FUSIONSENERGI
Fremtidens dominerende energikilde?
Vagn O. Jensen

Til mit barnebarn Philip, som blev født, da
denne bog blev planlagt. Bogen er skrevet i
håbet om, at han og hele hans generation må
kunne leve deres liv i et rent og uforstyrret
miljø og samtidig have tilstrækkelig energi
til rådighed
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Forord
Fusionsforskningen er det største forskningsprojekt, som menneskeheden nogensinde har sat i gang.
Forskningens mål er at sætte os i stand til at beherske og udnytte Solens og stjernernes energikilde,
fusionsenergien, hvorved vi vil få en uudtømmelig og miljøvenlig energikilde til rådighed. Hovedemnet for denne bog er en beskrivelse af fusionsforskningens problemer og de resultater, som er opnået.
Da argumentationen for at forske i fusionsenergien er, at den vil kunne komme til at dække den dominerende del af menneskehedens energiforsyning på langt sigt, har det været naturligt at begynde bogen
med et kapitel, der omhandler vort globale energiforbrug og de vanskeligheder, vi har med skaffe os
den energi. Alle de øvrige kapitler omhandler selve fusionsforskningens problemer, resultater og udsigter.
Bogen er skrevet for brug i gymnasiets naturvidenskabelige linie. Det er tilstræbt at skrive hovedteksten, så den med udbytte også kan læses af studerende på det obligatoriske niveau og give dem et
bredt indtryk af fusionsforskningen uden at gå i detaljer med fysiske forklaringer og beviser. En mere
dybtgående fysisk og matematisk behandling af detailproblemer svarende til det høje niveau er henvist
til bokse, som er mærket §. Det er op til et valg at afgøre, i hvilken grad disse bokse skal indgå i
undervisningen. Bogen indeholder også en række opgaver, som illustrerer de problemer, der omtales i
teksten. De fleste opgaver vil kunne løses på obligatorisk niveau. De, der er så svære, at de kræver
viden, der kun kan forudsættes på højt niveau, er også mærket §.
Fusionsforskningen er i udstrakt grad baseret på plasmafysik, som er en relativ ny gren af den generelle fysik. Der er derfor medtaget et kapitel, hvori de mest basale plasmaegenskaber nævnes. Plasmafysik har den særlige karakter, at den kombinerer en række af de kendte fysikdiscipliner som mekanik,
varmelære, elektricitets- og magnetismelære m.m. En del af opgaverne har også til formål at give
eleverne mulighed for at arbejde med at kombinere disse nævnte discipliner.
Ideen til at skrive denne bog stammer fra et fusionskursus for gymnasielærere, som Elmuseet i Bjerringbro arrangerede i efteråret 1998 i samarbejde med Forsøgscenter Risøs fusionsforskergruppe og
EURATOMs fusionsforskningsprogram. Jeg skylder Elmuseet og de deltagende lærere stor tak for
deres interesse for at udbrede viden om fusionsforskningen til gymnasieelever og for den inspiration,
de gav mig til at skrive denne bog. Som nypensioneret forsker, der har tilbragt hele sit aktive liv med
fusionsforskning og undervisning i dette fag på DTU, troede jeg, at det ville være en let sag at skrive
bogen. Det var det ikke. Mit kendskab til nutidens gymnasieundervisning var simpelthen for lille, så
det var meget svært at ramme det rigtige niveau. Under arbejdet med at skrive bogen har jeg brugt
tidligere og nuværende medlemmer af fusionsforskergruppen på Risø som sparringspartnere; de har
med stor velvillighed og tålmodighed diskuteret forskellige dele af teksten med mig og givet mig
mange gode råd, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Forsøgscenter Risø har velvilligt stillet kontor-
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faciliteter til min rådighed, mens jeg skrev bogen. Det er jeg meget taknemmelig for. Ove Østergaard
har som gymnasielærer været min støttepædagog; han har læst teksten igennem og givet mange gode
råd med henblik på at få den lagt på det rette pædagogiske niveau. Jeg og læserne skylder ham megen
tak. Uden hans råd ville bogen have været meget tungere at læse. Også tak til Niels Trautner fra
Roskilde Katedralskole, som har gennemlæst manuskriptet og givet mange nyttige rettelsesforslag.
Endelig skal der lyde en stor tak til Bitten Skårup og Monika Jensen, som begge har læst sproglig
korrektur på manuskriptet og rettet mange af mine værste bommerter.
Det er mit håb, at denne bog vil hjælpe med til at øge interessen og forståelsen for fusionsforskningen
blandt gymnasieelever. Nogle skulle gerne blive så interesserede, at de lader sig rekruttere som forskere inden for dette felt. Mange andre skulle gerne få en så reel viden om området, at de på sagligt
grundlag kan deltage i den demokratiske beslutningsproces om fusionsforskningen .
Forsøgscenter Risø, sommeren 2001.
Vagn O. Jensen

PS.
Dette manuskript er skrevet med henblik på at blive offentliggjort i bogform. Det er derfor udarbejdet
i henhold til forlagets ønsker, både hvad angår omfang, indhold og form. Da manuskriptet var færdigt,
følte forlaget ikke, at det ville trykke det i bogform, men i stedet gøre det tilgængeligt på interrnettet.
I den forbindelse ville det have været naturligt at omskrive og udvide manuskriptet med fx. opgaveløsninger og en vektorbehandling af ladede partiklers bevægelse i magnetiske og elektriske felter. For
at fremskynde offentliggørelsen blev det dog besluttet her og nu at lægge det oprindelige manuskript
ind på nettet. Af samme grund er figurerne ikke blevet rentegnet.
Februar 2002.
Vagn O. Jensen

6

Indledning

1 Indledning
Fusionsenergi er en energi, der frigøres i atomkernereaktioner, hvor lette kerner smelter sammen
(fusionerer) til tungere. Fusionsprocesserne er væsentlig forskellige fra de fissionsprocesser, der foregår i de kendte atomkraftværker, hvor energien frigøres, når tunge atomkerner bringes til spaltning
(fission). Fusionsprocesserne har været kendt af fysikere i mere end 60 år, men trods et meget stort
forskningsarbejde gennem det sidste halve århundrede kan man endnu ikke bygge en reaktor, der
producerer fusionsenergi i kontrolleret form. Solen og stjernerne er store fusionsreaktorer, idet al den
energi, de danner og udstråler i verdensrummet, er dannet ved fusionsreaktioner i deres indre. Her på
Jorden har vi også fremstillet fusionsenergi, men kun i ukontrolleret form, nemlig i de såkaldte brintbomber.
En fusionsreaktor vil i princippet komme til at virke som en almindelig ovn, hvor kul eller olie forbrændes under dannelse af varmeenergi. I en sådan ovn opvarmes brændstoffet til en så høj temperatur, at forbrændingsreaktionerne går i gang, hvorved brændstoffets kulatomer iltes til kuldioxid. Ved
forbrændingen produceres der varme. En del af den dannede varmeenergi afsættes i den resterende del
af brændstoffet, som derved holdes så varmt, at forbrændingen kan fortsætte. Vi siger, at forbrændingen er antændt. Almindelig forbrænding er kemiske reaktioner, hvor kun elektronskyerne i brændstofatomerne reagerer med hinanden, medens atomkernerne er upåvirkede. Det er derfor ret let at få reaktionerne til at forløbe, og antændelsestemperaturen er relativt lav. De fleste af vore almindeligt brugte
brændstoffer har antændelsestemperaturer omkring 1000 oC.
I en fusionsreaktor vil vi få tilsvarende forhold. Brændstoffet, der her består af en gas af lette atomkerner som brintisotoperne deuterium (tung brint) og tritium (supertung brint), opvarmes i reaktorens
ovn, indtil de energiproducerende fusionsreaktioner går i gang. En del af den dannede energi afsættes
som varme i det resterende brændstof, som derved holdes så varmt, at reaktionerne kan fortsætte. Vi
siger, at fusionsforbrændingen er antændt. Ved fusion er det selve atomkernerne, der skal reagere, og
de skal derfor bringes meget tæt sammen. Da de er positivt elektrisk ladede og derfor frastøder hinanden med stærke elektriske kræfter, er kravene til temperaturen meget større end for almindelig forbrænding. Antændelsestemperaturen i en fusionsreaktor er meget høj, nemlig ca. 100 millioner oC.
Det er denne meget høje temperatur, der gør det svært at bygge en fusionsreaktor. For det første skal
man finde metoder til at opvarme brændstoffet til den høje antændelsestemperatur. For det andet skal
brændstoffet i fusionsovnen være indesluttet, så det ikke kommer i direkte berøring med væggene,
som jo ellers ville afkøle brændstoffet, hvorved reaktionerne ville gå i stå. Gennem de godt 40 år, hvor
der er forsket i fusionsenergi, har hovedproblemet været at finde metoder til at opvarme og indeslutte
et fusionsbrændstof. Der er nu udviklet metoder til at nå de ca. 100 millioner oC, men problemerne
med indeslutningen er endnu ikke helt løst. Man er imidlertid nået så langt, at det nu er realistisk at tro
på, at det om ca. 40 år vil være muligt at bygge fusionskraftværker, så vi derefter kan lade fusionsenergien indgå som en væsentlig del af menneskehedens energiforsyning. Derved får vi en erstatning for
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de fossile brændstoffer kul, olie og naturgas, som jo har begrænsede forekomster og uheldige miljøpåvirkninger.
Fusionsforskningen er et verdensomspændende projekt, hvori alle de industrialiserede lande deltager.
Det samlede årsbudget er på ca. 10 milliarder danske kroner. Hvad kan menneskeheden så håbe at få
for disse store beløb? Vi kan håbe, at vi om ca. 40 år behersker en ny energikilde, fusionsenergien, som
gør, at vi kan bygge fusionsreaktorer, der
• repræsenterer en uudtømmelig energikilde, idet de naturlige forekomster af brændstofferne deuterium og tritium er meget store og tilgængelige overalt på Jorden,
• producerer energi på en miljømæssig forsvarlig måde, idet den ikke sender nogen form for forurening ud i atmosfæren under normal drift og kun har begrænsede problemer med radioaktivt affald ved
udskiftning af reaktorelementer og ved nedlukning,
• kan producere energi til stort set samme pris, som de andre energiformer har nu.
Hvad er så forudsætningerne for, at vi når dette mål?
• Der må ikke opstå fysiske eller teknologiske problemer, som vi ikke kan løse. De meget opløftende resultater af de sidste års forskning har nu fået de fleste forskere til at tro, at alle problemer kan
løses.
• De bevilgende politiske myndigheder skal være indstillet på at stille de nødvendige midler til
rådighed for forskningen.
• Der skal være en stor og engageret forskerstab, som er indstillet på at løse alle forskningens problemer.

Inden vi i kapitlerne 3 til 7 omtaler forskellige sider af fusionsforskningen, skal vi i kapitel 2 se
nærmere på menneskehedens problemer med at skaffe sig en stabil energiforsyning, så vi kan se behovet for allerede nu at arbejde med udvikling af en fusionsreaktor.
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2 Det globale energiforbrug
Alle levende organismer må have tilført energi for at opretholde livet. Dannelse af organiske stoffer til
opbygning af organismerne er en livsnødvendig proces, der kræver energi. Visse organismer kræver en
temperatur, der er højere end omgivelsernes. For at opretholde en sådan temperatur må de have tilført
energi. Endelig skal mere højtstående organismer som fx dyr, fisk og fugle kunne bevæge sig for at
skaffe sig føde og dermed overleve. Bevægelse kræver også energi.
Planter og lavtstående organismer kan udnytte Solens stråler direkte som energikilde. Via fotosyntese
kan de omdanne den indkommende solstråling til forskellige former for organisk materiale, som bruges til opbygning af disse planter og organismer. Dette materiale kaldes under et biomasse, og det
indeholder energi i form af kemisk energi, som vi kan frigøre i form af varme ved afbrænding.
Menneskene får opfyldt de livsnødvendige energibehov gennem den føde i form af biomasse, som de
indtager og forbrænder. I gennemsnit har et menneske hver dag behov for at indtage føde, der har en
brændværdi på ca. 10 MJ. Da et døgn har 86.400 sekunder, svarer vort livsnødvendige energiforbrug
til en middeleffekt på godt 100 Watt, hvilket svarer til en stor elpæres effektforbrug. Allerede for ca. en
million år siden begyndte menneskene at bruge mere energi end det, der var nødvendigt for at dække
de livsnødvendige behov. De begyndte at benytte ild til opvarmning af huler og til tilberedning af føde.
Senere begyndte de at bruge trækdyr som heste og okser til tunge energikrævende opgaver. Også brug
af vinden som energikilde til skibe og vindmøller blev indført på et tidligt stadium. En meget stor
forøgelse af menneskenes energiforbrug startede med opfindelsen af dampmaskinen og industrialiseringens gennembrud midt i 1700-tallet. Siden da er energiforbruget steget meget stærkt til det høje niveau,
det har nu.

2.1

Definition og måling af energi

Energi kan optræde i mange former. En masse i bevægelse har bevægelsesenergi. En masse, der er
flyttet imod en kraft, har fået forøget sin potentielle energi. Ved opvarmning får et legeme forøget sin
varmeenergi. Kemisk energi er en energiform, der kan frigives (eller bindes) i kemiske processer:
Brændværdien af et brændstof er et eksempel på kemisk energi. Elektriske og magnetiske felter indeholder elektrisk og magnetisk energi. Inden for visse begrænsninger kan man omsætte alle disse
energiformer til de andre.
Da energi kan optræde i mange former, er det svært at give en kort og klar definition af glosen energi.
Den mest anvendte definition er, at et system siges at have energi, hvis det kan udføre et arbejde på
omgivelserne og derved ændre deres energiindhold. Det kan fx være ved at sætte dem i bevægelse,
hæve dem i et tyngdefelt eller varme dem op. Den energi, som systemet har, er altså lig det arbejde, det
kan udføre. Arbejde og dermed alle former for energi måles derfor i samme enhed. SI-enheden for
energi er Joule (J), og den er defineret som det arbejde, der udføres af en kraft på 1 N, når et legeme
bevæger sig 1 m i kraftens retning. Ser vi på en masse på 1 kg, så er den påvirket af en tyngdekraft, Ft
= 1kg×g, hvor g er accelerationen i Jordens tyngdefelt = 9,82 m/s2. Vi har altså Ft = 9,82 N, og vi ser,
at 1 J, stort set er det arbejde, vi udfører, når vi løfter det ene kilogram 0.1 m op. 1 J er derfor en meget
lille enhed, hvis vi skal bruge den til måling af den samlede menneskeheds årlige energiforbrug. På
den anden side er 1 J en meget stor enhed, hvis vi ser på en atomar proces som forbrænding eller en
kerneproces som fusion. Det er derfor praktisk at indføre både nogle meget store energienheder og
nogle meget små. I tabel 2.1 vises omsætningsforholdene mellem nogle ofte anvendte energienheder.
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Menneskehedens energiforbrug

Energienhed

Joule
J

Kilowattime
kWh

Terawattår
TWy

Tons olieækvivalent / toe

Elektronvolt
eV

1J

1

2,78 · 10-7

3,17 · 10-20

2,4 · 10-11

-

1 kWh

3,6 · 106

1

1,14 · 10-13

8,6 · 10-5

-

1 TWy

3,16 · 1019

8,77 · 1012

1

7,5 · 108

-

1 toe

4,2 · 1010

1,17 · 104

1,33 · 10-9

1

-

1 eV

-

-

-

-

1

Tabel 2.1. Omsætningstabel mellem nogle ofte anvendte energienheder. 1 toe (ton olie ekvivalent) er brændværdien af en
ton olie. 1 eV er den tilvækst i kinetisk energi, som en elektron får, når den gennemløber et spændingsfald på 1 V. eV er altså
en meget lille enhed, den benyttes mest ved atomare processer.

2.2

Menneskehedens energiforbrug før, nu og fremover

Mennesker bruger energi til mange formål. Ved siden af den livsnødvendige energi, vi indtager med
føden, er de væsentligste formål: til transport med biler, toge, skibe og fly, til produktion i industri,
landbrug og fiskeri samt til opvarmning og køling af vore bygninger og transportmidler. Vi så i 2.1, at
alle former for energi kan måles i samme enhed. Vi skal nu se på menneskehedens samlede årlige
energiforbrug, og vi vælger at benytte energienheden toe, som er brændværdien af et ton olie. Her ved
årtusindeskiftet er menneskehedens samlede årlige energiforbrug på ca. 10 milliarder toe eller ca. 10
Gtoe. Vi er godt fem milliarder mennesker på Jorden, så i snit bruger hver af os om året lige så meget
energi, som der frigøres ved afbrænding af ca. to tons olie.
Figur 2.1 viser, a) hvordan Jordens samlede befolkning har udviklet sig siden 1850, og b) hvordan
denne befolknings samlede energiforbrug har udviklet sig i samme periode. De to kurver viser også,
hvordan man forestiller sig, at udviklingen vil gå frem til år 2100. Gennem det 21. århundrede forventes en fordobling af Jordens befolkningstal til ca. 12 milliarder individer. Det skyggebelagte område
omkring kurven viser usikkerheden i disse forudsigelser. Energiforbruget forventes at ville vokse stærkere. Det skyldes først og fremmest, at vi bliver flere og flere, men også, at man må forvente og håbe,
at levestandarden og dermed energiforbruget i udviklingslandene vil nærme sig forholdene i de industrialiserede lande. En væsentlig reduktion i forbruget pr. person i de industrialiserede lande gennem
energibesparelser og mere effektiv udnyttelse af energien er næppe sandsynlig. Kurverne H, R og L på
Figur 2.1.
Forudsigelse om Jordens
befolkningsudvikling og
energiforbrug de næste
100 år.
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forbrugsdiagrammet på figur 2.1 svarer til: H det største forbrug, man kan tænke sig, R et mere sandsynligt og realistisk forbrug og L er det mindste forbrug, man kan forestille sig. De tre kurver viser den
ret store usikkerhed i disse forudsigelser. Det mest sandsynlige forløb svarer altså til, at Jordens samlede årlige energiforbrug vil stige med en faktor godt 3 fra de nuværende ca. 10 Gtoe til op mod 35
Gtoe ved udgangen af det 21. århundrede.
Tabel 2.2 viser, hvor skævt det gennemsnitlige energiforbrug pr. person var fordelt i 1995 mellem
forskellige områder.

Land

Gennemsnitsforbrug pr. person
iW

Land

Gennemsnitsforbrug pr.
person i W

USA

11.200

Tidl. Sovjetunionen

4.000

Japan

5.700

Kina

990

Danmark

5.100

Indien

170

Hele Europa

4.800

Verdensgennemsnit

2.100

Tabel 2.2. Det gennemsnitlige energiforbrug pr. person i 1995 i nogle lande og områder.

Opgave 2.1. Beregn hvor stort det gennemsnitlige effektforbrug målt i W er for en person, der brænder 2 tons olie af
om året og sammenlign resultatet med de ca. 100 W, som er vort livsnødvendige forbrug.
Opgave 2.2. Beregn menneskehedens samlede effektforbrug målt i TW (1 TW = 1012W)

2.3 De primære energikilder, deres potentialer og miljøpåvirkning
Menneskehedens nuværende energiforbrug dækkes næsten udelukkende af tre primære hovedkilder:
vedvarende energi, fossil energi og kerneenergi. Ved primære energikilder forstås kilder, som naturen direkte stiller til vor rådighed. Der er tale om kilder som direkte opfangning af energien i Solens
stråler, vindenergi, bølgeenergi, fossile energikilder og kerneenergi. Sekundære kilder bliver så energikilder, der ikke findes i naturen, men som fremstilles ud fra de primære kilder. Elektricitet er den
mest brugte sekundære energikilde i øjeblikket. En anden sekundær kilde, som nok vil få voksende
betydning, er brint. Brint kan fremstilles ved elektrolyse ud fra primære kilder. Når den nødvendige
teknologi er udviklet, vil brint sikkert få stor betydning som erstatning for olie og benzin inden for
transportsektoren, fordi den ikke forurener med CO2 eller giver anden kemisk forurening ved afbrænding.

2.3.1 De vedvarende energikilder
Solen er vor altdominerende energikilde. Den energimængde, som er i de solstråler, der i løbet af et år
rammer Jorden, ligger på ca. 100.000 Gtoe, og den er altså fire størrelsesordener større end vort samlede årsforbrug. Vedvarende energikilder er kilder, der på forskellige måder får omsat energien i solstrålerne til energiformer, som vi kan udnytte. Her skal kort omtales fem af de væsentligste vedvarende energikilder, som hver giver et begrænset bidrag til energiforsyningen.
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1. Direkte opfangning af energien i Solens stråler i solenergianlæg er således en vedvarende energikilde. Sådanne anlæg er dyre at etablere, de har en lille virkningsgrad, og de kan kun afgive energi, når
Solen skinner. At dække Danmarks samlede energiforbrug ved brug af nutidens solfangeranlæg ville
kræve et areal på størrelse med Fyn samt store energilagringsanlæg.
Opgave 2.3. Det antal joule solenergi, som pr sekund passerer gennem en kvadratmeter lagt vinkelret på retningen
til Solen, kaldes solkonstanten og betegnes ofte S0 . I Jordens afstand fra Solen er S0 = 1,35 kW/m2. Ca. 30 % af den
solstråleffekt, der er rettet mod Jorden, absorberes eller reflekteres i Jordens atmosfære, så den effektive solkonstant
på jordoverfladen bliver ca. 1 kW/m2. Beregn den energimængde i Gtoe, som solstrålingen om året leverer på jordoverfladen, og sammenlign dette resultat med menneskehedens samlede årsforbrug.

