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 و همجوشی کاتالیزور میونی در محیط چند الیهای جامدμt بررسی چشمهی اتمهای
ایزوتوپهای هیدروژن
* سیدظفراله کالنتری،نجمالسادات رضوی
 اصفهان ـ ایران،15848-11888 : کدپستی، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده فیزیک

 در همجوشی کاتالیزور میونی پیدا کردن شرایط بهینه برای افزایش تعداد همجوشی از اهمیت باالیی برخوردار استت معمتوالم مطتیط را:چکیده
به صورت مخلوط مایع یا گاز بررسی میکنند و یا به صورت الیههای جامد در نظر میگیرند در این مقالته پیشتنهاد افتزایش بهتر ی هتمجوشتی بتا
بهر گیری از مطیطهای جامد چند الیهای مطرح شد توسط دیگران مورد بررسی قرار گرفته استت نشتان داد شتد کته پیشتنهاد ستهالیتهای جامتد
 نه تنها باعث افزایش بهر ی همجوشی نمیشود بلکه آن را کاهش هم میدهد در ادامه طرح افزایش بهر ی هتمجوشتی بتا استتهاد ازHT/D2/DT
13  باعتث افتزایشDT الیتهای
 باشتدDT الیهای

مطیطهای جامد چندین الیهای دور ای و کروی مطرح و نشان داد شد که این طرح میتواند نسبت به مطتیط تت

 مقدار کسر تریتیم در مدل چندین الیهای باید خیلی کمتر از مدل ت،درصدی بهر شود برای رسیدن به بیشینه بهر ی همجوشی

 مورد بررسی قرار گرفتµt  به عنوان چشمهی تولید اتمهایHT  ابتدا الیهی جامد، به دست آمد در این راستا3/33 که در این مقاله مقدار آن
HT/ D2 /DT ، محیط چند الیهای جامد، μt  چشمهی اتمهای، همجوشی کاتالیزور میونی:کلیدواژهها

Investigation of the Source of µt Atoms and Muon Catalyzed Fusion in the
Multilayer Solids of Hydrogen Isotopes
N. Razavi, S.Z. Kalantari*
Department of Physics, Isfahan University of Technology, Postcode: 84156-83111, Isfahan – Iran

Abstract: Investigation of optimum conditions in muon catalyzed fusion (μCF) is very important for
increasing the fusion yield. Usually a μCF target is considered in the form of a mixture of liquid, gas or
solid layers. For this purpose a 3- solid layer of hydrogen isotopes, HT/D2/DT has been suggested by the
other researchers. In this paper, this suggestion is investigated, and it is shown that the proposed 3-layer,
decreases the fusion yield. Then, a multilayer of the HT and D 2 in a spherical arrangement is proposed to
increase the fusion yield, and its conditions are studied. It is shown that in the proposed multi- layer, the
fusion yield increases about 30 percent in comparison with one DT layer, while, the tritium concentration
should be rare up to Ct=0.01. For this purpose, production of µt atoms beam by interring muons into a
HT solid layer is investigated. The Ramsauer-Townsend effect and transfer of muon from µp to µt atoms
are important parameters in this investigation.
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*email: zafar@cc.iut.ac.ir

32/33/6 : تاریخ پذیرش مقاله33/6/38 :تاریخ دریافت مقاله

86

مجلهی علوم و فنون هستهای3131 ،86 ،

پیشنهاد شد است که اگر الیهی جامد  HTبا کسر بسیار

 .8مقدمه
برای همجوشی کاتالیزور میونی ابتدا میون منهی از واپاشی پیون

کوچکی از تریتیم استهاد شود میتوان شاری از اتمهای μt

در

تولید کرد [ ]3 ،6 ،6 ،8 ،6در این حالت میون در فرایند

شتابدهند های با انرژی چند گیگا الکترون ولت تولید میشوند

گیراندازی به وسیلهی پروتونها ابتدا تشکیل اتم  μpمیدهد

سپس میون منهی به وسیله میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

μpها امکان تشکیل مولکول  μppرا دارند ولی آهنگ آن نسبت

مناسب به سوی هدف ،که مخلوطی از دوتریم و تریتیم است،

به دیگر فرایندها خیلی پایین است همچنین این امکان وجود

هدایت میشود شکل  3چرخهی ساد ای از همجوشی کاتالیزور

دارد که میون از ایزوتوپ سب

تر به ایزوتوپ سنگینتر منتقل

میونی( )μCF( )3را نشان میدهد میون به دلیل برخورداری از

شود و تشکیل اتم میونی  μtرا بدهد که با آهنگ بسیار باالتری

جرم بزرگتر از الکترون ( ،)mµ≈236meجایگزین الکترون در

انجام میشود در اثر این انتقال ،اتمهای میونی  μtانرژی جنبشی

اتم شد و اتمهای  μtو  μdبه وجود میآیند از طرفی مولکول

 66eVرا کسب میکنند که ناشی از اختالف انرژی بستگی در

 dtμاز برخورد اتم  μtبا مولکول  D2یا  DTحاصل میشود و از

پروتون و تریتیم است اتمهای میونی  µtدر اثر برخوردهای

اینرو اتمهای  μtنقش اساسی در چرخهی همجوشی دارند []3

کشسان کند میشوند و وقتی در گستر ی انرژی  6تا  23eVقرار

همجوشی بین دوتریم و تریتیم در مولکول  dtμاتهاق میافتد

گرفتند بر اثر پدید ی رامسائور -تاونزند ( (R-T))2در پراکندگی

بنابراین ،تشکیل مولکول  dtμاز اهمیت ویژ ای برخوردار است

 ،p+µtطول برخورد به طور غیر عادی بزرگ میشود و کسر

منهی تولید میشود پیونها ،خود از برخورد هستههای سب

هر چند به دلیل هزینهی زیاد انرژی برای تولید پیون ،فعالم این

قابل توجهی از اتمهای میونی میتوانند هدف را به سمت خأل

روش برای مقاصد تولید انرژی مقرون به صرفه نیست ،ولی

ترک کنند و وارد الیههای بعدی شوند [ ]3 ،6 ،6 ،8الیههای

مطالعهی همجوشی کاتالیزور میونی از دیگر جنبهها دارای

بعدی میتوانند شامل الیهی کندساز و الیهی همجوشی باشند

اهمیت است از جمله میتوان به انداز گیری شعاع هسته ،ساخت

الیهی  D2انتخاب میشود تا در اثر برخوردهای پراکندگی بین

مولدهای نوترون پرشدت و به کارگیری مهاهیم و مطاسبات

اتمهای  μtو  ،D2انرژی آنها کم شود و بتوان آنها را در الیهی

مشابه در بررسی اتمهای کائونی ،که در بررسی برهمکنشهای

بعدی برای انجام همجوشی استهاد کرد این الیهها را میتوان

قوی مهم هستند ،اشار کرد برخی از مقالههای اخیر در زمینهی

در فواصل مختلهی نسبت به هم قرار داد با تغییر آرایش و

همجوشی کاتالیزور میونی را میتوان در مرجعهای 6 ،1 ،2

ضخامت الیهها ،فاصلهی الیهها از هم و تغییر مقدار ایزوتوپها و

مطالعه کرد

غیر میتوان شرایط متهاوتی را برای شار اتمهای  μtو همجوشی
کاتالیزور میونی در الیههای بعدی پدید آورد []33 ،3
در چرخهی همجوشی کاتالیزور میونی در مخلوط ،DT

