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Ir.ledn.ing

•V.-ia sedan början av 1950-talet har mav. bedrivit forskning

•nos området kontrollerad fusion, för att därmed söka åstadkomna

eu relativt ren och i praktiken outtömlig energikälla. Tills för

några år sedan har denna forskning främst varit inriktad på olika

former av magnetisk inneslutning, där man håller ett väteplasma

isolerat från omgivningen med hjälp av starka magnetfält. Inne-

slutning av plasma vid fusionstemperaturer (närmare 10 K) medför

r;vara problem pä grund av diffusion och eventuella instabiliteter,

varför man har stora svårigheter att uppnå de inneslutningstider,

som krävs av Lawson-kriteriet. Enligt detta skal3 produkten av
1U —3

plasmatäthet och inneslutningstid överstiga 10 scm , vilket

för ett typiskt värde på tätheten av 1015cm"3 gör att inneslut-

ningstiden måste uppgå till delar av en sekund. Trots många

svårigheter är man i dag optimistisk och arbetar efter flera

utvecklingslinjer.

Dr', lasern kom, strax före 1960, såg man möjligheten att med en

kort, koncentrerad laserpuls upphetta väte och låta inneslutninns-

tiden endast bestämmas av det expanderande plasrr.ats egen tröghet.
— 9

Fxpansionen sker pA c:a 10 s varför plasmat måste komprimeras

till en täthet större än den för fruset väte, vilket också sker

• centrum av en vMtekula då de yttre delarna upphetta? med en

Jaserpuls och expanderar, överslagsberäkningar tydde emellertid

pA att orimligt stora laserpulsenergier erfordrades för effektiv

förbränning.

I november 1971 kom emellertid något av en vändpunkt då amerikanska

Atomenergikommissionen AEC offentliggjorde vissa dittills hemlig-

stämplade resultat. John Nuckolls och Lowell Wood vid Lawrence

Livermore redovisade då beräkningar på upphettning av en vätekula

med laser. De hade konrnit fram till att mycket hög kompression,
k

c:a 10 ggr fruset väte, kan åstadkommas med måttlig laserenergi

om pulsen utformas på rätt sätt, samt att vid dessa tätheter de

a-partiklar, som produceras vid fusionsprocessen, absorberas med

självupphettning som följd. Keith Brueckner vid KMS-Fusion i

Ann Arbor visade även liknande resultat.

Dessa laboratorier hade sedan början på 60-talet arbetat med

dessa problem under AEC:s ledning, men även i Sovjet låg man

långt framme främst på Lebedev- och Kurchatovinstituten.
M
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i'eorin för att komprimera mater-ia gencm implosion till h-'î a

t lit betor var redan tidigare k.'1r,d , sedan man und^r u^vecVlir.enn

av atombomben, vid Los Alamos studerade sfurisk implosion «v

fast fissionsbränsle, med ĥ <1jr> av sprängämnen , i syfte art

förbättra förbränningen.

Fftorsom tillräckligt starka lasrar, som per I O-tals kJ

utenergi under några ns, ännu inte är tillgängliga, har full-

skalerroblemet hitintills endast studerats med hjälp av simule-

ringsexperiment pä stora datamaskiner. Det är främst laboratorierna

KMS-Fusion, Lawrence Livermore och Los Alamos som oberoende av

varandra tagit fram program och kört simuleringar med sinsemellan

p-->d överensstämmelse. På bland annat dessa resultat baserar sig

följande översikt.

