روشی نوین در بررسی اثر تغییرات اندوکتانس سیستم در پینچ پالسما توسط نرم
افزار MATLAB
حسین جعفری  -مرتضی حبیبی -رضا امراللهی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک ،گروه مهندسی گداخت هسته ای

چکیده
این مقاله ،روش نوینی را برای مدلسازی تخلیه ی الکتریکی در یک دستگاه پالسمای کانونی ارائه می کند .در
این روش با استفاده از پیاده سازی فازهای مختلف دینامیک پالسما در قالب المان های الکتریکی که مقادیرشان وابسته
به زمان هستند ،اقدام به شبیه سازی مدار تخلیه الکتریکی دستگاه می شود .برای بدست آوردن ورودی های این مدار،
از پارامترهای فیزیکی یک دستگاه پالسمای کانونی بسیار کوچک  3ژول که اقدام به طراحی و ساخت آن گردیده شده
است ،استفاده می شود .در مرحله ی اول شبیه سازی ،سیگنال های منطقی و مطابق با نتایج تجربی حاصل شد ،سپس
به بررسی اثر تغییر اندوکتانس های ثابت و متغیر دستگاه در شکل موج های ولتاژ و جریان تخلیه پرداخته شد

واژههای کلیدی :پالسمای کانونی ،مدار تخلیهی الکتریکی ،اندوکتانس پالسما

دستگاه پالسمای کانونی یک چشمهی پالسی شدیدی از باریکه های الکترونی ،یونی ،اشعه ایکس و
نوترونی (درصورت استفاده از گاز دوتریوم به عنوان گاز کاری) است که برپایهی واکنش های گداخت گرما
هستهای و باریکه -هدف عمل می کند .این دستگاه قادر است تا با عبور یک جریان بسیار باال از یک گاز کم
فشار و تشکیل یک پالسمای تنگیده شده در انتهای آند ،یک پالسمای داغ (حدودا  )1 keVو چگال (حدودا
 )1101m−3با نیمه عمر کوتاه(در محدودهی  [1])11 − 311 nsecتولید کند .تشکیل این پالسمای بسیار چگال
نیاز به تغییر آنی و بسیار شدید در اندوکتانس پالسما دارد] .[0این پدیده در طی فازهای مختلف دینامیک
پالسما صورت میگیرد .تاکنون هیچ روش خاصی مبتنی بر مدلسازیهای شماتیکی یا عددی ،به منظور تحلیل
چگونگی اثرگذاری تغییرات اندوکتانس دستگاه (اندوکتانس ثابت و اندوکتانس متغیر) بروی سیگنال های ولتاژ
و جریان تخلیه ارائه نشده است .اهمیت بررسی این موضوع از آنجا نشات میگیرد که در طراحس دستگاههای
پالسمای کانونی با انرژیهای بسیار پایین ،بایستی اندوکتانس قسمتهای مختلف دستگاه ،بطور بسیار دقیقی
پیش بینی شوند تا در هنگام ساخت دستگاه این مقادیر لحاظ گردند ،زیرا اولین گام در طراحی یک دستگاه
پالسمای کانونی ،تخمین دقیق اندوکتانس کل دستگاه ضروری است تا در نهایت ابعاد دستگاه درست محاسبه
شوند .در این مقاله ،از پارامترهای الکتریکی و هندسی یک دستگاه پالسمای کانونی بسیار کوچک با انرژی
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 3.1ژول ،که قبال طراحی شده است ،به منظور یافتن پارامترهای ورودی مدار تخلیهی الکتریکی که قصد شبییه
سازی آن می رود ،استفاده می شود.

در باتدای مدلسازی ،مدار تخلیه ی الکتریکی یک دستگاه پالسمای کانونی که مطابق شکل  1می باشد،
نظر گرفته می شود ].[3

شکل :1مدار معادل تخلیهی الکتریکی یک پالسمای کانونی].[3

سپس با توجه به این نکته که اندوکتانس کل دستگاه از دو اندوکتانس ثابت و متغیر (پالسما) تشکیل
شده است استفاده می شود و مقادیر ورودی مدار شبیه سازی را بدست می آوریم .اندوکتانس پالسما با تغییر
موقعیت پالسما منجر به ایجاد فازهای مختلف دینامیک پالسما می شود .فاز اول دینامیک پالسما ،فاز پیش-
شکست می باشد .این فاز مربوط به ولتاژی است که قبل از وقوع شکست الکتریکی در سیگنال ولتاژ دیده می
شود .از سویی دیگر ،بدلیل اینکه در عمل تنها کسری از جریان ماکزیمم از پالسما عبور می کند ،مدار شکل 1
بایستی توسط یک مقاومت موازی (مقاومت بای-پس) با امپدانس متغیر اصالح شود] .[3درصورتی که فاکتور
جریان  1.1برای این دستگاه درنظر گرفته شود ،مقاومت بای -پس برابر  0.02اهم خواهد شد .در فاز بعدی
که با عنوان فاز شکست الکتریکی شناخته می شود سه پدیده ی شکست الکتریکی ،تشکیل پوسته ی پالسما
و نها یتا جدا شدن پوسته از روی عایق اتفاق می افتند .مدت زمانی که طول می کشد تا پوسته ی پالسما از
سطح عایق جدا شود ،طبق محاسبات برابر  11نانو ثانیه محاسبه شد .الزم به ذکر است در هنگام شروع این فاز
فضای اطراف آند به شدت یونیزه شده که باعث می شود تا مقاومت الکتریکی پالسما سریعا افت نماید.
مقاومت پالسما در این فاز با کمک رابطه ی زیر قابل محاسبه است]:[4
()3

