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РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ЗОВНІШНЬОГО ПОВЗДОВЖНЬОГО 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ В УСТАНОВЦІ КСПП-М 
 

Метою цієї роботи є розрахунок зовнішнього повздовжнього магнітного поля для квазістаціонарного плазмового 
прискорювача (КСПП) нового покоління КСПП-М. Необхідність розробки КСПП-М зумовлена створенням нового 
плазмового пристрою для вивчення поведінки матеріалів під впливом циклічних плазмових навантажень, під час 
розвитку перехідних явищ у ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), таких як зриви струму 
(disruptions) і граничні локалізовані моди (Edge Localized Modes - ELM), які залишаються однією з найбільш 
важливих проблем, що визначають роботу токамака. Нова установка є комбінацією звичайного КСПП та 
стаціонарного прискорювача, які можуть використовуватись одночасно для цілей дослідження взаємодії плазми з 
поверхнею (Plasma Surface Interaction – PSI) при розміщенні на протилежних кінцях вакуумної камери [4]. У даній 
роботі проаналізовано результати отримання першої плазми у КСПП-М та зроблено висновки стосовно подальших 
досліджень і необхідності корегування системи зовнішнього магнітного поля з метою оптимізації параметрів 
плазмового потоку при його транспортуванні у зовнішньому магнітному полі. 
Ключові слова: фізика плазми, взаємодія плазми з поверхнею, плазмодинамічні системи, квазістаціонарний 
плазмовий прискорювач, розрахунок магнітного поля. 

 
Постановка проблеми. Важливим кроком 

у створенні джерел енергії з використанням 
керованого термоядерного синтезу стало 
рішення про будівництво реактора ITER, що, у 
свою чергу, стимулювало дослідження у бага-
тьох галузях науки. Передбачається, що термо-
ядерна плазма з типовою температурою від 10 
кеВ буде приведена у контакт з фізичної стін-
кою дивертора для того, щоб видалити гелій, 
утворений у результаті термоядерної реакції, а 
також очистити плазму від домішок [1]. Теп-
лові навантаження на дивертор можуть дося-
гати 20МВатт/м2 при імпульсному та 
10МВатт/м2 при постійному впливі. Для ITER 
у якості основних матеріалів дивертора було 
обрано вольфрам та вуглецеві волокнисті ком-
позити (CFC). Важливим напрямом дослід-
жень є вивчення поведінки матеріалів при 
впливі циклічних плазмових навантажень, при 
розвитку перехідних явищ в ІТЕР (зриви 
струму і граничні локалізовані моди). Ерозія 
компонентів, які контактують плазмою, 
обмежує «час життя» дивертора и може 
призвести до забруднення гарячої плазми 
важкими домішками [3].  

Для дослідження перехідних навантажень 
використовуються: квазістаціонарні плазмові 
прискорювачі (КСПП), магніто-плазмові ком-
пресори (МПК), електронні пучки, імпульсні 
плазмові гармати. Вони є економічно ефек-

тивними, гнучкими, здатними забезпечити 
більш швидкі результати і важливі порівняння 
особливостей ушкодження з різних машин. У 
модельних експериментах з КСПП Х-50 – 
квазістаціонарним плазмовим прискорювачем 
попереднього покоління – потік плазми пот-
рапляє в магнітну систему з поздовжнім полем 
до 6 кГс. Проте під час інжекції значна 
частина енергії плазмового потоку неминуче 
втрачається через процеси дисипації при вході 
у магнітну систему. Втрати енергії та частинок 
плазми обмежують можливості експеримен-
тального стенду КСПП Х-50 при моделюванні 
процесів зриву струму або граничних лока-
лізованих мод у плазмі токамака ITER [4]. 
КСПП-М розроблено для вивчення впливу 
плазмових потоків на матеріали і ELM’s, які 
можуть бути симульовані за допомогою  
квазістаціонарних плазмових потоків. За 
підсумками результатів перших експериментів 
з КСПП-М можна стверджувати, що є 
необхідність у виконанні ретельної оптимізації 
режимів роботи функціональних компонент 
плазмового прискорювача і динаміки плазми у 
магнітній системі пристрою КСПП-М з метою 
наближення до необхідного рівня параметрів 
плазми і можливості їх ефективної зміни. У 
зв’язку із зазначеним вище було зроблено 
розрахунок розподілу зовнішнього повздовж-
нього магнітного поля. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
КСПП Х-50 є найбільшим та найпотужнішим 
пристроєм у своєму роді. КСПП генерує плаз-
мові потоки, які потрапляють у магнітну сис-
тему довжиною 1,6 м і внутрішній діаметр якої 
0,44м, де відбувається намагнічування  плазми 
у повздовжньому магнітному полі. У [6] було 
показано, що має місце залежність параметрів 
потоку плазми  від режимів роботи кожного 
активного елементу повномасштабного КСПП, а 
саме: 