 DTو D2

برخورد اتمهای  μtبا مولکولهای  DTیا  D2نقش اصلی در

تشکیل dtμ

تشکیل مولکول  dtμو انجام همجوشی دارند [ ]8 ،3در مقابل
وجود  Dدر مطیط عالو بر اینکه برای تشکیل مولکول dtμ

ضروری است ،نقش تأخیر در چرخه را نیز افزایش میدهد زیرا
در زمان ورود میون به مخلوط  ،DTتعداد  CdNμاز جمعیت
میونها ،تشکیل اتمهای  μdمیدهند که از جمعیت اتمهای μt

نوترون 36MeV

میکاهد (شکل  )3اگر بتوان با طراحی مناسب الیههای

همجوشی هستهای

ایزوتوپهای هیدروژن ،تنها اتمهای  μtرا در چرخهی همجوشی
کاتالیزور میونی داشت و از تشکیل اتمهای  μdجلوگیری کرد،
به نظر میرسد بتوان بهر ی همجوشی را افزایش داد برای روشن

شکل  .8چرخهی ساد ای از همجوشی کاتالیزور میونی

86

بررسی چشمهی اتمهای  μtو همجوشی کاتالیزور میونی در مطیط

شدن موضوع با استهاد از چرخهی شکل  ،3آهنگ چرخه ()λc

H/T
μt

و بهر ی چرخه ( )Xبه صورت زیر مطاسبه میشود []8
1
1

c d   t

()3

1

() 2
که در آن  τcزمان ی

میون

c 



X      
 c

طال

چرخه τd ،زمان چرخهی مربوط به شاخهی

شکل  .2میون از سمت چپ به الیهی نازک طال برخورد کرد و پس از کند

 τt ،μdزمان چرخهی مربوط به شاخهی  ω ،μtضریب چسبندگی
میون به ذر ی  αو  ثابت واپاشی میون است به وضوح
مشخص است که با حذف قسمت  λc ،μdو  Xافزایش مییابند

شدن وارد الیه  H/Tمیشود و بعد از تجربه نمودن فرایندهای برخورد ،اتم μt
از سمت راست خارج میشود این آرایش به صورت چشمهی تولید اتمهای
 µtعمل میکند ][3

در این مقاله ابتدا به بررسی تشکیل اتمهای  μtاز الیهی HT

با توجه به اینکه شعاع اتم  µtتقریبام  236برابر کوچ تر از
شعاع اتم هیدروژن است ،اتم  μtمشابه ی نوترون سنگین فرض
میشود (چون خنثی است) ،بنابراین نظریهی ترابرد برای اتم µt

به عنوان چشمهی این اتمها پرداخته میشود و سپس طراحی
الیهها از دیدگا انجام همجوشی کاتالیزور میونی بررسی
میشود برای این منظور با در نظر گرفتن آرایشهای الیهای
متهاوت از جمله آرایش سهالیهای  ،HT/D2/DTدوالیهای

در الیههای  D2و  H/Tبه کار میرود در انرژیهای از مرتبهی
چند الکترون ولت برای اتمهای  ،μtسطح مقطع پراکندگی μt
در پروتون به خاطر اثر رامسائور -تاونزند ،چندین مرتبه از نظر
مقدار افت پیدا میکند برخوردهای کشسان ،انرژی اتمهای μt
را کاهش میدهند تا این که تعادل گرمایی با مطیط اطراف

 HT/DTو ت الیهای  DTبرای مطیطهای جامد ،با حل
معادلههای سینتیکی حاکم بر الیهها با روش رانگ -کوتای
مرتبه  6به کم نرمافزار  ،Matlabبهینه غلظت تریتیم در الیهی
اول و الیهی همجوشی برای رسیدن به بیشینه همجوشی کاتالیزور
()1

میونی به دست آمد معادلههایی برای چرخهی همجوشی در
مطیط جامد دوالیهای و سهالیهای توسط دیگران نوشته شد
است [ ]31 ،32 ،33که به نظر میرسد باید اصالح شوند پس از
اصالح معادلهها ،نتایج مطاسبهها با نتایج قبلی مقایسه شد نهایتام
طرح تکمیل شد ای از پیشنهاد آرایش چند الیهای دور ای از
مطیط  HTو  ]33[ D2برای افزایش بهر ی همجوشی ارایه شد و
شرایط انجام آن مورد بررسی قرار گرفت

برقرار شود در این حالت ،اتم  μtانرژی جنبشی حدود 66eV
دارد که متعاقبام از طریق برخوردهای کشسان با پروتون ،انرژی از
دست میدهد تا به انرژی جنبشی  23تا  13eVبرسد ،در این
حالت ،سطح مقطع پراکندگی به کمتر از  336بارن میرسد
بنابراین فاصلهی میانگین بین برخوردها به ویژ در  6تا 23eV
بسیار بزرگ ،و الیهی پروتون برای اتمهای  μtبه طور مؤثر
شهاف میشود بدین ترتیب« ،پرتوی» خنثی از اتمهای  μtبا
سرعتی از مرتبهی  mm/μsفراهم میشود زمانی که  μوارد
الیهی پروتون با درصد کمی از تریتیم ( )Ct≈3/333میشود،

الیهی جامد  ،H/Tدر صورتیکه تطت تابش میون منهی قرار
گیرد ،میتواند به عنوان چشمهای از اتمهای  μtعمل کند [،8 ،6
 ]3 ،6 ،6برای این منظور الیهی نازکی از  H/Tروی الیهای از
طال ،که تا دمای  1Kسرد شد است ،ایجاد شد الیهی طال عالو
بر اینکه نقش نگهدارند ی الیه  H/Tرا دارد به عنوان کندساز
میونها نیز عمل میکند آرایشی مانند شکل  ،2که شامل ورقهای
از طال است و روی آن الیهی جامد  H/Tقرار گرفته است ،تطت
تابش میون منهی ،به عنوان چشمهی اتمهای  μtعمل میکند
می توان نشان داد که برای این منظور هدف جامد باید شامل

