تعیین شار مغناطیسی در توکامک دماوند با استفاده از روش رشته جریان به منظور نمایش
مرز پالسما
رسول قدیری *( -)1یحیی صادقی ( - )2محمدحسین استکی

()3

1و3دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین  ،گروه مهندسی هسته ای
2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده فیزیک پالسما و گداخت هسته ای

چکيده
تعیین مرز پالسما که با محاسبهی شار مغناطیسی صورت میپذیرد یکی از مهمترین مراحل تشخیص پالسما در فرآیند
کنترل مغناطیسی توکامک است .روش رشته جریان به دلیل توانمندی در محاسبهی دقیق شار مغناطیسی با استفاده از
محاسبهی ممانهای جریان راهکار مناسبی است .در همین راستا با بهکارگیری این روش به محاسبهی شار مغناطیسی
در توکامک دماوند پرداختیم .مدل ایجاد شده به خوبی توانایی پیشبینی مرکز پالسما و همچنین آخرین سطح بستهی
مغناطیسی و در نتیجه مرز پالسما را دارد .در این مدلسازی الگوریتمها به شکلی نوشته شدهاند که زمان محاسبهی مرز
پالسما با استفاده از یک رایانهی معمولی با پردازشگر اینتل (کُر 4/4 )2گیگا هرتز کمتر از یک میلیثانیه باشد.

کلمات کليدي :توکامک ،روش رشته جریان ،مدل ممان جریان ،مرز پالسما ،تابع گرین

 -1مقدمه
با استفاده از روش رشتته جریتان متیتتوان بته حتل معادلته گتراد-شتفران در توکامتک[1و]2بته صتورت
غیر مستقیم پرداخت .در ایتن روش ،پالستما و کلیتهی پیچتههتایی کته در آنهتا جریتان الکتریکتی وجتود
دارد ،به صتورت رشتتههتایی از جریتان در نرتر گرفتته متیشتوند .بتا محاستبه شتار مغناطیستی حاصتل از
هریک از این رشتههتا متیتتوان بته شتار مغناطیستی کتل و در نتیجته شتکل و موقعیتت پالستما پتی بترد.
در همین راستا مقتادیر شتار مغناطیستی ناشتی از رشتته جریتانهتا توستت تتابع گترین محاستبه متیشتود.
عالوه بر این در بخشتی از محاستبات بته معکتو ایتن تتابع نیتز نیتاز استت کته بترای محاستبهی آن از
روش تجزیتته مقتتدار منفتترد ]3[ )SVD(1استتتفاده متتیشتتود .محاستتبهی ممتتانهتتای جریتتان [4و ]5آختترین
مرحلهای استت کته بترای کامتل شتدن فرآینتد متدلستازی پالستما بته منرتور تعیتین مترز پالستما انجتا
میشود.

 -2روش رشته جریان

1

- Singular value Decomposition
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با توجه به تقارن چنبرهای در توکامک میتوان به تحلیل دوبعدی مسئله پرداخت .مقادیر شار ناشی از رشته-
جریانها در هر نقطه از فضای مکانی از رابطهی زیر بهدست میآید.
N
f

)  (r , z )   G (r , z , r , z ) I (r , z
j
j
j j
j

()1

j 1

در این رابطه  z jو  r jمختصات هندسی رشتهها I j ،جریان رشته  jا  N f ،تعداد رشتهها و  Gتابع گرین
است که از رابطهی زیر بدست میآید.

r rj  k 2 
1   K (k 2 )  E (k 2 )
k
2 






()2

0

2

G

در این رابطته )  K (k 2و )  E (k 2بته ترتیتا انتگترالهتای کامتل بیضتوی گتون اول و دو متیباشتند کته
از رابطههای زیر بدست میآیند.
d

(-3ال )

d

(-3ب)

