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طراحي و ساخت حسگر روگوفسکي براي اندازهگيري جريان پالسماي توکامک الوند
عيدان،آنا ( -*)1صادقي،يحيي( – )2شيراني،بابک( –)3زمانيان،حامد

()4

()1دانشگاه اصفهان  ،دانشکده علوم و فناوري نوين  ،گروه مهندسي هستهاي
()2سازمان انرژي اتمي ايران  ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشکده فيزيک پالسما و گداخت

چکيده:
حسگر روگوفسکي شامل پيچهي روگوفسکي و انتگرالگير مربوط به آن براي اندازهگيري مشخصههاي جريان پالسما
در توکامک الوند ،طراحي و ساخته شد .طراحي اين حسگر بهگونهاي انجام شده که پاسخ فرکانسي آن از 0/707 Hzتا
(51kHzاين محدودهي فرکانسي دربردارندهي فرکانس کاري سيستم مورد آزمايش ( )00 Hzاست) خطي است .اين پيچه
با طول فرمدهندهاي کافي و فضاي کم ،بهراحتي محفظه خأل توکامک را در برميگيرد و دو انتهاي آن بدون شکاف
همرديف ميشوند .لذا از تداخل ميدانهاي مغناطيسي رساناهاي مجاور و ساير منابع جلوگيري به عمل آمده است.
بهعبارتديگر نسبت به تغيير موقعيت مرکزي جريان پالسما ايمن خواهد بود .اين حسگر پس از انجام مراحل
کاليبراسيون ،بر روي توکامک الوند نصب گرديد و نتايج تجربي تست حسگر در شرايط حضور پالسما در اين مقاله
ارائه ميشود.
کلمات کليدي :حسگر جريان ،پالسماي توکامک ،پيچه روگوفسکي ،مدار انتگرالگير ،کاليبراسيون

مقدمه:
توزيع جريان ا سا سيترين م شخ صه پال سماي توکامک ا ست که اندازهگيري آن در خارج از پال سما ،براي
کنترل عملکرد توکامک ب سيار حائز اهميت ا ست [ .]5همچنين اين پارامتر در تعيين مقاومت پال سما ،چگالي
توان گرمايش اهمي و چگالي انرژي پال سما توکامک مورد ا ستفاده قرار ميگيرد .از ح سگر روگوف سکي براي
اندازهگيري جريانهاي متغير و گذرا بر اسااا

قانون القاي الکترومغناطيسااي فارادي اسااتفاده ميشااود [.]2

پيچه ي روگوفسااکي بهطور گسااترده در پالسااماهاي حلقوي مانند توکامک ،مورد اسااتفاده قرار ميگيرد و
ميتواند جريان و مشتق جريان پالسما را اندازهگيري کند.

روش کار
طراحي حسگر روگوفسکي :مدار معادل پيچه مشابه شکل (-5الف) است که در آن  Lcو  rcبه ترتيب اندوکتانس
و مقاومت اهمي پيچه هستند .با توجه به مدار معادل پيچه و با صرفنظر از خازن پراکندگي ميتوان نوشت:
()5

di
dI
 (r  rc )i  M
dt
dt

Lc

يکي از ويژگيهاي مهم در طراحي پيچهي روگوفسکي زمان مشخصهي پيچهي مغناطيسي مطابق با رابطهي
( )2است .اين زمان بايد تا حد ممکن کوچک باشد تا تمام هارمونيکهاي سيگنال را دنبال نمايد.
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نشاندهندهي کوچکترين فاصلهي زماني تغيير در پالسما است که پيچه ميتواند آن را تفکيک

کند و يا بهعبارتديگر مدت زماني که طول ميکشد تا ميدان به داخل پيچه نفوذ کند ،لذا مشخصهاي تحت
عنوان پاسخ فرکانسي مطرح خواهد شد .طبق تعريف پاسخ فرکانسي ،فرکانسهايي با بزرگي مشابه يا کمتر از
فرکانس مشخصه قابلاندازهگيري است.

