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ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη

Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στην αριθμητική μελέτη των κρουστικών κυ-

μάτων σε θερμοπυρηνικό πλάσμα. Γίνεται μια σύντομη ανάλυση των πυρηνικών αντι-

δράσεων και επικεντρωνόμαστε στη σύντηξη και τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε

για να προχωρήσουμε. Ακολούθως κάνουμε μια μαθηματική περιγραφή του πλάσματος

μέσω των συστημάτων εξισώσεων που προκύπτουν από την εξίσωση Boltzmann και

τις εξισώσεις Maxwell. Υιοθετούμε μια αριθμητική επίλυση του προβλήματος χρησιμο-

ποιόντας μέθοδο πεπερασμένων όγκων. Το κυρίως μέρος της εργασίας αποτελείται από

δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά σε προσομοιώσεις κρουστικών κυμάτων τόσο απουσία,

όσο και με την παρουσία μαγνητικού πεδίου και σε αυτό το σημείο γίνεται σύγκριση

ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις, τη Μαγνητοϋδροδυναμική(ΜΥΔ) και την πολλαπλών

ρευστών. Αφού επιλέξουμε μία από τις δύο προσεγγίσεις, προχωράμε στο δεύτερο

σκέλος της εργασίας που αφορά τη σύντηξη και τα σωματίδια α που παράγονται από

αυτήν. Αντιμετωπίζοντας τα σωματίδια α ως ρευστό, παρατηρούμε την επίδραση του

μαγνητικού πεδίου στην παραγωγή των α σε μαγνητική σύντηξη, ενώ στο τέλος παρου-

σιάζουμε και μία εφαρμογή της αριθμητικής μεθόδου σε συνθήκες αδρανειακής σύντη-

ξης. Τέλος καταγράφουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματά

μας και δίνουμε μία κατεύθυνση για πιθανή συνέχεια της εργασίας.

* Η εργασία εκπονήθηκε με την υποστήριξη της EUROfusion(WPEDU)
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Abstract

This thesis is dedicated to the numerical study of shock waves in thermonu-
clear plasma. We briefly discuss the nuclear reactions relevant to fusion, and the
nuclear reaction rates which we implement in our numerical codes. We present
the mathematical description of the plasma, which is based on the two-fluid and
Magnetohydrodynamic approximations. The fluid equations for the various plasma
species are derived from Boltzmann’s equation. These system of fluid equations cou-
pled with Maxwell’s equations are numerically solved using a finite volume method
in space and Runge-Kutta in time. The numerical results presented in this thesis
consist of two parts. In the first part we present numerical results on the shock wa-
ves in plasma, in Cartesian and Cylindrical geometries, with and without magnetic
fields. A comparison on the numerical results obtained by the two approximations,
Magnetohydrodynamic(MHD) and multi-fluid approximations, is presented. In the
second part we implement the alpha particles generated by nuclear reactions as an
additional fluid to our multi-fluid approximation of the plasma. We present numeri-
cal results on the production of the alpha particles,for plasmas relevant to magnetic
fusion and to inertial fusion. and study the the effect that the magnetic field has
on the alphas. Finally we present conclusions on this numerical study, and give
directions for possible continuation of this work.

*This thesis was supported by EUROfusion(WPEDU)

Examination Committee:
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Στη φύση μπορούμε να συναντήσουμε την ύλη σε 4 διαφορετικές μορφές, τη στερεή,

την υγρή, την αέρια και το πλάσμα(ιονισμένη κατάσταση της ύλης). Οι τρεις πρώτες

είναι πιο οικείες στον άνθρωπο αφού τις συναντά καθημερινά στη ζωή του. Σε ό,τι

αφορά το πλάσμα μπορεί να μην το παρατηρούμε καθημερινά, ωστόσο γνωρίζουμε ότι

το 95 % του σύμπαντος αποτελείται από πλάσμα και ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε

τις ιδιότητές του προς όφελός μας. ΄Ενας πολύ γνωστός αντιδραστήρας παραγωγής

ενέργειας, μέσω του μηχανισμού της σύντηξης υδρογόνου, είναι ο ΄Ηλιος, ο οποίος

λειτουργεί ως βαρυτική παγίδα και πραγματοποιεί στο εσωτερικό του πυρηνικές αντι-

δράσεις σύντηξης υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας. Βέβαια για να φτάσουμε να

μελετήσουμε τις ιδιότητες του πλάσματος θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ πιο βασι-

κές αρχές, γι΄ αυτό στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το φυσικό περιεχόμενο

που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος ώστε να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα φυ-

σικής πλάσματος που έχουν σχέση με μελλοντική παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Ο μεγάλος στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε στο τέλος το πως, μέσα

από την μελέτη της χωρο-χρονικής εξέλιξης των φυσικών παραμέτρων του πλάσματος

που συμπεριλαμβάνει και πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης, μπορούμε να περιγράψουμε

την δυνατότητα παραγωγής καθαρής ενέργειας, που μελετάται κατά κόρον τα τελευταία

χρόνια. Αυτό οφείλεται στο ότι το πλάσμα αναδεικνύεται ως μία πολύ καλή πηγή παρα-

γωγής ενέργειας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί τους οποίους η επι-

στημονική κοινότητα μελετά επισταμένα και παράγει αποτελέσματα με βάση το πλάσμα,

η μαγνητική και η αδρανειακή σύντηξη. Σύντηξη ονομάζουμε την αντίδραση ελαφρών

πυρήνων (συνήθως δευτερίου ή τριτίου) σε βαρύτερους πυρήνες. Κατά τη διαδικασία

αυτή απελευθερώνεται ενέργεια με μορφή κινητικής ενέργειας, η οποία οφείλεται στη

διαφορά ενεργειών σύνδεσης ανάμεσα στα αντιδρώντα και τα προϊόντα. Στο πλαίσιο

αυτό γίνονται έρευνες για να γίνει κατανοητό το πως και πόσο εύκολο είναι να παραχθεί

καθαρή ενέργεια από πλάσμα σύντηξης. Τόσο με τη μαγνητική όσο και με την αδρα-

νειακή σύντηξη είναι δυνατό, θεωρητικά, να παραχθεί ενέργεια που μπορεί να μετατρα-

πεί σε ηλεκτρική ενέργεια και να αξιοποιηθεί. Τα μεγαλύτερα κέντρα στον κόσμο που

ασχολούνται με το εγχείρημα αυτό είναι το ανερχόμενο ITER(International Thermo-
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nuclear Experimental Reactor), το JET(Joint European Torus) και το NIF(National
Ignition Facility). Το ITER είναι ένα ανερχόμενο διεθνές κέντρο το οποίο θα δια-

θέτει την μεγαλύτερη τοροϊδή μηχανή μαγνητικής σύντηξης για μελέτη φαινομένων και

τεχνολογίας πλάσματος σύντηξης. Οι μελέτες των φαινομένων μαγνητικής σύντηξης

θα επιτρέψουν να απαντηθούν βασικά ερωτήματα μαγνητικού περιορισμού πλάσματος

σύντηξης, καθώς και τις συνθήκες για τη δυνατότητα ελέγχου αυτής της μορφής πυ-

ρηνικής ενέργειας. Στόχος θα είναι αρχικά να καταγράψει θετικό ισοζύγιο, δηλαδή

να παράγεται ενέργεια περισσότερη από αυτή που δαπανάται (έως και 10 φορές) και

στη συνέχεια να μελετήσει την αλληλεπίδραση των παραγώμενων νετρονίων με διάφο-

ρα υλικά, ούτως ώστε να διερευνηθεί η ανθεκτικότητα των υλικών που χρειάζεται για

να λειτουργήσει σταθερά και με διάρκεια ένας αντιδραστήρας παραγωγής ενέργειας.

Το JET, μια από τις υπάρχουσες μηχανές σύντηξης (Tokamak), είναι μια ευρωπαϊκή

κοινοπραξία, λειτουργεί από το 1983. Είναι αυτή τη στιγμή το πιο γνωστό επιστημονι-

κό κέντρο στην Ευρώπη στον τομέα της φυσικής πλάσματος με μεγάλη επιστημονική

δραστηριότητα, το οποίο διαθέτει το μεγαλύτερο στον κόσμο εν ενεργεία μηχανή To-
kamak. Τέλος το NIF είναι ένα επίσης ερευνητικό κέντρο υψηλών δυνατοτήτων στον

τομέα της αδρανειακής σύντηξης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μαγνητι-

κή σύντηξη επιτυγχάνεται μέσα σε θαλάμους κυρίως τοροϊδούς σχήματος (Tokamak),
όπου η συγκράτηση πλάσματος γίνεται με χρήση ισχυρών μαγνητικών πεδίων, ενώ

στην αδρανειακή σύντηξη η συγκράτηση και αύξηση της πυκνότητας και θερμοκρασίας

του πλάσματος επιτυγχάνεται με τη χρήση παλμικών δεσμών λέιζερ ισχύος. Πριν τη

σύντηξη, η επιστημονική κοινότητα είχε ήδη αναπτύξει μία άλλη τεχνολογία παραγωγής

πυρηνικής ενέργειας, αυτήν της σχάσης των πυρήνων. Συγκριτικά, η διαδικασία της

σχάσης είναι πιο εύκολα πραγματοποιήσιμη, ωστόσο υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα

σε σχέση με τη διαδικασία της σύντηξης. Δύο από τα επικρατέστερα που μπορούμε να

αναφέρουμε είναι ότι η διαδικασία της σύντηξης είναι ασφαλέστερη προς τον άνθρωπο,

χωρίς κίνδυνο ατυχήματος, όπως αυτά που έχουν συμβεί κατά καιρούς στο παρελθόν

σε χώρες που παράγουν πυρηνική ενέργεια. Επιπλέον τα απόβλητα που δημιουργούνται

στην περίπτωση της σύντηξης είναι ποσότητες τριτίου το οποίο έχει μεν μεγάλο χρόνο

ημιζωής, ωστόσο φτιάχνεται μέσα στα τοιχώματα του Tokamak και χρησιμοποιείται

στη συνέχεια μέσα σε αυτόν. ΄Αλλους είδους απόβλητα προέρχονται ενδεχομένως α-

πό τα εσωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα που ακτινοβολούν για κάποιο χρονικό

διάστημα. Ωστόσο χρειάζονται λιγότερο χρόνο μέχρι να παύσουν να είναι ραδιενερ-

γά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα της σύντηξης είναι τρεις

τάξεις μεγέθους μικρότερα σε σχέση με αυτά της σχάσης. Αυτό την καθιστά κατά πολύ

λιγότερο βλαβερή σε σχέση με τους πυρήνες που προέρχονται από τη διαδικασία της

σχάσης, οι οποίοι έχουν τεράστιο χρόνο ημιζωής. Επιστρέφοντας στην αδρανειακή και

τη μαγνητική σύντηξη πρέπει να τονίσουμε ότι κατά τη διεξαγωγή τόσο της μίας όσο

και της άλλης παράγονται κρουστικά κύματα, δηλαδή απότομες αλλαγές στις ιδιότητες

των ροών από τα αλληλεπιδρώντα σωματίδια. Επί της ουσίας δημιουργούνται ασυ-

νέχειες που διαδίδονται στο χώρο, οι οποίες έχουν ταχύτητες διάδοσης μεγαλύτερες

από αυτή του ήχου, γι΄ αυτό και ονομάζονται κρουστικά τα κύματα αυτά. Οι ασυνέχειες
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αυτές προκαλούνται συνήθως από διαφορές θερμοκρασίας, πίεσης ή πυκνότητας. Τα

κρουστικά αυτά κύματα χρειάζονται μελέτη, ούτως ώστε να περιγραφεί όσο το δυνατον

καλύτερα γίνεται η χωρο-χρονική μεταβολή των φυσικών παραμέτρων που περιγράφουν

το πλάσμα. ΄Ετσι η εργασία μας επικεντρώνεται στις απότομες εναλλαγές-μεταβολές

των παραμέτρων αυτών, που όπως θα δούμε γίνονται σε διάστημα μικρότερο ακόμα και

του 1 μsec. Οι εναλλαγές αυτές των ροών είναι η βάση για να προσεγγίσουμε και να

περιγράψουμε τη διαδικασία της συντηξης μέσα στο πλάσμα.