1  k sin  

1 / 2

2

1  k sin  

1/ 2

2

 /2

K k   

0

 /2

E k   

0

در رابطههای  2و  3مقدار  kاز رابطه زیر بدست میآید.
4rr j

()4

r  rj   z  z j 2
2

k2 

عالوه بتر ایتنهتا ،رابطتههتای مشتابهی بترای مقتادیر میتدان مغناطیستی در راستتای شتعاعی و قطبتی نیتز
وجود دارد .رجوع شود به[.]9
مقادیر جریتان مربتوب بته پیچتههتای القایی(اولیته) ،تعتادلی و کنترلتی قابتل انتدازهگیتری هستتند بنتابراین
آنچتته کتته بتتاقی متتیمانتتد تعیتتین توزیتتع جریتتان پالستتما و جریتتانهتتای القتتایی در دیتتوارههتتای فتتو دی
توکامتتک متتیباشتتد .بتترای ایتتن منرتتور بتتا انتتدازهگیتتری مقتتادیر تجربتتی میتتدان و شتتار مغناطیستتی در یتتک
مجموعه از نقاب توست پیچتههتای میرنت

و حلقتههتای ولتتا [ ]2متیتتوان توزیتع جریتان پالستما را بته

طریق زیر محاسبه نمود.
مرحلههه اول محاستتبه شتتار ناشتتی از پیچتتههتتای القایی(اولیتته) ،تعتتادلی و کنترلتتی در نقتتاطی
که شناستاگرهتای مغناطیستی (پیچتههتای میرنت

و حلقتههتای ولتتا ) قترار گرفتتهانتد کته بتا استتفاده از

رابطهی  1صورت میپذیرد.
مرحلههه دوم تفریتتق نقطتته بتته نقطتتهی مقتتادیر بدستتت آمتتده در گتتا اول از مقتتادیر تجربتتی
اندازه گیری شده که شکل ریاضی آن به صورت زیر میباشد.
()5

 Pinductive   Measurement  P rimary Equilibriumcontrol
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در اینجتتا  Pinductiveستتهم شتتار ناشتتی از پالستتما و جریتتانهتتای القتتایی  Measurement ،مقتتادیر تجربتتی
شار مغناطیسی و   P rimary Equilibriumcontrolسهم شار ناشی از پیچههای حامل جریان است.
مرحلهههي سه م بته عنتتوان اولتتین تقریتتا ،از ستتهم شتار ناشتتی از جریتتانهتتای القتتایی چشتتم
پوشی میکنیم[ .]6محاستبهی جریتان پالستما بتا استتفاده از ستهم شتار بتاقی مانتده بته دو روش متفتاوت
میتواند صورت پذیرد.
 روش اول
با توجه به رابطههای 1و 5خواهیم داشت:
p

N

)  p   Measurement  P rimary Equilibriumcontrol   G (r , z, r , z ) I p (r , z
j j
j
j
j

()6

j 1

در اینجتتا  Nتعتتداد رشتتتههتتای در نرتتر گرفتتته شتتده بتته عنتتوان پالستتما و  I p jجریتتان مربتتوب بتته
p

هریک از این رشتتههتا استت .بتا توجته بته شتکل ماتریستی رابطته  ،6جریتان رشتتههتای مربتوب بته
پالسما از رابطه زیر بهدست میآید.

   G.I   I   G . 
1

()7

p

p

p

p

 روش دو
در این روش ابتدا ممانهای جریان محاسبه خواهد شد .رابطه مربوب به ممانهای جریان پالسما [ 1و ]5
که معادله تعادل پالسما را در دل خود دارد به صورت زیر میباشد.
()8
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در اینجا  Mممان جریان Jϕ ،چگالی جریان چنبرهای و  Ωسطحی است که پالسما را به طور کامل در بر
میگیرد .همچنین  ∂Ωمنحنی بستهای است که سطح  Ωرا در بر میگیرد ∂/∂n .و ∂ /∂sبه ترتیا مشتقهای
جزئی در راستای عمود و مما
غیرهمگن گراد-شفران

بر سطح  ∂Ωهستند .عالوه بر این χو ψبه ترتیا حل معادله همگن و

و  Bsو  Bnبه ترتیا میدانهای مماسی و عمودی بر روی منحنی  ∂Ωمیباشند.