Den solenergi, som rammer jordoverfladen, udstråles igen som varmestråling i alle retninger ud i
verdensrummet. Faktisk er Jordens gennemsnitstemperatur bestemt ved, at den udstrålede
varmestrålingseffekt, der er proportional med jordtemperaturen i fjerde potens, er lig den modtagne
effekt i solstrålingen. En del af energien i den indkommende solstråling omsættes til andre energiformer på jordoverfladen. Disse energier vil efterhånden af sig selv igen omdannes til varme og udstråles,
men i den tid, de optræder i de andre former, har vi mulighed for at udnytte dem. Blandt de vigtigste af
disse energiformer har vi:
2. Vindenergi. Vindene opstår, fordi Solen ikke afsætter sin varmestråling jævnt over Jordens overflade. Områderne omkring ækvator opvarmes stærkere end polområderne. Havene opvarmes mindre
end de nærliggende landområder. Over de stærkest opvarmede områder bliver luften også varmere, så
den udvider sig og stiger til vejrs. Herved strømmer den kolde luft fra koldere områder som vinde ind
mod de varme områder. Det er bevægelsesenergien i disse vinde, der kan samles op i vindmøller. Man
regner med, at det kun er ca. 0.1 % af den solstråleenergi, der rammer jorden, som omsættes til vindenergi. Da vindene er fordelt over meget store arealer og højder, er det ikke realistisk at tro, at vindmøller vil kunne levere mere end få procent af menneskehedens samlede energiforbrug.
3. Bølgeenergi. Når vindene blæser hen over havene, får de bølgerne til at rejse sig. En del af vindenergien går over i bølgerne, hvorfra vi kan opsamle en del i bølgeenergianlæg. Det er naturligvis kun
en lille del af atmosfærens vindenergi, der omdannes til bølgeenergi, og det, der dannes, er spredt over
meget store havområder. Da man kun vil kunne bygge bølgeenergianlæg nær kysterne, vil denne energiform kun kunne dække en meget lille del af vort samlede forbrug.
4. Vandkraft. Når Solen skinner på vandoverflader, fordamper noget af vandet. Dampen stiger til
vejrs og føres med vinden til andre steder, hvor den fortættes og falder ned som regn. En lille del af den
samlede mængde regnvand falder i højtliggende bjergområder, hvor det samler sig i søer. Dette vand
har nu en stor potentiel energi, som vi kan udvinde ved at lade det løbe igennem og dermed trække
elturbiner på dets vej tilbage til havene. Denne energi udnyttes allerede i ret stort omfang. Der er kun
begrænsede muligheder for at få mere energi ud af denne kilde, da størstedelen af steder, der kan
udnyttes, allerede bliver udnyttet.
5. Energi fra biomasse. Planter og lavtstående organismer danner biomasse ved at absorbere
solstrålernes energi. Biomasse udgør en bred vifte af forskellige organiske stoffer: det meste som træ,
men også som urter, havplanter, plankton og alle de levende væsner. Denne biomasse kan vi udnytte
som energikilde, idet vi kan få energien ud i form af varme, når vi afbrænder den. Man regner med, at
i alt ca. 0,3 % af den energistrøm i Solens stråler, der rammer Jorden, oplagres i biomasse. Energien i
den samlede årlige produktion af biomasse over hele Jorden ligger omkring 300 Gtoe, hvilket er ca. 30
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gange større end vort nuværende årsforbrug. I øjeblikket dækker biomasse ca. 12 % af menneskehedens samlede energiforbrug. Brugen af biomasse er forholdsvis størst i udviklingslandene, hvor den
benyttes til madlavning og varme. Selvom der er megen energi i den biomasse, der dannes om året, er
det svært at forestille sig, at det vil blive praktisk muligt at forøge biomassens andel i vor samlede
energiforsyning væsentligt. Biomassen er jo spredt over meget store dele af Jordens areal og er derfor
meget upraktisk at samle sammen og bruge i stor målestok.

Opgave 2.4.. Middeleffekttætheden i de bølger, der rammer Jyllands kyst ved Vesterhavet er ca. 10 kW/m. Hvor stor
en del af Danmarks energiforbrug, der er på ca. 5 kW pr. person, kan vi dække med bølgeenergianlæg, hvis vi
antager en virkningsgrad på 10 %, og at kystlinien fra Skagen til grænsen er 400 km lang?

Første søjle i tabel 2.3 viser, i hvor høj grad vi her omkring år 2000 udnytter de fem vedvarende
energikilder. En vurdering af den maksimale, realistiske udnyttelse, der vil kunne opnås om 20 år, er
vist i anden søjle. Disse vedvarende kilder vil tilsammen højst kunne yde omkring 3 Gtoe om året i
2020, altså kun en lille del af de ca. 15 Gtoe, som til den tid vil være vort årlige forbrug. Der er også
gjort forsøg på at forudsige, hvor stort det årlige udbytte af de vedvarende kilder kan blive om hundrede år. Man gætter på, at de tilsammen vil kunne yde måske 5-10 Gtoe om året. Det bliver især
bidragene fra direkte opsamling af solenergien og vindenergi, der kan forøges, medens de andre kilders
bidrag stort set forventes at forblive uændrede.

Aktuel udnyttelse omkring
år 2000
(Gtoe/år)

Maksimal realistisk udnyttelse
omkring år 2020. (Gtoe/år)

Direkte opfangning
af solenergi

0,02

0,36

Vindenergi

0,006

0,2

Bølgeenergi

Forsvindende

0,05

Vandkraft

0,6

0,9

Biomasse

1,2

1,6

Energikilde

Tabel 2.3. Vurdering af de væsentligste vedvarende energikilders potentialer gennem de næste 20 år.

Miljømæssigt er de vedvarende energikilder attraktive. Ingen af dem forurener atmosfæren med kemiske eller andre affaldsstoffer. Ved afbrænding af biomasse dannes der godt nok CO2, som havner i
atmosfæren; men den samme mængde CO2 ville være dannet og sluppet ud, hvis biomassen havde fået
lov til at rådne. Imidlertid vil en stærk forøgelse i brugen af de forskellige vedvarende energikilder
medføre meget store opsamlingsanlæg, som vil kunne mærkes i miljøet. Tabel 2.4 viser, hvor store
dele af menneskehedens nuværende energiforbrug, der dækkes af de forskellige primære energikilder.

2.3.2 De fossile energikilder
Kul, olie og naturgas kaldes fossile energikilder. Gennem de ca. 3,5 milliarder år, der har været liv på
Jorden, er en del af den dannede biomasse blevet aflejret i Jordens øverste lag, hvor den har været
udsat for forskellige tryk- og varmepåvirkninger. En del af dette materiale findes nu i store forekom-
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ster af kul, olie og naturgas, som vi på forskellige måder kan få fat i og udnytte. De fossile energikilder
er altså store lagre for en meget lille del af milliarder af års solenergi, som via fotosyntese er bundet i
disse organiske stoffer.

Energikilde

Kul
Råolie
Naturgas
Atomkraft
(fission)
Vandkraft
Biomasse
(mest træ)
Sol, vind,
bølger m.v.

Andel af det globale
energiforbrug
34 %
23 %
20 %
5%

Kendte og tilgængelige
energireserver, målt i det
Brændstof
antal år, de kan dække Jordens nuværende forbrug
Kul
Råolie
Naturgas
Uran

6%
12 %
Under 1 %

Tabel 2.4. Forskellige energikilders andel af den
globale energiproduktion.

Deuterium

270
40-50
60-70
40-50
(i nuværende
reaktortyper)
2.400-3.000
(i formeringsreaktorer)
Mere end 1 mia.
(i fusionsreaktorer)

Tabel 2.5. Naturlige forekomster af forskellige
råbrændstoffer.

De fossile energikilder dækker i øjeblikket mere end 75 % af menneskehedens energiforbrug, se tabel
2.4. Da der ikke opbygges nye forekomster af disse kilder, vil de på et eller andet tidspunkt kunne blive
opbrugt. Tabel 2.5 viser størrelsen af de kendte forekomster af disse kilder. Det er interessant at
bemærke, at energimængden i den samlede biomasse på Jordens overflade godt nok er mindre end,
men dog sammenlignelig med den samlede energi i de kendte fossile kilder.
Som det fremgår af tabel 2.5, er energien i de fossile kilder stor nok til at dække vort nuværende
energiforbrug i flere hundrede år. Når der alligevel er grund til bekymring allerede nu, skyldes det, at
afbrænding af fossilt materiale forøger luftens CO2-indhold. Fig. 2.2 viser, hvordan CO2-indholdet i
atmosfæren har ændret sig, siden vi for alvor begyndte at afbrænde fossilt materiale til energiproduktion
for ca. 200 år siden. Det forøgede indhold af CO2 i atmosfæren giver anledning til den såkaldte drivhuseffekt, som forhindrer Jordens varmestråler i at trænge ud gennem atmosfæren. Herved vil Jordens
gennemsnitstemperatur stige, hvilket har mange miljømæssige konsekvenser; det vil bl.a. få store
ismængder i polområderne til at smelte, hvorved vandstanden i verdenshavene stiger. Gennem de
seneste år er der set sikre tegn på virkningen af drivhuseffekten, så det er på høje tid at standse eller i
hvert fald bremse udledningen af CO2 i atmosfæren. Afbrænding af fossilt materiale forurener også
vort miljø på andre måder. Vi kender allerede forsuringen af regnvandet, som fører til syge træer og
planter og til forvitring af kalkholdigt bygningsmateriale. Også nedbrydningen af ozonlagene over
polområderne, som beskytter mod Solens ultraviolette stråling, skyldes til dels afbrænding af fossilt
materiale.
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Figur 2.2.
Udviklingen i atmosfærens
CO2-indhold gennem de sidste 200
år målt i ppm (antal CO2-molekyler
pr. million atmosfæremolekyler).

En anden risiko ved fortsat at basere energiforbruget på
fossile kilder er forsyningsstabiliteten. Forekomsterne
af de fossile brændstoffer er koncentreret i forholdsvis
få lokaliteter. Efterhånden som forekomsterne begynder at blive udtømt, vil de regeringer, der behersker disse
lokaliteter, opnå en magtposition, så resten af Verden
kan komme til at lide under deres forgodtbefindende. Energikriserne gennem de sidste 30 år i 1900tallet er blot forløbere for en sådan situation.

2.3.3 Atomkerneenergi
2.3.3.1 Fission
Atomenergi er en ny energiform, som vi kun har kunnet udnytte i de sidste 50 år, men alligevel dækker den nu ca. 5% af Verdens forbrug. Energien frigøres, når tunge atomkerner spaltes, fissionerer. Det
energiproducerende brændstof, uran, findes i naturen. De fleste eksisterende reaktorer, de såkaldte
termiske reaktorer, udnytter kun den lette uranisotop 235U. 235U udgør blot ca. 0,7 % af naturlig uran,
resten er 238U. De såkaldte formeringsreaktorer udnytter alt uranet. Denne reaktortype er endnu under
udvikling og bruges kun i ringe grad. De eksisterende atomkraftværker kan producere energi til priser,
der let kan konkurrere med andre energiformer. Tabel 2.5 viser størrelsen af de kendte forekomster af
uranbrændstof til de to reaktortyper.
Problemet med atomenergien er, at der ved kerneprocesser også dannes farlige radioaktive stoffer.
Selv de termiske reaktorer, der er den mest sikre reaktortype, har haft alvorlige uheld, der har ført til
udslip af radioaktivitet (Three Miles Island i 1979 og Tjernobyl i 1986). Formeringsreaktorerne synes
at ville blive sværere at sikre i tilstrækkelig grad end de termiske reaktorer. Problemerne med radioaktiviteten har bevirket, at der er mange, der føler, at fissionsenergien er for farlig og derfor ikke bør
anvendes. Mange andre mener, at den med et tilstrækkeligt forsknings- og udviklingsarbejde vil kunne
gøres så sikker, at den bør benyttes. Spørgsmålet er jo: hvad er mest farligt: CO2, som havner i naturen
ved afbrænding af fossile brændstoffer, eller en risiko for radioaktive udslip fra atomreaktorer?
2.3.3.2 Fusion
For en fuldstændigheds skyld skal fusionsenergiens muligheder nævnes her. Det vil tage mere end 30
år, før vi kan have fusionskraftværker kørende, og mindst 40 år, før de kan yde væsentlige bidrag til
energiforsyningen. Det vigtigste fusionsbrændstof er tung brint, som findes i vand. Forekomsterne i
verdenshavene er så store, at de vil kunne dække vort energiforbrug i milliarder af år, se tabel 2.5.
Beregninger tyder på, at fusionsenergi vil kunne fremstilles til samme pris som vi nu betaler for energi.
Fusionskraftværker vil også danne radioaktivitet. Dybtgående studier har vist, at radioaktiviteten fra
fusionsværker bliver meget lettere at håndtere end radioaktiviteten fra fissionsværker. Fusionsenergi
er behandlet mere detaljeret i de følgende kapitler.

Resume og konklusioner
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Menneskehedens samlede energiforbrug ligger nu omkring år 2000 på ca. 10 Gtoe om året. Dette
forbrug forventes at blive mere end fordoblet i løbet af de næste 50 år. Den dominerende energikilde er
i øjeblikket de fossile brændstoffer. De dækker tilsammen mere end 75 % af forbruget. I løbet af
relativt kort tid, måske en menneskealder, må vi forudse, at vi ikke længere kan basere hovedparten af
energiforbruget på de fossile kilder. Deres miljøpåvirkning vil blive uacceptabel, og deres forekomster vil efterhånden begynde at blive brugt op. Det sidste vil medføre, at forsyningssikkerheden vil
komme i fare.
Det er bydende nødvendigt, at vi får lagt vort energiforbrug om til andre kilder. De vedvarende kilder
har tilsammen potentialet til at dække en noget større del af forbruget fremover, men det er urealistisk
at tro, at de kan dække en dominerende del af det voksende forbrug. En større udbygning af anlæg til
opsamling og brug af vedvarende energi bliver meget dyrt og har store miljømæssige konsekvenser.
Direkte opfangning af solenergien er den af de vedvarende energikilder, der vil kunne yde det største
bidrag til forsyningen, men skal denne kilde dække en væsentlig del af vort forbrug, vil det kræve, at
meget store arealer dækkes med solfangeranlæg. Samtidig vil det blive nødvendigt, at der udvikles
store - og derfor dyre - energilagringssystemer, som kan sørge for forsyningen, når Solen ikke skinner.
Endelig skal der også etableres store energitransportsystemer, som kan føre energien fra anlæggene til
forbrugerne.
Kerneenergi fra termiske reaktorer kan kun yde et begrænset bidrag på grund af de begrænsede uranforekomster. Kun hvis formeringsreaktoren kan udvikles og gøres tilstrækkelig sikker, kan fission
blive en energikilde, der kan dække en stor del af vort energibehov i flere hundrede år.
Fusionsenergien er en mulig afløser for de fossile energikilder. Den vil med stor sandsynlighed kunne
udvikles, så vi om 40 - 50 år i den har en energikilde med rigelige brændstofforekomster overalt på
Jorden. Dens miljømæssige skadevirkninger og faren for alvorlige radioaktive udslip vil være minimale, og prisen for energien bliver næppe meget forskellig fra det, vi betaler nu.
Der er derfor gode grunde til at forske i fusionsenergien. Det betyder ikke, at forskning i andre kilder
skal standses. Dels er det ikke 100 % sikkert, at det vil lykkes at udvikle fusionsreaktoren, og dels vil
det vare mindst 40 år, før den kan begynde at yde en væsentlig energiproduktion. I mellemtiden er det
derfor vigtigt at begrænse forbruget af de fossile kilder mest muligt, dels ved energibesparelser og dels
ved i størst muligt omfang at udvikle og benytte de andre mindre forurenede kilder.

Oplysningerne ovenfor om de forskellige vedvarende energikilder er i udstrakt grad taget fra forskellige publikationer fra
World Energy Council. Referencer til World Energy Councils publikationer kan findes på IT-adressen:
http://www.worldenergy.org/wec-geis.
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3 Fusionsprocesserne
3.1 Lidt om atomkernefysikkens historie
Vi mennesker har altid været interesseret i at forstå den verden, vi lever i. Allerede de gamle grækere,
400 til 500 år før vor tidsregning, filosoferede over, hvordan alt det stof, som omgiver os, kan opretholde form og konsistens, og hvordan der kan være så mange forskellige stoffer med forskellige egenskaber. De såkaldte atomister antog, at alt stof var opbygget af nogle meget små, uforgængelige byggestene, som de kaldte atomer, hvilket er et græsk ord, der betyder udelelig. Der var på det tidspunkt ingen
eksperimenter, der kunne verificere deres teori, og det var da heller ikke alle tænkere, der troede på
den.
Vi skal helt frem til slutningen af det attende århundrede, før man ved hjælp af eksperimenter kunne
begynde at afklare stoffernes opbygning på mikroniveau. Det blev kemien, der ydede de første store
bidrag, som førte til opstillingen af Dimitri Mendelejeffs (1834 – 1907) periodiske system i 1869.
Omkring 1910 viste Ernest Rutherford (1871 – 1937), at næsten hele et atoms masse er samlet i en
meget lille kerne. Straks derefter kom så Niels Bohrs (1885 – 1962) atommodel med elektronerne
bevægende sig i faste baner omkring kernerne. Fysikkens største problem i første halvdel af det tyvende århundrede blev så at undersøge og forstå opbygningen af de forskellige grundstoffers kerner.
Omkring 1930 var man nået så langt, at man vidste, at atomkernerne bestod af to slags byggestene, de
såkaldte nukleoner: protoner og neutroner, og at de var bundet sammen af kernekræfter. Man havde nu
også Einsteins formel for ækvivalensen mellem energi og masse, E = mc2, og man kunne derfor blot
ved at veje de enkelte grundstoffers masse beregne, hvor megen energi, der var medgået som bindingsenergi til at holde dem sammen. Resultatet af sådanne undersøgelser kan ses på figur 3.1, hvor bindingsenergien pr. nukleon er vist som funktion af det nukleare massetal, A, for en række stabile kerner og
tritium.
Figur 3.1. Bindingsenergi pr.
nukleon for de stabile
atomkerner samt for tritium.

Kurven viser, hvor megen energi der medgår til at adskille en given kerne i frie nukleoner. Den viser
dermed også, hvor megen energi der frigøres, når der af et antal nukleoner dannes en kerne. At kurven
har maksimum omkring A = 50, betyder, at der er to muligheder for at frigøre energi ved kerneprocesser:
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1) Spaltning eller fission af tunge kerner til lettere kerner med massetal nær 50. Fissionsprocesser
giver op til 1 MeV pr. nukleon, og det er dem, der udnyttes i fissionskraftværker.
2) Sammensmeltning eller fusion af lette kerner til tungere kan give adskillige MeV pr. nukleon.
Da man i begyndelsen af 1930´erne var blevet klar over, at der ved fusion kunne afgives store energimængder, fik man løst et gammelt problem: nemlig hvor den energi, som Solen og stjernerne udsender
og har udsendt i milliarder af år, stammer fra. Nu blev det klart, at den stammer fra fusionsprocesser i
deres indre. Samtidig stillede man sig så spørgsmålet, om fusion kunne blive en energikilde, som
menneskeheden kunne udnytte. På figur 3.2 vises et kort uddrag fra en artikel om dette fra Scientific
American fra juni 1932.
Figur 3.2.
Uddrag fra artiklen
MODERN ALCHEMY
af W.D. Harkins i
Scientific American,
juni 1932, side 350 til 353.

Der skulle gå mere end 20 år, før man i midten af 1950´erne begyndte en koncentreret forskning rettet
mod fredelig udnyttelse af fusionsenergien. Det skete først, da man i 1952 havde demonstreret, at
fusionsenergi kunne bruges til militære formål i de såkaldte brintbomber.
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3.2 Fusionsreaktorens virkemåde
I dette afsnit ser vi på de krav, der skal opfyldes for at få en fusionsreaktor til at fungere. Vi skal se,
hvilke lette atomkerner, der kan bruges som brændstof, og hvordan og i hvor store mængder vi vil
kunne skaffe os disse brændstoffer. Vi skal diskutere, hvordan forbrændingen vil foregå i reaktoren, og
beregne, hvor stor den producerede effekttæthed bliver, og dermed de krav, der skal opfyldes med
hensyn til temperatur og effektiv indeslutning af brændstoffet. Til sidst i afsnittet vil vi se på, hvor
langt forskningen er nået med hensyn til at kunne opfylde sådanne krav. En diskussion af udsigterne
til, at vi en gang vil kunne bygge et virkeligt fusionskraftværk, henlægges til slutningen af bogen.

3.2.1 Fusionsprocesser, der er egnet til en fusionsreaktor
Der er mange fusionsprocesser, der i princippet ville kunne udnyttes i en fusionsreaktor, idet alle
stoffer med massetal under ca. 50 kan afgive energi ved fusion (se figur 3.1). Det er imidlertid kun
nogle få af processerne, som både er så lette at få til at forløbe og afgiver så megen energi, at de er
interessante for fusionsforskningen. De mest interessante er:
D + D 6 3He + n + 3,25 MeV

(I)

D + D 6 T + p + 4,0 MeV

(II)

D + T 6 4He + n + 17,6 MeV

(III)

D + 3He 6 4He + p + 18,3 MeV

(IV)

Her står D for den tunge brintisotop deuterium. En D-kerne kaldes også en deuteron, og den har en
proton og en neutron i sin kerne. T står for den supertunge brintisotop tritium. En T-kerne kaldes også
en triton, og den har en proton og to neutroner i kernen. n og p står for henholdsvis en neutron og en
proton. Protonen er jo den almindelige brintkerne, som også skrives 1H. 3He står for en kerne af helium
med massetallet tre (to protoner og en neutron), og 4He er en heliumkerne med massetallet fire (to
protoner og to neutroner). 4He kaldes også en α-partikel, da det er den, der udsendes fra α-radioaktivt
stof. Energienhederne eV, keV og MeV bruges meget inden for kernefysikken. Der gælder 1 eV = 1,6
·10-19 J. De energimængder, der frigøres ved processerne, optræder som kinetisk energi på de dannede
partikler; fx deles i processen (III) de 17,6 MeV med 3,52 MeV på α-partiklen og 14,1 MeV på
neutronen.

