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Heو  D-D ،D-Tهايبررسي تغييرات راكتيويته سوخت 
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D- اي  در راكتورهاي همجوشي هسته 
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 چكيده
هاي اي راكتیویته است. بررسی و محاسبه این كمیت براي هر یک از سوختي انرژي در راكتورهاي همجوشی هستهیكی از پارامترهاي مهم در محاسبه بهره 

باشد. در این مقاله، راكتیویته راكتورها میگونه  ي انرژي همجوشی از موارد حائز اهمیت در اینهمجوشی در دماهاي مختلف به جهت عامل تعیین كننده در بهره

Heو D-D  ،D-Tهاي سوخت
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 D-شود كه در هر حالت مقدار متوسط راكتیویته گیرد و در نهایت نتیجه میدر دماهاي مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می
 از بقیه بیشتر است.  D-Tسوخت 
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Abstract 
One important parameter in calculating of gain energy in nuclear fusion reactors is reactivity. Investigation and 

computation of the reactivity in different temperatures for every fuel is very important.  In this paper, we compare the 

reactivity of the fuels D-D, D-T and D-
3
He in different temperatures, conclude that fuel D-T has more mean reactivity.  
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 قدمه م
سوخت  عنواستفاده از بهترین  همجوشیامروزه در راكتورهاي 

ي انرژي یكی از موارد قابل توجه در جهت تولید ماكزیمم بهره

تحقیقات است و انرژي محصوالت همجوشی در پالسماي گرما 

. [1]كند اي نقش مهمی در مراحل مختلف همجوشی ایفا میهسته

محصوالت  ي انرژيیكی از پارامترهاي مهم و مؤثر در میزان بهره

كنترل همجوشی هاي سوخت جمیحهمجوشی آهنگ واكنش 

باشد كه به ها بر واحد زمان بر واحد حجم،  میشده، تعداد واكنش

 صورت زیر با مقدار متوسط راكتیویته به طور مستقیم ارتباط دارد.

    
    

     
     (1                                            )  

سوخت به ترتیب با  2 و1جمی بین دو هسته حآهنگ واكنش     

مقدار       دلتاي كرونكر و    ،    و   چگالی تعداد

سرعت نسبی بین دو   سطح مقطع واكنش و   متوسط راكتیویته ،

كنترل شده به  همجوشیهاي باشد. در این مقاله سوختهسته می

باشد كه در دستگاه ( مد نظر می5( تا )2هاي )صورت واكنش

He و  ،  هسته هاي به عنوان هسته فرودي با  آزمایشگاهی، 
3 

 كند . می همجوشی

D + T →
4
He 5/3) 5 Mev )+ n ( 1/14 MeV) (2                    )  

D + D → T ( 11/1 MeV) + p ( 13/3 MeV)  (3                     )  

D + D → 
3He( 22/1 MeV) + n ( 45/2  MeV)  (4                )  

D + 
3He→ 

4
He ( 76/3 MeV) + p ( 72/14  MeV)  (5           )  

تحقیق بررسی نحوه این هدف از انجام  عبا توجه به اهمیت موضو

   ،D-Dهاي همجوشیتغییرات مقدار متوسط راكتیویته سوخت
D-T وHe

3
 D- در دماهاي مختلف است. جهت انجام این كار

ابتدا به كمک فرمول سه پارامتري منحنی تغییرات سطح مقطع برهم 

به صورت تابعی از  به طور جداگانهها ، هر یک از سوختσكنش، 

گردد. سپس به كمک تابع سطح انرژي دوترون فرودي رسم می

مقطع و با استفاده از فرمول مربوطه مقدار متوسط راكتیویته به 
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صورت تابعی از انرژي و دما تعیین و نمودار هر كدام بر حسب 