- вхідні іонізаційні камери: масова витрата, 
струм розряду; 

- анодні іонізаційні камери: масова витрата, 
струм розряду; 

- час початку розряду у кожному елементі; 
Таким чином, у роботі  продемонстровано, 

що при оптимальному режимі роботи КСПП 
було отримано плазмові потоки зі швидкістю в 
інтервалі від 4*107 см/с до 4,2*107 см/с, 
густиною енергії від 25 МДж/м2 до 30 МДж/м2  
і енерговмістом від 0,4 МДж до 0, 6 МДж.  

Одні із останніх досліджень у напрямку PSI 
з використанням КСПП Х-50 та МПК описано 
[8]. Експерименти у КСПП Х-50 зі зразком 
вольфраму, який розташовувався на відстані 
2,3 м від прискорювача, виконувалися при 
повздовжньому магнітному полі B0 = 0.54 T та 
за його відсутності. Було отримано просторові 
розподіли густини плазми поблизу поверхні 
мішені як у вільному потоці, так і за 
присутності зовнішнього магнітного поля. 
Виявилося, що густина плазми за присутності 
магнітного поля майже на порядок більша, ніж 
у випадку за його відсутності. Теплові 
навантаження при цьому складали від 0,45 
МДж/м2 до 0,75 МДж/м2. Результати цього 
дослідження можуть бути використані для 
перевірки достовірності прогнозування 
чисельних моделей для ІТЕR і DЕМО [8]. 

Мета статті. Було виконано розрахунок 
розподілу зовнішнього повздовжнього магніт-
ного поля у КСПП-М, результати якого буде 
використано для подальших досліджень з 
КСПП-М. Окрім того, перспективи засто-
сування КСПП-М. 

Основні результати дослідження. Перші 
експерименти у КСПП-М  було проведено як 
за відсутності зовнішнього магнітного поля, 
так і з повздовжнім магнітним полем, вели-
чина якого становила 400 Гс у зоні прискорю-
вального каналу і досягала максимального 
значенні 3 кГс на відстані 2,7 м від приско-
рювача. У [4] було показано, що за присут-
ності зовнішнього магнітного поля напруга 
розряду має найбільше значення, а розряд у 
прискорювачі стає більш стабільним. Також у 
[4]  зазначено, що за присутності зовнішнього 
магнітного поля величина густини енергії у 
плазмовому потоці на значних відстанях від 
прискорювача має менше значення, ніж у 
випадку без поля, проте різниця між енерге-
тичними характеристиками для обох випадків 
зростає зі збільшенням току розряду.  

Для подальших експериментів у КСПП-М 
треба скорегувати розподіл зовнішнього 
магнітного поля. Магнітна система КСПП-М 
складається з 26 співвісних котушок магнітно-
го поля: котушки корегування на камері 
прискорювача (3 шт.), котушки основного 
поля (21 шт.), котушки корегування на 
прямокутній камері (2 шт.). Кожна котушка 
магнітної системи моделювалася нескінченно 
тонким витком зі струмом [9-10]. Перед-
бачається, що виток зі струмом знаходиться 
посередині фізичних розмірів котушки, розпо-
діл поля якої необхідно розрахувати. Таким 
чином було отримано залежність напруже-
ності повздовжнього магнітного поля від 
повздовжньої  координати (рис.1) та від ра-
діальної координати які (рис.2). 