Den teoretiska sidan av problemet kan delas in i flera väl

avskiljda moment, F^rst absorberas laserenergin i den joniserade

atmosfär som omger den sfäriska partikeln av fruset väte. Absorp-

tionen sker dels genom invers bromsstrålning, dels genom icke-

linjära processer, som vid de höga intensiteter det här gSller,

kan vara mycket starka. Därefter överför de i atmosfären upp-

hettade elektronerna sin energi till den ännu ej förångade

partikeln genom termisk ledningsförmåga. Den snabbt expanderande

atmosfären överför sin impuls inåt centrum av partikeln i form

av shockvågor, som möts i mitten varvid sista fasen tar vid,

dvs. upphettning av jonerna till fusionstemperatur och förbränning.

i
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?. Lawson kriteriet

Ten termonukleära process, som Mr lättas* att starta, är

D + T n + He (1)

med en antändningstemperatur på 46 10 Kelvin. För att erhålla

tillräckligt hög reaktionshastighet krävs emellertid en jon-
Q

temperatur på c:a 10 K vilket motsvarar en energi av ungefär

10 keV.

Vid varje reaktion frigttres en energi av 17.6 MeV varav I1» MeV

hos neutronen och 3.6 MeV hos a-partikeln.

Den under processen utvecklade fusionsenergin kan skrivas

Efus. = ƒ f n D n T < o v > W dvdt

där n D, n T är partikeltätheterna för deuterium respektive tritium

W den vid varje reaktion frigjorda energin

< av> reaktionstvärsnittet x jonhastigheten medlat över

hastighetsrummet i en Maxwellffirdelning med

temperaturen T.

Om vi antar storheterna i integralen vara konstanta över reaktions-

volymen V och reaktionstiden t, same inför n = n„ + n T och n~ :n»

erhålles

'fus. = T" < o v > W V t (3)

för att erhålla en energivinst måste Er-us vara större än den

termiska enegin, som tillförs plasmat för att starta fusions-

processen.

Eth (»O

där k är Boltzmanns konstant och T , T^ är elektron- resp. jon-

temp. sätter vi dessa energier lika erhålles

n t =
< av > W

(5)

vilket är Lawson-kriteriet.

1!
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Med T = T. = 10 keV och <ov>(T.) = 10~16[cm3/s) erhålles
e l i '

n t = 6 10 1 3 [s cm"3] (5)

r)otta är den undre gränsen för partikeltäthet gånger inneslut-

ningstid för ett fusionsplasma.. Man har då inte tagit hSnsyn

till sådana förlustmekanismer som exempelvis låg verkningsgrad

vid omvandling av fusionsenergi till elektrisk energi, låg

verkningsgrad hos lasern eller förluster vid plasmaupphettr.ingen,

Detta leder till att Lawson-kriteriet frtr ett verklipt fusion^-

nlasma måste överskridas med en faktor 10" - 12",

Vi studerar nu nMrmare vad som h cinder när en sfMrisk partikel

av fruset deuterium - tritium upphettas med en laserpuls.

Frigjord termonukleär energi

2

fus.
3 n* < Ö v > W t (7)

där r = partikelns radie

termiska energin i plasmat Mr

Eth. (8)

Vi tar vidare hSnsyn till förluster i systemet genom att definiera

en förstärkningsfaktor

G = "fus.
EL

(9)

där E. = energin ut från lasern. 6 måste vara tillräckligt stor

för att kompensera för förluster vid omvandling av fusionsenergi

till elektrisk energi, samt låg verkningsjçras hos lasern. Vidare

uppstår reflexion och förluster vid kopplingen från laser- till

plasmaenergi, vi inför därför koppllingsfaktorn

(10)
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I Terta ger villkoret

- £ r
'"fus. e "th

v i. 1 Ver i vårt fall ger

- 6k(T + T.)

n t = - £—J-
e < a v > W

(11)

1

T>å den frusna DT-partikeln träffas av laserpulsen förgasas den

och expanderar med ljudhastigheten approximativt. Vi kan därfttr

anta inneslutningstiden Sr av storleksordningen

( 1 'i )

där v är ljudhastigheten
S

y - gaskonstant = —

M = medeljonmassa = 2.5 x protonmassan.

Vi kan nu uppskatta den erforderliga laserenergin

EL - 7 Eth

där vi antagit T = T. • T. < o v > Sr en funktion av T. och har
i 11/*3- 3

ett maximum. Funktionen T /< a v> visar sig ha ett flackt

minimum för kT = 15.5 keV.