Τι ακριβώς όμως είναι το πλάσμα· Ο ορισμός [1] του πλάσματος είναι ο εξής:

¨Πλάσμα είναι ένα ημιουδέτερο αέριο, αποτελούμενο από φορτισμένα και ουδέτερα

σωματίδια, τα οποία έχουν μια συλλογική συμπεριφορά’

Η συλλογική συμπεριφορά και ο μεγάλος αριθμός σωματίων επιτρέπουν την περιγραφή

του σαν να είναι ένα ρευστό όπου, τα ηλεκτρονια έχουν αποκολληθεί από τα άτομα

και με τον τρόπο αυτό έχει δημιουργηθεί το ρευστό από αρνητικα και θετικά φορτι-

σμένα σωμάτια, τα ηλεκτρόνια και τους πυρήνες (δηλαδή τα ιόντα). ΄Ετσι αποτελείται

τόσο από θετικά όσο και από αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. Η παραδοχή που θα

μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι το αέριο-ρευστό αυτό όμως σε μακροσκοπικό επίπε-

δο συμπεριφέρεται ως ουδέτερο, αφού εν γένει αποτελείται από ίσο αριθμό θετικά και

αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων. Αυτή θα είναι και η πρώτη προσέγγιση (Μαγνητο-

ϋδροδυναμική προσέγγιση) στην εργασία αυτή. Βέβαια δεν θα είναι και η μόνη, αφού θα

εξετάσουμε την κίνηση του πλάσματος σαν ένα σύνολο ρευστών του πλάσματος όταν

θεωρήσουμε ότι τα διαφορετικά σωμάτια που το αποτελούν μπορούν να περιγραφούν

σαν διαφορετικά ρευστά (θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωμάτια). Σε κάθε περίπτω-

ση για να περιγράψουμε την κίνηση του αερίου-ρευστού αυτού θα χρησιμοποιήσουμε

αρχικά την εξίσωση Boltzmann για φορτισμένα είδη σωματιδίων, τα οποία αλληλεπιδρο-

ύν με τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία. Θα αντλήσουμε τις εξισώσεις διατήρησης

μάζας, ορμής και ενέργειας για κάθε είδος σωματιδίου στο πλάσμα και στη συνέχεια θα

κάνουμε παραδοχές. Αρχικά θα περιγράψουμε την Μαγνητοϋδροδυναμική προσέγγιση,

αντιμετωπίζοντας το πλάσμα ως ένα ενιαίο και ουδέτερο ρευστό με μία μάζα, μία τα-

χύτητα, μία πίεση και μία θερμοκρασία. Αργότερα θα εξετάσουμε τη θεωρία μέσω της

παρουσίας φορτίων, διαχωρίζοντας τα ρευστά μεταξύ τους, και άρα θα δεχθούμε την

ύπαρξη πεδίων μέσα στο πλάσμα. Αυτό είναι ένα βήμα που θα δώσει εντελώς άλλη όψη

στη θεωρία μας και θα παράσχει μεγαλύτερη ακρίβεια και περισσότερα δεδομένα. Σε

κάθε περίπτωση όμως θα χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις Euler που θα προκύψουν από

την εξίσωση Boltzmann όπως θα δείξουμε. ΄Ολα τα παραπάνω γίνονται διότι στόχος

μας είναι να φτάσουμε βήμα-βήμα στην ανάλυση ενός προβλήματος σύντηξης μέσα σε

έναν θάλαμο μίας διάστασης (1-D). Επομένως αυτά μας βοηθούν στο να κατανοήσου-

με σιγά-σιγά προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με στόχο να αφιερώσουμε το πιο

σημαντικό ίσως κεφάλαιο της εργασίας αυτής στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων

που επιτρέπουν τη μελέτη και ανάλυση της χωρο-χρονικής εξέλιξης των παραμέτρων

του πλάσματος σε συγκεκριμένη γεωμετρία συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών α-

ντιδράσεων σύντηξης.
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Η εργασία ολοκληρώνεται με σχολιασμό πάνω στα αριθμητικά αποτελέσματα που

παρουσιάζονται και με μια αναφορά στα επόμενα βήματα με τα οποία μπορεί αυτή η

αριθμητική επίλυση των εξισώσεων, που αφορά την περιγραφή πλάσματος σύντηξης,

να γίνει ακόμη περισσότερο ρεαλιστική με τη δυνατότητα μελέτης προβλημάτων δύο

διαστάσεων (2-D).



Κεφάλαιο 2

Πυρηνικές αντιδράσεις Σύντηξης

΄Οπως αναφέραμε επιγραμματικά και στην εισαγωγή, υπάρχουν δύο τρόποι για να α-

ντληθεί πυρηνική ενέργεια, η σχάση και η σύντηξη. Η σχάση πραγματοποιείται κατά

τη διάσπαση ενός βαρέως πυρήνα σε δύο ελαφρύτερους πυρήνες με την απελευθέρωση

ενέργειας, ως ενεργειακό υπόλοιπο από την αντίδραση. Η συντηξη είναι το ακριβώς

αντίθετο, καθώς δύο ελαφροί πυρήνες συντήκονται και δημιουργούν ένα μεγαλύτερο

πυρήνα απελευθερώνοντας πάλι κάποια ενέργεια στο περιβάλλον. Το φαινόμενο της

σύντηξης είναι ευρέως διαδεδομένο ήδη από τα παλαιότερα χρόνια μιας και σαν θεω-

ρία έχει προχωρήσει αρκετά χρόνια πριν την ακολουθήσει το πείραμα. Στα περισσότερα

προβλήματα αντιδράσεων συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ειδών σωματίδια (αντιδρώντα)

παράγοντας τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών σωματίδια (προϊόντα). Ο επιστημο-

νικός τρόπος για να εκφράσουμε την παραπάνω αντίδραση είναι ο ακόλουθος:

X1 +X2 → X3 +X4

όπου δηλώνουμε ότι ένα σωματίδιο τύπου X1 αντιδρά με ένα σωματίδιο X2 και παράγει

ένα σωματίδιο X3 και ένα X4.

Η σημαντικότερη ίσως παράμετρος μιας αντίδρασης ονομάζεται διατομή σκέδασης,

η οποία χρησιμοποιείται συχνά καθώς μετράει την πιθανότητα επίτευξης της αντίδρασης

ανά ζεύγος σωματιδίων. Συμβολίζεται με το σύμβολο σ και εκφράζεται είτε συναρτήσει

της σχετικής ταχύτητας μεταξύ των αντιδρόντων σωματιδίων, είτε συναρτήσει της

ενέργειας κέντρου μάζας, αφού πρώτα ορίσουμε το κέντρο μάζας στην αντίδραση που

μελετάμε (εν γένει η ανηκτή μάζα:
m1m2

m1+m2
). Μία άλλη σημαντική ποσότητα είναι η

πιθανότητα επίτευξης της αντίδρασης στη μονάδα του χρόνου και στη μονάδα του

όγκου. Αυτή η ποσότητα ονομάζεται δραστικότητα της αντίδρασης και ορίζεται [2] ως

εξής:

< σu >=

∫ ∞
0

σ(u)uf(u)du

όπου ο όρος f(u) λέγεται συνάρτηση κατανομής στο χώρο των (σχετικών) ταχυτήτων.

Η συνάρτηση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο καθώς από αυτήν εξαρτάται ο ρυθμός α-

5
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ντίδρασης. Ο ρυθμός αντίδρασης ορίζεται ως η πιθανότητα επίτευξης της αντίδρασης

ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα όγκου και δίνεται συνήθως από τη σχέση:

R12 =
n1n2

1 + δ12

< σu >=
f1f2

1 + δ12

n2 < σu >

Η σχέση αυτή μας λέει ότι 2 πυρήνες αλληλεπιδρώντων σωματιδίων 1 και 2 με πυκνότη-

τες n1 και n2 αντίστοιχα θα έχουν ρυθμό αντίδρασης R12 ο οποίος θα δίνεται από την

ως άνω σχέση. Το n παραμέμπει στη συνολική πυκνότητα ενώ είναι εμφανής ο τρόπος

εξάρτησης του ρυθμού από τις συναρτήσεις κατανομής που προαναφέραμε.

Σε ό,τι αφορά τη σύντηξη τώρα, οι δύο πιο γνωστές αντιδράσεις (ελεγχόμενης)

σύντηξης είναι οι αντιδράσεις δευτερίου-τριτίου (DT) και δευτερίου-δευτερίου (DD).

Από τις δύο αυτές αντιδράσεις, αυτή που πραγματοποιείται πιο εύκολα είναι αυτή που

εμπεριέχει το τρίτιο. Ωστόσο το τρίτιο δεν υπάρχει στη φύση ελεύθερο διότι είναι ρα-

διενεργό στοιχεί και έχει χρόνο ζωής της τάξης των 12 ετών. Παράγεται εργαστηριακά

μέσω πυρηνικής αντίδρασης του νετρονίου με λίθιο. ΄Ετσι μπορούμε εν μέρει και όχι

εξ ολοκλήρου να βασιστούμε σε αυτό σαν μια σταθερή πηγή ενέργειας. Από την άλλη

πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχει άφθονο δευτέριο στη φύση (π.χ. στο θαλασσινό νερό).

Η αντίδραση δευτερίου-δευτερίου έχει δύο κανάλια για τα προϊόντα παραγωγής με πε-

ρίπου ίδια πιθανότητα για το κάθε κανάλι. Επίσης οι αντιδράσεις δευτερίου-δευτερίου

είναι οι βασικότερες αντιδράσεις ελεγχόμενης σύντηξης στην περιοχή ενεργειών της

τάξης των 10 ή 100 keV και εκφράζονται ως εξής:

D + T → α + n

D +D →


Τ+p

3He+ n
α + γ

Σε ό,τι αφορά την πρώτη αντίδραση (DT), αυτή εχει την μεγαλύτερη ενεργό διατομή

και παρουσιάζει ένα μέγιστο [3] σε ενέργειες κοντά στα 64 keV.

D + T → α(3.5MeV ) + n(14.1MeV )

Τα προϊόντα της αντίδρασης έχουν ενέργεια περίπου 17.6 MeV και είναι η υψηλότε-

ρη από την οικογένεια των ως άνω αντιδράσεων. Στο διάγραμμα του Σχήματος 2.1

βλέπουμε το ρυθμό αντίδρασης σαν συνάρτηση της ενέργειας που καταγράφεται σε

κάθε μία από τις δύο εξεταζόμενες αντιδράσεις.

Επιστρέφοντας τώρα στην αντίδραση δευτερίου-δευτερίου (DD), τα κύρια και πιο

πιθανά ζεύγη που συνήθως παράγονται είναι τα πρώτα δύο. Αναλυτικότερα οι επιμέρους

αντιδράσεις παρουσιάζονται ως εξής:

D +D → T (1.01MeV ) + p(3.03MeV )

D +D →3 He(0.82MeV ) + n(2.45MeV )
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Σχήμα 2.1: Ρυθμοί αντίδρασης(Reaction Rates)

Οι δύο αντιδράσεις αυτές είναι σχεδόν ισοπίθανες στο να συμβούν. Οι παράγοντες

που παίζουν καίριο και κύριο ρολο στο ποια αντίδραση θα πραγματοποιηθεί είναι το

εύρος της θερμοκρασίας στην οποία δουλεύουμε και η ενέργεια που χρειάζεται για να

δημιουργηθούν τα σωματίδια που περιμένουμε. ΄Ολα αυτά μεταφράζονται σε ανάγκη για

έναν τύπο, ο οποίος θα δίνει τη δραστικότητα της αντίδρασης (reactivity) που αντιστοι-

χίζεται σε κάθε αντίδραση που μας ενδιαφέρει, δηλαδή το πόσο εύκολα επιτυγχάνεται η

εκάστοτε αντίδραση. Τέτοιος τύπος βεβαίως ακόμα δεν υπάρχει μιας και το πρόβλημα

είναι αρκετά περίπλοκο, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι για το φάσμα ενεργειών 1-100

keV η αντιδραστικότητα των ως άνω αντιδράσεων προσεγγίζεται πολύ καλά από μία

συναρτησιακή αναλυτική μαθηματική μορφή [2],[3]. Η συναρτησιακή αυτή μορφή είναι

η εξής:

< reactivity >=< σu >= c1ζ
−5/6ξ2exp(−3ζ1/3ξ) (2.1)

όπου

ζ = 1− c2T + c4T
2 + c6T

3

1 + c3T + c5T 2 + c7T 3
(2.2)

και

ξ =
c0

T 1/3
(2.3)

Το Τ αντιστοιχίζεται στη θερμοκρασία ενώ για τις σταθερές c0, c1 − c7 υπάρχουν

πίνακες που τις προσδιορίζουν, ανάλογα με την επιθυμητή αντίδραση, δίνοντας μάλιστα

και υπολογισμένο το σφάλμα στις εκάστοτε τιμές. Αυτή θα είναι η συναρτησιακή μορφη

που θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς για να εξάγουμε κάποια χρήσιμα αποτελέσματα στο

τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής.
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Κεφάλαιο 3

Μαθηματική περιγραφή του

πλάσματος

3.1 Εξίσωση Boltzmann και θεωρία Maxwell

Η μελέτη ενός συστήματος με πολλά σωματίδια ποτέ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση

και ποτέ δεν μπορεί να δωθεί μια ακριβής λύση στο πρόβλημα αυτό. Σε αυτό το

σημείο είναι που μπαίνει η στατιστική φυσική. Η εξίσωση Boltzmann είναι μια από τις

πλέον γνωστές εξισώσεις στη στατιστική φυσική. Είναι μια εξίσωση που περιγράφει τη

συμπεριφορά ενός θερμοδυναμικού συστήματος, το οποίο δεν βρίσκεται σε κατάσταση

ισορροπίας. Απευθύνεται ξεχωριστά σε κάθε ένα είδος σωματιδίων που χρησιμοποιούμε

και για φορτισμένα σωματίδια έχει την εξής μορφή:

ϑfs
ϑt

+ us ·
ϑfs
ϑx

+
qs
ms

(Ε+ us ×Β) · ϑfs
ϑus

= (
ϑfs
ϑt

)c (3.1)

όπου το "c" παραπέμπει στον όρο συγκρούσεων μεταξύ των στοιχείων του συστήματος

(σωματίδια), ενώ το s στα διάφορα είδη(species) σωματιδίων που μπορεί να υπάρξουν

μέσα στο σύστημα, εν προκειμένω τα ιόντα, τα ηλεκτρόνια και τα ουδέτερα σωματίδια

(s=i,e,n). Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι ο χώρος των θέσεων δεν είναι

ο μοναδικός χώρος στον οποίο μπορούμε να περιγράψουμε ένα φαινόμενο. ΄Ενας πολύ

χρήσιμος χώρος για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει είναι ο χώρος των φάσεων.

