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ENERGIPRODUKTION FRÅN TRÖGHETSINNESLUTNA PLASMOR - EN ÖVERSIKT AV
KUNSKAPSLAGE OCH UTVECKLINGSTENDENSER

Nils Hörnqvist, Erik Witalis

Sammanfattning: På uppdrag av Energiforskningsnämnden har en utvärdering
gjorts avseende fysik, teknologi, utvecklingsläge och framtidsutsikter
för energiproduktion från termonukleära fusionsprocesser vid tröghets-
inneslutning.

I studien redovisas först och i fristående form de allmängiltiga men
relativt inrikata fysikaliska principer som utgör grunden för ett antal
angivna nukleära reaktionsförlopps initiering, utbredning och energiut-
veckling. Från denna teori härledes de nödvändiga men dock höga prestanda-
kombinationer vilka krävs av de strålkällor som studerats eller före-
slagits för att bibringa bränslet främst förhöjd täthet genom en abla-
tionsdriven kompression. Analysen utvidgas med villkor och begränsningar
även av teknisk och ekonomisk natur vilket leder till identifiering och
diskussion av fem kritiska parametrar vilka var och en utgör ett ofrån-
komligt villkor för att tröghetsfusion skall vara möjlig.

I rapporten beskrivs därefter tröghetsfusionens komponenter och system
med, i ordning, strålkällor (laser, lätta joner, röntgenstrålning, tunga
joner), bränslekornens utformning och egenskaper samt förslag på reaktor-
utformningar. Särskild hänsyn har tagits till kända eller förmodade
begränsningar av teknisk, fysikalisk eller ekonomisk natur.

En kortfattad beskrivning av utvecklingen och dagsläget för magnet-
fusionen inleder ett försök till en jämförelse med redovisningar såväl
av utvecklingslägen som fysikaliska likheter och skillnader. Av flera
anförda skäl hävdas att ingen av dessa t v i' huvudmetoder inom nuvarande
fu;;ionsforskning kan uppfattas som överlägsen den andra med hänsyn till
utvecklingsläge eller framtidsutsikter.

Som slutsats och rekommendation föreslås bevakning av den internationella
utvecklingen i kombination med teoretiska studier. En experimencell
insats bedöms som alltför kostsam och även riskabel med hänsyn till de
osäkerheter som för närvarande föreligger, främst vid bedömning av
acceleratorgenererade tunga joner och sekundärgenererad röntgenstrålning
för drivning av tröghetsfusionens implosionsförlopp.

Rapporten avslutas med en relativt ingående redovisning och värdering av
den litteratur och övrig information som legat till grund.
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ENERGY PRODUCTION FROM INERTIALLY CONFINED PLASMAS - STATE OF KNOWLEDGE
ANC TRENDS IN PROGRESS

N. Hörnqvist, E.A. Witalis

Summary: At the request of the Energy Research Commission an evaluation
was performed concerning physics, technology, trends and prospects for
energy production by means of thermonuclear fusion from inertially
confined plasmas.

First, an account is given, independently from the rest of the report,
about the general but rather intricate physical principles which are
fundamental for the ignition, propagation and burn of some listed
energy-producing nuclear fusion reactions. Further, the theory is ex-
tended to describe the necessary but high performance combination
studied or proposed to be achieved by the radiation sources (drivers) in
order to bring about, in particular, the increased density of the nuclear
fuel by means of a radiation-driven ablative compression. The analysis
is extended by conditions and limitations also for technical and economic
reasons. This leads to the identification followed by discussions of
five critical parameters, each of which is a necessary condition to
obtain inertial fusion.

In the sequel components and assemblies for inertial fusion are described,
i.e. drivers (lasers, light ions, x-radiation, heavy ions), the structure
and properties of fuel pellets and reactor proposals. Special regard is
given to known or anticipated limitations of technical, physical or
economic nature.

A brief description is given about progress and present situation for
magnetic confinement fusion. This provides a background of an attempt
for a comparison with inertial fusion. It includes present states of art
as well as differences and similarities. For several stated reasons it
is then claimed that none of these two main-line techniques of fusion
research can at present be regarded or expected to be more likely to
succeed in providing economic fusion energy production.

In i_ne summary recommendations are given about theoretical studies in
combination with close observations of the general and international
progress of research. An experimental effort, however, is considered as
too much of an expensive venture, in particular with regard to present
uncertainties in judging techniques involving accelerator-generated
heavy ions and x-ray generation methods for driving the implosion
processes of inertial fusion.

The report is concluded by a fairly extensive evaluating account of the
literature and other sources of information upon which it is based.

,



M o c i n c p o m o w rata TIBCHETSIMBSUCTÅ PLASHOR - EH ÖVERSIKT AV
KUISKAPSLIGB OCH
Nils Hörnqvlst, Erik Witalis

IHLBDHI1IG

1.1 Bakgrund

Inom fusionsenergiforskningen finns två olika metoder att hålla fu-

sionsplasraat samlat, nämligen magnetfältslnneslutning och tröghetsinne-

slutning. Metoden med magnetfältsinneslutning har sedan länge tilldra-

git sig stor uppmärksamhet. Omfattande forskning pågår internationellt

och Sverige deltar i det stora europeiska JET-projektet. Inom Sverige

utförs såväl teoretisk som experimentell forskning även på andra typer

av magnet faltsinneslutningar. Studier har genomförts av reaktortekniska

aspekter. Metoden som bygger på tröghetsinneslutning t ex laserfusion

har i Sverige inte varit föremål för någon nämnvärd forskning. Kun-

skapsläget i Sverige är alltså olika för de två inneslutningsmetoderna.

För att få ett mer fullständigt beslutsunderlag för inriktning och om-

fattning av de svenska insatserna inom fusionsforskningen har det där-

för synts angeläget att skaffa en överblick av nuläge och framtida möj-

ligheter vad gäller tröghetsinnesluten fusion. Denna studie, som gjorts

på uppdrag av Energiforskningsnämnden, syftar till att ta åtminstone

ett första steg i den riktningen.

1.2 Studien* uppläggning

Arbetet har främst bedrivits som en kritiskt värderande och jämförande

litteraturstudie. En svårighet har varit att finna den lämpliga uppdel-

ningen mellan tröghetsfusionens allmängiltiga men relativt intrikata

fysikaliska principer och dan mängd tekniskt-ekonomiska aspekter av mer

allmänt värderande natur, vilka uppkommer vid jämförelser med existe-

rande och föreslagna energiproduktionsmetoder, speciellt fusion medelst

magnetfältslnneslutnlng. Som en acceptabel lösning har valts att sepa-

rat och relativt ingående presentera den grundläggande fysiken i det

följande kapitlet 2. Referenser ingår i slutet på detta kapitel vilket

kan läsas fristående från rapporten i övrigt.

Det därpå följande kapitlet, "Tröghetsfusionens komponenter och sys-

tem", redovisar metoder och försök att praktiskt realisera teorin från

föregående kapitel. Ämnets stora omfattning och komplexitet medger här

endast kortfattade beskrivningar utan närmare diskussioner om anknyt-

ningar till den grundläggande teorin. För detta kapitel och i ännu hög-

re grad det följande ,"Tröghetsfusion 1 jämförelse med magnetfusion",

gäller att givna värderingar avspeglar de uppfattningar som redovisas 1

anlitade rapporter, översiktsartiklar och monografier. Av denna anled-

ning är dessa presenterade och diskuterade relativt Ingående i en bila-

ga "Referenser och annat bakgrundsmaterial till kapitlen 3-5".



FYSIKALISKA PRIHCIPSR FÖR TRÖdDFrSFOSIOH

2.1 Inledning

Tröghetsfusion (inertlal Confinement Fusion, ICF) innebär att man med

hjälp av en yttre energikälla, laserljus eller partikelstrålar, implo-

derar ett fusionsmaterial till ett tillstånd så att fusionsreaktioner

kan ske.

Det centrala problemet för produktion av fusionsenergi genom tröghets-

inneslutning är att åstadkomma de fysikaliska betingelserna för

a antändning av en liten del av fusionsmaterialet, tändaren

b förbränning av hela fusionsmaterialet under tillräckligt lång tid

för att få ett positivt energiutbyte, dvs den utvunna fusionsener-

gin är större än den tillförda energin

I nedanstående figur har schematiskt uppritats den principiella situa-

tionen. Fusionsmaterialet är Inneslutet av ett sfäriskt skal av metall

som fungerar som tamper och accelerator. Utanpå detta skal finns ett

lager av ett lätt material som utgör absorbator av energin från den

yttre källan och ger ablation. Den tillförda energin alstrar genom ab-

lation en inåtgående hydrodynamisk rörelse. Genom rörelsens konvergens

och kollaps i centrum komprimeras och uppvärms fusionsmaterialet till

ett tillstånd där fusionsreaktioner kan starta.

Tamper

Infallande
energi

Ablator

Figur 1. Schematisk bild av en fusionskula. DT-bränslet

gasform eller som ett Islager på tamperns insida

kan vara i



2.2 Fusiourcaktioosr

De fusionsreaktioner som i första hand kan utnyttjas är de mellan väte-

isotoperna deuterium (D) och tritium (T).

D + T -> 2He
4 + n + 17,5 MeV

D + D -> iT3 + 1H1 + 4,0 MeV

D + D -> 2He
3 + n + 3,3 MeV

(2.2.1)

Tvärsnittet för DT-reaktionerna är ca 100 gånger större än för DD-reak-

tionerna för temperaturer aktuella i fusionssammanhang. Intresset kon-

centreras därför i första hand till den förstnämnda reaktionen, som i

fortsättningen är den enda som beaktas.

Vid DT-reaktionen har partikeln den kinetiska energin 3,5 MeV

(1 MeV • 1,6*1O~13 J) medan neutronen har energin 14 MeV. De

producerade neutronerna har i en blandning av lika delar D och T me-

delväglängden (Fraley 1974),

An " O m

och kommer till stor del att lämna reaktionsområdet då dess volym i

allmänhet ej är tillräckligt stor för någon väsentlig absorption.

De neutroner som ej absorberas kan användas till att producera tritium

genom reaktionerna

3Li
7 + n -> iT3 + 2H<j4 + n - 2,4 MeV

3Li n -> MeV

i en omgivande vägg av litium. Neutronerna utgör dock ett problem på

grund av sin förmåga att Inducera radioaktivitet och påverka material-

egenskaperna i konstruktionsmaterialet 1 en reaktor. Det gäller att

välja material i anläggningen som kan motstå kraftig bestrålning av

snabba neutroner. Eftersom bränslet (T) är radioaktivt föreligger all-

tid en potentiell risk för strålskador på grund av läckage genom

olyckor.

2.3 Antandnlng«Tlllkor

För att antända fusionsmaterialet krävs att två villkor är uppfyllda:

för det första att huvuddelen av den frigjorda energin kan användas

till ytterligare uppvärraing och för det andra att temperaturen är till-

räckligt hög för att kompensera oundvikliga energiförluster (främst 1

form av bromsstrålning).



Det första villkoret kan härledas enligt följande resonemang. Den fu-

sionsenergi som frigörs per tids- och volymsenhet som kinetisk energi

hos alfapartiklarna kan skrivas

Y - n2 <ffv> W Jm"3s~1

där n är partikelkoncentrationen av D och T (här antagits lika), <<rv>

är reaktionsraten, som är starkt temperaturberoende (Glasstone), samt

W«5,6'10"13 J är alfapartikelns kinetiska energi. Här antas att

nedbromsning av alfapartiklar svarar för underhåll av temperatur och

uppvärmning av fusionsmaterialet, dvs neutronerna antas lämna reak-

tionsområdet.

För att materialet skall antändas (dvs temperaturen stiga) fordras att

de producerade alfapartiklarna kan absorberas inom reaktionsvolymen,

dvs alfapartikelns medelväglängd måste vara mycket mindre än reaktions-

volymens radie, säg en tiondel av radien, motsvarande 80-90 % absorp-

tion (Mason)

Aft« O,IR

som ger villkoret (Mason 1975)

190 ,
fR * — 7 7 : kg m~2 (2.3.1)

där Te är elektrontemperaturen i keV (1 keV - 1,17-107 K). Om

detta villkor är uppfyllt uppvärms macerlalet genom inbromsning av al-

fapartiklarna (s k "boot-strapping"). Nedan ges några typiska värden på

fR för temperaturer som anses aktuella inom tröghetsfusion

T keV
fR kg m"2 ~

1
1 ,5

10
24

30
69

65
114

Det andra villkoret som måste uppfyllas (tillräckligt hög temperatur)

följer av nedanstående överläggning.

Den producerade fusionsenergin finns i form av kinetisk energi hos al-

fapartiklarna (och neutronerna, som antas lämna själva reaktionsområ-

det). Denna energi fördelas vid nedbromsningen till plasmats joner och

elektroner. Elektronerna förlorar energi 1 form av bromsstrålning som

alltså potentiellt kan förhindra att temperaturen kan upprätthållas el-

ler öka. Den producerade energin Y måste alltså vara större än strål-

ningsförlusterna ur volymen e^,

Y > eb (2.3.2)



Den bromsatraining SOB alstras per tids- och volymsenhet genom de fria

elektronernas växelverkan med jonernas elektrostatiska fält kan med

Te 1 keV skrivas (Glasstone 1960)

eb • 2,l.l(T
24n2Te

l/2 J U T V 1

(2.3.3)

Denna bromsstrålning har lång absorptlonsmedelväglangd (Fraley)

xb - f Tin .
Villkoret (2.3.2) ger vid lika elektron- och jontemperatur antändnings-

villkoret

T > 4 keV

En viss återabsorption av bromsstrålning kan förmodligen ske eftersom

reflektion I det material som omger fusionsmaterialet minskar den ef-

fektiva medelväglängden för bromsstrålningen. En reabsorption på t ex

50 % skulle sänka antändningstemperaturen till ca 3 keV.

För att antändning skall ske krävs alltså att följande två villkor är

uppfyllda

pR - 3 - 15 kg m"2 (2.3.4)

T ~ 3-5 keV

Detta antändnlngsvillkor är fundamentalt i all ICF-forskning och ett

mått som avgör hur framgångsrikt ett experiment har genomförts. För

närvarande har experimentellt uppnåtts fR-0,2 kg m~2 och tempera-

turen T~l keV (LL p 352), vilket kan tyckas vara nära antändningsvill-

koret. Att höja pR-vKrdet ytterligare en faktor 10-100 utgör dock en

fysikalisk och ekonomisk utmaning som det Inte är helt klart att man

kan möta. Historiskt har prognoserna hela tiden pekat på 2-5 år från

prognostillfället.

Eftersom

?R - <—) ?2/3 (2.3.5)

inses att komprimering av tändaren är ett sätt att uppnå villkoret för

tandning. Antas som exempel tändarens massa vara M-0,1 ̂g krävs en kom-

pression på f/fo*10
3 för att antändning skall ske (för T-5 keV). I

nedanstående figur har relation (2.3.5) uppritats för några aktuella

fusionsmassor.



Figur 2. ?R som funktion av fför sfär med massan 10, 1 och 0,1

Ovanstående analys återger en vanlig uppskattning på antandningsvillkor

såsom det redovisas i artiklar om tröghetsfusion. I analysen ligger

dolt vissa antaganden som ger en alltför enkel bild av det fysikaliska

förloppet. Innebörden av villkoren (2.3.1) och (2.3.2) föranleder där-

för nedanstående kommentar.

För temperaturer mindre än 32 keV överför alfapartiklarna vid sin ned-

bromsning det mesta av sin kinetiska energi till elektronerna och först

i slutet av nedbromsningen till jonerna. Elektronerna uppvärms alltså i

första hand, vilket ökar bromsstrålningsförlusterna (enligt 2.3.3).

Samtidigt sker en utjämning av elektron- och jontemperaturerna genom

energiöverföring. För att garantera denna senare mekanism, så att jon-

temperaturen ken höjas och fusionsreaktionerna starta, krävs att

ie (2.3.6)

T\,t,dvs karakteristiska tiden för brorasstrålningsutsändning,

skall vara mycket större än tiden för temperaturutjämning, |

Oetta Innebär att alfapartiklarnas energi kan nyttiggöras till viss

jonuppvärmning. Alfapartiklarnas nedbrom»ningstld Ii « T^e.

Tie ges av (Brueckner), (Tei keV).

Lie 5-101»

och av

T b r - 9-1020

Tl/2



Villkoret (2.3.6) ger

T < 180 keV

vilket alltid är uppfyllt 1 fusionssammanhang.

