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مقایسه با در  ایپالسماهای گرماهسته لختی الکترومغناطیسیمروری بر محصورسازی 

 ایمحصورسازی چنبره
 

 

 (2)اصغر،صدیق زاده -(1) *امین،راشد

 لکولیواتمی م، گروه  فیزیک دانشکدهدانشگاه یزد ، 

 سازمان انرژی اتمی ایران ، پژوهشگاه گداخت

 

 :دهيچک
ه شد ارائه ول-پلی کاسپی تهی از میدان، در یک راکتور اال وبتای ب یک پالسما موجود برای محصورسازیهای  بررسی

. مشکل اصلی، باال بودن شددید است بیان شدهنسبت به تکامک های تجاری،  راکتور است. برتری ها و کمبودهای این
ترتیب منجر بده از  پالسما و ناپایداری های فضای سرعت است که به دست رفتن ناهمسانگردی مکانی چگالی نرخ از

ای در هدای چنبدرهبه سیسدت  د؛ لذا برتری این پیکره بندیشوبین رفتن چگالی باالی توان گداخت و اتالف پالسما می
هدای ارائده شدده بدرای ه حدلرود. نشان خواهی  داد با فرض عملدی بدودن رامدت زمانی کمتر از چند ثانیه از بین می

   .ای استچنبرهای با راکتورهای قابل مقایسهزی ورساخواص محص دارای ،ول-پلی کمبودها،

 

  IEC ،Polywellول، محصورسازی لختی الکترواستاتیکی، -پالسما، کاسپ، پلی   :کليدیکلمات  

 

 : مقدمه

بدسدت ممدده اسدت، محصورسدازی  ول از ترکیب دو ایده قدیمی محصورسدازی پالسدما-توان گفت پلیمی

 Inertial electrostatic confinementحصورسازی لختی الکترواسدتاتیکی )( و مCusp containment)کاسپی

or IEC)،  خواص حاصل از تلفید  ایدن دو ایدده را نشدان و  ضعف هریک گفته خواهد شددر ادامه برتری و

 پایداری کامل مگنتوهیددرودینامیکی .دارای دو ویژگی مه  است پالسما کاسپیمحصورسازی روش  دهی .می

 دو اسدت؛ و [2] [1] (β~1بدا بتدای بداال ) امکان نگده داری پالسدماهای با دامنه محدود و مشفتگیدر مقابل 

 [3]، باال بودن نرخ از دست رفتن ناهمسانگردی چگالی پالسما به علت برخوردهدای کدولنیاین روش ضعف

در اتدالف مخدرو   داخدل پراکنده شدن سرعت هدای ذرات بدهبه علت  سیست و نرخ باالی اتالف ذرات از 

در حالی که هنوز ایده  ،1955سال در  .[4]محصورکننده است مغناطیسی وح میدانذرات با سط برخوردنتیجه 

و  هدای کاسدپی را نشدان دادبرتری های روش محصورسازی با میینه [5]گراد تکامک به دنیا معرفی نشده بود؛

هی های زیدادی بدرای مشداهده مزمایشدگا ها را بدست مورد. تالشتوانست نرخ اتالف پالسما از این سیست 
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کدام موف  نبودند و نرخ اتالف بسیار بیش از پیش بینی های گدراد بدود، پدز از نتایج گراد انجام شد، اما هیچ

. بدا [6]نزدیک شدود دیر واقعی اتالفگراد، به مقا بر کار یاعمال تصحیحاتتوانست با  1966او، گروسمن در 

های جدید بخش سیست  و نتایج امید [7]ت برای محصورسازی کاسپی پالسما های منجر به شکسادامه تالش

و لدذا  ای گرفتندد؛های چنبدرهروی سیست تمرکز کامل جوامع علمی تصمی  به ها، ای بخصوص تکامکچنبره

  کار نشد.این شیوه  دیگر روی

، از یدک سدتاتیکیالکتروا لختدی توانسدت بدا شدیوه محصورسدازی [8]هدرش  1967سال  سمت دیگر در در