Αυτός είναι και ο χώρος που θα περιγράψουμε τα φαινόμενα. Ο χώρος των φάσεων,

μέσα σε ένα σύστημα δεδομένων βαθμών ελευθερίας, αποτελείται από τη θέση και την

ορμή σε κάθε έναν από τους βαθμούς αυτούς. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χώρος των

φάσεων είναι εν γένει μεγαλύτερος από τον χώρο των θέσεων κι έτσι δίνει περισσότε-

ρες πληροφορίες. Στο χώρο των φάσεων η κίνηση του συστήματος περιγράφεται από

στιγμιαίες καμπύλες θέσης-ορμής που αποδίδουν τη μορφή της κίνησης. Με τη χρήση

καμπυλών αριθμητικής πυκνότητας, πίεσης και των πεδίων του συστήματος μπορούμε

να έχουμε μια εικόνα της εξέλιξης της κίνησής του.

Η μελέτη της συμπεριφοράς του αερίου-ρευστού μπορεί να προσεγγιστεί με δύο πι-

9
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θανούς τρόπους, τον μικροσκοπικό και τον μακροσκοπικό. Ο πρώτος τρόπος (Κινητική

Θεωρία) αντιμετωπίζει το πλάσμα ως ένα σύνολο από σωματίδια τα οποία αλληλεπιδρο-

ύν μεταξύ τους. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετωπίζει το πλάσμα ως ένα συνεχές μέσο,

ως ένα ρευστό. Εάν αποφασίσουμε να δουλέψουμε με τον πρώτο τρόπο, εργαζόμα-

στε ουσιαστικά σε ένα σύστημα πεπερασμένου όγκου V, στο οποίο ο ακριβης αριθμός

των σωματιδίων αλλάζει συνεχώς. Αυτό μεταφράζεται στην ύπαρξη πηγών και καταβο-

θρών απ΄τις οποίες αντίστοιχα, είτε εισέρχονται στο σύστημα, είτε εξέρχονται απ΄ αυτό,

σωματίδια. Η ροή σωματιδίων στο σύστημά μας μπορεί να εκφραστεί [4] ως εξής:

sources-sinks =

∫
V

(
ϑf

ϑt
)d3xd3p

όπου f είναι η εξίσωση κατάστασης ενός σωματιδίου. Παρατηρούμε ότι το ολοκλήρωμα

είναι ορισμένο στο χώρο των φάσεων (dxdp). Αν κοθορίσουμε το τι υπάρχει στο

αριστερό μέλος, τότε μπορούμε λύνοντας το ολοκλήρωμα να έχουμε μια εικόνα για την

εξίσωση Boltzmann που προαναφέραμε.

Στη θεωρία αυτή δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η παρουσία ηλεκτρικών και μαγνη-

τικών πεδίων. Με λίγα λόγια θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εξισώσεις Maxwell
για να είναι ακριβές το θεωρητικό μοντέλο και η περιγραφή του πλάσματος:

∇×Ε = −ϑΒ
ϑt

(3.2)

∇×Β = µ0Je +
1

c0

ϑΕ

ϑt
(3.3)

∇ ·Β = 0 (3.4)

∇ ·Ε =
ρ

ε0

(3.5)

Το σύστημα εξισώσεων (3.1)-(3.5) περιγράφει πλήρως τη δυναμική κάθε είδους

σωματιδίων μέσα στο πλάσμα, δηλαδή την κινητική θεωρία. Το σύστημα αποτελειται

από 11 εξισώσεις και 12 αγνώστους(θέση, ορμή και ηλεκτρομαγνητικά πεδία). Το μόνο

που χρειάζεται είναι μια εξίσωση κατάστασης που να συνδέει την πυκνότητα σωματιδίων

με την πίεση ή τη θερμοκρασία και το σύστημα είναι κλειστό. Παρ΄όλο που η θεωρία

μας δίνει καλή περιγραφή, αυτό το σύστημα εξισώσεων είναι αρκετά δύσκολο να λυθεί

κι επομένως ωφείλουμε να κάνουμε κάποιες προσεγγίσεις, ούτως ώστε να είναι δυνατή

η περιγραφή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Η πρώτη προσέγγιση που θα κάνουμε λέγεται προσέγγιση ρευστού. (Επικεντρω-

νόμαστε στο δεξί μέλος της εξίσωσης Boltzmann). Αν πολλαπλασιάσουμε την εξίσωση

με μια συνάρτηση Χ και ολοκληρώσουμε στον χώρο των ταχυτήτων, τότε θα συμπε-

ράνουμε ότι για συγκεκριμένες μορφές της συνάρτησης Χ που ανήκει στον χώρο των

φάσεων (π.χ. X(x,p,t) ), το δεξί μέλος της εξίσωσης μηδενίζεται. Οι συναρτήσεις
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που ικανοποιούν το γεγονός αυτό είναι η μάζα (m), η ορμή (mu) και η κινητική ενέρ-

γεια (
mu2

2
). Αυτές τις τρεις συναρτήσεις συνηθίζουμε να τις αποκαλούμε αμετάβλητες

ποσότητες κάτω από συγκρούσεις. Μέσα από αυτήν την περιγραφή επί της ουσίας

ενδιαφερόμαστε μόνο για τη συμπεριφορά του μέσου όρου των σωματιδίων και όχι για

το σύνολο των κινήσεων κάθε επιμέρους σωματιδίου ξεχωριστά. Οι διαφορές ανάμεσα

στην κίνηση των διαφόρων ειδών ρευστών που περιμένουμε να παρατηρηθούν, θα σχε-

τίζονται με διαφορές στις εκάστοτε αρχικές συνθήκες. ΄Ετσι τα σωματίδια χωρίζονται

σε ομάδες, όπου για κάθε μία ορίζονται τα μεγέθη ρs, Ts, us, ps και εs , τα οποία είναι

αντίστοιχα η πυκνότητα μάζας, η τοπική θερμοκρασία, η μέση ταχύτητα του ρευστού,

η πίεση και η τοπική κινητική ενέργεια κάθε είδους ρευστού(specie).
Σε μαθηματική μορφή, οι τρεις αμετάβλητες ποσότητες, μπορούν να γραφούν συ-

ναρτήσει της εξίσωσης κατάστασης ως εξής:

ρs(x, t) =

∫ ∞
∞

d3umsfs(x,u, t)

us =

∫ ∞
∞

d3umsufs(x,u, t)

εs =

∫ ∞
∞

d3u
ms

2
(u · u)fs(x,u, t)

Συνεχίζοντας τις προσεγγίσεις, σε ένα θερμό πλάσμα ο όρος των συγκρούσεων

μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, οπότε πάντα το δεξί

μέλος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με τους όρους

του αριστερού, άρα και προσεγγιστικά μηδέν. Σε αυτήν την περίπτωση, η εξίσωση

Boltzmann παίρνει τη μορφή της γνωστής εξίσωσης Vlasov. Στη συνέχεια πολλα-

πλασιάζοντας την εξίσωση Vlasov με τις διατηρούμενες ποσότητες που αναφέραμε,

και ολοκληρώνοντας, θα καταλήξουμε με τις παρακάτω τρεις εξισώσεις, τις λεγόμενες

εξισώσεις διατήρησης για κάθε είδος(species) ρευστού του πλάσματος:

ϑρs
ϑt

+∇ · (nsus) = 0 (3.6)

ϑρus
ϑt

+∇ · (ρsusus + pI) = esns(Ε+ us ×Β) (3.7)

ϑεs
ϑt

+∇ · us(εs + ps) = esnsus ·Ε (3.8)

, όπου εs = 1
2
ρsusus + ps

γ−1
είναι η ολική ενέργεια, es = e (ηλέκτρικό φορτίο) για τα

ιόντα, es = −e για τα ηλεκτρόνια και us είναι η μέση ταχύτητα κάθε είδους. Επιπλέον ps
είναι η πίεση του ρευστού, Ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο και Β το μαγνητικό πεδίο. Οι τρεις

αυτές εξισώσεις αναφέρονται σαν Εξισώσεις Euler. Παρατηρούμε ότι χρειαζόμαστε και

πάλι μία ακόμα σχέση, που να συνδέει τις άγνωστες μεταβλητές μεταξύ τους και θα

κάνει το σύστημα των εξισώσεων κλειστό, δηλαδή επιλύσιμο. Αυτή η σχέση θα είναι μια

εξίσωση κατάστασης. Συνήθως η σχέση που επιλέγεται είναι ο νόμος που περιγράφει
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τα ιδανικά αέρια. Αυτή είναι και η εξίσωση που θα επιλέξουμε εμείς στην εργασία

μας. Στην ίδια λογική θα πρέπει να είναι και η λίστα των εξισώσεων για τα σωματίδια

άλφα που θα εισάγουμε. Τα σωμάτια ηλίου (όπως λέγονται αλλιώς τα σωματίδια α)

παράγονται μέσα από αντιδράσεις δευτερίου - δευτερίου ή δευτερίου - τριτίου όπως

είδαμε και παραπάνω. Αυτό που αλλάζει σε ό,τι αφορά τις εξισώσεις είναι η μάζα

τους και άρα η πυκνότητά τους. Επομένως αντί για s θα υπάρχει ο δείκτης ΄ α ΄ να

καταδεικνύει ακριβώς αυτό.

Η ανάλυση που κάναμε μέχρι τώρα δεν είναι αρκετή. Συνεχίζοντας στον ίδιο βαθμό

θα προχωρήσουμε στη Μαγνητοϋδροδυναμική προσέγγιση, η οποία είναι ουσιαστικά

το επόμενο πιο απλό βήμα που μπορούμε να κάνουμε. Στη Μαγνητοϋδροδυναμική περι-

γραφή του πλάσματος θεωρούμε ότι ηλεκτρόνια και ιόντα αποτελούν ένα ενιαίο ρευστό

και δεν γίνεται διάκριση (δεν είναι διακριτά) μέσα σε αυτό. Θεωρούμε επίσης ένα όρο

που θα εξηγήσουμε και λέγεται ημιουδετερότητα (cuasi-neutrality). Η ημιουδετερότη-

τα θεωρεί ότι στο ρευστό υπάρχουν σωματίδια που το κάνουν ουδέτερο όχι επειδή αυτά

είναι ουδέτερα, αλλά επειδή το άθροισμα του φορτίου τους είναι μηδέν. Με αυτήν ως

δεδομένη για να ξεκινήσει η ανάλυση, δηλαδή ότι το πλήθος ιόντων είναι όμοιο με το

πλήθος ηλεκτρονίων μέσα στο ρευστό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το πλήθος σωμα-

τιδίων του ρευστού περιγράφεται από έναν παράγοντα αριθμητικής πυκνότητας, το n.
Επομένως με βάση την ιδιότητα αυτή, φαίνονται λογικές και οι παρακάτω σχέσεις:

ρ = n(mi +me) (3.9)

M = mi +me (3.10)

ρu = n(miui +meue) (3.11)

Οι παραδοχές αυτές είναι σύμφωνες και με τους νόμους διατήρησης που αναφέραμε

παραπάνω, ωστόσο για να είναι το πρόβλημα επιλύσιμο χρειάζεται να ορίσουμε και τις

πυκνότητες φορτίου και ρεύματος, οι οποίες εισέρχονται στις εξισώσεις Maxwell καθώς
η χωρο-χρονική περιγραφή τους παράγει ηλεκτρικό και μαγνητικό (ηλεκτρομαγνητικό)

πεδίο. Αυτές ορίζονται από τις σχέσεις:

ρc =
∑
s

nsqs

j =
∑
s

nsqsus

Λόγω της παραδοχής που κάναμε για την ημιουδετερότητα του ρευστού που μελε-

τάμε, είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι η συνολική πυκνότητα φορτίου είναι μηδενική

λόγω αλληλοεξουδετέρωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο ρευστό που μελετάμε υπάρ-

χουν μόνο ουδέτερα φορτία, αλλά ότι το πλήθος των αρνητικά φορτισμένων είναι όμοιο

με αυτό των θετικά φορτισμένων σωματιδίων.

Στην ιδανική Μαγνητοϋδροδυναμική προσέγγιση υποθέτουμε ότι η αγωγιμότητα

του ρευστού είναι αρκετά μεγάλη (σ →∞) σε σχέση με πειραματικές τιμές στο εργα-

στήριο κι έτσι θεωρούμε η = 1
σ

= 0. Το σ αυτό δεν είναι το σ της ενεργούς διατομής,
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αλλά αυτό που συνήθως χρησιμοποιείται για την αγωγιμότητα. Γνωρίζουμε ήδη ότι

τρεις από τις εξισώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα προκύψουν από τις διατηρήσι-

μες ποσότητες. Η τέταρτη εξίσωση θα πρέπει να είναι μία σχέση που να συνδέει το

ηλεκτρικό με το μαγνητικό πεδίο.

