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و  پینچ در رژیمهای کاری مختلف Zدر دستگاههای  جریان و بررسی ضرایب مؤثر جرم 

 بررسی شکل گیری جریان معکوس در این دستگاهها

  3نصری نصرآبادی ،مهدی ؛ 2سادات کیایی ،سید محمود ؛1*رئیس دانا ،امیر

 تهران، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پالسما و گداخت هسته ای 2و  1

 اه اصفهان، دانشکده فناوری های نوین، گروه مهندسی هسته ایاصفهان، دانشگ 3
 

 چکیده

برای   (𝑓𝑖) ضریب مؤثر جریانو   (𝑓𝑚) ضریب جاروسازی جرم ، بهینه شده  موج ضربهدر این مقاله با استفاده از مدل  
ضرایب   𝑓𝑖و    𝑓𝑚  سرن محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. ACOL  پینچ Z دستگاه سه رژیم کاری مختلف

در محاسبه پینچ است.  Zپینچ  هستند و محاسبه آنها عامل مهمی در فهم دینامیک دستگاههای  Zمهمی در دستگاههای 
𝑓𝑖  معکوس را برای آنها نشان داده است مقدار   جریانکه نتایج تجربی  ،برای دو رژیم کاری𝑓𝑖 = بدست آمده   1.1

برای گاز هیدروژن در دو رژیم کاری  که نشان می دهد مدل ما به درستی جریان معکوس را پیش بینی کرده است. است
044 Pa    044و Pa    مقدار𝑓𝑚 = 𝑓𝑚مقدار  Pa 064بدست آمده است و برای گاز هلیوم در فشار     4.40 = 4.40  

پینچ  مختلف و در  Zبوسیله این مدل می توان این ضرایب را با دقت باالیی برای دستگاههای  استخراج شده است.
 رژیمهای کاری مختلف محاسبه کرد.

  معکوس جریان، جریان مؤثرضریب ،  ضریب جاروسازی جرم  ،جریان پینچ  ،زمان پینچ، پینچ Z دینامیک : کلید واژه

 مقدمه

Z از  که است  محصورسازی مغناطیسی روش پینچ یکی از انواع دستگاههای مولد پالسمای داغ و چگال با

تولید  می توان به پینچ Z. از کاربردهای میالدی در تحقیقات گداخت هسته ای به کار می رود 1594اوایل دهه 

 . [2] [1] اشاره کردنوترون، اشعه ایکس ، لیزر اشعه ایکس و همچنین تحقیقات پالسمای داغ و چگال 

معادله مدار نیز به آن اضافه شده   ارتقا یافته که مدل موج ضربه از پینچ Zبرای توصیف دینامیک  مقالهدر این 

( پس از تخلیه الکتریکی، پیستون مغناطیسی )یا الیه جریان( 1. در مدل موج ضربه )شکل است استفاده می شود

𝐽𝑧⃗⃗⃗در سطح پالسمای استوانه ای شکل می گیرد و در اثر نیروی لورنتز    × 𝐵𝜃
⃗⃗ ⃗⃗ به سمت محور استوانه شتاب    

می گیرد. حرکت سریع پیستون به سمت محور استوانه، باعث تشکیل موج ضربه در مقابل آن می شود. پیستون 

مغناطیسی در ضمن حرکت به سمت محور استوانه، قسمتی از الکترونها ، یونها و ذرات خنثی را جارو کرده و 

ه ای که موج ضربه به محور برخورد می کند مرحله انعکاس موج ضربه از لحظ به جرم خود اضافه می کند.

