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 توکامک الوند يان پالسمايجر يريگاندازه يبرا يو ساخت حسگر روگوفسک يطراح

 (4)ان،حامديزمان –(3)،بابکيرانيش – (2)ييحي،يصادق -*(1) دان،آنايع

  ياهسته يمهندس ، گروه نينو يدانشکده علوم و فناور،  دانشگاه اصفهان(1) 
 ک پالسما و گداخت يزي، پژوهشکده فياهسته ران ، پژوهشگاه علوم و فنونيا ياتم يسازمان انرژ(2)

 چکيده:
ان پالسما يجر يهامشخصه يريگاندازه ير مربوط به آن برايگو انتگرال يروگوفسک يچهيشامل پ يحسگر روگوفسک

تا Hz707/0  ازآن  يانجام شده که پاسخ فرکانس ياگونهبهن حسگر يا ي. طراحو ساخته شد يدر توکامک الوند، طراح
kHz51(شيستم مورد آزمايسي فرکانس کاري دربردارندهي فرکانسي اين محدوده (Hz 00) خطاست )چه ين پياست. ا ي

 آن بدون شکاف يدو انتها و رديگيبرمتوکامک را در  خألمحفظه  يراحتبه ،کم يو فضا يکاف يادهندهفرمبا طول 
به عمل آمده است.  يرير منابع جلوگيمجاور و سا يرساناها يسيمغناط يهادانيشوند. لذا از تداخل ميف ميردهم

انجام مراحل  ن حسگر پس ازيا من خواهد بود.يان پالسما ايجر يت مرکزير موقعييگر نسبت به تغيدعبارتبه
 ن مقالهيا ط حضور پالسما دريتست حسگر در شرا يج تجربيد و نتايتوکامک الوند نصب گرد يون، بر رويبراسيکال

 .شوديمارائه 

   ونيبراسيکال، ريگانتگرال، مدار يچه روگوفسکيپ، توکامک يپالسما، انيجر حسگر  :کلمات کليدي 

 :مقدمه

سيع جريتوز سا سمايتريان ا صه پال شخ ست که اندازه ين م سما، برا يريگتوکامک ا  يآن در خارج از پال

س کردکنترل عمل ستيار حائز اهميتوکامک ب سما، چگاليين پارامتر در تعين ايهمچن [.5] ت ا  ين مقاومت پال

ستفاده قرار م يانرژ يچگال و يش اهميتوان گرما سکاز  رد.يگيپالسما توکامک مورد ا  يبرا يحسگر روگوف

 .[2] شااودياسااتفاده م يفاراد يساايالکترومغناط يقانون القا بر اسااا ر و گذرا يمتغ يهاانيجر يريگاندازه

 و دريگيمقرار  اسااتفاده موردمانند توکامک،  يحلقو يگسااترده در پالسااماهار طوبه يروگوفسااک يچهيپ

 کند.  يريگان پالسما را اندازهيان و مشتق جريتواند جريم

 روش کار 

 اندوکتانس بيبه ترت cr و cL( است که در آن الف-5چه مشابه شکل )يدار معادل پم: يحسگر روگوفسک يطراح

 :تتوان نوشيم ينظر از خازن پراکندگو با صرفچه يپا توجه به مدار معادل ب .هستندچه يپ ياهمو مقاومت 

(5 )                                                                                  ( )c c

di dI
L r r i M

dt dt
   

ي ي مطابق با رابطهسيمغناط يچهيپ يزمان مشخصه يگوفسکور يچهيپ يمهم در طراح يهايکي از ويژگي

 د.يرا دنبال نما گناليس يهاکيهارمونا تمام تد تا حد ممکن کوچک باشد ين زمان بايا است. (2)
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𝐿𝑐 پارامتر

𝑅
= 𝜏  فکيک تواند آن را تي تغيير در پالسما است که پيچه ميزمان يترين فاصلهکوچک يدهندهنشان

حت ت يالذا مشخصه، چه نفوذ کنديدان به داخل پيکشد تا ميکه طول م يزمان مدتگر يدعبارتکند و يا به

از ا کمتر يمشابه  يبا بزرگ ييهاطبق تعريف پاسخ فرکانسي، فرکانس مطرح خواهد شد. يسنعنوان پاسخ فرکا

 است. يريگاندازهقابلفرکانس مشخصه 

  
                                                            )الف(                                                                

 )ب(

مقطع دایروی حسگر  -ب يچه روگوفسکيمدار معادل پ -الف: (1شکل )

