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دستگاه پالسماي کانونی  در D-D آهنگ واکنش گداختبررسی تاثیر گاز افزودنی کریپتون بر 
kJ7/1  نوع مدر  

  2؛ نیکبخت، محسن 2عباسی دوانی، فریدون ؛ 1شیرانی، بابک
 ، اصفهاناي، دانشکده علوم و فناوري هاي نوین، دانشگاه اصفهانگروه مهندسی هسته 1

  ده مهندسی هسته اي، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانگروه کاربرد پرتوها، دانشک  2
  

  چکیده
. سی قرار گرفته انددستگاه هاي پالسماي کانونی به عنوان یکی از ساده ترین و پر کاربردترین چشمه هاي نوترون حاصل از گداخت، از جنبه هاي مختلف مورد برر

، تاکنون تحقیقات زیادي بر روي افزایش بهره نوترون دستگاه پالسماي کانونی صورت گرفته با توجه به کاربردهاي گسترده صنعتی چشمه هاي نوترون قابل کنترل
ه قرار مورد مطالع kJ 7/1در این پژوهش، تاثیر اضافه کردن درصد کمی گاز سنگین کریپتون به دوتریوم بر عملکرد دستگاه پالسماي کانونی  در همین راستا،. است

. دندرصد حجمی کریپتون به دوتریوم، بهترین نتایج از نظر بهره نوترون و تکرار پذیري تولید نوترون حاصل می شو 2که با افزودن  دهندنتایج نشان می. گرفته است
 همچنین. داددر هر شات افزایش  1/1)±05/0(×108در هر شات براي گاز دوتریوم خالص به  4/3)±3/0(×107درصد گاز کریپتون، بهره نوترون را از  2افزودن 

  .که افزودن گاز کریپتون منجر به افزایش عمق کانونی سازي و کاهش پهناي زمانی کانونی سازي دستگاه می شود داداندازه گیري سیگنال مشتق جریان نشان 
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Abstract  
 

Plasma focus devices, as one of the simplest and the most practical fusion-based neutron sources have been 
investigated from different aspects. Due to the vast industrial applications of controllable neutron sources, a 
large number of researches has been conducted on the enhancement of neutron production in plasma focus 
devices so far. In this research, the effect of a small percentage of krypton additive on the performance of a 1.7 
kJ Mather-type plasma focus device was investigated. Results show that the addition of 2% krypton to deuterium 
leads to the best results in terms of efficiency and reproducibility of neutron production. Krypton additive 
increased the neutron yield from 3.4±0.3×107 per shot in pure deuterium to 1.1±0.05×108 per shot. Current 
derivative signal measurements show that the krypton additive increase the focusing depth and decrease the 
focusing time width. 
  
PACS No.     28,29,52 
 

   قدمهم
، دو نـوع  1960در اوایـل دهـۀ    فیلیپـوف  و مـدر  از زمانی کـه 

انونی را ارائه کردند، این دسـتگاه بـه   مختلف از دستگاه پالسماي ک
هـاي سراسـر   عنوان یک مولد پرتو به طور گسـترده در آزمایشـگاه  

و در طی سه دهۀ گذشته، به عنوان یک چشـمۀ   شده جهان بررسی
  . نوترون آزمایشگاهی قوي مورد استفاده قرار گرفته است

 در گاز دوتریوم انجام شود، دستگاه پالسماي کانونی اگر تخلیه
نوترون هایی حاصل از گداخت هسـته اي تولیـد   پالسماي کانونی 

شـار   .خواهـد بـود   MeV 45/2 می کند که انرژي آنهـا در حـدود  
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 پیـنچ همچنین جریـان   نوترون تولید شده، با فشار و خلوص گاز و
وجود فشار بهینه براي نوترون در دسـتگاه پالسـماي    .کندتغییر می

ی قرار گرفتـه و تاییـد شـده    کانونی به صورت گسترده مورد بررس
بـه گـاز    گازهـاي افزودنـی تزریـق شـده    عالوه بر اینها اثـر   .است