ابتدا کند شد و به وسیلهی ی پروتون یا تریتیم گیرانداخته شد
و تشکیل اتم  μpیا  μtبرانگیخته میدهد زمان این واکنش از
مرتبهی پیکو ثانیه است فرایند بعدی واانگیزش اتم میونی از
()6
طریق اثر استارک( ،)6گذار تابشی( ،)6اثر اوژ ( )8و گذار کولنی
است [ ]36فرایند انتقال ایزوتوپی و پراکندگی نیز رخ میدهد
بنابراین کسری از اتمهای  μpبه حالت زمینهی خود میرسند
( )3sو به خاطر ناخالصی (تریتیم) انتقال ایزوتوپی از حالتهای
برانگیختهی  µpبه تریتیم نیز رخ میدهد

 .2چشمهی اتمهای μt

مخلوطی از پروتون و مقدار کمی از تریتیم باشد

()1
88

(p)n  t  (t )n  p  (183 eV) / n2
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که در آن  nعدد کوانتومی اصلی مربوط به حالت برانگیزش اتتم

  C t  pt N p1s ( t )    N t1s ( t ) 

میتتتونی استتتت آهنتتتگ تقریبتتتی انتقتتتال ایزوتتتتوپی ~3333 s-3

dt

(C t  a N ( t )   Cp  pt Nt1s ( t )  C t  tt Nt1s ( t ) )6

است [ ]32انرژی جنبشی اتتمهتای  µtمتیتوانتد تتا حتدودی بته
وسیلهی ضخامت متهاوت الیهی  H/Tکنترل شود

(  Cp  pt Nt1s ( t )  (fpt    ) N pt ( t ) )3

چون تشکیل مولکول  μppبا انتقال میون از هیدروژن به

()33

تریتیم رقابت میکند ،به منظور جلوگیری از گیراندازی میونها
در حالتهای  ،μppکسر تریتیم باید مطابق با تخمین زیر انتخاب

()33

شود
NpCt pt  NpCppp

()6

) dN t1s ( t

) dN pt ( t
dt

)  Ct  tt Nt1s ( t )  (ftt   ) N tt (t

)  Cp  pp Np1s (t )   N pp ( t

) dN tt ( t
dt

) dN pp ( t
dt

در این معادلهها  ،چگالی تعداد ذرات برحسب چگالی

که در آن  Nμpچگالی اتمهای  Ct ،μpو  ،Cpبه ترتیب ،کسر

هیدروژن مایع ( )LHDبرای مطیط  H/Tو  Ctو  ،Cpبه ترتیب،

تریتیم و پروتون  ،چگالی مطیط برحسب چگالی هیدروژن

کسر غلظت تریتیم و پروتون در الیهی  H/Tهستند )Nμ(t

مایع ( λμpp ،)6()LHDو  ،λptبه ترتیب ،آهنگ تشکیل مولکول

چگالی میون Nμp3s(t) ،چگالی اتم  μpدر حالت پایهNμt3s(t) ،

 μppو انتقال ایزوتوپی میون هستند بنابراین،

چگالی اتم  μtدر حالت پایه Nptμ(t) ،چگالی مولکول ،ptμ

C p  pp
 0/ 4  103
 pt

()6

) Nttμ(tچگالی مولکول  ttμو ) Nppμ(tچگالی مولکول ppμ

است  و  ، به ترتیب ،ثابت واپاشی میون و آهنگ تشکیل

Ct 

اتم میونی ft t ،آهنگ همجوشی در مولکول  ttμو fpt

انتظار میرود گسیل اتمهای  μtبا افزایش مقدار تریتیم

آهنگ همجوشی در مولکول  ptμهستند  λppμو  λttμو  λptμنیز،

شود دلیل

به ترتیب ،آهنگهای تشکیل غیر تشدیدی مولکولهای میونی

افزایش یافته و بازد در  Ct=33-1به اشباع نزدی

 ppμو  ttμو  ptμهستند

رسیدن به حالت اشباع در Ctهای بزرگتر را میتوان به دو

جمعیت اتمهای  μtکه از طریق انتقال از اتمهای  μpبه وجود

عامل )3 :کم شدن اثر رامسائور -تاونزند در اثر افزایش مقدار
تریتیم و  )2افزایش تشکیل مستقیم اتمهای  μtبا انرژی پایین که

 ( Ntransferنیز چنین حساب شد است
میآیند )) (t
t

امکان خروج از الیهی تولید را ندارند ،نسبت داد با افزایش
ضخامت الیهی تولید به علت توقف بیشتر میونها و نیز تشکیل

()32

مولکولهای  ،ptμتعداد اتمهای  μtخروجی کاهش یافته و در

  ptCt Np ( t )    Ntransfer
) (t
t

transfer
t

) (t

dN

dt

چون جمعیت اتمهای  μtتشکیل شد به طور مستقیم

نتیجه بازد افت پیدا میکند
برای بررسی دقیق این موضوع ،معادلههای حاکم بر چگالی

(گیراندازی میون توسط تریتیم) خیلی کمتر از جمعیت اتمهای

لطظهای اتمها و مولکولهای میونی در الیهی  H/Tبراساس

 μtتولید شد از طریق انتقال است ،و همچنین اتمهای  μtمستقیمام

آهنگ مصرف یا تولید هر ذر ] [36 ،3این است

تشکیل شد  ،انرژی الزم برای خروج از الیهی  H/Tرا ندارند،

()8

)  (     a   ) N  ( t

) dN  ( t

پس با تقریب خوبی میتوان اتمهای  μtتولید شد از طریق انتقال

dt

را چشمهی اتمهای خروجی از الیهی  H/Tدر نظر گرفت
قدرت متوسط چشمهی اتمهای  ،Sμt ،μtبه صورت کل جمعیت

) dN p1s ( t

()6

   N p1s ( t )   C t  pt N p1s ( t ) 
dt
) Cp  a N (t )  Cp  pp Np1s (t

خروجی اتمهای  μtاز الیهی اول تقسیم بر زمان  Tتعریف
میشود
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Nt ransfer
) ( t  T
t

