن جامد ، به صور

3Kنشان داده شده است که با کسر غلظت بسیار کم  تریتیوم . محاسبه شده است(.0..0=TC ) این نتیجه نسبت به نتایج به . می باشد 033، ضریب چرخه میونی حدود

این افزایش،  به ساختار خاص این سیستم  به نظر می رسد که. دست آمده از سیستم هایی که درشرایط مشابه مورد مطالعه قرار گرفته اند، افزایش قابل قبولی داشته است

 .سه الیه مربوط باشد

Muon Cycling Coefficient Calculation in Three-Layer Solid Hydrogen Isotopes 

HT/D2/D2 

Eskandari, Mohammadreza;Shiri, fatemeh; 

Department of Physics,ShirazUniversity,Shiraz 

Abstract 

In recent years muon catalyzed fusion via multi-layer targets of solid hydrogen isotopes has been studied. Here 

muon cycle dynamics has been considered in a solid heterogeneous  three- layer target in form of  HT/D2/D2.              

Muon cycling coefficient has been determined for the optimum layer thicknesses at 3K. It is shown that with a very 

small  tritium concentration, (CT=0.005), obtained muon cycling coefficient is ~300. This result has a good 

improvement as compared to other systems that have studied in similar condition. It seems that this improvement is 

because of special properties of  structure of this system. 

 مقدمه

باری برابر بار الکترون و   sµ202میون ذرّه ای با طول عمر 

 برابر جرم الکترون است که می تواند 2.2جرمی حدود 

جایگزین الکترون در اتم هیدروژن شده وتشکیل اتم هیدروژن 

اتم هیدروژن میوندار نسبت به اتم هیدروژن . میوندار بدهد

معمولی شامل الکترون، کوچکتر و فشرده تر بوده ودر نتیجه بار 

منفی میون و بار مثبت هسته به هم نزدیک شده و اتم میوندار 

ارتی شبیه نوترون فراسنگین شبیه یک شئ متراکم خنثی و یا به عب

عمل میکند و می تواند به اندازه کافی به هسته اتم هیدروژن دیگر 

نزدیک شده و قبل از آنکه دو اتم دافعه کولنی یکدیگر را احساس 

کنند، نیروی جاذبه قوی هسته ای غالب شده و همجوشی بین دو 

 بعد از انجام واکنش همجوشی، میون یا آزاد. هسته رخ می دهد

شده و واکنش همجوشی  دیگری را کاتالیز می کند،و یا با احتمال 

درصد در محصوالت واکنش به دام افتاده و از چرخه واکنش  00.

تعداد واکنشهایی که یک میون در طول عمر [. 1]خارج می شود

. خود می تواند کاتالیز کند، ضریب جرخه میونی نامیده می شود

 خوش فرآیند های بسیار       میون در چرخه واکنش همجوشی دست
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.ندپیچیده ای می شود که بر ضریب چرخه میون تاثیر گذار

برای آنکه تولید انرژی از همجوشی به روش کاتالیزورمیونی از 

نظر بهره انرژی مقرون به صرفه باشد، هر میون باید در طول 

. کند عمر خود حداقل چند صد واکنش همجوشی را کاتالیز

طول عمر کوتاه میون وچسبندگی میون به محصوالت واکنش، 

از طرفی آهنگ . باعث کاهش ضریب چرخه میونی می شود

. واکنش همجوشی تابع آهنگ تشکیل ملکول میوندار می باشد

-1آهنگ تشکیل ملکول میوندار از طریق فرآیند اوژه فقط
S 1.

0 

ی به اندازه که برای مقرون به صرفه بودن تولید انرژ[ 2]است

اما در برخی انرژی های خاص، تشکیل . کافی بزرگ نیست

ملکول میوندار با سرعت خیلی بیشتر به پیش می رود که 

در این . اصطالحاُ مکانیزم تشکیل تشدیدی گفته می شود

-1مکانیزم آهنگ تشکیل ملکول میوندار تا 
S 1.

