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با در نظر گرفتن  D+Tاحتراق سریع باریکه دوترونی در مخلوط مطالعه دینامیکی در طرح جدید 
 محاسبه کل انرژي جایگذاري شده در لکه ي داغ

 3مهسان، جاهدي ؛2مرجان، جاهدي ؛ 1سیده نسرین،  حسینی مطلق

 ایران فارس، ،گروه فیزیک، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، 3و2و1

  

 چکیده
شامل فشرده سازي اولیه سوخت تا چگالی باال توسط یک محرك مناسب و سپس ایجاد لکه ي داغ مورد نیاز احتراق توسط یک پالس   ICFروش احتراق سریع براي 

بنابراین در این .ش بهره هدف می گردداگر باریکه احتراقی متشکل از دوترون ها باشد انرژي اي اضافی در هدف به دست می آید و باعث افزای.ثانویه خارجی می باشد
محاسبه کرده ایم و با در نظر گرفتن فرمولی جدید  D+T مقاله ما از روش جدید احتراق سریع توسط باریکه دوترونی استفاده نموده و این انرژي اضافی را در مخلوط

نتایج .محاسبه کرده ایم را D+Tبهره حاصل از همجوشی  در شرایط بهینه، براي میانگین سطح مقطع واکنش همجوشی به حل معادالت توازن پرداخته و در نهایت
  .حاصل ساخته استs 100 ، 2/1335و در زمان keV100در دماي رزونانس  محاسباتی ما ماکزیمم میزان بهره را
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Abstract  
The fast ignition approach to ICF consists in first compressing the fuel to high density by a suitable driver and then 
creating the hot spot required for ignition by means of a second external pulse. If the ignition beam is composed of 
deuterons, an additional energy is delivered to the target and increase energy gain. Therefore, in this paper we use 
of the new approach of deuteron beam for fast ignition and calculate this bonus energy in D+T mixture and solve 
the dynamical balance equations under optimum conditions by considering a new average reactivity formula, then 
from obtained results we compute energy gain in this mixture .Our computational results show that the maximum 
energy gain value at resonance temperature of 380keV, and 100s is 1335.2. 

PACS No.20      
  مقدمه

به  (ICF)آزمایش هاي فیزیک همجوشی محصور شدگی اینرسی
البته هنوز، مشکالت اولیه  .پیشرفت عالی خود ادامه می دهد

ساختن یک لیزر با آهنگ تکرار باال و کافی به منظور فراهم سازي 
هدف انرژي مورد نیاز و نیز رسیدن به یک بهره باال از سوخت 

به همین دلیل، محققان به دنبال راه هاي ]. 1[باقی می مانند
یک .جایگزین براي محترق کردن سوخت در هدف می گردند

نامیده می شود مستلزم استفاده  (FI)چنین روشی که احتراق سریع
کوتاه جداگانه براي ایجاد یک باریکه  -از یک لیزر پر شدت پالس

هدف براي نفوذ و  -ش لیزري الکترونی پر شدت در سطح برهمکن

ایجاد یک لکه ي داغ کوچک در ناحیه ي مرکزي سوخت از قبل 
 ICFرویکردي جدید در  FIدر واقع  ].2[فشرده شده می باشد

پیشنهاد شده ] 2) [1994(و همکارانش  تاباكاست که توسط 
تواند شامل الکترونها، پروتونها و یونهاي باریکه احتراقی می .است

توسط لیزر شتاب داده می شوند باشد و یا می تواند سنگین تر که 
حال اگر باریکه احتراقی .متشکل از خود باریکه لیزري باشد

متشکل از دوترون ها باشد انرژي اي اضافی در هدف حاصل می 
در واقع دوترون ها نه .شود و بهره انرژي هدف را افزایش می دهد

شده را تأمین کنند  تنها می توانند کانونی کردن بالیستیکی اثبات
در هنگامی که ) Tو Dهر دوي (بلکه می توانند با سوخت هدف 
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جایزه را تأمین همجوشی کنند و یک بهره انرژي ] 3[کند می شوند 
این بهره ي همجوشی  ،بسته به شرایط پالسماي هدف . کنند

بنابراین اگر . ]4[اضافه شده می تواند یک سهم قابل مالحظه باشد 
تحریک شده  FI ،یک شار زیاد از دوترون ها بتواند به دست آید 

بنابراین در این . با باریکه ي دوترونی می تواند کامالً جذاب باشد
و باریکه احتراقی دوترونی استفاده نموده  D+Tمقاله ما از سوخت 

و تحت شرایط بهینه کل انرژي جایگذاري شده در لکه داغ را براي 
محاسبه می کنیم و به طور دینامیکی بهره انرژي همجوشی را با 
استفاده از فرمولی جدید براي سطح مقطع واکنش همجوشی به 

