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چکیده:
در این مقاله ،با در نظر گرفتن پالسما به عنوان یک سیال گرم و برخوردی و با استفاده از معادالت هیدرودینامیکی به
ارایه مدلی سیالی برای توصیف پالسماهای مغناطیسی گرم و برخوردی پرداخته می شود .نتایج عددی حاصل از این
مدل برای یک پالسمای شبه خنثای یون-الکترون نشان می دهد که مسیر حرکت یونها در الیه مرزی پالسما تابعی از
دما و فشار یونی است و با افزایش هر یک از این دو عامل ،سرعت ذرات در ناحیه غالف کاهش می یابد .همچنین
نتایج حاصل نشان می دهد که اندازه و موقعیت بار-فضای تشکیل شده در ناحیه غالف تابعی از دمای یونها ،شدت و
راستای میدان مغناطیسی است.
کلمات کلیدي :پالسمای مغناطیده ،بار-فضا ،شعاع الرمور ،معادالت سیالی.

مقدمه :
اثر میدان مغناطیسی ثابت بر ذرات باردار متحرک از موضوعات قدیمی و شناخته شده در فیزیک پالسماست.
یکی از کاربردهای این ایده ی شناخته شده ،تهیه باریکه هایی پر انرژی از ذرات باردار است که در زمینه های
مختلفی از جمله درمان بیماران سرطانی کاربرد دارد] . [5در این میان نکته قابل اهمیت اطالع از تاثیر پارامترهای
پالسما مانند دما و فشار بر نحوه تغییر رفتار ذرات باردار پالسما در میدان مغناطیسی و بار-فضای ناحیه غالف
است .در گذشته تاثیر برخی مشخصات پالسما مانند بزرگی و زاویه میدان مغناطیسی ،حضور یونهای یک بار
یونیزه گاز کمکی و حضور یونهای دو بار یونیزه شده بر رفتار ذرات در میدان مغناطیسی خارجی مطالعه شده
است] .[2,3همچنین تاثیر عوامل مختلفی بر ویژگی های بار-فضای ناحیه کاتدی پالسما بررسی شده
است] .[1,1در بیشتر تحقیقات فوق الذکر پالسمای مورد مطالعه سرد و غیربرخوردی فرض شده است .ضمنا
قدرت میدان مغناطیسی کمتر از یک تسال فرض شده است .به عبارت بهتر این مطالعات و نتایج آنها بیشتر
مربوط به پالسماهای آزمایشگاهی است .در سال  2153اثر میدان مغناطیسی قوی بر یک پالسمای دو یونی
بررسی گردید اما در آنجا نیز پالسمای مذکور سرد و غیر برخوردی در نظر گرفته شد] .[6در این مقاله می
خواهیم ضمن تعمیم مدل ارایه شده در منبع] [6به یک پالسمای قوی مغناطیده ی گرم و برخوردی ،تاثیر
همزمان دما و فشار یونی بر مسیر حرکت یونها و نیز تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار بار-فضای تشکیل شده در
ناحیه غالف این پالسما را شبیه سازی نماییم .برای این منظور از یک مدل سیالی برای توصیف پالسما استفاده
می کنیم .نتایج حاصل از حل عددی معادله های اصلی این مدل نشان می دهد افزایش دما و فشار یونی باعث
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کاهش شعاع الرمور یونها(شعاع چرخش یونها حول راستای میدان مغناطیسی اعمال شده) می گردد .همچنین
مالحظه می شود با افزایش نیروی مغناطیسی و دمای یونی محل تجمع بیشینه ی بار-فضای تشکیل شده در
ناحیه غالف به ترتیب به طرف دیواره(کاتد) و لبه غالف جابجا می شود.

روش کار :
در این بخش به بررسی مدل استفاده شده برای بررسی مورد نظر پرداخته می شود .ابتدا فرض می شود پالسما
ضعیف یونیزه و شامل یونهای مثبت و الکترون باشد و مطابق با شکل ( )5ناحیه  x<1را اشغال کرده باشد .غالف

پالسمایی یعنی ناحیه ای که مملو از یونهای مثبت است در ناحیه  x>1تشکیل شده است .همچنین فرض می شود
در راستای  یک میدان مغناطیسی ثابت با بزرگی  B0به پالسمای مورد مطالعه اعمال شود یعنی


) ( B0  ( B0 cos  ,0, B0 sin شکل( .))5با توجه به اینکه یونهای مثبت موجود در پالسما ،گرم و برخوردی
در نظر گرفته شده اند معادالت هیدرودینامیکی توصیف کننده پالسما را می توان به شکل زیر نوشت]: [5
معادله پیوستگی یونها:
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که  Z i ، pi  ni kBTiفرکانس یونیزاسیون k B ،ثابت بولتزمن  i 0 ،فرکانس برخورد یون-خنثی و ni ، mi ، Vi

و  Tiبه ترتیب سرعت ،جرم ،چگالی و دمای یونهای مثبت هستند.

شکل( .)5نمای کلی پالسمای در نظر گرفته شده.