میتوان نشان داد  ξو  χاز روابت زیر به دست میآیند.
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()9

for n  2

for n  2

 0  1 , 0  0
   z ,    r log r
1
 1
n / 2 1 1

!n  1
k
r 2 k  2 z n2 k 2
  n    4 
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در اینجا ⏌⎿.و⏋⎾.به ترتیا مقادیر گرد شده به مقدار صحیح پایینی و با یی میباشند.
با توجه به شکل ماتریسی رابطه  ،8جریان رشتههای مربوب به پالسما از رابطه زیر بدست میآید.

I     .M 
1

()10

p

p



M    .I 
p

p

در اینجا مقادیر χاز رابطهی  9و مقادیر  Mpبا استفاده از پیچههای میرن و با بهکارگیری رابطهی  8به
دست میآیند .در روابت  7و  10مقادیر   و  Gاز روش  SVDقابل محاسبه میباشند.
1

1

مرحله چهارم محاسبه شار کل و استخراج مرز پالسما بعد از تشخیص آخرین سطح مغناطیسی
بسته 1که با ناحیهی محدودکننده تما

پیدا میکند[.]9

 -3شار مغناطيسی و مرز پالسما در ت کامک دماوند
انتتدازگیریهتتای مغناطیستتی انجتتا شتتده در طتتی ایتتن پتتتوهش بتتا استتتفاده از  18عتتدد پیچتتهی میرن ت و
یک عتدد پیچتهی روگوستکی 2و دو عتدد پیچتهی زینتی شتکل صتورت گرفتته استت[ .]9پت از کتالیبره
کردن پیچههتا و بتا بته کتار گیتری  13عتدد از پیچتههتای میرنت بته ایجتاد دو متدل مختلت از پالستما
پرداختیم و با استفاده از  5عدد از پیچههای میرن خطای مدل سازی را محاسبه نمودیم.




مدل تک رشته جریان

این مدل با استفاده از یک رشتته جریتان بته جتای پالستما و یتک رشتته جریتان بترای هتر یتک
از حلقههای حامل جریان ایجتاد شتده استت .در ایتن متدل مکتان رشتتهی در نرتر گرفتته شتده
بته جتتای پالستتما بتتر روی محتتور مغناطیستتی قتترار دارد .ایتتن مکتتان بتتا استتتفاده از انتتدازهگیتتری
تجربی و با به کارگیری پیچههتای زینتی شتکل[2و ]9بته دستت متیآیتد .در ایتن متدل مرحلته-
ی سو که در قسمت قبل اشاره شد با استفاده از روش اول صورت میپذیرد.
مدل ممان جریان

دومین مدل ساخته شده ،مدل ممتان جریتان متیباشتد کته بتا استتفاده از  121رشتته جریتان بته
جتتای پالستتما و یتتک رشتتته جریتتان بتترای هتتر یتتک از حلقتتههتتای حامتتل جریتتان ،ایجتتاد شتتده
است .در این مدل مرحلهی سو با استفاده از روش دو صورت میپذیرد.
1

- Last Closed Magnetic Surface
- Rogowski Coil

7
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آنچه که به متدل دو (ممتان جریتان) بته عنتوان متدل برتتر اعتبتار متیبخشتد استتفاده از راه حلتی استت
کتته معادلتتهی گتتراد-شتتفران را در بتتر دارد .در نهایتتت متتیتتتوانیم بتتا استتتخراج یتتک متتاتری ضتترائا از
قلا محاسبات ،مترز پالستما را بتا استتفاده از یتک ضترب ماتریستی ستاده در متاتری مربتوب بته داده-
های ورودی که با استفاده از پیچههتای میرنت بته دستت متیآیتد ،محاستبه کنتیم .شتار مغناطیستی و مترز
پالسما به دست آمده از این دو مدل در شکل  1نمایش داده شده است.