  . دست می آوریم

  روش کار
در این مقاله محاسبات بر پایه فرمول جدید برازش سه پارامتري 

این فرمول داراي سه .سطح مقطع همجوشی انجام گرفته است
بیان شده  1می باشد که در جدول C3 وC1 ، C2 تر قابل تنظیمپارام
  ] :5[فرمول برازش سه پارامتري به صورت زیرمی باشد. اند

m m2a a( E ) 16389C ( 1 ) [ m E[ Exp( 31.40Z Z ) 1]3 a 1 2m Eb
22 2 1{( C C E ) ( C ) }] ( 1)1 2 3 [ Exp( 31.40Z Z m E ) 1]1 2 a





    

  


 
به ترتیب اعداد جرمی براي هسته ي  푚و 푚 ،)1(در فرمول 

انرژي دوترون در سیستم  Eفرودي و هسته ي هدف می باشند ، 
. برحسب واحد بارن می باشد σو 푘푒푉آزمایشگاهی برحسب واحد

ثابت  푘 جرم کاهش یافته و 푚که درآن ) 2(با استفاده از رابطه
را  D+Dو D+Tبولتزمن است، سطح مقطع میانگین واکنش هاي 

  .نشان داده ایم 1محاسبه ونتایج آن را در شکل
  

1 3 0
B2 2

r B

4 1 Ev ( E )E exp( )dE
k T( 2 m ) ( k T )


 




     )2(        

  
  

  .] D+D ]5و D+Tبراي واکنش هاي  C3 و C1 ، C2 مقادیر عددي: 1جدول 

 
 

 
 .بر حسب دما D+Dو D+Tتغییرات سطح مقطع میانگین واکنش هاي :1شکل

دماي رزونانس براي دیده می شود  1همان گونه که از شکل 
حال با استفاده از این فرمول جدید .است D+T ،keV100واکنش

اینجا  .به محاسبه کل انرژي جایگذاري شده در لکه داغ می پردازیم
ما بر روي ارزیابی انرژي اضافه شده در زمانی که دوترون هاي پر 

مکنش می کنند و آزاد می انرژي با یون هاي سوخت هدف بره
این بهره ي انرژي اضافه شده اگرچه یک . شوند ، تمرکز می کنیم

بنابراین در اینجا . خصوصیت مهم است اما قبالً ارزیابی نشده است
) جایزه(براي تعیین کمیت انرژي اضافی φما از ضریب تقویت 

برحسب گرمادهی لکه ي داغ اضافه شده به وسیله ي واکنش 
نسبت بین انرژي . هدف استفاده می کنیم -ریکههمجوشی با

 و انرژي یون ورودي به درون پالسما 퐸همجوشی تولید شده ي 

퐸  ] :6[و   ]3[ نامیده می شود وعبارتست از Fکه مقدار  

퐹 = 푛
∫ ( )

                                              )3(  
به ترتیب انرژي اولیه ي میانگین و انرژي  퐸و  퐸در اینجا 
یون منفرد تزریق شده در هر یک از واکنش هاي مورد نظر حرارتی 
 :و داریم] 3[می باشند

푆(퐸) ≡ ∑ 퐾 [< 휎푣(퐸) > ] (퐸 ) /  )4 (         
] :6[داریم ) 4(در رابطه   

1 3 3
4 2 2 2

I e D T I e
1 3 1 3

22 2 2 2
0 I e k e

T

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

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

 

  

    )5(   

m  جرم الکترون وm  جرم یون تزریق شده برحسب واحد جرم
>. هستند (amu)  اتمی  휎푉 واکنش پذیري همجوشی براي  <

퐾 می باشد که کسر اتمی kاز انواع  퐼یون تزریق شده ي  را  
퐸).درون هدف دارند ) انرژي آزاد شده ي متناظر در هر یک   

]. 3[دماي الکترون هدف می باشد  푇از واکنش هاي همجوشی و 
) 3(در معادله  푛جایگذاري کنیم )3(را در معادله ) 5(وقتی معادله 

 D+T D+D 
퐶  −0.5405 −60.2641 
퐶  0.005546 0.05066 
퐶  −0.3909 −54.9932 
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تقریباً از چگالی هدف مستقل  F،) 3(حذف می شود و در معادله 
lnΛ . می باشد  می باشد که D+Tلگاریتم کولن براي واکنش 
lnΛ شکل به آنرا می توان =≈ 6.5− ln(푍 휌 푇 ⁄ ) 

عدد اتمی یون هاي سوخت هدف می  푍 تعریف نمود که در آن
 برحسب  휌در اینجا برحسب کیلو الکترون ولت و  푇 ،باشند

از انرژي % 20در هدف تنها D+T در واکنش ].9[.می باشد
همجوشی حمل شده توسط ذرات آلفا براي گرمایش لکه داغ مفید 

این مقدار در  D+Dبراي واکنشمی باشد در حالی که این مقدار 
بنابراین براي جلوگیري از اشتباه ، یک ]. 6[می باشد% 63حدود 

را براي نشان دادن ضریب انرژي براي گرمادهی  φضریب جدید 
به لکه ي داغ به وسیله ي ذرات باردار معرفی می کنیم و بنابراین 