Opgave 3.1. Atomkerners vægt angives ofte i enheden u, hvor 1 u er 1/12 af vægten af 12 C-kernen = 1.66057·10 –27
kg. Det opgives, at en D-kerne vejer 2,013488 u, en T-kerne vejer 3,015404 u, en 4He-kerne 4,001476 u og en
neutron 1.008632 u. Vis at processen (III) er i overensstemmelse med Einsteins lov Q =)m c2, hvor Q er den energi,
der dannes i en proces, hvor massetabet er )m, og c er lysets hastighed = 2.99793· 108m/s.
Opgave 3.2. Se på fusionsprocessen (III). Når D- og T-kernerne er kommet så tæt sammen, at processen forløber,
danner de en kerne, der indeholder begge partikler, og som kun lever meget kort tid. Lad os antage, at denne store
kerne ligger stille, før den spaltes i en neutron og en 4He-partikel. Det vil sige, at systemets impuls er nul. Under
spaltningen bevares impulsen, dvs. de to partikler skydes væk fra hinanden på en sådan måde, at den ene partikels
masse gange dens hastighed er lig den anden partikels masse gange dens hastighed. De to partikler deler de 17,6
MeV, som så optræder som kinetisk energi på disse partikler. Beregn hvor meget kinetisk energi, der tilfalder henholdsvis heliumpartiklen og neutronen. Sammenlign med teksten.
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3.2.2

Forekomster af fusionsbrændstoffer i naturen

I listen over de fire fusionsprocesser, der er mest interessante for fusionsforskningen, indgår D, T og
3
He som brændstoffer. Deuterium findes i store mængder i naturen, idet ca. 0,015% af brintatomerne i
alle naturlige brintforekomster og dermed også af al den brint, der findes i vand, er deuterium. Deuterium er meget let og billig at udvinde af vand. Hvis vi tænker os, at en af hver af de fire processer
forløber, er det samlede resultat:
6 D 6 2 4He + 2 p + 2 n + 43,2 MeV,
hvor vi altså ved at lade seks D-kerner undergå fusion har opnået 43,2 MeV. Man kan nu let beregne,
at den mængde deuterium, der findes i en liter vand ved fusion efter ovenstående processer vil afgive
en energimængde, som svarer til brændværdien af ca. 300 liter olie. Verdenshavene repræsenterer altså
en uhyre stor energikilde for os.
Opgave 3.3. Gennemfør beregninger, der viser, at fusionsenergien i den deuteriummængde, der findes i en liter
vand, svarer til brændværdien af ca. 300 liter olie, og giv en vurdering af, hvor mange år verdenshavenes deuteriumindhold ville kunne dække vort nuværende energiforbrug.

D + T processen (III) er den af alle fusionsprocesser, der er lettest at få til at forløbe, og derfor bliver
det nok den, som vil blive benyttet i de første fusionskraftværker. Ved siden af deuterium kræver denne
proces også tritium som brændstof. Tritium er en radioaktiv brintisotop med en halveringstid på godt
12 år og findes derfor ikke i naturen. Det vil imidlertid kunne fremstilles i selve reaktoren, idet man
lader de neutroner, der er dannet ved fusionsprocesserne, indfange i en litiumholdig afskærmning
omkring reaktoren. Herved dannes der tritium efter de to reaktioner:
Li + n 6 T + 4He

(V)

Li + n 6 T + 4He + n

(VI)

6

7

Det dannede tritium skal så blot udvindes af afskærmningen og føres ind i reaktoren som brændstof.
For reaktorer, der arbejder med denne proces, bliver det primære brændstof ved siden af deuterium
altså litium, og det er de naturlige litiumforekomster, der bestemmer, hvor meget energi vi kan udvinde. De kendte litiumforekomster er store nok til at dække vort nuværende energiforbrug i meget
mere end 1000 år.
Processer (I), (II) og (III) danner alle neutroner som fusionsprodukt. Disse neutroner skal indfanges i
en afskærmning omkring reaktoren, hvilket medfører, at afskærmningsmaterialet bliver radioaktivt,
således at der skal tages specielle forholdsregler for at undgå, at denne radioaktivitet slipper ud. Processen (IV) har speciel interesse, fordi den ikke danner neutroner, men kun helt uskadelig helium og
brint. Der er derfor argumenter for at benytte denne proces i fusionsreaktorer. Et problem med denne
proces er, at den som brændstof bruger 3He, som ikke findes i naturlige forekomster her på Jorden. 3He
findes imidlertid i store mængder på Månens overflade, og der er faktisk gennemført store papirprojekter, der viser, at det vil være praktisk muligt at hente dette helium ned på Jorden og bruge det i
fusionsreaktorer til en acceptabel pris.
Det 3He, som findes på Månen stammer fra solvinden, der er en strøm af ladede partikler, bl.a. 3He,
som Solen sender ud i alle retninger i verdensrummet. Når solvindens 3He-partikler rammer Månen,
trænger de ind i og bindes i det materiale, der dækker overfladen, og det er herfra, vi vil kunne udvinde
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det. Der er to grunde til, at solvindens heliumpartikler ikke findes på Jorden. For det første har Jorden
i modsætning til Månen et magnetfelt, som afbøjer de ladede solvindspartiklers baner, så kun få når
ind til Jorden. For det andet har Jorden også i modsætning til Månen en atmosfære, som standser de
indfaldende partikler i de øverste lag. 3He-partiklerne er så lette, at de i stedet for at falde ned mod
jordoverfladen stiger til vejrs og forlader atmosfæren.
Opgave 3.4. I denne opgave ser vi på forbruget af brændstof i henholdsvis en fusionsreaktor og et oliefyret elværk.
De producerer samme begge 1000 MW. Fusionsværket producerer energi ved processen (III).
1. Beregn hvor mange kilogram D + T brændstof, dette kraftværk bruger på et år.
2. Beregn for sammenligning det antal kilogram olie, det oliefyrede elværk bruger pr. år. Hvor mange kubikmeter
fylder denne oliemængde?

3.2.3 Termonuklear fusion. Plasmabegrebet
Det er svært at få fusionsprocesserne til at forløbe i en fusionsreaktor. For at fusionere skal de to kerner
på venstre side af reaktionerne (I) - (IV) bringes meget tæt sammen. Afstanden skal helt ned omkring
2·10-14 m, som er tæt ved kernernes diametre. Da begge kerner er positivt ladede, frastøder de hinanden
med elektriske coulombkræfter, og det er svært at få dem tæt nok sammen.
En fusionsreaktor vil komme til at arbejde efter det såkaldte termonukleare princip. Brændstoffet, dvs.
passende mængder af de stoffer, der står på venstre side af den valgte fusionsreaktion (I) - (IV), opvarmes i et reaktorkammer. Når temperaturen er tilstrækkelig høj, vil partiklernes kinetiske energi i deres
termiske bevægelser, være stor nok til, at de under sammenstød kommer så tæt til hinanden, at de
fusionerer. Ved de fusionsprocesser, der nu finder sted, dannes der energi. Denne energi, som optræder
som kinetisk energi på de nye partikler, der er dannet i fusionsprocessen, vil dels gå til at opretholde
temperaturen i brændstoffet, så fusionsprocesserne kan fortsætte, og dels udnyttes til fx elfremstilling.
Det forhold, at det er partiklernes termiske energi, der forårsager processerne, har ført til betegnelsen
termonuklear fusion.
Det vises senere i bogen, at de temperaturer, der er nødvendige i fusionsreaktorer, er meget høje,
nemlig af størrelsesordenen 100 millioner K. Det er disse høje temperaturer, der er det store problem
i fusionsforskningen. For det første er det et problem at opvarme fusionsbrændstoffet tilstrækkeligt.
Men det er et endnu større problem, at det varme brændstof ikke må komme i berøring med væggene
i den omgivende reaktorbeholder, da det så omgående ville blive afkølet, og fusionsprocesserne ville
gå i stå. Det varme brændstof skal altså hænge som en samlet sky i reaktorbeholderen uden berøring
med dens vægge.
Under opvarmningen vil brændstoffet allerede ved en temperatur på få tusinde K blive ioniseret. Der
sker det, at de enkelte atomers termiske energi vokser under opvarmningen, hvilket bevirker, at de, når
de støder mod hinanden, slås i stykker i positivt ladede kerner og negative elektroner. Man siger, at de
ioniseres. Brændstoffet i en fusionsreaktor kommer altså til at bestå af en blanding af ladede partikler.
En sådan gas af ladede partikler kaldes et plasma. Bemærk, at udadtil er et plasma elektrisk neutralt,
da det indeholder lige megen positiv og negativ ladning.
At fusionsbrændstoffet er et plasma, har stor betydning for arbejdet med at løse de to nævnte problemer med at opvarme fusionsplasmaet til ca. 100 millioner K og holde det indesluttet og isoleret. Fx
kan man opvarme et fusionsplasma ved at bestråle det med elektromagnetisk stråling, da ladede par-
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tikler jo påvirkes af elektromagnetiske bølger. Man tænker sig at den isolerede indeslutning kan opnås
ved at generere passende magnetfelter i reaktorkammeret. De ladede plasmapartikler påvirkes jo af
magnetfelter. I de følgende kapitler omtales forskellige plasmaegenskaber, som har betydning for
fusionsforskningen, bl. a. hvordan plasmaer kan holdes indesluttede i magnetfelter, og hvordan de kan
opvarmes.
Som vist i boks 3.2 kan man ud fra forskellige kendte fysiske egenskaber ved de brændstoffer, der
indgår i fusionsprocesserne (I) – (IV) beregne, hvor stor den producerede fusionseffekttæthed er i en
given reaktor. Ved fusionseffekttætheden forstås den mængde energi, der produceres pr. sekund og pr.
kubikmeter i fusionsbrændstoffet. Denne effekttæthed viser sig at afhænge af brændstoffets temperatur og desuden at være proportional med tæthederne af de to slags brændstofatomer, der indgår i
processerne. Temperaturafhængigheden for en given fusionsreaktion, (I) - (IV), udtrykkes ved en
funktion, som er beregnet i boks 3.2, og som benævnes F<(vr) vr>. Det er også vist i boks 3.2, at
fusionsprocessen (III) mellem deuterium og tritium er den af alle fusionsprocesser, der er lettest at få
til at forløbe, idet det er den, som kræver den laveste temperatur i fusionsplasmaet. Da det derfor må
forventes, at det bliver den, der vil blive benyttet i de første fusionsreaktorer, vil vi koncentrere os om
den. Endelig viser det sig, at effekttætheden bliver størst, hvis tæthederne i plasmaet af deuterium og
tritium er lige store. Vi ser altså på et fusionsplasma, hvor nD = nT = n/2, hvor n altså er summen af
deuterium- og tritiumtæthederne. For dette plasma udtrykkes effekttæthedens temperaturafhængighed
som
PDT(T)= 0.7 · 10-12 n2 <FDT(vr) vr> W/m3.
(3.1)
Dette udtryk er i fuld overensstemmelse med formel (B.3.2.7) i boks 3.2. Kurven a) på figur 3.3 viser
PDT(T)/n2 som funktion af temperaturen
Bemærk, at der på figur 3.3 og på flere andre figurer, hvor forskellige størrelser er vist som funktioner
af temperaturen, optræder to temperaturenheder på abscisseaksen; dels den velkendte temperatur, T,
som måles i Kelvingrader, K, og dels den såkaldte kinetiske temperatur, Tkin, som måles i energienheder, her i eV eller keV. Inden for fusionsfysikken viser det sig praktisk at arbejde med den kinetiske
temperatur. I boks 3.1 forklares sammenhængen mellem T og Tkin.

Boks 3.1 Kinetisk temperatur
Sammenhængen mellem temperaturen T, der måles i K, og den kinetiske temperatur Tkin, der måles i
energienhederne J eller eV, er en proportionalitet, hvor Tkin = kT. Boltzmanns konstant k = 1,381 · 10-23 J/
K = 8,620 · 10-5 eV/K, således at
Tkin(målt i eV) = 8,620 · 10-5 T(målt i K).

(B.3.1.1)

Til kelvintemperaturen T = 105/ 8,620 K = 11600 K svarer en kinetisk temperatur Tkin på 1 eV. Til fusionstemperaturer på ca. 100 millioner K svarer kinetiske temperaturer på ca. 10 keV.
Når fusionsforskere ofte foretrækker at måle temperaturer i energienheder, i praksis i eV eller keV, skyldes det, at der i en gas er en simpel sammenhæng mellem den kinetiske temperatur og middelværdien af
partiklernes termiske energi, Emiddel. Denne sammenhæng er Emiddel = 3kT/2 = 3Tkin/2. Ligeledes er der en
simpel sammenhæng mellem den kinetiske temperatur og trykket. Disse sammenhænge behandles mere
udførligt i Boks 3.2.
Opgave B.3.1.1. Beregn den kinetiske temperatur Tkin i eV, som svarer til stuetemperaturen T = 300 K.
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Figur 3.3.
Forskellige effekttætheder
i et D+T fusionsplasma,
hvor tæthederne
nD = nT = n/2, som
funktion af temperaturen.
a) PDT(T)/n2,
b) Pselvopv.(T)/n2,
c) Pudstrål./n 2.

Opgave 3.5. I et almindeligt kraftværk, der forbrænder fossile brændstoffer, produceres der i forbrændingsovnen en
varmeeffekttæthed af størrelsesordenen 1-10 MW/m3. Betragt en fusionsreaktor, der ved en temperatur på 100 mio.
K forbrænder en blanding af D og T, hvor nD = n T = n/2 = 1020 m-3.
1. Find ud fra kurven a) på figur 3.3 den fusionseffekttæthed, der produceres i reaktoren.
2. Beregn for sammenligning den middeleffekttæthed, der produceres i Solen. Det opgives, at Solens radius RSol = ca.
7· 108 m. Solkonstanten er givet i opgave 2.3.
3. Beregn, også for sammenligning, middeleffekttætheden, som produceres i et menneskeligt legeme på 100 kg, der
er i hvile og forbrænder 100 W.
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Boks 3.2§ Lidt gasteori og den producerede effekt i et fusionsplasma.
I denne boks skal vi beregne den fusionseffekt, der produceres i et fusionsplasma som funktion af tætheden og temperaturen. For at gennemgå disse beregninger er det nødvendigt at lære kinetisk gasteori om,
hvordan partiklerne bevæger sig i en gas, og lidt om fysikken bag kernereaktioner.

B.3.2.1

Kinetisk gasteori

Vi ser på en gas af atomare partikler med en tæthed n og en temperatur T. Partiklerne bevæger sig rundt
mellem hinanden i alle retninger og med alle mulige hastigheder. Jo højere temperaturen er, des hurtigere farer de rundt. Der er imidlertid en fysisk lov fra varmelæren, der fortæller os, hvordan partiklerne
er fordelt over alle disse mulige hastigheder. Denne lov udtrykkes ved det, der kaldes fordelingsfunktionen
f(vx,vy,vz), hvor vx, vy og vz er hastighedskomposanter i henholdsvis x-, y- og z- retningerne.
For at simplificere behandlingen vælger vi kun at interessere os for, hvordan partiklernes hastigheder er
fordelt i én retning, menlig i x-retningen. Det beskrives ved den endimensionle fordelingsfunktion f(vx),
som vises på figur B.3.2.1.
Figur. B.3.2.1.
Maxwells
fordelingsfunktion
i én dimension.

Fordelingsfunktionen f(vx) er defineret som følger. Man vælger en værdi for vx, som afsættes på abscisseaksen. Omkring vx indtegnes et snævert interval )vx. f(vx) er nu defineret ved, at produktet f(vx))vx er
antallet af partikler i rumenheden, som har deres hastighed i x-retningen liggende i intervallet )vx omkring vx. I varmelæren vises, at f(vx) er en universel funktion, der kun afhænger af temperaturen, og som
udtrykkes matematisk ved den såkaldte Maxwellfordeling
f(vx) = n(m/2BkT)½ exp(-mvx2/2kT),

(B.3.2.1)

som er er vist på figur B.3.2.1. Bemærk, at f(vx))vx er arealet under kurven af den skraverede strimmel,
der har bredden )vx. Tænker vi os, at vi lægger smalle strimler som den skraverede tæt ved hinanden
langs hele vx –aksen, fremgår det, at arealet under f(vx) er lig med partikeltætheden n. Matematikere
udtrykker dette ved et integral, nemlig n = ∫ ∞−∞ f(v x )dv x . Ud fra definitionen af f(vx))vx ovenfor fremgår
også, at f(vx))vx er tætheden af partikler, hvis hastighed ligger i intervallet )vx omkring vx
Lad os ud fra kurven på figuren beregne middelværdien af partiklernes termiske energi i deres bevægelse
i x-retningen. Vi ser først på de f(vx))vx partikler i den skraverede strimmel omkring vx; de har alle
bevægelsesenergien mvx2/2, så bidraget fra disse partikler til den samlede energi er mvx2 f(vx))vx/2.
Lægger vi bidragene fra alle de tænkte skraverede strimler sammen, får vi den samlede kinetiske energi
i bevægelserne i x-retningen. Dividerer vi dette med antallet n af partikler i rumenheden, får vi middel-
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energien Emiddel,x = kT/2 = Tkin/2. Matematisk udtrykkes dette
nEmiddel,x =

4

*-4 ½mv

2

x

f(vx)dvx = nTkin/ 2 .

Da partiklernes fordelingsfunktioner i y- og z-retningerne har nøjagtig samme form som (B.3.2.1), er
også Emiddel,y = Emiddel,z = Tkin/2. Den resulterende middelværdi af partiklernes termiske energi er altså
Emiddel = 3Tkin/2. Bortset fra den lille faktor 3/2 er den kinetiske temperatur således lig med partiklernes
middelenergi.
Tilsvarende er der tæt sammenhæng mellem temperaturen og trykket i en gas. Vi ser igen på en gas med
tætheden n og temperaturen T, og vil beregne trykket mod en væg, der står vinkelret på x-aksen. Hastighedsfordeling over vx er igen (B.3.2.1). Tryk er defineret som kraft pr. arealenhed. Kraften, som påvirker
væggen, skyldes, at partikler, der rammer væggen, reflekteres, og derefter bevæger sig væk fra væggen
med samme fart. De er altså blevet accelereret væk fra væggen, hvilket kræver, at de har været påvirket
af en kraft fra væggen ind mod gassen. Ifølge Newtons tredje lov påvirker partiklerne så væggen med en
lige så stor modsatrettet kraft. Den er altså rettet vinkelret ind mod væggen. Det er denne kraft, der giver
anledning til trykket.
Lad os betragte en partikel med massen m, som bevæger sig med hastigheden vx mod væggen, og som
derfor har impulsen p = mvx i x-retningen (se figur B.3.2.2). Efter at have stødt mod væggen har den
hastigheden -vx, og impulsen -p, som jo begge peger i den negative x-retning. Dens impulsændring under
stødet er derfor )p = -2mvx, medens væggen har fået tilført en impuls )p = 2mvx, som peger i xretningen. Lad os beregne den impulstilvækst, )pvæg, som en arealenhed får tilført fra alle de partikler,
der rammer den i løbet af et tidsrum )t. I løbet af )t vil alle partikler, som har hastigheden vx, og som
befinder sig i en kasse med arealenheden som endeflade og med længden vx)t, ramme arealenheden og
blive reflekteret. Idet vi benytter fordelingsfunktionen (B.3.2.1) og figur B.3.2.1, finder vi, at dette antal
er vx)tf(vx))vx. Disse partikler giver arealenheden impulstilvæksten 2mvx vx)t f(vx))vx. For at beregne
den samlede impulspåvirkning fra alle partikler, der i )t rammer arealenheden, skal vi igen dele fordelingsfunktionen op i smalle strimler af tykkelsen )vx og dernæst addere bidragene fra de enkelte strimler.
Matematisk udtrykkes denne addition igen ved integralet
4

)pvæg = *0 2mvx vx)t f(vx)dvx.

(B.3.2.2)

Grænserne 0 og 4 ved integraltegnet betyder, at man kun skal medregne bidrag fra hastigheder i intervallet 0 6 4. Det er jo kun partikler med positive hastigheder, der rammer arealenheden. Indsættes f(vx) fra
(B3.1.2) i (B.3.1.3) og gennemføres integrationen, findes
)pvæg = )tnkT.

(B3.2.3)

For at beregne trykket benytter vi Newtons anden lov på arealenheden. Idet kraften, der påvirker arealenheden, kaldes Fvæg, kan den lov skrives på formen
Fvæg = )pvæg/)t.

(B.3.2.4)

Idet trykket, p, er defineret som kraften pr. arealenhed, får vi direkte af (B.3.2.3) og (B.3.2.4)
p = n kT = nTkin..

(B.3.2.5)

Trykket i en gas er altså blot den kinetiske temperatur ganget med partikeltætheden. Bemærk også, at
trykket er 2/3 af den termiske energitæthed, nEmiddel, som er beregnet ovenfor.
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Figur B.3.2.2.
Beregning af
partikeltrykket
på en væg.

Opgave B.3.2.1. Beregn de tre integraler i teksten ovenfor og vis, at de givne resultater er korrekte. Løsning
af denne opgave kræver et elementært kendskab til integralregning.

B.3.2.2 Beregning af den producerede effekt i et fusionsplasma
I dette afsnit vises, hvordan fusionseffekttætheden kan beregnes som funktion af temperaturen i fusionsplasmaer. For at gennemføre disse beregninger er det nødvendigt at indføre et generelt begreb, nemlig
tværsnittet for fysiske processer.

B.3.2.2.1 Fusionsprocessernes tværsnit
Mange fysiske processer er betinget af en form for kollisioner mellem de partikler, der reagerer med
hinanden. Der kan være tale om atomare processer som fx fusionsprocesserne, hvor der sker fysiske
omdannelser af de reagerende partikler, men der kan også være tale om stød, hvor to partikler blot
vekselvirker på en sådan måde, at deres hastigheder ændres. Inden for den del af fysikken, der behandler
sådanne problemer, arbejder man med et begreb, som kaldes processernes reaktionstværsnit eller blot
tværsnit.
Figur B.3.2.3.
Tværsnittet for en proces mellem
partiklerne A og B. p er den
aktuelle stødparameter. p0 er
grænseværdien for stødparameteren,
der netop fører til processen.
F =B p0 2er således tværsnittet for
processen.

