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 چکیده

ی با چگالی حالت ابرای محاسبه شرایط گداخت در سوخت هسته

در انتقال دما  عامل موثرترینجامد قابلیت هدایت گرمایی 

 . های مختلف سوخت جامد داردبه قسمت
گداخت  (Fast ignition)در واقع جدیدترین روش گداخت لیزری 

سوخت توسط بلوک پالسمای شتاب یافته توسط لیزر می سریع

توسط  D-Tتوان با افزایش اولیه چگالی می را گداخت .باشد

که باعث افزایش دمای  انجام دادهای ایکس لیزر یا پرتو

ترین هدف یعنی دستیابی به در نهایت به مهم و  D-Tسوخت

شود نائل یم انرژی موثر مورد نیاز که منجر به بهره باالیی

 DـTتاثیر تراکم چگالی در گداخت سوخت » مقالهدر این  .شد

 «برای تولید بهره باال با روش گداخت بلوک پالسمای لیزری

توسط   D-Tتوان با افزایش چگالی در واقع می. شود میبررسی 

تر و   لیزر ثانویه یا پرتوهای ایکس، گداخت سوخت را آسان

 .ی انرژی حاصل را افزایش داد بهره

 

 کلمات کلیدی

بلوک پالسمای  ،DـT تراکم چگالی ،DـT ی باال گداختبهره ،گداخت سریع

 آزمایش چو ،لیزری

 

 مقدمه

برداری از منابع جدید انرژی به بشر در مقوله کشف و بهره      

های فسیلی به هاست که سوخت مدت .است گیری دست یافته های چشم پیشرفت

با توجه به محدودیت این منابع . شوندشکل گسترده استفاده می

صور دیگر  در آینده تنها توسطانرژی، بحران انرژی جوامع بشری 

  .انرژی قابل حل است

انداز تامین انرژی آینده بشر از طریق گداخت  در این میان چشم

های منابع دیگر بسیار امیدوار ای با توجه به مشکالت و محدودیت هسته

                                                           
 .1

  اداره آموزش و پرورش آغاجاری دبیررسمی و کارشناس ارشد فیزیک اتمی مولکولی،

   دانشگاه آزاد گچساران ،هیات علمی و دکترای فیزیک اتمی مولکولی 2.

.
3

  دانشگاه شیراز ،هیات علمی و دکترای فیزیک 
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کننده است، رهیافتی که عالوه بر تامین انرژی بشر به شکل نامحدود، 

های فسیلی  ندارد و برخالف سوخت سالمت در بر خطری برای امنیت، صلح و

گداخت به شیوه مغناطیسی . محیطی است های زیست و شکافت فاقد آلودگی

ایده اساسی در هر دو روش  .و لختی دو روش مهم در این راستا هستند

 : دستیابی به دو فرآیند زیر هست ناطیسی و اینرسیهمجوشی مغ

  باال برای رسیدن به میزان یونیزه و گرم کردن سوخت به دمای

  .چگالی واکنش  مناسب

  فشردن سوخت برای زمان کاماًل طوالنی برای دستیابی به بهره

 انرژی خالص 

 

 همجوشی محصورسازی لختی گداخت سریع در.1

بینی فعل و انفعال گداخت سریع با پیشPRACE  یپروژهپرتغال  در        

پتاواتی، با سوخت متراکم برای ضربات پالسمای تقویت شده توسط لیزر 

 کندسازی میاشتعال کامل را برای همجوشی لختی برای اولین بار مدل
جهت  لیزرها از بیشتر و مدآی کاربرای استفاده راه را تواندکه می