 -4بررسی صحت مدل
با توجه به این که پالسما رفتار متفاوتی از ختود در طتی هتر شتات بتروز متیدهتد آنچته کته بترای ایجتاد
یک مدل مناسا میتواند مورد توجته قترار گیترد تعتداد و نتوع چیتدمان رشتته جریتانهتا استت .بنتابراین
با جستجوی یتک مجموعته از رشتته جریتانهتا متیتتوان خطتای محاستبات را بته حتداقل رستاند .عتالوه
براین آنچه که در متدلستازی اهمیتت دارد استتفاده از تعتداد معقتولی از رشتته جریتانهتا استت .در واقتع
انتخاب تعداد کمی از رشتته جریتانهتا باعتب بتا رفتتن خطتای محاستبات و انتختاب تعتداد بتیشتماری
از رشتههتا باعتب افتزایش خطتای محاستباتی و همچنتین عتد توفیتق در انجتا محاستبات بتا استتفاده از
یک کامپیوتر ختانگی متیشتود .اولتین خطتای متدل( ،)eIpمربتوب بته جریتان پالستما استت کته اختتال
مقادیر واقعی در مقایسه با مقتادیر بته دستت آمتده از متدل را نشتان متیدهتد .دومتین خطتای متدل (،)eM
مربوب به پیچههای میرن است که با به کارگیری  5عدد از پیچهها انجا شده است.
()11

1 5 BkMeasuement  BkModel
 B
5 k 1
kMeasurement

، eM 

Ipmeasurement  IpModel
Ipmeasurement

eIp 

شکل( )1خطوط شار مغناطیسی در توکامک دماوند ،شات  ،022زمان  94/02میلی ثانیه( .الف) با استفاده از مدل ممان
جریان( .ب) با استفاده از مدل تک رشته جریان( .خط بستهی قرمز رنگ ،مرز پالسما و نقاط آبی در شکل الف رشتههای
جریان و چهار خط مورب سیاه محدودکننده را نشان میدهد .خط چین در  R= 60 cmقرار گرفته است).

خطای  eIpو  eMدر مدل ممان جریان به ترتیا کمتر از  %3و  % 0/04میباشند.
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 -5نتيجه گيري
با استفاده از مدل ایجاده شده میتوان مرز پالسما را پیشبینی نمود و با این کار وضعیت کنترل پالسما را در
هر مرحله بهبود بخشید .این کار را میتوان با ایجاد شاتهای متوالی و یکسان و با اعمال تغییرات به صورت
مرحله به مرحله انجا داد .عالوه براین روش دیگری که بسیار پیچیدهتر میتواند باشد این است که با ایجاد
یک فرایند کنترلی فعال شرایت را برای بهبود وضعیت کنترل پالسما ایجاد نمود .در اینجا منرور از فرآیند
کنترلی فعال این است که بتوان مرز پالسما را در زمان کوتاه محاسبه نمود و پ از آن دستور کنترلی ز را
به صورت آنالین به کنترل کنندۀ سوئیچهای الکتریکی ارسال نمود .این فرایند در طی یک شات چندین بار
میتواند تکرار شود .عالوه بر این ،به خاطر عد وجود شناساگرهای شار مغناطیسی مناسا در توکامک دماوند
نمیتوان به شکل مستقیم به حل عددی معادله گراد-شفران و محاسبه شار مغناطیسی پرداخت .بنابراین
نتایج به دست آمده از این پتوهش امکان حل مستقیم این معادله را نیز فراهم می آورد.
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جا دارد از حمایت های بیدریغ تیم توکامک دماوند پتوهشکده فیزیک پالسما وگداخت هسته ای در انجا
این پتوهش ،داده گیری و تحلیل آن تشکر بنمائیم.
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