)مقایسه کنید با شار نوترونی مدورد انتادار از در ثانیه برسدنوترون  1010شار نوترونی برابر با  به T-Dسوخت 

. در این ایده یک الکترود کدروی مشدبک )گریدد( در داخدل نوترون در ثانیه( DD 1410ایتر که برای سوخت 

و گاز دوتریوم و تریتیوم به داخدل ایدن محفاده وارد  شودیک محفاه خالء به پتانسیل منفی باالیی متصل می

گیرند و به بینند شتاب میها به سرعت به سمت پتانسیل منفی که مییون ها؛پز از یونیده شدن گاز .شوندمی

تدوان شد از این ایدده مدیرسند. در ابتدا تصور میراحتی به انرژی های از مرتبه انرژی الزم برای گداخت می

در مقیاس صنعتی برای تولید برق استفاده کرد، اما به سرعت مشخص شد کده اتدالف ذرات در  برای گداخت

 متدر داشدته باشدد 10باید ابعادی بیش از  مگاواتی راکتور با توان اثر برخورد به گرید چنان زیاد است که یک

-دمای ذوب خود مدی شود که در مدت چند دقیقه بهدر اثر این برخوردها گرید چنان داغ می همچنینو  [9]

نوترون در کاربردهای غیر از تولید توان الکتریکی  فقط به عنوان یک منبعلذا بعد از مدتی این ایده  .[10]رسد

 ها درها و یونرفتار الکترونکنی  و ول را به عنوان ترکیبی از این دو ایده معرفی می-در ادامه پلی استفاده شد.

کندی . سوم تحلیل پالسما یعنی ناریه مدار تک ذره و ناریه جنبشدی ارائده مدیمن را با استفاده از دو شیوه مر

 شود.فع می( رβ~1در حد چگالی باال ) مشکالت این دو ایده در ترکیبشان نشان خواهی  داد که چگونه سپز

 : ول-پلی روش کار

فلدزی بدرای ایجداد چداه بجای گریدد  که در من، [11]ول را ارائه کرد -پتنت پلی 1985در سال  بازاردرابرت 

-ها استفاده مدیای از الکترونمجموعه محصورسازیکاسپی برای  هایمیینه میدان مغناطیسی از پتانسیل منفی،

د. بدا ایدن وشدمیبرطرف  ول-هندسه پلی، توسط های کاسپی در میینه شود، و مشکل نرخ باالی اتالف ذرات

هدای پدیچسی  1شکل. در دروذرات بودند از بین می ترین محل خروجکه اصلی بندی کاسپ های خطیپیکره

 .است ذرات مشخص شده هدهندهای هدرو ابر الکترونی محصورشده و کاسپ محصورکننده سازنده میدان
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 ول-: نمای از پلی(1شکل شماره )

 بداالدر حدد چگدالی  ای پالسدماکه برای یک شاره با رسانای کامل، معدادالت شداره [1][2][5]نشان داد گراد

السدما بطدور کامدل از میددان مغناطیسدی دارای جواب ریاضی برای میدان مغناطیسی خواهد بود کده در من پ

پیرو این تئوری گراد؛ بازارد ادعا کرد که اگدر یدک پالسدمای بدا  .(2)شکل اش جدا خواهد شدمحصورکننده

 عمال ای موجودهای نقطهکاسپ ،ماول شود به علت تولید جریان دیامغناطیسی پالس-بتای بسیار باال وارد پلی

ایدن  (.3)شدکل بال نامیدد-من را مد ویفل و یابدشدیدی می بسته خواهند شد و خواص محصورسازی بهبود

 .[12]را نشان داد من درستی سال پز از مرگش 8 ،ماند، تا اینکه شرکت بازارداثبات بی 2015ادعا تا سال 

 
 الت چگالی باالی پالسماح: بهبود محصورسازی در (2شکل شماره )

