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 چکيده:
جهت شبیه سازی پالسمای غبارآلود و تاثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند باردار شدن ذرات غبار توسط  ذره در سلولکد شبیه سازی 
شرایط  ذرات پالسما شامل در  ستفاده قرار گرفت. واکنش برخوردی الکترونها با ذرات پالسما و غبار  پالسمای همجوشی مورد ا

شباع و میزان بار د. در فرآیند باردار شدن ذرات غبار زمان رسیدن یونیزاسیون، برانگیختگی و برخورد کشسان فرض ش به حالت ا
 کترونها و میدان مغناطیسی متفاوتتاثیرات تفاوت در چگالی اولیه پالسما، دمای اولیه ال مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. اشباع

فزایش بارالکتریکی ذرات غبار و یا کاهش زمان رسیدن مشاهده شد که افزایش میدان مغناطیسی لزوماً به معنای ا شبیه سازی شد.
به حالت اشباع نیست. یافتن حد این میدان که مطمئنا به خصوصیات فیزیکی پالسما بستگی دارد می تواند در برخی از مسائل مثال 

سازی شبیه  شد. همچنین نتایج این  شا با شی و در جداره توکامکها مفید و راه گ سمای همجو شرایط پال می تواند در مدلهای  در 

 شبیه سازی آینده که در رابطه با ترابرد ذرات غبار و تاثیر آن بر کل پالسما تمرکز دارد مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract: 

The particle in cell code simulation was used to simulate the dusty plasma and the effect of the magnetic field on the 

process of charging particles of dust by plasma particles under fusion plasma conditions. The collision reaction of 

electrons with particles of plasma and dust, including ionization, arousal, and elastic collision were assumed. In the 

process of charging dust particles, the time of saturation and charge saturation were compared. The effects of the 

difference in the initial density of the plasma, the initial temperature of the electrons, and the different magnetic field 

were simulated. It was observed that an increase in the magnetic field does not necessarily mean that the dusty 

particles reduce the time to reach the saturation state. Finding the limit of this field, which certainly depends on the 

physical properties of the plasma, can be useful in some issues, for example, in fusion conditions and in the walls of 

Tokamak. Also, the results of this simulation can be used in future simulation models that focus on the transport of 

dust particles and their effects on the entire fusion plasma. 
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 :مقدمه

رند و وجود دا پالسماي غبارآلودبا گذشت بیش از سی سال هنوز آزمایشگاههای فعال در زمینه بررسی خصوصیات  

صر اتمهای خنثی، یونها، الکترونها و ذرات ریز بارد ستند. این نوع پالسما از چهار عن شغول به کار ه که بنام ذرات  اریم

صد نانومتر تا چند میلیمتر د شعاعی از چند  ستره  ست. این ذرات غبار گ شده ا شکیل  شوند ت ارند که در غبار بیان می 

سه با جر ساده پراش نور قابل روئیت هستند. جرم بزرگ این ذرات در مقای م الکترونها و آزمایشگاهها بوسیله تکنیکهای 

ستره زمانionm 1210>  dustmیونها ) سمای غبارآلود را در گ سیاری از آثار دینامیکی پال ی میلی ثانیه و ( اجازه میدهد که ب

ک بیشتتتر مشتتاهده کرد. این خاصتتیت باعو می شتتود که پدیده ها را بوستتیله دوربین های به اصتتطال  دارای تکنی

سرعت باال  صویربرداری با  صد فریم بر ثانیهت شاهده کرد)چند  سمای د بار الکتریکی ذرات غبار نقش مهمی .]۱[م ر پال

وانند همجوشتتی، پالستتمای جو و خار  از جو ایفا می کنند. به عنوان مثال در پالستتمای همجوشتتی، ذرات غبار می ت

شارژ پال سته توکامک ها باعو قطع جریان د شند که با نفوذ به داخل ه سمی با صر  شوند. رادیواکتیو و دارای عنا سما 

ستند و در اثر ر سطح آنها، بر هم کنش با آنذرات غبار در ابتدا بی بار ه شدن آنها سیدن الکترونها و یونها به  ها و یا جدا 

ست که تبادل بار فقط از طریق برهم کن سازی ما فرض بر این ا شبیه  شوند. در  ش الکترونها و از ذرات غبار، باردار می 

ار شدن ذرات غبار ر ناچیزی در باردیونها با ذرات غبار صورت می گیرد و اثرات ناشی از گسیل فوتون و رادیواکتیویته اث

ل بار الکتریکی . عالوه بر اینها گسیل الکترون ثانویه و تابش یون گرمایی هم در تباد]۲[دارند و چشم پوشی شده است 

ست  سما تاثیر گذار ا سی بر آن [۳]ذرات غبار و ذرات پال شده صها که به خاطر عدم تاثیر گذاری میدان مغناطی رف نظر 

 است.

