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مطالعهی ترابرد ذرات آلفا در افروزش پالسمای سوخت دوتریم-تریتیم در گداخت محصورشدگی اینرسی به
روش افروزش سریع
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چکيده:
مطالعه ترابرد ذرات آلفای تولیدشددد از واکنش گداخت دوتریم -تریتیم ،نقش مهمی در تشددلیل للهداغ در اید افروزش سددری
دارد .ازاینرو در این پژوهش تأثیر توانتوقف جدید  BPSدر شرط افروزش و دمای للهداغ سوخت پیشف شرد دوتریم -تریتیم
بررسی و با مدلهای قبلی مقایسه شد است .برای این منظور از باریله پروتونی با توزی ماکسولی و با دمای توزی  4MeVجهت
تشلیل للهداغ استفاد شد .محاسبات ما نشان میدهد که در مدل توانتوقف  BPSشرط افروزش اندکی به سمت مقادیر  ρRباالتر
انتقال مییابد .همچنین کاهش بازدهی گرمایی ذرات آلفا در مدل توانتوقف

BPS

سبب کاهش چ شمگیر دمای للهداغ در مقای سه

با مدلهای قدیمیتر خواهد شد.
كلمات كليدی :افروزش سری پروتونی ،للهی داغ ،سوخت  ،DTتوانتوقف  ،BPSبازدهی گرمایی آلفا.

مقدمه:
افروزش سددری یلی از اید های مورد توجه در گداخت محصددورشدددگی لختی ( )ICFاسددت .در این اید  ،به منظور
اجتناب از ناپایداریهای هیدرودینامیلی ایجاد شدددد در اید های متداول قبلی ،مرحلهی تراکم و افروزش سدددوخت از
یلدیگر جدا شد اند .بدین صورت که ابتدا قرص سوخت تو سط ضربان پر شدت انرژی (عمدتا باریلههای لیزری)
بهصددورت کامالً متقارن ،متراکم شددد و چگالیش افزایش مییابد .سدد

به کمک یک باریلهی ثانویه (اغلب باریلهی

یونی) ق سمت کوچلی از این سوخت متراکم شد  ،گرم شد و به دمای افروزش رسید و لله داغ ت شلیل می شود].[1
مزیت استفاد از باریلههای یونی در مقایسه با باریلههای لیزری آن است که یونها قابلیت نفوذ در عمق بیشتری از ماد
هدف را دا شته ،عالو بر آن ،به علت عدم بازتابش باریلههای یونی از ماد هدف ،بازد جذب آنها تقریبا  100 %ا ست.
همچنین ،وابستگی فضایی نهشت انرژی و قابلیت کانونی کردن ،از دیگر مزایای باریلههای یونی میباشد].[2
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شلل  :1روش افروزش سری با باریلهی پروتونی].[3

مطالعه ترابرد ذرات آلفای  3.54MeVدر پالسمای  DTیلی از مسائل اساسی در تحقیقات گداخت کنترل شد است .به
منظور شبیهسازی بهینه فرآیندهای فیزیلی اشتعال سوخت در گداخت محصورشدگی لختی ،اطالعات دقیق ترابرد ذرات
آلفا ،در طیف وسیعی از چگالی و دما می بایست مشخص باشد .نخستین مطالعه تئوری ترابرد ذرات آلفای تولید شد از
واکنش گداخت  DTدر پالسمای لله داغ  ICFتوسط کروخین( )Krokhinو روزانف( )Rozanovصورت گرفت .مبنای
فیزیلی مدل آنها بر اساس برخوردهای دوتایی کولنی استوار بود .محاسبات آنها با این فرض که ذرات آلفا عمدتا توسط
اللترونهای پالسما کند می شوند ،انجام و بازدهی گرمایی ذرات آلفا در لله داغ به دست آمد] .[4پ

از آنها

فرایلی( )Fraleyبا در نظر گرفتن سهم یونهای پالسما در توان توقف ،مجددا کمیتهای مرتبط با ترابرد ذرات آلفا را
مورد بررسی قرار داد] .[5س