På liknande sätt kan minimum för den nödvändiga lasereffekten

(en ännu mer kritisk storhet) beräknas inträffa vid kT = 12.6 keV.

Som jämförelse kan nämnas att motsvarande temperaturer för DD-

reaktionen är

Energi kT = 27.9 keV

Effekt kT = 19.4 keV

För att få en uppfattning om vilka energier och dimensioner som

erfordras studerar vi några numeriska exempel. Från ekv.

får vi

-V. r"fe

^••3v-;wft
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Ofra /n v*
MJ (15)

där vi använt följande värden

tätheten för fast DT nQ = 4,5 10
22cm"3

kT = 10 keV
— 16 3< O v > = 1 0 e m /s

v = s 0.8 10 cm/s

Realistiska värden på verkningsgraden kan i framtiden vara

laser - plasma koppling c = 40%

omvandling av fusionsenergi till elektrisk energi 40%,laser-

verkningsgrad 10%, Vilket tillsammans ger G3/e s 6.1 10 .Detta

skulle leda till orimligt höga energier hos laserpulsen, om inte

stark kompression av DT-partikeln vore möjlig. En kompression

10 gånger, som jnan genom datamaskinsimuleringar beräknat vara

möjlig, skulle reducera den nödvändiga laserenergin till 10 kJ,

en nivå man redan i dag ligger mycket nära.

Vid förbränningen måste reaktionszonen upphettas för att kompen-

sera förlusterna, som uppstår genom bromsstrålning. Om man antar

att o-partiklarnas energi absorberas, är 8 keV den minBta tempera-

tur vid vilken fusionsreaktionen kan underhålla sig själv. 8 keV

motsvarar en energi av 600 J/yg. Om 0.75 yg upphettas utan att

komprimeras kommer radien R att vara 1.1 10 cm då är inneslut-

ningstiden

1 0 - " .

och reaktionstiden

«2.9 10"7s

ger ofullständig förbränning

1

- r
• <J

Ro
» 1 ger ingen a-partikel absorption

i/t***. PSÜÜÜmmeamm
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(XQ är fria medelväglMnpden för a-part:keln)

En kompression

ger emellertid

X

ir • °-7 och tf ?*>

vilket betyder en god a-part ik<»l arbsorptior samt c:a 71%

förbränning.

3. Absorpiricm av laserenergi

Effektiviteten hos kopplingen mellan laser och plasma, vilket

ger det tidigare införda e, beror dels på absorption av laser-

ljus i den förångade och joniserade atmosfären, dels på Över-

föringen av energi mellan det energiabsorberande området ocii den

tätare kärnan.

Absorption sker i ett relativt smalt område straxt utanför den

kritiska tätheten n (den täthet där plasmafrekvensen är lika

med laserljusets), n är för C0o-laser m 10
1 9 cm"3 och för Nd3+-

91 -T
laser 10

-T
cm vilket kan jämföras med tätheten för fast

deuterium 4.5 10 2 2 cm"3.

Förutom klassisk absorption (omvänd bromsstrålning), antar man

att anomal absorption spelar en mycket stor roll vid effekter

större än 10 1 1- 10 1 2 W/cm2.

Energin lasern levererar går i huvudsak åt till att förånga,

upphetta och expandera det yttersta skalet på DT-partikeln.

Impulsen från denna expansion komprimerar därefter kärnan.

överföringen av energi mellan atmosfären och kärnan sker genom

Coulomb-kollision mellan elektronerna, som i det absorberande

området kan ha en temperatur motsvarande 10 keV. Den zon som

på detta sätt upphettas är av storleksordningen en våglängd

innanför kritiska tätheten.

Upphettningen sk«r approximativt enligt formeln



'ir temperaturberoende cc'!: varierar enligt

-/T.
man

fie. 3:1

för stora T avtar 1/T, snabbare än T , vilket leder till att

cm atmosfärens elektroner upphettas alltför snabbt hinner de

inte kylas av genom koppling till kärnan, varvid T L-tiger

ytterligare med ännu sämre koppling som följd.