L

ins
R breakdown = ηspitzer π(Δ2 +2R

)ins Δ
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که 𝑟𝑒𝑧𝑡𝑖𝑝𝑠𝜂 𝑅𝑖𝑛𝑠 ،و 𝛥 به ترتیب مقاومت اشپایتزر ،شعاع خارجی عایق دور آند و ضخامت پالسما
در این فاز می باشد . .در صورتی که پالسمای دوتریوم در دمای  0eVکامال یونیزه شود ،مقاومت پالسمای
حدودا  1.11اهم بدست خواهد آمد  .بدلیل میدان مغناطیسی ایجاد شده در اثر عبور جریان الکتریکی از مسیر
پالسما ،پوسته ی پالسمای تشکیل شده دارای اندوکتانسی در حدود  11نانو هانری می شود که در واقع با
توجه به طول کل آند و ابعاد صفحات آند و کاتد تعیین شده است .در طول فاز سوم یعنی فاز محوری ،بانک
خازنی در حال تخلیه شدن از طریق پوسته ی پالسما می باشد .بنابراین پوسته ی پالسمای تشکیل شده توسط
نیروی لورنتس به سمت انتهای باز آند حرکت داده می شود .در طی این مسیر ،با توجه به ابعاد الکترودها،
پالسما دارای اندوکتانس با مقدار  1.11نانوهانری خواهد شد .مدت زمانی که طول می کشد تا این فاز به اتمام
برسد ،با توجه به سرعت پالسما] [1در این فاز و طول آند ،برابر  41.1نانو ثانیه محاسبه می شود .مقاومت
پالسما نیز در فاز شتابگیری محوری ،می تواند توسط رابطه ی ( )4محاسبه شود]:[4
) ln(rout ⁄rin

()4

2πΔ

R axial = ηspitzer

که در آن  routو  rinبه ترتیب شعاع داخلی کاتد و شعاع خارجی آند می باشند .باجاگذاری مقادیر
محاسبه شده در رابطه ی ( ،)4مقاومت پالسما در فاز محوری برابر با  1.11اهم بدست می آید .زمانیکه پوسته
ی پالسما به انتهای آند رسید ،انتهای باز آند مانع از پیشروی بیشتر پالسما به سمت باال می شود که نشان از
شروع فاز فروپاشی شعاعی است .در این صورت نیروی  J×Bمنجر به منقبض شدن سریع ستون پالسما می
شود] . [1زمانیکه ستون پالسما به حداقل مقدار شعاع خود می رسد ،در واقع یک ستون پالسمای تنگیده شده
ی بسیار داغ و چگال شده است .نتایج آزمایشگاهی از عملکرد دستگاه های پالسمای کانونی حاکی از آن
هستند که طول و شعاع ستون پینچ به ترتیب از مرتبه ی  1.2aو  1.10aمی باشند] .[1تحت این شرایط ،می
توان مقاومت ستون پینچ را با استفاده از رابطه ی ( )1محاسبه نمود که مقداری در حدود  1.0اهم می شود].[4
z

R pinch = ηspitzer π(rpinch )2

()1

pinch

با توجه به سرعت پالسما ] [1در فاز شعاعی ،و همچنین ابعادی که ستون پالسما به خود میگیرد،
مدت زمان فاز فروپاشی شعاعی و مقدار اندوکتانسی که ستون پالسما بدست می آورد به ترتیب برابر با 1.3
نانو ثانیه و  1.1نانو هانری خواهند شد .در نهایت ،ستون پینچ پالسما در اثر بروز ناپایداری های سوسیسی و
کینک دچار پارگی می شود .بعد از از هم پاشیدگی ستون پالسما ،یک ابر بسیار داغ و بزرگی حاصل می شود.
محاسبات نشان دادند که این اتفاق منجر به کاهش مقاومت الکتریکی پالسما به مقداری برابر با مقاومت فاز
شکست خواهد شد .اندوکتانس پالسما نیز در نیم سیکل بعدی تخلیه ،حدودا  4.1نانو هانری خواهد شد .به
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منظور شبیه سازی مدار تخلیه الکتریکی این دستگاه در محیط  ،Simulinkبایستی مقادیر بدست آمده از
محاسبات باال در شبیه سازی اعمال شوند .جهت رسیدن به این مهم ،ابتدا بایستی اندوکتانس هر فاز را توسط
دو بلوک تابع شیب تعریف نمود .سپس توسط یک بلوک جمع کننده ،مقادیر این توابع شیب ها جمع شوند.
خروجی بلوک جمع کننده توسط یک بلوک مبدل اطالعات سیمولینک به اطالعات فیزیکی به یک اندکتور
متغیر متصل می شود .در این صورت ،این بلوک بیانگر اندوکتانس متغیر پالسما خواهد بود .تابع عملکرد این
اندکتور متغیر ،برپایهی معادلهی ( ) 1تعریف شده است ،بدیهی است که این المان الکتریکی براحتی می تواند
مدلی از عملکرد الکتریکی پالسمای تولید شده در پالسمای کانونی باشد .مقاومت متغیر پالسما نیز به همین
ترتیب مدلسازی می گردد.
]