 .[5] کند انرژی همجوشی باز تولید

 های چند مگاای از پروتونتجربی تولید باریکه شواهداز  با استفاده

شدت با  العاده پر ی لیزری فوقکنش باریکهاثر برهم ولتی درالکترون

ی پروتونی را به عنوان راههای جامد، رت و دیگران چنین باریکههدف

با توجه به اینکه اشتعال  .[4]اندانداز اشتعال سریع پیشنهاد نموده

رخ بدهد، بنابراین  باید قبل از اینکه سوخت متراکم شده رقیق شود

انرژی الزم برای ایجاد ناحیه داغ اشتعالی باید توسط یک پالس 

 DـTپروتونی در مدت زمانی کمتر از مدت زمان محصورسازی در پالسمای 

 .[3]به نهشت گذاشته شود

جدیدترین روش گداخت سریع، روش گداخت لیزری سوخت توسط بلوک  در

 . باشد پالسمای شتاب یافته توسط لیزر می
ابتدا لیزر بر قسمت چگالی حالت جامد تابیده و آن را تبدیل به 

با وارد شدن نیروی اثرگذار الیه نازک به طرف سوخت  پالسما کرده و

-کند هنگام برخورد فشردهبه صورت بالستیک با سرعت حرکت می D-Tاصلی

مکانیزمی که . کندبه سوخت اصلی برخورد می( 1)تر شده طبق شکل 

افتد این است که، بلوک پالسمادراثر می  مرحله اتفاق دراین 

کند نیروهای غیرخطی اثرگذار تشکیل شده و به سوخت اصلی برخورد می

شود در این روش شرایط بلوک پالسما برای و باعث گداخت سوخت اصلی می

 و 10 10       گداخت این است که چگالی جریان یونی باید بزرگتر از

 10           انرژی آن باید بزرگترچگالی شار 
8
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 [3] طرح گداخت از طریق بلوک پالسما :1شکل

 

انفعال  های پالسما بوسیله فعل ومنتظره بلوک در واقع تولید غیر

با چگالی حالت جامد  DـTنگرشی جدید جهت گداخت سوخت ،  PW-psلیزر 

هایی با انرژی  تولید یون. کندطبق مدل هیدرودینامیکی چو ایجاد می

های بسیار باالی پالسما بلوک توسط نیروی اثرگذار غیرخطی از روش

 .باشدجدید گداخت لیزری می

 
 :روش تولید بلوک پالسما. 2

گاز، )های سریع از برهمکنش پالس قوی لیزر با هر محیط یون       

موازی شوند، ولی تولید موثرتر پرتوهای یون تولید می( مایع، جامد

دو نوع طرح برای تولید . شده در برهمکنش لیزر با هدف جامد است

در اولین طرح که یک . شودپرتوهای یونی در محرک لیزری استفاده می

ها در جهت عقب گسیل رود، یونمیلی متر به کار می1هدف با ضخامت 

 ای سبک و سنگین درهنوع یون دو هر (در خالف جهت پرتو لیزر)شودمی

تا  1/0در طرح دوم که هدف با ضخامت . (2شکل)شودمی رح تولیداین ط

شوند در ها عمدتا به جلو گسیل میرود یونمیکرومتر به کار می 100

-تولید می( هاعمدتا پروتون)های سبک چنین طرحی معموال یون

 .(3شکل)شوند

  

 [1]هدف ضخیم تولید پرتوهای یونی توسط لیزر از: 2 شکل
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 [1]تولیدپرتوهای یونی توسط لیزر از هدف نازک :3شکل

 

  :های نازک دو روش زیر را داریمبرای هدف
 : TNSAروش  2.1          

پالس لیزر کم شدت با سطح جلوی هدف برهمکنش کرده و پالسما و         

تواند خیلی ها میالکترون    شود دمای های سریع تولید میالکترون

کنند و در سطح پشتی هدف یک ها در هدف نفوذ میالکترون باال باشد،

کاتد . کنددهند که نقش کاتد مجازی را ایفا می غالف دبای تشکیل می

ها را در سطح کند که بصورت موثر اتمیک میدان الکتریکی القا می

  .(4شکل)کنندپشتی هدف یونیزه می

 

 
 TNSA [1]    طرح کلی تولید پرتوهای یونی از روش :4شکل 

 

 LPA-Sروش  2.2           

 LPA-S مکانیسم. است LPA-Sهای یونی سبک دومین روش تولید پرتو   

کشف شد اما اخیرًا این مکانیسم با آزمایشات و  90اواخر دهه  در

 .های عددی به طور تقریبًا خوبی فهم و اثبات شده استسازینمونه
پالسما در الیه پوسته نزدیک پالس کوتاه اصلی لیزر با شدت زیاد با 