()31

St 

3/3

تعداد اتم  μtبه ازای یک میون ()cm-1

T

3/3

3/6

که در آن  Tزمانی است که آهنگ تشکیل µtها،

dN transfer
t
dt

3/6

 ،به

3/8
3/6

صهر میرسد
با در نظر گرفتن چشمهی  µtبه صورت معادلهی ( )31در

3/6
3/1

واقع قدرت متوسطی برای چشمهی اتمهای  µtخروجی از الیه

3/2

 H/Tدر نظر گرفته میشود پس از حل معادلههای ( )8تا (،)31
به کم

3/3

روش رانگ-کوتای مرتبهی  6با نرمافزار MATLAB

3/8

3/6

3/2

3/6

3/3

کسر تریتیم الیهی اول

با شرایط اولیه که در آن همهی چگالیها در لطظهی ، t  

شکل  .1چگالی اتمهای  µtناشی از انتقال در الیهی تولید  H/Tجامد

 Nt ransferو  Stمطاسبه
صهر هستند به جز ( t ) ، N (t  )  1
t

برحسب کسر تریتیم الیهی تولید به ازای ی

شدند شکلهای  1و  ،6به ترتیب ،تغییرات چگالی اتمهای μt

میون ورودی

میشود ،و قدرت چشمه را برحسب کسر تریتیم نشان میدهند

2/3×336

در این مطاسبهها  =3/2LHD ،در نظر گرفته شد همانطور
که مشاهد میشود جمعیت اتمهای  µtخروجی در حالت جامد

3/6×336

تقریبام در کسر  3/33تریتیم الیهی اول به بیشینه مقدار خود

3/3×336

میرسد چشمهی اتمهای  µtبعدام در مطیطهای چند الیهای

6/3×338

برای تشکیل مولکول  dtμو انجام همجوشی مورد استهاد قرار
گرفت در ادامه تغییرات زمانی اتمهای  μtناشی از انتقال در

قدرت چشمهی اتمهای  μtانتقالی ()S-8cm-1

خروجی از الیهی  ،H/Tکه به عنوان الیهی اول از آن نام برد

2/6×336

3/3

الیهی  H/Tجامد مورد بررسی قرار گرفت نمودار تغییرات

3/8

3/6

3/6

3/3

3/2

کسر تریتیم الیهی اول

زمانی اتمهای  μtناشی از انتقال در الیهی اول برای کسر تریتیم

شکل  .5قدرت چشمهی اتمهای  µtدر الیهی تولید ( H/Tجامد) برحسب

 ،3/3332که کسر تریتیم در نظر گرفته شد در مرجع  32است،

کسر تریتیم الیهی تولید به ازای ی

در شکل  6و برای کسر تریتیم  3/33که بیشینه  µtخروجی را به

میون ورودی

ما میدهد در شکل  8نشان داد شد است

چگالی اتمهای  μtانتقالی به ازای یک میون ()cm-1

3/6

3/8

شکل  6نشان میدهد که برای کسر تریتیم  3/3332حدود 63

3/6

درصد اتمهای  μtانتقالی هستند که با نتایج شبیهسازی مونت
کارلو در این چگالی ] [3و مطاسبات نظری ] [33و نتایج تجربی

3/6

] [6 ،8در توافق است در این مقاله نشان داد شد که حداکثر

3/1

اتمهای  μtانتقالی میتواند به حدود  33درصد برسد که برای

3/2

کسر  3/33تریتیم در الیهی اول حاصل میشود (شکل )8

3/3

2

×33-8

3/6

3/8

3/6

3/2

3

زمان (ثانیه)

3/6

3/8

3/6

3/2

ºº

شکل  .4چگالی اتمهای  μtانتقالی در الیهی تولید  H/Tجامد برحسب زمان
در کسر تریتیم الیهی اول 3/3332

86

مجلهی علوم و فنون هستهای3131 ،86 ،
3

 (   a ) N ( t ) 
d


چگالی اتمهای  μtانتقالی به ازای یک میون ()cm-1

3/3

3/6

~
( t )  Cd 3dd/2 N dd 3 / 2 ( t ) 

3/6
3/6
3/1

1s

d
d13s/ 2

   N

6

6/6

6

1/6

1

×33-6

2/6

2

زمان (ثانیه)

3/6

3

3/6

º

) dN dd1s ( t
dt

2
~
)  a Cd Nd (t )  Cd 3/d2,1/2 Ndd 3 / 2 (t
1s
3

()38

3/2
3/3

dt

(fdt Nddt ( t )(1  seff )  fdd Nddd ( t )(1  0/ 58 dd ) )36

3/6

3/8

) dNd ( t

~
( Cd 3dd/2 Ndd 3 / 2 ( t )  (fdd    ) N ddd ( t ) )36

) dN ddd ( t
dt

1s

º

()36

شکل  .8چگالی اتمهای  μtانتقالی در الیهی تولید  H/Tجامد برحسب زمان

~res
tr
f
d
 (0/ 7non
) dt  0/ 3  dt (1/ 5)) N t ( t )  ( dt    ) N dt ( t

dt

dXdc (t ) f d
)  dt Ndt (t )  ddd Nddd (t
dt

()33

در کسر تریتیم الیهی اول 3/33

) dN ddt ( t

که پارامترهای آن در ادامه تعریف شد اند همچنین معادلهها

 .1همجوشی کاتالیزور میونی در محیط جامد دوالیهای

برای الیه سوم ( )DTچنین به دست میآیند

و سهالیهای

یکی از پیشنهادها برای افزایش بهر ی همجوشی کاتالیزور میونی

tr
t

) dN ( t
Y
 ( d )St  Ct  tt Ntrt ( t ) 
dt
Y
res
tr
) Cd  dt Nt ( t )   Ntrt ( t

استهاد از مطیطهای چند الیهای جامد است در آرایش سهالیهای

پیشنهاد شد در مرجعهای  31 ،32و  ،38ی

الیهی  D2و ی

()23

الیهی  DTدر کنار الیهی  HTقرار میگیرد که آن را با
 ،HT/D2/DTنشان میدهیم در این آرایش چگالی الیهی اول

) dN3 d/ 21s ( t
~
 (Cd 3dd/ 2  C t  dt 
dt
~
2
(Cd 3/d2,1/ 2   ) N3 d/ 21s (t )  Cd q1sa N (t ) )23
3

کاملتر نوشته و حل شود تا در نهایت ضمن ارایهی نتایج ،شرایط

) dN1/2d1s ( t
~
 (   C t  dt  Cd 1dd/2  ) N1/2d1s ( t ) 
dt
~
1
()22
) Cd 3d/2,1/2 N3/d21s (t )  Cd q1sa N (t
3