Για το σκοπό αυτό υποθέσαμε ότι η ηλεκτρική αντίσταση στο μοντέλο αυτό θα είναι

μηδενική, επομένως ο γνωστός και ως Νόμος του Ohm για τον ηλεκτρομαγνητισμό

θα γραφεί ως:

Ε+ u×Β = 0 (3.12)

Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (3.2) και (3.12) καταλήγουμε στον

παρακάτω τύπο:

ϑΒ

ϑt
−∇× (u×Β) = 0 (3.13)

΄Ενα παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να εξαχθεί αν χρησιμοποιήσουμε τους νόμους

των Ampere και Faraday μαζί με τον νόμο του Ohm σε μία περίπτωση, όπου δεν

υπάρχουν καθόλου ρεύματα. Μετά από λίγη άλγεβρα προκύπτει δηλαδή ότι υπάρχει

μια απλή σχέση σύνδεσης μεταξύ ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου:

ϑΒ

ϑt
+∇ · (uΒ−Βu) = 0 (3.14)

Επομένως το σύστημα εξισώσεων για ένα ιδανικό Μαγνητοϋδροδυναμικό (ΜΥΔ)

πλάσμα είναι το παρακάτω:

ϑ

ϑt


ρ
ρu
ε
Β

 +∇ ·


ρu

ρuu + I(p+ Β·Β
2µ0

)− ΒΒ

µ0

(ε+ p+ Β·Β
2µ0

)u− Β(u·Β)
µ0

uΒ−Βu

 = 0 (3.15)

∇ ·Β = 0

με

ε =
p

(γ − 1)
+

1

2
ρu · u +

Β ·Β
2µ0

όπου το γ προέρχεται απ΄την αποδοχή μιας αδιαβατικής εξίσωσης κατάστασης (αντί της

εξίσωσης κατάστασης ιδανικών αερίων). Το σύνολο αυτών των εξισώσεων περιγράφει

πλήρως τη χωροχρονική εξέλιξη των παραμέτρων του πλάσματος στο μοντέλο αυτό.

Γενικά μπορούμε να εξάγουμε μια εξίσωση για τη διατήρηση του ηλεκτρικού φορτίου

ϑρe
ϑt

+∇ · je = 0
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και να επαληθεύσουμε το μαθηματικό τύπο των εξισώσεων Maxwell που μας πείθει ότι

δεν μπορούμε σήμερα στη φύση να παρατηρήσουμε μαγνητικά μονόπωλα:

ϑ

ϑt
(∇ ·Β) = 0

Τα βήματα αυτά μπορούν να αποδειχθούν μόνο χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Maxwell
μαζί με λίγη άλγεβρα, πράγμα που είναι αρκετά πρακτικό και χρήσιμο καθώς εξάγουμε

άμεσα το συμπέρασμα ότι η ποσότητα φορτίου στην περίπτωση των συνθηκών που

εξετάζουμε παραμένει σταθερή.



Κεφάλαιο 4

Αριθμητική επίλυση

4.1 Αριθμητική μέθοδος

Τα προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε είχαν όλα ένα κοινό στοιχείο.

Το στοιχείο αυτό ήταν ότι κάθε μορφή εξίσωσης, μετά από την απαραίτητη άλγεβρα,

μπορούσαμε να τη φέρουμε στην παρακάτω μορφή:

ϑq
ϑt

+
ϑF (q)

ϑx
= S(q)

Η εξίσωση αυτή είναι μια πρώτης τάξης μερική διαφορική εξίσωση, εξαρτώμενη

από το διάνυσμα q, γραμμένη στη μορφή των προβλημάτων Riemann για κρουστικά

κύματα, όπου το δεξί μέλος εμπεριέχει όλα τα στοιχεία που συνεισφέρουν ως πηγές

μάζας, ορμής, ενέργειας ή πεδίων. ΄Ετσι επί της ουσίας καλούμαστε να λύσουμε μία,

εν γένει, μερική διαφορική εξίσωση.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λύσουμε αριθμητικά ένα πρόβλημα που εμπερι-

έχει νόμους διατήρησης και υπερβολικά συστήματα, ωστόσο αυτός που επιλέξαμε είναι

μία από τις μεθόδους πεπερασμένου όγκου. Οι μέθοδοι αυτές είναι βασισμένες στην

επίλυση προβλημάτων Riemann και είναι παρόμοιες με τις μεθόδους πεπερασμένων

διαφορών, οι οποίες λύνουν αντίστοιχα προβλήματα, ωστόσο δεν θα τις αναλύσουμε.

Η μέθοδος που επιλέξαμε ονομάζεται TVD Lax-Friedrichs. Σύμφωνα με τη μέθοδο

αυτή [5] ο χώρος και ο χρόνος διακριτοποιούνται σε ένα πλέγμα το οποίο ονομάζουμε

αριθμητικό πλέγμα και στα σημεία της διακριτοποίησης ορίζουμε τις παραγώγους, οι

οποίες βασίζονται στο θεώρημα Taylor.
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σκεφτούμε το χώρο στη μία διάσταση ως μια γραμ-

μή, χωρισμένη σε Ν ίσα κομμάτια (κυψέλες) μήκους Δχ. Αριθμούμε κάθε επιμέρους

σύνορο του ενός κομματιού με το άλλο, οπότε δημιουργούνται συνολικά N+1 σύνορα.

Εφαρμόζοντας τη διακριτοποίηση πεπερασμένου όγκου, με χρήση χρονικού βήματος

Euler, θα έχουμε:

qn+1
i − qni

∆t
= − 1

∆x
[fn
i+ 1

2
− fn

i− 1
2
] + S(qni )

15
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όπου το qn+1
είναι η χρονικά εξελιγμένη τιμή του qn σε ένα χρονικό βήμα (∆t), fi+ 1

2

είναι η αριθμητική ροή οριζόμενη στο σύνορο xi+ 1
2
μιας αριθμητικής κυψέλης.

Σχήμα 4.1: Αριθμητικό πλέγμα στη μία διάσταση

Οι διατηρήσιμες μεταβλητές ορίζονται στο κέντρο της κυψέλης, ενώ οι ροές υπολο-

γίζονται στο πλευρικό σύνορο. Για να υπολογίσουμε τις αριθμητικές ροές, εφαρμόζουμε

τη μέθοδο TVD(Total Variation Diminishing) Lax-Friedrichs:

fi+ 1
2

=
1

2
[F (qL

i+ 1
2
) + F (qR

i+ 1
2
)− λL + λR

2
(qR
i+ 1

2
− qL

i+ 1
2
)],

όπου λ = ux+cs+ua, cs και ua είναι οι ταχύτητες ήχου και Alfven αντίστοιχα. Επίσης:

qL
i+ 1

2
= qni +

∆qni
2
, qR
i+ 1

2
= qni+1 −

∆qni+1

2
Οι εκθέτες αναφέρονται στην αριστερή και δεξιά πλευρά ενός συνόρου στο σημείο

x που χωρίζει δύο γειτονικές αριθμητικές κυψέλες. Οι άνω υπογραμμισμένοι όροι

υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια μέθοδο περιορισμού κλήσης minmod. Από τη

στιγμή που η μέθοδος TVD είναι μια σαφής αριθμητική μέθοδος, ο περιορισμός του

βήματος χρόνου βασίζεται στη μέγιστη χαρακτηριστική ταχύτητα, και έχει τη μορφή:

∆t ≤ ∆x

(ux + cs + ua)

Η μέθοδος TVD παρέχει ακρίβεια 2ου βαθμού στο χώρο, ενώ στους υπολογισμούς

που ακολουθούν δεν χρησιμοποιήθηκαν τεχνητές τριβές(ιξώδες). Πέρα όμως από τη

διακριτοποίηση του χώρου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον χρόνο, μιας και το

ρευστό μας θα κινηθεί στην εξέλιξη του χρόνου. Για τη διακριτοποίηση του χρόνου

λοιπόν χρησιμοποιήσαμε την αριθμητική μέθοδο Runge-Kutta 4ου βαθμού. Είναι μια

μέθοδος που χρησιμοποιείται σε προβλήματα αρχικών τιμών και δίνει ικανοποιητικά

αποτελέσματα αν το πρόβλημα δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Αντί να εφαρμόσουμε

ένα βήμα χρόνου τύπου Euler, εφαρμόζουμε ένα σχήμα Runge-Kutta 4ου βαθμού, για

να εξελίξουμε το σύστημα εξισώσεων κατά ένα βήμα χρόνου. Επιλέξαμε 4ου βαθμού

διότι είναι πιο σταθερή σε σχέση με τη μέθοδο Runge-Kutta 2ου ή 3ου βαθμού. Γι΄ αυτό

σε κάθε σημείο του αριθμητικού πλέγματος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύνολο από

συνήθεις διαφορικές εξισώσεις της μορφής:

dqi
dt

= g(q)i
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όπου gi = − 1
∆x

[fi+ 1
2
− fi− 1

2
] + Si. ΄Ετσι, το σχήμα της μεθόδου Runge-Kutta 4ου

βαθμού είναι το εξής:

qn+1 = qn +
∆t

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

tn+1 = tn + ∆t, tn+ 1
2 = tn +

1

2
∆t

k1 = gi(t
n,qn)

k2 = gi(t
n+ 1

2 ,qn +
∆t

2
k1)

k3 = gi(t
n+ 1

2 ,qn +
∆t

2
k2)

k4 = gi(t
n+1,qn + ∆tk3)

΄Ετσι καταφέρνουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος q στα διάφορα βήματα του χρόνου

σύμφωνα με τις εξισώσεις που διέπουν το σύστημα και άρα να σκιαγραφήσουμε την

εξέλιξη του φαινομένου. Αυτή η προσεγγιστική μέθοδος μας βοηθά στο ότι το άγνω-

στο στοιχείο γράφεται συναρτήσει μόνο γνωστών στοιχείων, αφού στον χρόνο t όλα

τα μεγέθη έχουν πάρει κάποια τιμή. Ομοίως μπορούμε να πράξουμε και για τη 2η

παράγωγο, ωστόσο στην ανάλυσή μας αυτό δεν θα χρειαστεί.

Ακόμα θα πρέπει να ορίσουμε τις συνοριακές συνθήκες του προβλήματος. Αποφα-

σίσαμε να εργασθούμε σε δύο γεωμετρίες, την καρτεσιανή και την κυλινδρική. Στην

περίπτωση της καρτεσιανής, ο θάλαμος μίας διάστασης είναι κλειστός και από τα δύο

σύνορα. Από φυσικής πλευράς εννοούμε ότι δεν υπάρχει διαρροή των ροών από και

προς το θάλαμο (σωλήνα), ωστόσο από αριθμητικής πλευράς εννοούμε ότι σε κάθε

σύνορο, αριστερά και δεξιά του σωλήνα, η ροή είναι μηδενική. Για να το πετύχουμε

αυτό ορίζουμε μία επιπλέον κυψέλη σε κάθε σύνορο. Σε αυτές τις κυψέλες θέτουμε τις

ροές των ορμών να είναι ίδιας έντασης και αντίθετης φοράς με τις κυψέλες που υπάρ-

χουν αμέσως μετά (στο αριστερό σύνορο) ή αμέσως πριν (στο δεξιό σύνορο). Στην

περίπτωση της κυλινδρικής γεωμετρίας τα δύο σύνορα δεν είναι ίδια. Η επιλεγμένη

διάσταση είναι αυτή της ακτίνας. ΄Ετσι το ένα σύνορο αντιπροσωπεύει το κέντρο του

δίσκου (r = 0), ενώ το άλλο σύνορο αντιπροσωπεύει την περιφέρεια(π.χ. επιφάνεια

ενός σωλήνα).

Σε αυτή τη γεωμετρία, μόνο στο κέντρο πρέπει κατ΄ ανάγκη οι ροές να είναι μηδε-

νικές, ενώ στην περιφέρεια όχι. ΄Ετσι εργαζόμαστε στο σύνορο του κέντρου όπως στα

σύνορα της καρτεσιανής γεωμετρίας, ενώ αφήνουμε ανοικτό το σύνορο της περιφέρειας,

δηλαδή ελεύθερο στο να διαφύγουν οι ροές από το σύστημα.
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Σχήμα 4.2: Κυλινδρική γεωμετρία

4.2 Οι συνθήκες Rankine-Hugoniot
Οι συνθήκες Rankine-Hugoniot περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των παραμέτρων κα-

τάστασης στις δύο πλευρές ενός κρουστικού κύματος, στο ανάντι(upstream) και στο

κατάντι(downstream). Υποθέτουμε ότι μάζα, ορμή και ενέργεια διατηρούνται σε ένα

κρουστικό κύμα. Για τις εξισώσεις Euler έχουμε: ρ1u1

p1 + ρ1u
2
1

u1(1
2
ρ1u

2
1 + γp1

γ−1
)

 =

 ρ2u2

p2 + ρ2u
2
2

u2(1
2
ρ2u

2
2 + γp2

γ−1
)

 (4.1)

όπου ο δείκτης 1 εκφράζει τα φυσικά μεγέθη του ανάντι και ο δείκτης 2 τα φυσικά

μεγέθη του κατάντι. Οι σχέσεις αυτές απορρέουν απ΄τις εξισώσεις διατήρησης της

μάζας, της ορμής και της ενέργειας.