 مدل فيزیکی بار الکتریکی ذرات غبار:

ذرات غبار کروی فرض می شوند و حرکت ذره پالسما بر اساس مرکز جرمی آن که در مرکز ذره است ناشی می شود. 

سیله حرکت مداری محدود   دینامیک روال باردار شود )۱OML(شدن بو صیف می  سبه بار  [۴]تو که در ابتدا برای محا

                                                 
۱Limited-Motion-Orbital  
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شعاع پوششی دبای بزرگتر است  . برای یونها شعاع الرمور در مقایسه با[۵]روی پروب وارد شده در پالسما انجام گرفت

ستفاده کرد. همچنین برای  ست درنتیجه می توان از تقریب حرکت مداری محدود ا شعاع ذرات غبار بزرگتر ا که آنهم از 

شایانی  سه است. از این رو اعمال میدان مغناطیسی کمک  سبت به شعاع پوشش دبای قابل مقای الکترونها شعاع الرمور ن

سولی برای الکترونها و یونها که در فهمیدن تاثیر آن ب شت. با فرض توزیع ماک شدن ذرات غبار خواهد دا ر فرآیند باردار 

شخصه آن دمای اولیه الکترونها  ستند می توان  i0Tو دمای اولیه یونها  e0Tم ست و درحالت تعادل گرمایی با هم برابر ه ا

 :[۶]برای جریانهای حرکت مداری محدود برای ذرات کروی نوشت

𝐼𝑖 = 𝐼0𝑖 (1 −  
𝑧𝑖𝑒𝜑𝑠

𝑘𝐵𝑇𝑖
)         ,     𝜑𝑠 < 0 

𝐼𝑒 = 𝐼0𝑒 𝑒𝑥𝑝 ( 
𝑒𝜑𝑠

𝑘𝐵𝑇𝑒
)         ,     𝜑𝑠 < 0 

𝐼𝑖 = 𝐼0𝑖 𝑒𝑥𝑝 ( 
−𝑧𝑖𝑒𝜑𝑠

𝑘𝐵𝑇𝑖
)     ,     𝜑𝑠 > 0 

𝐼𝑒 = 𝐼0𝑒 (1 +  
𝑒𝜑𝑠

𝑘𝐵𝑇𝑒
)           ,     𝜑𝑠 > 0                                                                                          (1) 

ست و   sⱷبه طوریکه  سیل پالسما ا سبت به پتان سطح ذرات ن سیل  ستند که  i0Iو  e0Iبار یونها،  izپتان جریانهای زمانی ه

 ثابت بولتزمان است.  Bkبار الکتریکی الکترون و  e،  (sⱷ=0پتانسیل سطح روی ذرات صفر باشد )

 خواهیم داشت:روش خازنی  Q/C=sⱷو همچنین  i0Iو  e0I در نهایت با استفاده از تعریف 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 4𝜋𝑅𝑑

2𝑁𝑒𝑞𝑒 ( 
𝑘𝑇𝑒

2𝜋𝑚𝑒
)

1 2⁄

  𝑒𝑥𝑝 ( 
𝑒𝑄

𝑘𝐶𝑇𝑒
)  +  4𝜋𝑅𝑑

2𝑁𝑖𝑞𝑖 ( 
𝑘𝑇𝑖

2𝜋𝑚𝑖
)

1 2⁄

 (1 −  
𝑧𝑖𝑒𝑄

𝑘𝐶𝑇𝑖
)  , 𝜑𝑠 < 0     (5) 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 4𝜋𝑅𝑑

2𝑁𝑒𝑞𝑒 ( 
𝑘𝑇𝑒

2𝜋𝑚𝑒
)

1 2⁄

(1 + 
𝑒𝜑𝑠

𝑘𝐵𝑇𝑒
) + 4𝜋𝑅𝑑

2𝑁𝑖𝑞𝑖 ( 
𝑘𝑇𝑖

2𝜋𝑚𝑖
)

1 2⁄

𝑒𝑥𝑝 ( 
−𝑧𝑖𝑒𝑄

𝑘𝐶𝑇𝑖
)  ,   𝜑𝑠 > 0      (6)  