För att jontemperaturen (som styr fuslonsraten) skall hinna höjas Innan

tändaren expanderar krävs att den hydrodynamiska expansionstiden T s

är större än energiöverföringstiden Tie, dvs

> Tie (2.3.7)

där

R

c
, c - ljudhastigheten

är den tid det tar för en förtunningsvåg att gå sträckan R » tändarens

radie.

Villkoret (2.3.7) ger

fR > 10"2 T2 kg ra"2

som för T<25 keV är uppfyllt av villkor (2.3.1).

2.4 P8rbrMiminf villkor

För att tändaren skall hinna höja temperaturen så att utbränningen

ökar måste tändaren hållas ihop tillräckligt lång tid innan den hydro-

dynamiskt särsprängs. Villkoret för detta är att brinntiden Tr är

mindre än expansionstiden Tg, dvs

Tr

där brinntiden ges av

r - —
r " n<<rv>

och expansionstiden approximativt ges av

(2.4.1)

Tg sätts alltså till den tid det tar för en förtunningsvåg att fort-

planta sig genom materialet från ytterradien R till centrum.



Förbriinningsvillkoret kan nu skrivas

fR > B(T)

med (T är jontemperaturen i keV)

B(T) - 2,1-10-21 — —
<ov> kg m,-2

Funktionen B(T) är approximativt konstant i intervallet 30<T<60 keV och

några typiska värden är

T keV 1 10 30 60 100
B(T) kg m"2 3«1O5 60 18 19 26

I avsnitt (2.6) visas att för att minimera kravet på den yttre källan
bör PR minlmeras. Därav följer att för att hålla ihop tändaren till-
räckligt länge krävs att

?R > 18 kg rf,-2

vid brinntemperaturen T-20-40 keV.

Av detta framgår att tändaren hinner antändas (jfr 2.3.4) innan för-
bränning enligt ovanstående villkor kan ske. Detta medför att kompres-
slon till detta senare stadium kommer att försvåras genom energiutveck-
lingen 1 tändaren.

2.5 UtbrMimlngen

Förbränningen av fusionsmaterialet bestäms av

dn
—
dt

<<rv>

som har lösningen (för fix temperatur)

l+t/rr

Utbränningen 0 definieras som

0 - I -

dvs 0
Tr+t

(2.6.1)



Med hjälp av ovanstående kan t3
mt(Ts) beräknas till

8 " fR+/B(T)

där funktionen B(T) ges i föregående avsnitt. Parametern 4 anger här

olika värden på den brinntid olika referenser ger på. Följande värden

är mest använda

i- 4 (Fraley)

«f- 2 (Mason, LL)

rf» i (Brueckner)

och motsvarar brinntlden Ts*R//c. I nedanstående uppskattningar väljs

i-2.

Av ovanstående relationer framgår att 0S—1/3 om förbränningsvillko-

ret R-B(T) är uppfyllt, dvs en utbränning på ca 30 % av fusionsmate-

rialet hinner ske under brinntiden.

2.6 Energikrav

Den yttre energikällan överför energi till tändaren vars material ira-

ploderar i centrum, komprimeras och upphettas. Antas rj^ vata verk-

ningsgraden för omvandling av tändarens kinetiska energi till inre

energi dvs

där Mj är tändarens massa, e^ dess inre energi per massenhet, er-

hålls kravet på implosionshastigheten (för perfekt gas)

vT - 4,87"10
5To

/27i"l/2 (To i keV) m/s

För To- 5 keV, Tjt-1 erhålls vT-10
6 m/s.

Vid antändning har tändaren alltså energin

ET - MT(eTH/2v£(l-')i))

Antas Vf-c fås, för en perfekt 'as,

ET - 3/5(l+Z)MTRT0(l+5/9(L-?i))

där R-U/iBp. För effektiv antändning antas ^i"l som innebär en

underskattning av energin. Insatta talvärden ger (Z"l)

ET - 1,17'loHMi.To (T O i keV)

- 4,9*10uTo ^ p - J (2.6.1)
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Den inltiala energin överförd till tändaren för att antändning och för-

bränning skall ske är då med ?R-15 kg m"2, To-5 keV och ft,«210

kg m"3, dvs densiteten för flytande DT,

ET - l,9-108(po/f)
2 kJ

En kompression på t ex f/fo*^ 8er <*&. antändningsenergin

ET»2 kJ.

För act antändning och förI ränning skall starta krävs att tändaren ge-

nom en yttre källa har erhållit energin ET. Betecknas med Ex den

energi som källan lämnat i materialet exklusive tändaren måste gälla

Ex
-naEL - ET + Ex - ET(1 + — ) (2.6.2)

ET

där T73EL är den del av den yttre källans energi som kopplats till

materialen. Parametern rja är kopplingskoefficienten.

Den absorberade energin ("'•Jâ L) fördelar sig dels på det axpande-

rande materialet, dels på transport av energi till innanförliggande ma-

terial, varav en del används till kompression (och eventuell uppvärm-

ning) av tändarmaterialet• Låt rj^ beteckna verkningsgraden för över-

föring av absorberad energi till tändaren, dvs

ET " IHW.

Numeriska simuleringar har visat att endast ca 10 % av den tillförda

energin återfinns i tändaren (Brueckner), dvs E-j=O,l'Ex. Med det-

ta antagande fås uppskattningen

EL -ZT ' 5,0'l0l2To * * § - J (2.6.3)
/a T

För antändningsvlllkor i tändaren (pR-15 kg m"2, To»5 keV) gäl-

ler

8-1013 , 2-109

Väljs värdena f/po»10
4, T)a-50 % (laser) gäller att EL»40 kJ.

Tidigare uppskattningar på EL (från ca 1 kJ) har haft en tendens att

fördubblas varje år sedan 70-talets början. Uppskattningen

EL*100-300 kJ tycks i nuläget vara den gängse uppfattningen på stor-

leken av den laserenergi som krävs för att tröghetsfusion skall fungera

('breakeven').
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För partikels'-.ralefusion är ?)a-100 Z, dvs för sanna kompression som

ovan krävs källenergln Eps20 kj för antändning.

2.7 Emrglmltlpllkation. Q-f«ktor

I föregående avsnitt har framgått att antändning av och förbränning i

tändaren kan starta om

f R > 18 kg ni.-2

T ~ 20 -30 keV

Den fortsatta förbränningen sker genom utbildandet av en förbrännings-
våg som fortplantar sig i det omgivande (kalla) fusionsmaterialet, som
vid passagen uppvärms och ger ny fusionsenergi.

Energimultiplikationen Q ('gain factor') definieras som

(2.7.1)

där Ep ät utvunnen fusionsenergi (inkluderande neutronernas kinetiska
energi) och E L är (utsänd) källenergi. Det primära målet i nuläget
för forskningen inom ICF är att i första hand visa på 'breakeven', dvs
uppnå Q»l. Experiment har hittills gett maximalt Q»IO~^.

Den frigjorda fusionsenergin kan skrivas

EF - no0WV -

=• 3.35-1O11 0 M b kj (2.7.2)

där M{, är fusionsmaterialets totalmassa. Av ovanstående följer för
0»1 (fullständig utbränning)

e F - 335 (2.7.3)

Här har antagits att neutronernas kinetiska energi kan nyttiggöras som
värme vid nedbromsningen i omgivande vägg.

Kombineras relationerna (2.6.2) och (2.7.1) erhålls

EF
Q 'la (2.7.4)
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där alltså

täodarens begynnelseenergi och

Eo är här det kalla fusionsmaterialets koapressionsenergl vid isen-

trop kompression och Eabi ablatorns och tamperns energi sedan

källan levererat sin energi. Totala massan M kan uppdelas på sina

komponenter

M = MT + (Mb-MT) + Mabl

varefter Q kan skrivas

eF
(2.7.5)

Mb
- )

där ep ges av (2.7.3),
Mableabl*Eabl'

av (2.6.1), (Mb-MT)eo«Eo,

Det kalla fusionsmaterialets inre energi per massenhet uppnådd via

isentrop kompression kan skrivas eo=e<5+e£, där eo»

ges av motsvarande uttryck för en degenererad elektrongas (Mason)

5,8-1010Te(l + —(1 + Lj—)+...)) j/kg

och

TF = O.57-1O-1O"4 keV

är Fermi-temperaturen. För Te/Tp -> 0 gäller (jfr Bodner)

e« - l ,2U08(f/f0)2/3 j / k g

Jonenergin per massenhet är

J/kg

som kan försummas om jontemperaturen kan hållas låg, T^<100 eV.

För EX-1OET, dvs-»jH-10 % (Brueckner) fas (T-25 keV)

Mb
Q - 107a 0 -jj
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För att erhålla högt Q-värde bör alltså tändarens massa Mj minlmeras

vilket 1 sin tur Innebär att hög kompresslon av tändaren bör

eftersträvas, f/fo^lO4 (Fraley). För kommersiell energiproduktion

anges ofta kravet Q>100.

2.8 gSrbräaninjf •Igen» h—tlghct

Efter antändning utbreder sig en förbränningsvåg genom fusionsmateria-

let (Brueckner, Fraley, Mason). Dess hastighet VB har i en modell

(Brueckner) uppskattats till

B
— - l,4«1022
c

dvs

3-1O27 <<rv> T 1 / 2 ra/s (T i keV)

som ger hastigheten VB-7*10
6 m/s för T>20 keV, vilket är ca 5 ggr

ljudhastigheten, dvs förbränningsfronten är supersonisk.

Antas att förbränningsvågen utgörs av en termonukleär detonatlonsvåg

kan dess hastighet skrivas som

W0

5mp/

* 8-lO6-01/2(l+4£n)
1/2 ra/s

som för Ingen absorption av neutronenergin Un-o) och för utbrän-

ningen 0-0,4 ger VB-5*lo6 m/s, vilket överensstämmer relativt

väl med datorsimuleringar vid FOA.

Förbränningsvågen utbreder sig i fusionsmaterialet med konstant hastig-

het och ger konstant temperaturprofil bakom förbrännings fronten på ca

T-20-40 keV. Vid förbränningsfrontens passage av ytterranden uppstår en

lnåtgående förtunningsvåg (med den lokala ljudhastigheten) som genom

expansion av materialet "släcker" fusionsreaktionerna.

2.9 Enrglkoppllng

En hög verkningsgrad för kopplingen av den yttre källans energi till

fusionskulan är en väsentlig faktor om tröghetsfusionen skall ha en

framtid. Fysiken som styr absorptlonen är 1 laserfallet ganska kompli-

cerad och ännu ej fullt utredd. För partikelstrålar har mekanismernc

bakom absorptionen varit kända sedan 30-talet. I detta kapitel ges en

översikt av kunskapsläget för de tvl kandidaterna, laserljus respektive

partikelstrålar, vad gäller absorption av den yttre källans energi.



a Absorption av laserljus

De vanligaste lasrarna utsänder ljus av vaglängden 1,06 j,m (Nd-glas)

och 10,6 >»m (C02"gas) vilket motsvarar fotonenergierna 1,2 eV respek-

tive 0,12 eV. Vid dessa energier och för intensiteter större än

10^ W/cm2 sker de dominerande absorptionsprocesserna inte genom

atomära processer utan genom kollektiv växelverkan mellan laserljuset

och plasmat. Den infallande elektromagnetiska vågen (laserljuset) exci-

terar olika slags plasmavågor bl a med plasmafrekvensen wp

Vigor av högre frekvens kan ej fortplantas i plasmat utan dämpas ome-

delbart. Sätts (Up till laserljusets frekvens kan den s k kritiska

tätheten nr definieras

47Te2

Den kritiska tätheten nc är den täthet vid vilken laserljusets energi

absorberas av plasmat.

I det expanderande (abladerande) plasmat kan absorption av laserenergi

även ske med andra processer, invers bromsstrålning, Raman- och Bril-

louinspridning, parametrisk excitation, resonansabsorption m m. Nedan-

stående figur illustrerar absorptionsförhållandena i plasmat (LL).

Infallandt
laserljus

Avstind

n
4 part.

dtnsrtrt

invers bromssfrjlning
Brilloui nspri dntng

Rtsonsns absorption
paramttritka instabilittftr
Two-sfrtam' - instabilitettr

Ramanspridning
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De plasmavigor som exclteras beror av bade den infallande strålningens

intensitet och viglängd.

En viss kontrovers rider om hur absorptionen ändras med laserljusets

våglängd (McCall)- Experimentella resultat tycks peka mot mycket ökad

absorption vid korta våglängder och stora intensiteter, som troligen

exciterar nya typer av plasmavågor (t ax multifotonprocesser). Nedan-

stående figur med experimentella resultat kan möjligen motivera den op-

timism som finns på vissa håll (Nuckoils)

100 r

'00 1000
Intensity TW cm;

10 000

Figur 4. Absorption av laserljus som funktion av intensitet och

våglängd

Enligt dessa resultat tycks framgång för tröghetsfusion i stort sett

bero på utvecklandet av lasrar med ljus av kortare våglängd och av

tillräckligt hög intensitet.

Kortare våglängd (högre energi) <sir.ikar också problemet med 'de heta

elektronerna' (Nuckolis I, 1982), se avsnitt 2.10.

Ett fenomen som på senare tid ånyo har väckt visst intresse och som kan

ha relevans för tröghetsfusion är bildandet av 'dubbellager1, dvs ut-

bildandet av ett elektrostatiskt potentialsprång som kan accelerera

partiklar till höga energier (Eliezer 1983). Existensen av 'dubbella-

ger' skulle betyda att energitransporten 1 plasmat påverkas och even-

tuellt förändrar förhållandena så mycket att nuvarande satsning kan vi-

sa sig felaktig, k andra sidan blir det kanske möjligt att undvika des-

sa dubbellagers uppkomst genom något lämpligt arrangemang.
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b Absorption av partikelstrålar

Högenergetiska partiklars energiförlust vid passage genom (kall) mate-

ria behandlades av Bethe på 30-talet. Ekvationen för energiförlusten

finns i både relativistisk och icke-relativistisk form och är väletab-

lerad både vad gäller bakomliggande fysik och experimentella resultat.

Vid absorptionen uppvärms materialet till ett expanderande plasma utan-

för det fasta materialet. Ett fysikaliskt tillstånd uppträder där de

tillförda energetlska partiklarna dels förlorar energi i plasmat och

dels förlorar energi när de passerar genom det fasta materialet (Duder-

stadt 1982). Man kan visa att energiförlusten per längdenhet i de båda

tillstånden förhåller sig som (Hörnqvlst 1980)

där index "o" betecknar kall (fast) materia, index "p" betecknar plas-

matillståndet. Vidare är E strålpartiklarnas energi, Io materialets

jonisationsenergi och Ip är 'plasmapotentialen'

3 kT

där

3XD kT

A.'

och AD är Debyelängden. 1 plasmasammanhang är vanligtvis In jL-5-10.

Eftersom förhållandet beror endast logaritmiskt på Io och Ip, kom-

mer den dominerande effekten vara densitetsskillnaderna. En icke för-

sumbar andel av strålens energi kommer att absorberas av plasmat vid

passagen. En sjävreglerande process uppstår som ger ett isotermt plasma

med approximativt konstant densitet (Duderstadt).

Den största skillnaden mot laserfallet är att energin absorberas på en

längre sträcka och har högre verkningsgrad. En nackdel kan tyckas vara

att energitätheten är något lägre än i laserfallet (för samma intensi-

tet), vilket betyder lägre imploslonshastighet. Detta uppvägs dock av

den högre verkningsgraden för partikelstrålefallet (Duderstadt).
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2.10 'Bat electrons'

Eftersom laserljuset till stor del alstrar plasmavågor 1 elektronpopu-

latlonen sker i första hand en preferentlell upphettning av elektroner-

na. Högenergetlska elektroner, 'hot electrons', kan penetrera framför

ablatlonsfronten och In 1 det kalla fusionsmaterialet som därvid upp-

värms. Detta försvårar den isentropiska kompressionen, dvs man kommer

på en onödigt hög isentrop, vilket kräver mer energi för fix kompres-

sion än om materialet kan hållas på lägre temperatur. Även partikel-

strålar kan vid nedbromsningen alstra plasmavågor som ger upphov till

högenergetiska elektroner.

För att förhindra denna förvärmning kan ett tunt skal av något material

med högt Z-värde införas, i vilket de högenergetiska elektronerna kan

stoppas. Detta innebär dock endast en tvingande nödvändighet som kostar

högre källenergi.

2.11 Kompression

De tidiga experimenten för att åstadkomma implosion av ett fusionsmate-

rial deponerade laserenergin 1 ett yttre skal som sedan exploderade

termiskt. Halva energin åstadkom en inåtriktad stötvåg som vid implo-

sion i centrum gav en densitets- och temperaturhöjning i materialet.