Με βάση όλα τα παραπάνω είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να ελέγξουμε

αν η ανάλυση που επιλέξαμε να κάνουμε είναι συμβατή με την πραγματικότητα. Αυτό

φυσικά θα γίνει μετά από μελέτη στη θεωρία της Μαγνητοϋδροδυναμικής. Επίσης

οι προσομοιώσεις που αφορούν το πείραμα αυτό, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι

αντιπροσωπευτικές και εν τέλει συμφωνούν με τη θεωρία. Για αρχή θεωρούμε τις

πυκνότητες ρ1, ρ2 και τις πιέσεις p1, p2 που αντιστοιχούν στα ανάντι και κατάντι σημεία

του κρουστικού κύματος. Θεωρούμε ότι η πίεση p2 είναι μεγαλύτερη κατά τάξεις

μεγέθους από την p1. Αφού αφαιρεθεί το διάφραγμα και με λίγη άλγεβρα στις συνθήκες

Rankine-Hugoniot προκύπτει το σύστημα:

ρ2

ρ1

=

p2
p1

(γ + 1) + (γ − 1)

(γ + 1) + p2
p1

(γ − 1)
=
u1

u2

(4.2)
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p2

p1

=

ρ2
ρ1

(γ + 1) + (γ − 1)

(γ + 1)− ρ2
ρ1

(γ − 1)

Το ρευστό με δείκτη 2(ανάντι-upstream) με τη μεγαλύτερη πίεση θα προχωρήσει

προς το μέρος του ρευστού με δείκτη 1(κατάντι-downstream). Αν θεωρήσουμε ότι

p2 →∞ σε σχέση με το p1, δηλαδή ότι η διαφορά πίεσης είναι τεράστια ανάμεσα σε p1

και p2, τότε θα πάρουμε το αποτέλεσμα:

ρ2

ρ1

→ γ + 1

γ − 1

Αν τέλος εφαρμώσουμε στο γ την τιμή 5/3, τότε προκύπτει ότι:
ρ2
ρ1
→ 4. Αυτό το

αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεδομένης της μεγάλης διαφοράς πίεσης ανάμεσα στο ανάντι

και στο κατάντι, σε καρτεσιανή γεωμετρία ένα κρουστικό κύμα μπορεί να συμπιέσει

ένα ρευστό το μέγιστο 4 φορές. Δηλαδή αν οι πυκνότητες είναι ίσες λόγω αρχικών

συνθηκών πριν την αφαίρεση του διαφράγματος, μετά την αφαίρεση το ρευστό κινείται

και μπορεί να ‘συμπιεστεί’ το πολύ μέχρι και 4 φορές στο εμπρόσθιο σημείο του(shock
front). Αυτό το κριτήριο θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω για να εξετάσουμε την

ορθότητα των αποτελεσμάτων μας.
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Κεφάλαιο 5

Προσομοιώσεις κρουστικών

κυμάτων

Τα φυσικά συστήματα που παρουσιάζουμε είναι σε μία διάσταση και προσομοιώνονται

τόσο σε καρτεσιανή, όσο και σε κυλινδρική γεωμετρία. Παρουσιάζουμε αριθμητικά απο-

τελέσματα τόσο με την απουσία όσο και με την παρουσία του μαγνητικού πεδίου, καθώς

θέλουμε να διακρίνουμε τις διαφορές ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Επίσης σύγκριση

γίνεται και ανάμεσα σε δύο προσεγγίσεις της αρχικής θεωρίας, τη Μαγνητοϋδροδυνα-

μική (ΜΥΔ) περιγραφή-προσέγγιση και την περιγραφή-προσέγγιση δύο ρευστών. Οι

διαφορές όπως έχουμε επισημάνει και παραπάνω είναι ότι στην περίπτωση της ΜΥΔ το

πλάσμα αντιμετωπίζεται σαν ένα ρευστό με συνολικά-μακροσκοπικά ουδέτερο φορτίο,

ενώ στην περίπτωση της περιγραφής των δύο ρευστών, το πλάσμα αντιμετωπίζεται ως

ένα σύνολο δύο ρευστών, θετικά (ιόντα) και αρνητικά (ηλεκτρόνια) φορτισμένων(κι

εδώ μακροσκοπικά το φορτίο του πλάσματος είναι ουδέτερο). Εύκολα θα παρατηρήσει

κανείς παρακάτω ότι τα αποτελέσματα που μπορούμε να εξάγουμε από την περιγραφή

δύο ρευστών περιέχουν περισσότερη πληροφορία για τα φυσικά φαινόμενα και μπορούμε

να ελέγξουμε καλύτερα τη θεωρία και το κατά πόσον αντιστοιχίζεται στην πραγματι-

κότητα. Για παράδειγμα τα ηλεκτρικά πεδία σε διάφορες κατευθύνσεις στην προσέγγιση

δύο ρευστών υπολογίζονται άμεσα. Τέτοιες και άλλες περιπτώσεις θα τις δούμε ανα-

λυτικά. Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε ότι οι εξισώσεις, τόσο της ΜΥΔ όσο και της

προσέγγισης 2 ρευστών, σε μία διάσταση έχουν τη μορφή:

ϑq
ϑt

+
ϑF (q)

ϑx
= S(q)

σε καρτεσιανή γεωμετρία και σε κυλινδρική γεωμετρία έχουμε τον παράγοντα
ϑ
ϑr

αντί

για τον παράγοντα
ϑ
ϑx

.

Απ΄τη στιγμή λοιπόν που οι εξισώσεις έχουν κοινή μορφή, θα χρησιμοποιήσουμε

την ίδια αριθμητική μέθοδο για να βρούμε αποτελέσματα παρακάτω. Οι εξισώσεις

δεν θα γραφούν αναλυτικά, αλλά υπό μορφής διανυσμάτων. Αυτήν την τεχνική θα

την ακολουθήσουμε σε όλα τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθεί η θεωρία πολλαπλών

ρευστών, ορίζοντας κάθε φορά κατά σειρά τα διανύσματα: q,F(q) και S(q). Τέλος

21
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τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσουμε είναι στιγμιότυπα(δηλαδή σε συγκεκριμένους

χρόνους εξέλιξης του πλάσματος) κατανομών διαφόρων παραμέτρων του συστήματος.

Αυτά τα στιγμιότυπα σαφώς έχουν ληφθεί από τη στιγμή που αφαιρείται(‘σπάει’) το

διάφραγμα(δηλαδή η ασυνέχεια) του συστήματος κι έπειτα. Η στιγμή αυτή είναι η t=0.

5.1 Φυσικά συστήματα απουσία μαγνητικού πε-

δίου

ΜΥΔ πλάσμα

Αρχικά παρουσιάζουμε αποτελέσματα με την ιδανική Μαγνητοϋδροδυναμική(ΜΥΔ)

θεωρία, όπου τα πράγματα είναι σχετικά απλά καθώς το σύστημα σε μία διάσταση

αποτελείται από μόνο τρεις εξισώσεις λόγω απουσίας μαγνητικού πεδίου. Αυτές οι

εξισώσεις είναι όμοιες με τις εξισώσεις Euler, ωστόσο έχουν μια διαφορά. Εδώ η πίεση

είναι το άθροισμα πιέσεων ηλεκτρονίων και ιόντων, επομένως η ταχύτητα του ήχου

ορίζεται ως:

cs =

√
γp

ρ
=

√
γ(nekBTe + nikBTi)

nmi

=

√
γkB(Te + Ti)

mi

όπου mi η μάζα του ιόντος υδρογόνου.

Καρτεσιανή Γεωμετρία

Στην καρτεσιανή γεωμετρία το σύστημα εξισώσεων που προκύπτουν από τις εξι-

σώσεις (3.15) είναι το εξής:

ϑ

ϑt

 ρ
ρux
ε

 +
ϑ

ϑx

 ρux
ρu2

x + p
ux(ε+ p)

 = 0 (5.1)

όπου ε = ρu2x
2

+ p
γ−1

η ολική ενέργεια(κινητική και εσωτερική), p = pe+pi = 2nkBT

η πίεση του ρευστού, ρ = mn, γ = 5
3
. Επίσης Τ είναι η θερμοκρασία του ρευστού, ενώ

ux είναι ταχύτητά του στη x κατεύθυνση.

Οι εξισώσεις αυτές στη ΜΥΔ συμπίπτουν με τις εξισώσεις Euler και η φυσική

του προβλήματος αυτού μπορεί να βρεθεί στη ροή του πλάσματος κατά μήκος των

μαγνητικών γραμμών μέσα σε ένα θάλαμο ροής με μαγνητικό πεδίο(magnetic flux
tube). Οι αρχικές συνθήκες που επιλέξαμε για την προσομοίωση του προβλήματος

είναι οι εξής:

ne = ni = n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 10keV για x ≤ 0.5m
T = 1keV για x ≥ 0.5m
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Οι καμπύλες που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.1 είναι στιγμιαίες αποτυπώσεις της

αριθμητικής πυκνότητας, της πίεσης(Pr) και της ταχύτητας(Ue) του ρευστού τις χρο-

νικές στιγμές 0.05 και 0.30 μsec μετά την αφαίρεση του διαφράγματος. ΄Ετσι αποτυ-

πώνεται ουσιαστικά η εξέλιξη του φαινομένου στο χρόνο. Ο διαχωρισμός των αρχικών

συνθηκών γίνεται στη μέση της γεωμετρίας. Παρατηρούμε ότι λόγω της διαφοράς

πίεσης που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μέρη του ρευστού στη συγκεκριμένη γεωμε-

τρίας, μετά την αφαίρεση του διαφράγματος δημιουργείται στο μέρος με την υψηλή

πίεση(αριστερά) ένα κύμα πυκνότητας ρευστού(Ne) με κατεύθυνση το μέρος με τη

χαμηλότερη πίεση(δεξιά). Η κίνηση αυτή φαίνεται και από τη συμπίεση που υπάρχει

(αύξηση πυκνότητας) αρχικά στο μέσον και αργότερα μεταφερόμενη στο δεξί μέρος

της καρτεσιανής γεωμετρίας. ΄Ετσι αν τα δύο σύνορα δεξιά και αριστερά είναι κλειστά

και δεν υπάρχουν εισροές ή εκροές από αυτά, το σύστημα θα επέλθει σε ισορροπία μετά

από αρκετό χρόνο. Σε αυτήν την προσέγγιση το ρευστό έχει συνολικά ουδέτερο φορ-

τίο. Δεν υπάρχει διαχωρισμός φορτίου κι έτσι δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρομαγνητικά

πεδία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημα, απουσία μαγνητικού πεδίου. Από

αυτήν την προσέγγιση ωστόσο μπορεί να αποτυπωθεί το φαινόμενο των κρουστικών

κυμάτων μέσα σε θαλάμους.

Σχήμα 5.1: (α) Αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο), η πίεση(Pr-μπλε) και η
ταχύτητα ρευστού(Ux-πράσινο) σε χρόνο 0.05μsec, (β) Οι αντίστοιχες παράμετροι στη

χρονική στιγμή 0.3μsec

Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ρευστό συμπιέζεται σε αυτό που αποκα-

λούμε εμπρόσθιο κρουστικό κύμα (shock front). Με το πέρας του χρόνου το ρευστό

συγκεντρώνεται στο εμπρόσθιο κύμα(βλ. Σχήμα 4β) και παράλληλα προχωρά προς το

μέρος με τη χαμηλότερη πίεση. Στο δεύτερο διάγραμμα παρατηρούμε την κατανομή της

πίεσης. Συγκεκριμένα με το πέρας του χρόνου η πίεση μέσα στο θάλαμο τείνει στην
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τιμή 1, 165 ·106 N
m2 λόγω της διαφοράς πιέσεων που εφαρμόσαμε στις αρχικές συνθήκες.

