طراحی نرم افزار تشخیص مرز پالسما در توکامک دماوند ()PBRCT

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
پس از ایجاد الگوریتم محاسباتی تشخیص مرز پالسما در توکامک دماوند ،طراحی یک نرمافزار محاسباتی منعطف به
منظور پیاده سازی این الگوریتم مد نظر قرار گرفت .این نرم افزار با استفاده از پلت فرم دات نت و به زبان سی شارپ
نوشته شده است .از جمله ویژگیهای این نرم افزار میتوان به خوانائی و قابل درک بودن شکل برنامه ،مدیریت حافظهی
اصلی به شکل مطلوب وحساب شده ،ارائه دادههای مختلف در نمایشگرهای جداگانه و همچنین امکان ذخیره و
بازخوانی اطالعات جهت تسریع کار ،اشاره نمود .عالوه بر این امکان ذخیرهسازی کلیهی پارامترها ،نمودارها و دادههای
درگیر در محاسبات به صورت فایلهای متنی و گرافیکی نیز فراهم شده است.

کلمات کليدي :توکامک ،مرز پالسما ،برنامه نویسی ،رابط گرافیکی.

 -1مقدمه

شننناخت شننکل و موقعیننت پالسننما در توکامننک یننک گننام یننروری بننرای طراحننی سیسننتمهننای کنتننر
مغناطیسننی در ایننن دسننتگاه اسننت .بننا اسننتفاده از روش رشننته جریننان مننیتننوان بننه شننکل و موقعیننت
پالسما در توکامک دست پیدا کنرد .اینن روش بنا بکنارگیری ممنانهنای جرینان پالسنما بنه حنل معادلنه-
ی گننراد-شننفرانف منجننر مننیشننود[ .]4-1در ایننن روش ،پالسننما و کلیننهی پیچننههننایی کننه در نهننا
جریننان الکتریکننی وجننود دارد ،بننه صننورت رشننتههننایی از جریننان در نظننر گرفتننه مننیشننوند .بننا محاسننبه
شار مغناطیسی حاصل از هریک از این رشتهها میتوان به شار مغناطیسی کل پی برد[ 3-2و.]11

 -2الگوریتم تشخيص مرز پالسما با استفاده از شار مغناطيسی

پس از مشنخص شندن شنار مغناطیسنی در اطنراو محدودکننندههنا و ناحینهی مربنو بنه پالسنما تعینین
مرز پالسما ،مقندور خواهند بنود .در واقنع منرز پالسنما خنرین سنط بسنتهی مغناطیسنی 1اسنت کنه در
ناحینهی محدودکنننندههننا قننرار دارد .بننرای مشننخص نمننودن ایننن سننط بسننته مننیتننوان بننا اننندازهگیننری
مقننادیر شننار در نقنناطی نزدیننک بننه محدودکنننندههننا (نقننا محنندود کننننده بزرگتننرین مقنندار ن را
مشنخص نمنود و پننس از ن کلینهی نقناطی کننه نننین شنناری را دارنند اسنتخران نمننود .از ات نا منننظم
این نقا بنه همندیگر منیتنوان منرز پالسنما را مشنخص نمنود .تعنداد نقنا در نظنر گرفتنه شنده بنرای
مشننخص نمننودن شننار در ناحینهی لیمیتننر (محدودکننننده  363عنندد 2مننیباشنند کننه در شننکل( 1نمننای
داده شده است .همچنین الگوریتم کلی مربو به این محاسبات در شکل( 2نشان داده شده است.

- Last Closed Magnetic Surface
 - 2در شکل به یک توزیع  33عددی از ن اشاره شده است.
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1

شکل-1

نقاط مرزي براي تعيين شار مغناطيسی به منظور محاسبه مرز پالسما

پنس از ایجنناد یننک الگننوریتم محاسنباتی دقیننن کننه توانمننندی محاسنبهی مننرز پالسننما را دارد[ ،]11ایجنناد
یک رابط گرافیکی که بنه کناربران خنود امکنان ایجناد مند هنای مختلفنی از پالسنما در شنرایط گونناگون
را بدهد راه گشا اسنت .در همنین راسنتا طراحنی ننرم افنزار  PBRCT1مند نظنر قنرار گرفنت .اینن ننرم-
افزار که بی از  9هنزار خنط کند را در د خنود جنای منیدهند بنا اسنتفاده از زبنانهنای برنامنه نویسنی
 C#و  Matlabنوشته شده است[.]11-9

شکل -2روندنماي مربوط به الگوریتم تشخيص مرز پالسما با استفاده از شار مغناطيسی

1

- Plasma Boundary Reconstruction Code on Tokamak
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 -3پانل شرایط اوليه
در این پانل می توان شناساگرهای مغناطیسی که برای انجام محاسبات مد نظر هستند را انتخاب نمود .با وارد
کردن یرائب کالیبراسیون مربو به هر یک از این شناساگرها ،به همراه یرائب کالیبراسیون مربو جریان
پالسما ،جریان پیچههای القائی ،جریان پیچههای کنترلی و جریان پیچههای تعادلی اولین گام مقدماتی جهت
انجام محاسبات صورت میپذیرد .همچنین از نجائی که روش دسترسی به دادهها در این نرم افزار از روی
هارد دیسک میباشد ،یک مرورگر جهت مشخص کردن دایرکتوری دادهها قرار داده شده است .در نهایت با
انتخاب شماره شات مورد نظر ،فر یند دسترسی نرم افزار به پایگاه دادهها تکمیل میشود .بنابراین نچه که باقی
میماند ایجاد یک مد از پالسما با نیدمانی مناسب از رشته جریانها میباشد.