آغاز می شود و  در نهایت موج ضربه منعکس شده با پیستون مغناطیسی که به طرف داخل حرکت می کند 

 برخورد کرده و آن را متوقف می کند و ستون پالسمای داغ و چگال )پینچ( حول محور استوانه تشکیل میشود

پیستون مغناطیسی در حین حرکت به طرف محور استوانه تمام جرم پالسما را جاروب نمی کند.  .[5] [4] [3]
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.به  [6]نامیده می شود   𝑓mکسری از جرم پالسما که بوسیله پیستون جارو می شود ضریب جاروسازی جرم  

همین ترتیب تمام جریان الکتریکی از پیستون عبور نمی کند. کسری از جریان الکتریکی کل که از پیستون عبور 

نامیده می شود. مابقی جریان الکتریکی از قسمتهای داخلی تر و بیرونی تر  𝑓iمی کند ضریب مؤثر جریان 

پینچهای تک کاناله خطی  Zدر   𝑓iو  𝑓m. در این مقاله مدلی برای محاسبه  [9] [8] [7]پیستون عبور می کنند 

از این جهت حائز اهمیت است که مشخص کننده مقدار جرمی است که پیستون   𝑓mارائه می شود.  محاسبه 

مغناطیسی توانسته است در پینچ نهایی گرد آوری کند. جرم بیشتر و در نتیجه چگالی باالتر در پینچ نهایی، بهره 

و   𝑓iبه  سگداخت بیشتری را ایجاد می کند و بطور مستقیم در میزان واکنشهای گداخت تأثیر گذار است. محا

در نتیجه محاسبه جریان عبوری از پیستون منجر به محاسبه سرعت حرکت پیستون به سمت محور خواهد شد. 

 پینچ خواهد شد. Zموجب درک بهتر ما از دینامیک    𝑓iو  𝑓mضمن اینکه تعیین مقدار 

کی نگامی که جریان الکتریبحث شده است. در مرحله پینچ، ه همچنین در این مقاله در مورد اثر پوسته معکوس

(. این پدیده 0از پالسما عبور می کند جریانی در جهت معکوس از الیه های بیرونی تر عبور می کند )شکل 

پینچهای مختلف مشاهده  Z. جریان معکوس در آزمایشهای متعدد و در  [11]اثر پوسته معکوس نامیده می شود 

. تالشهایی نیز برای اثبات شکل گیری جریان معکوس بوسیله شبیه سازی انجام [10] [11] [0] [0] شده است

پینچ را بوسیله مدل  Zشد که ناموفق بودند. تا اینکه کی تائه لی و همکارانش جریان معکوس در 

ن معکوس را پس از . نتایج آنها شکل گیری جریا [13]مگنتوهیدرودینامیک یک بعدی شبیه سازی کردند 

انعکاس شوک از محور نشان می دهد. در این مقاله با مدلی ساده تر و با استفاده از روشهای حل عددی، شکل 

 گیری جریان معکوس نشان داده شده است.

 
جریان الکتریکی، خطوط میدان مغناطیسی پیستون مغناطیسی، (: 1)شکل 

 پینچ خطی Zدر  وارد بر پیستونی و نیرو

 

 شکل گیری جریان معکوس در مرحله پینچ  (: 0)شکل 

    𝒇𝐢و    𝒇𝐦محاسبه 

کامل بطور  [14] که در مقاله قبلی موج ضربه و معادله مدار حرکت پیستون مغناطیسی، معادله حرکت معادله

 به ترتیب عبارتند از: توضیح داده شده اند
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𝑑

𝑑𝑡
[𝑓𝑚𝜌4𝑧4𝜋(𝑟4
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0)

𝑑𝑟𝑝
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0̇                               (1)  
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𝑑

𝑑𝑡
[𝐿4 + 𝑓𝑖

𝜇4𝑧4

0𝜋
𝐿𝑛 (

𝑟4

𝑟𝑝
)]

𝑑𝑞

𝑑𝑡
+ 𝑅4

𝑑𝑞

𝑑𝑡
−

𝑞

𝐶
= 4                                                                    (3)  

𝜌4  ،چگالی اولیه𝑧4   ، طول محفظه𝑟4   ،شعاع محفظه𝑟p مکان شعاعی پیستون ،�̇�p سرعت شعاعی پیستون، 𝑟s 