(الف)
(ب)

شکل ( :)1الف -مدار معادل پيچه روگوفسکي ب -مقطع دایروی حسگر
برای محاسبه اندوکتانس خودی
Lc
L
()2
 c 
R r  rc
𝑅 1

()3

𝑐

𝐿 𝜋𝑓 = 2

طراحي اين حسگر بهگونهاي صورت گرفته که دربردارندهي فرکانس کاري توکامک الوند (يعني  )00 Hzاست
(پهناي باند حسگر از  0/707 Hzتا  51 kHzاست) و ميتواند پاسخگوي تغييرات سيستم باشد .براي اين
منظور ،با توجه به رابطهي اندوکتانس خودي و متقابل در سطح مقطع دايروي (روابط ( )4و ( ))1مطابق با
شکل (-5ب) ،پارامترهاي ساختاري اين پيچه محاسبه گرديد .عواملي مانند طول فرم دهنده پيچه متناسب با
شعاع محفظه خأل توکامک و محدوديتهاي فضايي نيز در اين محاسبات لحاظ شدهاند.
() 4
() 5

)𝑏𝑎√+ 𝑏 − 2

𝜇0 𝑁2
𝑎(
2
𝜇0 𝑁2 2

)𝑏𝑎√(𝑎 + 𝑏 − 2

= 𝑀21

2

= 𝐿2

ساخت حسگر روگوفسکي :به لحاظ ساختاري اين حسگر ،يک سيمپيچ با  N=3300دور است که بر روي يک
b−a

هستهي غيرمغناطيسي از جنس تفلون و به شعاع هستهي =0/55 cm

2

پچيده شده است .ضريب نفوذپذيري

تفلون نزديک به ضريب نفوذپذيري هوا است که موجب عدم تأثيرگذاري بر اندوکتانس ،اشباعشدگي و
جريانهاي گردابي ميشود و سبب ميشود حسگر رفتار خطي خود را حفظ کند .الزم به ذکر است تعداد دور
سيمپيچ بهشدت در تعيين حساسيت و پهنايباند کاري حسگر نيز تأثيرگذار است [ .]3حسگر روگوفسکي يک
سيگنال ولتاژ  VRCمعادل

𝐼𝑑 𝑁
𝑡𝑑

𝑙 𝐴𝜇 = 𝐶𝑅𝑉 توليد ميکند .که با در نظر گرفتن اين تعداد دور ،ولتاژ خروجي

حسگر از بهره بااليي برخوردار است [ .]4لذا سيگنال خروجي بهراحتي از نوفه تفکيک خواهد شد .ضخامت
2
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سيم مورداستفاده  0/20mmمعادل 32AGW5است .اين سيم بهطور فشرده ،يکنواخت و بدون شکاف حول
فرمدهنده پيچيده شده است ،اين امر جريان نشتي را به حداقل ميرساند .بهمنظور آنکه حسگر محفظه خأل را
پوشش دهد و دو انتهاي آن ،بدون شکاف همرديف شوند؛ مجموع شعاع محفظه خأل توکامک و شعاع داخلي
حسگر روگوفسکي لحاظ شد و فرمدهندهاي به شعاع  53/51cmدر نظر گرفته شد .حلقهي برگشت نيز در
طول محور فرمدهنده و در خالف جهت ،از مرکز حسگر عبور داده شد .درنهايت اين حسگر با يک اليه کابل
شرينک نسبت به محيط عايق شد .پارامترهاي حسگر روگوفسکي ساختهشده براي توکامک الوند در جدول
( )5ليست شدهاند .سيگنال اندازهگيري شده قبل از اتصال به سيستم دريافت داده توسط يک انتگرالگير اکتيو
انتگرالگيري خواهد شد و سپس از طريق يک کابل هممحور  RG58Uبه اتاق کنترل انتقال داده ميشود.
جدول ( :)5پارامترهاي حسگر روگوفسکي ساختهشده براي توکامک الوند

جريان مورداندازهگيري

Ip

شعاع اصلي )b(cm

53/51

مقاومت )R(Ω

72/42

شعاع داخلي پيچه )a(cm

0/11

اندوکتانس )L(mH

5/702

ضريب کاليبراسيون kA/V

0/21

طراحي و ساخت انتگرال گير :شماتيک مدار انتگرالگير در شکل ( )2قابل مشاهده است .ثابت زماني اين
انتگرالگير اکتيو ،ده برابر زمان مشاهده سيگنال لحاظ شده است .با اتصال ورودي به پايهي دو تقويتکننده
عملياتي اتصال معکو
معادل با