På grund av detta kommer läget och storleken på maximum av

kurvan i fig. 3:1 att vara kritiskt. Vi iämför värdena ffir C00-
3 +

och Nd -laser i tabell 3:2

co2

Nd3 +

X
u

10

1

.6

.06

Tmin
ns

0.24

T o
keV

1.3

e

tab. 3:2

Vid en jämförelse framstår åter Nd -lasern som fördelaktigast.

Vid dessa beräkningar har man antagit att elektronerna koppler

så starkt till varandra att de Sr Maxwell-fördelade. Ieke-Maxwell-

fördelning kan uppkomma genom att laser-plasma-instabiliteter

genererar supratermiska elektroner med mycket hög energi. Dessa

elektroner försämrar den ovan behandlade kopplingen, samt kar

t<



o~ssutom upphetta r>;ntrala delar av kornan med f 'rsv'rad

, oppression som fttljd. Genom att använda kortara lacerv.lj? 1 ïup-i ,

ruât ppr.orr. dopning med tyngre icner, Van cr.pll.prti.-: de ?U<~Ï .-.-

rermiska elektronerna begränsas p.g.3. V-.^TisstrAir irr.en.

rien mycket snabba firår.yninpf.T. av yttre de. 1er J,v ŝ '-.r̂ r. ir» '

•̂ °if("lic-nde expansion, per upphov till e". i~-jul? ser. • cs-?1 ' •

'• opprimera kärnar,.

r'.C'iïiprê si enen kommer att utbred : s:.?. r.ei 1'Ŵ ::: v t i rh" ' T

rhockvApor. Om upphettningen sker sf;ir;s>r symnt^r i ""•'*. "-• v-••-••:• r

. hr.. ?k v.'^er. art g, à in mot centrum c.vrrt idis--. •; ;>-.-r • irr,a;i k :>?_'• :-

"a's1;, (Î3r reflekteras vågen och ç.-îr ut*t r.ed vtterli =• i: r

kompression som följd. En enda sr.ockv.'B som utbrc-Jer sir ' ^r

t',.i3 med y = 5/3 ^er en ökning av täthet* n med en faktor fyr;.

.^medelbart efter shockfronten f^.ljt av aciabatL^k k~>:: ̂ 'es^-I ~r

t;ll c:a 15 ggr. Efter reflexion i centrum ,se:- den u^'.T^-ier.^-

•-.mockan ett maximalt kompressionsförhållande av -33 r-cr. T'erv:

Miocker kommer emellertid att komprimera kornan ytterlip^re.

0;r, man därför skapar en laserpuls med succesivt ökande effek- ,

•ippkommer en série överlagrade shocker med ökande intensitets

vilka först strax innan de når centrum samverkar till on t-v'--.

:tark shock, som komprimerar och upphettar kärnan.

Vid adiabatisk kompression gäller

kompressionsvågen går ungefär med ljudhastigheten

- R

det vill säga

v = dR
3t (19)

om tiden för kompressionen är T dvsi R •+0 då t * T kan ekv. (19?

lösas

- • ( > - $

(20)

I
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i t

med

q =

men arbetet som shockvågen uträttar Sr per tidsenhet

4 *F 2 Pv

(21)

(22)

där trycket P ~ nv (23)

Ekv. (20-23) ger nu den intensitet som ger adiabatisk kompression

k-P

- * ) "
E < E.

E > E,

där

P - (= 2 för y = ?) (25)

i -i- ïJft

Dessa grovt utförda beräkningar visar sig vid jämförelse med

datamaskinsimuleringar ge en relativt god överensstämmelse. Vi

har bland annat inte tagit hänsyn till att elektronerna är fermi-

d* genererade vid dessa höga tätheter.

Fig. k:l visar kompressionsförloppet i ett diagram visande

temperatur och täthet.

Log T

5.