فاوت  (6)و  (5)روابط  به ازای دما و چگالی مت ها  ها و یون بار در اثر جذب الکترون بار الکتریکی ذرات غ تحول زمانی 

 .[7]پالسما را توصیف می نماید
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 نتایج اوليه و تبادل نظر:

سازی ب شبیه  ست ر پایه کد دواین  ست انجام گرفته ا سعه یافته ا سی تو . در این کد ما با افزودن [8]بعدی الکترومغناطی

گونه ذره غبار به صورتی که شعاع و جرم آن در زمان شبیه سازی قابل تغییر باشد این کد را جهت شبیه سازی پالسمای 

 غبارآلود ارتقا داده ایم. نتایج شبیه سازی در بخش کلی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

 

 G 0eV , B=  1= eTغبار به ازای چگالیهای مختلف وقتی که  ذرات، تحول زمانی بار الکتریکی ۳شکل 
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 G 32000eV , B(z) =  1= eT غبار به ازای چگالیهای مختلف وقتی که  ذرات، تحول زمانی بار الکتریکی ۴شکل 

شکل  ست. ۴( و )۳های )تحول زمانی بار الکتریکی ذرات غبار به عنوان تابعی از زمان در  شده ا ( نمایش داده 

شکل ) شد و چگالی اولیه الکترونها از ۳در  صفر با سی خارجی  بر  ۱8۱0و  ۱7۱0،  ۱۶۱0( زمانی که میدان مغناطی

مترمکعب باشتتد، افزایش چگالی الکترونها باعو افزایش تعداد ذرات در واحد حجم مستتئله شتتده و با افزایش 

تعداد الکترونها احتمال برخورد بین الکترونها و ذرات غبار افزایش می یابد که نهایتاً باعو ستتریعتر شتتدن زمان 

سریعتر شود. همچنین این  شباع ذرات غبار می  سیدن به حالت ا شد که مقدار بار  ر سیدن موجب  به تعادل ر

اشتتباعی ذرات غبار کاهش یابد چون ذرات غبار فرصتتت کمتری برای جذب و یا از دستتت دادن بار الکتریکی 

 توسط ذرات پالسما را خواهد داشت. 
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 m 1810=  eG  , N 32000to  0eV ,  B(z) =  1= eT-3، تحول زمانی بار الکتریکی ذرات غبار وقتی که ۵شکل 

سی متفاوت ( ۵در نمودار ) ساس اعمال میدان مغناطی ست و نتایج بر ا شده ا چگالی اولیه الکترونها ثابت فرض 

سی سرعت ر سی  ست. با افزایش میدان مغناطی شده ا شباع افزایش می یابد. نمایش داده  همچنین با دن به حالت ا

اشباع بسیار کندتر از اعمال نمودن کم میدان یا به افزایش میدان مغناطیسی از حدی باالتر زمان رسیدن به حالت 

سیدن  شده توسط ذره غبار و ر ست و میزان بار جمع آوری  سی خارجی ا طور کلی اعمال ننمودن میدان مغناطی
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 نمایش داده شده است)رنگ سبز(.  B=3.2 Tاین حالت برای بسیار بیشتر از سایر موارد است.  به حالت اشباع نیز

 

1810 با اعمال میدان مغناطیسی متفاوت و چگالی  =ns 10tررسی و مقایسه تحول بار الکتریکی ذرات غبار در زمان ب – ۶نمودار 

3-m  و دمای اولیه الکترونهاeV 1eV ,  10eV ,  20 

ما این کار را به ازای ستته  داده شتتده استتت.نمایش  تریکی ذرات غبار در یک زمان مشتتخ میزان بار الک (۶) نموداردر 

الکترون ولت انجام دادیم. همان طور که در نمودار نیز مشتتخ  استتت در یک زمان  ۲0و  ۱0،  ۱دمای اولیه الکترونها 

مرحله این ( در B=0.0 Tاست ) ثابتخاص می توان تفاوت در میزان باردار شدن ذرات غبار را مشاهده کرد که در ابتدا 

( بسیار کوچکتر است. در dr( از شعاع ذرات غبار)cerشعاع سیکلوترونی الکترونها )پس ، است میدان مغناطیسی ضعیف

سریع که  سند به طوریکه الکترونهای  سطح ذرات غبار می ر سرعت در امتداد خطوط میدان به  این حالت الکترونها به 