Denna metod, "explosive pusher", gav endast måttliga densitetsförhöj-

ningar (max 20-30 ggr). En sådan rörelse är icke-isentroplsk (stötvåg

utbildas).

I tidigare avsnitt har framhävts som villkor för att tröghetsfusion

skall kunna fungera att materialet bör komprimeras isentropt. Denna idé

diskuterades i öppen litteratur för första gången i början av 70-talet

(Nuckoils II 1972). Genom lämpligt val av laserpulser (i tid och inten-

sitet) skulle ett fusionsmaterial kunna komprimeras tiotusen gånger!

Isentrop kompression (dvs hydrodynamisk rörelse utan stötvågor) kan

uppnås om det drivande trycket är en växande funktion av tiden (t ex

Kidder 1976, Mason).

Absorption av laserljuset sker vid den kritiska densiteten nc. Mot-

svarande radie rc ges av (Max 1981)

rc »1,6 I
0»11 A?' 3 8 Ra

med (den absorberade) intensiteten I i enheten 1 0 ^ w/cm^, A^

är laserljusets våglängd i enheten jua. Ra är ablationsfrontens radie

(rc>Ra).
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Den vid radien rc deponerade energin transporteras genom värmeledning

(1 elektronpopulationen) in till ablationsfronten, radien Ra. Det

drivande trycket vj i ablationsfronten (genom reaktionskraften), Pa,

ges av skallagen (Max)

P ~ 7 M b a r

Kortare våglängder (högre fotonenergi) ger högre ablatlonstryck, bero-

ende främst på att absorptionen ökar med fotonenergin; i första hand är

det absorptionen genom invers bromsstrålning i koronan (det abladerande

plasmat) som ökar. Kopplingen av laserenergin till fusionsmaterialet

blir större. (Skallagen gäller för A^<1 /im; för C02"laser,

/^L-lO^ra, är exponenten ca 0,9.) I nedanstående figur sammanfattas

experimentella resultatet (McCall).

'00-j

la

1 O,»/*"

.0!

»•uTrttflfOHO-0 53 X<T

OS*!*** ' 06 - m
OS*n*-Q 51 - ^

0.1

ABSORBEO I N T E N S T Y M O ' 1

figur 5. Ablationstryck genom direktdriven ablation som funktion

absorberad laserintensitet för 1,06 /tm och 0,53y«m våglängd
av

Absorptionsprocessen för infallande partikelstrålar skiljer sig som ti~

digare nämnts (2.9) från laserfallet; någon kritisk radie existerar ej.

Ablationstrycket varierar som (Evans 1933)

P * o 1/3 T2/3pa * fo l

där 1 är absorberad intensitet, som kan sättas lika med den Infallande

intensiteten, eftersom verkningsgraden för absorption 7a
sl00 %, hela

strålen absorberas.
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2.12 Rayleigh-TaTloriutabllltet

Under implosionsförloppet kan det uppstå en situation där ett lättare

material accelererar ett tyngre material. Därmed är förutsättningarna

uppfyllda för utbildandet av Rayleigh-Taylorinstabiliteter. Störningar

i gränsytan mellan de två medierna växer exponentiellt med tillväxtfak-

torn (McCall)

•V
1/2

(ka)1/2

där a är accelerationen, k vågtalet, ?i och

pektive tyngre materialets densitet.

är det lättare res-

Viskositet och termisk konduktivitet minskar tillväxtfaktorn. Analys av

icke-linjära effekter ger ett lägre värde (Motz). Ablafionsprocessen

själv dämpar instabiliteter genom att dessa kan ledas bort i det abla-

derande materialet (Duderstadt).

Genom olika geometriska arrangemang kan Rayleigh-Taylor-instabiliteter

bemästras och behöver inte utgöra något kritiskt fenomen. Sålunda kan

densitetsskillnaderna stegvis utjämnas mellan de två materialen genom

införande av nya material (Mikaelian 1984), alternativt kan utform-

ningen av fusionskulan göras så att det inte uppstår någon situation

där ett lättare material accelererar ett tyngre.

2.13 De»lgn

För att uppnå isentrop kompression av materialet måste naterlalen ar-

rangeras på visst sätt, 'target design1. Parametrar som måste beaktas

är laserljusets våglängd, intensitet, pulslängd (i tiden), fusionsmate-

rialets massa (radie) samt ablatortjocklek.

Några olika typer av experimentella arrangemang i ökande $rad av kom-

plexitet visas nedan.

1 "Explosive pusher" ger vid implosionen hög temperatur men relativt

låg kompression ( 10-30).

energi
DT-is



20

InfalUnd»
energi

2 Direktdriven ablation ger genom lämplig pulsformning kvasiisentrop
kompression. Fusionsbräns-
let skyddas mot 'heta elek-
troner' från ablatorn av en

mttalltamptr

tamper av högt Z-material.

t. _ __

ablator
(plastl

3 Impulsdriven ablation är en kombination och utveckling av de före-
gående typerna. Energin ab-
sorberas i det yttersta

metaUtamper skalet som accelererar in-
åt. Ablationen sker genom
absorption av 'heta elek-
troner' från det yttre ska-
let och genom absorption av
den termiska strålning somablator

distras i materialen utanför. I ett senare stadium kolliderar det yttre
skalet med ablatorn och överför impuls och energi som ytterligare kom-
primerar materialet. Genom noggrant val av den tunna gasen (och even-
tuellt Införande av nya material, 'kuddar') kan impulsöverföringen ske
'mjukt' och isentrop kompression kan uppnås.

Röntgendriven ablation, 'Hohlraum-target', är den f n mest avance-
rade uttömningen av målet
('target'). Idén har nyli-
gen avheraligats av amerika-
nerna även om detaljerna i
uppbyggnaden fortfarande är
hemligstämplade.

infallande
energi

I Japan sker öppen forskning med denna typ.
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Tanken är att onvandla laserljuset till mjuk röntgenstrålning

(10-100 eV). Fördelarna är uppenbara eftersom absorptionen av sådan

strålning ökar väsentligt (jfr 2.11), och reflekterad strålning kan

hållas Inom volymen och absorberas. Genom att rikta den yttre källans

energi mot kavitetens väggar bildas ett hett expanderande plasma. Kavi-

teten fylls av Planck-strålning som hålls inom kavlteten så länge som

den termiska vågen ej har genomträngt den yttersta väggen. Mjuk rönt-

genstrålning orsakar ablation av målet och det yttre materialets kine-

tiska energi överförs vid kollisionen med målet och fusionsmaterialet

komprimeras isentropt. Problemet med att skydda målet mot 'heta elek-

troner' försvinner i stort sett eftersom någon produktion av dessa ej

sker vid aktuella frekvenser. (Vid den primära absorptionen i kavite-

tens vägg bildas 'heta elektroner' men dessas rörelsa är riktade utåt.)

Med denna design uppges 'världsrekordet' 200 gångers kompression

(fR-0,2 kg m"2, EL-8 kj) ha uppnåtts (LL p 330).

Denna design har fördelen att kunna användas av i stort sett alla la-

ser- och partikelstrålkällor, eftersom dynamiken bestäms av den sekun-

därt bildade röntenstrålningen. Kravet är att källan kan ge så hög

röntgenenergi som möjligt, hög strålningstemperatur, dvs liten absorp-

tions volym. Omvandlingen av laserljuset till mjuk röntgenstrålning av-

tar med laserljusets frekvens (Yamanaka 1982). Detta beror på att lägre

frekvens ger fler 'heta elektroner' innebärande större absorptionsvo-

lym, dvs lägre temperatur.

Denna typ av fusionskulor ('cannon-ball target') har bättre koppling av

den yttre källans energi till fusionsmaterialet än typerna 1-3 (ca

5-10 ggr) vilket gör kravet på laserns energi mindre (ca 50 kJ för

Q~0,l, (Yamanaka)). 'Kanonkule-metoden' ger bättre Imploslonssymmetri

vilket innebär att Rayleigh-Taylor-instabiliteter kan undertryckas.

2.14 Kritiska

I tidigare avsnitt har getts uppskattningar på villkor för att trög-

hetsfusion skall fungera. Här sammanfattas de parametrar som har bety-

delse 1 sammanhanget.

Bodner har identifierat fem kritiska villkor (Bodner) som bör vara upp-

fyllda om tröghets fusion skall vara möjlig. Dessa är

1 Kopp^ingseffektivitet C?>3-4 7.)

2 Isentrop (ec/ef<8)

3 Implosionssymmetri (<4 %)

4 Ablations tryck (5-40 Mbar)

5 Tändare
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1 KoppllngMffeUlTltet

Betecknas med T\ den del av den tillförda energin som utnyttjats till

kompressionsarbetet och upphettning av tändaren, gäller

där T)A är andelen absorberad energi, 7^ är den hydrodynamiska verk-

ningsgraden, dvs hur stor del av den absorberade energin som kan använ-

das till Implosionen av fusionskulan och ^j är verkningsgraden för

omvandling av den kinetiska energin till kompression och uppvärmning av

tändaren. För effektiv förbränning krävs (Bodner)

3-4 X

Experimentella resultat kan sammanställas i nedanstående tabell (Yama-

naka)

Tabell. Verkningsgrader för olike: typer (enl 2.13) av implosion

Typ

1 Explosive pusher
2 Direktdriven
ablation

3 Impulsdriven
ablation

4 'Kanon-kul

10
50

10

60

10
0,8

3

10

1
0,4

0,3

6

Några daca för parametern TJI har ej hittats men värden »iji-0,8-1

torde inte vara orealistiska för avancerade utformningar av materia-

len.

2 Isentrop

För minimering av källenergin krävs att materialet komprimeras så nära

isentropt som möjligt vid låg temperatur. Det existerar många fysika-

liska processer under kompressionen som kan orsaka föruppvärmning av

plasmat och leda till att en högre isentrop etableras (t ex självfoku-

sering, 'hot electrons', asymmetri i implosionen m m ) . Tillåten avvi-

kelse från Ideal isentrop kompression vid Fermitemperatur anges till

(Bodner)

— < 8
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där ec är kompressionsenergin per nassenhet och ef är Fernienergin

per massenhet föt en degenererad elektrongas,

nåtts ec/ef»50-100 (Motz).

Experimentellt har upp-

Hlttllls har svårigheterna att hålla låg temperatur vid kompressionen

mest berott på förvärmnlng av plasmat av de 'heta' elektronerna och av

högenergetiska fotoner 1 Planck-spektrat. 'Kanonkule'-metoden tycks

kunna eliminera den förstnämnda nackdelen.

3 Imploslonasyaaetrl

I avsnitt 2.12 har Rayleigh-Taylorinstabiliteter diskuterats. Uppkoms

ten av dessa kan orsakas av ojämn belysning av laserljuset mot fusions

kulan. Om accelerationssträckan är lång kan RT-instabiliteten hinna ut

bildas* För att garantera god symmetri vid Implosionen krävs (Bodner)

Rh/R0 ^ 4 %

där Ro är ytterradien på det material som accelereras och

tändarens radie.

är

'Kanonkule'-metoden har god förmåga till likformig belysning och är den

typ som för närvarande har största möjligheten att uppfylla ovanstående

villkor.

4 Ablatlonstryck

Kravet

5-40 Mbar

kan anses vara uppfyllt för absorberad Intensitet (jfr 2.11)

I * 1014 - iO15 W/cm2

vilket uppfylls av många lasertyper idag (Nova, Antares, Gekko m fl).

Som nämnts tidigare (2.11) beror dock fysiken bakom uppnåendet av detta

krav på laserljusets våglängd. Experimentellt har partikelstrålar också

uppfyllt detta krav.

5 Tändare

Väsentligt för effektiv ICF, dvs stor Q-faktör, är att huvuddelen av

källenergin kan användas till att uppnå antändning av en minimal del av

fusionsmaterialet. För att uppnå detta krävs (kvasi-)isentrop kompres-
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sion. Bodner ställer sig pi goda grunder tveksam till att detta kan

uppnäs aed direktdriven Implosion (enligt typerna 1-3 1 avsnitt 2.13).

Som främsta orsaken anges problemen med 'heta elektroner* (som ger hög

Isentrop) och Raylelgh-Taylorlnstabiliteter (pga ojämn belysning).

'Kanonkule'-metoden (2.13) är mindre känslig för dessa svårigheter

tack vare omvandlingen av laserljuset till mjuk röntgenstrålning som

drlvare. I dagsläget torde denna metod ha vissa utvecklingsmöjlighe-

ter.

2.15 Porsknlngsoriden

Forskningen kring tröghetsfusion innehåller många olika aspekter av fy-

sik. Kännetecknande för ICF är den höga energitätheten som kan uppnås.

I sammanfattad form kan de intressantaste delarna av den fysik som om-

fattas se ut som följer:

Laserfysik

pumpning

optik

Acceleratorfysik

Högtemperaturfysik

tillstlndsdata

Fusion

Strålningsfysik

neutroner

röntgen

Plasmafysik

partikel-våg växelverkan

våg-våg - " -

Iraplosionsfysik

stötvågor

isentrop kompresslon

Rayleigh-Taylor-instabilLceter

Ett forskningsprogram för att uppnå 'nollenergi' ('breakeven'), kräver

energin 100-300 kJ enligt uppskattningar i tidigare avsnitt (2.6). Des-

sa källenergler kan eventuellt uppnås vid stora laboratorier Inom en

femårsperiod.
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Ett experimentellt program för en insats Inom ICF uppskattas kräva
kallenergier >1 kJ (pulslängd 0,1-1 ns rör laser, 10-100 ns för jon-
stråleaccelerator). Denna uppskattning baseras pä kravet på tillräcklig
intensitet (>10l3 w/cm^) och uppnåendet av temperaturer lokalt i
plasmat på 10"-10' K. Relevant forskning utanför ICF inom ovan an-
givna områden kan förmodligen ske redan för källenergier 100 J-l kJ.
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TS0GHETSFOSIOHBRS KOMPUMURU OCH SYSTEM

3.1

I detta kapitel redovisas metoder och försök att praktiskt realisera de

teoretiska krav och betingelser som relativt ingående härletts i före-

gående kapitel. Som framgått är huvudproblemet att uppnå mycket hög

kompression i centrum av ett mycket litet bränslekorn. De praktiska

svårigheterna illustreras av att flera och fysikaliskt väsentligt olika

typer av strålning och partikelemission nu prövas experimentellt fo..

att åstadkomma den kompressionsdrivande ablationen.

Avsnitten om lasrar, 3.2.1, och röntgenstrålar, 3.2.3, kommer att il-

lustrera den nuvarande trenden mot allt kortvågigare fotonstrålkällor,

och på samma sätt kommer kapitlen om partikelstrålare att visa hur in-

riktningen skiftat från elektroner till lätta joner, 3.2.2, och nu sy-

nes gå mot tunga joner, 3.2.4.

Till skillnad från strålkällorna, där teori och experiment ger visst

underlag för prognos, kan man med avseende på tröghetsfusionens reak-

toraspekter, 3.4, ännu bara urskilja huvudproblemen utan att kunna ange

svårighetsgrader och acceptabla lösningsmetoder.

Avsnittet 3.3 om bränslekornens utformning och egenskaper belastas i

högre grad än andra avsnitt av sekretessen kring de delar av tröghets-

fusionen som har kärnvapenteknologisk anknytning. Denna koppling till

vapenteknisk forskning belyses i bilaga 2.

De bedömningar som redovisas bygger nästan uteslutande på amerikanska

analyser, översikter och experimentella resultat. Skälet är helt enkelt

att de amerikanska insatserna, både kvalitativt och kvantitativt, är så

överlägsna att de västeuropeiska motsvarigheterna framstår som visser-

ligen goda men dock begränsade till punktinsatser. Den någorlunda kända

sovjetiska forskningen på tröghetsfusion, lokaliserad främst till

Kurchatov- och Lebedevinstituten i Moskva, synes till storlek och ännu

mer till prestanda och diagnostikutrustning vara underlägsen inte bara

den västerländska utan även den japanska.

I bilaga 1 presenteras relativt ingående några av de viktigare publika-

tioner som utgjort underlag för bedömningar och framställning.
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3.2 Strilklllor

3.2.1 Lurar soa strålklllor

Tanken på tröghetsfusion under laboratorieförhållanden uppkom kort tid

efter laserns upptäckt på det tidiga 60-talet. Dess koherenta och mono-

kroraatiska ljusemission lämpar sig just för fokusering till de nödvän-

diga, extremt höga energitätheter som är förutsättningen för den abla-

tionsdrlvna kompressionen.