دوتریوم نیز تاکنون توسط افراد مختلف مورد بررسـی قـرار گرفتـه    
  ]. 1[ است

 kJ3در این تحقیق نوترون دهی یک دستگاه پالسماي کـانونی  
یوم به با دوتریوم خالص و همچنین با افزودن گاز کریپتون به دوتر

  .صورت تجربی بررسی شده است
  تاثیر گاز افزدونی سنگین بر عملکرد دستگاه

در صورتی که به همراه گاز دوتریوم، درصد کمـی از گازهـاي   
بـه داخـل محفظـه تزریـق     ) =84Z(افزدونی سنگین مانند کریپتون 

شـود، قسـمت اول   شود، الیه جریان به دو قسمت مجزا تبدیل مـی 
اي بـا پالسـماي   تر و قسمت دوم الیهگاز سبکاي با پالسماي الیه

براي توضیح نحوه تاثیر ساختار دو الیه اي الیه . ]1[ ترگاز سنگین
بـه مشخصـه   جریان بر روي عملکرد پالسماي کانونی الزم اسـت  

 Slugفازهاي مختلف حرکت شـعاعی الیـه جریـان در مـدل      هاي
رحلـه  در این مدل، فاز فشـردگی شـعاعی بـه چهـار م    . شود توجه

فـاز   -2، فاز موج ضربه شعاعی رو بـه داخـل   -1 :تقسیم می شود
، )فاز تابش(فاز فشردگی کند  -3 ،موج ضربه شعاعی انعکاس یافته

   فاز انبساط محوري ستون پالسما -4
فاز موج ضربه شعاعی رو به داخل از انتهاي فاز محوري شروع می 

ترودها ادامـه  شود و تا لحظه رسیدن موج ضربه به محور تقارن الک
جبهه موج ضربه به صورت یک الیـه مجـزا از پالسـما و در    . دارد

در فاز دوم، موج ضربه کـه تـوده اي از   . جلوي آن حرکت می کند
اتم هاي گازي خنثی با سرعت بسیار بـاال اسـت در داخـل سـتون     

این ذرات انرژي جنبشی . پالسماي در حال انقباض منتشر می شود
مـی کننـد و    هی ژولی بـه پالسـما منتقـل   خود را به صورت گرماد
در این فاز، سرعت انقبـاض پیسـتون   . دهنددماي آن را افزایش می

مغناطیسی در اثر نیروي موج ضربه انعکاس یافته به تدریج کـاهش  
در فاز سوم که فاز سکون یا فاز تابش نام دارد، پالسـماي  . می یابد

ز قسمتی از انرژي در این فا. فشرده شده در حالت تعادل قرار دارد
-هاي مشخصه از دست میپالسما به صورت تابش ترمزي و تابش

هاي این هاي گداخت گرما هسته اي نیز از دیگر پدیدهواکنش. رود
ها در داخـل سـتون پالسـما،    پس از گسترش ناپایداري. فاز هستند

فروپاشی پینچ آغاز می شود و در فاز چهارم، جریانی از الکترون ها 
  .آند و باریکه یون ها به سمت مخالف گسیل می شودبه سمت 

در صورتی که گاز درون محفظه، متشکل از دو نوع گـاز بـا جـرم    
باشد، پس از لحظه شکسـت جریـان    M2و  M1هاي اتمی متفاوت 

در سطح عایق، با توجه به اینکه نیروي مغناطیسی یکسانی بـه ایـن   
ه جرم خود داراي دو نوع یون وارد می شود، این دو یون با توجه ب

  . شتاب هاي متفاوتی خواهند بود
از ابتداي فاز دوم، به دلیل نیروي حاصـل از مـوج ضـربه انعکـاس     
یافته، سرعت انقباض ستون پالسما کاهش می یابـد و در صـورتی   
که الیه جریان گاز سنگین دقیقا در پشت الیـه اول حرکـت کـرده    

