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بررسی پیشگرمایش پالسمای همجوشی هستهای با استفاده از روش حل تحلیلی و شبیه سازی
ذرهای دو بعدی پالسما
()2

کارگریان ،آمنه *(-)1حاجیشریفی ،کمال

1سازمان انرژی اتمی ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده پالسما و گداخت هستهای
2دانشگاه خوارزمی ،دانشکده فیزیک ،پژوهشگاه پالسما

چکيده:
در این مقاله ،به بررسی پیشگرمایش پالسمای همجوشی هستهای بصورت تحلیلی و همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ذرهای
میپردازیم .یکی از روشهای افزایش دمای پالسما به منظور باال بردن آهنگ برهمکنشهای همجوشی ،تاباندن لیزر به پالسما
میباشد .پالس لیزر عالوه بر تأثیر مستقیم در افزایش دما ،از طریق برانگیختگی امواج در محیط پالسما باعث گرمایش میشود .اگر
پالس لیزری قوی در جهت میدان مغناطیسی خارجی به داخل پالسما تابانده شود ،طیفی از امواج الکترومغناطیسی در مرکز محیط
قابل مشاهده میباشد .نتایج تئوری و شبیهسازی نشان میدهند این امواج الکترومغناطیسی سبب گرمایش قابل توجه پالسمای
همجوشی در جهت عمود بر انتشار پالس لیزر میگردند.
کلمات کليدي :پیشگرمایش پالسمای همجوشی ،پالسمای مغناطیده ،امواج الکترومغناطیسی ،شبیهسازی پالسما

مقدمه :
در واکنشهای همجوشی هستهای ،عوامل مختلفی در جریان انجام واکنشها میتواند سبب خارج کردن انرژی از داخل
محیط پالسما و در نتیجه کاهش دمای محیط همجوشی و برهمزدن شرایط انجام واکنشها گردند [ .]1هرچه مدت زمان
برقراری شرایط اولیه مناسب و در نتیجه کنترل ما از محیط بیشتر باشد ،بهرهوری انرژی بیشتری خواهیم داشت .بنابراین
در جهت برقراری دوباره شرایط و ادامه جریان همجوشی میبایستی انرژی را به طریقی به داخل محیط تزریق نماییم.
روشهای مختلفی برای این منظور وجود دارند که هر کدام از این روشها میتواند بسته به دستگاه مورد استفاده ،درصد
متفاوتی از تأثیر را دارا باشد .منابع مهم تأمین انرژی در جریان برهمکنشهای همجوشی شامل متراکم نمودن با میدان-
مغناطیسی ،گرم کردن اهمی ،تزریق باریکه خنثی ،تزریق ساچمه سوخت دوتریم-تریتیم جامد ،عبور امواج رادیویی و
عبور امواج لیزری میباشند .تزریق باریکه خنثی و ساچمههای سوختی تنها برای راکتورهای بزرگ کارایی خواهند داشت
در حالی که عبور امواج رادیویی و امواج لیزر برای محیط پالسمای کوچک مفید خواهند بود .این در حالی است که دو
روش اول یعنی متراکم کردن با میدان مغناطیسی و گرم کردن اهمی در همهی راکتورها دارای کاربرد میباشند [ .]3-2در
سالهای اخیر ،تاباندن پالس لیزر به داخل محیط پالسما بسیار مورد توجه میباشد .به دلیل اینکه پالسلیزر عالوه بر تأثیر
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مستقیم در افزایش دمای ذرات پالسما ،از طریق تهییج امواج الکترومغناطیسی در داخل محیط پالسما نیز باعث افزایش
انرژی این ذرات می گردد .یکی از مهمترین این امواج که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست ،امواج
سوتکش1تولید شده در اثر عبور پالس لیزر از پالسمای مغناطیده میباشد که میتواند باعث گرمایش قابل توجه محیط
پالسما شود [.]5-4

تحليل شبهخطی گرمایش ذرات پالسما توسط امواج سوتکش:
میدان الکتریکی مربوط به یک بسته موج سوتکش یکبعدی که در جهت میدان مغناطیسی خارجی محیط پالسما در حال
انتشار میباشد را میتوان به صورت رابطه زیر نمایش داد:

(E   E k exp i (k t  kz ) )1
k

برهمکنش ذرات محیط با این میدان الکتریکی ،تابعتوزیع ذرات پالسما را تغییر خواهد داد .تغییرات تابع توزیع برحسب
زمان به شکل زیر است]:[6
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در رابطه ( ،)2تابع توزیع  fتابعی از سه متغیر  p z ،tو  pTمیباشد که به ترتیب بیانگر زمان ،تکانه خطی ذرات در جهت
میدان خارجی و تکانه خطی در جهت عمود بر انتشار موج سوتکش میباشد .قسمت بسیار مهم در رابطه ( ،)2وجود
جمله دیراکی

Dk

در طرف راست معادله میباشد .این جمله بیانگر این موضوع است که امواج تنها با الکترونهایی با

تکانه خطی مشخص (الکترونهای رزونانسی) از محیط برهمکنش خواهند داشت .با عبور موج از داخل محیط ،تابع توزیع
به حالت پایدار خود میرسد یعنی حالتی که در آن تغییرات  fنسبت به زمان صفر خواهد شد .در این حالت خواهیم
داشت:
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که درآن  v zو  v Tبهترتیب سرعت الکترونهای رزونانسی درجهت انتشار و عمود بر انتشار موج سوتکش میباشند .حال
با توجه به تابع پاشندگی امواج سوتکش و معادله ( )4برای سرعت فاز این امواج و سرعت الکترونهای رزونانسی در
طول موجهای بلند داریم:
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که در آن

c e
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Vz  

 v ac بیانگر سرعت الکترونهای آلفن میباشد.

با ادغام معادالت ( )5( ،)4و ( )6میتوان به دو معادله پارامتری برای سرعت الکترونهای رزونانسی ،پس از ایجاد پایداری
در محیط ،بهصورت زیر رسید:
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که درآن  qپارامتر معادالت و  Cبیانگر یک ثابت میباشد.
همانطور که در این روابط مشاهده میشود ،سرعت عمودی الکترونها نسبت به سرعت گرماییشان تابع سرعت گرمایی
الکترونها و طول امواج سوتکش می باشد .این درحالی است که سرعت موازی این ذرات نسبت به سرعت گرماییشان
تنها تابع طول امواج میباشد.

نتایج شبیهسازی ذرهای:
برای اثبات نتایج تئوری بخش قبل ،از روش شبیهسازی ذره در جعبه استفاده شده است .یکی از کدهای شبیهسازی شناخته
شده و پیشرفته برمبنای این روش کد  XOOPICمیباشد[ .]7پالس لیزر بهکار رفته در این شبیهسازی در راستای  xبه
داخل محیط پالسما تابانده شده و بنابراین در این راستا منتشر میگردد .این پالس گوسی شکل ،دارای قطبش خطی در
جهت محور  yبوده و طول موج آن

  0.9 m

میباشد .با توجه به این طول موج ،دوره تناوب مربوط به پالسلیزر برابر

با    3 fsمیباشد .چگالی بحرانی محیط پالسما
I  1.28  1018  / cm 2

طول

4  105 m

نیز n  3  1022 cm 3

میباشد .محیط پالسما در شبیهسازی ما دارای

و عرض

2.5  105 m

میباشد .عالوهبراین ،پالس لیزر دارای شدت

چگالی n  0.12ncr

میباشد .گام زمانی بهکار رفته در این شبیهسازی
3

میباشد .محیط پالسما دارای
0.05  1015 s

میباشد .در این
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محاسبات عددی دمای اولیه الکترونها و یونهای محیط  ، 100eVیونها بهعنوان ذرات زمینه محیط پالسما و توزیع اولیه
ذرات به صورت ماکسولی در نظر گرفته شدهاند .بزرگی میدان مغناطیسی خارجی در جهت انتشار پالس لیزر

c  0.3

(معادل با حدود  ) 0.18MGaussمیباشد .شکلهای ()1الف و ()1ب بهترتیب نشان دهندهی امواج الکترومغناطیسی عرضی
درحال انتشار در جهت انتشار پالس لیزر ورودی در گامهای زمانی

3501

و

7501

میباشند .در شکل ()1الف هنوز

پالس لیزر بهطور کامل وارد محیط پالسما نشدهاست .در این شکل پالسلیزر با حرکت به طرف داخل محیط در اثر
پراکندگی در حال میراشدن میباشد .در شکل ()1ب پالس لیزر بهطور کامل وارد محیط پالسما شده و به قسمتهای
انتهایی محیط پالسما نیز رسیده است .با عبور این پالس لیزری قوی از محیط پالسما ،مدهای الکتروستاتیکی و
الکترومغناطیسی در محیط برانگیخته میشوند.