 
 بال-و تشکیل ویفل حالت چگالی باالی پالسماای در های نقطه: بسته شدن کاسپ(3شکل شماره )

هدای خطدی در و خروج ذرات از کاسدپ IECمشکل اتالف شدید ذرات در اثر برخورد با گرید در  ول-پلی

کاتد مجازی ایجاد شده را توسط  IECتوان چگالی باالی توان همجوشی مید و کنحل می را های کاسپیمیینه

تدابع  و )الکتدرون هدا( بایست بررسی شوند به دو گروه مربو  بده چداه پتانسدیلمسائلی که می بدست مورد.

هدا را تدا چده مددت درباره چاه سوال این است که الکترونشود. تقسی  می (هایون) توزیع پالسمای گداخت

هدا چقددر اسدت  ها از کاسپمیزان اتالف الکترون به صورت پایدار محصور نگه نداشت و وان در مرکزتمی

چگونده  و چگالی الکتدرون اثر پارامترهای میدان مغناطیسی [15]محیط چه اثری بر من دارد  خالء [14] [13]

تابشدی )مانندد تدابش  هدایالفمیدزان اتد [12]  افتدها اتفاق میبال برای الکترون-میا ویفل [16] [17]است 

 [18]؟وترونی( چقدر استترمزی یا سنکر

و در حدد  و عملی؛ بطور تئوری Low-betaمربو  به چاه پتانسیل، در حد توان ادعا کرد که تمامی مسائل می

High-beta و حاصدل منکده رژید  کداری است جواب داده شده ؛ در مراجع معرفی شدهفقط بصورت عملی .

امدا سدواالت . تواندد مدوثر باشددمی High-betaو فقط در حد ول باید بصورت پالسی بوده -یک راکتور پلی

 اتدالف میدزان و  های ذرات از کاسپمیزان اتالف  تابع توزیع، شکلعبارتند از  ،ی گداختپالسمامربو  به 
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مده اندوا  ه D-T سوخت نشان داد بجزرایدر در مورد سوم  محل بحث دو سوال اول است وکه  ؛های تابشی

 .[18]بیش از مقدار توان گداخت تولید شده دارند سوخت ها اتالف تابش ترمزی

 ها :رفتار الکترون

-های روبههای معکوس برای حلقهشش حلقه با جریان بره  نهی ول از-لکترونی پلیا یمیدان محصورکننده

تدوان های مجاور بده هد  مدی شود که با فرض چسبیده بودن حلقهتولید می وی ه  در یک ساختار مکعبیر

 :[19]بدست مورد زیر ول را به صورت-میدان مرکز پلی

 
 یابد:به وضوح مشخص است که در نقطه مبدا میدان به عبارت زیر تقلیل می

 
درو )یا همان ثابدت بدودن گشدتاور مغناطیسدی( ذرات براساس اصول محصورسازی توسط اولین ناوردای بی

وجدود شدوند. امدا ها بازتاب میه داخل مخرو  اتالف نباشند در برخورد با کاسپها( در صورتی ک)الکترون

ذرات در هربار گذر از ایدن  شده وگشتاور مغناطیسی  باعث پراکندگیدر مرکز هندسه  یک ناحیه بدون میدان

لدذا  .(لدونیوک تصادفی هایبه واسطه برخورد) مورند، بدست میناحیه مقداری جدید برای گشتاور مغناطیسی

 کد در چگدالی  شدوند.سرانجام وارد مخرو  اتالف می هاالکترون ندارند و امکان محصور ماندن ابدی وجود

(low beta) [18]زیر است ذرات به صورت نرخ ازدست رفتن: 

 
 تعداد کاسپ ها و N، 1عددی از مرتبه   Aبه ترتیب شعا  هسته، بالک و دستگاه هستند. Rو  cr ،erکه در من 

Hk الرمور الکترون است.   عددی برای تعیین نسبت شعا  کاسپ با شعاcen  ،چگالی هسته الکترونیB 