ن پالسما بشـود و  باشد، این لحظه زمان مناسبی است که وارد ستو
این پدیده با افزایش دمـاي پالسـما مـی    . انرژي خود را منتقل کند

تواند بهره نوترون هاي تولید شده در مکانیزم گداخت گرما هسـته  
اي را افزایش دهد و همچنین با افـزایش شـدت میـدان الکتریکـی     

، بهره تولید نوترون هـا  القایی و افزایش انرژي میانگین باریکه یون
  . هدف را افزایش دهد-مکانیزم باریکه توسط

حال سوال این است که شرایط مناسب بـراي تنظـیم سـرعت الیـه     
هـاي  به طور کلـی توصـیف  . شودهاي اول و دوم چگونه تعیین می

ارائه شده براي دینامیک حرکت الیه هـاي چنـد گانـه در دسـتگاه     
ز هاي پالسماي کانونی نوع مدر عمدتا به صورت کیفی بوده و هنو

بخـش  بـا ایـن حـال در    . توصیف نظري مناسبی ارائه نشده اسـت 
یک برآورد تقریبی از درصد بهینه گاز کریپتون انجـام   تحلیل نتایج،
  . خواهیم داد

  مواد و روش ها
تحقیق از دستگاه پالسماي کانونی دانشـگاه شـهید بهشـتی    در این 
  . استفاده شده است kV15 ،µF15 ،nH20با مشخصات تهران 
مشخصات این دستگاه در مقاله هاي قبلی بـه تفصـیل شـرح    سایر 

مـورد   دستگاه پالسـماي کـانونی   الکترودهاي ساختار .]2[داده اند 
   .ستنشان داده شده ا 1 در شکلاستفاده، 

براي هر آزمایش، گاز دوتریوم یا ترکیبی از دوتریوم و کریپتـون بـا   
اه فشارها و نسبت هاي ترکیب مختلـف بـه داخـل محفظـه دسـتگ     
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قبل از تزریق گاز، ابتدا محفظه توسـط یـک پمـپ    . تزریق می شود
سـپس بـا   . خالء می شود mbar 3-10×4روتاري تا فشار کمتر از 

استفاده از شیر سوزنی، گاز کریپتون تا فشار مورد نظر و سپس گاز 
هاي گـزارش شـده   نسبت. شوددوتریوم به داخل محفظه تزریق می

ی گازها هسـتند و نسـبت حجمـی    ها، نسبت حجمدر این آزمایش
  .گازها معادل نسبت فشار هر کدام از گازهاي تزریق شده است

  
  الکترودهاي تیوب تخلیه دستگاه پالسماي کانونی : 1 شکل

هـر آزمـایش در شـرایط     شـده و  انجام kV15ها در ولتاژ آزمایش
در همه  تخلیهجریان  و بهره نوترون. ه استثابت سه بار تکرار شد

براي انـدازه گیـري جریـان از پیچـه      .ها اندازه گیري شدندآزمایش
روگوفسکی و براي اندازه گیري بهره نوترون از شمارنده فعالسازي 

شمارنده فعال سازي مـورد اسـتفاده بـراي ایـن     . استفاده شده است
تحقیق بر اساس فعال سازي ورقه نقره و سپس شمارش پرتـو بتـا   

از گایگر دیواره نـازك عمـل   حاصل از واپاشی نقره توسط آشکارس
با در  MCNPضریب کالیبراسیون شمارنده توسط کد  .]3[ می کند

   .نظر گرفتن همه جزئیات هندسی محاسبه شده است
  نتایج و بحث

شات؛ با تزریق گاز دوتریوم در  40ها؛ شامل شمجموعه اول آزمای
و اندازه گیري بهره نوترون انجام ) mbar 7-1(فشارهاي مختلف 

، با تزریق دوتریوم خالصنشان دادند که  شات 40نتایج این  .شد
بیشترین بهره . شودشات تولید نوترون مشاهده می 24فقط در 

  . به دست آمد mbar4و در فشار  4/3)±3/0(×107نوترون برابر با 

 4تا  1(ها با افزودن درصد هاي مختلف در مرحله دوم، آزمایش
 .ر فشارهاي مختلف تکرار شدندگاز کریپتون به دوتریوم د) درصد