( )HTبرابر   =3/2 LHDو چگالی الیهی کندساز ( )D2و
الیهی همجوشی ( )DTبرابر   =3/61 LHDاست در این مقاله
سعی شد است سیستم معادلههای حاکم بر این مسئله دقیقتر و
بهینه برای انجام همجوشی در مطیطهای چند الیهای به دست
آید برای روشن شدن این موضوع ابتدا معادلههای آرایش
سهالیهای و بعد دوالیهای حل و در نهایت با حالت ت

الیهای

 (   C d 1dt  C t  tt  1,t C t ) N Ft11s ( t ) 

مقایسه شد اند
معادلههای سینتیکی الیهی  D2براساس تولید یا مصرف اتمها
شد در مرجعهای  3و  ،36برحسب آهنگ فرایندها ( ،)λمقدار

()36

3
) (t ))  (1  q1s )Cd  a N (t
4

()21

غلظت ) (Cو چگالی ذرات ) (Nچنین نوشته میشوند

Yd
)St   (0/ 7non
dt 
Y

dt

3
3
C t  a N (t )  C t  dt ( N1/d21s (t ) 
4
4

و مولکولهای میونی ،و استداللهای فیزیکی پیش از این ارایه

 (1 

) dN Ft11s ( t

(t) 

) dNtrt1s (t

F 
t1s

 C t  tt ) N

 (   Cd 


dt

3 /2
d1s

N

) dN Ft1s ( t
dt

1
1
Ct  a N (t )  1,t Ct NFt11s (t )  Ct  dt ( N1/d21s (t ) 
4
4
1
()26
) N3 d/ 21s (t ))  (1  q1s )Cd  a N ( t
4

dt

~
tr
tr
0/ 3res
) dt (1/ 5)) Nt1s ( t )   Nt1s ( t
83
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)  Ndtμ(t) ،Nttμ(t) ،Nddμ(t) ، NFt1s (t ) ، NFt11s ( t ) ، N1/d2 1s (tو

dN

 (   a ) N (t ) 
dt
fdt (1  seff ) Ndt (t )  fdd (1  0/ 58dd ) Ndd (t ) 

) ،Xc(tبه ترتیب ،چگتالی میتون ،چگتالی اتتم  μdبتا استپین ، 3
2

چگالی اتم  μdبا اسپین  ، 1چگالی اتم  μtبا اسپین  ،3چگالی اتم

) ftt (1  tt ) N tt (t

()26

~
 Cd 3dd/2 N3 /d21s ( t ) 

2

 μtبتتا استتپین  ،°چگتتالی مولکتتول  ،ddμچگتتالی مولکتتول ،ttμ

) dN dd ( t

چگالی مولکول  dtμو بازد هتمجوشتی استت  q1sنیتز احتمتال

dt

رسیدن اتم میونی به حالت پایه است همچنتین  Cd ،Ctو  ،CPبته

~
)Cd1dd/2  N1/2d1s  (fdd   ) Ndd (t

()28

 Ct  tt ( NFt1s ( t )  NFt11s ( t ) 

ترتیب ،کسر تریتیم ،دوتریم و پروتون در الیتههتا استت الزم بته
ذکر است که تغییرات  Cd ،Ctو  CPدر طی چرخته بستیار نتاچیز
است و میتوان معادلههای سینتیکی را خطی در نظر گرفت []36 ،3

) dN tt ( t

در این مقاله برای در نظر گرفتن اتمهای  µtناشی از الیهی

dt

) N (t ))  (ftt   ) N tt (t
tr
t1s

()26

اول ،که به عنوان چشمهی اتمهای  μtعمل میکند ،معادلههای
( )36و ( ،)23به ترتیب ،در سیستم معادلههای الیهی دوم و الیهی

tr
1
F1
 Cd res
dt N t ( t )  C d  dt N t1s 

سوم در نظر گرفته شد اند از طرفی انتقال میونی اتمهای  μdبه

) dN dt ( t

اتمهای  μtمیتواند از ترازهای برانگیختهی اتمهای  μdهم رخ

dt
) Cd dt NFt1s  (fdt    ) Ndt (t

()26

دهد ،پس باید سهم این جمالت را متناسب با نسبت اسپینی و
تعریف پارامتر  q3sبرای اتم  Nµtوارد کرد برای این منظور در

) dXc (t
( fdt Ndt (t )  fdd Ndd (t )  ftt N tt (t ) )23
dt

رابطههای ( )21و ( )26جملههای آخر اضافه شد است
شرایط اولیه برای حل دستگا معادلههای دیهرانسیل حاکم بر

~

در ایتتن معادل تهه تا dt ،آهنتتگ تشتتکیل مولکتتول م تؤثر در

چرخهی همجوشی کاتالیزور میونی سهالیهای  ،HT/D2/DTدر

اتمهای  µtبا انرژی میانگین  2/2eVاز سطح کندساز با ضتخامت

گرفته شدند آهنگهای مورد نیاز از مرجعهای ،36 ،32 ،33 ،3

 dاست

 36و مقادیر  q3Sاز مرجع  36استخراج شدند از حل معادلههای

برخورد اتم  µtبا مولکول  D2است نسبت  Yd / Yاحتمال گسیل
non

الیهی  D2و الیهی  DTبه صورت  N ((ij)) ( t  )  در نظر

 fکسری از اتمهای  µtهستند که در تشدید شترکت

نمیکنند  و  ،  aبته ترتیتب ،ثابتت واپاشتی میتون و آهنتگ

الیهی  D2یعنی ،معادلههای ( )36تا ( ،)33منطنیهای بازد (،)Xc

تشکیل اتم میتونی هستتند )   xx (x  d, tو )، fyt ( y  p, d

و چگالی اتمهای  Ndtμ(t) ،dtµبرحسب زمان ،به ترتیب،

به ترتیب ،آهنگهای همجوشی متقتارن و نامتقتارن سته جستمی

شکلهای  6و  6به دست آمد

f

)  dd 3 /2 (dd1/2و تلنگتتر استتپین( )3از  1/2بتته  3/2در دوتتتریم

3/8

جامتتد هستتتند  λdtμ ،λttμ ،λppμو  λptμنیتتز آهنتتگهتتای تشتتکیل

3/6

غیرتشدیدی مولکولهای میونی هستند  ، چگتالی تعتداد ذرات

3/6

برحستتتب واحتتتد  LHDبتتترای مطتتتیطهتتتای  D2و  DTاستتتت

3/1

)  Nt rt1s (tچگالی اتمهای  μtانتقالی در حالتت پایته و  Sμtقتدرت

3/2

چشتتمهی اتتتم  μtاستتت بتترای الیتتهی ، Nddt (t ) ، Nd (t ) ،D2

3/3

)  Ndd ( t ) ، N ddd ( tو )  ، Xdc (tبتتته ترتیتتتب ،چگتتتالی میتتتون،
3 /2
1s

2

چگالی مولکول  ،dtμچگالی مولکول  ،ddμچگتالی اتتم  μdبتا
استتپین  ، 3بتتازد هتتمجوشتتی و بتترای الیتته ، N3 /d21s (t ) ،Nμ ،DT