𝑅f
)𝑠 in (1+𝑅f 𝐶f

را خواهيم داشت که در اين حالت ورودي و خروجي اختالففاز دارند و نسبت آن
𝑅=

𝑡𝑢𝑜𝑉
𝑛𝑖𝑉

است .مقاومت  Rfموازي با خازن  ،Cfمسيري براي دشارژ خازن در مدت

زماني که مدار کار نميکند به وجود ميآورد ،لذا با شروع مجدد کار شارژ خازن صفر بوده و انتگرالگير به
اشباع نميرود .براي از بين بردن آفست ،مقاومت بزرگي از پايهي مثبت تقويتکننده زمين ميگردد .سوئيچي
براي دشارژ بار الکتريکي باقيمانده در خازن  Cfپس از هر مرتبه اندازهگيري جريان پالسما در نظر گرفته شده
است .درنتيجه خطاي تجمع سيگنال در شاتهاي متوالي از بين خواهد رفت .اين انتگرالگير بهگونهاي طراحي
شده است که پاسخ مناسبي به فرکانس پايين داشته باشد .بهعبارتديگر مانند يک فيلتر پايين گذر عمل ميکند
تا شکل موج جريان پالسما را به درستي نشان دهد.
کاليبراسيون حسگر روگوفسکي :قبل از نصب حسگر روگوفسکي بر روي توکامک الوند اين حسگر در مقايسه
با يک حسگر روگوفسکي تجاري ساخت شرکت پيرسون الکترونيک 2در يک مدار شبيهساز توکامک ،کاليبره
شده و دقت آن حدود  %50تخمين زده شده است .براي اين منظور مداري  RLCکه شبيهساز پالسماي توکامک
است (مطابق با شکل ( ))3طراحي شده است .با تخليه بانک خازني در سولنوئيد با ابعاد مشخص ،يک ميدان
American wire gauge 1
Pearson electronic rogowski coil 8
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پالسي مشابه با توکامک ايجاد خواهد شد .جرياني که توسط بانک خازني و سوئيچ  IGBTايجاد ميگردد توسط
حسگر روگوفسکي پيرسون و روگوفسکي ساخته شده ،مقايسه ميشود.

شکل ( :(2مدار طراحيشده شبيهساز پالسماي توکامک به همراه مدار
انتگرالگير بهمنظور محاسبه ضریب کاليبراسيون

مشخصات حسگر روگوفسکي پيرسون الکترونيک مورد استفاده مطابق جدول ( )2است.
جدول ( :)2مشخصات حسگر روگوفسکي پيرسون الکترونيک
فرکانس

فرکانس

اتصال

دماي

قطع پايين

قطع باال

خروجي

عملياتي

5 Hz

20 MHz

BNC

 0تا 01oC

حساسيت

وزن

مقاومت

بيشترين جريان
مورد اندازهگيري

 22 0/5 V/Aاونس

10 Ω

1000 A

نتايج و بحث
در شکل ( ،)3حسگر روگوفسکي ساخته شده و محل نصب آن حول محفظه توکامک نشان داده شده است.
توکامک الوند پس از آمادهسازي خال و تميز نمودن محفظه سيستم توکامک ،آزمايشهايي با هدف تست حسگر
روگوفسکي تحت شرايط عملياتي مشخص انجام شد .بهعنوان نمونه در آزمايش تجربي شماره :OC111712
ميزان ميدان چنبرهاي  5510ولت ،ميزان ولتاژهاي عمودي سريع  5500ولت ،ولتاژهاي عمودي کند 5400
ولت ،گرمايش اهمي سريع و کند بهترتيب  3500و  2200ولت ،خال سيستم  4×50-1 torrو ميزان ولتاژ
پيشيونش  2/1کيلوولت ميباشد و نتيجه آزمايش زمان پالسما برابر با  5/1ميلي ثانيه اندازهگيري شد [.]1
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شکل ( :)3حسگر روگوفسکي ساخته شده و نصب آن بر روي توکامک
الوند