Fortfarande arbetar alla nuvarande lasrar för tröghetsfusion i det inf-

raröda området. Teoretiska, men troligen ej ekonomiska möjligheter fö-

religger att konvertera strålning av detta slag till högre frekvenser,

alltså till den synliga delen av spektrum. Lasrar av den kemiska typen

baserade på fluorföreningar eller gasdynamiska typer har ej kommit till

användning. De torde endast med svårighet kunna utvecklas till att ge

tillräckligt korta pulser av acceptabel styrka och strålkvalitet.

Den mest använda lasern är av den välkända neodyra-glastypen (NdYAG) med

emission vid våglängden 1,06 jim och pumpning från blixtlampor vilka i

sin tur drivs elektriskt av kondensatorbatterier. Hittills har puls-

energin per stråle varit begränsad till 1 kJ och verkningsgraden till

någon promille. Ett flertal anläggningar är drift varav några, i USA,

Japan och Sovjetunionen, uppnår totaleffekter för total emission i om-

rådet 1-10 TW genom användning av många strålar. Den mest kända är Shi-

vj»-anläggningen i Livermore. Dess data på toppeffekt, pulsenergi och

pulstid är 20-30 TW, 10 kJ och 1 ns. Med den har man imploderat

D-T-bränsle till densiteter som 200 gånger överstiger den vid normalt

tryck och flytande tillstånd. En väsentligt större anläggning, Nova,

också med parallellt arbetande Nd-glaslasrar är under uppbyggnad vid

Livermorelaboratoriet. Beräknade data är instrålad optisk effekt

200-300 TW och laserpulsenergi 100 kJ vilket skulle kunna medföra

"scientific breakeven" definierat som att den termonukleärt emitterade

energin då uppgår till den inmatade strålenergin. För att uppnå en fak-

tor 100 bättre än "scientific breakeven" krävs enligt Livermores beräk-

ningar 3-5 MJ optisk energi riktad mot kornet under 10-20 ns.

Allmänt innebär pumpning med blixtlampor att lasersystemet belastas av

att endast en obetydlig del, 0,2 % eller mindre, av den till lamporna

inmatade elektriska energin kan återfås som energi i laserpulsen. Yt-

terligare försvårande omständigheter är begränsningar 1 pulsrepeti-

tions frekvens, i praktiken från några minuter upp till timmar mellan

emissionerna, och den låga elektro-optlska hållfastheten för Nd-pTas,

vars ytbelastnlng får högst uppgå till 3 J/cm^ vid korta pulser, vil-

ket medför att lasersystemet endast kan vara av multlpelstråltyp med

stora ytor i de optiska förstärkarna.
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Det är helt uppenbart och allmänt accepterat att ekonomisk energipro-

duktion genoa tröghetsfusion baserad pi glaslaserdriven implosion är

utesluten i avsaknad av drastiska förbättringar 1 glaslasersystemens

prestanda. Syftet med de stora anläggningarna i Livermore och Los

Alamos anges också, och detta helt öppet, som primärt experimentanlägg-

ningar för militär forskning.

Om man vidhåller laser som strålkälla kommer kraven på god verknings-

grad och hög repetitionsfrekvens troligen att göra att endast gaslasrar

återstår, främst då den välkända CC^-lasern med våglängd 10,6^Um. För

att erhålla korta och energetiska pulser måste lasermediets excitation

ske i en tvåstegsprocess där den första är jonisering orsakad av ener-

getiska och utbredda elektronstrålar och den andra är själva pumpningen

medelst starka pålagda elektriska fält. Främsta förlustmekanismen är

resistiv uppvärmning av lasermediet från elektriska strömmar drivna av

detta fält. Los Alamos leder utvecklingen inom denna typ av laserfu-

sionsforskningen. Siffrorna för pulsprestanda, 10 kJ energi med toppef-

fekt på 10 TW på Heliosanläggningen med åtta strålar, är av samma stor-

leksordning som Liver mores Shiva. I likhet med Livermores Nova är en

större anläggning under uppbyggnad i Los Alamos. Den kallas Antares,

beräknas att tas i drift i år och är dimensionerad att emittera pulser

på 40 kJ med toppeffekt på 40 TW. Anläggningar med lägre nen jämförbara

prestanda finns i Sovjetunionen och Japan. 1 avseende på energiproduk-

tionsforskning är förhoppningen att man med Antares experimentellt

skall kunna verifiera de fysikaliska skalningslagar som förhoppningsvis

kan extrapoleras upp till reaktortillämpningarnas effekt- och energiom-

råden.

Fördelen med koldioxidlasern anges vanligen vara den höga verkningsgra-

den, för närvarande mellan en och två procent och med goda teoretiska

förutsättningar att i framtida avancerade anläggningar närma sig tio-

procentgränsen. Jämfört med glaslasrarna finns andra och väl så viktiga

fördelar. Inga principiella svårigheter föreligger att åstadkomma puls-

repetionsfrekvenser på en eller flera Hz, typiskt i förslag på reaktor-

utformningar, och vidare kan man för pumpningen använda elektriska pul-

ser i mikrosekundsområdet. Den elektriska pumpningen för andra avance-

rade laserprojekt fordrar vanligen kortare pulser med behov av speciel-

la pulsformande transmissionsledningar och särskilda låginduktiva bry-

tare.
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Den helt dominerande svårigheten ned koldioxidlasern sammanhänger ned

den langa viglängden, 10,6 /la. Möjligheten att effektivt koppla denna

strålning till bränslekornets omgivande plasmaskikt betvivlades redan

frän början. De teoretiskt förväntade fenomenen i denna laser-plasma-

växelverkan är extremt omfattande, komplicerade och svära att klarlägga

experimentellt. Det synes dock troligt att en effektiv energideposition

verkligen kan äga rum men till kostnad av närvaron av energetiska elek-

troner vilka ger en skadlig förvärmning av det okomprimerade bränslet

och därmed försvarar eller omöjliggör effektiv kompression och termo-

nukleär antändning

Det finns en tredje lasertyp, jodlasern, med vilken utvecklingsarbete

bedrivits främst vid Garching i Västtyskland. Det är i grunden en ke-

misk laser men den kan uppnå prestanda av intresse inom tröghetsfusion

genom optisk pumpning från blixtlampa. Uppgivna effekt- och energidata

från anläggningen Asterix III är väsentligt blygsammare än ovan angiv-

na, nämligen 1 TW och 300 J. Viktigare är dock den anmärkningsvärt kor-

ta pulstiden, 0,3 ns, och principiella möjligheter att uppnå god verk-

ningsgrad men knappast till koldioxidlaserns höga nivå. Med en kvant-

verkningsgrad på 21 % har en övre gräns på 6 Z angivits för ett jodla-

sersystems totala verkningsgrad, vilket inkluderar energikostnaderna i

det kemiska kretsloppet.

Ingen av de tre nämnda lasertyperna har hittills (commit ens i närheten

av den prestandakombination som fordras för ekonomisk tröghetsfusion,

alltså pulsenergi 1-10 MJ, pulseffekt 100-1 000 TW, pulsrepetltlonsfre-

kvens någon eller några Hz och tillräckligt kort viglängd för att und-

vika energetiska elektroners föruppvärtnning av bränslekornet. Det finns

goda skäl att misstänka att ingen av de tre mest studerade lasertyper-

na, alltså glaslasern, koldioxidlasern och jodlasern, någonsin kan ska-

las upp och förbättras tillräckligt. Som möjligt men Inte speciellt

troligt alternativ har främsta intresset knutits till s k exciraerlasrar

kännetecknade av relativt höga verkningsgrader, 5-15 %, och våglängder

under 1 ̂tm. Utvecklingsläget för dem medger ingen form av närmare prog-

nos.

Genom sin höga verkningsgrad har även den rent kemiska fluorvätelasern

framförts som tänkbar trots dess emission i form av ett antal linjer

inom det relativt långvågiga bandet 2,6-3,4,i/o. Lasertypen är välkänd

som en av favoriterna inom forskning avseende destruktiva laservapen.

Det finns en liten, oprövad men kanske ej försumbar möjlighet att des

strålning i form av ett antal skilda vågländer kopplar bättre ti.ll kor-

nets plasraaoragivning och kanske 'även undertrycker uppkomsten av förupp-

värmning från energetiska elektroner.
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Slutligen kan näanas förstärkare av frl-elektrontyp och fri-elektronla-

sern. Avstäabarheten 1 viglängd för den senare är en unik och möjligen

värdefull egenskap soa stark laserstrålkälla för tröghetsfusion. Mot

frl-elektronanordningar talar, åtminstone i dagsläget, laga verknings-

grader av storleksordning en procent och, än mer, krav på elektronstrå-

lens styrka och kvalitet som endast medges av exklusiva anläggnignar

typ accelerator i kombination med lagringsring. 1 likhet med de avance-

rade lasrarna typ exclmer är en prognos för närvarande definitionsraäs-

sigt omöjlig eftersom ett eller flera utvecklingssteg av genombröt tska-

raktär synes nödvändiga före en användning av fri-elektronlasern inom

tröghetsfusionen.

Allmänt gäller för tröghetsfusionens strålkällor är att de måste kunna

uppnå pulsenergier i området 1 till 10 MJ med effekter mellan 100 och

1 000 TW. Typiskt för lasern är de möjligheter den erbjuder till höga

effekttätheter genom fokusering, däremot uppnår man endast med svårig-

het angivna effekter och detta till priset av många och voluminiösa la-

serstrålkällor i en komplicerad kumulativ synkron samverkan. Energikra-

vet är ännu mer Kritiskt för lasrar. Teknologiskt förefaller laserpuls-

energier av angiven storlek helt enkelt orealistiska, ekonomiskt synes

de vara uteslutna för framtida kommersiell energiproduktion genom trög-

hetsfusion. Grundorsaken är, som diskuterats, den låga verkningsgraden

för alla kända och lämpliga lasertyper, storleksordning någon procent.

(Som energilagringsmetod är invertering av optiska energinivåer i la-

sermedier rarmast unikt ineffektivt, storleksordning några kj/râ .)

3.2.2 lartikelstrilar f8r drivning av implosion

Partikelstrålkällan är i flera viktiga egenskaper laserns raka motsats,

alltså emission av pulser med höga energier erbjuder inga principiella

svårigheter och verkningsgrader på mer än 30 % återspeglar direkt rönt-

genrörets enkla och högeffektiva fysik baserad på laddade partiklars

direkta acceleration i en diods elektriska fält följd av strålnings-

emission vid deras penetration in 1 en målyta. Möjligheten till kort

pulstid, 100 ns eller mindre, existerade däremot inte när tröghetsfu-

sionen först studerades under 60-talet. Därefter Inträffade en närmast

genorabrottsliknande utveckling av metoder att generera, komprimera och

transmittera starka elektriska pulser, främst för att erhålla tillräck-

ligt kortvariga elektronpulser för framställning av röntgenblixtar. Den

viktigaste delen var nog utvecklingen, under senare delen av 60-talet,

av pulsformningsteknik, främst utförd under ledning av J C Martin i det

brittiska Aldermaston. Förslag och studier av elektronstråledrlven ab-

lativ kompression framkom som en naturlig följd men experiment 1 större
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skala kom till utförande först 1 mitten på 7O-talet vid Sandlalaborato-

riet i USA som sedan dess varit ledande avseende stora experiment inom

tröghetsfusion medelst partikelstrålar. Såväl försök som teorier visade

därefter att elektroner, jämfört med joner, var mindre lämpliga genom

att bromsstrålningen från elektroner gav en föruppvärmning av bränslet

med åtföljande starkt stegrade krav på ökad effekt- och energitillför-

sel från strålkällan. Även om detta fenomen kunde reduceras eller und-

vikas är, principiellt, elektroner olämpliga och troligen omöjliga att

använda för den ablativa kompressionen genom att de ger upphov till en

repulsiv och spridande rymdladdning kring bränslekornet vilken i sin

tur omöjliggör en effektivt fokuserad energideposition. Problem av lik-

artad karaktär och svårighetsgrad uppkommer även genom den starka pene-

trationsförmågan hos relativistiska elektronstrålar samt självgenerera-

de magnetfält vid asymmetri i bestrålningen.

I likhet med de stora laseranläggningarna används parallellt arbetande

synkrona strålkällor, 36 st på vardera 0,8 TW i Sandias PBFA I och sam-

ma antal med 3-4 TU i PBFA II, för närvarande under uppbyggnad. Varje

sådan modul har som primär energikälla en Marxgenerator som paralieIl-

uppladdas till flera hundra kV och serieurladdas vid några MV. Urladd-

ningstiden, betydligt kortare än 1 ̂ /s, är dock för lång för att pulsen

skall kunna direkt komprimeras i en pulsformande transmissionsledning.

En kapacitiv upplagring i ett mellansteg bringar ned pulstiden till

250 ns, varefter pulsformningen sker 1 ledningen fram till den parti-

kelemitterande dioden som då får en emissionstid på 40 ns. Trots stor-

lek och komplexitet är kostnaden per emitterad energienhet, för PBFA I

ca 7 $/J, endast en bråkdel av motsvarande kostnad för laseranlägg-

ningar.

Övergången 1979 från elektronstrålefusion till motsvarande med lätta

joner innebar inte någon avgörande förändring i ovan antydda teknik för

att generera och forma starka (elektron-)strömpulser. Vad som väsentli-

gen skedde, förvånansvärt snabbt och elegant, var att polariteten på

Marxgeneratorn och efterföljande komponenter helt enkelt växlades och

de elektronscraleblldande urladdningsdioderna ersattes med dioder av

andra typer vilkas elektronurladdningar i stället tjänar till att acce-

lerera lätta joner, t ex protoner eller litiumjoner, i riktning mot

elektronflödet. En mängd olika diodtyper för jonaccelerationen förelig-

ger där man utnyttjar kombinationer av emitterande ytor, självgenerera-

de och/eller pålagda magnetfält, speciella geometrier etc. Ett vanligt

begrepp är "magnetisk isolering" av elektroder för att hindra elektron-

strömmar men ge jonerna passage. Allmänt kan sägas att tekniken för ge-

nerering, transmittering och fokuserlng av laddade partikelstrålar i

MA- och MV-klass fortfarande befinner sig i ktt intensivt utvecklings-

skede. Det största problemet kvarstår dock, och det är att uppnå till-
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tillräcklig effekttäthet i bestrålningen pä bränslekornet. Ingen vet

med säkerhet om projekterade 50 TU/cm2 för PBFA II kommer att medge

"scientific breakeven". Projekterade energidata är 3,7 MJ till dioderna

varav 1 MJ överförs till bränslekornet. Experimentella försök antyder

att effekttätheten kan ökas kraftigt ned diodernas accelerationsspän-

ning, -v3.5> men självklart med återverkan på anläggningens dimen-

sionering för elektrisk hållfasthet. På samma sätt kan övergång till

tyngre joner än protoner ge större effekttäthet men då följer också

ökade krav på styrka och dimensionering på de, vanligen, yttre magnet-

fält som är pålagda accelerationsfälten i dioderna.

På transportvägen mellan dioderna och bränslekornet måste jonstrålarna

neutraliseras magnetiskt, vilket här betyder att en strömning av elek-

troner längs strålen upphäver jonernas elektriska laddningstransport i

riktning mot kornet. Dessa elektroner uppkommer från och ingår i det

plasma som jonstrålarna själva bildar genom kollisioner med neutralgas

i reaktorkaviteten kring bränslekornet. (Denna gasomgivning är nödvän-

dig av andra skäl: Den miste bade ta upp den utvecklade energin vid

kornets termonukleära förbränning och skydda dioderna och andra känsli-

ga delar av reaktorn från strålning och fragment.) De extremt dynamiska

fenomen som uppkommer vid jonstrålarnas transport och fokusering i så-

dana plasma-neutralgaskanaler är långt ifrån lösta. Det är tveksamt om

ens problemkomplexets huvuddelar ä-.nu är identifierade. Effekttrans-

portkapaciteten i experimentellt studerade kanaler understiger med två

storleksordningar de som erfordras för att enbart uppnå, förhoppnings-

vis, en effekt- och energitillförsel i kanalerna som skulle kunna re-

sultera i termonukleär "break-even".