×33-6

3/6

3

3/6

ºº

بازده همجوشی در الیهی دوم به ازای یک میون ()cm-1

~3 2,1 2 ~3 2 ~1 2

هستتتند )  dd/  (dd/ و  d/ /آهنتتگ تشتتکیل مولکتتول میتتونی

3/6

زمان (ثانیه)

شکل  .7بازد همجوشی ) (Xcبرحسب زمان در الیهی جامد دوم ( ،)D2به

2

ازای ی

63

میون ورودی به الیهی اول برای کسر تریتیم الیه اول 3/33
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×33-6

solid-1layer
solid-2layer

323

بازده همجوشی به ازای یک میون ()cm-1

3/2

313
333

3/6

3/8

3/6

تعداد اتمهای  dtμدر جامد ()cm-1

3

333
33
63
63
83
63
63
13
23
33

3/2

6

×33-6

6

8

6

6

زمان (ثانیه)

1

2

3

شکل  .1چگالی اتمهای  dtµدر الیهی جامد دوم ( ،)D2به ازای ی

º
3/3

ºº

3/6

3/8

3/2

3/6

3/3

کسر تریتیم الیهی اول

شکل  .9بازد بیشینهی همجوشی در الیه همجوشی  )Xc( DTدر آرایش
سهالیهای جامد (■) و دوالیهای جامد (●) برحسب کسر تریتیم در الیه اول

میون

ورودی به الیهی اول برای کسر تریتیم الیهی اول 3/33

()Ct,3

همتانطتور کتته مشتاهد متیشتتود ،عتالو بتر ایتتنکته تعتتداد

تقتریبام  ،3/33بهر ی همجوشی در الیهی سوم بیشینه است خاطر

همجوشی در الیهی دوم بسیار کم است ،مولکتولهتای  dtµنیتز

نشان میشود که ضخامتهای الیههای تولید  ،HTالیهی

فقط در لطظهی اول ورود اتم  µtبته آن تشتکیل متیشتوند ایتن

کندساز  ،D2و الیهی  ،DTبه ترتیب 6 ،633 ،و  3 µmدر نظر

رفتار ناشی از این واقعیت است کته پتس از آزاد شتدن میتون در

گرفته شد [ ]36 ،32 ،3 ،6دلیل انتخاب این ضخامتها مربوط به

الیهی  ،D2چرخهی همجوشتی کاتتالیزور میتونی در  ddµادامته

پویش آزاد میون و اتم  µtبود است ،تا میون بتواند در الیهی

مییابتد کته آهنتگ آن خیلتی پتایین استت ستپس بترای مطتیط

اول متوقف شد و تشکیل اتم  µpو  µtدهد و سپس اتم µt

سهالیهای جامد  ،HT/D2/DTابتدا خروجی اتمهای  µtاز الیهی

بتواند در الیهی دوم کند شد و در الیهی سوم متوقف و وارد

 HTبه عنوان چشمهی اتمهای  µtبرای الیهی دوم مطاستبه شتد و

چرخهی همجوشی کاتالیزور میونی شود عالو بر این ،با این

با حل معادلهها در الیهی دوم چشمهی اتمهای  µtبرای الیهی سوم

انتخاب ،مقایسه با نتایج دیگران نیز امکانپذیر شد

به دست آمد در این حالت اتتمهتای  µtدر عبتور از الیتهی ،D2

مطاسبهها برای ی

آرایش دو الیهای  HT/DTتکرار شد

کند شد و بخشی از آنها از ایتن الیته ختارج شتد و بته الیتهی

که نتایج آن در شکل  3نشان داد شد است در صورتی که به

همجوشی  DTمیرسند طبق مرجع  ،33کسر  Yd / Yبرابتر 3/66

جای سهالیهی جامد  ،HT/D2/DTدوالیهی جامد به کار رود

متتیشتتود و  66%اتتتمهتتای  µtورودی ،در الیتتهی کندستتاز D2

که در آن به جای الیهی  D2از ماد ی کندسازی برای اتمهای

میمانند و برهمکنشهتایی مثتل تشتکیل مولکتول و غیتر انجتام

 µtاستهاد شود که در آن فرایند تشکیل مولکول میونی اتهاق

میدهند در نهایت با حل چرخهی همجوشی کاتالیزور میونی در

نیهتد ،همهی اتمهای  µtبه الیهی  ،DTکه همان الیهی

الیهی سوم که در آن شروع چرخه براساس چشمهی اتمهتای µt

همجوشی است ،میرسند و بنابراین کسر  Yd / Yبرابر  3میشود

است ،بهر ی همجوشی به صورت تابعی از کسر تریتیم در الیهی

در الیهی  ،DTبازد همجوشی به ازای ورود ی

سوم ( )Ct,1مطاسبه شد

دست میآید

میون چنین به

1

  

الزم به ذکر است کته هتمجوشتی در الیتهی ستوم متیتوانتد
()13

تابعی از کسر تریتیم در الیهی اول نیز باشد ،زیرا چگالی اتمهتای
 μtرسید به الیهی سوم ،تابعی از انتقال میونی اتمهای  µpبه µt

N dt ( t )dt

dt





( t )dt

S





در الیهی اول است (شکل  )3مشاهد میشود که در کسر تریتیم
63



Xc 

بررسی چشمهی اتمهای  μtو همجوشی کاتالیزور میونی در مطیط

که در آن  τهمان  Tو  τμ=2/2μsعمر متوسط میون است Xμt

One layer solid DT
2 layer solid HT/DT
3 layer solid HT/D2/DT

363

الیهی تولید است از رابطهای مشابه به دست میآید در این

333

که بازد همجوشی کاتالیزور میونی به ازای ی

63

 Nt ransferاست ،از حل
صورت ،مخرج که معادل ) ( t  T
t

83

معادلهی ( )32به دست خواهد آمد

63

شکل  3نشان میدهد که در آرایش دوالیهای نیز بازد

23

همجوشی به ازای کسر تریتیم  3/33بیشینه است دلیل آن بیشینه

º

شدن چگالی اتمهای  µtالیهی اول در این کسر تریتیم است که

3/3

3/6

3/8

3/6

3/2

3/3

بازده همجوشی به ازای یک میون

 µtورودی به

323

-23

کسر تریتیم

در قسمت قبل به دست آمد
برای مقایسهی بازد همجوشی ،Xc ،در سه حالت ت

شکل  .81بازد همجوشی ،Xc ،در الیهی  DTبه ازای ی

الیهای

میون ورودی به

الیهی اول در ساختارهای ت الیهای (■) ،دوالیهای (●) و سهالیهای (▲)
برای کسر تریتیم الیهی اول 3/33