Fig. 4:
Log p
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Utvecklingen kan delas upp i olika steg:

2. upphettning utan nämnvärd kompression vid första shocken

2. adiabatisk kompression

". då de succesiva shockerna har överlagrats strax innan centr ,?

sker en kraftig temperaturökning hos jonerna, varvid den

termonukleära frocessen startar. PÄ grund av a-partikel-

absorption sker ytterligare temperaturhöjning

Ü. efter avslutad fusionsprocess expanderar kärnan adiabatisk-

5. så småningom blir expansionen isoterm

Som exempel på de laserintensiteter som erfordras kan nämnas :1c

värden, som Lawrence Livermore-gruppen har beräknat för komprersio

av en DT-sfär på 60 ug med radie 0.4 mm. Man använder en laser

med 1 lam våglängd.

Först skapas en joniserad atmosfär omkring sfärer med hjälp av «i.

svag förpuls, omedelbart därefter följer den stora pulsen med en

total energi av 60 kJ och utformad för maximal kompression enligt

ekv. (24), med en intensitet som på 20 ns ökar från IQ4 till lO^W.

Denna intensitet är mer än tillräcklig, för att göra stark icke-

!injär absorption dominerande. Enligt beräkningarna kommer c:a

" 0* av sfären att komprimeras närmare 10 ggr och i centrum ge er.

;.aximal jontemperatur på mer än 100 keV. Detta skulle leda till

en förbränningsgrad på 20% och total fusionsenergi av 180 0 kJ,

vilket innebär en förstärkning på 30 ggr.

Tet ställer sig naturligtvis svårt att utforma en laserpuls er.lip

ekv. (24) vici så höga effekter, det har emellertid visat sig att

kompressionen inte är särskilt känslig för parametrarna p och T.

Om de optimala värdena är p = 2 och T = T , kan de tillåtas varier .

inom gränserna

1.5 < p < 2.5

0.S < ~ < 3

Ett kritiskt värde, för den totala reaktoreffektiviteten, är där-

emot den inmatade laserenergin. Denna skall vara tillräcklig för

att komprimera kärnan enligt ovan, men inte större, ty ytterligare

inmatad energi ökar inte fusionsenergin nämnvärt, vilket framgår

av fig. it: 2

mm
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Efus

12.

ipr. 4:2

:3 ger slutligen en god bild av utvecklingen i runmet

" r '- ,:•-
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Där ritas tätheten p, temperaturen T och laserintensiteten I

(infallande och reflekterad) som funktion av radien r under

imposionsfåsen. Jämför onråde 2 i fig. M:l,

Följande hSnder i de olika områdena

a. Laserljuset infaller odämpat ev. reflekterat genom den

isotermt expanderande atmosfären

h. laserljuset absorberas och reflekteras

c. innanför kritiska tätheten överför elektronerna energin

termiskt

c-d. i gränsen till fast materia sker förångning och acceleration

av joner och elektroner varvid temperaturen sjunker kraftigt.

d. i den fasta kärnan pågår den adiabatiska kompressionen

e. innanför shockfronten ännu opåverkad kärna

Observera att temperaturen Sr relativt låg under kompress ior.s-

fasen, den stiger först då shockfronten nått centrum.

Vid flera jämförelser mellan CO,-lasern pä 10.6 v våglängd och

Nd-lasern på 1,06 u har den senare framstått som fördelaktigast

p.g.a. bättre absorption och termisk koppling. Enereimässigt Sr

lasrarna för närvarande jämförbara, medan CG--lasern har svårare

att uppnå de korta pulslHngder och därmed höga intensiteter son

krävs. Ser man däremot till verkningsgraden, är CO^-lasern helt

överlägsen med 5% eller bättre, jämfört med Nd-laserns c:a 0.2%.

