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احتراق سریع باریکه دوترونی در مخلوط محاسبه برد و زمان توقف دوترون در طرح جدید 
D+3He  

      3مهسان، جاهدي ؛ 2مرجان، جاهدي ؛ 1سیده نسرین،  حسینی مطلق
  ایران  فارس، ،گروه فیزیک، علوم و تحقیقات واحد دانشگاه آزاد اسالمی، 3و2و1

 

  چکیده
وهاي احتراقی مکانیزم احتراق سریع که در آن قرص حاوي سوخت گرما هسته اي در ابتدا توسط یک پالس لیزري نانوثانیه اي فشرده می گردد و سپس توسط پرت

شود،یکی از رویکردهاي امیدبخش در تحقق بخشیدن همجوشی محصورسازي  پرشدتی که از پالس لیزري پیکوثانیه اي پرتوانی ناشی شده اند تابش دهی می
بنابراین در مقاله حاضر از روش جدید احتراق سریع .اگر باریکه احتراقی متشکل از دوترون ها باشد انرژي اي اضافی در هدف به دست می آید .است )ICF(اینرسی

  .تحت شرایط فیزیکی موجود محاسبه کرده ایم   D+3Heدوترون را براي اولین بار در مخلوط باریکه دوترونی استفاده نموده ایم و برد و زمان توقف 
  

Calculation of Stopping Rang and Time of Deuteron on New Scheme of Fast Ignition of 
Deuteron Beam in D+3He Mixture 

 

Hoseinimotlagh, Seyede Nasrin 1; Jahedi, Marjan2; Jahedi, Mahsan3  
 

1,2,3 Department of Physics, Science and Research Branch ,Islamic Azad University ,Fars ,Iran  
 

Abstract  
The fast ignition mechanism, in which a pellet containing the thermonuclear fuel is first compressed by a 
nanosecond laser pulse, and then  irradiated by an intense ignition beam, initiated by a  high power picosecond 
laser pulse, is one of the promising approaches to the realization of the inertial confinement fusion (ICF). If the 
ignition beam is composed of deuterons, an additional energy is delivered to the target. Therefore, in present 
paper we use of deuteron beam and calculate the stopping range and time of deuteron in D+3He mixture for the 
first time.  
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   قدمهم
ونی استفاده از باریکه هاي ی A.W.Maschke، 1975درسال      

سنگین را به منظور محترق ساختن یک جرم محصورشده اینرسی 
همانند همجوشی ].1[اي از سوخت گرما هسته اي پیشنهاد نمود

محصور شدگی اینرسی مرسوم، سوخت بایستی با ضریبی از 
به منظور به حداقل رساندن انرژي مورد نیاز احتراق،از 100مرتبه

ه لیزر ممکن است پیشنهاد کرد کMaschke .پیش فشرده می شد
سوخت را توسط سرعت باالي برخورد ، یا توسط باریکه یونی اي 

 Maschkeطرح احتراق سریع.به غیر از پرتو احتراقی فشرده کند
سرانجام به نفع روش هاي مرسوم تر همجوشی اینرسی که انفجار 
انرژي فشرده سازي و احتراق را فراهم می نمود کنار گذاشته 

] 2[ له اي مهم توسط تاباك و همکارانشمقا ،1994درسال.شد

عالقه به احتراق سریع را دوباره برانگیخت و این بار براي فراهم 
  .کردن دماي احتراق از لیزرهاي پالس کوتاه استفاده شد

مکانیزم احتراق سریع که در آن قرص حاوي سوخت گرما     
ی هسته اي در ابتدا توسط یک پالس لیزري نانوثانیه اي فشرده م

گردد و سپس توسط پرتوهاي احتراقی پرشدتی که از پالس لیزري 
پیکوثانیه اي پرتوانی ناشی شده اند تابش دهی می شود،یکی از 
رویکردهاي امیدبخش در تحقق بخشیدن همجوشی محصورسازي 

باریکه احتراقی می تواند شامل الکترونها، . است )ICF(اینرسی
ط لیزر شتاب داده می شوند پروتونها و یونهاي سنگین تري که توس

حال اگر .باشد و یا می تواند متشکل از خود باریکه لیزري باشد
باریکه احتراقی از دوترون ها تشکیل شده باشد انرژي اي اضافی 
در هدف حاصل می شود و بهره انرژي هدف را افزایش می 
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 Dهر دوي (در واقع دوترون ها می توانند با سوخت هدف .دهد
امی که کند می شوند  همجوشی کنند و یک بهره در هنگ) 3Heو