 محاسبه اندوکتانس خودی برای

(2                                  )                                                                     c c

c

L L

R r r
 


 

(3)  𝑓 =
1

2𝜋

𝑅

𝐿𝑐
  

 است( Hz 00 )يعني الوند توکامک کاري فرکانس يدربردارنده اي صورت گرفته کهگونهبه ن حسگريا يطراح

براي اين  باشد. ستميرات سييتغ يتواند پاسخگويو ماست(  kHz 51تا  Hz 707/0)پهناي باند حسگر از 

مطابق با  ((1( و )4)روابط ) يرويدر سطح مقطع دا و متقابل يخود اندوکتانس يبا توجه به رابطه منظور،

ا ب چه متناسبيپ فرم دهندهمانند طول  ي. عواملديمحاسبه گردچه ين پيا يساختار ي، پارامترها(ب-5شکل )

 اند.شدهن محاسبات لحاظ يز در اين ييفضا يهاتيودک و محدوکامت خألشعاع محفظه 

(4) 𝑀21 =
𝜇0𝑁2

2
(𝑎 + 𝑏 − 2√𝑎𝑏)  

(5) 
𝐿2 =

𝜇0𝑁2
2

2
(𝑎 + 𝑏 − 2√𝑎𝑏) 

ک ي يدور است که بر رو N=3300 با چيپميسک ي ،ن حسگريا يبه لحاظ ساختار :يساخت حسگر روگوفسک

 cm55/0  يهسته جنس تفلون و به شعاعاز  يسيمغناطريغ يههست
b−a

2
 يريپذب نفوذيضر ده شده است.يپچ=

و  يگشداشباع بر اندوکتانس، يرگذاريتأثهوا است که موجب عدم  يريپذب نفوذيک به ضريتفلون نزد

الزم به ذکر است تعداد دور  خود را حفظ کند. يحسگر رفتار خط شوديمو سبب  شوديم يگرداب يهاانيجر

ک ي يحسگر روگوفسک .[3] است رگذاريتأث زين حسگر يند کاربايت و پهناين حساسييدر تع شدتبه چيپميس

𝑉𝑅𝐶معادل  RCV گنال ولتاژيس = 𝜇𝐴
𝑁

𝑙

𝑑𝐼

𝑑𝑡
 يولتاژ خروج ،ن تعداد دوريکه با در نظر گرفتن ا کند.يد ميتول 

ضخامت  ک خواهد شد.يتفک از نوفه يراحتبه يخروجگنال يلذا س. [4] برخوردار است ييز بهره باالا حسگر
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کنواخت و بدون شکاف حول يفشرده،  طوربه مين سيا .است 5AGW32معادل mm20/0 مورداستفادهم يس

أل را محفظه خکه حسگر آن منظوربه رساند.يرا به حداقل م يان نشتين امر جريا ده شده است،يچيپ دهندهفرم

 يشعاع داخل و شوند؛ مجموع شعاع محفظه خأل توکامک فيردهمآن، بدون شکاف  يانتها دوپوشش دهد و 

ز در يبرگشت ن ي. حلقهدر نظر گرفته شد cm51/53به شعاع  يادهندهلحاظ شد و فرم يحسگر روگوفسک

کابل ه يک الين حسگر با يا تيدرنهاکز حسگر عبور داده شد. از مر ،در خالف جهت دهنده وطول محور فرم

دول توکامک الوند در ج يبرا شدهساخته يحسگر روگوفسک يپارامترها ق شد.يط عاينک نسبت به محيشر

و ياکت ريگگرالانتک يداده توسط  افتيدرم ستيقبل از اتصال به س شده يريگگنال اندازهيس .نداست شدهيل (5)

 .شوديبه اتاق کنترل انتقال داده م RG58U محورهمک کابل يق يو سپس از طر خواهد شد يريگانتگرال

 توکامک الوند يبرا شدهساخته يحسگر روگوفسک ي(: پارامترها5جدول )

 b(cm) 51/53 يشعاع اصل  pI يريگمورداندازهان يجر

R(Ω) 42/72  مقاومت   a(cm) 11/0چه يپ يشعاع داخل 

L(mH) 702/5اندوکتانس   kA/V 21/0ون يبراسيکالب يضر 

ن يا يثابت زمان ( قابل مشاهده است.2در شکل )ر يگک مدار انتگراليشمات: ريو ساخت انتگرال گ يطراح

 کنندهتيوتق دو يهيبه پا يگنال لحاظ شده است. با اتصال وروديده برابر زمان مشاهده س و،ياکت ريگانتگرال

نسبت آن و  دندار فازاختالف يو خروج ين حالت وروديدر ام داشت که ياتصال معکو  را خواه ياتيعمل

𝑉𝑜𝑢𝑡 با معادل

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅f

𝑅in(1+𝑅f𝐶f𝑠)
زن در مدت دشارژ خا يبرا يريمس، fCبا خازن  يمواز fRمقاومت است.   