در ما عم  چاه ایجاد شده است. ا wellΦها و دمای اولیه تزری  الکترون e0Tشدت میدان در محل کاسپ 

 :قرار دهی  β=1 اگر بنابراین. بال و محصورسازی قوی الزم است که چگالی الکترون زیاد باشد-ویفل شرایط

 
بال و بسته شدن کاسپ ها به -یا چگالی باال، پدیده ویفل β=1 حالت در که [12]نشان داده شد 2015در سال 

بدال -ازبین رفتن شدرایط ویفدلو نرخ اتالف پز از  .افتداتفاق می ها واقعاعلت جریان دیامغناطیسی الکترون

 .باشدمی چگالی الکترون های محصورشده enو غناطیز شار دیام ΔΦ؛ 4در شکل عبارت فوق است. برابر
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 بال-ول در مد ویفل-چیدمان و نتایج مزمایش پلی (4شکل شماره )

 ها :رفتار یون

انرژی بوده و علت چگدای بداالی -ها تکمدعی بودند که تابع توزیع یون ها در این سیست  IECابتدا حامیان 

، امدا ندویز [21][22][23]ول نیز همین ادعا را کردندد-ان پلی، سپز حامی[20]توان گداخت نیز همین است

اندرژی نیسدت، -گریدی( تابع توزیع تک با چاه مجازی یا) IECکه علت چگالی باالی گداخت  [3]اثبات کرد

است که ناشی از یک ناهمسانگردی فضای در چگالی بدوده؛ و بده  دستگاه بلکه تمرکز باالی یون ها در هسته

بده حالدت همسدانگرد  کوتاهیبرخوردهای بدون گداخت این ناهمسانگردی در مدت بسیار خاطر نرخ باالی 

برای جلوگیری از  الزم بازیابی انرژی ؛D-Tشود. همچنین نشان داد که برای هر نو  سوختی حتی واهلیده می

ک گرچه نویز نشدان داد کده تدوان گدداخت یدبرابر توان گداخت تولید شده است.  10حداقل  واهلشاین 

-بدا حدل معادلده فدوکر [24]پز از من رایددر انرژی تفاوت زیادی ندارد،-توزیع ماکسولی با یک توزیع تک

نشددن  ؛ بدرای ترمدال D-T، بجدز داد که تمام پالسماهای گداخت در عدم تعادل ترمودینامیکینشان  پالنک،

بعدد از ایدن دو لدذا  الزم دارندد. انرژی بازیدابی کنندی که تولید میبرابر توان گداخت 2حداقل تابع توزیعشان 

هدای ها به هدف تولید برق نشد، اما در سال IECدیگر کاری روی هیچ نو  از  1995مقاله رایدر و نویز در 

بده لطدف تدوان محاسدباتی  و اخیر با واقعی کردن تعدادی از پیش شر  هدای سداده کنندده رایددر و ندویز

ها عبدارت بودندد مهمترین ساده سازی غلط بوده است. ج این دوکه نتای هکامپیوترهای امروزی؛ نشان داده شد

نرخ برخوردها متناسدب بدا تدوان  پتانسیل مربعی و اینکههای خودسازگار، شکل چاه از در نار نگرفتن میدان

پالندک بده صدورت -با حل عددی معادله فدوکر [25]و همکاران  چاکون؛ 2000دوم چگالی هستند؛ در سال 

با فدرض هدای ندویز و  ابتدا های خودسازگار ذرات توانستند،له پواسون برای تعیین میدانکوپل شده با معاد

شدکل  استفاده از و های خودسازگاردرنار گرفتن میدانبا  که نددرایدر نتایج ایشان را بازتولید کنند و نشان دا

، بهره را بدرای 5شکلدر  رسید. Q~10توان به گداختی با بهره ( میبجای مربعی چاه پتانسیل واقعی )سهموی