گرادیان باال چگالی . کندسطح بحرانی چگالی الکترون برهمکنش می

کند که پالسما در نواحی برهمکنش دو نیروی مخالف پاندموتیو القا می

پالسما را به دو بلوک پالسما نازک به ترتیب به سمت خال و داخل 

ـ LPA سم دو الیه و همثابت شده هم مکانی .(5شکل)کند پالسما تقسیم می

S های یونی سنگین از پشت ساطع شده، مؤثر و مناسب در تولید پرتو

  [1].هستند
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 [1]شتاب بلوک پالسما توسط نیروی پاندرماتیو  :5شکل

 

 :آزمایش چو و بوبین.3

نور لیزر بر یک ناحیه از سوخت واکنش گداخت  تابش اثردر     

ها،  ایجاد شده توسط اثرهای فیزیکی مانند هدایت حرارتی الکترون

 وانبساط  ،تابش ترمزی ،یون، برد توقف ذرات آلفا ـ تعادل الکترون

از . یابد ای در چگالی جامد انتشار می امواج واکنش گرما هسته

واکنش، معادله حرکت، معادله دمای معادالت پیوستگی چگالی، میزان 

رسیم که ایم و نهایتا به رابطه مییون و الکترون استفاده کرده

 : [2]از آن محاسبه می کنیم دمای یون را

 

    
            

 

 
 

          

  

      

 

  
 

 
 
  

  
  

 

   

 
 

  
 

 
 
  

 
  

 

 

      
   

    
  

این معادله ماگزیمم دمای یون که در طرف چپ وجود دارد از  

 . شودمحاسبه می

    گیرینتیجه محاسبات و .4

 بر   D-Tمقدار انرژی آستانه گداخت را بر سوخت چو   1972در سال   

چنین هم. [2]بدست آورده بود    ×4.3       اساس مدل برخورد بینابین

تراکم چگالی   با در نظر گرفتن مدل گداخت سریع و در این مقاله

 (1)باتوجه به رابطه  زیرا یابدافزایش می ماگزیمم دمای یون
 (جمله دوم در سمت راست معادله)باافزایش دانسیته، هدایت گرمایی

نیز در سمت چپ (  )دمای یون  چنین با افزایش چگالیهم افزایش یافته

دمای یون در معادله فوق  ماگزیممو در نهایت  یابدافزایش می

 کند ومیل انرژی بیشتری به پالسما منتقدر نتیجه  یابدافزایش می

ماگزیمم دمای یون سوخت  آهنگهای نمودار. برد بهره گداخت را باال می

D-T   چگالی نمودن یک و دو و سه برابر  با (1)از حل عددی رابطه

شار ها منحنی افقی برای در این شکل. اندحالت جامد بدست آمده

اتالف تابش ترمزی با هدایت  است که              انرژی آستانه

   های زیر حالت آستانه سوختن ساده منحنی. شودگرمایی برابر می

در اثر انبساط باشند که بعد از رسیدن به یک مقدار ماگزیمم می

های باالی آستانه، حالت منحنی. کنندشروع به پایین آمدن میسریع 

 

(1 )  

(2 )  
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همیشه در حال افزایش  داشته وکه گداخت خود را نگه باشدگداخت می

  .باشدمی دما

با دو برابر شدن دانسیته، ( 2)و نمودار ( 1)با مقایسه نمودار 

 8KeV تقریبا از              دمای یون با شار انرژی آستانه 

 دما ،(3نمودار)با سه برابر شدن دانسیته و یابدافزایش می  12KeVبه

 .رسد می KeV15به 

 

 

 
   D-T در سوخت زمانماگزیمم دمای یون برحسب  :1نمودار

 

 
   D-T با دو برابر شدن چگالی سوخت ماگزیمم دمای یون برحسب زمان :2نمودار
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 D-T با سه برابر شدن چگالی سوخت  ماگزیمم دمای یون برحسب زمان :3نمودار
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