1
1
شکل شماره ( :)1انتشار ميدان ليزري در جهت محور  xدر زمان (الف)  350و (ب) . 750

سرعت الکترونهای محیط در جهت محور  xدر گام زمانی

501

در غیاب میدان مغناطیسی خارجی در شکل ()2الف

نشان داده شده است .شکلهای ()2ب و (2ج) سرعت الکترونهای محیط در جهت انتشار لیزر را در گامزمانی

7001

به ترتیب در غیاب و در حضور میدان مغناطیسی خارجی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود تفاوت چندانی میان
این دو حالت (شکلهای ()2ب و (2ج)) وجود ندارد .بنابراین همانطور که از تئوری بیان شده در بخش قبل هم انتظار
میرفت ،امواج سوتکش تولید شده درحضور میدان مغناطیسی نمیتواند تأثیر زیادی در افزایش سرعت الکترونها در
جهت میدان مغناطیسی داشته باشد.
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شکل شماره (:)2فضاي سرعت (راستاي موازي) -مکان الکترون (الف) در زمان

5 01

در غياب ميدان مغناطيسی خارجی،

1
1
(ب) در زمان  700در غياب ميدان مغناطيسی خارجی( ،ج) در زمان  700در حضور ميدان مغناطيسی خارجی (

 0.3
.) c

شکل ()3الف سرعت الکترونهای محیط در جهت عمود بر انتشار لیزر را در گام زمانی  501در غیاب میدانمغناطیسی خارجی
نشان میدهد .شکلهای ()3ب و (3ج) سرعت الکترونهای محیط در این راستا را در گام زمانی

7001

به ترتیب در غیاب و در

حضور میدان مغناطیسی خارجی نشان میدهد .همانطور که به وضوح دیده میشود در این حالت سرعت الکترونها با ورود پالس
لیزر به محیط پالسما افزایش قابل توجهی در جهت عمود پیدا میکند .این همان چیزی است که از تئوری امواج سوتکش نیز بدست
آمد (رابطه ( .))8امواج سوتکش تولید شده در اثر انتشار پالس لیزری در یک محیط پالسمای مغناطیده باعث گرمایش ذرات در
راستای عمودی میگردند .همانطور که از تئوری این امواج نیز مشخص شد این افزایش گرمایش بدلیل اندرکنش الکترونهای
رزونانسی با این امواج میباشد.
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شکل شماره (:)3فضاي سرعت (راستاي عمودي) -مکان الکترون (الف) در زمان

5 01

در غياب ميدان مغناطيسی خارجی،

1
1
(ب) در زمان  700در غياب ميدان مغناطيسی خارجی( ،ج) در زمان  700در حضور ميدان مغناطيسی خارجی (

 0.3
.) c

بحث و نتيجه گيري :
در این مقاله ،با استفاده از روش حل تحلیلی و شبیهسازی ذرهای پالسما ،پیشگرمایش پالسمای همجوشی هستهای را
مورد بررسی قرار دادهایم .یکی از روشهای افزایش دمای محیط پالسما به منظور باال بردن آهنگ برهمکنشهای
همجوشی ،تاباندن پالسلیزری میباشد که عالوه بر تأثیر مستقیم در افزایش دمای پالسما ،از طریق برانگیختگی امواج در
داخل محیط پالسما باعث افزایش انرژی این ذرات میگردد .در یک محیط پالسمای مغناطیده ،باعبور یک پالس لیزر قوی
در جهت میدان خارجی ،طیفی از امواج الکترومغناطیسی در مرکز محیط تشکیل میشود .نتایج تئوری و شبیهسازی نشان
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میدهند امواج سوتکش از طریق برهمکنش با الکترونهای رزونانسی پالسما سبب گرمایش ذرات در جهت عمود بر
.راستای انتشار میگردند
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