بار صتتتورت ثابت در خواهد آمد و نهایتا نی به ذرات غبار را باردار میکنند توزیع بولتزمانی دارند. بنابراین جریان الکترو

در مرحله دوم زمانی که میدان مغناطیسی را افزایش می دهیم و  (.T B=0.0)حوالی غبار تقریبا ثابت باقی می ماند  ذرات

مقدارش از حدی بزرگتر باشد به طوریکه شعاع سیکلوترونی الکترونها با شعاع جذب الکترونی ذرات غبار یکسان شود، 

شرکت می کنند. بخشی از الکترونهای با انرژی کم ف شدن ذرات غبار  سریع مغناطیده و در فرآیند باردار  قط الکترونهای 
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با نزدیک شدن به ذرات غبار در امتداد میدان مغناطیسی پس زده می شوند. در نتیجه سطح مقطع باردار شدن ذرات غبار 

شده و در نهایت باعو کاهش سی و یا  برای الکترونها کمتر  سبت به حالت عدم حضور میدان مغناطی جریان الکترونی  ن

بار ذرات غبار کاهش می یابد چون فقط الکترونهای ستتریع مغناطیده در فرآیند باردار . پس ضتتعیف بودن آن می شتتود

افزایش بیشتر میدان مغناطیسی مقدار آن دوباره با  (.=T 0.032B تا =T 0.0B)از ]۹[,]۱0[کردن ذرات غبار شرکت می کنند

مرحله میدان  این در. [11]( B=3.2 Tتا  B=0.032 Tافزایش می یابد که نشانه مغناطیده شدن یونها در آن زمان هستند)از 

سی  شت قویبه قدری مغناطی ست که خواهیم دا شعاع . یعنی  iTic/ea (m≥  0B(1/2 ا سبت به  سیکلوترونی یونها ن شعاع 

( کوچکتر و یا قابل مقایستته خواهد شتتد درنتیجه هم جریان الکترونی و هم جریان یونی تحت تاثیر میدان aذرات غبار)

قوی در فرآیند باردار شتتتدن ذرات غبار تاثیر گذار خواهند شتتتد به طوریکه نستتتبت آن به حالت بدون اعمال میدان 

ستتی باعو افزایش مغناطیده شتتدن یونها و در . پس افزایش بیشتتتر میدان مغناطی]۱۱[خواهد بود ۱۲مغناطیستتی از مرتبه 

 (.B=3.2 Tتا  B=0.032 Tنهایت باعو افزایش بار ذرات غبار خواهد شد)از 

 بحث و نتيجه گيري:

شد زمان رسیدن به  شاهده  شدن ذرات غبار مورد بحو و بررسی قرار گرفت.. م سی بر فرآیند بار دار  تاثیر میدان مغناطی

شباع از  شعاع ذرات غبار  ۱۵0نانوثانیه تا  ۱۵حالت ا سما و  سبت به چگالی اولیه پال شباع ن ست. زمان ا نانوثانیه متغیر ا

شد. در رابطه معکوسی دارد. همچنین افزایش دمای او شباع  سیدن به حالت ا لیه الکترونهای پالسما باعو کاهش زمان ر

زمان اشتتباع ذرات غبار دارای بار الکتریکی منفی هستتتند زیرا الکترونها نقش اصتتلی در باردار شتتدن آنها ایفا می کنند. 

شد که افزایش میدان لزوماً به معنای افزایش بارالکتریکی ذرات غبار و یا کاهش زما شاهده  شباع م سیدن به حالت ا ن ر

نیست. یافتن حد این میدان مغناطیسی که مطمئنا به خصوصیات فیزیکی پالسما بستگی دارد می تواند در بسیاری مسائل 

شرایط  شد به عنوان مثال در  شا با شگاه مفید و راه گ شی جداره توکامک ها. همچنین به فیزیکی و آزمای سمای همجو پال

برای ذرات غبار به صورت کروی در نظر گرفته شده است که در عالم واقعیت می توان هر  منظور ساده سازی، شکل فرضی

شتتکل و اندازه ای را متصتتور بود. همچنین انجام شتتبیه ستتازی در حالت ستته بعدی امکانات بیشتتتری جهت بررستتی میزان 

سما را خواهد داد. نتایج  شی اطراف ذره با پال سیل برهمکن سازی می تواند در مدلهای قطبیدگی ذرات غبار و پتان شبیه  این 
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 شبیه سازی آینده که در رابطه با ترابرد ذرات غبار و تاثیر آن بر کل پالسما است مورد استفاده قرار گیرد.
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