دما رسم می شود و در نهایت سوخت با بیشترین مقدار متوسط 

 گردد . راكتیویته مشخص می
 

        D-Dهايسوختمحاسبه سطح مقطع همجوشي  

، D-T وHe
3

 D- 

اي سطح مقطع است مهمترین كمیت براي آنالیز واكنش هاي هسته

 كند. كه احتمال رخداد بر هم كنش دو هسته را اندازگیري می

جوشی بین دو هسته براي تعیین سطح مقطع هم راهترین ساده

 [2]سبک استفاده از فرمول سه پارامتري زیر است : 
(6  ) 

 (    )            (   
  

  

)
 

 

          [   (         √
  

    

)     ] 

 (             )
 

(

 
 

        
  

[   (         √
  

    
)   ]

)

 
 

 

     

                                                               

در دستگاه  Kevانرژي دوترون فرودي بر حسب     كه 

هسته فرودي و هسته  به ترتیب جرم    و    آزمایشگاهی ، 

نیز به ترتیب عدد اتمی هسته فرودي و هسته     و  هدف ، 

 1صورت جدول پارامتر ثابت به سه    ،   و  باشد. میهدف 

 ها این مقادیر متفاوت است. باشند كه براي انواع سوختمی

  ، D-Dهايبراي سوخت    ،   و  مقادير سه پارامتر ثابت  -1جدول 

D-T وHe
3

 D- 

D-D              

(T+ p,n+
3
He ) 

He
3

 D+      

2741/71- 1334/1- 5415/1-    

15177/1 113130/1 115547/1    

0032/54- 7612/1- 3010/1-    

 

 
 بر حسب انرژي دوترون فرودي در بازه D- Dهمجوشی سطح مقطع واكنش  -1نمودار

Kev11111- 1 

 

 
 

 بر حسب انرژي دوترون فرودي در بازه  D-Tهمجوشیسطح مقطع واكنش  -2نمودار

Kev11111- 1 

 Mapleو با استفاده از نرم افزار  1( و جدول 7به كمک رابطه )

به عنوان      1و     2با قرار دادن مقادیر مشخص و ثابت 

جرم و عدد اتمی هسته دوترون به عنوان هسته فرودي به ترتیب 

 تغییرات سطح مقطع همجوشی برحسب 3و  2،  1در نمودار 

 هايبراي سوختKev11111-1انرژي دوترون فرودي در بازه 

D-D، D-TوHe
3

D- نشان می دهد  4رسم شده است . نمودار

نسبت به بقیه سوختها داراي بیشترین سطح مقطع  D-Tسوخت 

 واكنش است .
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در دوترون فرودي بر حسب انرژي -He3 Dهمجوشی سطح مقطع واكنش  -3نمودار

 Kev11111-1بازه

 
Heو - D-D ،T D همجوشیسطح مقطع واكنش -4نمودار

3
D-  بر حسب

 Kev11111-1در بازه دوترون فرودي انرژي 

 D-Dهايهمجوشي سوخت راكتيويتهمتوسط محاسبه 

،D-T وHe
3

 D- 
به طور كلی بازدهی سوخت همجوشی بوسیله كمیت راكتیویته 

)احتمال واكنش بر واحد زمان بر واحد چگالی هسته هدف( 

نمایش  <ν σ>شود و مقدار متوسط آن به صورتمشخص می

 سرعت نسبی بین دو هسته( νسطح مقطع و  σ)  شود.داده می

معموالً سوخت با تركیباتی از هسته با  در همجوشی كنترل شده

هاي متفاوت، در تعادل حرارتی، بوسیله توزیع سرعت شاخص

 . [3]شودماكسولی به صورت زیر مشخص می

  (  )  (
  

     
)

 

 
  

     
 

    (6                                    )  

ثابت بولتزمن    دما و   Tها، بر چسب شاخص  كه زیر نویس 

ها یون شوداست. در این تحقیق نیز در محاسبه راكتیویته فرض می

ع توزیع سرعت ماكسولی آزاد هستند و در راكتور همجوشی با تاب

شود. لذا هاي پالسما نادیده گرفته میهر اثر ناشی از الكترون

 به طور كلی متوسط راكتیویته .[4]ستراكتیویته تنها تابعی از دما ا

 گردد.از طریق انتگرال زیر محاسبه می

       ∫  ( ) 
 