    افزایش .1

در سیستم سه در این تحقیق به مطالعه همجوشی [ . 3]می یابد

 پردازیم می HT/D2/D2    الیه جامد

همجوشی به روش کاتالیزورمیونی در سیستم سه الیه 

HT/D2/D2 

ابتدا . آورده شده است (1)طرح سیستم پیشنهادی در شکل 

میون وارد الیه اول با کسر غلظت پائین تریتیوم شده 

(.0..0=CT)یا  وپس از کند شدن در یکی از اتمهای تریتیوم

. برانگیخته می دهد pµیا  tµتشکیل پروتونیم تسخیر شده و 

برانگیخته می تواند از طریق واانگیختگی طبق واکنش  pµاتم 

درصد از اتم های  .2به حالت زمینه برسد، اما بیش از  (1)

pµتبدیل به (2)در اثر انتقال ایزوتوپی طبق واکنش tµ و  شده

ve40 انتقال ایزوتوپی به علّت . [4]آورند انرژی به دست می

 0رخ می دهدtµوpµانرژی های بستگی اختالف بین

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از برخورد های کشسان با پروتون ها انرژی خود را از  tµاتم 

این الیه، . اول می شود D2 دست می دهد و وارد الیه

   در این الیه فرآیند کند شدن ادامه پیدا . نام دارد الیۀکندسازی

 dtµبرای اینکه شرایط تشکیل تشدیدی ملکول میوندار. می کند

کند  ev.00-.04تا محدوده انرژی  tµ فراهم شود، باید اتم

-بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از اثر رامسائر. [0[شود

mg/cm با ضخامت  اوّلتاونزند، انتخاب الیه 
2

و الیه دوّم با  302

mg/cm ضخامت 
2

برای رسیدن به این محدوده انرژی   012.

در این الیه . الیه  دوّم، الیه واکنش نام دارد[0 0]مناسب می باشد

    از طریق مکانیزم تشدیدی اتفاق  dtµتشکیل ملکول میوندار

Sبا آهنگ [dee(µdt)]می افتد و کمپلکس 
-1

1.
تشکیل شده و 12

 بعد از انجام همجوشی میون یا[. 7]اً رخ می دهدهمجوشی سریع

حصوالت واکنش به دام افتاده و یا با احتمال   درمωل با احتما

ω– 1 و با انرژیKev 1.  آزاد شده و در واکنش دیگری شرکت

در طبیعت، از مزایای  با توجه به کم بودن میزان تریتیوم. می کند

. این سیستم استفاده از مقادیر اندک کسر غلظت تریتیوم می باشد

همچنین جامد بودن این سیستم باعث می شود که با استفاده از اثر 

تاونزند بتوان به محدوده ای از انرژی رسید که برای -رامسائر

 از مزایای . مناسب باشد dtµایجاد شرایط تشکیل تشدیدی ملکول

µpnl+ (t,p)                      µpn’l’ + (t,p)                      (1) 

µp1s + t                       µt1s + p + 183ve                  (2) 

2D  

2D  
TH 

µp µ 

µ µt 

HT/D2/D2 طرح سیستم سه الیه(: 1)شکل   
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دوتریوم در الیه اول و پروتونیوم در دیگر این سیستم،عدم حضور 

وجود دوتریوم در الیه اول باعث می شود که . الیه سوم می باشد

برخورد کرده و  D2قبل از کند شدن به ملکول های  tµاتم های 

*تشکیل 
dt)µ( تشکیل این کمپلکس در الیه . شبه پایدار بدهد

اول باعث افزایش چسبندگی میون و کاهش ضریب چرخه میونی 

همچنین تحقیقات انجام شده روی سیستم هایی که  [80]می شود

استفاده شده، نشان می دهد که با  HDدر الیه سوم آنها از  

افزایش میزان پروتونیوم در این الیه،  بازده  تبدیل میون های پر 

انرژی به میون های کند ودر نتیجه ضریب چرخه میونی کاهش 

 .[ 9]می یابد

بوط به تغییر زمانی چگالی ذرّه میون و معادالت دینامیکی مر

 :ارائه شده است (8)تا  (3) اتمهاو ملکول های میوندار در روابط

 