 بینید.ها میچاه سهموی، برحسب شدت چشمه و انرژی متوسط توزیع ماکسولی یون
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نمودار بهره نهایی گداخت در چاه پتانسیل سهموی بحسب شدت چشمه و انرژی میانگینی  (5شکل شماره)

 یون ها

 

ممده که در من از کاتد حقیقی استفاده  ترپ به دست-البته باید مدنار داشت که این نتیجه برای دستگاه پنینگ

ها در توان با رفتار تنهای یونها را میرفتار تنهای یونول متفاوت است، ولی -به با پلیاین جن در شود، لذامی

 [27] [26]د، فیش از مزمایشگاه پالسما پرینسدتون نشدان دا2004سالدر طرف دیگر در ول مقایسه کرد. -پلی

( فدرض رایددر مبندی بدر متناسدب بدودن برخوردهدای دوجسدمی بدا β=1ر چگدال )که در یک پالسما بسیا

های ترمدال شدده را جمعیت یونانرژی و -های تکباید برخوردهای بین یونو بوده،  اشتباه  

 نیز به حساب مورد.

 

 : نتيجه گيری بحث و

شددت دارد که بیشترین ؛ سطح مقطع بیان می[28]سه شر  برای یک گداخت منجر به تولید توان وجود دارد

گانده هباید حاصل ضرب س مید کهبدست میمعیار السون از شود. انجام می 14keV گداخت در دمایواکنش 

لفای تولید شدده در واکدنش اتالف گرمایی ذرات مباشد و در نهایت  keV.s.m 21×103 > EnTτ- 3 بیش از حد

 .شودمی atm.s > Epτ 20 شر  منجر به

 1/53× 2110 گانده ضدرب سدهو حاصدل JETدر تکامدک  keV6تداکنون بده دمدایای برهدر سیست  های چن

3-keV.s.m  60در تکامک–JT سدال زمدان و بدیش از چندصدد میلیدارد  50ای . البته با صدرف حددود رسیده

هدا های تزریقی تعیین کننده عم  چاه پتانسیل و متعاقبدا دمدای یدونول انرژی الکترون-دالرهزینه؛ اما در پلی

؛ مقایسده کنیدد بدا [12]( رسیدβ=1)توان به فشارهای از مرتبه به راحتی می توانمی است و از لحاظ فشار نیز

 رسدید کده 10ی ای از مرتبدهتوان به بهره. همچنین چاکون نشان داد که می[29](β=0.03)چگالی تکامک ایتر

 برابر مقدار بهره درنار گرفته شده برای ایتر است. دقیقا
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و  ییدون میزان اتالف اول ول باقی مانده،-تا اثبات عملی بودن یک راکتور گداخت پلی سوال نها دواقع تدر و

از لحداظ تئدوری گدراد نشدان داده کده ندرخ  .منها شکل تابع توزیع دوم و هابال برای یون-اثبات حالت ویفل

شعا  کاسپ است و  e,irه در من ک ]30[شودبا معادله زیر تعیین می β=1اتالف ذرات از یک کاسپ در شرایط 

 عددی بین شعا  الرمور الکترون و یون است:

 
 keV100هدایثانیه بدرای الکتدرون 0/5باشد، زمان محصورسازی  اتالف یونی اگر فرض کنی  این نرخ صحیح

یدد برای رسیدن به گداخت منجر به تول ؛تسال 7متر و میدانی به شدت 1های به شعا  پیچدر دستگاهی با سی 

هنوز هیچ کار عملی یدا  بال یونی-و ویفل اما در جواب سوال شکل تابع توزیع یون توان خالص؛ کافی است.

-برای حدل ایدن سدوال شدبیه .ها انجام نشده استها در حضور الکترونبرای یون β=1سازی در شرایط شبیه

دسازگار الزم است، که در های خوکارلویی منجربه گداخت و میدانسازی همزمان خواص برخوردهای مونت

 .[31]است VSimافزاری بررسی های به عمل ممده تنها کدی که چنین قابلیتی دارد، بسته نرم
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