نسبت   γجریان الکتریکی گذرنده از پالسما،   dq/dt سرعت شعاعی موج ضربه،  �̇�sمکان شعاعی موج ضربه، 

که  3تا  1معادالت  .هستندظرفیت بانک خازنی   Cو  مقاومت مدار 𝑅4القای مدار،   𝐿4،  9/3برابر گرمای ویژه 

غیر خطی جفت شده هستند. این معادالت با استفاده از روش  0در باال ذکر شدند سه معادله دیفرانسیل مرتبه 

بدست   𝑟sو  𝑟pحل می شوند و نمودار تغییرات زمانی  ACOLپینچ  Zو برای دستگاه  0کوتای مرتبه -رونگ

ه از محور و پیستون مغناطیسی، زمان پینچ را مشخص می کند می آیند. لحظه برخورد موج ضربه منعکس شد

محاسباتی   𝐼pو    𝑡p( و جریان عبوری از پالسما در این لحظه، جریان پینچ است. مقایسه 3)شکل  [14] [3]

ایجاد می کند میسر می سازد.   𝐼pو  𝑡pبهینه را که کمترین خطا را برای     𝑓i و 𝑓mو تجربی امکان یافتن 

z4=09cm  ،𝐶 عبارتند از: ACOLپینچ  Zمشخصات  = 140𝜇𝐹   ،𝑅 = 𝑅4 + 𝑅𝑝 = 4.46Ω   ،𝐿4 = 14𝑛𝐻 

سرن حل شده اند تا تأثیر ولتاژ، فشار اولیه و  ACOLپینچ  Zمعادالت باال برای سه رژیم کاری متفاوت  . [19]

 مشخص شوند. 𝑓iو  𝑓mنوع گاز بر روی ضرایب 

 
نمودار زمانی موج ضربه )خط توپر( و پیستون مغناطیسی ( : 3شکل )

)نقطه چین(. موج ضربه پس از انعکاس از محور استوانه به پیستون 

 می کند و پینچ تشکیل می شود. مغناطیسی برخورد

 
برای رژیم کاری اول.   𝑓iو    𝑓m( : نمودار مجموع خطاها بر حسب 0شکل )

𝑓mمینیمم سطح در   = 𝑓iو    4.40 =  مالحظه می شود  4.0

 رژیم کاری اول -الف
𝑝4گاز هیدروژن،  عبارتست از :کاری اول رژیم شرایط  = 044𝑝𝑎    ،𝑉4 = 19kV  و  𝑟4 = 11cm  نتایج .
  064𝑘𝐴 و 3.3𝜇𝑠 زمان پینچ و جریان پینچ را به ترتیب برابر برای رژیم کاری اول، بدست آمده در سرن تجربی

در نظر گرفته شده اند و در اجرای   𝑓iو    𝑓mدر اجرای کد مقادیر مختلف بسیاری برای  .نتیجه داده است
 (1)انتخاب شده اند. مقادیر داده شده در جدول  4059 - 400  در بازه  𝑓i  و  4010 - 4040 در بازه   𝑓m ،نهایی
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دیده می  (1)هستند. همانطوریکه از جدول  تجربی 𝐼pو    𝑡pمحاسباتی با  𝐼pو  𝑡pمجموع خطای مربوط به 
( ، 0( است. در شکل )درصد 406496مینیمم مجموع خطاها در سطر سوم و ستون سوم )مقدار بولد شده  شود

( 0( و شکل )1همانطوریکه از جدول )مالحظه می شود.   𝑓iو  𝑓mنمودار سه بعدی مجموع خطاها بر حسب 
𝑓m در  خطامینیمم دیده می شود  = 𝑓iو    4.40 =  است.  4.0