به  ريگانتگرالار شارژ خازن صفر بوده و لذا با شروع مجدد ک، آورديکند به وجود ميکه مدار کار نم يزمان

 يچيسوئ دد.گرين ميزم کنندهتيتقومثبت  يهياز پا يمقاومت بزرگفست، ن بردن آياز ب يبرا. رودياشباع نم

ان پالسما در نظر گرفته شده يجر يريگپس از هر مرتبه اندازه fCدر خازن  ماندهيباق يکيدشارژ بار الکتر يبرا

 يطراح ياگونهبهر يگن انتگراليا .ن خواهد رفتياز ب يمتوال يهاگنال در شاتيتجمع س يجه خطاياست. درنت

 کندين گذر عمل مييلتر پايک فيمانند  گريدعبارتبهن داشته باشد. ييبه فرکانس پا يشده است که پاسخ مناسب

  .نشان دهد يان پالسما را به درستيتا شکل موج جر

سه ير در مقان حسگيتوکامک الوند ا يبر رو يقبل از نصب حسگر روگوفسک: يون حسگر روگوفسکيبراسيکال

بره يکال ،توکامک سازهيشبک مدار يدر  2کيرسون الکترونيساخت شرکت پ يتجار يحسگر روگوفسکک يبا 

 توکامک يپالسما سازهيشبکه  RLC ين منظور مداريا يبرا ن زده شده است.يتخم %50شده و دقت آن حدود 

دان يک مي ،با ابعاد مشخص ديسولنوئدر  يه بانک خازنيبا تخل .شده است يطراح(( 3است )مطابق با شکل )

                                                 
1 American wire gauge 

8 coil Pearson electronic rogowski 
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توسط  گردديمجاد يا IGBTچ يو سوئ يکه توسط بانک خازن يانيجر .جاد خواهد شديمشابه با توکامک ا يپالس

 شود.يسه ميساخته شده، مقا يرسون و روگوفسکيپ يکحسگر روگوفس

 
به همراه مدار  توکامک يپالسماساز هيشب شدهيطراحمدار  ):2شکل )

  ونيبراسيب کالیمحاسبه ضر منظوربه ريگانتگرال

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

 (: مشخصات حسگر روگوفسکي پيرسون الکترونيک2جدول )

فرکانس 

 قطع پايين

فرکانس 

 قطع باال

اتصال 

 خروجي

دماي 

 عملياتي

ترين جريان بيش مقاومت وزن حساسيت

 گيريمورد اندازه

Hz 5 MHz 20 BNC 0 ا تCo01 V/A 5/0 22 اونس Ω 10 A 1000 

 و بحث نتايج

 ساخته شده و محل نصب آن حول محفظه توکامک نشان داده شده است. ي(، حسگر روگوفسک3در شکل )

گر هايي با هدف تست حسسيستم توکامک، آزمايشسازي خال و تميز نمودن محفظه توکامک الوند پس از آماده

 :OC111712عنوان نمونه در آزمايش تجربي شماره روگوفسکي تحت شرايط عملياتي مشخص انجام شد. به

 5400کند  يعمود يولت، ولتاژها 5500ع يسر يعمود يزان ولتاژهايولت، م 5510 يادان چنبرهيزان ميم

زان ولتاژ يو م torr 1-50×4ستم يولت، خال س 2200و  3500ب يترتع و کند بهيسر يش اهميولت، گرما

 .[1گيري شد ]اندازهه يثان يليم 1/5پالسما برابر با زمان ش يجه آزمايو نت باشديلوولت ميک 1/2ونش يشيپ
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توکامک  يساخته شده و نصب آن بر رو ي: حسگر روگوفسک(3شکل )

 الوند

 يولتاژ  (OHI) يش اهميان گرماي( قابل مشاهده است، جر4در شکل )ه توکامک الوند ير تکامل مراحل تخليس