()1

)dL(t
dt

[)] + i(t

)di(t
dt

[)V(t) = L(t

مدار خالصه شدهی مربوط به مدار تخلیه ی الکتریکی که در نرم افزار  Simulinkشبیه سازی شده
است ،در شکل ( ) 0مشاهده می شود .مقادیر اعمال شده در مدار شبیخ سازی ،در جدول  0لیست شده اند.

شکل  :2مدار معادل الکتریکی تخلیهی مربوط به دستگاه پالسمای کانونی که در نرم افزار  Simulinkشبیه سازی شده شده است.

نتایج شبیه سازی و بحث
با توجه به دینامیک پالسما و پارامترهای الکتریکی و هندسی یک دستگاه پالسمای کانونی بسیار کوچک
 3.1ژول ،مدلی جهت بررسی اثر تغییرات اندوکتانس سیستم ارائه گردید .شکل  3نتیجهی حاصل از شبیه
سازی را برای تغییر در اندوکتانس ثابت دستگاه را (مربوط می شود به اندوکتانس بانک خازنی ،سوئیچ اسپارک
گپ و اتصاالت بین این دو) نشان می دهد .همانطور که از شکل  3مشاهده می شود ،به ازای اندوکتانس 11
نانو هانری ،یک رش د سریعی در سیگنال جریان تخلیه ظاهر شده است که ناشی از کاهش امپدانس مدار می
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باشد .سیگنال ولتاژ تخلیه نیز ،در طول فاز فروپاشی شعاعی ،دارای یک دامنه ی کمتری شده است که نشان از
وقوع یک پینچ ضعیف می باشد .اما با افزایش اندوکتانس ثابت دستگاه تا مقدار  01نانو هانری ،یک پینچ تیز
بسیار مناسبی ایجاد شده است که نشان از افزایش بازدهی سیستم می باشد .زمانیکه اندوکتانس ثابت دستگاه به
 31نانو هانری می رسد ،علی رغم وقوع یک پینچ مناسب ،دامه ی جریان تخلیه ،بدلیل افزایش امپدانس مدار
کاهش چشمگیری می یابد که باعث کاهش بهره ی تایش های مختلف می شود .با مقایسهی نتایج شکل  3با
نتایج تجربی مشاهده شد که سیگنال هایی که از اندوکتانس  01نانو هانری در شبیه سازی بدست آمد ،بسیار
شبیه به نتایج تجربی است .بنابراین در طراحی دستگاه  3.1ژول ،بایستی اندوکتانس ثابت دستگاه در حدود 01
نانو هانری تخمین زده شود.

شکل  :3سیگنال های ولتاژ وجریان تخلیه مربوط به اندوکتانس های ثابت  22 ،11و  32نانو هانری.
اندوکتانس مهم دیگری که نقش مهمی در طراحی دستگاه دارد ،اندوکتانس فاز شکست است .شکل 4
نتایج شبیه سازی را برای اندوکتانس های شکست  11 ،11و  01نانو هانری نشان می دهد .همانطور که از
شکل  4مشاهده میشود ،به ازای اندوکتانس شکست  11نانو هانری ،سیگنال جریان تخلیه در طول فاز فروپاشی
شعاعی دچار یک ریزش بسیار شدیدی شده است که منجر به ایجاد یک افزایش بسیار خوبی در سیگنال ولتاژ
تخلیه شده است .از آنجاییکه انرژی انقالی به پالسما با ولتاژ تخلیه رابطه ی مسقیم دارد ،بنابراین این افزایش
ولتاژ باعث افزایش بهره ی تابش های مختلف یعنی نوترون ،الکترون و یون و اشعهی ایکس می شود .اما با
توجه به این نکته که ابعاد دستگاه منجر به اندوکتانس شکست  11تا  01نانو هانری می شود ،اندوکتانس های
در این حوالی نیز بررسی شدند .مشاهده می شود که با افزایش اندوکتانس جریان و ولتاژ تخلیه ،هر دو در حال
کاهش یافتن هستند که این مسئله در طراحی بایستی مدنظر قرار بگیرد .بنابراین ،اندوکتانس شکست دستگاه
 3.1ژول نیز بایستی در محدوده ی  11تا  11نانو هانری انتخاب گردد.
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