 D+3Heمقاله از سوخت در این  ].3[ي انرژي جایزه را تأمین کنند
این واکنش به علت مزایاي فراوانی که دارد . استفاده گردیده است

از جمله کاهش آسیب تشعشعی ، فعال سازي کمتر ، عدم زایش 
رژي مستقیم ، پوششهاي تریتیومی ، کارآیی باال در تبدیل ان

همچنین یکی  ].7[بسیار مورد توجه است... نگهداري آسان تر و
دیگر از مواردي که به جذابیت این واکنش می افزاید عدم تولید 

 سوختاز حاضر ما بنابراین در مقاله  .نوترون در محصوالت است
D+3He  و باریکه احتراقی دوترونی استفاده می نماییم و تحت

د براي اولین بار به محاسبه برد و زمان توقف شرایط فیزیکی موجو
  .دوترون می پردازیم

  روش کار
برد توقف دوترون و زمان توقف آن را با استفاده از معادالت      

  ] :4[زیر محاسبه می کنیم 
I

th

E

S DE

dER v dE ( )
dt

   )1(                                                    
   

I

th

E

S E

dEt dE ( )
dt

  )2(                                                             
به ترتیب انرژي اولیه ي میانگین و  thEوIE ،) 2(و ) 1(در روابط 

انرژي حرارتی یون منفرد تزریق شده در هر یک از واکنش هاي 

 سرعت دوترون] .3[شند مورد نظر می با
D

D
2E
m

v  می باشد که

)dE . دوترون استجرم Dmدر آن )
dt

با استفاده از رابطه زیر 
  : ]5[محاسبه می شود 

3

3

1 3 3
4 2 2 2

I e D He I e
1 3 1 3

22 2 2 2He
0 I e k e

Z e m E ln 3 m ( kT )1 dE
( ) [1 ]

n dt
3 ( 2 ) m ( kT ) 4m m E

 

  

   )3(  

ون تزریق شده جرم ی Imو  الکترون جرمem ، )3(در رابطه 
الکترون هدف  دمايeT .هستند (amu)برحسب واحد جرم اتمی

3Heمی باشد و
n 3.]3[است 3چگالی هلیومD He

ln


لگاریتم کولن   
  : ]6[ ه صورت زیر به دست می آیدمی باشد که ب D+3He واکنش

3 e eD He
ln 14.8 ln( n T )


  )4(                                            

نتایج حاصل  1شکل.چگالی الکترون هدف استen ،) 4(در رابطه 
همان .از محاسبه تغییرات دو بعدي لگاریتم کولن را نشان می دهد

3Dبه وضوح دیده می شود 1شکل گونه که در He
ln


در ازاي  

eT مقادیر بیشتر ( eV 3و مقادیر کوچکتري از(
en ( cm ) داراي   

  .مقادیر بیشتري می باشد

  
لن بر حسب چگالی الکترونی و دماي تغییرات دو بعدي لگاریتم کو: 1شکل

  .هدف
برد و زمان توقف دوترون  نتایج حاصل از محاسبات مربوط به

14 با در نظر گرفتن D+3Heبراي واکنش  3 17
e10 n ( cm ) 10 ، 

e0 T ( keV ) 380 ، 3
22 3 24

He
10 n ( cm ) 10  ) در مورد برد

3300توقف ، ( g cm ) 500  4، 3، 2به ترتیب در شکل هاي 
  .اده شده اندنشان د 5و

  
)3300 :)الف(2شکل g cm ) 3 و

22 3
He

n 10 ( cm )  

  
)3400 :)ب(2شکل g cm ) 3 و

22 3
He

n 10 ( cm )  
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)3500 :)ج(2شکل g cm ) 3 و

22 3
He

n 10 ( cm )  
چگالی الکترون و انرژي دوترون  تغییرات سه بعدي برد توقف بر حسب: 2شکل

  .D+3He در مخلوط) ج(و) ب(، )الف(در دماهاي مختلف در سه حالت مختلف 

  
)3300 ):الف(3شکل g cm ) 3 و

23 3
He

n 10 ( cm )  

)3400 ):ب(3شکل g cm ) 3 و
23 3

He
n 10 ( cm )  