بهره نوترون در دستگاه پالسماي کانونی با نتایج نشان دادند که 
) هاي دوتریوم خالصنسبت به آزمایش( اضافه کردن گاز کریپتون

شود بطوري یابد و همچنین تولید نوترون تکرار پذیر میافزایش می
 mbar 4-1هاي در محدوده فشار که تقریبا در همه شات

  . شودوتریوم، نوترون تولید مید
عملکرد دستگاه در شرایطی  ترینبیشترین بهره نوترون و پایدار 

. درصد است 2حاصل شد که نسبت فشار کریپتون به دوتریوم 
درصد گاز  2بهره نوترون در فشارهاي مختلف گاز دوتریوم با 

  . نشان داده شده است 2کریپتون در شکل 

  
وترون در یک شات در فشارهاي مختلف گاز دوتریوم میانگین بهره ن : 2 شکل

  درصد گاز کریپتون 2 افزودن با
فشار بهینه براي تولید همانطور که در این شکل مشاهده می شود، 

بیشترین بهره نوترون در این فشار بهینه،  و است mbar2نوترون، 
  . نوترون در هر شات است 1/1)05/0±(×108

با در نظر گـرفتن سـاختار دو قسـمتی    درصد بهینه گاز کریپتون را 
براي الیه جریان که در قسمت دوم همین مقاله ذکر شد و همچنین 

تـوان توجیـه   استخراج زمان مشخصه فاز محوري از مـدل لـی مـی   
مهمترین تفاوت در زمـان محاسـبه شـده بـراي دو الیـه       .]1[نمود 

بنـابراین نسـبت زمـان    . اسـت  مـدل ناشی از پارامتر چگالی در این 
ن برابـر بـا عکـس مجـذور     مشخصه حرکت شعاعی دو الیه جریـا 

در نتیجه شرط برابر بودن زمان ها . هاي الیه ها استنسبت چگالی
 برابـر بـا   تعداد اتـم هـاي دو گـاز    حاصل می شود که نسبت وقتی
باشد کـه ایـن نسـبت بـراي گازهـاي       جرم اتمی آنها نسبت عکس

نتـایج  . اسـت  4/2%حـدود  ) M=84(و کریپتون ) M=2(دوتریوم 
را نشـان   2%هاي انجام شده در این تحقیق، مقـدار بهینـه   آزمایش

  .دهند که توافق خوبی با مقدار پیش بینی شده داردمی
ساختار سـیگنال مشـتق   : مشاهدات ساختار سیگنال مشتق جریان

هـا، داراي دو  کریپتون، در اکثر شات+هاي دوتریومجریان در تخلیه
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باشد در حالی کـه  نسبت به هم می ns40یا  30قله با فاصله زمانی 
اي هاي با دوتریوم خالص، این ساختار به صورت تک قلهدر تخلیه

درصـد کریپتـون،    2+ در تخلیـه هـاي دوتریـوم    . شودمشاهده می
شود و دامنه قله دوم بیشـتر از  اي مشاهده میهمیشه ساختار دو قله

 .دامنه قله اول است

ست که پس از تشکیل ستون وجود دو قله نشانگر آن ا
پالسماي دوتریوم و ورود موج ضربه از سمت داخل و ورود الیه 
گاز کریپتون از سمت بیرونی ستون به داخل ستون که منجر به 

شود، احتماال ایجاد یک افت اولیه قوي در سیگنال مشتق جریان می
-، الیه کریپتون و جبهه موج ضربه به هم میns40تا  30پس از 

به خاطر اثر مضاعفی که انتقال انرژي جنبشی ذرات هر دو  رسند و
الیه به ستون پالسما و افزایش دماي آن دارد، مجددا یک افت با 

بر اساس . دامنه بیشتر بر روي سیگنال مشتق جریان ایجاد می شود
این نظریه، در موارد معدودي که قله اول خیلی کوچکتر از قله دوم 