For at forklare begrebet reaktionstværsnit ser vi på figur B.3.2.3, hvor man ønsker at få en proces mellem
partiklerne A og B. A ligger stille, mens B er accelereret til en passende hastighed mod A uden dog at
ramme helt lige på. Vi ser på forholdene i det plan a, som ligger vinkelret på B´s bane og indeholder A.
Stødparameteren p er afstanden mellem det punkt, hvor B´s bane skærer a, og A. Hvis p er mindre end en
grænseværdi p0, kommer A og B hinanden tilstrækkelig nær til, at processen forløber. Hvis p derimod er
større end p0, forløber processen ikke. Bp02 er altså arealet af den cirkel, inden for hvilken B´s bane
skal skære planen a, for at processen kan finde sted. Dette areal kaldes processens tværsnit og
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benævnes ofte F. I SI-systemet måles tværsnit i m2, men man bruger ofte en enhed, der kaldes barn, hvor
1 barn = 10-28 m2. Barn betyder lade på engelsk; det kom ind i fysikersproget under målinger af nogle
tværsnit, som var meget store, omkring en barn; derfor sagde man, at partiklerne var så store som en
lade(port) at skyde på.
Fusionstværsnittene kan måles på som antydet på figur B.3.2.4. Man har en sky af deuteroner, tritoner
eller 3He-partikler med kendt tæthed, n, i en beholder. Skyens temperatur er så lav, at partiklernes kan
antages at ligge stille. Ind mod skyen sendes stråler af deuteroner. Disse positive deuteroner dannes i
ionkilden og diffunderer ud i accelerationsrøret, hvor de accelereres gennem et elektrisk spændingsfald,
U. Da deuteronerne har enhedsladning e, får de en kinetisk energi, eU, når de løber gennem spændingsfaldet. Når deuteronerne passerer gennem skyen, der har længden l i strålernes retning, vil nogle af dem
undergå fusion. Tætheden i skyen er så tilpas lille, at kun en meget lille del af deuteronerne fusionerer i
den. Herved opnår man, at strålen har samme styrke gennem hele skyen; partiklerne i skyen ”skygger”
ikke for hinanden.

Figur B.3.2.4.
Opstilling til måling af
fusionstværsnit. En kasse
med kolde partikler
bombarderes med en stråle
af deuteroner med kendt
energi. Antallet af
fusionsprocesser måles med
tællere omkring beholderen.
Disse tællere er ikke vist på
figuren.

Ved at måle styrken, s, i deuteriumstrålen, dvs. antallet af deuteroner, der pr. sekund løber i strålen, og
samtidig måle antallet af fusionsprocesser, a, der pr. sekund finder sted i skyen, kan fusionstværsnittene,
F, bestemmes. Processerne kan detekteres med tællere (ikke vist på figuren) omkring kammeret, som
måler antallet af neutroner eller protoner, der rammer dem. Vi ser på et tænkt rør i skyen, der ligger med
sin akse i strålens retning og har et tværsnitsareal A. I dette rør er der i alt nlA partikler, som tilsammen
repræsenterer et reaktionstværsnit på FnlA. Sandsynligheden, S, for, at en enkelt partikel i D-strålen
undergår fusion i røret, er dermed S = FnlA/A = Fnl. Af de s partikler, der pr. sekund passerer skyen,
undergår a fusion, dvs. sandsynligheden for at en deuteron undergår fusion i skyen kan også udtrykkes
som S = a/s. Vi finder derfor, F = a/nls, som udtrykker fusionstværsnittene alene ved målelige størrelser.
Resultaterne af tværsnitmålinger for fusionsprocesserne (I) til (IV) er vist på figur B.3.2.5. Kurven mærket FDD repræsenterer summen af tværsnittene for processerne (I) og (II), som har næsten samme tværsnit ved alle energier. Som det ses, er tværsnittene størst for deuteronenergier i området 100 til 1000 keV,
og tværsnittene for D + T processen er væsentlig større end for de andre processer. Som vi senere skal se,
er det disse store D + T tværsnit, der gør, at D + T processen er meget lettere at få til at forløbe i en
fusionsreaktor end de andre processer.
Opgave B.3.2.2. Beregn hvor megen kinetisk energi, to deuteroner, der skydes direkte mod hinanden med
samme fart, skal have for at komme ind på en afstand af 2 · 10-14m. Udtryk energien i keV og sammenlign
med figur B.3.2.5.
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Figur B.3.2.5.
Reaktionstværsnit for de fire
fusionsprocesser (I) - (IV).
(1barn = 10-28 m2).
FDD-kurven repræsenterer
summen af tværsnittene for
processerne (I) og (II).

B.3.2.2.2

Reaktionshastighed og effekttæthed i fusionsplasma

Vi skal beregne det antal fusionsreaktioner, der sker pr. sekund og rumenhed i et plasma. Denne reaktionshastighed ganget med den fusionsenergi, der dannes i en enkelt reaktion, giver så fusionseffekttætheden. For at vise forløbet af beregninger af reaktionshastighederne, ser vi på D + T reaktionen (III).
Reaktionshastighederne for de øvrige reaktioner findes på analog måde.
Figur B.3.2.6.
Fusion mellem en deuteron
med hastigheden vD og
hvilende tritoner.

Vi ser på situationen på figur B.3.2.6, hvor vi har en sky af stilleliggende tritoner med tætheden nT. En
deuteron med hastigheden vD bevæger sig gennem skyen. I tiden )t løber deuteronen længden L gennem
skyen, hvor L = vD)t. Vi tænker os en kasse i skyen med længden L i vD´s retning og med tværsnitsarealet
A. Denne kasse indeholder nTLA tritoner, hver med et fusionstværsnit FDT, så deres samlede tværsnitsareal bliver nTLAFDT. På figur B.3.2.6 vises til venstre en skitse af kassen med tritonerne og til højre et
tværsnit af kassen med arealet A, hvorpå alle reaktionstværsnittene for kassens tritoners er projiceret.
Den indkommende deuterons sandsynlighed, S, for at fusionere i løbet af den tid )t, den befinder sig i
kassen, er derfor lig med tritonernes samlede fusionstværsnit divideret med kassens tværsnitsareal, altså
S = nT LAFDT/ A = nTLFDT.

(B.3.2.6)

Indsættes heri den ovenfor fundne værdi for L og divideres med )t, får vi, at sandsynligheden pr. tidsenhed for, at en deuteron undergår fusion, er
s = nT vD FDT.

(B.3.2.7)
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Tværsnittet FDT aflæses på figur B.3.2.5 ved deuteronenergien mDvD2/2.
I en deuteronsky med tætheden nD, der bevæger sig i tritonskyen med hastigheden vD, har hver af
deuteronerne sandsynligheden s for at fusionere pr. tidsenhed. Reaktionshastigheden bliver derfor
R = nD nT vD FDT.

(B.3.2.8)

I en deuteronsky, der bevæger sig med den relative hastighed vr gennem en tritonsky, er reaktionshastigheden produktet af de to tætheder, den relative hastighed og fusionstværsnittet ved deuteronenergien
mD vr2/2.
I et fusionsplasma bevæger alle deuteronerne sig ikke med samme fart gennem tritonerne. Begge slags
partikler bevæger sig rundt mellem hinanden i deres termiske bevægelser. At beregne reaktionshastigheden
ved forskellige temperaturer i et sådant plasma er et stort regnearbejde. Her antyder vi blot den fremgangsmåde, der benyttes ved sådanne beregninger, og giver så resultatet.
Vi ser på 1 rumenhed af et fusionsplasma med deuterontætheden nD, tritontætheden nT og temperaturen
T. Vi ser først på de deuteroner, der har en bestemt hastighed vD = (vx,, vy, vz). Antallet af deuteroner med
denne hastighed bestemmes ud fra den tredimensionale fordelingsfunktion, der blev nævnt B.3.2.1. Derefter vælger vi tritoner med en anden hastighed vT og bestemmer antallet af tritoner ud fra deres fordelingsfunktion. (B.3.2.8) giver os så bidraget til reaktionshastigheden fra disse to partikelgrupper. Vi deler
derefter alle tritonerne op i alle mulige hastigheder og beregner ved hjælp af (B.3.2.8) bidraget til reaktionshastigheden fra vor deuterongruppes reaktioner med hele tritonskyen ved at addere bidragene fra hver af
tritongrupperne. Endelig beregner vi den samlede reaktionshastighed ved at udføre beregninger som de
ovennævnte for deuteroner med alle mulige hastigheder og addere de enkelte bidrag.
Der er udarbejdet edb-programmer, der hurtigt kan udføre sådanne beregninger. Resultatet er, at reaktionshastigheden er givet som produktet af tæthederne af de to reagerende partikelarter og en funktion, som
kun afhænger af temperaturen i plasmaet. Denne funktion har samme form og dimension som de to
sidste faktorer, vDFDT, i (B.3.2.8), og den repræsenterer en middelværdi over alle mulige relative hastigheder mellem de reagerende partikler ganget med det tilsvarende reaktionstværsnit. Funktion kaldes
derfor middelværdien af produktet af den relative hastighed mellem partiklerne og fusionstværsnittet
ved den deuteronenergi, der svarer til denne hastighed, og den betegnes ved <F(vr)vr>. Tegnene < og >
omkring et udtryk bruges inden for matematikken til at betegne, at der er tale om en middelværdi.
Således beregnede værdier for <F(vr)vr> er vist på figur B.3.2.7 for processerne (I) til (IV) som funktion
af temperaturen.
Det fremgår af figuren, at D + T reaktionen har de største <F(vr)vr> værdier. Det er derfor den reaktion,
der har de største reaktionshastigheder, og dermed er det også den, der producerer mest fusionsenergi
ved en given temperatur. Vi vil koncentrere os om den i det følgende og får altså følgende udtryk for
reaktionshastigheden som funktion af temperaturen
RDT (T) = nD nT<FDT(vr) vr>.

(B.3.2.6)

For at finde den producerede effekttæthed, PDT(T), som funktion af temperatur og tætheder skal vi blot
gange (B.3.2.6) med den energi på 17,6 MeV, der produceres i en enkelt reaktion. Vi får
PDT(T) = 2,82 · 10-12 nD nT <FDT(vr) vr> W/m3.

(B.3.2.7)
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Figur B.3.2.7.
<F(vr)vr> kurver beregnet som
funktion af temperaturen for tre
fusionsprocesser. Kurven mærket
D-D repræsenterer summen af de
to D + D reaktioner (I) og (II).

Ud fra (B.3.2.7) vil vi vurdere nogle af et fusionsplasmas egenskaber. Når der i sådanne vurderinger
indgår beregnede kurver som på Fig. B. 3.2.7, er det ofte en fordel at tilnærme dem ved analytiske
udtryk. I intervallet fra omkring 6 til 20 keV er den punkterede linie gennem pkt. (10 keV, 10-22 m3s-1) en
god tilnærmelse til D + T kurven. Denne linies ligning er
<FDT(vr) vr> = 10-24 Tkin2 m3 s-1(keV)-2.

(B.3.2.8)

dsættes (B.3.2.8) i (B.3.2.7) fås
PDT(T) = 2,82 · 10-36 Tkin2 nD nT Wm-3 (keV)-2 .

(B.3.2.9)

Udtrykket (B.3.2.9) gælder også kun intervallet omkring 10 keV. Vi vælger at se på et plasma med lige
store deuteron- og tritontætheder, altså hvor nD = nT = n/2. (B.3.2.9) tager så formen
PDT(T) = 0,7 · 10-36 n2 Tkin2 W m-3 (keV)-2.

(B.3.2.10)

Lad os sige, at effekttætheden PDT i en fusionsreaktor skal være omkring 1 MW/m3, hvilket svarer til
effekttæthederne i ovnene i kul- eller oliefyrede elværker. Temperaturen i plasmaet skal være omkring
10 keV; af (B.3.2.10) finder vi så, at tætheden skal være omkring 1020 m-3. Dette svarer til partikeltætheden i et middelgodt vakuum, idet tætheden i vor atmosfære er ca. 2,5·1025 m-3. Trykket i et fusionsplasma, bliver noget større end atmosfærens ene bar. Trykket i en gas er proportionalt med partikeltætheden og med temperaturen. Da fusionsplasmaets temperatur på ca. 100 millioner K, er ca. 3·105
gange varmere end vor atmosfære på ca. 300 K, ser vi, at partikeltrykket fra ionerne alene vil ligge
omkring en bar. Totaltrykket i fusionsplasmaet, som er summen af elektronernes og ionernes tryk, bliver
dobbelt så stort, da elektronernes partialtryk er lig med ionernes, da der er lige så mange af dem, og de
har samme temperatur.
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Plasmatrykket i en fusionsreaktor med en effekttæthed på ca. 1 MW/m3 bliver altså nogle få bar. Da
det er let at lave beholdere, der kan modstå tryk på op mod 100 bar, bliver det ikke noget stort
problem at bygge fusionsovne. Væsentlig højere effekttætheder kan opnås, hvis man kan øge trykket,
da effekttætheden, som det fremgår af (B.3.2.10), er proportionalt med trykkets kvadrat. Det er imidlertid det magnetfelt, som skal holde plasmaet indesluttet og isoleret fra ovnvæggene, der sætter en
øvre grænse for de plasmatryk, der kan benyttes. Det er svært at frembringe magnetfelter, der kan
holde plasmaer med tryk over nogle få bar indesluttet.
Opgave B.3.2.3. Gennemfør beregningerne, der fører fra (B.3.2.6) til (B.3.2.10).
Opgave B.3.2.4. Betragt et fusionsplasma, hvor tætheden nD = nT = n/2 = ne/2 = 1020 partikler pr. m3, og hvor
temperaturen, Tkin, er 10 keV. Beregn trykket i dette plasma i henholdsvis atmosfærer, i bar og i Pa.

3.2.4 Antænding i fusionsplasma
I afsnit 3.2.3 fandt vi effekttætheden i et fusionsplasma. Et D + T plasma med nD = nT = n/2 og med
temperaturen T, producerer effekttætheden (3.1), som vist på figur 3.3. Da plasmaet er meget varmt,
vil det udstråle energi i form af varmestråler, hvorved dets temperatur falder. Det føre så til, at effekttætheden falder for efterhånden at gå helt i stå. Temperatur kan imidlertid tænkes opretholdt, hvis en
del af fusionseffekten afsættes som varme i plasmaet. Hvis der afsættes tilstrækkelig stor fusionseffekt
i plasmaet til at kompensere for varmetabene, opretholdes den høje temperatur, og fusionsprocesserne
fortsætter. Vi siger så, at fusionsprocesserne er antændt, og det vil naturligvis være en stor fordel,
hvis kommende fusionsreaktorer arbejder med antændte plasmaer. Det skal dog understreges, at fusionsenergi godt kan produceres uden, at der er opnået antænding. Den høje temperatur kan opretholdes
ved, at en del af den effekt, som forlader plasmaet, sendes tilbage som ekstra opvarmning (se kap. 5).
Vi skal nu diskutere betingelserne for antænding. Vi ser først på den del af fusionseffekten, der kan
afsættes i plasmaet. Det er allerede nævnt, at et fusionsplasmaet vil blive holdt isoleret i fusionsovnen
vha. magnetfelter (se nærmere i kapitel 4). Plasmaet vil altså befinde sig i et magnetfelt, og de enkelte
partikler, der jo er elektrisk ladede, vil blive påvirket af magnetiske kræfter. Vi så i afsnit 3.2.1, at en
D+T proces danner 17,6 MeV, hvoraf neutronen får 14,1 MeV som kinetisk energi, medens -partiklen kun får 3,52 MeV. Da neutronen ikke har nogen elektrisk ladning, påvirkes den ikke af magnetfeltet, og den forlader derfor straks plasmaet sammen med sine 14,1 MeV. Den absorberes i en afskærmning omkring plasmaet, hvor dens energi afsættes som varme, som kan udnyttet til fx elproduktion.
Den elektrisk ladede -partikel påvirkes af magnetfeltet, så den bliver i plasmaet. Den støder nu og da
mod andre partikler, hvorved den afgiver sin energi til disse partikler og derved opvarmer plasmaet. Vi
har altså mulighed for at afsætte 20% af den dannede fusionsenergi som varme i plasmaet, således at
den effekttæthed, Pselvopv., der kan gå til selvopvarmning af plasmaet er
Pselvopv = 0.2 PDT(T).

(3.2)

For fusionsplasmaet med samme deuteron- og tritontætheder giver (3.1)
Pselvopv = 0,14 · 10-12 n2 <F(vr) vr> W/m3.
På figur 3.3 viser kurven a) PDT(T)/n2 fra (3.1) og kurven b) Pselvopv(T)/n2 fra (3.3).

(3.3)
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Vi skal nu se på de energitab, der afkøler et fusionsplasma. Ethvert legeme med en temperatur over det
absolutte nulpunkt vil udsende elektromagnetisk stråling og derved tabe energi, så dets temperatur
falder. Jo varmere legemet er, des mere strålingseffekt vil det udsende. De meget varme fusionsplasmaer
har meget store strålingstab. Udstrålingen skyldes, at plasmaets elektroner accelereres, så deres baner
afbøjes, når de i deres bevægelser i plasmaet kommer nær en positiv kerne. Enhver ladet partikel
udsender nemlig elektromagnetisk stråling, når den accelereres. Kraftpåvirkningen mellem partiklerne
og dermed accelerationen skyldes den elektriske coulombkraft mellem de ladede partikler. Jo højere
temperaturen er, des større bliver strålingstabene, fordi elektronernes termiske bevægelser vokser med
temperaturen, således at de inden for samme tid når at vekselvirke med flere og flere ioner. Det er også
klart, at jo flere elektroner og ioner, der er i plasmaet, des større er strålingstabene. Man kan beregne,
at den udstrålede effekttæthed fra et fusionsplasma med tæthederne nD = nT = n/2 er
Pudstrål. = 5,4 · 10-37 n2 Tkin1/2 W m-3(keV)-2.

(3.4)

Der er ingen mulighed for at undgå strålingstabene i (3.4). Kurven c) på figur 3.3 viser Pudstrål./n2 som
funktion af temperaturen. Det fremgår af figuren, at effekten i strålingstabene er mindre end selvopvarmningseffekten i intervallet mellem ca. 4 keV og 800 keV. Det er altså kun i dette interval, at det
vil være muligt at opnå antænding. Uden for vil strålingstabene altid være større end selvopvarmningen,
så plasmaet vil afkøles, og processerne gå i stå.
Et fusioneplasma har imidlertid andre energitab end dem, der er givet ved (3.4). Disse tab kan gøre det
sværere og i værste fald umuligt at opnå antænding. Disse ekstra tab har alle den egenskab, at de ikke
er naturbestemte som Pudstrål., men at de i princippet kan elimineres og i praksis i hvert fald minimeres.
Det største problem gennem snart 50 års fusionsforskning har været at finde metoder til at bringe disse
tab så langt ned, at der kan bygges en fusionsreaktor.
Disse ekstra tab har forskellige grunde. Urenheder i plasmaet i form af ioner med Z > 1 dvs. med flere
elementarladninger påvirker elektronerne med større coulombkræfter, hvorved udstrålingen øges. Også
det forøgede antal elektroner, der nu er i plasmaet, bevirker en større udstråling. For at undgå disse
forøgede strålingstab er det nødvendigt at holde plasmaet rent for tunge kerner.
Som nævnt skal et fusionsplasma holdes indesluttet i et magnetfelt. En sådan indeslutning bliver aldrig perfekt; nogle partikler vil trænge gennem magnetfeltet og afgive deres energi til væggene. Herved taber plasmaet energi og bliver afkølet. Disse tab kan aldrig helt undgås, men ved at udforme
magnetfelterne optimalt håber man at kunne bringe dem ned på et acceptabelt niveau.
Lad os vurdere størrelsen af de samlede tab, vi vil kunne acceptere. I et plasma med tæthederne ne =
ni = n og med temperaturen Tkin er den termiske eller den kinetiske energitæthed
Ekin = 3nTkin.

(3.5)

Som omtalt i boks 3.1 er middelenergien for hver partikelart 3Tkin/2. Da både ioner og elektroner har
tætheden n, fås (3.5). Lad os kalde den tid, som det vil tage plasmaet at tabe al sin energi ved alle de
forskellige tabsmekanismer, JE. Vi får så for effekttætheden i tabene
Ptab = 3 nTkin/JE,

(3.6)

som efter division med n2 skrive på formen
Ptab/n2 = 3Tkin/ nJE.

(3.7)
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Betingelsen for antænding er Pselvopv > Ptab. Fra (3.7) og kurven b) på figur 3.3 kan vi beregne, hvor stort
nJE-produktet skal være for at opfylde kravet om antænding. Disse nJE-værdier er vist som funktion af
temperaturen på figur 3.4. Vi minder om, at da udstrålingstabene (3.4) er så store uden for intervallet
4keV til 800 keV, at antænding er umulig, så har nJE kun interesse i dette interval. Uden for er det
fysisk umuligt at opnå tilstrækkelig store nJE-værdier for antænding.
Figur 3.4.
Temperatur-indeslutningsdiagram.
En fusionsreaktor skal arbejde i
området over ”break-even”-kurven.
Udviklingen i bestræbelserne for at
opnå disse mål er vist med resultater
fra nogle udvalgte eksperimenter.

Det er som nævnt ikke et absolut krav, at et fusionsplasma er antændt og selv opretholder den nødvendige høje temperatur. En del af den fusionseffekt, der dannes og forlader plasmaet, kan samles op
udenfor og sendes tilbage i plasmaet. Hvis dette benyttes, er det ikke nødvendigt at opnå de store nJEværdier, der kræves for antænding. Det kan fx være tilstrækkeligt, at den samlede fusionseffekttæthed,
der produceres i plasmaet, er lig med effetktætheden i tabene. En situation, hvor dette er opfyldt,
kaldes ”break-even”. Da PDT ifølge (3.2) er fem gange større end Pselvopv, bliver de nJE-værdier, der er
nødvendige for ”break-even” fem gange mindre end antændingsværdierne. nJE-værdierne for ”breakeven” er også indtegnet på figur 3.4.
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Opgave 3.6. For følgende værdier for nJE/s m-3 : 2· 1019, 3· 1019, 5· 1019, 8· 1019, 1020 , 2· 1020 , 5· 1020 og 1021
indtegnes de kurver, der beskriver (3.7) på figur 3.3. Husk at Tkin på figuren måles i keV, medens Ptab måles i W/m3,
således at Tkin skal konverteres til at måles i J.
Ud fra disse indtegnede kurvers skæringspunkter med kurverne a) og b) bedes beliggenheden og formen af kurverne for antænding og” break-enen” på figur 3.4 kontrolleret.
Opgave 3.7. Se på et fusionsplasma, hvis selvopvarmning følger kurven b) på figur3.3. Det indeholder lige store
dele deuterium og tritium, og det har nJE = 5· 1020 sm-3.
1.Tegn den tilsvarende tabskurve ind på figur 3.3.
Plasmaet tænkes nu opvarmet til Tkin = 5 keV og derefter overladt til sig selv.
2. Hvordan vil temperaturen udvikle sig?
Derefter tænkes det opvarmet til 10 keV og igen overladt til sig selv.
3. Hvordan vil temperaturen nu udvikle sig?