1 korthet brukar man framhålla två definitiva fördelar med fokuserad

och laddad partikelstrålning, elektroner undantagna, jämfört med laser-

strålning. Den första är, som framhållits, accelerationsprocessens höga

verkningsgrad 30-40 % jämfört med 5-10 % för de ur fusionssynpunkt

nindre attraktiva elektriskt pumpade gaslasrar som kännetecknas av för-

hållandevis hög verkningsgrad. Den andra fördelen, sannolik men ännu ej

definitivt bevisad experimentellt, är en till omfattning och verkan ef-

fektivare energideposition i bränslekornet från lätta joner än laser-

strålning inom det optiska våglängdsområdet. Den stora svagheten hos

partikelstrålning, jämfört med optisk laser, skulle då vara svårigheter

att uppnå tillräcklig effektäthet, alltså de begränsade möjligheterna

att komprimera, i tid och rum, ett stort energiflöde i form av laddade

partiklar. Under förutsättning att syftet med strålningen i båda fallen

är detsamma, alltså att enbart uppnå ablativ kompression till termonuk-

leära förhållanden 1 centrum på ett lämpligt utformat sfäriskt bränsle-

korn, kan i dagsläget ingen av metoderna förordas. Snarare, båda före-

faller osannolika för kommersiell energiproduktion, och detta på
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enbart tekniskt-ekonomi9ka grunder. I ett vidare perspektiv däremot sy-

nes partikelstrålarnas utvecklingspotential vara vida större än den för

laserstrålningen. De kan styras och regleras elektriskt eller magne-

tiskt, utan direktkontakt med materia och skulle, t ex, kunna bära både

energi och kärnbränsle för fusion eller, ännu bättre, de neutronfria,

avancers.de kärnbränslecyklerna p,Li^ och p,B11 (obs, fission, ej

fusion!). Likaså är de, efter laddningsneutralisation, lämpade för

energitillförseln 1 hypotetiska hybridsystem mellan magnetisk inneslut-

nlng och tröghetsfusion.

3.2*3 RSntgenstrilUllor fSr drivning av iaplosion

Det är en allmän uppfattning att fusionsbränslet i ett kärnvapen av vä-

tebombstyp efter en fissionsframkallad initiering bibringas de tryck-

och temperaturförhalladen, vilka möjliggör nukleär förbränning. Ingen

möjlighet synes föreligga att "miniatyrisera" en sådan kotr.•:'nation av

fissions- och fusionsförlopp, där röntgenstrålning har väsentlig bety-

delse. Omfattande arbete sker på elektriskt drivna röntgenstrålkällor

vars strålning från imploderande cylindriska metallfolier åtminstone,

efter en framtida utveckling, påståtts kunna åstadkomma en röntgenener-

gideponering på ytan av ett fusionsbränslekorn med dess åtföljande ab-

lativa kompression.

Liksom stora partikelstrålare är strålkällor för starka och korta rönt-

genpulser uppbyggda som moduler, parallellt och synkront samverkande i

en urladdning. Den första av denna typ var AURORA, byggd i början på

70-talet av Physics International, med en urladdningsspänning på 14 MV

och energin 2 MJ. Metodiken har senare främst utvecklats av SANDIA. Det

primära syftet är och har alltid varit kärnvapensimuleringar för vilka

kort pulstid är ett svårare och viktigare kvalitetskriterium än höga

elektriska prestanda. Data för "gammastrålgeneratorn" Hermes III är

1 MA vid 15 MV under 20 ns.

Försöken att skapa en röntgenstrålkälla av ett cylindriskt och implode-

rande metallplasma började redan 1973 i USA vid Air Force Weapons Labo-

ratory, dock genomgående med användning där av snabba kondensatorbatte-

rler och med imploslonsdynamiken som viktigaste forskningsområde. Ty-

piska spänningar och strömmar for AFWL-s SHIVA-anläggning är 100 kV och

10 MA samt, jämfört ned tröghetsfusionens dioder, en avsevärd urladd-

ningstid, storleksordning någon as. En mängd likartade urladdningsexpe-

riment finns vid universitet och skilda laboratorier. De uppvisar alla

våldsamt utpräglad plasmadynamik med stark och kortvågig strålning från

det Imploderande plasmat. Detta är ofta bildat genom energitillförsel

till folier, trådar, gaspuffar 1 olika geometrier. Allmänt gäller att
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plasmat uppvisar en komplicerad dynamik ("instabiliteter"), ofta med

teoretiskt svirförklarade skruvformer, partikelemission, heta zoner,

trådstrukturer osv. Sandia har försökt lösa det avgörande problemet,

stabiliteten i foliets implosionsförlopp, genom extremt hög och snabb

effektinmatning, 5 TW och 80 ns i Proto Il-anläggningen, med en plane-

rad effektökning till 10 TW. Uppgifter om acceptabelt symmetriska im-

plosioner föreligger ej och förslag om stabilisering genom tillsats av

en viss initial gasfyllning antyder motsatsen. Även om detta lyckas vi-

sar beräkningar att urladdningsströmmen måste ökas med en faktor fyra

över den vid 10 TW för att man, förhoppningsvis, skulle kunna uppnå om-

rådet för fusionsbetingelser i ett bränslekorn genom röntgenstrålnings-

driven ablativ kompression.

Det har framkommit en mängd förslag att generera och/eller fokusera

röntgenstrålning med andra metoder i skilda geometrier. Intensiv laser-

eller jonbestrålning av väggen i speciellt utformade kaviteter eller

elektronbestrålning av en folie kring bränslekornet är exempel. För

tillräckligt långvågig strålning så att den låter sig reflekteras kan

kavitetsväggarna urformas med tanke på fokusering mot kornet genom re-

flektion. Strålningens energitäthet skulle i detta fall kunna ökas vid

en snabb implosion av kaviteten, och listigt utformade kaviteter har

föreslagits.

3.2.4 Fusion medelst bestrålning med tunga joner

I en mängd teoretiska arbeten redovisas studier av möjligheter att an-

vända olika typer av högenergifysikens välutvecklade acceleratortyper

till att generera strålar av tunga joner, massor upp till uran, och

rikta dessa mot bränslekorn för att uppnå samma syfte som den tidigare

beskrivna genom acceleration av lätta joner I diodurladdningar. Försla-

gen att utnyttja högenergifysikens resurser, experimentellt men även

teoretiskt och personellt, startade i praktiken, och detta med stor en-

tusiasm, vid en konferens i Oakland/Berkeley 1976. De fortsatta och

fördjupade scudierna, redovisade vid årligen återkommande "workshops",

har verkat dämpande på förhoppningarna att demonstrera accelererade

tunga joner som ett alternativ Inom överskådlig tid till laserstrålar

eller diodaccelererade lätta joner.

Den avgörande och obestridda fördelen med tunga joner är deras effekti-

va och förhållandevis enkla energideposition i bränslekornets ytskikt.

Oberoende av strålningens art skall det bromsade skiktets massa vara

•0,1 g/cm^, och det måste dessutom effektivt förhindra djupare pene-

tration av strålningen med åtföljande föruppvärmning. En penetration

till 0,1 g/cm^ uppnås av lätta joner vid energin »10 MeV men kräver

*IO GeV av tunga joner. Med pulseffekt, »100 TW, och pulsenergi, några
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megajoule, som givna parametrar ger alltså tunga joner en reduktion på

omkring en faktor I 000 i total strömstyrka, 10 kA, hos partikelstrål-

ningen. Detta är trollgen den viktigaste skillnaden mellan lätta och

tunga joner för tröghetsfusion. Följande ytterligare men relaterade

fördelar med tunga joner brukar anföras:

1 Möjligheter att använda bränslekorn med enkel skalstruktur

2 Omkring en faktor två effektivare användning av den inkommande
pulsenergin för drivningen av implosionsförloppet

3 Möjligheter till önskvärt hög repetitionsfrekvens i pulserna

4 Omkring en storleksordning minskad minimistorlek på den termo-
nukleärt utvecklade energin per puls, med därav reducerade krav på
reaktorutformningen

5 Ett flertal tänkbara tekniskt-fysikaliska varianter för strålkäl-
lor och bränslekorn, och detta utan att förlita sig på alltför
tvivelaktiga extrapolationer avseende etablerade kunskaper och er-
farenheter.

Forskningen med tungjonfusion har hittills ej omfattat några nämnvärda
experimentella försök. De tidiga förhoppningarna att tillräckliga ira-
plosionsenergier skulle kunna transmitteras med högenergifysikens par-
tikelenergier på 100 GeV visade sig orealistiska. Nu anser Tian att
10 GeV är en praktisk övre gräns men, i likhet med andra strålkällor,
gäller kravet på att flera MJ tillförs kornet. Cyklotroner och synkro-
cyklotroner blir då uteslutna, endast linjära acceleratorer och möjli-
gen s nkrotroner kan komma i närheten av de nödvändiga strömstyrkorna.
I parallellsamverkan kan ett tiotal av dessa uppnå omkring en ampere,
att jämföras med nödvändiga kA. Detta problem har sin principiella lös-
ning genom inmatning från acceleratorerna 1 ströraackumulerande lag-
ringsringar där de tunga jonerna lagras som en cirkulerande ström av
upp till 100 A. De fortsatta stegen är utrustning för att snabbt tömma
ringen, att öka strömmen genom att "komprimera" pulsen i Lid, ytterli-
gare acceleration, transport till reaktordelen och där fokusering mot
bränslekornet.

Varje del i denna beskrivning understryker en fundamental nackdel med
tröghetsfusion genom tunga joner: Kapitalkostnaden! Uppskattningar va-
rierar mellan $100 miljoner och en miljard. En realistisk bedömning
är att ett omfattande tungjonsprogram skulle förutsätta att de pågående
tröghetsfusionsprogrammen med laser och lätta joner skulle visa sig
mindre lämpade för fortsatt energiproduktionsforskning och, dessutom,
att tungjonsraetodlken i ett sådant fall skulle erbjuda avgörande förde-
lar med hänsyn också till andra möjliga former av avancerad energipro-
duktion.
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3.3 BrSnsleko' utfofnli och egenskaper

De förväntade och grundläggande fysikaliska förloppen vid bränslekor-

nens kompression och nukleära förbränning finns sedan länge teoretiskt

beskrivna men ett flertal idealiseringar gör dera i praktiken osäkra.

Anknytningen till sekretessbelagd kärnvapenforskning anges ofta som or-

sak till svårigheter att få uppgifter om den optimala eller prioritera-

de utformningen i uppbyggnaden av de experimentellt studerade kornens

skalstruktur. Det förefaller troligt att sådan vapenteknisk sekretess

innefattar och även döljer genuin osäkerhet om giltigheten för teore-

tiska modeller och förklaringar på experimentellt observerade förlopp

vid tröghetsfusion.

Implosionsfysiken kombinerar mass-, laddnings- och strålningstranspor-

ter under extrema tryck- och temperaturbetingelser. Teorin för de kopp-

lade transportprocesserna innefattar såväl mikroskopisk partikeldynamik

och diskreta strålningseffekter son kontinuurad-,namiska beskrivningar.

Generering av supertermiska partiklar ingår centralt i de förra, Ray-

leigh-Taylorinstabiliteter i de senare. Allnänt han sägas att en in-

gående behandling kräver den totala kapaciteten under timmar upp till

dygn hos de senaste och mest avancerade datorerna.

Det allmänt gällande godhetstalet inom tröghetsfusionen är produkten f<R

av det komprimerade bränslekornets förhöjda täthet P och förminskade

radie R. En effektiv termonukleär förbränning kräver att detta tal lig-

ger i området 1 till 3 g/cm^. Den optimala blandningen av lika delar

deuterium och tritium ger vid fullständig förbränning 340 MJ/rag men i

praktiken vid tröghetsfusion kan man högst förvänta sig kunna utvinna

mellan en tredjedel och hälften denna energi. Med antagandet att 100 MJ

är reaktortekniskt hanterbart, blir då kornets bränsle-nängd 1 mg, och

angivna gränser på f>R-talet implicerar därefter kompressionsgrader mel-

lan 300 och 1 600 gånger högre än tätheten vid flytande tillstånd. För-

hållandena i det komprimerade kornet är emellertid långt mer komplice-

rade än de som teoretiskt skulle leda till temperatur- och täthetsvär-

den för vilka fusionsreaktioner kan förväntas. Förbränningsförloppet är

extremt dynamiskt med antändning i det komprimerade kornets centrum där

fR-värdet minst måste vara 0,5 g/cm2 och temperaturen mellan 3 och

10 keV. Denna antändningstemperatur kan sänkas till ungefär hälften, om

den centrala bränslemängden omges av ett också komprimerat strålnings-

reflekterande skal, vanligen av en tung metall och benämnd "tamper".

Uppenbarligen påverkas implosionsdynamiken drastiskt av en sådan tamper

och, i verkligheten, måste kornet ha en skalstruktur med skilda lager

av bränsle, tamper, tomrum eller gas och ytterst ett ablationsmaterlal.

Såväl den yttre drivande strålningspulsen som de skilda skikten måste

vara dynamiskt anpassade till varandra för att leda till den centrala

antändnlngen följd av den termonukleära förbränningsvågen.
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Fastän komplicerad får inte bränslekornets intrikata skaluppbyggnad
uppfattas som enbart en belastning för tröghetsfusionen. Det äi tvärtom
si att ett antal dynamiskt kopplade skalkonfigurationer mellan den pri-
märt ablationsdrivande strålkällan och bränslet medger en anpassning av
strålkällans dynamik till de nödvändiga stegen i bränslets kompression,
antändning och förbränning. Detta gäller speciellt för jor.strålare som
relativt lätt uppfyller energikravet på flera MJ men vars relativt
långa pulstider svårligen medger nödvändiga totaleffekter på mer än
100 TW.

Vid utformningen av skalen måste hänsyn tas till möjligheter att under-
trycka symmetribrytande instabiliteter i implosionsförloppet. Speciellt
tunna skal kan teoretiskt antas vara utsatta för den hydrodynamiska
Rayleigh-Taylorinstabiliteten som också kan förväntas vid skarpa över-
gångar mellan medier av starkt skilda tätheter. Det är dock tveksamt om
man kan påvisa en sådan känd och relativt enkel störning i någorlunda
renodlad form bland den mångfald av plasraafysikens instabiliteter vilka
teoretiskt kan förväntas uppträda vid föreliggande extrema koncentra-
tioner och övergångar av fri energi i terraisk, kinetisk och elektromag-
netisk form.

Problemet med instabiliteter är starkt förbundet med den andra och lika
avgörande svårigheten att uppnå hög kompression nämligen risken för
oönskad föruppvärmning av fusionsbränslet. Enkla överslagsräkningar vi-
sar att endast en obetydlig del, procent eller mindre, av den abla-
tionsdrivande primära strålningsenergi räcker för att genom terraisk
uppvärmning av fusionsbränslet försvåra eller omöjliggöra dess nödvän-
diga kompression. Särskilt uppkomsten av energetiska elektroner, bilda-
de genom komplicerade accelerationsraekanisraer i laseriraplosionens plas-
ma-vågväxelverkan, kan bli avgörande för laser fusionens möjligheter.
Allmänt måste fusionsbränslet skyddas från föruppvärmande strålning, så
väl i form av fotoner som laddade partiklar, men svårigheterna i ut-
formningen av detta eller dessa skyddande men kompressibla tamperskal
har redan blivit ett argument för tröghetsfusion med tunga joner vilka
förväntas uppvisa starkare lokalisering i energidepositionen och mindre
utpräglad sekundär emission.

Som framgått är bränslekornen komplicerade skalstrukturer med närmast
perfekt sfärisk symmetrl. De är vidare utformade efter mycket omfattan-
de beräkningar och experimentella prov samt anpassade för en speciell
strålkälla under givna emissionsbetingelser. Att döma av sekretessgra-
den är tillverkningsteknologin väl så skyddad som den färdiga produk-
ten. Några uppskattning av kostnaderna för kommersiellt massproducerade
bränslen är inte möjlig här. Det bö*r endast framhållas att vanliga an-
taganden cm tröghetsfusionens låga eller försumbara framtida bränsle-
kostnader är tvivelaktiga, och de kan t o m vara helt felaktiga.



40

3.4 Tr5ghet«fn«l rcaktora«p«kter

För närvarande är Inriktningen för de mycket stora experimentanlägg-

ningarna för tröghetsfusion att i första hand uppnå "scientific break-

even", alltså bevisa att den termonukleärt utvecklade energin kan över-

stiga den inmatade från strålkällan. I princip kan Sandias PBFA II och

Livermores Nova uppnå denna gräns inom de närmaste åren men målet, kom-

mersiell energiproduktion, skulle ändock vara minst sagt avlägset. Det

måste understrykas att fusionsenergi till övervägande del är snabba

neutroners rörelseenergi vars konvertering till elektrisk energi är en

visserligen oprövad men definitivt kapitalkrävande och svårbemästrad

teknik. Såväl ekonomiskt som teknologiskt torde produktion av fissilt

bränsle i en hybridreaktor vara en långt mer realistisk framtida an-

vändning av fusionsneutronerna än cykler inriktade på värme och/eller

elektricitet i kombination med nödvändig "breeding" av fusionsbränslet

tritium. Det senare antas normalt ske genom reaktioner mellan neutroner

och litiura varvid, idealt, slutprodukterna är värme, vanligt helium och

dubbelt så mycket tritium som förbrukats.