سير تکامل مراحل تخليه توکامک الوند در شکل ( )4قابل مشاهده است ،جريان گرمايش اهمي ( )IOHولتاژي
را در توکامک القا ميکند ،به موجب آن گاز هيدروژن پر کننده محفظه خال سبب تشکيل پالسما ميشود و
پالسماي حاصل جريان پالسماي القايي ( )IPرا حمل ميکند .لذا مرحلهي اول تخليه را مرحلهي تشکيل
پالسما مينامند .افت ناگهاني در حلقه ولتاژ ،5مطابق با افت مقاومت پالسما است هنگاميکه پالسما به طور
کامل يونيزه ميشود ،در اين حالت جريان پالسما تا حداکثر مقدار ممکن افزايش مييابد لذا اين مرحله بهعنوان
مرحلهي پيمايش جريان شناخته ميشود .مراحل شکلگيري پالسما و پيمايش جريان در مجموع ناحيه حالت
گذرا ناميده ميشود .مراحل تکامل تخليه را ميتوان به سه بخش تقسيم نمود :ناحيه اول ،حالت گذرا متشکل
از مراحل شکلگيري پالسما و پيمايش جريان  ،که به آن پرداخته شد .به دنبال حالت گذرا ،ناحيهي حالت
ماندگار را خواهيم داشت که بهطور نسبي جريان پالسما در اين ناحيه ثابت است و ولتاژ حلقه ،مقدار کمي
دارد .ناحيه نهايي تخليه نيز ناحيه خاتمه است که پس از آن پالسما از دست خواهد رفت.

شکل ( :)4سير تکامل تخليه توکامک الوند در مد عادي

همچنين سيگنال توزيع جريان حسگر روگوفسکي ساختهشده و حسگر روگوفسکي کاليبره مرجع پس از نصب
بر روي توکامک الوند در شکل ( )1در دو شات متوالي در شرايط آزمايش يکسان ،آورده شده است .حسگر
روگوفسکي ساختهشده از بهره بااليي برخوردار است بهطوريکه  4برابر حسگر مرجع ،سيگنال را تقويت
خواهد کرد؛ لذا دامنه سيگنال خروجي حسگر ساختهشده در اتاق کنترل کاهش داده شد و نمودارهاي زير
حاصل شد .در اين نمودار 𝐶𝑅 𝑝𝐼 بيانگر سيگنال توزيع جريان پالسماي توکامک ،اندازهگيري شده توسط حسگر
ساخته شده و 𝑓𝑒𝑟 𝑝𝐼 سيگنال توزيع جريان پالسماي توکامک ،اندازهگيري شده توسط حسگر مرجع است.
همانطور که قابل مالحظه است جريان پالسماي توکامک الوند حدود  30 kAاندازهگيري شده است.
Loop voltage 1
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نتيجهگيري و فعاليتهاي آينده
نتايج اندازهگيري هاي انجام شده ،نشان از صحت عملکرد حسگر روگوفسکي ساختهشده دارد و اين حسگر
بهخوبي قادر است جريان پالسما را اندازهگيري کند .در ادامه با استفاده از جريان پالسما و ولتاژ حلقه و
همچنين مدار معادل توکامک الوند ،به محاسبهي مقاومت اهمي و القائيدگي پالسما ميپردازيم .سپس تعادل
چگالي توان با استفاده از مدل  0-Dدر اين توکامک بررسي ميشود و پروفايل چگالي توان ،از جمله چگالي
توان گرمايش اهمي به دست خواهد آمد.

شکل ( :)5سيگنال توزیع جریان پالسما حاصل از حسگر روگوفسکي
ساختهشده و روگوفسکي مرجع
همچنين با تقريبي مناسب و با استفاده از مقاومت اسپايتزر 5توکامک الوند ،از طريق رابطه × = 5
𝑧𝑒𝑓𝑓 lnΛ
𝜂

3⁄
2

𝑒𝑇

 10−5ميتوان دماي الکتروني را مورد ارزيابي مجدد و پس از پايستگي چگالي الکترون و ذرات خنثي

را مورد بحث قرار داد[ .]0همچنين در آينده در اين پژوهش از اين حسگر در ساير زمينههاي کنترلي مانند
اندازهگيري جريان ادي 2اندازهگيري جريان هالو 3و تشخيص پالسما استفاده خواهد شد [.]3
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".دفتر ثبت اطالعات آزمايشگاهي توکامک الوند" ][5

Spritzer resistance 1
eddy current 8
Halo current 3
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