 ود وشيل پالسما ميسبب تشکدروژن پر کننده محفظه خال يکند، به موجب آن گاز هيرا در توکامک القا م

ل يتشک يه را مرحلهياول تخل يکند. لذا مرحلهي( را حمل مPI) ييالقا يان پالسمايحاصل جر يپالسما

که پالسما به طور ي، مطابق با افت مقاومت پالسما است هنگام5در حلقه ولتاژ ينامند. افت ناگهانيم پالسما

عنوان هن مرحله بيابد لذا اييش ميان پالسما تا حداکثر مقدار ممکن افزاين حالت جريشود، در ايزه ميونيکامل 

الت ه حيان در مجموع ناحيش جريمايو پ پالسما يريگشکلشود. مراحل يان شناخته ميش جريمايپ يمرحله

ل ه اول، حالت گذرا متشکيم نمود: ناحيتوان به سه بخش تقسيه را ميشود. مراحل تکامل تخليده ميگذرا نام

 لتحا يهي، که به آن پرداخته شد. به دنبال حالت گذرا، ناحانيجر شيمايو پپالسما  يريگشکلاز مراحل 

 يممقدار که ثابت است و ولتاژ حلقه، ين ناحياان پالسما در يجر يطور نسبم داشت که بهيماندگار را خواه

 ه خاتمه است که پس از آن پالسما از دست خواهد رفت.يز ناحيه نيتخل ييه نهايدارد. ناح

 
 يه توکامک الوند در مد عادير تکامل تخليس(: 4شکل )

نصب س از پبره مرجع يکال يحسگر روگوفسک شده وساخته يحسگر روگوفسکان يع جريگنال توزيس نيهمچن

 حسگر شات متوالي در شرايط آزمايش يکسان، آورده شده است. در دو( 1در شکل )الوند  بر روي توکامک

ت يگنال را تقويس ،برابر حسگر مرجع 4که يطوربرخوردار است به يياز بهره باال شدهروگوفسکي ساخته

زير  يشده در اتاق کنترل کاهش داده شد و نمودارهاحسگر ساخته يگنال خروجيدامنه سلذا  ؛خواهد کرد

𝐼𝑝𝑅𝐶در اين نمودار  حاصل شد.
سگر حگيري شده توسط اندازه ،گر سيگنال توزيع جريان پالسماي توکامکبيان 

𝐼𝑝𝑟𝑒𝑓ساخته شده و 
 حسگر مرجع است. گيري شده توسط، اندازهسيگنال توزيع جريان پالسماي توکامک 

 گيري شده است.اندازه kA 30 حدود جريان پالسماي توکامک الوندطور که قابل مالحظه است همان

                                                 
1 Loop voltage 
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 هاي آيندهگيري و فعاليتجهينت

شده دارد و اين حسگر هاي انجام شده، نشان از صحت عملکرد حسگر روگوفسکي ساختهگيرينتايج اندازه

و  حلقه ان پالسما و ولتاژيجرگيري کند. در ادامه با استفاده از خوبي قادر است جريان پالسما را اندازهبه

سپس تعادل  .پردازيمميپالسما و القائيدگي  اهمي مقاومت يبه محاسبه همچنين مدار معادل توکامک الوند،

ي توان، از جمله چگالي ل چگاليپروفا شود ودر اين توکامک بررسي مي D-0چگالي توان با استفاده از مدل 

 به دست خواهد آمد. يش اهميگرماتوان 

 
  يان پالسما حاصل از حسگر روگوفسکیع جریگنال توزيس :(5شکل )

 مرجع يشده و روگوفسکساخته

𝑇𝑒ق رابطه ياز طر ،توکامک الوند 5راسپايتز مقاومتمناسب و با استفاده از  يبين با تقريهمچن

3
2⁄

= 5 ×

10−5 𝑧𝑒𝑓𝑓lnΛ

𝜂
و پس از پايستگي چگالي الکترون و ذرات خنثي مورد ارزيابي مجدد را دماي الکتروني توان يم 

مانند  يکنترل يهانهير زميدر سا ن حسگريااز  ن پژوهشينده در ايدر آ نيهمچن .[0]را مورد بحث قرار داد

 .[3] شدخواهد ص پالسما استفاده يو تشخ 3ان هالويجر يريگاندازه 2ياد انيجر يريگاندازه
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8 eddy current 
3 tHalo curren 
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