Εκτός της πίεσης στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε το ρευστό να έχει με-

τακινηθεί προς το δεξιό τμήμα της γεωμετρίας. Σε χρονικό διάστημα 0.3 μsec το

εμπρόσθιο κύμα έχει φτάσει κοντά στο 0.8m. Τέλος παρατηρούμε την ταχύτητα του

ρευστού να σταθεροποιείται σε μία μη μηδενική τιμή όσο περνάει ο χρόνος. Αρχικά

είναι μηδενική ωστόσο με το χρόνο αλλάζει και στα 2 μέρη του θαλάμου λόγω της

κίνησης του ρευστού, η οποία ακολουθεί τη διαφορά πίεσης. Είναι φανερό ότι δεξιά,

αλλά και αριστερά, δημιουργείται διαφορά πίεσης λόγω της συμπίεσης που υπάρχει στο

κέντρο, κι έτσι το ρευστό κινείται.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση της αριθμητικής

μεθόδου που χρησιμοποιούμε με βάση το κεφάλαιο 4. Πιο συγκεκριμένα στο τέλος του

προηγούμενου κεφαλαίου καταλήγουμε στο ότι η συμπίεση του ρευστού μέσα στην καρ-

τεσιανή γεωμετρία θα πρέπει να ακολουθεί τον τύπο (4.2), όπου τα μεγέθη με δείκτη 2

αναφέρονται στο κατάντι(downstream) σημείο του ρευστού, ενώ τα μεγέθη με δείκτη

1 αναφέρονται στο ανάντι(upstream) σημείο του μετά την αφαίρεση του διαφράγμα-

τος. Δηλαδή τα P2,ρ2 αντιστοιχίζονται στην πίεση και την πυκνότητα σωματιδίων που

προκύπτουν μετά τη σύγκρουση των μερών του ρευστού με διαφορετικές αρχικές συν-

θήκες. Στα ως άνω διαγράμματα 5.1(α),(β) λοιπόν προκύπτει ότι
P1

P2
= 0.194 κι έτσι

από τον τύπο προκύπτει ότι
ρ2
ρ1

= 2.361. Αν τώρα υπολογίσουμε το πηλίκο
ρ2
ρ1

με βάση

τα διαγράμματα που έχουμε, τότε το πηλίκο είναι ίσο με 2.354. Δηλαδή σε καρτεσιανή

γεωμετρία το ρευστό συμπιέζεται 2.354 φορές.

Παρατηρούμε ότι υπάρχει συμφωνία μέχρι και το πρώτο δεκαδικό ψηφίο ανάμε-

σα στην αριθμητική λύση και στην αναλυτική λύση που προκύπτει από τις σχέσεις

Rankine-Hugoniot. ΄Ετσι ξέρουμε ότι η αριθμητική μέθοδος που χρησιμοποιούμε μας

δίνει σωστά αποτελέσματα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν θα γινόταν να δούμε συ-

μπίεση ρευστού μεγαλύτερη από 4 φορές, καθώς όπως δείξαμε αν η διαφορά πίεσης

τείνει στο άπειρο, το ρευστό σε καρτεσιανή γεωμετρία συμπιέζεται μέχρι και 4 φο-

ρές. Αυτή η απόδειξη είναι εύκολο να γίνει σε καρτεσιανή γεωμετρία και κυρίως στην

ΜΥΔ περιγραφή. Αντιθέτως η απόδειξη αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στη θε-

ωρία δύο ρευστών και είναι κάτι που δεν θα επιχειρήσουμε. Ωστόσο από τη στιγμή

που εφαρμόστηκε στην ΜΥΔ περιγραφή, μπορούμε να πιστέψουμε ότι ισχύει και στη

θεωρία πολλαπλών ρευστών κι έτσι να ακολουθήσουμε κανονικά τους υπολογισμούς

μας λαμβάνοντας αποτελέσματα που μπορούμε να τα εξετάσουμε.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι έχει γίνει έλεγχος για τη διατήρηση της ενέργειας

του συστήματος. Η ενέργεια απουσία μαγνητικού πεδίου αποτελείται μόνο από την

κινητική και την εσωτερική ενέργεια(E = EK +Ei), ενώ παρουσία μαγνητικού πεδίου

συνεισφέρει και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια(E = Β
2

2µ0
+ ε0Ε

2

2
+ EK + Ei).

Κυλινδρική Γεωμετρία

Σε αυτό το σημείο μεταβαίνουμε από καρτεσιανή σε κυλινδρική γεωμετρία, πάλι

σε μία διάσταση. Το δεξί μέρος των εξισώσεων είναι μη μηδενικό και αποτελείται
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από καθαρά γεωμετρικούς παράγοντες. Σε αυτό το πρόβλημα, το ένα σύνορο στα

διαγράμματα αντιστοιχίζεται στο κέντρο ενός κύκλου(r=0), ενώ το άλλο άκρο στην

περιφέρειά του. Οι εξισώσεις που προκύπτουν από το σύστημα (3.15), σε κυλινδρική

γεωμετρία είναι οι εξής:

ϑ

ϑt

 ρ
ρur
ε

 +
ϑ

ϑr

 ρur
ρu2

r + p
ur(ε+ p)

 = −

 ρur
r
ρu2r
r

ur(ε+p)
r

 (5.2)

Σε ό,τι αφορά τις αρχικές συνθήκες, υπάρχει αντιστοιχία με αυτές που χρησιμοποι-

ήσαμε στην καρτεσιανή γεωμετρία. Επομένως για έναν κύκλο ακτίνας ενός (1) μέτρου

επιλέξαμε:

n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για r ≤ 0.5m
T = 10keV για r ≥ 0.5m
΄Ετσι σύμφωνα και με τα διαγράμματα του Σχήματος 5.2 παρατηρείται μία κατάρ-

ρευση του ρευστού από τα εξωτερικά επίπεδα της γεωμετρίας προς τα εσωτερικά. Το

ρευστό ωθείται προς το κέντρο του κύκλου και όταν φτάσει, ανακρούεται προς τα έξω.

Αυτό είναι κάτι που αποδίδεται και στα διαγράμματα που θα περιγράψουμε παρακάτω.

Στα παρακάτω διαγράμματα του Σχήματος 5.2, φαίνονται οι τρεις παράμετροι όπως

και πριν (αριθμητική πυκνότητα, πίεση και ταχύτητα) σε τρεις διαφορετικές χρονικές

στιγμές. Κατα την πρώτη χρονική στιγμή (0.27 μsec) το ρευστό οδεύει προς κατάρρευ-

ση. Η αριθμητική πυκνότητα κινείται παρόμοια με αυτήν στην καρτεσιανή γεωμετρία

φτάνοντας κοντά στα 0.2m από το κέντρο, ωστόσο η πίεση και η ταχύτητα του ρευ-

στού αλλάζει. Συγκεκριμένα παρατηρούμε την πίεση να εξισορροπείται περίπου στα

2 · 106 N
m2 , ωστόσο με ανοδική πορεία προς το κέντρο του θαλάμου. Αυτό γιατί πλέον

κάθε κυψέλη δεν είναι ίδια με την διπλανή της. ΄Οσο πιο μικρή η ακτίνα, τόσο πιο με-

γάλη η πίεση του ρευστού λόγω μικρότερου χώρου. Παράλληλα η ταχύτητα μειώνεται

ραγδαία καθώς το ρευστό κινείται προς το κέντρο, άρα με αρνητική φορά. Αξιοσημείω-

το το γεγονός ότι η ταχύτητα του κινούμενου ρευστού αλλάζει με το χώρο και κατά

μέτρο αυξάνεται όσο το ρευστό πλησιάζει το κέντρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δια-

φοροποίησης της πίεσης που προέρχεται από την αλλαγή της γεωμετρίας. Μεγαλύτερη

πίεση σημαίνει και μεγαλύτερη ταχύτητα.

Κατά τη δεύτερη χρονική στιγμή (0.53 μsec) το κρουστικό κύμα βρίσκεται στο

σημείο r=0m. Σε ό,τι αφορά την αριθμητική πυκνότητα αυτή παρατηρούμε ότι έχει

αυξηθεί 12 φορές από την αρχική και φυσικά ακολουθούν και τα άλλα δύο μεγέθη. Η

ταχύτητα αλλάζει πρόσημο καθώς το ρευστό ξεκινά να κινείται προς τα έξω και έτσι

σιγά-σιγά η διαταραχή διαδίδεται. Τέλος η πίεση μεγιστοποιείται κι αυτή κατά την

κατάρρευση.

Στην τρίτη χρονική στιγμή (0.67 μsec) το ρευστό οδεύει προς τα έξω και σε σύντο-

μο χρονικό διάστημα αποσυμπιέζεται. Ουσιαστικά συμβαίνει αναπήδηση του κρουστι-

κού κύματος. Δεν πρόλαβε να περάσει πολύς χρόνος(0.14μsec) και ήδη η πυκνότητα

πέφτει στο μισό της μέγιστης συμπίεσης που παρατηρήσαμε στο προηγούμενο διάγραμ-
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μα. Την ίδια συμπεριφορά έχουν και οι άλλες παράμετροι όπως εύκολα μπορούμε να

συμπεράνουμε.

Σχήμα 5.2: (α) Πάνω αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο), η πίεση(Pr-μπλε)
και η ταχύτητα ρευστού(Ur-πράσινο) στη χρονική στιγμή 0.27μsec, (β) Πάνω δεξιά οι

αντίστοιχες παράμετροι στη στιγμή 0.53μsec, (γ) Κάτω οι αντίστοιχες παράμετροι στη

στιγμή 0.67μsec

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να

μας δώσει κάποια εικόνα του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο πλάσμα. Αυτό γιατί υπάρχει

η προσέγγιση ότι το πεδίο είναι σταθερό (
ϑΕ
ϑt

= 0) και σε συνδυασμό με το γενικευμένο

νόμο του Ohm(Ε + u × Β = 0) επιβάλουν το ηλεκτρικό πεδίο να είναι μηδέν αν το

μαγνητικό πεδίο είναι μηδέν.
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Πλάσμα 2 ρευστών

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αποτελέσματα από τη θεωρία των 2 ρευστών στη με-

λέτη ανάλογου προβλήματος. Εδώ οι εξισώσεις γίνονται περισσότερες (7 στον αριθμό),

καθώς τώρα τα ρευστά διαχωρίζονται σε δύο είδη, τα αρνητικά φορτισμένα (ηλεκτρόνια)

και τα θετικά φορτισμένα (ιόντα). Το σύστημα εξισώσεων προκύπτει από τις εξισώσεις

(3.6), (3.7) και (3.8), αλλά και από τις εξισώσεις Maxwell αν επιβάλουμε συνθήκες μίας

διάστασης, μηδενικού μαγνητικού πεδίου και παρουσίας δύο ειδών ρευστού. Για την

ακρίβεια από το σύνολο των εξισώσεων Maxwell, η μόνη που επιδρά στο σύστημα είναι

η εξίσωση του Faraday. Τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται παρόμοια, ωστόσο επί

της ουσίας είναι ακριβέστερα σε σχέση με αυτά που παίρνουμε από την ΜΥΔ περιγρα-

φή. Αυτό συμβαίνει διότι όπως θα δούμε παρακάτω, πλέον μεταχειριζόμαστε μια πιο

πλήρη θεωρία που συμπεριλαμβάνει, εκτός των άλλων, το σύνολο των ηλεκτρομαγνη-

τικών πεδίων ανάμεσα στα δύο ρευστά, αλλά και τις επιμέρους ταχύτητές τους στις

κατευθύνσεις y και φ ανάλογα με τη γεωμετρία. Για κάθε ρευστό έχουμε τις τρεις

ομάδες εξισώσεων διατήρησης που προέρχονται από τις εξισώσεις διατήρησης.

Καρτεσιανή Γεωμετρία

Αρχικά οι διαφορές που παρατηρούνται στις εξισώσεις είναι σαφώς το πλήθος, αλλά

και η εν γένει ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου στην κατεύθυνση-x, παρ΄ όλο που σε αυτήν

την ενότητα το μαγνητικό πεδίο είναι μηδενικό. Η μονοδιάστατη μορφή των εξισώσεων

(3.6), (3.7) και (3.8) σε καρτεσιανή γεωμετρία είναι η εξής:

q =
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ρiu
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όπου Jx = e(niu

i
x − neuex) είναι η πυκνότητα ρεύματος στην κατεύθυνση x.

Αποτελέσματα από την ως άνω αριθμητική επίλυση φαίνονται στο Σχήμα 5.3. Στο

Σχήμα 5.3(α) παρατηρούμε το ρευστό να έχει μετακινηθεί μέχρι και τα 0.8m σε χρόνο

0.32μsec και παράλληλα την πίεση να ακολουθεί το κρουστικό κύμα και να παίρνει μία

μέση τιμή των αρχικών πιέσεων. Παρατηρείται μια διαφοροποίηση στις πιέσεις ηλεκτρο-

νίων και ιόντων, η οποία μπορεί να εξηγηθεί μέσω της διαφοράς μάζας. Παράλληλα

στο Σχήμα 5.3(β) η ταχύτητα του ρευστού διαδίδεται μέσα στο θάλαμο και ακολου-

θεί το ηλεκτρικό πεδίο. ΄Ολες οι καμπύλες έχουν το σημείο καμπής τους στα 0.8m
υποδηλώνοντας ότι το κρουστικό κύμα βρίσκεται εκεί. Παράλληλα η κατανομή της τα-

χύτητας μπορεί να εξηγηθεί χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό πεδίο. Συγκεκριμένα, στο

εμπρόσθιο κρουστικό κύμα υπάρχει μεγάλη διαφορά φορτίου κι έτσι το πεδίο είναι με-

γάλο, σε αντίθεση με το αραιωτικό κύμα(rare fraction wave), το οποίο κινείται και με
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αντίθετη φορά. Η διαταραχή εκεί είναι πιο ομαλή καθώς η διαφορά φορτίου είναι μι-

κρότερη. ΄Ετσι η ταχύτητα αλλάζει ομαλότερα, αφού δεν υπάρχουν απότομες αλλαγές

κατά τη μετακίνηση του ρευστού.