آتزنی( )Atzeniبا در نظر گرفتن وابستگی چگالی لله داغ ،برد ذرات آلفای محاسبه شد

توسط فرایلی را اصالح نمود] .[6اخیرا ترابرد ذرات باردار بر مبنای مدل برخوردهای کولنی و اثرات تجمعی با استفاد از
روش پیوستگی ابعادی توسط براون ،پرستون و سینگلتون ( )BPSارائه شد است] .[7در این مدل ،برخوردهای کوتا برد
و اثرات تجمعی بلند برد توسط پارامتر جفت شدگی پالسما به هم پیوند داد شد است .این مدل قادر است که ترابرد
ذرات آلفا را در طیف وسیعی از دما و چگالی پالسمای به طور متوسط و یا کامال یونیز شد  ،با دقت خوبی محاسبه کند.
از این رو در این پژوهش اثر ترابرد ذرات آلفا و تاثیر آن در افروزش لله داغ در اید افروزش سری با استفاد از مدل
 BPSمحاسبه و با مدلهای قبلی مقایسه شد است.

شرط افروزش :
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بهمنظور برر سی تحول للهی داغ ،سازوکارهای تولید و اتالف انرژی را در قرص سوخت از پیش متراکم  DTمحا سبه
شد است .شرط افروزش را به صورت زیر میتوان نوشت]:[8
f W f W B W he W m  0

()1

که در راب طه باال  W fتوان گدا خت W m ،توان اتالفی کار م لانیلی W B ،توان اتالفی تابش ترمزی و  Wheتوان اتالفی
ر سانش گرمایی اللترونها ا ست .افروزش در سوخت زمانی رخ میدهد که توان حا صل از گداخت بر توانهای اتالفی
غلبه کند .توان گداخت برای سوخت  DTبهصورت زیر محاسبه میشود]:[9
erg
)  8.07 1040  2 
3
cm s

()2

( Wf

 چگالی و  واکنشپذیری سوخت پیشفشرد  DTاست.
توان اتالفی تابش ترمزی نیز بهصورت زیر است]:[9
()3
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2T
)  8.58 1021  2 103T (1 
)
3
cm s
511.11

( WB

توان تابش ترمزی نیز به چگالی و دمای سوخت وابسته است .میتوان توان اتالفی انتقالی موج حرارتی  Wheبهصورت
زیر نشان داد]:[9
7
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 Rشعاع قرص سوخت است که در این پژوهش ) R  20 104 (cmدر نظر گرفتهشده است.
توان اتالفی کار مکانیکی نیز بهصورت زیر نشان دادهمیشود]:[9
()5
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3
cm s
R

(Wm

با جای گذاری جمالت توانهای اتالفی و توان گداخت ،شرط افروزش به صورت زیر خواهد شد:
2T
)] R 2
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  Rپارامتر محصورشدگی و  Tدمای للهی داغ و  f کسری از ذرات آلفای تولیدشد و نهشت یافته در طول تشلیل
للهداغ است .با حل معادله به ازای  Ln  2و دمای  1  20keVو با استفاد از  3مدل توانتوقف فرایلی ،آتزنی و
 BPSبرای نهشت انرژی ذر ی آلفا ،میتوان مقادیر مجاز   Rرا به دست آورد] .[10شلل 2نمودارهای شرط افروزش
را بر حسب کسر نهشت انرژی ذرات آلفای درون لله داغ ( )fαدر مدل جدیدتر  ،BPSدر مقایسه با مدلهای قدیمیتر
آتزنی و فرایلی نشان میدهد .همانگونه که از شلل 2مشخص است ،منحنی شرط افروزش مربوط به توان توقف  BPSبه
سمت مقادیر باالتر  ρRانتقال پیدا کرد است .علت این امر ،کاهش بازدهی گرمایی آلفا در مدل جدید  BPSدر مقایسه با
دو مدل قبلی است .در نتیجه برای افروزش سوخت به  ρRهای باالتری نیاز است.