در این مدل ناحیه غالف یک بعدی در نظر گرفته شده و فرض می شود که تمام پارامترها فقط در راستای x

(عمود بر دیواره) تغییر کنند .ضمنا الکترونها در حالت تعادل در نظر گرفته می شوند][2-6؛ بنابراین توزیع
چگالی آنها از رابطه بولتزمن پیروی می کند:
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که  Teو  n0 eبه ترتیب دما و چگالی اولیه الکترونی هستند .معادالت ( )5(-)3معادالت اصلی مدل استفاده
شده برای شبیه سازی رفتار بار-فضا و حرکت یونها در یک پالسمای مغناطیسی ،گرم و برخوردی هستند.
شکل بهنجار شده این معادالت که برای محاسبات عددی مناسب تر است به صورت زیر است:
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که wi  Vi / cS ،   x / De ،   ci / pi ، N i  ni / n0 ، Tie  Ti / Te ،   Zi / i ،  e / Te

 De   0Te / n0e 2  ، N e  ne / n0  exp( ) ،طول دبای الکترونی  pi  n0e 2 /  0 mi  ،فرکانس
1/ 2

1/ 2

یونی پالسما و  ci  eB0 / mi فرکانس سیکلوترونی یونهاست.

همچنین با توجه به تعریف  Niو  N eمی توان چگالی بار-فضا در ناحیه کاتدی پالسما را به شکل زیر تعریف
کرد:
()51

N sp  N e  N i .

برای حل عددی معادالت جفت شده ( )1(-)9از روش  Runge-Kuttaمرتبه چهار با شرایط زیر استفاده شده
است:


)، w0i  (1.2, 0.08, 0

، Ni 0  N e0  1

،   30  ، n0  1019 m 3

  (  0)  0و  d / d  0  0.01است.

، Zi   i

، B0  1  5 T

نتايج:
در شکل( )2تاثیر دما  Tiو فشار یونی    De i / wiz ( کمیتی بی بعد معرف بزرگی فرکانس برخورد یونها
که خود به فشار بستگی دارد بنابراین برای بررسی اثر فشار بر حرکت یونها کافی است تغییرات حرکت آنها به
ازای مقادیر مختلف  بررسی شود) بر مسیر حرکت یونها نشان داده شده است .از مقایسه شکلهای ) (2aو

5516

) (2bمی توان دید که با افزایش دمای یونی سرعت یونها و شعاع حرکت مارپیچی شان کاهش می یابد و این
یونها در شعاع های کوچکتری می چرخند .همچنین مقایسه شکلهای ) (2aو ) (2cنشان می دهد که با افزایش
فشار یونی(افزایش  ) سرعت و نیز شعاع چرخش یونها در پالسمای مغناطیسی کاهش می یابد.

شکل( .)2اثر دما و فشار یونی بر حرکت یونها و شعاع چرخش آنها در فضای سه بعدی سرعت به ازای  B0  3 Tو
)   0.01, Ti  0.4Te (b) ،   0.01, Ti  0.1Te (aو ).  0.1, Ti  0.1Te (c

در شکل( )3تاثیر شدت میدان مغناطیسی خارجی بر بار-فضای موجود در ناحیه کاتدی نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می شود توزیع بار-فضا در ناحیه کاتدی یکنواخت نیست و در فاصله حدود  13Deبه
بیشترین مقدار خود می رسد  .همچنین می توان دید که با افزایش شدت میدان مغناطیسی مکان بیشینه ی بار-
فضا از لبه غالف دورتر می شود ولی مقدار این بیشینه تغییر نمی کند.
در شکل( )1تاثیر راستای میدان مغناطیسی اعمال شده بر بار-فضای ناحیه غالف پالسمای گرم و مغناطیسی
نشان داده شده است .در این حالت نیز توزیع بار-فضا در ناحیه کاتدی نایکنواخت است و هر چه راستای
میدان مغناطیسی به راستای عمود بر دیواره نزدیکتر باشد محل بیشینه بار-فضا در فاصله دورتری از لبه غالف
تشکیل خواهد شد.
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اثر دمای یونی بر توزیع بار-فضا در ناحیه کاتدی پالسمای گرم و مغناطیسی در شکل( )1نشان داده شده است.
در این شکل نیز مشاهده می شود که با افزایش دمای یونی مقدار بار-فضا به مقدار ناچیزی افزایش می یابد و
محل بیشینه ی بار-فضا به طرف لبه غالف جابجا می گردد.

شکل( .)3منحنی تغییرات بار-فضای تشکیل شده در ناحیه کاتدی پالسمای هیدروژن به ازای ،   30  ، Tie  1
   1 ، n0  1019 m 3و مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی.

شکل( .)1منحنی تغییرات بار-فضای تشکیل شده در ناحیه کاتدی پالسمای هیدروژن به ازای ، B0  3T ، Tie  1
   1 ، n0  1019 m 3و مقادیر مختلف . 

بحث و نتیجه گیري:

5518

شکل( .)1منحنی تغییرات بار-فضای تشکیل شده در ناحیه کاتدی پالسمای هیدروژن به ازای ، B0  3T ،   30 
   1 ، n0  1019 m 3و مقادیر مختلف . Tie

در این مقاله مدلی سیالی برای بررسی پالسماهای شبه خنثای ضعیف یونیزه در حضور میدان مغناطیسی قوی
و یونهای گرم و برخوردی(پالسمای توکامک) ارایه گردید و به عنوان کاربردی از این مدل اثر دما و فشار
یونی بر حرکت یونها و رفتار بار-فضای تشکیل شده در غالف یک چنین پالسمایی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل نشان داد با افزایش دما و فشار یونی مسیر حرکت یونها در ناحیه اطراف کاتد تغییر می کند و
یونها در شعاع های کوچکتری در راستای میدان مغناطیسی اعمال شده شروع به چرخش می کنند .همچنین
مالحظه شد با افزایش شدت میدان مغناطیسی و نیز کاهش زاویه این میدان با راستای عمود بر دیواره ،محل
بیشینه ی بار-فضا از لبه غالف دورتر خواهد شد در حالیکه با افزایش دمای یونی محل بیشینه ی مذکور به لبه
غالف نزدیکتر می شود.
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