3.2.5

Lawson-kriteriet

Vi kan nu slå fast, at for at få et fusionskraftværk til at fungere skal vi opfylde to betingelser for
plasmaet. Betingelserne er opkaldt efter den engelske fusionsfysiker, J. D. Lawson, og kaldes under et
Lawsonkriteriet. Den første betingelse er temperaturbetingelsen; den siger:
Plasmaet skal kunne opvarmes til ca. 100 mio K eller ca. 10 keV
Den anden betingelse er betingelsen om effektiv plasmaindeslutning; den siger:
Plasmaet skal kunne holdes så effektivt indesluttet, at nJE er mindst 3·1019 sm-3.
En meget stor del af de sidste 40 års fusionsforskning er gået med arbejde på at opfylde Lawsonkriteriet. Når Lawson-kriteriet er opfyldt, er fusionsreaktorens plasmafysiske problemer løst. Det, der
så mangler, før der kan bygges reaktorer, er en lang række teknologiske problemer, som også vil kræve
en meget stor forskningsindsats.
Udvikling i 35 års bestræbelser på at opfylde Lawson-kriteriet vises på figur 3.4. De små cirkler
repræsenterer samhørende (Tkin, nJE) værdier, som er opnået i forskellige eksperimenter af tokamaktypen.
Tokamakbegrebet omtales i næste kapitel. Bogstaverne er akronymer for de enkelte eksperimenter, og
årstallene i parenteser angiver, hvornår resultaterne er opnået. Før 1967, da det første tokamakeksperiment, T3, blev udført i Moskva, havde man ikke kunnet opnå resultater, der lå inden for rammen i
figur 3.4. Det vakte derfor stor opsigt, da disse resultater blev fremlagt ved en international konference. Alle større fusionslaboratorier begyndte kort efter at bygge tokamakker, og bedre og bedre
resultater blev efterhånden rapporteret. De gode resultater blev opnået ved at bygge større og større
opstillinger med mere og mere raffinerede udformninger. I 1990´erne er der opnået resultater meget
tæt ved ”break-even” kurven. Det er denne fremgang i de opnåede resultater, der er baggrunden for den
optimisme, der hersker i fusionskredse, hvor mange nu er overbevist om, at det vil kunne lade sig gøre
først at opfylde Lawson-kriteriet og senere at bygge fusionsreaktorer, der producerer nyttig energi for
os.

Gasteori og fusionsplasma

Opgave 3.8. I en tænkt tokamak er magnetfeltet sådan indrettet, at det kan holde et D+T fusionsplasma med nD= nT
= n/2, med temperaturen Tkin = 10 keV og med et tryk på 4 bar indesluttet så effektivt, at JE = 0,6 s.
1. Hvor stor er plasmatætheden n i m-3?
2. Hvor stor er effekttætheden i plasmatabene, Ptab, som defineret i (3.6) eller (3.7) i W/m3?
3. Hvor stor er fusionseffekttætheden, PDT , som defineret i (3.1) og vist på figur. 3.3, i W/m3?
4. Hvor stor er effekttætheden i plasmaets selvopvarmning Pselvopv, som defineret i (3.2), i W/m3?
5. Hvor stor ekstra effekttæthed, Pekstra, skal der tilføres plasmaet, hvis det skal opretholde sin temperatur?
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Plasmafysik, magnetisk indeslutning

Brændstoffet i en fusionsreaktor vil blive et meget varmt plasma bestående af deuteroner, tritoner og
elektroner. Plasmaet holdes indesluttet i et magnetfelt for at undgå afkøling ved berøring med beholdervæggene. Vi skal her lære lidt plasmafysik, specielt om de sider af plasmafysikken, der har med magnetisk indeslutning af varme plasmaer at gøre. Vi vil møde et fænomen, plasmainstabilitet, som tit
opstår i magnetisk indesluttede plasmaer og bevirker, at plasmaet ikke holdes tilstrækkelig effektivt
indesluttet. Den største indsats inden for fusionsforskningen er faktisk gået med at finde metoder til at
undgå eller undertrykke sådanne instabiliteter. Vi skal diskutere fysikken bag en enkelt type instabilitet
og se, hvordan den kan undertrykkes.

4.1 Plasmabegrebet
Et plasma består af en gas af ladede partikler: ioner og elektroner. Udadtil er et plasma elektrisk
neutralt, idet det indeholder lige megen positiv og negativ ladning. Plasma kan dannes ved at opvarme
en almindelig gas. Når temperaturen bliver tilstrækkelig høj, bevirker stød mellem gassens atomer
eller molekyler, at de ioniseres til ioner og elektroner. For lette atomer som brintisotoper sker overgangen typisk ved nogle få tusinde K (Tkin~ 0.5 eV). Plasma kaldes ofte den fjerde tilstandsform i rækken:
fast stof, væske, gas og plasma. Man kommer rækken igennem ved at opvarme stoffet. Plasmatilstanden
er universets almindeligste tilstandsform, idet mere end 90% af alt stof er i denne form. Det skyldes, at
det enorme interstellare rum indeholder tyndt plasma. På Jorden kendes plasmaer fra lysstofrør, lyn,
flammer og så fra fusionslaboratorier.

4.1.1

Et plasmas hovedparametre

Et plasma karakteriseres ved dets hovedparametre, som er: tætheden n, der angiver antallet af partikler
pr rumenhed (ne står for elektrontætheden og ni for iontætheden), temperaturen T og styrken B af det
magnetfelt, som plasmaet befinder sig i. Ionarten og dermed ionmassen mi er også væsentlige hovedparametre.

4.1.2 Plasmas egenskaber, der er fælles med almindelige gassers
På mange måder opfører et plasma sig som en almindelig gas. I og med at det har en tæthed og en
temperatur, udøver det et tryk, og det adlyder tilstandsligningen for en ideal gas, som er almindelig
kendt på formen
pV = Nmol RT,

(4.1)

hvor p er trykket i en gas, som har rumfanget V og temperaturen T, og som indeholder Nmol mol.
Gaskonstanten R = 8,31 J/K·mol. Idet en mol indeholder NA partikler, hvor Avogadros tal NA = 6,023
·1023 mol-1, kan (4.1) omskrives til formen, der ofte benyttes i plasmafysikken:
p = nkT = nTkin,

(4.2)

hvor tætheden n = NA Nmol/V, og hvor Boltzmanns konstant k = R/NA = 1.381·10-23J/K. Trykket er altså
proportionalt med tætheden og med temperaturen, og proportionalitetsfaktoren er Boltzmanns konstant, som altså er gaskonstanten for en enkelt partikel. Består et plasma af elektroner og forskellige
ioner, er det samlede tryk summen af de enkelte komponenters tryk. Et plasma minder også om en
almindelig gas på andre områder, fx er hastighedesfordelingen givet ved Maxwellfordelingen (B.3.2.1),
og partiklernes middelenergi er 3kT/2 (se boks 3.2).
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4.1.3 Specielle plasmaegenskaber. Stødfri plasmaer og kollektiv vekselvirkning
På et væsentligt punkt afviger et plasmas egenskaber fra en almindelig gas. I en gas som fx atmosfæren støder partiklerne ofte sammen, dvs. de bevæger sig et meget kort stykke vej mellem to stød. De
har en meget kort fri middelvejlængde. I atmosfæren er den frie middelvejlængde omkring 10-4 mm. I
et plasma, og specielt i et meget varmt fusionsplasma, er den frie middelvejlængde derimod meget
stor, omkring 100 km. Disse forhold er illustreret på figur 4.1, hvor to tænkte kasser med sider på ca.
1 mm er tegnet i henholdsvis en almindelig gas (a) og i et plasma (b). I gassen bevæger partiklerne sig
i zigzagbaner med meget korte afstande mellem to stød, medens partiklerne i plasmaet kun har en lille
chance for at støde mod andre partikler i kassen, så de farer lige igennem. Partiklernes baner er projiceret
ned på papirets plan og tegnet på figurerne. Forskellen skyldes to forhold: dels er tætheden i et plasma
meget mindre end i en gas, og derfor sker der mange flere stød i gassen; dels er tværsnittene for stød
meget mindre for de ladede plasmapartikler end for de neutrale partikler i gassen. De ladede partiklers
radier er karakteristisk 10-14 m, medens neutrale atomers radier karakteristisk er 10-10 m. Plasmaer, som
fusionsplasmaer, hvor stød mellem de partikler er meget sjældne, kaldes stødfrie plasmaer.

Figur 4.1. Partikelbaner i 1 mm store kasser. I en almindelig gas (a) støder partiklerne ofte sammen, og banerne brydes
ofte. I et varmt plasma (b) støder partiklerne sjælden samme, og banerne går ubrudt gennem kassen.

Opgave 4.1§. Betragt et fusionsplasma bestående af deuteroner og tritoner med nT = 0,5· 1020 m-3. Der ønskes en
vurdering af, hvor langt en 10 keV deuteron i snit bevæger sig i plasmaet, før den har 50% sandsynlighed for at have
fusioneret med en triton. Selvom tritonerne er varme og derfor ikke ligger stille, vil vi for denne vurdering som en
tilnærmelse benytte fusionstværsnittet FDT , som kan aflæses på figur B.3.2.5 ved deuteronenergien 10 keV.

En væsentlig forskel mellem almindelig gas og plasma er, at plasmapartikler er elektrisk ladede og
derfor påvirkes af elektriske og magnetiske felter. Plasmaer kan også selv generere felter. Hvis fx ioner
bevæger sig samlet i én retning, og elektronerne i en anden, så løber der en strøm i plasmaet. Denne
strøm genererer et magnetfelt, som strækker sig uden for det område, hvori strømmen flyder, og
partiklerne her ude bliver påvirket af disse felter. Ligeledes kan der i visse områder opstå overskud af
elektroner eller ioner, dvs. der dannes områder med elektrisk rumladning, negativ eller positiv. Disse
ladninger genererer elektriske felter, der strækker sig ud over området med rumladningerne, hvor de så
påvirker partiklerne. Begge de nævnte fænomener opstår, når plasmaets partikler bevæger sig samlet,
dvs. kollektivt, på en sådan måde, at der opstår strømme eller rumladninger i plasmaet. Den vekselvirkning, der skyldes de felter, som disse kollektive bevægelser genererer, kaldes kollektive vekselvirkninger, og de er meget karakteristiske for plasmaer, medens de ikke findes i gasser. Sådanne
kollektive vekselvirkninger kan føre til, at der opstår instabiliteter i magnetisk indesluttede plasmaer,
som bevirker, at indeslutningen forringes så meget, at Lawson-kriteriet ikke kan opfyldes.
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4.2 Kvalitativ forklaring på magnetisk indeslutning og
instabiliteter
I dette afsnit gives en kvalitativ forklaring på, hvordan plasmaer kan holdes indesluttet i magnetfelter,
hvordan der i sådanne plasmaer er tendenser til, at der opstår instabiliteter, der kan ødelægge indeslutningen, og endelig hvordan man ved at ændre magnetfelterne kan undertrykke disse instabiliteter og
derved forbedre indeslutningen. En kvantitativ forklaring af disse fænomener kræver kendskab til
magnetisme og vektorregning ud over det obligatoriske pensum.
I underafsnit 4.1.3 så vi, at vi kan se bort fra stød mellem partiklerne i et fusionsplasma, dvs. hvis de
enkelte partikler ikke påvirkes på andre måder, vil de bevæge sig i rette linier som vist på figur 4.1 (b).
Hvis der imidlertid er elektriske eller magnetiske felter i plasmaet, der påvirker partiklerne, tager deres
baner andre former. Det er jo netop magnetiske kræfter, der skal holde et plasma indesluttet ved at få
partiklerne til at bevæge sig i krumme baner, der løber inden for et begrænset område. I et fusionsplasma opstår der ofte også elektriske felter som følge af kollektive effekter. Disse felter ændrer også
partiklernes baner. Vi skal nu se, at sådanne baneændringer kan føre til instabiliteter, og hvordan disse
instabiliteter kan undertrykkes.

4.2.1 Definition af magnetfelt
Et magnetfelt er et område, hvor der virker magnetiske kræfter. Det bedst kendte magnetfelt er nok
det, der omgiver Jorden. Jordens magnetfelt kan påvises med et kompas, idet det påvirker kompasnålen, så den (stort set) peger i nordsydretningen. Magnetfelter kan have forskellige styrker; jo stærkere de er, jo stærkere påvirker de en kompasnål. Magnetfelter kaldes ofte B-felter, og de måles i SIenheden Vs/m2, som kaldes Tesla og betegnes T. Da magnetfelter påvirker omgivelserne med kræfter,
som nødvendigvis peger i en retning, er det ikke fyldestgørende at opgive et magnetfelts styrke i T.
Man må også tilskrive det en retning, som så kan fortælle, i hvilken retning kræfterne virker. Et
magnetfelts retning er defineret som den retning, hvori en kompasnål i feltet peger. Flyttes kompasnålen rundt i feltet, får man bestemt feltets retning i hvert punkt, man vælger. Bevæger man et kompas
i et magnetfelt på en sådan måde, at man hele tiden flytter kompasset i den retning, som nålen peger,
følger man en kurve, hvis tangent overalt peger i feltets retning. En sådan kurve kaldes en magnetfeltlinie, en B-linie. Man har også valgt at sætte en positiv og en negativ retning på magnetfeltlinier.
Valget, der er arbitrært, er, at magnetfeltlinierne omkring Jorden skal pege mod Nordpolen.
Størrelser, der som magnetfelter har en styrke, som udtrykkes ved et tal, her i T, og samtidig er karakteriseret ved en retning, kan med fordel beskrives med vektorer. Den gren af matematikken, der kaldes
vektoranalyse, er et stærkt redskab til beregning af magnetfelters egenskaber.

4.2.2

Magnetfelters kilder og deres fremstilling

Magnetfelter kan fremstilles på forskellige måder, men det er altid elektriske strømme, der genererer
magnetfelter og dermed er deres kilder. Jordens magnetfelt genereres af strømme i dens indre. Nogle
metaller, bl.a. jern og kobolt, har den egenskab, at de kan danne permanente magneter og dermed
omgive sig med magnetfelter. En kompasnål er en sådan permanent magnet. I permanente magneter
genereres feltet også af strømme, der løber inde i metallet. Endelig kan man fremstille magnetfelter
blot ved at sende elektriske strømme gennem ledere. Det simpleste eksempel er en lige leder med en
strøm I. Feltlinierne bliver cirkler, der ligger i planer vinkelret på lederen og med deres centre liggende
i lederen som vist på figur 4.2. B-feltets styrke, B(R), afhænger kun af radius R, dvs. afstanden fra
lederen, og det er givet ved
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B(R) = µo I/(2πR),

(4.3)

hvor naturkonstanten µ0 = 4B·10-7 Vs/Am. B-feltets retning findes vha. ”højrehåndsreglen”, som siger:
tag med højre hånd om lederen, således at tommelfingeren peger i strømmens retning, så peger de
andre fingre i feltets retning.

Figur 4.2. Magnetfeltet omkring en lige strømleder.

Figur 4.3. Magnetfeltet i lang lige spole.

Et andet simpelt eksempel på et magnetfelt, der genereres af strømme, er vist på figur 4.3. Her er
lederen en lang, lige spole med N skrueformede viklinger pr. meter i spolens længderetning. Der
sendes en strøm, I, gennem lederen, herved genereres der inde i spolen et felt med størrelsen
B = µ0NI.

(4.4)

Feltlinierne er rette linier parallelle med spolens akse. Feltets retning findes igen ved at gribe med
højre hånd om lederen, så tommelfingeren peger i strømmens retning, og de andre fingre ligger inde i
spolen; disse fingre peger så i feltets retning. Uden for spolen er der intet felt. Et felt, der som dette har
rette feltlinier og konstant styrke i et vist område, kaldes et homogent felt.

Figur 4.4.
Magnetfelt i en simpel torus.
Feltlinierne er vandretliggende
cirkler med centre på den
lodrette akse.

Som sidste eksempel ser vi på et såkaldt toroidalt felt, som benyttes i forskellige former i fusionsforskningen. Vi har et kammer af form som en lukket ring, altså som en bilslange (se figur 4.4). Et
sådant kammer kaldes en torus. Omkring torusen ligger en række magnetfeltspoler, som svarer til de
skrueformede viklinger i eksemplet ovenfor. Hvis der i alt er N viklinger i spolerne, og de alle fører
strømmen I, får det toroidale magnetfeltet Bt(R) inde i torus cirkelformede feltlinier ligesom i eksemplet ovenfor med den rette strømleder. Uden for torus er feltet lig nul.
Bt(R) = µo N I/(2πR).

(4.5)
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4.2.3 Kræfter i magnetfelter
At magnetnåle påvirkes af Jordens magnetfelt og stiller sig i nordsydretningen blev opdaget i Kina for
ca. 4000 år siden. Lige siden har det været brugt til navigation. Først i 1820 opdagede H. C. Ørsted, at
elektriske strømme genererer magnetfelter, som igen kan påvirke andre strømme som fx dem i kompasnåle. Denne opdagelse startede et af menneskehedens største teknologiske gennembrud, idet den førte
til udnyttelse af elektricitet til de mange formål, vi kender i dag.
Vi har et homogent magnetfelt B, hvis feltlinier peger i z-retningen som vist på figur 4.5. Vi ser på et
stykke af en strømleder med længden L, som ligger parallelt med x-aksen i feltet. Hvis der løber en
strøm I i lederen i x-retningen, kan man måle, at lederstykket påvirkes af en kraft F, der står vinkelret
på både feltets og strømmens retning og peger i den negative y-retning.
F = IBL.

(4.6)

Hvis lederstykket derimod ligger parallelt med feltlinierne, er kraften 0, og hvis leder og magnetfelt
danner en vinkel θ med hinanden er kraften givet ved Laplaces lov
F = IBL sinθ

(4.7)

Generelt finder man kraftens retning ved at lade højre hånds tommelfinger pege i strømmens retning
og pegefingeren i magnetfeltets retning; kraften virker så i langfingerens retning, og den står vinkelret
på både strøm- og feltretningerne.
Figur 4.5.
Magnetisk kraft F på strømleder
i magnetfelt. B-linierne peger
ud fra papirets plan.
.

Opgave 4.2. Betragt en lige leder med en strøm på 1 A. Beregn styrken og retningen af det magnetfelt, som denne
strøm genererer i en afstand af 1 m fra lederen. (For sammenligning oplyses, at styrken af magnetfeltet omkring en
stærk permanent magnet kan komme op i nærheden af 1 T). Der lægges nu en anden leder også med en strøm på 1
A parallelt med den første og i afstanden 1 m fra denne. Beregn størrelse og retning af den magnetiske kraft, der
påvirker 1 m af den sidste leder, når strømmene i de to ledere er henholdsvis ensrettede og modsatrettede.

4.2.4 Ladede partiklers bevægelse i magnetfelter
Ladede partiklers bevægelser i forskellige magnetfelter har stor interesse, fordi fusionsplasmaer skal
holdes indesluttet i magnetfelter. En ladet partikel med ladningen q, der bevæger sig med hastigheden
v i et homogent magnetfelt B repræsenterer en elektrisk strøm qv, og den påvirkes derfor af feltet med
den såkaldte Lorentzkraft FL, der er analog med Laplacekraften i (4.7)
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FL = qvBsin 2,

(4.8)

hvor 2 er vinklen mellem hastighedens og magnetfeltets retninger.
FL´s retning findes analogt med den måde, vi fandt F´s retning i (4.6) og (4.7) ovenfor. For en positiv
partikel med q>0 peger FL i langfingerens retning, hvis vi lader højre hånds tommelfinger pege i v´s
retning og pegefingeren i B´s retning. For negative partikler som elektroner virker FL i den modsatte
retning, da de jo repræsenterer strømme, der er modsatrettet deres hastighed.
Opgave 4.3. Denne opgave går ud på at vise, at der er overensstemmelse mellem (4.7) og (4.8). Vi nøjes med at se
på situationen, hvor 2 = 900 og betragter derfor et stykke af en leder, der ligger vinkelret på B-linierne i et homogent
magnetfelt. Lederstykket har længden L, tværsnitsarealet A, og den fører strømmen I. Strømmen tænkes opstået ved,
at der i lederen er positive ladningsbærere med tætheden n og ladningen e, som bevæger sig i strømmens retning med
hastigheden v. Udtryk I ved de givne størrelser. Indsæt denne I-værdi i (4.7) og beregn kraften på hver af ladningsbærerne og vis, at man kommer til (4.8).

Vi ser på bevægelsen af en partikel med ladning e og mass m, der bevæger sig i et homogent magnetfelt med hastighed v under påvirkning af Lorentzkraften (4.8). Vi behandler bevægelsen parallel med
B-feltet, der har hastigheden v1 = v cos2, og bevægelsen vinkelret på magnetfeltet med hastigheden
vz= v sin2, hver for sig. Da Lorentzkraften står vinkelret på magnetfeltet, er der ingen kræfter, der
påvirker partiklen i feltets retning. Hastigheden v1 holder sig derfor konstant.
For at finde partiklens bevægelse vinkelret på feltlinierne, minder vi om, at Lorentzkraften også står
vinkelret på partiklens hastighed. Fra den elementære mekanik ved vi, at det samme gælder for en
cirkelbevægelse. Vi ser på en partikel med massen m, der er bundet til et fast punkt C med en snor af
længden R. Den roterer med hastigheden v i en cirkelbane med radius R omkring C. Den eneste kraft,
der kan påvirke partiklen og holde den i sin rotation, er snorkraften, som jo må være rettet mod centret
C, og den står derfor vinkelret på hastigheden. I mekanikken vises, at den snorkraft, der er nødvendig
for at holde partiklen i sin cirkelbevægelse, er
Fs = mv2/R.

(4.9)

Ved at sætte FL i (4.8) lig med Fs i (4.9) kan vi nu slutte, at en ladet partikel i sin bevægelse vinkelret på
feltlinierne vil følge en cirkel med gyroradius,
rg = mvz/eB.

(4.10)

Opgave 4.4. Beregn den gyrofrekvens, fg, hvormed en ladet partikel roterer i et homogent B-felt. Vis at fg er uafhængig
af partiklens hastighed.