 ،DTدوالیهای  HT/DTو سهالیهای  ،HT/D2/DTبازد
همجوشی به صورت تابعی از غلظت تریتیم در الیهی  DTدر
شکل  33رسم شد است مقایسهی نمودار دوالیهای و سهالیهای

 .5آرایش چند الیهای کروی

نشان میدهد که بیشینهی همجوشی در حالت سهالیهای

برای افزایش بازد همجوشی ،پیش از این در مرجع  33الیههای

 HT/D2/DTحدود  66و در حالت دوالیهای  HT/DTتقریبام

جامد متناوب  HTو  D2به صورت تیغهای مطرح شد است در

میون

این بخش ضمن تکمیل این پیشنهاد ،از نتایج کار حاضر در

است به عبارت دیگر پیشنهاد افزایش همجوشی به وسیلهی

مطاسبهی چشمهی اتمهای  ،µtاستهاد شد است ساختار

الیهای جامد

پیشنهادی در مقالهی حاضر از الیههای نازک کروی  HTجامد و

 DTرا نیز در نظر بگیریم که در لطظهی صهر همهی چگالیها

 D2جامد تشکیل شد است که در آن به تناوب الیههای  HTو

میون ورودی با انرژی مناسب داشته باشیم،

 D2جامد تکرار میشوند ،به طوریکه در هر الیهی  ،HTاتم µt

میون

برای الیهی بعدی  D2تولید میشود شکل  33طرحوار ی

ورودی را برحسب مقدار تریتیم در مطیط  DTبه دست آورد

آرایش پیشنهادی را نشان میدهد در این ساختار الیهی HT

شکل  33این منطنی را همرا منطنیهای مربوط به دوالیهای

براساس مطاسبههای قسمتهای قبل با درصد کمی از تریتیم

جامد  HT/DTو سهالیهای جامد  HT/D2/DTنشان میدهد با

(کسر تریتیم  )3/33در نظر گرفته شد است تا بتواند به عنوان

مقایسهی این منطنیها متوجه میشویم که بازد بیشینهی

چشمهی تولید اتمهای  µtبرای الیهی  D2در حالت بهینه عمل

الیهای جامد  DTبیشتر از دوالیهای جامد

کند ضخامت این الیه مطابق مطاسبههای قبلی  633 µmدر نظر

 HT/DTو بازد بیشینهی همجوشی در دوالیهای HT/DT

گرفته شد در این الیه ابتدا اتمهای  µpو سپس ،اتمهای µt

بیشتر از سهالیهای جامد  HT/D2/DTاست بنابراین ،این مقاله

انتقالی تشکیل میشوند که به واسطهی اثر رامسائور -تاونزند از

نشان میدهد که ساختار چندالیهای بررسی شد در مرجعهای

این الیه خارج میشوند اتمهای  µtکه به الیهی  D2میرسند در

 38 ،31 ،32پیشنهاد مناسبی برای افزایش بازد همجوشی نیست

برخورد با مولکولهای  D2تشکیل مولکول  dtµمیدهند در

 323و در حالت ت

الیهای  DTحدود  316به ازای ی

ساختار سهالیهای تأیید نمیشود اگر حالت ت
صهر باشند و تنها ی

میتوان به طور مشابه منطنی بازد همجوشی به ازای ی

همجوشی در ت

چرخهی معمولی در مخلوط  DTهم اتمهای  µdو هم اتمهای
 µtتشکیل میشوند ،در صورتیکه برای تشکیل مولکول dtµ

که اساس همجوشی کاتالیزور میونی است فقط نیاز به برخورد
اتمهای  µtبا مولکولهای  D2یا  DTاست و شاخهی تشکیل اتم
 µdدر اصل از بازد چرخه میکاهد
62
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همجوشی کاتالیزور میونیای طراحی شد که در آن تنها اتم µt

D2

نقش دارد به این ترتیب ،شاخهی تشکیل  µdدر چرخهی

HT
D2

همجوشی کاتالیزور میونی  μCFدر مطیط  DTحذف شد شکل

میون

ساد ی این چرخه را میتوان به صورت شکل  32ارایه کرد

HT

معادلههای سینتیکی مربوط به چرخهی چند الیهای کروی
شکل  32چنین نوشته میشوند
~res
f
 (0/ 7non
) dt  0/ 3  dt (1/ 5)) N t ( t )  ( dt    ) N dt ( t

شکل  .88آرایش پیشنهادی چند الیهای کروی جامد شامل الیههای  HTو

) dN dt ( t
dt

()13

 D2کروی متوالی

 ،HTتنها شاخهی برخورد  µtفعال نگه داشته شد و شاخهی

()12

) dNt ( t
~res
 (0/ 7non
dt  0/ 3  dt (1/ 5)) N t 
dt
 Nt (t )  fdt (1  seff ) Ndt

در الیهی  ،D2میون آزاد میشود یا به ذر ی  αحاصل از

() 11

) dXc ( t
)  fdt Ndt ( t
dt

مزیت این طراحی در آن است که با تولید اتمهای  µtدر الیهی
تشکیل اتم  µdحذف میشود پس از همجوشی مولکول dtµ

همجوشی میچسبد میون آزاد شد اگر در الیهی  D2باقی بماند
چرخهی مولکول  ddµکه خیلی کند است و بازد را پایین