 -4پانل مدلسازي
در این پانل امکان انتخاب اجزای مختلف مد پالسما فراهم شده است .گزین های موجود در این پانل به
صورت زیر میباشد.






انتخاب نوع مد سازی-1 :مد تک رشته جریان  -2مد نند رشته جریان(مد ممان جریان
انتخاب تعداد و نوع نیدمان دایرهائی یا بیضوی شکل رشته جریانهای مربو به پالسما
انتخاب تعداد ممانها
انتخاب نقطهی مرکزی رشتهها جریانهای مربو به پالسما
انتخاب نوع دادهی خروجی  :الف -شار مغناطیسی ب -مقادیر میدان مغناطیسی در یک راستای
مشخص ن -خطای مد سازی

عالوه بر اینها یک نمایشگر سط مقطع دماوند در نظر گرفته شده است تا بتوان به شکل بهتر به مد سازی
پرداخت .ت ویر مربو به این پانل در شکل( 3نشان داده شده است.

شکل -3پنجرهی مربوط به پانل مدلسازی
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 -5نمایشگرها
 -1-5نمایشگر سطوح مغناطيسی

مرز پالسما توسط نمایشگری که ترازهای مربو به مقادیر شار مغناطیسی را به ت ویر میکشد ارائه میشود.
در این نمایشگر گزینههای بزرگ نمایی و کونک نمایی در نظر گرفته شده است تا امکان پیدا کردن مرز
پالسما با خطائی برابر با  2میلیمتر فراهم گردد .از دیگر امکانات این نمایشگر ،نمای خطای نسبی متوسط ،
شمارهی شات و خطای جریان پالسما میباشد .ت ویر مربو به این نمایشگر در شکل  4ورده شده است.
 -2-5نمایشگر ميدان مغناطيسی

این نمایشگر مقادیر بردار میدان مغناطیسی در راستای  Rو  Zرا به ت ویر میکشد .همچنین این نمایشگر
قادر است عالوه بر نمای شمارهی شات و نمای خطای نسبی متوسط ،به ذخیرهی دادهها و ت اویر موجود
در خود نیز بپردازد.

شکل -4پنجرهی مربوط به نمایشگر سطوح مغناطیسی
 -3-5نمایشگر خطاي محاسبات

یکی از مهمترین پارامترها در یک مد سازی اندازهگیری خطای مد نسبت به مقادیر بدست مده از یک
اندازهگیری واقعی است .یکی دیگر از نمایشگرهایی که در این نرمافزار در نظر گرفته شده است نمایشگر
خطای نسبی میباشد[ .]11در این نمایشگر خطای نسبی مربو به هر شناساگرها که در مد استفاده شدهاند
ارائه خواهد شد و این خطا به صورت ستونی نمای داده میشود .عالوه بر این یک جدو که کلیهی شرایط
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ابتدائی و همچنین نیدمان مد پالسما و خطای ناشی از مد را نشان میدهد در این نمایشگر در نظر گرفته
شده است .این جدو به صورت یک فایل متنی نیز قابل ذخیره میباشد .ت ویر مربو به این نمایشگر در
شکل  5مده است.

شکل -5پنجرهی مربوط به نمایشگر خطای محاسبات

 -6نتيجهگيري
با توجه به اهمیت توسعه نرمافزارهای محاسباتی و شبیه سازی در حوزهی تحقیقات همجوشی هستهای کشور
طراحی نرمافزار  PBRCTبه منظور صرفه جویی در زمان و هزینهها مد نظر قرار گرفت .شیوهی به کارگیری
الگوریتمها و توابع محاسباتی در این نرمافزار میتواند زمینه را برای طراحی نرمافزارهای جامعتر در زمینههای
مختلف تحقیقات همجوشی هستهای فراهم ورد .از جمله فعالیتهایی که در ادامهی این پژوه میتواند
صورت پذیرد به شرح زیر میباشد.
 طراحی سیستمهای کنترلی که میتواند با استفاده از دادههای خروجی این نرمافزار انجام پذیرد.
 طراحی نرمافزارهای کنتر مرکزی و تحلیل دادهها برای دستگاهایی همچون توکامکها ،راکتورها
و شتابدهندههای موجود در کشور و همچنین طراحی نرمافزارهای شبیهسازی به روش مونتکارلو
که این ننین پژوه ها زمینهی رسیدن به ن را فراهم میکنند.

سپاسگذاري

جا دارد از حمایت های بیدریغ تیم توکامک دماوند پژوهشکده فیزیک پالسما وگداخت هسته ای در انجام
این پژوه تشکر بنمائیم.
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