Eksempler på ladede partiklers bevægelser i et homogent magnetfelt er vist på figur 4.6. Der er tale om
skrueformede baner, hvis akser er sammenfaldende med en magnetfeltlinie, langs hvilken partiklernes
gyrocentre bevæger sig som vist på a). På b) vises banernes projektion på et plan vinkelret på feltlinierne. Når feltlinierne som her peger ud fra papiret, roterer de positive ioner med uret, medens de
negative elektroner roterer mod uret. Da elektronerne er meget lettere end ionerne, har de karakteristisk meget mindre gyroradier, hvilket også er antydet på figuren.
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Figur 4.6.
a) Ladede partikler bevæger
sig i skrueformede baner i
homogene magnetfelter.
b) Set mod feltlinierne
roterer positive partikler
med uret, og negative mod
uret.

4.2.5 Magnetisk plasmaindeslutning i simple toroidale systemer.
Vi viser nu, at et homogent magnetfelt ikke kan holde et fusionsplasma indesluttet. På figur 4.6 ses en
cylinderformet beholder, hvis akse og krumme overflade er parallelle med feltlinierne, medens endefladerne står vinkelret på disse linier. Lad denne beholder udgøre kammeret i en fusionsreaktor. Det
ses let, at magnetfeltet hindrer de ladede partikler i at ramme beholderens krumme overflade. I deres
skruebevægelser løber de jo langs denne overflade, og hvis den feltlinie, som deres gyrocentre følger,
ligger længere end rg fra væggen, rammer partiklerne ikke væggen; de er isoleret fra den. Ved beholderens endeflader er situationen en anden. Her må feltlinierne nødvendigvis skære endefladerne, og
partiklerne vil derfor i deres bevægelse langs feltlinierne ramme disse flader. Et homogent magnetfelt
kan altså ikke holde et plasma isoleret.
En løsning ville være at bruge et magnetfelt, hvis linier løber rundt i beholderen uden at skære væggene. Sådanne felter kan laves på forskellige måder. Den simpleste type og den type, der nok vil blive
brugt i kommende fusionsreaktorer, er de såkaldte toroidale systemer. Figur 4.4 viser princippet i det
simplest mulige toroidale system. Omkring den torusformede beholder er lagt en række magnetfeltspoler. Når der sendes strøm gennem disse spoler, genereres et magnetfelt inde i torus med cirkulære
feltlinier, der alle har deres centre på den lodrette akse. Et sådant felt kaldes et toroidalt felt og betegnes Bt. Da feltlinierne er koncentriske, skærer de ikke torusvæggen. Det kan vises, at i et toroidalt felt
vil partiklerne med god tilnærmelse løbe rundt i skruelignende baner omkring en enkelt feltlinie. De
skulle derfor ikke ramme væggen men være isoleret fra den. I simple toroidale systemer som det i
figur 4.4 opstår der imidlertid som følge af kollektive effekter små afvigelser fra de skrueformede
baner, som fører til, at plasmaet ikke holdes indesluttet. Vi skal nu diskutere disse afvigelser og den
deraf følgende manglende indeslutning.
(4.5) ovenfor viser, at det toroidale Bt-felt ikke er homogent, men falder med afstanden R fra den
lodrette akse som R-1. Denne mangel på homogenitet gør, at partiklerne afviger fra eksakt at følge
skrueformede baner omkring en feltlinie. Figur 4.7 viser et lodret snit gennem torus. Snittet, der indeholder den lodrette akse, drejes om denne akse således, at det følger den ladede partikel, vi betragter,
og hvis bevægelse i dette snit vi skal diskutere. I snittet vil partiklen udføre en gyrobevægelse, hvis
radius er givet ved (4.10). Når partiklen er langt fra den lodrette akse, føler den et svagt felt, og dens
bane har en lidt større gyroradius. Tilsvarende føler partiklen et større felt, når den er nærmere den
lodrette akse, og den har derfor her en mindre gyroradius. Når gyroradius således svinger mellem store
og mindre værdier, får banen form som vist på figur 4.7. En positiv partikel følger en bane, så den
langsomt driver nedad, medens en negativ partikel, der jo kører den anden vej rundt i gyrobevægelsen,
langsomt driver opad. For et plasma bliver nettoresultatet, at der opbygges positiv ladning forneden og
negativ foroven. Disse ladninger vil så igen påvirke partiklerne i plasmaet med elektriske kræfter, idet
de giver anledning til et elektrisk felt, E, som peger fra positiv til negativ ladning, altså opad. Dette Efelt vil påvirke plasmaets ioner opad, de frastødes jo af den positive ladning nederst i plasmaet og
tiltrækkes af den negative ladning foroven. Tilsvarende påvirkes elektronerne nedad.
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Figur 4.7.
Lodret snit gennem et simpelt
toroidalt felt med feltlinierne
pegende ud fra papirets plan.
Positive partikler driver nedad
og negative opad; herved
opbygges der positiv ladning
forneden og negativ foroven.
Disse ladninger giver anledning
til et elektrisk felt, E, som peger
opad.

Vi viser nu, at det lodrette E-felt bevirker, at plasmaet bevæger sig samlet i R-retningen ud mod
torusvæggen. Figur 4.8 viser et lodret snit gennem et toroidalt plasma med et elektrisk felt, der peger
opad. Vi ser bort fra, at Bt-feltet er inhomogent; det har vi jo behandlet ovenfor og vist, at det resulterer
i E-feltet. Uden E-feltet vil partiklerne bevæge sig i cirkler med radier givet ved (4.10). Vi ser på en
positiv ion, der i sin gyrobane er på vej opad. Den påvirkes af E-feltet i opadgående retning, dvs. den
accelereres og får større og større hastighed, vz. Når vz vokser, vokser også gyroradius. Når ionen lidt
senere er på vej nedad i sin bane, bremses den af E-feltet, så vz og dermed gyroradius mindskes.
Derfor forløber dens bane som vist på figuren, hvor ionen nu driver vandret mod større R-værdier.
Elektroner påvirkes nedad af E-feltet. Når en elektron er på vej nedad i sin gyrobane, accelereres den
og får større hastighed og dermed større gyroradius. Når den senere bevæger sig opad, bremses den, så
dens gyroradius formindskes. Derfor får dens bane forløbet som vist på figur 4.8, hvor vi ser, at
elektronerne også driver mod større R-værdier.

Figur 4.8.
Lodret snit gennem et simpelt
toroidalt felt. Inhomogeniteten
i magnetfeltet bevirker, at der
opbygges ladninger, som
påvirker hele plasmaet på
en sådan måde, at det føres ud
i det svage felt ved torusvæggen
og rammer denne.

Da både positive og negative partikler driver udad, vil hele plasmaet drive ud mod væggen. Et simpelt
toroidalt system som det på figur 4.4 kan ikke holde et plasma indeslutte. Plasmaet driver ud i det
svage felt og rammer væggen. Eksperimenter bekræfter til fulde denne konklusion.
Der findes flere muligheder for at modificere det simple toroidale system, så der opnås betydeligt
bedre indeslutninger. Tokamakken er det system, som hidtil har givet de bedste resultater i retning af at
opfylde Lawson-kriteriet. Disse resultater er allerede vist på figur 3.4. Tokamaksystemet er opfundet i
Rusland i slutningen af 1960‘erne. Tokamak er en forkortelse af de russiske ord for toroidalt kammer
magnetisk. Her begrænser vi os til at omtale tokamakken.
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4.2.6 Tokamakken
Vi så, at det inhomogene magnetfelt i simple toroidale systemer bevirker, at ioner og elektroner driver
lodret, men i hver sin retning. Herved genereres der ladninger, som skaber et lodret E-felt. Dette E-felt
bevirker, at hele plasmaet driver ud i det svagere felt ved torusvæggen. Skal et plasma holdes indesluttet i et toroidalt system må denne sekvens brydes. I tokamakken brydes den ved at sørge for, at magnetfeltet i stedet for at falde som R-1 vokser med R på plasmaets yderside. Herved opnås en meget bedre
plasmaindeslutning, men det medfører andre problemer.
Tokamakprincippet vises på figur 4.9. a) viser hovedprincippet. En række toroidalfeltspoler er lagt
omkring en torusformet beholder, som for overskueligheden ikke er vist. Disse spoler genererer det
toroidale magnetfelt Bt, hvis feltlinier løber som cirkler inde i beholderen. Plasmaet ligger som en ring
inde i torus og udgør sekundærviklingen i en transformer, hvis jernkerne er stukket gennem torus. En
strøm i primærviklingen genererer en strøm Ip i plasmaringen, som løber parallelt med Bt. Denne
plasmastrøm genererer et såkaldt polært magnetfelt Bp, hvis feltlinier løber rundt om plasmaringen.
Summen af de to magnetfelter er et resulterende felt, hvis feltlinier snor sig rundt i plasmaet. For at
opnå at magnetfeltet vokse i retningen ud gennem plasmaet er der indlagt såkaldte vertikalfeltspoler,
som ikke er vist på a). b) viser et lodret snit gennem torusaksen. Plasmaringens cirkulære tværsnit har
centrum ved R = R0. Ip løber her ind i papirets plan. Det poloidale felt er cirkler, der løber rundt om
plasmatværsnittet, opad på indersiden og nedad på ydersiden. På b) vises fire vertikalfeltspoler. De
ligger som ringe omkring den lodrette akse og symmetrisk omkring det vandrette midtplan. Disse
spoler fører strømme, som løber modsat Ip altså ud fra papirets plan, og som genererer et vertikalt felt
Bv med nyreformede feltlinier som antydet på b). I området omkring plasmaet pegerer Bv-feltlinierne
nedad. På indersiden af plasmaringen er Bp- og Bv-feltlinierne modsatrettede, så det resulterende felt
bliver her et svagt felt. På ydersiden, hvor begge de to felter er nedadrettet, bliver deres sum til gengæld et stærkt felt. Når vi bevæger os udad fra plasmaringens centrum ved R0, vokser det resulterende
felt, hvilket jo var et nødvendigt krav for at holde plasmaet indesluttet. Alt i alt føler plasmaet et felt,
der vokser i alle retninger bort fra plasmaet, og det befinder sig dermed i et område, hvor feltstyrken er
minimum, hvilket kræves for effektiv indeslutning. Da Ip genereres af en transformer, kan den kun
opretholdes en vis tid. Tokamak er derfor en pulset maskintype.

Figur 4.9. Tokamakprincippet. a) Hovedprincippet, plasmaringen udgør sekundærviklingen i en transformator. b) Magnetfeltforløbet i et lodret snit. Det toroidale kammer er ikke vist, og vertikalspolerne er ikke vist på a).
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4.3 Sammenfattende om magnetisk plasmaindeslutning
Ovenfor så vi, at et magnetfelt i princippet kan holde et plasma indesluttet. Vi så også, at feltlinierne
ikke må skære beholderens vægge, og at, når vi undgår dette ved at bruge toroidale systemer, så kan
der opstå kollektive effekter, som fører plasmaet ud til væggen. Endelig så vi, at passende ændringer i
feltet kan medføre, at plasmaet kan holdes indesluttet. Vi gennemgik kun en enkelt måde, hvorpå
kollektive effekter fører plasmaet ud til væggen, menlig via driftbevægelse i det lodrette E-felt, der
dannes i det inhomogene magnetfelt i simple toroidale konfiguration. Der er imidlertid en række andre
måder, hvorpå kollektive effekter kan ødelægge magnetisk indeslutningen af et plasma. Vi siger, at der
opstår instabiliteter i plasmaet, og disse instabiliteter forhindrer en effektiv indeslutning og dermed, at
Lawson-kriteriet kan opfyldes.
En meget stor del af de sidste 40 års fusionsforskningen er gået med at studere og undertrykke
plasmainstabiliteter. Her har eksperimenter, teori og store computerberegninger gået hånd i hånd og
støttet hinanden. Der er mange eksperimentelle knapper at stille på, når man bekæmper instabiliteter
for at opnå de nødvendige nJE-værdier. Magnetfeltets form er den vigtigste. Vi har set, at den ændring,
som vertikalspolerne medfører, forbedrer indeslutningen. Også selve formen af plasmasøjlens tværsnit har stor betydning.Man arbejder meget med D-formede tværsnit, altså tværsnit, der er højere, end
de er brede, og som har en næsten lodret form ind mod den lodrette akse. Temperatur- og tæthedsfordelingen over plasmatværsnittet har indflydelse på stabiliteten. Det samme har fordelingen af plasmastrømmen Ip. Endelig har plasmaets størrelse en meget stor betydning for indeslutningen. Des større
det er, des større nJE-værdier kan der opnås.
Som nævnt i underafsnit 3.2.5 har mange års forskning ført til, at man nu kan opnå nJE-værdier, der er
meget nær ”break-even”. Nogle af de mest markante af disse resultater er opnået i den fælleseuropæiske tokamakreaktor, JET, som er vist på figur 4.10. Faktisk er man nået så langt mod at forstå disse
instabiliteters fysik, at man nu er overbevist om, at man vil kunne bygge et meget stort eksperiment,
som kan opfylde Lawson-kriteriet. Herom mere senere i kapitel 7.

Figur 4.10.
JET-reaktoren er Verdens største
tokamak, og den har givet nogle
af de mest betydningsfulde
resultater.
1) transformatorkerne,
der her er delt op i
otte sektioner,
2) reaktorkammer,
3) toroidalfeltspoler,
4) mekanisk struktur,
5) vertikalfeltspoler.
(kilde: JET)
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Ohmsk opvarmning

5

Plasmaopvarmning

Under diskussionen af fusionsprocesserne og Lawson-kriteriet i kapitel 3 så vi, at to krav skal opfyldes
for at opnå et antændt fusionsplasma. Det ene er kravet om effektiv plasmaindeslutning med et tilstrækkeligt højt nJE-produkt, som blev behandlet i kapitel 4. Det andet er kravet om, at plasmaet har en
temperatur nær 100 mio. K. Da man for alvor gik i gang med fusionsforskningen i slutningen af 1950erne, vidste man ikke, hvilket af de to krav, det ville blive sværest at opfylde. Som figur 3.4 viser,
lykkedes det allerede omkring 1980 at opnå temperaturer nær de 100 mio. K, ja endog en del højere. I
dette kapitel skal vi diskutere de mest benyttede opvarmningsmetoder.
Figur 5.1 viser et ringformet tokamakplasma og de tre mest benyttede opvarmningsmetoder: ohmsk
opvarmning, højfrekvensopvarmning og opvarmning ved injektion af neutrale partikler. I det
følgende vil de tre metoder blive behandlet hver for sig.

Figur 5.1. De tre mest anvendte metoder til opvarmning af fusionsplasmaer.

5.1

Ohmsk opvarmning

Som nævnt i underafsnit 4.2.6 løber der i en tokamak en plasmastrøm Ip rundt i plasmaringen. Da
plasmaet er en elektrisk leder med en endelig resistans, vil denne strøm afsætte en ohmsk effekt, der
viser sig som en opvarmning af plasmaet. Situationen er analog med et elektrisk varmelegeme, der
bliver opvarmet, når der sendes en strøm gennem det. Der er imidlertid en øvre grænse for, hvor megen
ohmsk effekt der kan afsættes i et tokamakplasma, og dermed for, hvor høj temperatur der kan opnås
med denne metode.
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Den ohmske effekt er givet som produktet af kvadratet på Ip og ringens resistans. I en tokamak er der
en grænse for, hvor stor Ip må være. Bliver Ip for stor, opstår der instabiliteter, som forringer indeslutningen. Plasmaers resistivitet falder med temperaturen, idet den er proportional med T-3/2. Det betyder,
at selv med den højst tilladelige Ip vil den afsatte effekt falde, når temperaturen stiger. Der er derfor en
temperatur, hvor den afsatte ohmske effekt balancerer plasmaets energitab. Disse energitab er jo bestemt af magnetfeltets indeslutningsegenskaber og givet ved JE (se under 3.2.4). Ved brug af ohmsk
opvarmning kan vi ikke komme over denne temperatur, da plasmaets energitab ville overstige den
tilførte ohmske effekt. For de fleste tokamakplasmaer ligger denne temperatur mellem 1 og 5 mio. K.
Ved ohmsk opvarmning alene kan vi altså ikke nå de nødvendige 100 mio. K. Vi må benytte det, der
kaldes supplerende opvarmningsmetoder.
Opgave 5.1. Se på et tokamakplasma, hvor iontætheden og elektrontætheden er lige store, ni = ne = 1020 m-3. Plasmaringen har et cirkulært tværsnit med en radius a = 1 m (se figur. 4.9. b)).Plasmaets energiindeslutningstid JE opgives
ti 0.1 sekund. Plasmastrømmen Ip= 4 MA er den højest tilladelige plasmastrøm, før der optræder uacceptable
instabiliteter, og den er er jævnt fordelt med konstantstrøm tæthed over plasmaets tværsnit. Ved strømtæthed forstås
den strøm, der løber gennem en arealenhed (1 m2), der er lagt vinkelret på strømmens retning. Strømtæthed måles
altså i Am-2.
Et plasmaets resistivitet er med god tilnærmelse givet ved 0 = 800 T -3/2 SmK3/2, hvor T skal måles i K. Udtrykket
gælder kun for varme plasmaer med temperaturer godt over 10000 K, fx fusionsplasmaer. Ved et stofs resistivitet
eller specifikke resistans forstås resistansen mellem to modstående sider af en terning på en rumenhed af stoffet (her
1 m3).
1. Hvor stor er den termiske energitæthed i plasmaet som funktion af temperaturen T?
2. Hvor stor er den effekt, der tabes fra en rumenhed (1 m3) af plasmaet?
3. Hvor stor er strømtætheden i plasmaet?
4. Find den ohmske effekt, som Ip afsætter i 1 m3 af plasmaet udtrykt ved plasmaets temperatur?
5. Ved ohmsk opvarmning kan plasmaet kun opvarmes til en temperatur, hvor tabseffekten fra 2 balancerer den
afsatte ohmske effekt fra 4. Bestem denne temperatur.

5.2 Højfrekvensopvarmning
Højfrekvensopvarmning er en supplerende opvarmningsmetode, der ofte benyttes. I princippet sker
opvarmningen på samme måde som i en mikrobølgeovn, hvor der sendes højfrekvente elektromagnetiske bølger ind mod de emner, der skal opvarmes. De elektriske felter i bølgerne inducerer strømme i
emnet, som opvarmer det gennem ohmsk opvarmning.
Når et plasma skal opvarmes med elektromagnetiske bølger, er effektiviteten størst, hvis bølgernes
frekvens er i resonans med karakteristiske frekvenser i plasmaet. Sådanne frekvenser kan være ionernes
og elektronernes gyrofrekvenser, som er diskuteret i opgave 4.4 i underafsnit 4.2.4. Når der er resonans mellem bølgens frekvens og partiklernes gyrofrekvens, kan der pumpes en masse energi fra
bølgen til partiklerne som kinetisk energi. Det sker på samme måde, som når man sætter et pendul i
kraftig svingning ved at påvirke det med blot en svag periodisk kraft, hvis bare dens frekvens er lig
med pendulets egenfrekvens.
Store fusionseksperimenter har magnetfelter på omkring 3 tesla. I sådanne felter er elektronernes
gyrofrekvens fg,e = ca. 100 GHz, og deuteriumionernes fg,i = ca. 25 MHz. Elektromagnetiske bølger
med frekvenser i området omkring 100 GHz, har bølgelængder omkring 3 mm, og de kaldes mikrobølger. Sådanne bølger transmitteres lettest gennem mikrobølgeledere, som blot er metalrør med rektangulære tværsnit med få mm i kantlængder. På figur 5.1 er vist en sådan mikrobølgeantenne, der er
rettet ind mod plasmaet.

Opvarmning ved injektion af partikler

47

Bølger med frekvenser omkring 25 MHz har bølgelængder omkring 10 m og de kaldes RF-bølger
(radiofrekvensbølger), fordi almindelige radiosignaler sendes i dette bølgelængdeområde. Hvis man
vil opvarme et fusionsplasma ved brug af RF-bølger kan antennen lægges som en spole omkring
plasmaet, som vist på figur 5.1. JET-eksperimentet er forsynet med RF-opvarmningsanlæg, der kan
afsætte op mod 25 MW som varme i plasmaet.
Opgave 5.2. Betragt et tokamakplasma, hvor plasmaringens storradius R0 = 2,5 m og lilleradius a = 1 m (se figur
4.9.b)). I centret af et snit gennem plasmaringen, altså ved R= R0 , er styrken af magnetfeltet Bt(R0) = 3,5 T. Antag, at
Bt(R) går som R-1 (se formel (4.5) i underafsnit 4.2.2).
1. Beregn Bt(R) som funktion af R over plasmaringens tværsnit, altså i intervallet R0 – a til R0 +a.
2. Beregn elektrongyrofrekvensen fg,e(R) og deuterongyrofrekvensen fg,i(R) som funktioner af R i intervallet R0 – a
til R0 + a.
3. Plasmaet bestråles udefra med mikrobølger med bølgelængden 8 = 3,5 mm. Hvilken frekvens har disse bølger,
og hvor i plasmaet afsætter de deres effekt?