مطاسبههای مربوط به این آرایش برای زمانی برابر با عمر

میآورد تشکیل میشود بنابراین پیشنهاد میشود این الیه دارای

میون انجام شد پیشبینی میشد که اگر این الیههای جامد به

ضخامتی از مرتبهی پویش آزاد متوسط میونهای آزاد شد باشد

صورت الیههای کروی شکل  33در نظر گرفته شوند ،چون

که برای میونهای با انرژی ( 33keVبعد از آزاد شدن از

امکان پخششدگی در تمام زوایا وجود دارد ،حتی اگر میون یا

چرخهی همجوشی کاتالیزور میونی) کمتر از  3/1µmبه دست

اتم میونی به الیه قبلی برگردد باز هم در چرخهی همجوشی باقی

میآید در این حالت میون به الیه بعدی  HTیا الیه قبلی HT

میماند

میرود و دوبار منجر به تولید اتم  µtخواهد شد شکل کروی

با حل معادلههای ( )13تا ( )11تعداد همجوشی به ازای ی

پیشنهاد شد تضمین میکند که با احتمال زیاد اتمهای میونی از

میون ورودی ( )Xcمطاسبه و در شکل  31نشان داد شد حد

الیههای  HTخارج و به الیه  D2بعدی یا قبلی نهوذ کند

میون

بازد همجوشی در این آرایش در زمان معادل عمر ی

همچنین میونهای آزاد شد بعد از همجوشی در الیهی  D2در

حدود  363همجوشی به ازای ی

هر جهتی که حرکت کنند میتوانند شانس باالیی در خروج از

از بازد در آرایشهای قبلی است الزم به ذکر است که در مخلوط

آن الیه و در رسیدن به الیهی داخلی یا خارجی  HTبه دست

ت

الیهای  ،DTبیشینهی بازد  316در کسر تریتیم الیهی سوم

آورند این فرایند میتواند به تناوب در الیههای  HTو  D2که

تقریبام  3/16به دست آمد ،در صورتی که در طراحی پیشنهادی،

پشت سر هم قرار گرفتهاند تکرار شود

بازد  363با کسر تریتیم  3/33به دست آمد به این ترتیب در این

میون ورودی است که بیشتر

طراحی ،عالو بر افزایش بازد همجوشی کاتالیزور میونی ،μCF

در صورت نیاز ،کندساز ،که در چرخهی همجوشی
کاتالیزور میونی وارد نمیشود ،در بین الیهها استهاد میشود تا

درصد بسیار کم تریتیم (که کمیاب است) کهایت میکند

انرژی میونها و اتمهای  µtرا پایین آورد تا بتوانند در الیهی
بعدی ،به ترتیب ،وارد چرخهی تشکیل اتم و چرخه همجوشی
شوند بنابراین ،با تکرار این فرایندها برای اتمهای  ،µtچرخهی

61

بررسی چشمهی اتمهای  μtو همجوشی کاتالیزور میونی در مطیط

با مولکول  D2یا  DTدر مطیط جامد ،اهمیت دارد با اصالح

 DTوD2

معادلههای سینتیکی حاکم بر الیههای  D2و  DTو حل آنها

تشکیل dtμ

نتایج جالبی به دست آمد از جمله اینکه سهم همجوشی در
الیهی  D2کندساز در مقایسه با همجوشی در الیهی DT

برخالف نظر مطرح شد در مرجع  23بسیار کم بود که میتوان
از این سهم چشمپوشی کرد و عمد نقش الیهی  D2را همان
نقش کندسازی اتمهای  µtدانست علت آن را میتوان چنین

نوترون 36MeV

توضیح داد که تنها در برخورد اول اتم  µtبا  ،D2احتمال تشکیل

همجوشی هستهای

مولکول  dtµزیاد است و پس از همجوشی که میون آزاد
میشود چرخه همجوشی  ddµکه آهنگ آن خیلی کند است
اتهاق میافتد

شکل  .82چرخهی همجوشی در طرح چند الیهای جامد کروی شامل

همچنین به علت اینکه همجوشی در الیهی سوم نیز میتواند

الیههای  HTو  D2کروی متوالی

تابعی از غلظت تریتیم در الیهی اول باشد ،بنابراین در کسر تریتیم
383

کسر تریتیم در الیهی سوم ( )Ct,1رسم و مقدار بیشینهی بهر

363

مطاسبه شد مشاهد شد که مقدارهای بیشینهی بازد به ازای

323
333
63
83
63

بازده همجوشی به ازای یک میون

363

در الیهی اول ( ،)Ct,3بازد همجوشی به ازای ی

تقریبام  Ct,3=3/33و  Ct,1=3/16به دست میآید این مطاسبات
برای آرایشهای مختلف سهالیهای  ،HT/D2/DTدوالیهای
 HT/DTو ت

2/6

×33-8

2

3/6

زمان (ثانیه)

3

3/6

الیهای  DTانجام و مشاهد شد که بازد

همجوشی در حالت دوالیهای بیش از سهالیهای و در حالت
ت

23
º

میون برحسب

الیهای بیش از دوالیهای به دست میآید بیشینهی همجوشی

در حالت سهالیهای جامد  HT/D2/DTحدود  ،66در حالت

º

دوالیهای  HT/DTتقریبام  323و در حالت ت
 316همجوشی به ازای ی

شکل  .81بازد ( )Xcهمجوشی در الیههای همجوشی جامد  D2در طرح

الیهای حدود

میون به دست آمد بنابراین ،ساختار

سهالیهای نمیتواند باعث افزایش بازد همجوشی شود

چند الیهای کروی برحسب زمان

براساس آرایش چند الیهای ارایه شد در مرجع  ،33آرایشی
کروی با شرایط خاص پیشنهاد شد که در آن بیشینهی همجوشی

 .5نتایج
در بررسی چشمهی اتمهای  ،µtمشاهد شد که مشابه دیگر

به ازای ی

مرجعها ،برای رسیدن به شار بیشتر اتمهای  ،µtکسر تریتیم در

الیههای نازک کروی متناوب  HTو  D2تشکیل شد است هر

الیهی  HTباید خیلی کم باشد؛ مقدار بهینهی آن بر خالف

الیهی  HTدارای درصد بسیار کمی از تریتیم است ()Ct,3=3/33

مرجعهای  32و  3/33 ،23به دست آمد با ورود میون به الیههای

که به عنوان چشمهی  µtبرای الیهی بعدی  D2عمل میکند

جامد  HTاز آن به عنوان چشمهی اتمهای  µtاستهاد

اتمهای  µtکه به الیهی  D2میرسند در برخورد با مولکولهای

میشود مطاسبهی شار خروجی اتمهای  µtاز این الیه در

 D2با آهنگ باالیی قبل از وارد شدن به چرخهی  µddدر الیهی

آزمایشهای انداز گیری سطح مقطع برخوردهای اتمهای  µtاز

 D2تشکیل مولکولهای  dtµمیدهند که در آن همجوشی به

جمله انداز گیری آهنگ تشکیل مولکول  dtµدر برخورد اتم µt

سرعت انجام میشود ضخامت الیهی  D2باید به گونهای تنظیم
66

میون ورودی حدود  363مطاسبه شد این ساختار از
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 نهوذ کند وHT شود که میون در صورت آزاد شدن در الیهی
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