Under namn som Sunburst, Cascade, Pulse*Star, HYLIFE osv finns beskriv-

ningar på hypotetiska reaktorutformningar. Nyckelproblemet är genomgå-

ende att hantera fusionsenergin från periodiskt upprepade "mikro"-ex-

plosioner, frekvens en eller några Hz. En ofta antagen pulsenergi på

100 MJ, motsvarande energin (men lyckligtvis inte demoleringsförmagan)

hos 25 kg konventionellt sprängämne fördelar sig, grovt, på 70 MJ hos

emitterade neutroner, 20 MJ i röntgenstrålning och resten väsentligen

som snabba kärnfragment. Fördelat på en yta av 100 m^ vid repeti-

tionsfrekvensen 1 Hz blir ytbelastningen 1 MW/m^. Sammanhängande ab-

lation och sputtering blir då alldeles för intensiv för att ett fast

och permanent ytmaterial skall vara tänkbart vid någon form av ekono-

misk energiproduktion. Det bör obsereras att väggens absorption av

neutron- och hård röntgenstrålning utgör en momentan volymseffekt vil-

ken driver en termisk stötvåg. Reaktorförslagen är därför alla varian-

ter på lösningar av detta "första väggens" problem, såsom grafitskikt

som förslits, vätskeyta som vägg, gasfyllning som buffert i reaktorka-

viteten, magnetfält för avböjning av kärnfragmenten, strålar av flytan-

de litium kring bränslekornet, väggstrukturer av korn fasthållna av

centrlfugalkraft osv. Själva mångfalden av hypotetiska reaktorförslag

antyder att man fortfarande befinner sig i inledningsskedet av studier-

na av ett problemkomplex, ännu utan någon acceptabel bästa lösning.



41

Till näranda problem med "första väggens" utformning kommer svårigheter-

na att utforma och skydda injektionsmekanismen for bränslekornen liksom

de genom fusionen strålningsbelastade slutstegen hos den kompressions-

drivande strålkällan. Till skillnad från "första väggens" problematik

verkar knappast andra lösningar finnas än att ersätta strålskadade kom-

ponenter. Ekonomin i detta förefaller ännu mer problematisk.
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4 TlDGHETSrDSIOH I J X M P Ö M L S E MED MACHETFUSIOU

4.1 MagnetfusioDMia utveckling och

De första experimenten att magnetiskt försöka innesluta ett fusionsrea-

gerande plasma startade under stor sekretess inom stormakterna på det

tidiga femtiotalet. Den teoretiska bakgrunden till experimenten kan

härledas till de tvä tidigare decenniernas studier i kärn- och astrofy-

sik samt framgången med att uppnå icke-kontrollerad fusionsenergiut-

veckling i kärnladdningar i kombination med alltför idealiserande upp-

fattningar om kopplingen mellan magnetfält och gasplasmor. Sekretessen

upphörde under åren 1956-58. Därefter har publicitet kring verksamhe-

ten, speciellt 70-talets stora Tokamakprojekt, varit ett utmärkande

drag för magnetfusionsforskningen.

Jämfört med utvecklingen inom andra grenar av fysiken med ungefärligen

samma tid för start och utveckling (rymd, data, optronik m ra) framstår

•nagnetfusionen som svårare än väntat. Man finner att ett av nyckelpro-

blemen, fusionsplasmats stabila magnetiska inneslutning, ännu ej bevi-

sats övertygande trots betydande framsteg. Sannolikt kommer acceptabel

stabilitet och upphettning att kunna uppnås för fusionsplasmor inne-

slutna i den i nuläget favoriserade magnetiska Tokamakgeometrin men

till kostnad av ett eller flera decenniers omfattande utvecklingsarbe-

te. Värdet av dessa ännu hypotetiska framsteg kan dock betvivlas. Spe-

ciellt under senare år har flera väl underbyggda och starkt kritiska

granskningar utkommit där såväl ekonomin som säkerheten i Tokamakut-

formningens reaktorteknologi hävdas vara underlägsna de som med större

säkerhet kan förväntas för framtida fissionsreaktorer. Invändningarna

är så allvarliga och fundamentala att t o ra nuvarande lättvattenreakto-

rer kan synas vara ett mindre dåligt alternativ än den framtida Toka-

raakreaktorn.

Omsvängningen under 70-talet till målinriktad och storskalig fusions-

forskning, främst enligt Tokamakprincipen, medförde minskat eller in-

draget stöd för en mängd alternativa och/eller mer grundforskningsbeto-

nad<» fusionsprojekt. De innefattar bl a små men mycket intensiva och

dynamiska fusionsplasmor (s k z-pinchar och fokusexperiment), magnetisk

eller mekanisk kompression för att uppnå fusionsbetingelser (s k

theta-pincher och imploderande skal), och en mängd magnetiska inneslut-

ningar av mer förfinade typer än Tokamakens "brute force"-metodik. Till

denna senare typ hör Intrap- och Extrap-konfigurationerna föreslagna

och studerade av professor B Lehnert och medarbetare vid KTH.

I dagsläget existerar endast ett Tokamakalternativ, magnetisk spegel-

inneslutning av tanderatyp, som åtnjuter ekonomiskt stöd av samma stor-

leksordning. Trots att dess magnetflaskeutformning, besläktad med jor-
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dens geomagnetiska strålningsbalten, har läckage son främsta problem i

motsats till Tokamakernas instabiliteter, si existerar betydande likhe-

ter mellan dessa tvi "main-line approaches" för att uppnå magnetisk fu-

sion. Båda karakteriseras av hård yttre magnetisk styrning av ett tunt

plasma 1 en stor volym. Den främsta ekonomisk-reaktorteknologiska in-

vändningen blir därför densamma: Plasmats höga volym-ytförhållande le-

der till en hög och svårbemästrad fusionseffektbelastning på den omgi-

vande väggen.

För att närmre förklara detta måste något nämnas om "första väggens"

problematik vilken tilldragit sig allt större intresse under senare år.

Fissionsreaktorns relativa närkontakt mellan en mängd små bränsleele-

ment och kylmediet är principiellt utesluten för magnetfusionen genom

att denna, i avsaknad fissionens neutroninducerade kedjeraktion, kräver

en yttre energiinmatning för att uppnå fusionsbetingelserna. För den

vanligen antagna och optimala bränsleblandningen av lika delar deute-

rium och tritium måste reaktionszonen omges av en mantel där värme ge-

nereras och bortförs och där också en nybildning, "breeding", sker av

tritium genom reaktioner mellan fusionsneutronerna och litium. Denna

mantel, mellan en halv och en meter tjock, måste omges av en ungefär

lika tjock strålskärm för skydd av magnetlindningarna. Det är denna

uppbyggnad, närmast en skalstruktur kring en energiproducerandt cen-

tralzon, som är grunden till nyckelproblemet, alltå den höga fusionsef-

fektbelastningen på den "första väggen" intill fusionsrektionszonen.

(Lättvattenreaktorn har motsvarande "första vägg" utspridd på ytorna

till tusentals bränslestavar och tröghetsfusionen medger, åtminstone i

princip, metoder att vidga och/eller kontinuerligt skifta dess reakto-

rers "första vägg".)

De angivna dimensionerna på mantel och strålskärm visar att magnetfu-

sionens reaktor måste ha en minimistorlek. Mer ingående överläggningar,

givna av bl a reaktorfysikern L M Lidsky ( J Fusion Energy, 2_» 269,

1982), leder till resultatet att en sfärisk "första vägg" knappast kan

ha väsentligt mindre radie än tre meter. Försök att reducera ytbelst-

ningen på "första väggen" genom att vidga dess yta motverkas av den

starkare ökningen i reaktionszonens volym. De detaljerade analyserna

visar vidare att ökad storlek och effekt hos magnetfusionens reaktor

kräver högre prestanda med avseende på den lokala beständigheten

mot strålning och effektöverföringsförmågan hos "första väggen".

Satsningen på Tokamaker vid början av 70-talet medförde en världsomfat-

tande ökning på ungefär en storleksordning i de ekonomiska investering-

arna i magnetfusionsforskningen under följande decennium. Uppgången

bröts for något år sedan och trenden synes nu vara närmast avtagande.

Samtidigt har en omsvängning skett 1 det att Tokamakprojekten ej längre
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presenteras av sina förespråkare som viktiga och första steg i en pla-

nerad utveckling not kommersiell fusionsenergi under nästa sekel. De

synes 1 stället ha reducerats till experimentanläggningar för vilka re-

sultaten får avgöra den framtida fortsättningen.

4.2 Fysikalisk» likheter och skillnader

Fusion innebär fysikaliskt, som nämnts, exoterma kärnrektioner mellan

kolliderande, tunga väteisotoper. Sannolikheten för en fusionsreaktion

är dock flera storleksordningar mindre än den för elastisk spridning

vilket enbart resulterar i en utjämnande termalisering av de kollide-

rande partiklarnas rörelseenergier. För båda slagen av fusion förut-

sätts därför normalt en relaxation mot en termisk energifördelning hos

partiklarna för att det fusionsreagerande plasmat skall kunna ge ett

nettoutflöde av energi. Den optimala temperaturen för fusionsreaktioner

ligger då i området 10^-10^ °K. Karakteristiskt för raagnetfusio-

nen har från början varit inriktningen på det fusionsreagerande plas-

mats inneslutning där godhetstalet nC erhålls av produkten parti-

keldensitet n och inneslutningstid T. Enligt det s k Lawsonkriteriet

måste detta godhetstal överstiga 6*10^ s cm~^ för att in-

neslutningen skall medge en fusionsenergiproduktion motsvarande den

tillförda terraiska energi som är nödvändig för att uppnå fusionstempe-

raturen. Efter stora ansträngningar har man helt nyligen genom injek-

tion av fusionsbränslet i fast form lyckats uppnå Lawsongränsen i Toka-

maken Alcator C vid MIT. Den teoretiska grunden till detta samband mel-

lan injektion och inneslutning är ännu ej klarlagd.

Eftersom härledningen av godhetstalet nT är helt allmän för termonuk-

leär fusion måste det också vara relevant för tröghetsfusion. Grovt

gäller då att tröghetsfusionen är inriktad på att erhålla ett högt vär-

de på densiteten n medan T, som nämast motsvarar det komprimerade

bränslekornets expansionstid, är mycket kort och begränsat varlerbar.

För den magnetiska plasmainneslutningen är förhållandet det omvända:

Inneslutningstiden T har kunnat ökas väsentligt genom användning av

stora starka och väl utformade yttre magnetfält medan värdet på n 1

praktiken visat sig vara begränsat till låga värden, omkring

1014 cm"5, för att ej svårförklarliga instabiliteter, främst

av den starka disruptiva typen, skall bryta sönder inneslutningen.

Som framgått av teorin i kapitel 2 här är tröghetsfusionens godhetstal

i verkligheten produkten fr, Inte nt. Observera att ett värde på nT

gäller lokalt för varje volymselement av det magnetiskt Inneslutna

plasmat. Tröghetsfusionens fr-tal Innehåller däremot en global ra-

dier som i den mer detaljerade teorin hänför sig till centralområdet

för lnitierlng av den nukleära förbränningsvågen. Den påföljande nukle-
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ära förbränningen, grovt uttryckt en termlsk kedjereaktion, är funda-

mental för tröghetsfusionens fysikaliska förlopp. För det magnetinne-

slutna plasmat i Tokakamak- och spegelgeometri däremot uppnäs fusions-

temperaturen genom yttre energiinmatning såsom bestrålning med laddade

eller neutrala partiklar eller med mikrovågor. Därefter kan fusions-

reaktionerna bidra till att bibehålla plasmats fusionstemperatur och

även öka reaktionshastigheten. En sådan gynnsam situation anges ofta

som "tandning". Denna är dock kvantitativt helt skild från tröghetsfu-

sionens snabba initiala reaktionförlopp och, kvalitativt, utgör en så-

dan "tandning" heller ingen absolut förutsättning för nettoenergipro-

duktion från det magnetiskt Inneslutna plasmat.

4.3 Utvecklingslagen med avseende pi frwtlda energiproduktion

Forskningen på magnetfusion började, som nämnts, på det tidiga femtio-

talet och började redovisas öppet 1956. För tröghetsfusionen är motsva-

rande tider det tidiga sextiotalet och 1972. Med utgångspunkt från den-

na kronologi anges vanligen en förskjutning på fem å tio år till mag-

netfusionens fördel med avseende på teknologisk utveckling mot en reak-

tor och allmän fysikalisk förståelse. Denna bedömning kan synas riktig

om man uppfattar fusionsenergiproduktion på nivån "break-even" som av-

görande 1 en jämförelse.

Dagsläget för de stora Tokamak- och laserfusionexperimenten ger dock

knappast en rättvisande bild, varken av fusionens framtida möjligheter

allmänt eller den mest sannolika utvecklingslinjen. Man finner också

att fusionens avgörande möjligheter pi ling sikt understryks av

fristående pionjärer som Edward Teller och Hans Bethe. Med detta lång-

siktiga perspektiv som bakgrund har de knappast varken orsak eller in-

tresse att förorda eller kritisera någon av dagens "raainline"-inrikt-

nlngar på fusionforskningen. De uppfattas i stället som viktiga steg i

en utvecklingskedja. Med Tellers avslutande ord om nuvarande fusion-

forskning i inledningen till den stora monografin "Fusion": "The real

advantages may come in ways not foreseen by anyone today".

I jämförelsen tröghetsfusion - magnetfusion synes båda forskarna upp-

fatta den senare som för närvarande något närmare en teknologisk lös-

ning på att erhålla fusionenergi. Varken Teller eller Bethe ger eller

ens antyder något stöd för uppfattningen att öppen eller hemlig kärnva-

penteknologi skulle medge större möjligheter för tröghetsfusionen än

magnecfuslonen. Det är vidare anmärkningsvärt hur starkt de båda fram-

håller att fusionforskningen primärt borde inriktas på "breeding",

alltså fusionsneutronernas användning för produktion av klyvbart kärn-

bränsle att användas i nuvarande och framtida fissionsreaktorer. Reak-

torteknologin för hybridsystem är långt ifrån välkänd men den kan av
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manga skäl antas vara väsentligt enklare och säkrare än den för den

"rena" värme- och elproduktionen. Det mer framskridna utvecklingsläget

för magnetfuslonen har gjort att förslag och studier av fusionshybrider

främst berört denna typ av fusion, speciellt Livermores magnetiska spe-

gelinneslutning. Tröghetsfusionens tänkbara hybridreaktorer måste

självfallet utformas helt annorlunda som följd av de pulsade och ex-

tremt dynamiska förloppen hos fusionsprocesserna där. Möjligen kan

tröghetsfusionens hybridreaktor, liksom dess reaktorer för el- och vär-

meproduktion, utformas som mer kompakta och/eller flexibla konstruktio-

ner pä grund av det större och därmed mer förmanliga yt-volymsförhål-

landet hos fusionsprocessernas källoraråde.

Hybridforskningen är obetydlig i USA, existerar knappast i Västeuropa

men omfattas av betydande intresse i Sovjetunionen*
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5 SAMfAMPATTHIK, SLUTSATSER OCH REKOMMEMDATIOOT

Centralproblemet för tröghetsfusionen är huruvida små kvantiteter av

tunga väteisotoper kan bringas till sidan kompression och temperatur

under laboratoriebetingelser att en nukleär förbränning äger rum i dem.

Det faktum att termonukleära kärnvapen fungerar enligt likartad princip

utgör inget argument för att tröghetsfusion är tekniskt och ekonomiskt

möjlig eftersom det är meningslöst att försöka driva extrapolationer

från vapendata ned till det aktuella milligrammet eller mindre av nu-

kleärt bränsle.

Den främsta svårigheten ligger i att uppnå hög kompression. Som beskri-

vits måste detta uppkomma som följd av ett noggrant föreskrivet men ex-

tremt dynamiskt implosionsförlopp vilket dessutom måste uppfylla höga

krav på hydrodynamisk stabilitet och förlöpa så att ingen föruppvärm-

ning sker i bränslet under komprimeringsfasen. De hittills uppnådda

kompressionsgraderna, omkring två storleksordningar med Livermores

Shivalaser, är visserligen imponerande men hänför sig till mycket små

massor så att de uppnådda fr-värdena ligger storleksordningar under de

erforderliga. Livermores nästa laser, Nova, kommer att emittera pulser

på 100 kJ och högre fr-värden kan förväntas. Steget därifrån till r*e

nödvändiga 1-10 MJ energi i säkra och repeterbara pulser kan troligen

ej uppfyllas av någon nuvarande eller framtida laserstrålkälla, fräns.

av ekonomiska skäl. Partikelstrålkällorna medger sådana ..'..»ra pulsener-

gier I kombination med nödvändigt hög repetitionsfrekvens (1-10 Hz),

tillräckligt hög verkningsgrad (10-30 % eller kanske mer) och troligen

acceptabelt säkra driftsbetingelser.