5.3 Opvarmning ved injektion af neutrale partikler
En anden metode til supplerende opvarmning er injektion af energirige, dvs. hurtige, neutrale partikler. Ideen bag denne metode er, at da plasmaets partikler i deres termiske bevægelser har en middel
kinetisk energi på 3kT/2 = 3Tkin/2, vil man kunne forøge denne middelenergi ved at bombardere plasmaet udefra med atomare partikler, som kommer ind med en energi, der er større end 3kT/2. I plasmaet
vil disse partikler ved stød afgive deres energi til plasmapartiklerne og derved øge plasmaets temperatur. Problemet er, at de partikler, der skydes mod plasmaet, nødvendigvis skal være elektrisk neutrale,
da de ellers ikke kan trænge gennem magnetfeltet omkring plasmaet, men vil prelle af på dette felt. En
neutral partikel kan derimod trænge gennem feltet, og når den først er i plasmaet, vil den hurtigt støde
mod en plasmapartikel og derved få sin elektron slået væk fra dens bane omkring kernen. Nu er den
blevet en positiv ion, der holdes indesluttet i feltet, og som efterhånden afgiver sin energi til de andre
partikler i plasmaet.
At danne en stråle af energirige neutrale partikler og sende den mod et plasma er kompliceret. Hvis
man havde kunnet benytte en stråle af ladede partikler, havde det været meget lettere. Da ladede
partikler påvirkes af elektriske og magnetiske felter kan man ved hjælp af sådanne felter både accelerere dem til høje energier og styre dem ind mod plasmaet. Nederst til højre på figur 5.1. vises, hvordan
man kan bombardere plasmaet med neutrale D-partikler. Ionkilden er et kammer med deuteriumgas
under lavt tryk, hvori der forløber en elektrisk udladning. Herved dannes der deuteriumioner, hvoraf
nogle diffunderer gennem et gitter ud i et elektrisk isolerende rør. Ionkilden har et elektrisk potentiale
på ca. 100 kV. Lidt længere fremme sidder en elektrostatisk accelerationsring, som er lagt på jordpotentialet. Der er derfor et elektrisk felt mellem gitteret og ringen, der peger mod ringen. Dette felt
accelererer de ioner, der kommer ud fra gitteret, så de passerer ringens plan med stor energi. Vi har
altså fået dannet en stråle af energirige ioner. For at denne stråle skal kunne trænge gennem magnetfeltet omkring plasmaet, må ionerne omdannes til neutrale partikler uden at tabe energi. Dette opnås
ved at introducere en sky af neutrale deuteriumatomer i røret foran ringen. Når de hurtige ioner passerer denne sky, har de en god chance for at gennemgå en proces, der kaldes ladningsskifte. Processen
ser sådan ud
|D+ + D v |D + D+,

Opvarmning ved injektion af partikler

48

hvor |D+ betegner den indkommende energirige deuteriumion, der kommer fra gitteret. D betegner
et neutralt deuteriumatom i skyen, som jo ligger stille. Når |D+-ionen passerer det stilleliggende Datom, ”stjæler” den en elektron fra dette atom og fortsætter selv som et energirigt deuteriumatom |D,
medens det efterlader en stilleliggende deuteriumion D+. Vi har altså opnået at få dannet en stråle af
energirige neutrale deuteriumatomer, som fortsætter gennem røret og rammer ind i plasmaet. De er
vist med blå pil på figuren.
Det er imidlertid kun en del af de indkommende |D+-ioner, der opnår ladningsskifte. En del fortsætter
som ioner, og de må fjernes fra strålen. Det gøres ved at lade dem passere et afbøjningsmagnetfelt,
hvis feltlinier peger ind i papirets plan på figuren. Dette magnetfelt vil afbøje den resterende stråle af
ladede partikler, så de ikke trænger ind i plasmakammeret og laver ravage der, men havner i et opsamlingskammer.
Neutralinjektion er en opvarmningsmetode, der har vist sig meget effektiv i store eksperimenter. JET
er forsynet med injektorer, der leverer op til 22 MW som varme i plasmaet. Den høje temperatur i JET
på ca. 200 millioner K, som blev opnået i 1988 (se figur 3.4), skyldes, at man på det tidspunkt fik
installeret de første enheder for neutralinjektion.
I eksemplet ovenfor brugte vi deuterium som neutrale partikler. Hvis man blot ønsker at opvarme
plasmaet, kan andre partikler også bruges. Deuterium og også tritium har den fordel, at de også vil
virke som frisk brændstof, der tilføres fusionsplasmaet som erstatning for det, der forbrændes.

Opgave 5.3. Denne opgave går ud på at vurdere, hvor effektiv opvarmning ved neutral injektion vil være til samtidig
at tilføre frisk brændstof til et fusionsplasma som erstatning for de deuteroner og tritoner, der forbrændes eller på
anden måde tabes. Vi ser igen på et fusionsplasma med lige store dele deuterium og tritium; altså hvor ne = ni = 2nD
= 2nT = 1020 m-3. Plasmaets temperatur er Tkin = 10 keV. Vi ser nu på 1 m3 af dette plasma og antager, at det har en
energiindeslutningstid JE = 0,5 s.
1. Hvor stor er det kinetiske energiindhold i plasmaet?
2. Hvor stor er effekten i energitabene fra plasmaet?
3. Hvor stor er den fusionseffekt, som produceres i plasmaet? (Brug figur 3.3.).
4. Hvor mange D+T-fusionsprocesser skal der ske pr. sekund i plasmaet for at producere effekten i 3, og hvor
mange deuteroner og tritoner forbrændes der pr. sekund?
Plasmaets temperatur opretholdes ved neutral injektion af lige dele deuteroner og tritoner, der begge injiceres med
en energi på 100 keV, dvs. ionkilden på figur 5.1 er forspændt til + 100 kV. 100 keV vælges, fordi ladningsskifteprocesserne i skyen af neutrale atomer på figur 5.1 er mest effektive omkring 100 keV.
5. Hvor mange deuteroner og tritoner skal der injiceres pr. sekund for at balancere de energitab, der er fundet i 2?
Sammenlign dette antal med antallet af deuteroner og tritoner, som forbrændes pr. sekund og som blev beregnet i 4.
På trods af, at vi i 5 finder, at der for at opretholde temperaturen skal injiceres mange flere partikler, end der bruges
til fusionsprocesser, kan neutral injektion ikke opretholde deuterium- og tritiumtæthederne i et fusionsplasma. Det
skyldes, at der sammen med energitabene også tabes en mængde partikler fra plasmaet. Lad os som eksempel
antage, at alle energitabene , som vi fandt i 2, skyldes, at partikler, der alle har den kinetiske energi 3Tkin/2, tabes fra
plasmaet sammen med deres energi, og at der tabes lige mange elektroner og ioner.
6. Hvor mange ioner tabes der fra plasmaet pr. sekund som bærere af tabseffekten? Sammenlign dette tal med
antallet af injicerede ioner, som vi fandt i 5.
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6 Plasmadiagnostik
Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af
plasmaers parametre og egenskaber.
I fusionseksperimenter er der behov for at måle mange af plasmaets parametre. I flæng kan nævnes:
plasmaets tæthed, dets temperatur, elektriske strømme i plasmaet, bevægelser af plasmaet, elektriske
og magnetiske felter, plasmaets renhed m.m. De fleste af disse størrelser ændrer sig både i tid og rum,
så målingerne skal udføres både som funktioner af tiden og på flere steder i plasmaet.
Målinger på plasmaer er ofte komplicerede, fordi man ikke kan placere måleprober i plasmaet. De
ville jo smelte i det varme plasma, og de ville også påvirke plasmaet og ændre dets parametre. Man er
derfor henvist til enten at måle på partikler eller elektromagnetisk stråling, der af sig selv kommer ud
fra plasmaet, eller man må sende stråler igennem plasmaet og måle, hvordan plasmaet påvirker disse
stråler. Ud fra disse målinger må man så beregne plasmaets egenskaber.
Ethvert varmt legeme udsender elektromagnetisk stråling. Denne varmestråling afhænger af legemets
temperatur, størrelse og farve. Et varmt plasma udsender også elektromagnetisk stråling, hvis styrke
afhænger af dets temperatur, tæthed og størrelse. Måling på strålingen fra et varmt plasma kan give
oplysninger om dets tæthed, temperatur og sammensætning. Spektralanalyse af den udsendte stråling
kan give oplysninger om magnetfeltet i plasmaet. Det skyldes, at plasmaet udsender specielt megen
stråling med frekvenser omkring elektronernes gyrofrekvenser, se underafsnit 4.2.4.
Hvis plasmaet er så varmt, at der sker fusionsprocesser, dannes der neutroner. Neutronerne, der jo er
elektrisk neutrale, farer lige gennem magnetfeltet og kan så detekteres uden for plasmaet. De fortæller
os om plasmatætheden og temperaturen på det sted i plasmaet, hvorfra de kommer.
En lysstråle, der sendes gennem et plasma, brydes på samme måde, som mange andre gennemsigtige
legemer bryder lysstråler. Plasmaet har et brydningsindeks, som afhænger af dets tæthed, dets magnetfelt og frekvensen af det lys, der sendes gennem det. Brydningens størrelse, som kan måles ved interferens eller blot ved at måle ændringen af lysstrålens retning, når den går gennem plasmaet, giver
oplysninger om plasmaets tæthed og dets magnetfelt.
Inden for fusionsforskningen benyttes en række forskellige diagnostikker, som er baseret på mange
forskellige fysiske principper. I stedet for blot at opremse og kort omtale et udvalg af disse diagnostikker
vil vi koncentrere os om Thomsonspredning, som er en af de mest slagkraftige metoder til måling af et
plasmas tæthed og temperatur.

6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning
Når en lysstråle passerer et område, hvor der er en eller flere ladede partikler, vil en del af strålen blive
spredt ud i andre retninger. Fysikken i denne Thomsonspredning er som følger:
Lys er elektromagnetiske bølger, der udbreder sig med lyshastigheden c = 3·108 m/s. Bølgerne kaldes
elektromagnetiske, fordi det, der svinger, er elektriske og magnetiske felter. Begge svingende felter
står vinkelret på udbredelsesretningen. Figur 6.1 viser et øjebliksbillede af en sådan bølge. Denne

50

Thomsonspredning

bølge udbreder sig i x-retningen. Det svingende elektriske E-felt peger i y-retningen, og det svingende
magnetiske B-felt peger i z-retningen. Bølgelængden l er afstanden mellem to bølgetoppe. Når bølgen
har bevæget sig en bølgelængde, opnår vi igen nøjagtigt samme billede. Den tid, det tager for bølgen
at bevæge sig en bølgelængde, kaldes perioden T, og den er altså givet ved
T = 8/c .

(6.1)

Det tager tiden T mellem hver gang, en bølgetop passerer et fast sted på x-aksen. I løbet af et sekund
passerer et vist antal bølgetoppe, <, som kaldes bølgens frekvens. Der gælder derfor
< = 1/T.

(6.2)

Figur. 6.1.
Øjebliksbillede
af en elektromagnetisk
bølge.

Lad der i et punkt på x-aksen være placeret en ladet partikel, som føler et E-felt, der svinger i yretningen med frekvensen <. Da partiklen er elektrisk ladet, påvirkes den af en kraft i y-retningen, der
også svinger med frekvensen <, og den svinger derfor selv med denne frekvens. Bølgens magnetiske
felt har en meget lille betydning for partiklens bevægelse, som vi derfor ser bort fra.
En lige elektrisk leder, hvori elektrisk ladning bringes til at svinge frem og tilbage langs lederen med
en frekvens, vil virke som en antenne og udsende elektromagnetisk stråling med denne frekvens. Den
elektrisk ladede partikel, der svinger op og ned med frekvensen < under påvirkning af det elektriske
felt, vil også virke som en antenne og udsende elektromagnetisk stråling med denne frekvens i alle
retninger, men mest i retningerne vinkelret på partiklens svingningsretning. Jo større udsvingene er,
og jo større den svingende ladning er, jo større er styrken af den udsendte stråling. Den udsendte
stråling har samme frekvens som den, hvormed partiklen svinger. Partiklen tager energi fra bølgen og
genudsender denne energi som spredt stråling. Dette er fysikken bag Thomsonspredning.

Opgave 6.1§. Betragt en ladet partikel med ladningen q og massen m, der befinder sig i en fast x-position, hvor den
føler et elektrisk Ey-felt, der svinger i tiden som Ey sin(2B<t), se figur 6.1.
1. Find den kraft, der påvirker partiklen og opskriv bevægelsesligningen, dvs. Newtons anden lov, for partiklens
bevægelse i y-retningen.
2. Vis at følgende udtyrk for hastigheden er i overensstemmelse med bevægelsesligningen
vy = - q Ey cos(2B<t)/ (2B< m)
3. Find ud fra ovenstående udtryk for vy partiklens y-position som funktion af tiden og bestem amplituden i
partiklens svingning.
4. Diskutér hvorfor elektronerne er meget mere effektive til at sprede lys end ionerne.
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For at forklare hvordan Thomsonspredning kan bruges til at måle et plasmas tæthed og temperatur,
kan man sammenligne med et støvfuldt mørkt rum, hvori der falder en solstråle gennem et lille vindue.
Når solstrålen rammer støvpartiklerne, reflekterer eller spreder de noget af lyset, og vi kan se dem. Jo
flere partikler der er, des mere lys spredes. Styrken af det spredte lys er derfor et mål for tætheden af
støvpartikler. Vi kan også se, hvordan de enkelte partikler bevæger sig rundt i det belyste område.

Figur 6.2.
Thomsonspredningsudstyr til måling af et plasmas tæthed og temperatur. a) tæthedsmåling, b) temperaturmåling.
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Princippet i måling af plasmatæthed og –temperatur ved brug af Thomsonspredning er vist på figur
6.2. Ligesom i eksemplet med solstrålen gennem et støvfyldt rum skal vi sende en kraftig lysstråle
gennem plasmaet og så måle på det lys, der spredes af de ladede partikler. Lyskilden skal opfylde tre
krav:
1. Den skal være meget kraftig for at give et tilstrækkeligt stort signal. Det skyldes, at kun en meget
lille del af lyset spredes i plasmaet; resten går lige igennem.
2. Lysstrålen skal være meget smal for at give os en god rumlig opløsning.
3. For at opnå gode temperaturmålinger skal lyskilden være monokromatisk, dvs. den må kun udsende lys med en ganske bestemt bølgelængde.
En laser er den eneste lyskilde, der kan opfylde alle disse krav. I praksis må man endog bruge de mest
avancerede lasere for at opnå optimale målinger.
Laserlyset sendes som en meget kortvarig puls ind gennem det måleområde i plasmaet, hvor man vil
måle parametrene. Man benytter to detektorsystemer: et ret simpelt til tæthedsmålinger og et mere
kompliceret til temperaturmålinger.
For at måle tætheden fokuserer man med en almindelig linse en del af det spredte lys fra måleområdet
på den lysfølsomme del af en lysdetektor. Den giver så et elektrisk signal, der er proportionalt med det
indkommende lyssignal og dermed med tætheden, se a) på figur 6.2.
Jo højere et plasmas temperatur er, des hurtigere bevæger dets partikler sig rundt mellem hinanden i
deres termiske bevægelser. For at bestemme plasmaets temperatur skal vi altså kunne måle partiklernes
termiske bevægelser. Det kan gøres ved hjælp af Thomsonspredning. Figur 6.3 viser det fysiske princip. Her ses igen det elektriske felt i en lysbølge med bølgelængden 8o, der udbreder sig i x-retningen
med lyshastigheden c. I x’ er placeret en ladet partikel P. Hvis P ikke bevæger sig, har vi set ovenfor, at
den vil blive sat i lodrette svingninger med frekvensen <o = c/80 og udstråle spredt lys med bølgelængden 8o. Det spredte lys har altså samme bølgelængde og frekvens som den indkommende lysbølge.
Figur 6.3.
Ladet partikel, der bevæger sig
langs en elektromagnetisk bølges
udbredelsesretning, svinger med
en dopplerforskudt frekvens i
forhold til bølgens frekvens.

Vi tænker os nu, at P, når klokken er nul, befinder sig i x’, og at den bevæger sig i x-retningen med en
hastighed v. I løbet af en tid )t, vil P bevæge sig stykket )x = v)t og nå til positionen x’’ = x’+)x. I
løbet af )t er positionen x = x’ passeret af )t<o bølgetoppe. Langs stykket )x befinder der sig )x/<o
=v)t/<o bølgetoppe, som ikke har passeret P, da denne jo har bevæget sig væk fra x’. I alt er P derfor i
løbet af )t passeret af )t(<o - v/8o) = )t(c-v)/8o bølgetoppe. P vil derfor, når den bevæger sig med
hastigheden v i bølgens udbredelsesretning, føle et elektrisk felt, der svinger med frekvensen
<’ = (c-v)/8o = (1 – v/c) <o.

(6.3)

Når P nu svinger op og ned med denne frekvens, vil den udsende elektromagnetisk stråling med denne
frekvens. Hvis sådanne stråler detekteres i en retning, der er vinkelret på den retning, hvori partiklen
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bevæger sig, har de en bølgelængde 8’ som er givet ved
8’ = c/<’ = 8o/ (1 – v/c).

(6.4)

Vi ser altså, at en partikel, der bevæger sig i lysstrålens retning, vil svinge med en frekvens, der er
lavere end lysstrålens, og den vil derfor selv udsende stråling vinkelret på sin bevægelsesretning med
den lavere frekvens og altså med en længere bølgelængde. Hvis partiklen bevæger sig imod strålens
udbredelsesretning, finder vi dens nye frekvens og bølgelængde blot ved at skifte fortegnet foran v/c i
(6.3) og (6.4). I dette tilfælde får vi en frekvens, der er større end <o, og en bølgelængde, der er mindre
end 8o.. Disse ændringer i bølgelængde eller frekvens for lys, der udsendes fra bevægede partikler, er
kendt under betegnelsen dopplereffekten eller dopplerforskydningen. Ser man på spredt stråling, der
er udsendt i retninger, der ikke er vinkelret på den spredende partikels bevægelsesretning, får vi et
ekstra bidrag til dopplerforskydningen, som skyldes at lysgiveren, her den spredende partikel, bevæger sig mod eller bort fra detektoren. Det er den samme effekt, som vi kender fra fx en ambulance
under udrykning. Når den bevæger sig mod os, hører vi en tone fra dens horn, der har en højere
frekvens, end den, vi hører, når den har passeret os og kører væk fra os.
Da de ladede partikler i et plasma i deres termiske bevægelse farer rundt i alle retninger og med
forskellig fart, får det spredte lys en spektralfordeling, der afhænger af plasmaets temperatur og den
geometriske opstilling. Måling af spektralfordelingen giver oplysninger om, hvor hurtigt partiklerne
bevæger sig og dermed om temperaturen. Jo bredere spektralfordelingen er, des højere er temperaturen. Figur 6.4 viser beregnede spektralfordelinger for lys med 80= 694,3 nm, der er spredt vinkelret på
den indfaldende stråle fra plasmaer med forskellige temperaturer, Tkin.
Figur 6.4.
Beregnede spektre af
Thomsonspredt lys med
8o = 694,3 nm, der er
spredt fra plasmaer med
temperaturer Tkin=
1, 3, 10 og 20 keV.
Kurvernes forskydning
mod lave bølgelængder
ved høje temperaturer
skyldes relativistiske
effekter.

Opgave 6.2. Denne opgaves formål er i meget korte træk at eftervise kvalitativt, at kurven for Tkin = 3 keV på figur
6.4 er korrekt. Der sendes altså en laserpuls med 8o = 694,3 nm gennem et 3 keV plasma. Strålen spredes af
elektroner, der i deres termiske bevægelser flytter sig parallelt med strålen. At den kinetiske temperatur er er 3 keV,
betyder, at de fleste elektroner bevæger sig frem eller tilbage langs strålen med kinetiske energier, der er mindre end
1,5 keV. De 1,5 keV repræsenterer altså bredden af energifordelingskurven. Beregn ud fra udtrykket mev2/2 = 1,5 keV
den tilsvarende bredde af hastighedsfordelingskurven, som jo er symmetrisk omkring v = 0. Endelig skal man ud fra
formel (6.4) beregne bredden af spektralfordelingen af det spredte lys. Sammenlign med figur 6.4, og vis, at der er
god overensstemmelse.
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Spektralfordelingen kan måles med opstillingen, der er skitseret under b) på figur 6.2. Ved hjælp af en
linse samler man igen spredt lys fra måleområdet og fokuserer det på en spektralanalysator, som kan
være et simpelt prisme eller et optisk gitter. På tegningen er vist et gitter, som har den egenskab, at det
deler det indkommende lys op efter bølgelængde og sender det ud i en vifte. Det langbølgede lys
ligger i venstre side af viften, og det kortbølgede ligger i højre side. Efter at være gået gennem gitret
rammer lyset en række lysdetektorer, som altså hver måler lysmængden i et snævert bølgelængdeområde. Ved hjælp af signalerne fra detektorerne kan man konstruere spektralfordelingen af det spredte
lys. Sammenligning af målte spektralfordelinger med beregnede kurver, som dem på figur 6.4, gør det
så muligt at bestemme plasmatemperaturen.

Opgave 6.3. Denne opgave skal vise, hvorfor målinger, der er baseret på Thomsonspredning, kræver meget stærke
lasere. Det hænger sammen med, at lys ikke udsendes i en kontinuerlig strøm, men altid i klumper, de såkaldte
fotoner eller lyskvanter. For at få god statistik er det nødvendigt, at den del af måleudstyret, der måler det spredte
lys, registrerer mange og helst flere hundrede fotoner fra hver puls.
Se på et spredningseksperiment som fx det, der vises på figur 6.5, hvor der benyttes en rubinlaser med en samlet
energi i de udsendte lyspulser på 1 J. Lysets bølgelængde er 80 = 694,3 nm. For at opnå en passende rumlig opløsning er måleområdet valgt som en lille cylinder med akse i den indfaldende stråles retning. Cylinderens volumen er
1 cm3, idet dens akse er 1 cm lang, og dens tværsnitsareal er lig den indfaldende stråles tværsnitsareal, nemlig 1
cm2.
1. Idet der mindes om, at fotonenergien af elektromagnetisk stråling med frekvensen < er h<, hvor Plancks konstant
h = 6,63·10-34 Js, skal antallet af fotoner i den 1 J store puls beregnes.
2. Det opgives nu, at sandsynligheden for, at en foton spredes, når den bevæger sig et stykke L i et plasma med
elektrontætheden ne , er 6,6 · 10-29 L ne. Se på et plasma, hvor ne er 1020 m-3, og beregn hvor mange af de fotoner, vi
fandt i 1, der vil spredes i den 1 cm lange cylinder.
3. Som en ret god tilnærmelse vil vi nu antage, at fotonerne spredes isotropt, dvs. styrken af spredt stråling er ens
i alle retninger. Den spredte stråling samles i et cirkulært hulspejl med en diameter på 0,7 m, som sidder i en afstand
af 10 m fra det cylindriske måleområde, se figur 6.5. Beregn hvor mange spredte fotoner, der rammer dette spejl og
sendes videre op til detektorsystemet.
4. Der tabes en del fotoner, hver gang lyset passerer et vindue eller reflekteres af et spejl. Antag at disse tab i alt er
på 50 %. På loftet over JET måles det spredte lys vha. Detektorer. Sådanne detektorer har karakteristisk en effektivitet på 10 %, dvs. de detekterer kun 10 % af de fotoner, der rammer dem. Beregn hvor mange fotoner, der i alt
detekteres, når man blot ønsker at måle tætheden i måleområdet.
5. Ved temperaturmålinger skal der foretages en spektralanalyse af det spredte lys. Det gøres ved at dele det op efter
bølgelængde som vist på figur. 6.2 b), hvor en række detektorer modtager og måler lys med hver sin bølgelængde.
Antag, at gitteret kun sender 10 % af den stråling, der falder på det, ud i lysviften, og at der er 10 detektorer, der hver
modtager lige mange fotoner. Hvor mange fotoner detekterer hver detektor?