که الیه کریپتون پس از اتمام فاز موج است، می توان نتیجه گرفت 
ضربه انعکاسی و در فاز فشردگی کند به ستون پالسماي دوتریوم 

درصد گاز افزودنی  4این موارد، در تخلیه هاي با . رسیده است
  . کریپتون بیشتر مشاهده شده اند

هاي با گاز پهناي زمانی قله سیگنال مشتق جریان در تخلیه
در گاز دوتریوم خالص، کامال متغییر و  و ns140حدود  ،افزودنی
مطمئنا پایدار بودن . باشدمی) ns250 -100در محدوده (ناپایدار 

هاي با گاز افزودنی تولید نوترون و رادیوایزوتوپ در تخلیه
  . کریپتون، با پایداري در زمان کانونی سازي مرتبط است

ه هاي با گاز افزودنی، در محدودعمق کانونی سازي در پینچ
V12-8  و در دوتریوم خالص، در حدودV5/6-5/3  ثبت شده که

هاي با گاز افزودنی کریپتون نشانگر کیفیت بهتر پینچ در تخلیه
  . است

 3شـکل   یک نمونه ساختار سیگنال مشتق جریان دو پالسی در
درصـد   2بـا   mbar3این سـیگنال در فشـار   . نشان داده شده است

پهناي زمانی کانونی سازي در  عمق و. کریپتون به دست آمده است
سـیگنال مشـتق جریـان در دوتریـوم     . انداین شکل نشان داده شده

نیز به منظور مقایسه، در همین شکل نشان  mbar3خالص با فشار 
  . داده شده است

  
 2نمونه سیگنال مشتق جریان در دوتریوم خالص و دوتریوم به همراه  : 3شکل

  درصد کریپتون

   نتیجه گیري
ها نشان دادند که اضافه کردن گاز کریپتون به تایج آزمایشن

دوتریوم، بهره تولید و تکرار پذیري تولید رادیوایزوتوپ و 
درصد بهینه گاز کریپتون . همچنین تولید نوترون را افزایش می دهد

مطابقت ) 4/2(%ي نظري درصد است که با نتایج پیش بینی ها 2
  .خوبی دارد

تون، عمق کانونی سازي در سیگنال مشتق اضافه کردن گاز کریپ
برابر افزایش می  5/3جریان را در مقایسه با دوتریوم خالص تا 

دهد و همچنین در اکثر شات هاي با گاز کریپتون، یک ساختار دو 
بر روي سیگنال مشتق ) بین قله ها ns30با فاصله زمانی (قله اي 

هاي با ر تخلیهشود در حالی که دجریان در لحظه پینچ مشاهده می
-اي مشاهده میدوتریوم خالص، این سیگنال به صورت تک قله

ساختار دو قله اي مشتق جریان، وجود الیه مجزاي گاز . شود
  .کریپتون در پشت الیه گاز دوتریوم را تایید می کند

  ها مرجع
اندازه « ؛علیرضا بابازاده، محمد المعی رشتی، سید محمود سادات کیایی ]1[

حلیل اثر گازهاي افزودنی بر تولید اشعه ایکس و نوترون در گیري و ت
پایان نامه دکتراي رشته مهندسی  ؛»دستگاه پالسماي کانونی نوع فیلیپوف

  .1382، )پلی تکنیک(گاه صنعتی امیرکبیر دانشکده فیزیک  دانش ،هسته اي
[2] B. Shirani, F. Abbasi and M. Nikbakht; "Production of 13N by 

12C(d,n)13N reaction in a medium energy plasma focus", Applied 
Radiation and Isotopes, Vol. 74, pp. 86-90, 2013. 

بررسی تجربی مشخصه هاي گسیل نوترون « ؛بابک شیرانی، فریدون عباسی ]3[
، ايفصلنامه علوم و فنون هسته ؛» SBUPF1در دستگاه پالسماي کانونی

  1-9 فحه، ص1389، بهار 51شماره 
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