  
)3500 ):ج(3شکل g cm ) 3 و

23 3
He

n 10 ( cm )  
الکترون و انرژي دوترون تغییرات سه بعدي برد توقف بر حسب چگالی : 3شکل

  .D+3He در مخلوط) ج(و) ب(، )الف(در دماهاي مختلف در سه حالت مختلف 

  

  
)3300 ):الف(4شکل g cm ) 3 و

24 3
He

n 10 ( cm )  

  
)3400 :)ب(4شکل g cm ) 3 و

24 3
He

n 10 ( cm )  

  
)3500 ):ج(4شکل g cm ) 3 و

24 3
He

n 10 ( cm )  
تغییرات سه بعدي برد توقف بر حسب چگالی الکترون و انرژي دوترون : 4شکل

  .D+3He در مخلوط) ج(و) ب(، )الف(در دماهاي مختلف در سه حالت مختلف 
  

  
3: )الف(5شکل

22 3
He

n 10 ( cm )  
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3: )ب(5شکل

23 3
He

n 10 ( cm )  

  
3: )ج(5شکل

24 3
He

n 10 ( cm )  
تغییرات سه بعدي زمان توقف بر حسب چگالی الکترون و انرژي : 5شکل

  3چگالی هاي مختلف هلیوم ازاي دوترون در دماهاي مختلف در

اصل از محاسبات انجام گرفته تأثیر دما بر برد و با توجه به نتایج ح
زمان توقف دوترون کامالً مشهود است و به وضوح دیده می شود 
که با افزایش دما مقدار زمان توقف افزایش می یابد زیرا با افزایش 
دما ،انرژي ذره افزایش می یابد و بنابراین زمان توقف افزایش می 

برد توقف افزایش می یابد بنابراین  از آنجا که با افزایش دما. یابد
    .ند در فاصله بسیار دورتر حرکت کندذره می توا

   نتیجه گیري
دیده می شود که برد توقف دوترون  4و 3، 2با توجه به شکل هاي 

به شدت تابعی از دما می باشد و با افزایش دما به شدت افزایش 
یز افزایش همچنین برد توقف با افزایش انرژي دوترون ن.می یابد
24تا 2210 از 3اما با افزایش چگالی هلیوم.می یابد 310 ( cm ) 

به ترتیب با ( مقادیر عددي برد توقف به شدت کاهش می یابد 
با افزایش چگالی الکترونی ).کاهش می یابد 100و 10ضریب 

e( n 17تا  1410از ( 310 ( cm ) دافزایش می یاب میزان برد توقف. 

)پارامتر مؤثر دیگر در میزان برد توقف چگالی هدف )  می باشد
که با  یابدان برد توقف افزایش می میزبه طوري که با افزایش

همچنین با  .این نتیجه اي قابل انتظار است) 1(توجه به رابطه 
وابستگی شدید زمان توقف به دما مشاهده می ،  5توجه به شکل

شود به طوري که با افزایش دما میزان زمان توقف به شدت افزایش 
رون با افزایش انرژي دوت همچنین مشاهده می شود که.می یابد

با افزایش چگالی  .مقدار زمان توقف نیز افزایش می یابد
)eالکترونی n 17تا 1410از ( 310 ( cm ) افزایش میزان زمان توقف

پارامتر بسیار مؤثر در میزان زمان توقف عبارتست از .یابدمی 
تا  2210از 3افزایش چگالی هلیومبه طوري که با  3چگالی هلیوم

24 310 ( cm )  و 10مقادیر عددي زمان توقف به ترتیب با ضریب
  .کاهش می یابد 100

روش جدید احتراق سریع در این مقاله با استفاده از به طور کلی  
راي اولین بار به بررسی و محاسبه برد و زمان باریکه دوترونی ب

محاسبات ما به .پرداختیمD+3He توقف دوترون در مخلوط 
که اثر بسیار زیادي در تعیین نشان می دهند که پارامتري  وضوح 

چگالی . است 3مقدار عددي برد و زمان توقف دارد چگالی هلیوم
ز اهمیت الکترونی نیز در برآورد میزان برد و زمان توقف حائ

در دماهاي نتایج حاصل از محاسبات ما نشان می دهند که .است
e(T لکه ي داغ بسیار پایین 1keV ) دوترون ها می تواند انرژي
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