 

 

 

 

 

 

 

ijµN ،چگالی عددی ملکول های میوندارjiµ
f

λ آهنگ همجوشی 

ایزوتوپ های  jوiو ijµآهنگ تشکیل گونه jiµλ، میوندار ملکول

چگالی نسبی محیط  φضریب چسبندگی و  ω.  هیدروژن اند

در این . است که به چگالی هیدروژن مایع بهنجار می شود

میوندار را نشان  معادالت جمالتی که افزایش چگالی اتم یا ملکول

  می دهند با عالمت مثبت و جمالتی که کاهش چگالی را نشان

برای بازه  این معادالت. می دهند با عالمت منفی مشخص شده اند

وبه ازاء یک  LHD   = 1.46φ چگالی نسبیو   µs 202زمانی

مقادیر محاسبه شده ضریب چرخه . میون فرودی حل شده است

 (1)میونی به ازاء کسر غلظت های مختلف تریتیوم در جدول 

 .اورده شده است

 

 :نتیجه گیری

در این مقاله برای محاسبه ضریب چرخه میونی در سیستم سه الیه 

HT/D2/D2 را با روش رانگ کوتا و ( 8) تا( 3)دستگاه معادالت

برای این سیستم در . با استفاده از برنامه متلب حل کرده ایم

و چگالی   3Kودمای  CT=0.005شرایط کسر غلظت تریتیوم 

و به ازاء یک میون فرودی ضریب  LHDφ 1.46=نسبی محیط 

این نتیجه نسبت به . به دست آمده است ..3چرخه میونی حدود 

نتایج سایر سیستم های جامد که در شرایط مشابه بررسی شده اند 

افزایش قابل قبولی را نشان می دهد که احتماأل علت این افزایش 

اول و پروتونیوم در الیه سوم        عدم حضور دوتریوم در الیه

از طرفی نشان داده شده است که افزایش کسر غلظت . می باشد

تغییر قابل مالحظه ای در ضریب  0.0.به  0..0.تریتیوم از 

بنابراین با توجه به کم بودن میزان . چرخه میونی ایجاد نمی کند

های  تریتیوم در طبیعت و در دسترس نبودن آن، استفاده از غلظت

 .باالتر تریتیوم مقرون به صرفه نمی باشد

 

t C        µχ  

.0..0 3..040 

.0..2 3..080 

.0..9 3.102 

.0.1 3.2 

.0.3 3.4 

.0.0 3.0 

  T Cبرای مقادیر مختلف µχمقادیر(: 1) جدول 

dNµ(t)/dt=-(φλa+λ0)Nµ(t)+(1-ωtt)λ
f
µttNµtt(t)+ 

(1-ωpt)λ
f
µptNµpt(t)+(1-ωs)λ

f
µdtNµdt(t)                          (3) 

dNµt(t)/dt=-(λ0+φctλµtt+φcpλµpt+φλµdt)Nµt(t) 
+0.75φλaNµ(t)                                                        (4) 

dNµdt(t)/dt=-(λ0+λ
f
µdt)Nµdt(t)+φλµdtNµt(t)                (5)     

dNµpt(t)/dt=-(λ0+λ
f
µpt)Nµpt(t)+ φcpλµptNµt(t)             (6) 

dNµtt(t)/dt=-(λ0+λ
f
µtt)Nµtt(t)+φctλµttNµt(t)                  (7) 

 
dχµ/dt=0.75λ

f
µdtNµdt(t)+λ

f
µttNµtt(t)+λ

f
µptNµpt(t)          (8) 
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