Σχήμα 5.3: (α) Αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο), η πίεση ιόντων(Pi-
μπλε) και ηλεκτρονίων(Pe-πράσινο) και η ολική υδροδυναμική πίεση(Prt-μαύρο) στη

χρονική στιγμή 0.32μsec, (β) Δεξιά η ταχύτητα ηλεκτρονίων(Ue-κόκκινο) και το ηλε-

κτρικό πεδίο στην κατεύθυνση x(Elx-μπλε) στον ίδια χρονική στιγμή

΄Ολες οι κατανομές του Σχήματος 5.3 μπορούν να συγκριθούν με αυτές του Σχήμα-

τος 5.1(β). Παρατηρείται ισχυρή ομοιότητα στα αποτελέσματα, τα οποία είναι καταγε-

γραμμένα σε ίδιους χρόνους. Στις ταχύτητες και τις αριθμητικές πυκνότητες η ομοι-

ότητα είναι εμφανής, όπως και στις πιέσεις, με μια σημείωση. Η πίεση του 5.1(β)

αντιστοιχίζεται στη συνολική (που είναι και η υδροδυναμική) πίεση του 5.3(α), καθώς

εκεί συμπεριλαμβάνονται οι πιέσεις των δύο επιμέρους ρευστών. Μοναδική διαφορά ε-

ίναι οι αιχμηρές αλλαγές των καμπυλών που απορρέουν από τη ΜΥΔ θεωρία σε σχέση

με τη θεωρία δύο ρευστών, όπου οι καμπύλες είναι πιο λείες και ομαλές. Βεβαίως από

τη θεωρία δύο ρευστών μπορούμε πάλι να εξάγουμε περισσότερα και ουσιαστικότερα

αποτελέσματα όπως παρατηρήσαμε χαρακτηριστικά με το ηλεκτρικό πεδίο.

Κυλινδρική Γεωμετρία

Προχωρώντας στην ανάλυσή μας, και αλλάζοντας πάλι γεωμετρία, οι διαφορές στις

εξισώσεις τώρα είναι αναμενόμενες. Τα διανύσματα των εξισώσεων τώρα έχουν τη

μορφή:
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όπου Jr = e(niu

i
r − neuer). Επιβάλλοντας παρόμοιες αρχικές συνθήκες με το προηγο-

ύμενο πρόβλημα κυλινδρικής γεωμετρίας που αναλύσαμε, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα

των Σχημάτων 5.4-5.6.

ne = ni = n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για r ≤ 0.5m
T = 10keV για r ≥ 0.5m

Σχήμα 5.4: (α) Αριστερά η πυκνότητα ηλεκτρονίων (Ne-κόκκινο) και το ηλεκτρικό

πεδίο(Er-μπλε) στην r-κατεύθυνση στη χρονική στιγμή 0.26μsec, (β) Δεξιά οι αντίστοι-

χες παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.54μsec

Αναλυτικά στο Σχήμα 5.4 παρατηρούμε ότι σε σχετικά μικρούς χρόνους μετά την

αφαίρεση του διαφράγματος(0.26 μsec) η αριθμητική πυκνότητα καταρρέει μεν στο

σύνορο r = 0, ωστόσο ο χρόνος δεν είναι αρκετός για να προλάβει το κύμα να

φτάσει στο κέντρο του και να επαναπροωθηθεί. Παράλληλα το ηλεκτρικό πεδίο(Er)
στην κατεύθυνση-r ακολουθεί την αριθμητική πυκνότητα και αυτό είναι φυσικό, αφού

στο εμπρόσθιο κύμα υπάρχει ο μεγαλύτερος διαχωρισμός φορτίου. Διαχωρισμός όμως

δεν βρίσκεται μόνο εκεί, καθώς υπάρχει και στο αραιωτικό κύμα, το οποίο κινείται προς

το εξωτερικό μέρος του δίσκου. Το πεδίο είναι κυρίως αρνητικό δεδομένου του ότι
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το ρευστό κινείται προς την αρνητική φορά, μέχρι βέβαια να συγκρουστεί στο κέντρο

του δίσκου και να επανακρουστεί προς τα έξω όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 5.4(β).

΄Οταν συμβαίνει αυτό, το πρόσημο του ηλεκτρικού πεδίου αλλάζει υποδηλώνοντας την

αλλαγή της κατεύθυνσής του.

Σχήμα 5.5: (α) Αριστερά οι αντίστοιχες παράμετροι του Σχήματος 5.4 στη χρονική

στιγμή 0.66μsec, (β) Δεξιά η πίεση ιόντων(Pi-μπλε), ηλεκτρονίων(Pe-πράσινο), η συ-

νολική πίεση(Pt-μαύρο) και η ταχύτητα ηλεκτρονίων(Ur-κόκκινο) στην r-κατεύθυνση
στα 0.26μsec

Στο Σχήμα 5.5(α) παρατηρούμε ότι το ρευστό αναπηδά ωστόσο θα πρέπει να επιση-

μάνουμε την ομοιότητα που υπάρχει στα διαγράμματα αυτά σε σύγκριση με τα διαγράμ-

ματα της ΜΥΔ που είδαμε στην παραπάνω ενότητα στα Σχήματα 5.2. Οι κατανομές

συμφωνούν τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά. Στα Σχήματα 5.5(β) και 5.6 παρατηρούμε

τις ομοιότητες αυτές και στα μεγέθη της πίεσης και της ταχύτητας ηλεκτρονίων σε

σχέση με τις κατανομές της ΜΥΔ θεωρίας.

Η κυριότερη διαφορά των διαγραμμάτων είναι ότι τώρα οι ταχύτητες και οι πιέσεις

διακρίνονται σε αυτές των ηλεκτρονίων και αυτές των ιόντων. Παρατηρούμε μάλιστα

ότι στο εμπρόσθιο κρουστικό κύμα η πίεση ηλεκτρονίων έχει μια μικρή διαφοροποίηση

στην κατανομή σε σχέση με την πίεση ιόντων. Αυτό συμβαίνει διότι το ρευστό των

ιόντων συμπιέζεται περισσότερο σε σχέση με το ρευστό των ηλεκτρονίων λόγω της

διαφοράς μάζας. Αν σκεφτούμε δύο ρευστά με ίδιο πλήθος ιόντων και ηλεκτρονίων σε

ένα όγκο V, όσο μικραίνει ο όγκος, τόσο τα ιόντα θα συμπιέζονται όλο και πιο πολύ,

σε σχέση με τα ηλεκτρόνια, λόγω διαφοράς μάζας. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι

και σε αυτό το μοντέλο, το μόνο πεδίο που είναι μη μηδενικό είναι το ηλεκτρικό στην

κατεύθυνση r όπως παρατηρήσαμε παραπάνω.
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Σχήμα 5.6: (α) Αριστερά οι αντίστοιχες παράμετροι του Σχήματος 5.5 στα 0.54μsec,
(β) Δεξιά οι αντίστοιχες παράμετροι στα 0.66μsec

5.2 Φυσικά συστήματα παρουσία μαγνητικού πε-

δίου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε αριθμητικά αποτελέσματα για τις δύο προσεγ-

γίσεις και στις δύο γεωμετρίες, παρουσία μαγνητικού πεδίου. Και στις δύο γεωμετρίες

το μαγνητικό πεδίο έχει μία συνιστώσα, αυτή στην z κατεύθυνση, εγκάρσια του x-άξονα
ή εγκάρσια του κύκλου ανάλογα με τη γεωμετρία.

ΜΥΔ πλάσμα

Σύμφωνα με το σύστημα εξισώσεων (3.15), τώρα οι εξισώσεις θα πρέπει να έχουν

διαφορετική μορφή και να είναι περισσότερες το πλήθος. Αυτό γιατί πλέον το μαγνητικό

πεδίο έχει τη συνεισφορά του στην εξέλιξη του φαινομένου. Σε μία διάσταση μπορούμε

να θεωρήσουμε ότι το μαγνητικό πεδίο συμπεριφέρεται όπως η υδροδυναμική πίεση.

Για το λόγο αυτό προκύπτει στην εξίσωση διατήρησης της ορμής ο παράγοντας πίεσης

του μαγνητικού πεδίου στις παρακάτω εξισώσεις με τη μορφή:
B2

2µ
.

Καρτεσιανή Γεωμετρία

Στην καρτεσιανή γεωμετρία θα χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις μίας διάστασης από

το σύστημα (3.15). Το σύστημά μας έχει πλέον την παρακάτω μορφή, αφού επιπλέον

προκύπτει ο όρος μαγνητικής πίεσης στη δεύτερη και τρίτη εξίσωση:
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3

Επιλέγουμε και πάλι τις αρχικές συνθήκες που επιλέξαμε και στην προηγούμενη

ενότητα, οι οποίες είναι οι εξής:

ne = ni = n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για x ≤ 0.5m

T = 10keV για x ≥ 0.5m

Bz = 5T σε όλο το χώρο επίσης

Σχήμα 5.7: (α) Αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο), η πίεση(Pr-μπλε) και η
ταχύτητα ρευστού(Ux-πράσινο), (β) Δεξιά το μαγνητικό πεδίο(Bz-κόκκινο) και η ολική

πίεση (Prt-μπλε)

Στην ενότητα 5.1 χρησιμοποιήσαμε διαγράμματα αριθμητικής πυκνότητας, πίεσης

και ταχύτητας. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τις ίδιες φυσικές παραμέτρους

για να γίνει η απαραίτητη σύγκριση. Στα διάγραμμα 5.7(α) παρατηρούμε ότι το ε-

μπρόσθιο κύμα έχει μετακινηθεί κοντά στα 0.8m σε μόλις 0.1μsec την ίδια στιγμή που

στο διάγραμμα 5.1(β) την ίδια απόσταση το κύμα την έχει διανύσει σε τριπλάσιο χρόνο.

Βεβαίως η κατανομή της ταχύτητας αλλάζει αφού αλλάζει και η κατανομή της πίεσης.

Η πίεση του Σχήματος 5.7(α) είναι η υδροδυναμική πίεση, ενώ η πίεση του Σχήμα-

τος 5.7(β) είναι η ολική πίεση(υδροδυναμική+μαγνητική). Παράλληλα παρατηρούμε
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ότι υπάρχει ομοιότητα στην κατανομή του μαγνητικού πεδίου και της αριθμητικής πυ-

κνότητας. Αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον και θα πρέπει να σχολιαστεί, πράγμα

που θα γίνει αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου.

Κυλινδρική Γεωμετρία

΄Οπως και στην καρτεσιανή γεωμετρία, έτσι και στην κυλινδρική θα προκύψει μία

επιπλέον εξίσωση για το μαγνητικό πεδίο από το σύστημα (3.15), αλλά και ο όρος

μαγνητικής πίεσης στις εξισώσεις (2.2) και (2.3). Λόγω της διαφοροποίησης της γεω-

μετρίας, το δεξιό μέλος είναι μη μηδενικό.
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όπου ε = ρu2r
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+ p
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2µ0
, p = 2nkBT, ρ = min, γ = 5

3

Επιπλέον επιλέγουμε και πάλι τις αρχικές συνθήκες που επιλέξαμε και στην α-

ντίστοιχη ενότητα 5.1:

n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για r ≤ 0.5m

T = 10keV για r ≥ 0.5m

B = 5T σε όλο το χώρο επίσης

Στα διαγράμματα του Σχήματος 5.8 και 5.9(α) που προκύπτουν παρατηρούμε και

πάλι την κίνηση του ρευστού σε τρεις χρονικές στιγμές μετά το σπάσιμο του διαφράγ-

ματος. Στο πρώτο 0.15μsec το ρευστό έχει προχωρήσει τόσο που έχει φτάσει σχεδόν

στο 0.1m από το σύνορο r = 0. Η υδροδυναμική πίεση ακολουθεί στο ίδιο σημείο, ενώ

και η ταχύτητα έχει τη συμπεριφορά που είδαμε στην ενότητα 5.1, με τη διαφορά ότι

συνέβη πολύ γρηγορότερα. Προχωρώντας, μόλις στο 0.2μsec το ρευστό αναπηδά στο

κέντρο του κύκλου, την ίδια στιγμή που με απουσία μαγνητικού πεδίου είδαμε ότι αυτό

συνέβη στα 0.53μsec, δηλαδή σε υπερδιπλάσιο χρόνο. Είναι φανερό ότι οι κατανομές

του σχήματος 5.8(β) είναι όμοιες με του σχήματος 5.2(β).