Eftersom laserns verkningsgrad är en väsentlig storhet för ett

ekonomiskt reaktorsystem, finns det all anledning att även studera

absorption av 10.6 um våglängd. Det visar sig att om man utformar

DT-partikeln som ett tunt s'fariskt skal med relativt stor radie

(p 1 mm), kan man använda längre pulstider och därmed lägre

intensiteter (pulsenergin är däremot oförändrad) samt även längre

våglängd, speciellt om fusionsmaterialet dopas med ett tyngre

ämne för att öka den inversa bromsstrålningen. Detta skulle

möjliggöra användandet av CO.-lasern, men även med Nd-laser är

det en fördel att kunna öka pulslängden, varför problemet med

inplosion av skal studeras intensivt framför allt i USA.

Förutom sin låga verkningsgrad har Nd-lasern flera andra nack-

delar ; den är mycket dyr att tillverka, den består av fast

material och kan därför lätt förstöras t.ex. genom självfokusering

eller reflexion och den har p.g.a. att den är svår att kyla en

n



f.vre begränsning i intensitet. Detta till trots är den den bästa

tillgängliga lasern för fusionsexperiment.

Let finns således i dag inte någon idealisk laser för laser-
fusion, men man studerar många olika typer.

Oasdvnamiska lasrar, t.ex. CO,, erbjuder mycket höga medeleffekter.

ftnelgaslasrar med korta våglängder i UV-området verkar intressanta,

speciellt Xe-lasern som har god verkningsgrad och relativt hftg

effekt.

Kv:aiska lasrar- utgör ett annat alternativ. Jcd-lasern, med en

viglängd på 1.3 p, studeras intensivt på många h.sll, och då

pulsenergier i kiloioule-området verkar ligga 'ip.;:r r'Ackr.Ml, '- ar.

'od-lasern bli ett billigt alternativ til! Vd-]j<:ern.

r^uvarande forskning

Runt om i vårlden sker i dag en intensiv forskning inom laser-

fusion, förutom i USA och Sovjet även i Japar. och Europa, t. ex.

Garching i Västtyskland samt Leméil i Frankrike.

USA satsar detta budgetår 40 miljoner dollar på iaser-fusionen.

Forskningen,som till största delen Sr hemligstämplad, sker under

AEC:s ledning främst vid deras laboratorier Lawrence Livermore

och Los Alamos. AEC har även skrivit ett kontrakt på 53 månader

med det privata KMS-fusion, som planerar att under denna period

satsa c:a 50 miljoner dollar på att före våren 1375 söka bevisa

möjligheterna för laserfusion. Detta innebär att uppnå "break

even", d.v.s. att den erhållna fusionsenergin är lika med till-

förd laserenergi. De få rapporter som komr.it ut härifrån har

varit mycket optimistiska, och så sent som i september 1973 sade

K. Brueckner, ledare för forskningsgruppen på KMS, vid en laser-

plasma konferens i Washington D.C., att man väntade ett "break

even" före årets utgång. Han hävdade även att Lawrence Livermore

och Lebedevinstitutet i Moskva låg lika långt framme,

Ännu har dock inga resultat offentliggjorts, som visar att man

uppnått den höga kompression man väntar eller lyckats generera

fusionsreaktioner i större skala. På många laboratorier har man

beskjutit olika former av väte med laserpulser samt mätt antalet

genererade neutroner. Antalet neutroner är emellertid för litet

för att man säkert skall kunna fastställa om de härrör från

Ä?'
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'ormiska fusionsprccesser. Äver. instabiliteter kan accelerera

ionerna till energier tiDJ' -ckliga fttr fusion.

Fa Lebedevinstitutet har man vid implosionsexperiment med C0„
7

erhållit 10 neutroner per puls med en Nd~laser bestående av

5 strålar på ifO J vardera och en pulsl^ngd av drypt 1 ns, .Man

ligger mycket långt framme vad galler högeffek-*-;lasrar och

arbetar nu med en 27 strålars laser.

Vidare har Los Alamos utvecklat ett systems med "d-Yr-G-laser,

bestående av fyra strålar på vardera 350 J och 0.1 - 0.4 ns,

som beräknades vara färdig i oktober 187 3.
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