휑 = 20% 퐹 و براي همجوشیD+D  مخلوط در 

D+T ، 휑 = 63% 퐹اندیس(می باشدb  بیانگر واکنش
D+D  مربوط به واکنشD+T به طور خالصه انرژي کلی  ).است

که به خاطر گرمادهی یون دوترون ترکیب شده و همجوشی باریکه 
هدف می تواند به درون هدف جایگذاري شود عبارت است از 

휀 = 퐸 (1 + 휑 휀  همچنین و ( = 퐸 1 + 휑 
تحریک   FIدر انرژي جایزه براي φبنابراین دیده می شود که ].6[

را با  εو φ  نتایج حاصل از محاسبات .شده ي دوترونی نقش دارد
푔)500در نظر گرفتن چگالی  푐푚⁄ نشان داده شده  2در شکل  (

  . اند

  

 

  
برحسب 휑،  휑، 휀  ،  휀  نمودار تغییرات دو بعدي: 2شکل

ρسیستم آزمایشگاهی در حالتی که انرژي دوترون در = 500 (푔 푐푚 )⁄.  

 اکنون در ادامه با حل دسته معادالت توازن به محاسبه بهره
=  .همجوشی بر حسب زمان می پردازیم − −  푛 푛 〈휎푣〉 + 푆    )6                 (  = − −  푛 푛 〈휎푣〉 + 푆   )7                   (  = − + 푛 푛 〈휎푣〉  )8                             (  = − + 푄  푛 푛 〈휎푣〉 − 푃  )9              (  

푆در روابط فوق 휏،휏.چگالی هاي تزریق می باشند푆 و    و  
휏زمان هاي محصورسازي دوتریوم و تریتیوم ،ذرات  به ترتیب

푄.آلفا و انرژي می باشند = 3.52푀푒푉  و푃 = 푃 =
퐴 푍 푛 √푇   که در آن퐴 = 5.35 × 10

√
و    

푍 = بهره همجوشی بر حسب زمان به .است    

퐺(푡)صورت  = ( 퐸تعریف می شود که در آن  ( (푡)  انرژي
 حاصل از تعداد واکنش هاي رخ داده در هدف بر حسب زمان و

퐸  انرژي مورد نیاز براي راه اندازي واکنش هاي همجوشی
نتایج حاصل از حل معادالت  ].8[است MJ4در لکه داغ وبرابر با

푆 شرایط بهینه توازن با در نظر گرفتن = 푆 = 10 (푐푚 )  
  .نشان داده شده است  3شکل در 
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چگالی هاي تریتیوم ، دوتریوم،  نمودارهاي مربوط به تغییرات دوبعدي:  3شکل

  ذره آلفا و انرژي پالسما بر حسب زمان 
و با توجه به روابط  3با استفاده از نتایج عددي حاصل از شکل

را در  2/1335 بهره مربوط به بهره ،در شرایط بهینه ماکزیمم میزان
به دست   D+Tبراي واکنش   t= 100sو در زمان keV100 دماي

 .آورده ایم

  نتیجه گیري
 keV380تا  1دیده می شود که با افزایش دما از 2با توجه به شکل

 به شدت افزایش می یابند،) 휑، 휑 (میزان ضرایب تکثیر
تا  0با افزایش انرژي دوترون در سیستم آزمایشگاهی از

keV10000 به تدریج افزایش یافته تا به مقدار ماکزیمم این مقادیر 
بنابراین انرژي جایزه .خود برسند و سپس به تدریج کاهش می یابند

کل . در دماهاي باالتر و انرژي هاي اولیه پایین تر برجسته تر است
با افزایش ) 휀 ،휀(ه در لکه داغانرژي هاي جایگذاري شد

مشاهده  3با توجه به شکل.دما و انرژي دوترون افزایش می یابند
تغییرات زمانی چگالی ذره ي آلفا و انرژي حاصل از می شود که 

ماکزیمم  keV100در دماي رزونانس همجوشی بر حسب زمان ،
تولیدي واکنش بر مقدار را دارند ، یعنی تولید ذرات آلفا و انرژي 

  .انس بیشترین مقدار ممکن را دارندحسب زمان در دماي رزون
با توجه به روش جدیدي که بر پایه استفاده از این مقاله در 

دوترونی می باشد به محاسبه کل انرژي جایگذاري شده  FIباریکه
محاسبات انجام گرفته به وضوح .در لکه داغ پرداخته شده است

دوترون به طور بالقوه باریکه  تحریک شده با FIنشان می دهند که 
-مزیت هاي مهمی را ارائه می کند و با توجه به برهمکنش باریکه

در لکه داغ می توان در این )جایزه(هدف و ایجاد انرژي اضافی
همچنین با توجه به .طرح انرژي محرك لیزري را کاهش داد

 keV100محاسبات دینامیکی انجام گرفته در شرایط بهینه در دماي 
به دست آمده 2/1335ماکزیمم میزان بهره  t= 100s در زمان و

  .است
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