Det är ändock för tidigt att uppfatta de stora experimentanläggningarna

med strålar av lätta joner som lösningen på de teknisk-ekonomiska svå-

righeterna vilka troligen utesluter laserstrålar för fusionsenergipro-

duktion. Varken stråltransporten mot bränslekornet eller jonernas foku-

sering på dess yta har ännu visats övertygande vid experiment. Den ef-

tersökta ablationsdrivna kompressionen är ännu mindre bevisad och den

skiljer sig fysikaliskt väsentligt från den som påvisats experimentellt

och teoretiskt vid laserdriven ablation.

Även om försöken med dlodaccelererade lätta joner skulle ge acceptabla

resultat så kan man räkna med att utvecklingsarbetet skulle bli både

långsiktigt och dyrbart. Sannolikt kommer intresset även i sådant fall

att rikta sig alltmer mot indirekta metoder att uppnå ablationsdriven

kompression. Med det menas att en primärt tillgänglig energi i form av

laddade partiklar, strålningskvanta eller 1 annan form ej direkt påver-

kar bränslekornet utan i stället genererar sekundärstrålning lämpad för

att driva kornets kompression. I dagsläget finns flera öppet studerade
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metoder, t ex röntgenstrålningen från elektriskt imp3öderande cylind-

riska setallfolier och den beskrivna "cannon ball"-idén. En nästan enk-

lare variant är elektronbestrålning utifrån av ett metalliskt skal med

ett centralt placerat bränslekorn.

Som diskuterats kommer troligen ett ökande intresse att riktas mot

tröghetsfusion med tunga joner, trots de kostnadsaspekter vilka hit-

tills omöjliggjort experimentella försök. Det är tänkbart att fram-

ställning av flssilt bränsle genom s k spallatiorsprocesser kan påskyn-

da detta genom att Införa användningen av acceleratorer inom energi-

forskningen. Den muon-katalyserade fusionen tillhör samma kategori och

den skulle kanske också kunna konkurrera med nuvarande fusionforsk-

ning.

Man kan uppdela arbetet mot praktiskt användbar och konkurrenskraftig

fusionsenergi i tre nödvändiga utvecklingsstadier efter det att en

acceptabel teoretisk-fysikalisk grundval kan anses föreligga. De tre

stadierna kan grovt beskrivas som att bevisa den sökta energikällans
fysik, utveckla komponenternas teknologi och påvisa energisystemets

acceptabla totalekonomi. För tröghetsfusionen gäller att man med laser

kan anses väsentligen ha klarat det första steget och möjligen också

delar av det andra medan lösningen på det tredje förefaller osannolik.

För övriga strålkällor, såväl med primärverkan på br"nslekornet som med

sekundärverkan via emission från folier eller kavitetsytor, är första

steget, alltså den ablatlonsdrivna implosionen, långt ifrån bevisat.

Ändock ger mångfalden av tänkbara lösningsmetoder och framgångarna med

laser anledning till optimism. Med denna utgångspunkt kan man i dagslä-

get knappast ange några avgörande invändningar mot prognosen att ett

långsiktigt och omfattande utvecklingsprogram skulle kunna ge de tekno-

logiska lösningarna och sannolikt även den följande ekonomiska om man

vid den senare accepterar produktion av fissilt bränsle genom använd-

ning av fusionsneutroner.

En motsvarande bedömning utfaller snarast till magnetfusionens nackdel

vid en jämförelse, delvis kanske beroende på att svårigheterna för raag-

netfusionsforskningen är bättre kända. Problemen med strålningsförlus-

ter och höga belastningar på reaktorns första vägg brukar anföras. Om

man uppfattar Tokamakanläggningarnas nuvarande utformning och prestanda

som representativa för magnet fusionen så är det till och med tveksamt

om en jämförelse över huvud taget är meningsfull. Anledningen är att

den ovan förutsatta acceptabla teoretiskt-fyslkaliska grundvalen, allt-

så teorierna för Tokamakernas magnetiska inneslutning av fusionplasmor,

helt enkelt inte stämmer med experimenten. Stabila inneslutningar har

uppnåtts men de gäller enbart för så tunna plasmor att deras tryck ut-

gör högst någon eller några procent av trycket hos det inneslutande

magnetfältet. Detta förhållande mellan plasmats och magnetfältets

tryck, kallat /3-värdet, får knappast understiga 0,1 för att ekonomisk

fusionsenergiproduktion skall vara möjlig.
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Fusionsforskningen har ofta granskats med skiftande värderingar och re-
kommendationer soa följd. Den troligen mest citerade är den s k Foster-
gruppens korta men väl underbyggda slutrapport från 1978. Mot bakgrund
av ovanstående bedömningar, som i allt väsentligt också påtalades av
Fostergruppen, blir i stort slutsatserna desamma. Den viktigaste var en
rekommendation om diversifiering, alltså att fusionsforskningen ansågs
behöva en betydande bredd med många olika inriktningar och projekt och
ett motsvarande djup där skilda fysikaliska fenomen och resonemang fick
utgöra grunderna. Riskerna med alltför ensidiga satsningar på ett fåtal
mycket stora försöksanläggningar omnämndes, dock utan att värdet även
av sådana direkt förnekades. Utvecklingen fram till 1980 gick i stort
sett mot Fostergruppens rekommendationer, därefter har en omsvängning
skett som dock försvårats av den personella och ekonomiska låsningen på
främst de stora Tokamakprojekten.

Av enbart ekonomiska skäl är en experimentell forskningsinsats inom
Sverige på att uppnå tröghetsfusion helt utesluten. Anknytningen till
kärnvapenteknologi gör vidare att något större internationellt samar-
betsprojekt förefaller osannolikt. Trots detta rekommenderas en nog-
grann bevakning av den internationella utvecklingen på området utvidgad
med teoretiska studier av delproblem med mer eller mindre utpräglad an-
knytning till tröghetsfusion. I dagsläget föreligger redan betydande
kompetens på detta område, troligen grovt fördelat till lika delar på
CTH, FOA och KTH. En redovisning Inbördes av kompetens- och intresseom-
råden samt befintliga och önskade resurser avseende litteratur och da-
tateknik rekommenderas. Det synes inte meningsfullt att före dess för-
orda vissa delområden. Som ett fåtal tänkbara områden, av många, för
fruktbärande forskning kan dock nämnas:

Egenskaper hos täta fusionsplasmor under starkt utvecklade

icke-termiska betingelser.

De neutronfria bränslecyklernas plasmafysik och förbränningsdyna-
mik.

Självgenerering av magnetfält i täta fusionsplasmor

Hybridformer av magnetisk och mekanisk kompression.
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Sida 1 (5)

UFfi•nsn oca AHAI BAIGIDHDSMATEIIAL TILL KAPITLDI 3-5

Den första utförliga monografin av tröghetsfusionens fysik och teknolo-

gi har nyligen utkommit. Det är J J Duderstadt och G A Moses, "Inertial

Confinement Fusion", Wiley, 1982, 347 s. Kända forskare vid praktiskt

taget alla större amerikanska centra för studier av tröghetsfusion har

bidragit med kritik och synpunkter på arbetet vilket, som väntat, fått

mycket goda recensioner. I föreliggande studie har genomgående Duder-

stadt-Moses' framställning anlitats. Den behandlar, för första gången

som del av en monografi, tröghetsfusion medelst partikelstrålar, dock

ej metoder att generera röntgenstrålning för ablatlonsdriven kompres-

sion. Någon värderande jämförelse tröghetsfusion-magnetfusion ingår ej

men däremot, på grundval av tröghetsfusionens egna tekniskt-ekonomiska

förutsättningar, gör Duderstadt-Moses flera anmärkningsvärt pessimis-

tiska förutsägelser om tröghetsfusionens möjligheter att ersätta kon-

ventionell energiproduktion. Speciellt tvivlar de på den nuvarande la-

serfusionens strålkällor: "Indeed, there is a very real concern that it

may be impossible to achieve these goals with these laser systems

(i.e., the neodymium glass, carbon dioxide, and iodine lasers)."

En ca tioårig; sekretess bröts med den sensationella artikeln i Nature

239, 139 (1972) 'Laser Compression of Matter to Super-High Densities:

Thermonuclear (CTR) Applictions", författare Nuckolls, Wood, Thiessen

och Zimmermann, samtliga från Livermore. Resultaten av det uppflammande

intresset redovisas nio år senare i en starkt kritisk artikel, också

den klassisk, i Science 21£, 517 (1981) med titeln "Ambitious Energy

Project Loses Luster". Författaren W D Metz hade tidigare vunnit res-

pekt och en utmärkelse för sin kritiska granskning av forskningen för

att uppnå magnetiskt innesluten fusion. Metz' nya och fränare kritik

var väl underbyggd och hans argument bestrids ej ens av J Nuckoils i en

till tröghetsfusionen positivt inriktad översiktsartikel "Feasibility

of Inertial-Confi.iement Fusion", Physics Today, september 1982. Metz1

huvudargument var att laserfusion för energiproduktion, men ej trög-

hetsfusion allmänt, framstod väsentligen som ett misslyckande samt att

den presenterats eller åtminstone uppfattats som fredlig energiforsk-

ning när, 1 verkligheten, de kärnvapentekniska aspekterna alltid varit

betydande och i stigande grad blivit dominerande. En officiell redovis-

ning "Inertial Fusion Program - Present Status" av S L Kahalas, Acting

Director, DOE Offfce of Inertial Fusion, bestyrker Metz' åsikter. Redo-

visningen har i ofu" ständig form helt nyligen publicerats 1 Nuclear
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Bilaga 1

Sida 2 (5)

Technology/Fusion 4̂  3 (1983). Den är anmärkningsvärt Informativ och

bifogas därför i sin helhet här som bilaga 2.

Journal of Fusion Energy publicerade under 1981 och 1982 tre omfattande

översiktsartiklar med inriktning på tröghetsfusionens centrala problem.

Den första, 1 vol I, nr 3 (1981), av S E Bodner "Critical Elements of

High Gain Laser Fusion" har ingått i underlaget för kapitlet här om la-

serimploslonens fysik. Den andra, 1 vol I, nr 4 (1982), av C L Olson

"Ion Beam Propagation and Focusing" har använts för avsnitt 3.1.2 och

den tredje, 1 vol 2, nr 1 (1982), av J F Holzrichter et al "High Power

Pulsed Lasers" är främsta underlaget för avsnitt 3.1.1.

A J Toepfer, forskningsdirektör vid Physics International, har givit

tillgång till ett omfattande manuskript "Particle Beam Fusion" att pub-

liceras i bokserien "Advances in Plasma Physics". Arbetet ger stöd för

hans uppfattning som den meddelats i brev av 1983-11-23: "My own opi-

nion is that although substantial progress has been made in the physics

and technology of pulsed power and intense particle beam sources during

the past ten years, we are a long way from demonstrating the viability

of ICF as a potential commercial source of power."

Det är väl känt att pulsade och starka elektriska gasurladdningar kan

emittera strålning i röntgenområdet, och vid urladdningar 1 deuterium-

gas kan man även registrera neutronpulser från fusionsreaktioner i

plasmat. Experimentellt visades redan under det tidiga 60-talet att en

koaxiell och urladdnlngskomprimer^nde elektrodgeometri, s k plasma-fo-

kusgeometri, av då okänd anledning var exceptionellt väl lämpad som så-

dan neutronkälla. Trots omfattande forskning och väsentligt fördjupade

kunskaper föreligger ännu ej någon allmänt accepterad teoretisk be-

skrivning av de mekanismer vilka skapar de extrema fusions reaktionsbe-

tingelserna i fokusplasmat. Ingående experimentella studier och teore-

tiska överväganden redovisades senast vid "3rd Int Workshop on Plasma

Focus Research" i september 1983. Dess "Proceedings", redaktörer

H Herold och H J Kaeppeler, är utgivet som rapport IPF-83-6 från Insti-

tut fur Plasmaforschung der Universität Stuttgart. Bidragen där ger

stöd för uppfattningen att fokusplasmats övervägande neutronproduktion

har icke-termonukleärt ursprung och, vidare, att såväl tröghetseffekter

som magnetiska krafter bidrar till det fusionsreagerande plasmats inne-

slutning. Av denna anledning diskuteras ej fokusmetoden närmare 1 före-

liggande översikt trots att den ofta uppfattas som en slags tröghetsfu-

sion och, prestandamässigt åtminstone, kan betraktas som en visserligen

otillräckligt förstådd men dock överlägsen hybrid mellan magnetfusion

och tröghetsfusion.
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Vid Lavrencelaboratoriet har ad hoc-betonade försök utförts att använda

det koncentrerade och högenergetiska fokusplasmat som omgivande strål-

källa för att lmplodera fuslonsbränslekorn. Resultaten, rapporterade av

T Wainwright et al i LLL ICID-19175 (1981), är nedslående.

De mest omfattande arbetena, åtminstone till dimensioner och prestanda-

värden, för att utveckla plasmadynamiska röntgenstrålningskällor synes

utföras vid SANDIA och det närliggande Air Force Weapons Laboratory.

Den dominerande svårigheten är att uppå tillräckligt hög effektinmat-

ning medan däremot kraven på tillräckliga energivärden lättare kan upp-

fyllas. Allmänt synes detta gälla för tröghetsfusion med partiklar, men

motsatsen med laser. Yonas från SANDIA angav vid Baltimorekonferensen,

september 1982 (paper IAEA-CN-41/N-1) mer än 1 TW/cm2 som den önsk-

värda effektlllförseln till en Imploderande cylindrisk metallfolie. Hu-

vuddelen av den tillförda energin övergår primärt till kinetisk energi

hos folieplasmat, förhoppningsvis utan att starka Rayleigh-Taylorinsta-

biliteter hinner utveckla sig före konversionen kinetisk energi - ter-

raisk strålning, med energi upp till röntgenområdet. Denna strålning är

sedan avsedd att driva ablativ kompression av ett centralt placerat

bränslekorn.

Som framgår av Kahalas' översikt, bilaga 1 här, uppfattas synbarligen

oprövade, komplicerade och indirekta röntgenmetoder för kompression som

ett alternativ till direktverkande strålkällor. Den outtröttlige Wln-

terberg, känd kritiker av sekretessen kring kärnvapenteknologin, har

föreslagit flera varianter på strålningsdriven kompressionsdynamik 1

slutna geometrier. Mera känd och möjligen mer realistisk är det av

Nagoyagruppen ursprungligen lanserade "cannon ball"-idén, väsentligen

injektion och spridning av stark laserstrålning mot insidan av en näs-

tan helt sluten sfärisk kavitet utformad av material med högt masstal.

Såväl reflekterad laserstrålning som Inducerad röntgenstrålning expan-

derar kaviteten och komprimerar en centralt placerad skalstruktur inne-

hållande fusionsbränsle. En populär och entusiastisk beskrivning har

nyligen givits av H Hora och G Miley i Laser Focus, februari 1984,

s 59.

Som tidigare nämnts blir den korapresslonsdrlvande ablationen effektiva-

re med avtagande våglängd hos strålkällan. Tveksamhet föreligger om det

över huvud taget kan vara tekniskt-ekonomlskt möjligt att använda la-

servågländer i det optiska området. Kraven på god symmetrl vid bestrål-

ningen stiger däremot för kortvågigare strålkällor, såsom frekvensför-

dubblade lasrar och röntgenstrålare. Sannolikt kan en realistisk reak-
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torutformning i princip ej kombineras med synmetrikraven på en direkt-

verkande kortvågig strålkälla, och sekundärstrålning av, exempelvis,

ovan antytt slag blir då en nödvändighet. I Wisconsingruppens samman-

fattning "Progress in Fusion Research 1978-82" UWFDM-527, september

1983, understryks just detta, men också att den kärnvapenteknologiska

sekretessen, inte kunskapsbrist, är orsaken till att tekniska lösningar

ej kan redovisas och diskuteras öppet. Citat s 31 "one should be aware

that advances In unclassified work are only a small part in the com-

plete picture".