Figur 6.5. Thomsonspredningsudstyr på JET. Udstyret er bygget af Risøs fusionsforskningsgruppe, og det har været
benyttet på JET i en årrække. En rubinlaser er placeret på loftlaboratoriet højt over selve JET-eksperimentet. Laseren
udsender korte pulser med bølgelængden 80 = 694,3 nm. Energien i en puls kan være op til 20 J. Denne energi kan deles
op i en række (op til 20) mindre pulser, som kan udsendes med op til fire pulser pr. sekund. Pulserne sendes via senderspejlsystemet gennem loftet og ned mod maskinen. Lige over plasmakammeret sørger et spejlarrangement for, at der kan
vælges mellem seks lodrette strålegange gennem plasmaet. Måleområderne ligger, hvor disse stråler skærer plasmaets
vandrette midtplan . Der måles på det spredte lys, som fra måleområdet sendes vandret ud mod et opsamlingsspejlsystem,
som samler lyset og sender det gennem et modtagerspejlsystem til noget måleudstyr, der også står på loftlaboratoriet.
Måleudstyret består dels af en almindelig lysdetektor, der kan måle mængden af spredt lys og dermed bestemme plasmatætheden, og dels af et spektrometer, der analyserer det modtagne lys. Ud fra denne analyse bestemmes temperaturen i
måleområdet. →
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Fusionsforskningen fremover

I kapitel 3 fandt vi de plasmafysiske krav, Lawson-kriteriet, der skal opfyldes, før vi kan bygge en
fusionsreaktor. Kravene er, at brændstoffet skal kunne opvarmes til ca. 100 millioner K, og at det skal
kunne holdes så effektivt indesluttet i et magnetfelt, at nJE-produktet bliver tilstrækkeligt stort, omkring 3·1019 s m-3. I over 10 år har man været i stand til at opvarme plasmaer til mere end den nødvendige temperatur. JET og tilsvarende amerikanske og japanske opstillinger har opnået nJE-værdier, der
ligger meget tæt ved ”break-even” og kun en faktor 6 under kravet for antænding (se figur 3.4). Sammen med resultater fra andre laboratorier har disse resultater overbevist brede kredse inden for fusionsforskningen om, at man nu har tilstrækkelig viden til at kunne designe og bygge en ny stor fusionsreaktor, som vil kunne opnå antænding. Dette har bragt fusionsforskningen i den situation, at næste
naturlige skridt vil være at bygge et eksperiment, hvori man kan studere brændende eller måske endog
antændte plasmaer.

7.1 De næste fusionseksperimenter: ITER-FEAT
Omkring 1992 blev der nedsat en stor forskergruppe med deltagere fra de fire store partnere i det
internationale fusionsprogram: Europa, Japan, USA og Rusland. Gruppen fik til opgave at designe et
stort fusionseksperiment, hvori antændte plasmaer kunne studeres. Det var tanken, at eksperimentet
skulle bygges af de fire partnere i fællesskab og dermed blive et virkeligt internationalt projekt. Det fik
navnet ITER, som er akronym for International Thermonuclear Experimental Reactor. I 1998 fremlagde gruppen resultatet af sit arbejde. Deres design var en reaktor af tokamaktypen, som skulle kunne
opnå et antændt fusionsplasma med en fusionseffekt på ca.1500 MW i pulser, der er mere end 1000
sekunder lange. ITER skulle først og fremmest bruges til at studere brændende plasmaer, men var også
designet, således at den var egnet til studier af mere teknologisk karakter som fx hvilke materialer, der
er bedst egnet til væggene i plasmakammeret, og hvordan man får den dannede energi transporteret ud
gennem disse vægge. Det blev anslået, at det ville koste ca. 50 milliarder danske kroner at bygge
ITER.
Selvom der blandt de fire partneres eksperter var bred enighed om, at ITER-designet med meget stor
sandsynlighed ville kunne leve op til målsætningen, kunne der ikke opnås politisk enighed om at
bygge den. De politikere, der skulle tage beslutningen, fandt, at det var for dyrt. I stedet blev forskergruppen bedt om at udarbejde et nyt og mindre ambitiøst projekt, som måtte koste omkring det halve.
I 1999 fremlagde gruppen forslag til et mindre eksperiment, som nu kaldes ITER–FEAT. FEAT er
acronym for Fusion Energy Amplification Tokamak. ITER-FEAT er designet til at producere 400
MW, altså mindre end en tredjedel af ITERs mål på 1500 MW, og pulserne bliver kun ca. 400 sekunder
lange. ITER-FEAT er ikke designet til at opnå antænding, men kun til at opnå et brændende plasma.
Den del af fusionseffekten, der afsættes direkte i plasmaet, udgør ca. 90 % af den varmeeffekt, som er
nødvendig for at opretholde den høje temperatur og dermed holde plasmaet antændt. De sidste ca.10
% af den nødvendige varmeeffekt må tilføres udefra ved brug af en eller flere af de supplerende
opvarmningsmetoder, der er omtalt i kapitel 5. Den energi, som ITER-FEAT producerer, vil ikke blive
brugt til at fremstille el, da det ville komplicere det eksperimentelle program. Konstruktionsprisen for
ITER-FEAT er beregnet til omkring 25 milliarder danske kroner. For sammenligning kan det være
interessant at nævne, at storebæltsbroen også kostede af størrelsesordenen 25 milliarder kroner.
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Her i år 2001 diskuteres ITER-FEAT i de højeste politiske fora. Der er bred enighed om, at ITERFEAT er et godt projekt, som vil være et nødvendigt og fornuftigt næste skridt på vejen mod realiseringen af fusionsenergien. Problemet er mere, at der er lande, bl.a. nogle europæiske, som ikke føler, at
fusion er en energiform, der bør satses på nu. Om man kan blive enige om at bygge ITER-FEAT, eller
noget tilsvarende, er et åbent spørgsmål. Der kan håbes på en beslutning i løbet af et år eller to, men det
er ikke sikkert. Et er klart: For at komme videre i fusionsforskningen bliver der på et tidspunkt behov
for et stort eksperiment med et ambitionsniveau, der mindst svarer til ITER-FEAT.

Figur 7.1.
ITER-FEAT er et fusionseksperiment af tokamaktypen, der vil blive færdigdesignet i løbet af 2001. Det afventer den
politiske beslutning om opbygning og placering. Bemærk manden, der står nederst til højre.(Kilde: ITER)

Fra den dag beslutningen om at bygge ITER-FEAT eller noget tilsvarende er taget, vil byggetiden
nærme sig de 10 år. Derefter kan man regne med en 15 til 20 år lang periode, hvor der samles eksperimentelle resultater, bl.a. om brændende plasmaers fysik. Efter at disse resultater er opnået, skal der
mindst bygges endnu et stort fusionseksperiment til at demonstrere, at man kan fremstille fusionsenergi som en konkurrencedygtig energiform. Det vil tage op mod 40 til 50 år, før fusionskraftværker
kan blive en troværdig og tiltalende kandidat, når der skal tages beslutninger om at opføre nye kraftværker. Først derefter kan fusionsenergien begynde at blive en energikilde, der dækker en væsentlig
del af menneskehedens forbrug.
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7.2 Fusionskraftværket
Det er naturligvis ikke muligt at sige, hvordan et fusionskraftværk, der først kan blive en realitet om
måske 40 år, kommer til at se ud. Figur 7.2 viser på skematisk form, hvordan man tænker sig et sådant
kraftværk. Det brændende fusionsplasma ligger som en lukket ring inde i en torusformet beholder. Det
holdes indesluttet af et magnetfelt, hvoraf det meste genereres af supraledende magnetfeltspoler, der
ligger omkring kammeret. Spolerne skal være supraledende, da strømvarmetabene ellers ville være alt
for store. Fra det brændende fussionsplasma udsendes energien som stråler af energirige neutroner og
varme. Denne energistråling passerer gennem vakuumbeholderens væg og ud i en kappe, hvor deres
energi afsættes som varme. I kappen er indlagt en varmeveksler, hvorigennem der pumpes vand. Den
varme, der er afsat i kappen, opvarmer vandet i varmeveksleren og føres med dette til en dampgenerator,
hvori den omdanner vandet i et andet rørsystem til damp, som så trækker turbinen og generatoren i et
konventionelt elkraftværk. Generatoren producerer elkraft, der sendes ud til brugerne via forsyningsnettet.
Efterhånden som fusionsneutronerne afgiver deres energi i kappen, vil de ramme ind i kerner af litium,
der også er indeholdt i kappens materiale. De vil derfor indgå i processerne (V) eller (VI) i underafsnit
3.2.2, hvorved der dannes tritium og helium, som pumpes ud fra kappen. Tritiumet separeres fra heliumet ved en destillationsproces og sendes sammen med deuterium, der er udvundet af havvand, tilbage
i det brændende plasma som frisk brændstof.
En ekstra afskærmning omkring kappen forhindrer, at der trænger for mange neutroner ud i reaktorrummet.
Fusionsenergien vil først og fremmest blive brugt til at producere el. Det vil dog også blive muligt at
benytte spildvarmen i fjernvarmeanlæg, ligesom kraftvarmeværker i dag giver både el og varme.
Med den begrænsede viden om brændende plasmaer, som vi har i dag, ser det ud til, at fusionskraftværker
kun vil kunne bygges i ret store enheder. Det skyldes, at Lawson-kriteriet kun ser ud til at kunne
opfyldes i store maskiner. Man forudser, at kommende fusionskraftværker vil blive nogle få GW, altså
på størrelse med de største af de kraftværker, der er i brug i dag. Det betyder så også, at fusionsreaktorer kun vil blive bygget, hvor der er meget store energiforbrug, som i de stærkt industrialiserede
områder i fx Vesteuropa , USA og Japan. Fusionsreaktorer vil næppe blive bygget i små samfund med
begrænset energiforbrug som fx Grønland og mange små øer. Netop fordi fusionsenergien vil kunne
dække store dele af energibehovet i områder med meget stort forbrug, vil den kunne hjælpe med til en
væsentlig reduktion af det samlede forbrug af energi fra andre forurenende kilder, som de fossile.

7.3 Sikkerhed og miljø omkring fusionsenergi
Enhver form for energiproduktion medfører sikkerhedsproblemer og påvirkning af vort miljø. Det
kommer også til at gælde for fusionsenergi, men vurderinger viser, at den vil have mange fordele i
sammenligning med andre energiformer.
Da fusionsenergi fremstilles ved kerneprocesser, dannes der nødvendigvis radioaktivitet. Problemerne
hermed vil imidlertid blive væsentligt forskellige fra og mindre end dem, vi kender fra de nuværende
atomkraftværker, der er baseret på fission af uran. Mængden af brændstof i en fusionsreaktor vil altid
være meget lille og kun nok til få minutters forbrænding. Man skal løbende tilføre fusionsplasmaet
nyt brændstof, ellers stopper processerne. Fusionsprocesserne er endvidere vanskelige at holde i gang,
og ved enhver driftforstyrrelse vil de tendere mod at gå i stå. En kernenedsmeltning i en fusionsreaktor, som den vi så i Tjernobyls fissionsreaktor i 1986, er derfor en fysisk umulighed.
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Figur 7.2. Skematisk oversigt over et fremtidigt fusionskraftværk.
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De primære fusionsbrændstoffer, deuterium og litium, findes i store mængder overalt på Jorden, og de
kan udvindes og benyttes uden problemer. Det tritium, der skal bruges som brændstof, dannes ud fra
litium i kappen omkring plasmaet ved indfangning af neutroner, der er dannet ved fusionsprocesserne
i plasmaet. Tritium er en radioaktiv brintisotop, som er farlig, hvis man får den ind i kroppen. Den
samlede mængde tritium, som behøves på et kraftværk, udgør få kilogram. Selv ved et alvorligt uheld,
som kan være forårsaget af sabotage, flystyrt eller jordskælv, hvorved der slipper tritium ud, vil konsekvensen for befolkningen af være ubetydelig, og det vil ikke blive nødvendigt at evakuere folk uden
for kraftværkets område. Det er værd at bemærke, at da tritium dannes på kraftværket, skal det ikke
transporteres uden for værket med de risici, det måtte medføre.
Opgave 7.1. Vi ser på en tænkt fremtidig fusionsreaktor, der har et plasmavolumen på 2000 m3 med iontætheder nD
= nT = 0,5· 1020 m-3. I plasmaet produceres en fusionseffekt på i alt 2 GW.
1. Hvad vejer de mængder af deuterium og tritium, der er i reaktoren?
2. Hvad vejer de mængder af deuterium og tritium, der pr. sekund forbrændes i reaktoren?
3. Hvor stor en del af den mængde tritium, der på et givet tidspunkt er til stede i reaktoren, vil forbrænde i løbet af
et sekund?
4. Det ønskes, at der på kraftværket altid skal være tritium på lager til en uges forbrug. Hvor meget vejer dette
tritiumlager?

Det er ikke alle neutronerne fra fusionsprocesserne, der indfanges i litium og danner tritium. En del
indfanges i strukturmaterialet omkring reaktoren. Dette materiale bliver derfor efterhånden radioaktivt. Der er imidlertid en vis frihed til at vælge disse strukturmaterialer, så radioaktiviteten minimeres,
og der forskes meget i at finde de bedst egnede. Radioaktiviteten, der er i strukturmaterialer, når de
skal udskiftes, eller når reaktoren skal nedlægges, henfalder meget hurtigere end radioaktivt affald fra
fissionsreaktorer. På figur 7.3 sammenlignes dels den mængde radioaktivitet, der dannes, når der produceres en vis energimængde med tre forskellige metoder - tre forskellige fissionsreaktorer, to forskellige scenarier for fusionsreaktorer, og forbrænding af kul - og dels henfaldet af disse radioaktive
stoffer. Som det fremgår, dannes der 10 – 100 gange mindre radioaktivitet ved fusion end ved fission;
men det er meget mere væsentligt, at radioaktiviteten fra fusionskraftværket har en meget kortere
henfaldstid. I løbet af ca. 50 år vil restradioaktiviteten være nede på samme niveau som den, der er
indeholdt i asken fra et kulfyret værk. Radioaktiviteten fra fissionsværker har levetider på mange
tusinde år. Det bliver derfor meget lettere at løse problemerne med radioaktivt affald fra fusion end fra
fission, og specielt bliver langtidsdeponeringen et meget mindre problem.
I modsætning til energiproduktion ved afbrænding af fossile brændstoffer, der jo medfører udslip af
store mængder af røggasser, specielt CO2, vil et fusionskraftværk under normal drift overhovedet ikke
udsende forurenende stoffer. Den eneste miljøpåvirkning, der vil opstå, stammer fra den spildvarme,
som ikke kan benyttes som fjernvarme eller andet, og som derfor må sendes ud i naturen. Det samme
problem er også kendt fra almindelige kraftværker, der benytter fossile brændstoffer.
Som det fremgår vil fusionsenergien være bedst egnet til at producere el. Hvis den en gang bliver vor
dominerende energikilde, må vi i størst muligt omfang omlægge forbruget til el. Det bliver let at
erstatte kul-, gas- eller olieopvarmning af bygninger med el. Ligeledes vil der ikke være store problemer med at elektricificere togdriften samt de industrier, der nu betjener sig af fossile energikilder. Det
bliver sværere at omstille andre transportmidler som biler fly og skibe til eldrift. For biler kan man
tænke sig, at de i meget højere grad vil komme til at benytte elbatterier. Generelt må man nok forudse,
at man vil komme til at benytte fusionsenergien til at fremstille forskellige former for brændbare
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gasser som fx ren brint eller kulbrinter. Disse brændstoffer, der ikke eller kun i lille grad forurener, vil
så erstatte de fossile brændsler, som i dag benyttes i de forskellige transportmidler.

Figur 7.3.
Udviklingen i den mængde
radioaktivitet, der er i
affaldet fra forskellige
energikilder, der alle år
nul har produceret samme
energimængde. PWR
EFR A og EFR B er tre
forskelligetyper af
fissionsreaktorer,
Model 1 og Model 2 er to
forskellige tænkte
fusionsreaktorer, og COAL
er et kulfyret kraftværk.

Boks 7.1 Fusionsforskningens omkostninger og administration
Fusionsforskningen er det største målrettede forskningsprojekt, som menneskeheden nogen sinde
har involveret sig i. Det årlige globale budget beløber sig til mere end 10 milliarder danske
kroner, hvilket svarer til, at hvert individ på denne klode i gennemsnit betaler ca. 2 kroner til
denne forskning om året. Hovedparten af forskningen finder sted i de fire store blokke: Europa
(EU), Japan, Rusland og USA. EU-landene tegner sig for den største del af det samlede budget,
idet de tilsammen bruger ca. 3,5 milliarder kr. om året. Japan og USA bruger hver omkring 2,5
milliarder danske kroner om året. Gennem de sidste godt fem år har indsatsen på fusionsområdet
været vigende i USA. De har beskåret deres fusionsbudgetter med godt 33 %, og i 1999 meldte
de sig ud af ITER-amarbejdet. Nu lige efter årtusindskiftet ser det dog ud til, at interessen for
fusion igen er stigende i USA. I Japan er interessen for fusionforskning stor, hvilket ses af, at de
har et konstant højt fusionsbudget, og af, at de som de første har tilbudt sig som værtsland for
ITER. Indsatsen i Rusland er svær at få oplyst, men den ligger en god del under de andres.
Rusland giver dog udtryk for stor interesse for fusionsforskning, og de er aktive inden for ITERsamarbejdet.
Fusionsforskningen i EU-landene er koordineret og til en vis grad organiseret gennem EU-organet EURATOM. Herved har vi et fælleseuropæisk fusionsforskningsprogram. Hovedparten af
forskningen foregår på nationale laboratorier i medlemslandene. Disse laboratorier er tilknyttet
det fælles program gennem associeringsaftaler med EURATOM. Ifølge disse aftaler betaler
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EURATOM ca. en tredjedel af udgifterne til laboratoriernes forskning mod at have en vis indflydelse på forskningsprogrammerne på de enkelte laboratorier. Denne ordning sikrer, at der inden
for den europæiske fusionsforskning bliver forsket i alle relevante og nødvendige områder, og
samtidig undgås unødvendig dublering af arbejdet. Styringen af det europæiske program ligger
i et fusionsdirektorat under EU-kommissionen. Der er nedsat en række specialistgrupper med
medlemmer fra de nationale laboratorier, som rådgiver fusionsdirektoratet og EU-Kommissionen om fusionsforskningsproblemer. Store beslutninger som fx budgetternes størrelser og om
EU´s deltagelse i ITER-FEAT træffes i EU-Ministerrådet.
Forskningscenter Risø er den danske partner i det fælleseuropæiske fusionsprogram. Lige siden
Danmark i 1972 blev medlem af EF, nu EU, har en lille Risø-gruppe på omkring 10 – 15 forskere
været associeret til det europæiske program. Årsbudgetterne har ligget på ca. 5 millioner kroner.
Gruppens programmer kan deles op i to grupper: en grundforskningsmæssig del, hvor man på
Risø udfører forskellige plasmafysiske undersøgelser, der er relevante for fusionsforskningen,
og en del, hvor man fremstiller delapparatur til de store eksperimenter på store laboratorier i
andre EU-lande og senere deltager i arbejdet med dette apparatur.
Indtil omkring 1990 arbejdede gruppen med tre projekter, der havde direkte relevans for den
fælleseuropæiske fusionsforskning. Thomsonspredningsudstyret til JET, som er vist i figur 6.5,
er et eksempel på et sådant arbejde. Et andet projekt bestod i at designe og bygge såkaldte
pilleinjektorer. Baggrunden herfor er, at det kan blive et stort problem at få fyldt frisk deuteriumog tritiumbrændstof på en fusionsreaktor. En mulig måde at løse dette problem på er at skyde
brændstoffet ind i plasmaet i form af små (ca.1–2 mm i diameter) frosne brændstofpiller med
hastigheder på flere kilometer pr. sekund. Risøgruppen har fremstillet pilleinjektorer, der arbejdede efter luftbøsseprincippet, og som kunne opnå hastigheder op til ca. 2 km pr sekund. Endelig
arbejdede gruppen med undersøgelser af materialer, der er egnede som vægmateriale i kammeret
i en fusionsreaktor.
Omkring 1990 blev gruppens aktiviteter beskåret kraftigt og omfattede derefter kun fortsættelse
af de grundforskningsmæssige undersøgelser samt materialeundersøgelserne. I 2001 ser det ud
til, at gruppen igen får sine ressourcer udvidet, så den igen kan indgå i tæt samarbejde med andre
fusionslaboretorier om specielle måleudstyr.
Ved siden af det egentlige forskningsprogram har gruppen påtaget sig undervisning på universitetsniveau i fusionsplasmafysik. I mere end 30 år har et medlem af gruppen undervist som ekstern
lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Denne undervisning har medført, at mere end 50 studerende fra DTU eller andre universiteter har gennemtørt deres eksamensprojekter i gruppens
regi. Gruppens medlemmer har vejledt mere end 20 ph. d. studerende, som har opnået deres
grader for arbejder i gruppen. Gruppen har på den måde i stor udstrækning selv uddannet de
medarbejdere, der nu arbejder i gruppen, samtidig er der mere end 10 fusionsforskere, som har
fået deres grunduddannelse i gruppen, som nu arbejder på fusionslaboratorier over hele Jorden.
Opgave 7.B.1. I snit bruger hvert individ her på Jorden en energimængde svarende til ca. 2 toe eller til ca. 2
m3 olie om året. Markedsprisen uden skat og afgifter på en tønde olie er her i år 2001 omkring 30 dollars. En
tønde er lig 159 liter. Beregn, hvor mange penge hvert individ i snit årligt bruger til energi og sammenlign
dette beløb med de ca. 2 danske kroner, som den samlede fusionsforskning får fra hvert individ.
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Følgende internetadresser giver oplysninger om fusionsforskning. Det er kun Risøs hjemmeside, der
foreligger på dansk, de fleste af de øvrige er på engelsk. Der er mange links mellem forskellige
laboratoriers fusionsartikler.
Forskningscenter Risø:

http://www.risoe.dk/euratom

Euratom:

http://europa.eu.int/comm/research/fusion 1. html

ITER:

http://www.iter.org/