 
( )   (2)                                      

هاي نسبی و به صورت تابع توزیع سرعت ( ) كه 

∫  ( )    
 

 
توان براي دو باشد. این رابطه میبهنجار می 

 به صورت 2و1 همجوشیسوخت 

       ∬           ( )     (  ) (0                    )  

و انتگرال در فضاي سه بعدي سرعت    و  |     |  

به      و  شود. به منظور نمایش فرم مناسب، سرعت گرفته می

 وسیله سرعت نسبی و سرعت مركز جرم به شكل

   
(         )

     
(11)                                               

 

      
   

(     )
 (11                                            )  

 

      
   

(     )
(12                                           )  

 ( به صورت 2بیان می شود. لذا معادله )

       
(    )

 
 

(     ) 
∬      exp(

 (     )  
 

    
 

   
 

    
) ( )  (13    )                                                 

   شود. در این رابطه  تبدیل می
    

     
جرم كاهش یافته و  

توان بوسیله می       انتگرال  .اندحذف شده2،1زیرنویس

dv      .جایگزین نمود 

       [(
     

      
)

 

 ∫       ( 
(     )

    
  

 )]  

(  
  

       
 )

 

 ∫     ( 
  

    
  ) ( ) (14                )  

با نوشتن حجم عنصر در فضاي سرعت به صورت 

و استفاده از تعریف انرژي مركز جرم طبق           

εرابطه  
 

 
   

فرمول نهایی متوسط راكتیویته به فرم زیر    

 :شودتبدیل می
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∫  ( )    ( 
 

   
)     

 

 
(15     )  

( و به كمک نرم 7از معادله ) ( ) با جایگزینی رابطه سطح مقطع 

تغییرات متوسط راكتیویته  6و5،7به ترتیب در نمودار  Mapleافزار

در دوترون فرودي با انرژي  1-1111 بر حسب دما در محدوده 

HeوD-D،D-Tهايسوختبراي Kev12111-1بازه 
3

D-  رسم

نسبت به بقیه -T  Dدهد سوختنشان می 2است. نمودار شده 

 ها داراي بیشترین مقدار متوسط راكتیویته است .سوخت

 
برحسب دما در   D-D همجوشیواكنش  <σν>متوسط راكتیویته - 5نمودار

 kev12000-0 دوترون فروديبا انرژي  K1111-1بازه

 
 

برحسب  D-Tسوخت همجوشیواكنش  <σσ>متوسط راكتیویته - 7نمودار 

  kev 12111-1 دوترون فروديبا انرژي  K1111-1دما  در بازه 

 نتيجه گيري
دهد راكتیویته سوخت   ها در این مقاله نشان میمحاسبات و بررسی

D-T رود هاي كنترل شده بیشتر است و انتظار میاز بقیه سوخت 

هاي و مهیا بودن شرایط در صورت استفاده در راكتورهاي سوخت

 برابر، میزان آهنگ واكنش و در نهایت میزان بازدهی این سوخت و

 

     
  

(    )
 

 

 

(     )
 

 

 

و چگالی توان همجوشی از بقیه بیشتر باشد و این موضوع به تمام 

 تا بتوانند بهینه كندهاي كمک میكاربران راكتورهاي سوخت

 سوخت را انتخاب كنند .

 

Heسوخت همجوشیواكنش  <σσ>راكتیویتهمتوسط  -6نمودار
3

D- برحسب 

 kev12000-0 دوترون فروديبا انرژي  K1111-1دما در بازه

 

 
Heو  D-D  ،D-T همجوشیواكنش  <νσ>متوسط راكتیویته - 2نمودار

3
D-  

 kev12000-0 دوترون فروديبا انرژي  K1111-1برحسب دما  در بازه 
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