شکل  :2نمودار شرط افروزش به ازای توانهای توقف متفاوت.

باریکهی پروتونی:
ما در این مقاله به بررسی تحول زمانی لله داغ با مدلهای مختلف نهشت انرژی ذر ی آلفا در سوخت  ،DTبا توزی
ماکسولی باریلهی پروتونی پرداختهایم .توزی انرژی ماکسولی باریله پروتونی فرودی به صورت رابطهی زیر است ]:[11
3
2

()7

) )] /  (kT


kT

(N ( )  2N 0  exp[

که  N0تعداد کل پروتونها در باریله T ،دماییونها و  انرژی جنب شی پروتون که بعد از زمان  tبه سوخت میر سد که
d
ct

1
2

به صورت   (t )  m pc 2 ( ) 2محا سبه می شود؛ که  cسرعت نور و  mpجرم پروتون در حال سلون ا ست .توان
باریله پروتونی تحویلی به سوخت بهصورت زیر است:
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 Eانرژی پرتو فرودی و  τزمان مشخصه برابراست با:
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1
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  72

]) [T p ( MeV

در این پژوهش چگالی سددوخت از پیش متراکم  300 gcm-3و میانگین انرژی باریله فرودی  4 MeVدر نظر گرفتهشددد
است] .[12شلل 3توان باریله پروتونی فرودی را بر حسب زمان نشان میدهد.

شلل  :3توان باریلهی پروتونی فرودی با انرژی میانگین .4 MeV

آهنگ تحول دمای لله داغ با استفاد از رابطهی زیر به دست میآید:
()10

erg
4
dT
)  [WDT f  WB  Whe  Wm ]  Rh3  mh  Cv
s
3
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(P

 Cv ، R h ، mhبه ترتیب جرم للهداغ ،شعاع للهیداغ و ظرفیت گرمایی DTاست] .[11تغییرات دما در طول زمان تشلیل
للهی داغ ،برای مدلهای نهشت انرژی فرایلی ،آتزنی و  BPSدر شلل 4نشان داد شد است:
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شلل  :4نمودار آهنگ تغییرات با سه  fαمختلف.

همانگونه که از شددلل مشددخص اسددت ،کاهش بازدهی گرمایی آلفا در مدل توان توقف  BPSدر مقایسدده با مدلهای
قدیمیتر آتزنی و فرایلی سبب می شود که لله داغ ایجاد شد در پال سمای ف شرد شد  ،به دمای الزم برای افروزش
(حدود  )12keVنر سد .در نتیجه پیشبینی می شود که لله داغ ایجاد شد در سوخت پیشف شرد به صورت موثری
نخواهد سوخت و قادر به ایجاد موج اشتعالی و سوختن همه سوخت نخواهد بود.

نتيجهگيری:
هدف گداخت لختی دستیابی به افروزش و سوختن موثر پالسما در مقیاس آزمایشگاهی است .از این رو ،درک و بررسی
فرآیندهای فیزیلی تشددلیل للهداغ مانند میعار افروزش و تحول زمانی دمای للهداغ حائز اهمیت اسددت .این امر سددبب
مطالعات و پژوهشهای تحلیلی زیادی در این حیطه شددد اسددت .مدلهای تحلیلی اسددتفاد شددد عمدتا بر مبنای اثر
خودگرمایی ناشی از نهشت انرژی ذرات آلفا درون للهداغ است .بنابراین در این پژوهش کسر نهشت انرژی ذرات آلفای
واکنش  DTدرون للهداغ و بازدهی گرمایی آن با ا ستفاد از مدل توان توقف  BPSبرر سی و با مدلهای قدیمیتر بهکار
رفته توسط آتزنی و فرایلی مقایسه شد است .محاسبات ما نشان میدهد که چگالی سطحی بیش از مقدار پیشبینی شد
تو سط مدلهای قبلی ا ست .همچنین تحول دمایی لله داغ به سبب کاهش بازدهی گرمایی ذرات آلفا ،کمتر از مدلهای
به کار رفته قبلی است.
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