. کمترین خطا 1 شماره برای رژیم کاری های مختلف  𝑓iها و   𝑓m در  (%) تجربی 𝐼pو    𝑡pمحاسباتی با  𝐼pو    𝑡p: مجموع خطای مربوط به  (1) جدول

𝑓mدر  = 𝑓iو    4.40 =   دیده می شود.  4.0

𝒇𝐢 

𝒇𝐦 
07.0 07.0 07.0 07.0 07.0 07.0 

.40 0109903 1101144 001303 905954 1005101 1501051 

.46 0404500 506034 400050 001139 1001003 0400103 

.40 1000444 003561 070000 003050 1903114 0103013 

.14 1000116 003000 106093 503390 1601399 0003303 

.10 1605346 006030 003400 1400450 1004100 0304690 

.10 1603006 004059 301633 1400939 1006000 0300300 

 رژیم کاری دوم -ب

𝑝4گاز هیدروژن، شرایط رژیم کاری دوم عبارتست از :  = 044𝑝𝑎  ،𝑉4 = 19kV و 𝑟4 = 11cm  نتایج تجربی .

 نتایج نتیجه داده است.  049𝑘𝐴و  0.3𝜇𝑠برای رژیم کاری دوم، زمان پینچ و جریان پینچ را به ترتیب برابر 

 ، در اجرای نهایی  𝑓i و 𝑓mپس از آزمون مقادیر مختلف   ( لیست شده اند.0در جدول ) حاصل از اجرای کد

 ( نیز0)انتخاب شده اند. مقادیر داده شده در جدول  100 – 4.5بین   𝑓i و مقادیر  4010 - 4046بین   𝑓m  مقادیر

( دیده می شود مینیمم 0هستند. همانطوریکه از جدول ) محاسباتی و تجربی 𝐼pو    𝑡pمجموع خطای مربوط به 

نمودار سه ( 9) ( است. در شکلدرصد 100010)مقدار بولد شده  پنجمو ستون  دوممجموع خطاها در سطر 

𝑓m مینیمم این شکل در  مالحظه می شود.  𝑓iو  𝑓mبعدی مجموع خطاها بر حسب  = 𝑓iو   4.40 =  است.  1.1

بهینه مقدار ضریب جاروسازی جرم و ضریب مؤثر جریان به ترتیب عبارتند از   ،بنابراین با استفاده از این کد

 .  1.1و    4.40
. کمترین خطا در 0 برای رژیم کاری های مختلف  𝑓iها و   𝑓m در  (%) تجربی 𝐼pو    𝑡pمحاسباتی با  𝐼pو    𝑡pمجموع خطای مربوط به :  (0جدول )

𝑓m = 𝑓iو    4.40 =  دیده می شود.  1.1

𝒇𝐢 

𝒇𝐦 
07.0 07.0 1 1700 1710 1710 17.0 

0700 3100015 0003140 1001019 600101 100513 900000 1101634 

070. 3401635 0405500 1000030 603015 17..1. 600015 1003300 

0710 0501610 1505546 1001003 609111 105053 000359 1301031 

071. 0003016 1503013 1006345 605069 006050 006090 1004136 

0710 0000053 1506066 1300501 009560 300640 503155 1006059 

0710 0000306 0400051 1004909 003509 300001 500164 1901930 
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071. 0000090 0103045 1000004 500491 003500 1403900 1900416 

 
)محور عمودی( و   𝑓mبر حسب  𝐼pو    𝑡p( : نمودار مجموع خطای 9شکل )

𝑓i  برای رژیم کاری دوم. منطقه بنفش پررنگ کمینه خطا و در نتیجه بهینه مقدار

𝑓m    و𝑓i   محور افقی عبارتند از  0-1را نشان می دهد. در نمودار باال مقادیر

 4010 - 4046محور عمودی عبارتند از  0-1و مقادیر    405-100

 
ها  𝑓iها )محور عمودی(  و   𝑓mمجموع خطاها بر حسب  نمودار( : 6شکل )

های بهینه را نشان می   𝑓iها و   𝑓mبرای رژیم کاری سوم . منطقه بنفش پررنگ 

 0-1و مقادیر   100-405محور افقی عبارتند از  0-1در نمودار باال مقادیر  دهد.