 
Рис.1. Залежність напруженості магнітного поля від повздовжньої координати. 
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Рис.2. Залежність напруженості магнітного поля від радіальної координати для значень z = 15 

см, z = 220 см, z = 273 см та  z = 320 см. 

 

Висновки та пропозиції. Квазістаціонар-

ний плазмовий прискорювач КСПП-М дозво-

ляє отримати новий рівень параметрів плазмо-

вого потоку, а також можливість комбінації 

стаціонарного стану і імпульсних плазмових 

навантажень матеріалів. КСПП-М, як і плаз-

мові прискорювачі попередніх поколінь, може 

бути застосований для дослідження поведінки 

матеріалів при зривах струму, виникненні гра-

ничних локалізованих мод, вивчення перехід-

ного шару, що виникає біля поверхні зразка 

при взаємодії з потужними потоками плазми, а 

також для різних видів оброки поверхні. 

Залежності напруженості магнітного поля, які 

наведено вище, демонструють правильність 

роботи програми для розрахунку просторового 

розподілу магнітного поля в усьому об’ємі 

вакуумної камери установки КСПП-М. Наразі 

це активно використовується для вибору 

розподілу струмів, що протікають по окремим 

котушкам магнітної системи з метою 

формування плавного зростання магнітного 

поля уздовж осі установки і забезпечення 

замагнічування плазмового потоку.  
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Волкова Ю.Е.,  

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В УСТАНОВКЕ 

КСПУ-М 

Целью настоящей работы является расчет внешнего продольного магнитного поля для квазистационарного 

плазменного ускорителя (КСПУ) нового поколения КСПУ-М. Необходимость разработки КСПУ-М обусловлена 

созданием нового плазменного устройства для изучения поведения материалов под воздействием циклических 

плазменных нагрузок, при развитии переходных явлений в ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), 

таких как срывы тока (disruptions) и граничные локализованные моды (Edge Localized Modes - ELM), которые 

остаются одной из наиболее важных проблем, определяющих работу токамака. Новая установка представляет 

собой комбинацию обычного КСПП и стационарного ускорителя, которые могут использоваться одновременно для 

целей исследования взаимодействия плазмы с поверхностью (Plasma Surface Interaction - PSI) при размещении на 

противоположных концах вакуумной камеры [4]. В данной работе проанализированы результаты получения первой 

плазмы в КСПУ-М и сделаны выводы относительно дальнейших исследований и необходимости корректировки 

системы внешнего магнитного поля с целью оптимизации параметров плазменного потока при его 

транспортировке во внешнем магнитном поле. 

Ключевые слова: физика плазмы, взаимодействие плазмы с поверхностью, плазмодинамические системы, 

квазистационарный плазменный ускоритель, расчет магнитного поля. 

 

Volkova Y.. 

CALCULATION OF THE EXTERNAL LONGITUDINAL MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION IN THE QSPA-

M DEVICE 

The purpose of this work is the calculation of the external longitudinal magnetic field for a new generation quasi-stationary 

plasma accelerator (QSPA) QSPA-M. The need of the development of QSPA-M is due to the creation of a new plasma device 

for studying the behavior of materials under the influence of cyclic plasma loads during the development of transient 

phenomena in ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) such as disruptions and edge localized modes 

(ELM’s) wich remains the most important problems determining the operation of a tokamak. The new installation is a 

combination of conventional QSPA and a stationary accelerator that can be used simultaneously for plasma surface 

interaction (PSI) investigations when placed on the opposite ends of the vacuum chamber [4]. The results of obtaining the 

first plasma in QSPA-M are analyzed, and conclusions regarding further research and the need to correct the system of an 

external magnetic field in order to optimize the parameters of the plasma flow when it is transported in an external magnetic 

field are made. 

Key words: plasma physics, plasma surface interaction, plasma-dynamic systems, quasi-stationary plasma accelerator, 

magnetic field calculation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