Förespråkarna för tröghet3fusion med tunga joner har hittills inte kun-

nat visa på imponerande experimentuppställningar med planer för steg

och studier i omfattande forskningsprogram. Argumenten är rent teore-

tiska och har i korthet nyligen framförts i Physics Today, januari

1984, s S-46. De är ändå tunga: Decenniers samlade erfarenhet av acce-

leratorer, drastiskt förminskade strömtransporter fråv strålkällorna,

sannolikt också väsentliga förenklingar av problem som skadlig förupp-

värmning av bränslekornet, tillräckligt hög totalverkningsgrad hos sys-

temet och troligen hög driftsäkerhet. Det förefaller troligt att ett

långsamt men stadigt ökande intresse för tröghetsfusion med tunga joner

kommer att resultera i experimentella studier, trots kostnaderna.

Praktiskt taget alla studerade aspekter på och varianter av magnetfu-

sionen har nyligen behandlats ingående i de två första volymerna av en

monografiserie "Fusion", vol 1, part A, B, ed E Teller, Academic Press,

1981. Framställningen, genomgående skriven av ledande amerikanska ex-

perter, Inkluderar kapitel om hybrider fission-fusion och även forsk-

ningen avseende avancerade termonukleära reaktorer där främsta inrikt-

ningen är att uppnå neutronfria kärnreaktioner genom användning av Iso-

toper av beryllium, litium och bor.

Kritiska synpunkter på den storskallga fusionsforskningen, främst de

stora Tokamakprojekten, framfördes av J Benecke i form av tolv frågor

i den populärvetenskapliga tyska tidskriften Bild der Wissenschaft, V7_,

68, oktober 1980. Kritiken gäller främst ekonomin och säkerheten för

den hypotetiska framtida Tokamakreaktorn vid dess el- och värmeproduk-

tion jämförd med andra energiproduktionsmetoder. Ett senare nummer av

tidningen, _i8_, 72, mars 1981, är nog viktigare emedan frågorna där be-

svaras utförligt av R Wienecke, då chef för det ledande tyska fusions-

forskningslaboratoriet IPP Garching.

De reaktorteknologiska svårigheterna förknippade med fusionsenergi har

länge varit kända. De synes vara främsta orsaken till att forskare som
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E Teller (se inledningen till monografin "Fusion") och H Bethe (Physics
Today, 44, maj 1979) starkt förordat fusionens inriktning på "breeding"
1 stället for el- och värmeproduktion. Efter en ingående analys (J Fu-
sion Energy, Z_, 269, 1982) kommer L M Lidsky, känd expert på fusionens
reaktorteknologi, till samma slutsats och rekommenderar samtidigt en
starkare inriktning på de neutronfria bränslecyklerna. En populär ver-
sion av Lidskys analys "The Trouble with Fusion", Technology Review,
oktober 1983, har tilldragit sig allmänt Intresse.
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INERTIAL FUSION PROGRAM - PRESENT STATUS

Sheldon L. Kahaias, U.S. Department of Energy
Office of Inertia! Fusion
Washington, K 20545
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ABSTRACT

The present status of the Inert iai fusion program
Is reviewed. The program has two major applica-
tions, one to military areas, the other to long-
term energy needs. The near-term program 1s
described by a 5-year program plan that coordi-
nates research and culminates In a 1987 decision.
The near-term program strategy Is to build and
operate the three new large f a c i l i t i e s , ANTARES,
NOVA, and PBFA I I 1n order to maximize the
physics data base needed to evaluate the driver-
target requirements for ignition and higher gain.
Low-cost driver technology wil l also play an
important role In the 1987 program decision.
Depending on the outcome of this decision, there
is a succession of archetypical fac i l i t i es and
associated systems studies necessary to achieve
goals for long-term energy needs through Inertial
fusion. These are briefly discussed.

DISCUSSION

The basic objective of the Inertial fusion
program 1s to determine the feasibi l i ty of ob-
taining large amounts of thermonuclear energy
when a small pellet of deuterium-tritium fuel Is
irradiated by a high energy laser or particle
beam. This Irradiation can cause the D-T fuel
to be compressed to high density and heated to
thermonuclear temperature, thus releasing great
quantities of energy. The physics associated
with this process is complex and I ts understand-
ing is the focus of attention In the current
inertial fusion program.

The applications of this program are two-
fold: f i r s t , the near-term payoff Is to the
national weapons program 1n terms of weapons
physics studies and weapons effect simulation.
Such military applications Include studies of
material behavior at extreme pressure and tem-
perature, simulation of weapons related physics
phenomena, and use of radiation to study vulner-
abi l i ty of military systems. At the same t ine ,
we believe this program's emphasis on basic
physics understanding 1s equally appropriate for
the second program application, determining
inertial fusion's feasibi l i ty as an energy source.

A statement by Herman Roser, who 1s the Assistant
Secretary for Oefense Programs, before the
Senate Appropriations Committee in March 1983
Indicates the Department's view of the balance:
" . . . this Is a useful program from the weapons
physics standpoint, and that 1s what we are
pursuing. We are not foreclosing the energy
option and we believe that i f there 1s a
potential for energy production, we wil l discover
that In the course of our work with this program
as a weapons physics program."

The Inertial fusion program may be divided
Into two parts: the near-term (the 5 year
period from FY 1983 to FY 1987) and the period
after FY 1987. The near-term Is covered by the
Department of Energy's program plan, which will
be emphasized in this paper. That plan concen-
trates on the physics program to determine the
driver-target conditions for Ignition and high-
er gain. The program plan culminates 1n a pro-
gram decision, as yet undefined. In FY 1987.
The following phase of the program, in the post-
FY 1987 period, wil l be determined by the
FY 1987 program decision. This lat ter period
will be discussed briefly near the end of this
paper.

The program plan for the next 5 years is
dictated by the following guidelines: (1) sup-
port weapons research and development and
(2) finish the large f a c i l i t i e s , ANTARES 1n
FY 1983, NOVA in FY 1984, and PBFA I I In FY 1986.
ANTARES 1s a 40 Mlojouie, 1 nanosecond, carbon
dioxide laser operating at 10.6 microns wave-
length. I t Is being constructed at the
Los Alamos National Laboratory. NOVA 1s a 100
kiiojouie, approximately 1 nanosecond,
Neodym1um:g1ass laser, operating at approximate-
ly one micron. I t wil l be able to frequency
double and t r i p l e , thus allowing operation at
one-half and one-third micron wavelengths at
somewhat reduced energy. This laser Is being
constructed at the Lawrence Livermore National
Laboratory. The PBFA I I f a c i l i t y , being con-
structed at Sandia National Laboratories in
Albuquerque, Is an approximately 4 megajoule.
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10 to 30 nanosecond pulseler.gth f a c i l i t y , gener»
ating a beam of l ight Ions (Tow atomic number).
These three new large fac i l i t i es wi l l be used to
Improve our understanding of the capability for
specific driver-target combinations to obtain
Ignition and higher gain. Based upon this In-
creased knowledge from experiments and associ-
ated theory, the program wil l be 1n a position
to assess potential applications and future pro-
gram directions.

Specific program elements wi l l now be dis-
cussed, starting with the glass laser experimen-
tal program at one micron and shorter wavelength.
There are two means of driving targets. The
f i rs t approach, called the Indirectly driven
approach, requires that the laser energy be con-
verted to X-rays that are In turn used to Implode
the fuel pel let . The second approach, called
the directly driven approach, allows the laser
beams to Impinge directly on the pellet that is
to be imploded. For both approaches, one crit ical
issue is the scaling of short wavelength coupling
to the higher energies that are provided by the
program's high energy lasers. Secondly, the
directly driven approach also must show that the
necessary uniformity-of-illumination can be pro-
duced with multiple overlapping beams irradiat-
ing the target.

LLNL has the following milestones. First ly ,
we expect to demonstrate in FY 1983 and 1984,
at the higher energies available on the NOVETTE
laser, the Improved target coupling found earlier
for the shorter wavelengths. NOVETTE is two
beams of NOVA and operates at about 10 kilojouies
of energy at 0.53 micron wavelength. Secondly,
we expect to demonstrate compressed fuel densi-
ties of 200-400 times liquid density on NOVETTE
in FY 1984 and 500-1000 times on NOVA 1n FY 1987.
This latter compressed density Is one of the two
conditions required for Ignition and higher gain,
the other being a sufficiently high fuel temper-
ature (of about 5 kiloeiectron vol ts) . Thirdly,
from experiments on NOVETTE and NOVA, we hope to
determine the physical conditions needed for
ignition.

Three other major laboratories contribute
to the glass laser experiments program:
KMS Fusion, Inc. , the Naval Research Laboratory,
and the University of Rochester. Rochester's
primary laser 1s OHEGA, a 3-4 Mlojouie, 24-bean
glass laser operating at one micron. This laser
will have six beams converted to one-third micron
by September 1983. Specific areas of research
include laser uniformity with multiple beams,
short wavelength thermal smoothing and energy
transport, and short wavelength Instabi l i t ies ,
which produce both undesirable laser beam back-
scatter and high energy electrons (preheat).

The Naval Research Laboratory Is working on a
new technique called induced spatial Incoherence,
the purpose of which is to produce a smoother
single beam than currently obtained ( a l / I O O
percent Is state-of- the-art ) . Also, NRL Is work-
Ing on effects of broad laser bandwidth and of
plasma scaielength in determining behavior of
plasma Instabi l i t ies. KMS Fusion, which has an
extensive program In target fabrication. Is
studying cryogenic target behavior, laser pulse
shaping effects on target coupling, and thermal
and superthermal transport in layered spherical
targets.

The gas laser (carbon dioxide) experimental
program is conducted at Los Alamos National
Laboratory. I ts purpose Is to evaluate the use-
fulness of the carbon dioxide laser as a means
of achieving ignition and higher gain. The
cr i t ical issue is control of preheat caused by
the highly energetic electrons produced by 10
micron radiation Interacting with the target.
Milestones for the program Include determination
In FY 1983 of cr i ter ia for evaluation of CO2
target performance, production of optimized pro-
totype target designs for ANTARES, using experi-
ments and theory developed on the HELIOS (8 ki lo-
joule) laser, and performance of experiments
with ANTARES at the 40 kilojoule level that wi l l
culminate with a CO2 laser evaluation in FY 1985.

The pulsed power program is carried out
primarily at the Sandia National Laboratories In
Albuquerque, with significant support from the
Naval Research Laboratory and Cornell University.
There are two separate approaches. In the f i r s t ,
l ight ( I . e . , low atomic number) 1on beams are
generated and focussed.onto a target. In this
approach the cr i t ical issue 1s beam concentration,
that i s , focussing the beam sufficiently in space
and time. The second approach involves implod-
ing a cylindrical f o i l , thus producing X-rays
which can be used to drive the pel let . There
the cr i t ical issues involve obtaining a low
enough inductance to couple energy ef f ic ient ly
Into the f o i l , as we'l as fabricating sufficient-
ly smooth fo i ls that a stable cylindrical
collapse (and eff icient X-ray generation) 1s ob-
tained.

Milestones for the pulsed power program In -
clude selection of the best ion diode from
several candidates, Including ones with Inter-
nally and externally applied magnetic f ields
(FY 1983); selection In FY 1984 between the best
Ion diode and the Imploding fo i l approach for
use en PBFA I I ; achievement of a power density
of 5 terawatts per square centimeter on PBFA I
In FY 1984; and achievement of SO terawatts per
square centimeter on PBFA I I in FY 1987. The
latter power density 1s believed to be
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sufficiently high to achieve Ignition and possi-
bly breakeven.

The heavy Ion fusion program Is undergoing
a year of transition. For FY 1983, Defense
Programs has agreed to maintain a heavy Ion pro- '
gram at the $2 million level. In FY 19B4, the
accelerator development portion of the program
will be transferred to the Office of Energy
Research, which has $5 million In the President's
Budget request for this program. Some target
design work will be continued in the national
laboratories, Lawrence Livermore, and Los Alamos.

Low-cost driver technology Is an Inertial
fusion program priority. However, the Inertial
fusion program currently 1s not funding advanced
laser development for energy applications.
Nevertheless, some discretionary evaluations of
low-cost concepts are in progress at the national
laboratories, including high-power solid state
lasers at Lawrence Liver-more and Krypton Fluoride
lasers at Los Alamos and Livermore.

Inertial fusion has continuing interest in
systems and engineering. To help define engi-
neering requirements, Inertial fusion funds key
high-leverage studies at discretionary levels.
In addition, the Electric Power Research
Institute plays an active and important role In
funding long-range system studies for Inertial
fusion. The program's continuing long-term
interest in such studies 1s shown by the high
level of activity In this area.

Funding for the inertial fusion program has
been maintained at approximately level dollars
since FY 1981. In FY 1983, the operating budget
was $140 million; in FY 1984, the President's
Budget request is $127 million.

In summary, the present Inertial fusion
program status Is as follows: experiments already
have demonstrated high density compressions of
the fuel, to 100 times liquid hydrogen density
at the 10 Mlojouie laser energy level; faci l i t ies
now being built at the 100 kilojoule level will
address energy requirements for target Ignition
and should achieve a compressed fuel density of
500-1000 times liquid hydrogen density but not
simultaneously a thermonuclear burn temperature;
energy generation requirements tre projected to
require driver energies at least 10 times larger
than obtainable with faci l i t ies now being buil t ,
i . e . . at least a mega Joule In order to achieve
1000 times liquid density and simultaneously
thermonuclear burn temperatures of about 5 kilo-
electron volts.

There is a range of possibilities as to what
will happen after 1987:

1 . The program could shift resources to specific
weapons-related applications. This would
occur, for example, i f 1t were shown that
moderate or high gain pellets could not be
obtained with drivers of affordable size.

2. The program could continue efforts to define
Ignition and burn requirements with existing
or modified fac i l i t ies . This option would
occur i f the judgement were made that the
physics data base developed to that point
was Inadequate, but could be made adequate
with further work on existing or modified
faci l i t ies .

3. The program could prepare a new fac i l i ty to
demonstrate higher gain and engineering de-
velopment. This option could occur I f the
physics data base developed by FY 1987 were
considered adequate to predict conditions
for ignition and/or higher gain and. In
addition, the technology base for low cost,
high energy drivers were sufficient.

Potential ICF applications are shown in
Table 1 . The faci l i t ies shown are not unique,
in that features of one could be attributable
to another. In addition, i t 1s conceivable that
one faci l i ty would be upgraded into another.
They are listed 1n order of Increasing complexity.
The single pulse test faci l i ty would have weapons
applications and be used to study driver-target
requirements for higher gain. I t could be a
test bed to resolve the physics of ignition and
propagating burn as well as to evaluate low-cost
driver technology. The fuel production faci l i ty
could be used for tritium breeding or viewed as
a hybrid faci l i ty for fission fuel production.
These faci l i t ies would be well on the way to
solving, on an engineering level, driver target
requirements for commercial power production,
automated target fabrication, and viable reactor
concepts. A commercial power plant prototype
would demonstrate inertia! fusion as a competi-
tive power production source solving the remain-
ing problems associated with plant engineering
and, i f feasible, multiple reactors. These
latter faci l i t ies are realizable at the end of a
properly planned program sequence that develops
the necessary systems engineering data base.

In summary, the Inertial fusion program has
both weapons physics and energy goals. The
5 year program plan to determine ignition re-
quirements culminates 1n a 1987 program decision.
This latter decision is not presently constrained,
so that options for a longer term program are
open.
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POTENTIAL ICF APPLICATIONS

FACILITY

• SINGLE PULSE
TEST FACILITY

• FUEL PRODUCTION
FACILITY

• COMMERCIAL
PROTOTYPE

APPLICATION

• WEAPONS PHYSICS

• VALIDITY OF DRIVER-
TARGET REQUIREMENTS
FOR HIGHER GAIN

• MATERIAL PRODUCTION

• VALIDATION OF
- DRIVER-TARGET

REQUIREMENTS FOR
COMMERCIAL
POWER PRODUCTION

- AUTOMATED TARGET
FABRICATION

- REACTOR CONCEPTS

• DEMONSTRATE INERTIAL
FUSION AS A
COMPETITIVE POWER
PRODUCTION SOURCE

TECHNICAL ISSUES

• IGNITION & PROPAGATING
BURN

• LOW COST DRIVER
TECHNOLOGY

• LOW TO MODERATE GAIN
SCALING

• REPETITIVELY PULSED
DRIVER TECHNOLOGY

• REACTOR ENGINEERING

• TARGET FABRICATION ft
AUTOMATION

• PLANT ENGINEERING

• MULTIPLE REACTORS

GAIN

10a-10

10-60

100-300
m tö

00

Table 1