4013 - 4040محور عمودی عبارتند از  

 رژیم کاری سوم -ج
𝑝4 عبارتست از: که به جای گاز هیدروژن، با گاز هلیوم شات زده شده استشرایط رژیم کاری سوم  = 064𝑝𝑎  

 ،𝑉4 = 14kV و 𝑟4 = 10cm  نتایج تجربی برای رژیم کاری سوم، زمان پینچ و جریان پینچ را به ترتیب برابر .
9𝜇𝑠  164و𝑘𝐴   خطای مربوط به هر یک از مقادیر   (6) شکل( و 3جدول ) .[15]است نتیجه داده𝑓m  و𝑓i   را

𝑓m عبارتند از    𝑓iو  𝑓mنشان می دهند. همانطوریکه در نمودار دیده می شود بهینه مقادیر   = 𝑓i و 4.40 = 1.1   
 است.

𝑓m. کمترین خطا در  3 شماره های مختلف برای رژیم کاری  𝑓iها و   𝑓m در  (%) مجموع خطاها:  (3جدول ) = 𝑓iو    4.40 =  .دیده می شود  1.1

𝒇𝐢 

𝒇𝐦 
07.0 07.0 1 1700 1710 1710 17.0 

.46 3909036 0000300 0103115 1903050 1400053 1904001 0104300 

.0. 3903309 0000061 0101904 1903004 107100. 1904409 0405450 

.0. 3900006 0000100 0100061 1900006 1403900 1900944 0100010 

.0. 3906933 0004044 0109490 1900150 1406400 1905000 0100044 

.10 3905096 0003906 0100505 1905060 1405000 1603010 0000036 

.11 3603305 0000500 0001000 1603000 1100066 1600040 0000491 

.1. 3600009 0501660 0006040 1600561 1106690 1004639 0005503 

.11 3003460 0506609 0304306 1000933 1001105 1003000 0303014 

 بحث و نتیجه گیری
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)pa , 044برای رژیم کاری اول  𝑓m ( خالصه شده اند.0در جدول )  ACOLپینچ  Z رژیم کاری 3برای  نتایج 

)0H  0(و رژیم کاری دومpa , H044(  مشابه است ولی برای رژیم کاری سومpa , He)064(  .اندکی متفاوت است
( آورده شده 9در جدول ) 𝑓mاین تفاوت اندک می تواند به نوع گاز بستگی داشته باشد. توصیف کاملی از 

 است.
 

 برای سه رژیم کاری بررسی شده  𝑓iو    𝑓m: بهینه مقادیر (0)جدول 
 𝒇𝐦 𝒇𝐢 

 400 4040 رژیم کاری اول

 101 4040 رژیم کاری دوم

 101 4040 رژیم کاری سوم

در فشارهای اولیه متفاوت و گازهای  𝑓m(: مقادیر 9جدول )      

  مختلف

𝒇𝐦 𝝆𝟎(
𝝁𝒈

𝒄𝒎𝟑
) 𝑷𝟎(𝒑𝒂) نوع گاز 

4040 4033 044 0H 

4040 4066 044 0H 

4040 4003 064 He 

 𝑓i ستهاثر پودر رژیمهای کاری دوم و سوم تفاوت قابل توجهی با رژیم کاری اول دارد که این تفاوت به علت 
بزرگتر   𝑓iمدل ما جریان معکوس را در رژیمهای کاری دوم و سوم پیش بینی کرده است چون  معکوس است.

این نتیجه کامال منطبق بر نتایج تجربی است چون طبق نتایج تجربی در رژیمهای کاری دوم و  از یک است.
 .  [15]سوم جریان معکوس قوی اندازه گیری شده است 
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