Στο σχήμα 5.9(α) είναι φανερό ότι το ρευστό αναπηδά προς τα έξω, η ταχύτητά

του γίνεται θετική με το χρόνο και στην κατανομή της πίεσης φαίνεται η διάδοση της

διαταραχής λίγο πριν τα 0.2m.Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφορά

αυτή στην ταχύτητα διάδοσης του φαινομένου εξηγείται θεωρητικά. Στην ενότητα 5.1

το κύμα κινείται με συνολική ταχύτητα:

ut = cs + ux

όπου cs η ταχύτητα ήχου και ux η ταχύτητα του ρευστού. Λόγω όμως της παρου-

σίας του μαγνητικού πεδίου στην ενότητα 5.2, το κύμα κινείται ταχύτερα καθώς πλέον

προστίθεται η ταχύτητα Alfven.
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Σχήμα 5.8: (α) Αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο), η πίεση(Pr-μπλε) και η
ταχύτητα ρευστού(Ur-πράσινο) στη χρονική στιγμή 0.15μsec, (β) Δεξιά οι αντίστοιχες

παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.2μsec

Σχήμα 5.9: (α) Αριστερά οι παραπάνω παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.24μsec, (β)

Δεξιά το μαγνητικό πεδίο(Bz-κόκκινο) και η ολική πίεση(Prt-μπλε) στη χρονική στιγμή

0.15μsec

ut = cs + ux + uA

Τα διαγράμματα 5.9(β), 5.10(α) και 5.10(β) είναι επιλεγμένα στις ίδιες χρονικές



5.2. ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 35

Σχήμα 5.10: (α) Αριστερά οι προηγούμενες παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.2μsec,
(β) Δεξιά οι αντίστοιχες παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.24μsec

στιγμές, ωστόσο παρουσιάζουν τις κατανομές του μαγνητικού πεδίου και της ολικής

πίεσης. Παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά των κατανομών αυτών είναι αρκετά όμοια με τη

συμπεριφορά της πυκνότητας σωματιδίων. Σε ό,τι αφορά το μαγνητικό πεδίο αυτό είναι

παγωμένο στη ροή του ρευτού με αποτέλεσμα να περιμένουμε να έχει τέτοια συμπερι-

φορά όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. Η ολική πίεση έχει μια αντίστοιχη συμπεριφορά

δεδομένης της ύπαρξης της μαγνητικής πίεσης.

Πλάσμα 2 ρευστών

Συνεχίζοντας, επανερχόμαστε στην περιγραφή των δύο ρευστών, όπου πλέον τα

ρευστά διακρίνονται σε ηλεκτρονίων και ιόντων, ωστόσο τώρα υπάρχει μια σημαντική

διαφορά. Τώρα το σύστημα εξελίσσεται παρουσία μαγνητικού πεδίου. Αυτό θα έχει

επίπτωση στη μορφή και το πλήθος των εξισώσεων. Οι εξισώσεις του συστήματος προ-

κύπτουν από τις (3.6), (3.7) και (3.8), ωστόσο το διάνυσμα των πηγών που αναφέραμε

παραπάνω (βλ. ενότητα 4.2), S(q), θα εμπεριέχει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δη-

μιουργούνται και παράλληλα θα λάβουμε υπόψη δύο παραπάνω εξισώσεις. Οι νέες αυτές

εξισώσεις σαφώς και θα προέλθουν από τις εξισώσεις Maxwell και θα έχουν τη μορφή

που έχουν όλες οι εξισώσεις που λύνουμε μέχρι τώρα. Η εξίσωση που επιβάλει απουσία

μαγνητικών μονοπόλων (∇·B = 0) και ο νόμος του Gauss(∇·E = ρ
ε0
) είναι εξισώσεις

περιορισμού. Στην περίπτωση που ικανοποιούνται στον χρόνο t = 0, θα ικανοποιούνται

πάντοτε, επομένως δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν. Με βάση όλα τα παραπάνω

καταλήγουμε στο ότι καλούμαστε να λύσουμε ένα σύστημα έντεκα (11) εξισώσεων

που προκύπτουν απ΄τις εξισώσεις διατήρησης και τις εξισώσεις Maxwell με ηλεκτρικά

πεδία και μαγνητικό πεδίο μόνο στη z-κατεύθυνση. Αυτό το σύστημα παρουσιάζουμε
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παρακάτω, ανά γεωμετρία.

Καρτεσιανή Γεωμετρία

Στην καρτεσιανή γεωμετρία οι πρώτες 8 εξισώσεις θα αλλάξουν, στο δεξιό τους

μέλος σε σχέση με τις αντίστοιχες εξισώσεις που παρουσιάσαμε στην ενότητα 5.1 στο

πλάσμα 2 ρευστών. Εν τέλει, τα διανύσματα q, F(q) και S(q) θα έχουν την παρακάτω

μορφή:

q =
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, F(q) =
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, S(q) =
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−ene(Ex + ueyBz)
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όπου, οι πικνότητες ρεύματος ορίζονται Jx = e(niu

i
x − neuex) στη x και Jy = e(niu

i
y −

neu
e
y) στην y κατεύθυνση. Οι αρχικές συνθήκες που επιλέξαμε ήταν και πάλι οι ίδιες:

ne = ni = n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για x ≤ 0.5m
T = 10keV για x ≥ 0.5m
B = 5T σε όλο το χώρο επίσης

΄Οπως είναι αναμενώμενο, θα παρατηρήσουμε ότι στις κατανομές του Σχήματος 5.11

οι καμπύλες δεν είναι τόσο αιχμηρές, αλλά έχουν ομαλές εναλλαγές. Επί της ουσίας

καταγράφουν το φαινόμενο της δυναμικής των ρευστών με μεγαλύτερη ακρίβεια και

άρα προσεγγίζουν ακόμα πιο πολύ την πραγματικότητα σε σχέση με τη ΜΥΔ θεωρία.

Αυτό συμβαίνει για τους λόγους που προαναφέραμε (συνεισφέρουν το ηλεκτρικό πεδίο

και η ταχύτητα σε y κατεύθυνση, η διάκριση φορτίου κ.λπ. ). Οι αρχικές συνθήκες

ωθούν και πάλι το ρευστό να μετακινηθεί σαν κύμα προς το μέρος με τη μικρότερη

πίεση και μάλιστα σε πολύ μικρό χρόνο(μόλις 0.12μsec για να φτάσει στα 0.8m). Σε

αυτό το σημείο μπορούμε να ξανακοιτάξουμε το διάγραμμα του Σχήματος 5.7(α). Οι

χρόνικές στιγμές δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους κι έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε

τη συμφωνία που υπάρχει και πάλι ανάμεσα σε ΜΥΔ και θεωρία δύο ρευστών. Τόσο

η πυκνότητα σωματιδίων, όσο και η υδροστατική πίεση έχουν τις ίδιες κατανομές και

τα ίδια επίπεδα έντασης για τις ίδιες αρχικές συνθήκες.
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Σχήμα 5.11: Αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο) και Υδροστατική πίεση(Pe + Pi-
μαύρο) στη χρονική στιγμή t = 0.12μsec

Κυλινδρική Γεωμετρία

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που απορρέουν σε

κυλινδρική γεωμετρία, με αρχικές συνθήκες κατάρρευσης, δηλαδή αυτές που επιλέξαμε

και σε κάθε προηγούμενη ενότητα.

ne = ni = n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για r ≤ 0.5m

T = 10keV για r ≥ 0.5m

B = 5T σε όλο το χώρο επίσης

Οι αλλαγές που αναφέραμε παραπάνω υπάρχουν κι εδώ, ωστόσο επιπλέον το διάνυ-

σμα S(q) θα εμπεριέχει όρους που προκύπτουν από τη μετάβαση από καρτεσιανή σε

κυλινδρική γεωμετρία. Σαφώς και εδώ τα 9 πρώτα στοιχεία των διανυσμάτων q,F(q)
θα είναι ίδια με αυτά που παρουσιάσαμε στην ενότητα 5.1. Στην τελική τους μορφή, τα

διανύσματα q,F(q) και S(q) είναι ως εξής:
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όπου, οι πυκνότητες ρεύματος ορίζονται ως Jr = e(niu

i
r − neu

e
r) στην r και Jf =

e(niu
i
φ−neueφ) στην φ κατεύθυνση. Τα παρακάτω διαγράμματα κατανομής αριθμητικής

πυκνότητας και ταχύτητας ηλεκτρονίων (βλ. Σχήματα 5.12-5.15) μας παρουσιάζουν μια

πληρέστερη πληροφόρηση για το σύστημα σε κυλινδρικές συντεταγμένες.

Στα σχήματα 5.12 και 5.13 παρατηρούμε ότι τα διαγράμματα λήφθηκαν στις ίδιες

χρονικές στιγμές με αυτές που λήφθηκαν τα διαγράμματα της ΜΥΔ θεωρίας στην ακρι-

βώς προηγούμενη ενότητα(βλ. Σχήματα 5.8 και 5.9). Σαφώς παρατηρείται ομοιότητα

μεταξύ των κατανομών πυκνότητας σωματιδίων και υδροστατικής πίεσης. Τόσο πριν

την κατάρρευση, όσο και μετά από αυτήν, οι καμπύλες έχουν την ίδια συμπεριφορά,

ωστόσο έχουν και πιο ομαλές εναλλαγές-μεταβάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η θεωρία

των δύο ρευστών είναι ακριβέστερη σε σχέση με τη ΜΥΔ θεωρία, όπως αναφέραμε και

παραπάνω.

Στα σχήματα 5.13 και 5.14 παρατηρούμε την ταχύτητα ηλεκτρονίων να έχει την ίδια

κατανομή που είχε με τη ΜΥΔ θεωρία, όπως και το μαγνητικό πεδίο, που ακολουθεί

και πάλι την κατανομή της πυκνότητας σωματιδίων. Σε ό,τι αφορά την ολική πίεση

αυτή και πάλι έχει αυξητική τάση μέχρι και την πλήρη κατάρρευση του ρευστού. Επί

της ουσίας τα αποτελέσματα εδώ είναι ίδια ως προς την ουσία τους(αποδίδουν την ίδια

φυσική κίνηση), αλλά παράλληλα και πιο ακριβή και περισσότερα στον αριθμό. Αυτό

το βασίζουμε στα διαγράμματα που παρατηρούμε στα σχήματα 5.14(β) και 5.15.

Στο Σχήμα 5.14(β) το ηλεκτρικό πεδίο χωρίζεται ανάλογα με την κατεύθυνσή του.

Εν προκειμένω η γεωμετρία είναι κυλινδρική επομένως οι δύο κατευθύνσεις είναι αυτή

της ακτινικής(r) και αυτή της κυκλικής(φ). Το ηλεκτρικό πεδίο στην κατεύθυνση r
είναι μη μηδενικό στα σημεία που υπάρχει διαφορά φορτίου. Διαφορά φορτίου υπάρχει

στο σημείο που υπάρχει το εμπρόσθιο κύμα και μεταφέρει το ρευστό, στο σημείο όπου

υπάρχει το καθυστερημένο κύμα (βλ. 0.9m) και στο σημείο που διαχωρίζονται οι δύο

κινήσεις ρευστού, δηλαδή στη μέση του θαλάμου. ΄Οταν αναφερομαστε σε δύο κινήσεις

εννοούμε την κίνηση του εμπρόσθιου και πρώτου κρουστικού κύματος και στην κίνηση

του δευτέρου κρουστικού που παρατηρούμε ότι κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση

καθώς προωθείται έξω από το δίσκο.
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Σχήμα 5.12: (α) Αριστερά η αριθμητική πυκνότητα(Ne-κόκκινο) και η πίεσης

ιόντων(Pi-μπλε) και ηλεκτρονίων(Pe-πράσινο κάτω από το μπλε και μη εμφανίσιμο)

στη χρονική στιγμή 0.15μsec, (β) Δεξιά οι αντίστοιχες παράμετροι στη χρονική στιγ-

μή 0.2μsec

Σχήμα 5.13: Αριστερά οι προηγούμενες παράμετροι στη χρονική στιγμή 0.25μsec,
(β) Δεξιά το μαγνητικό πεδίο(Bz-κόκκινο), η ολική πίεση(Prt-μπλε) και η ταχύτητα

ηλεκτονίων(Ue-πράσινο) στη χρονική στιγμή 0.15μsec

Ακόμα παρατηρούμε ότι η ένταση του πεδίου ακολουθεί την κατανομή του ρευστού

καθώς και στα δύο πεδία έχει τη μέγιστη απόλυτη τιμή στην περιοχή του κέντρου κατά
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την κατάρρευση. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά φορτίου.

Σχήμα 5.14: (α) Αριστερά οι προηγούμενες παράμετρη στη χρονική στιγμή 0.2μsec, (β)
Δεξιά τα ηλεκτρικά πεδία σε r(Elr-κόκκινο) και φ(Elφ-μπλε) κατεύθυνση στη χρονική

στιγμή 0.15μsec

Προχωρόντας πρέπει να σταθούμε λίγο στο Σχήμα 5.15. Οι επιπλέον πληροφορίες

που παίρνουμε από τη θεωρία δύο ρευστών δεν σταματούν στη συμπεριφορά των πε-

δίων, αλλά πλέον έχουμε εικόνα και των ταχυτήτων. Είναι δεδομένο ότι αποτελέσματα

υπάρχουν και για τις ταχύτητες των ιόντων στην κατεύθυνη r, ωστόσο η συμπεριφορά

τους είναι ανάλογη με αυτή των ηλεκτρονίων. Με βάση το διάγραμμα 5.15 είναι εμ-

φανές ότι σε μια (οποιαδήποτε εν γένει) χρονική στιγμή οι ταχύτητες έχουν πρώτον

διαφορετικό πρόσημο, επομένως τα ρευστά κινούνται σε διαφορετική διεύθυνση. Αυτό

συμβαίνει λόγω της διαφοράς προσήμου του φορτίου ανάμεσα στα δύο ρευστά. Επι-

πλέον παρατηρούμε την ταχύτητα των ηλεκτρονίων, στα σημεία που δεν είναι μηδενική,

είναι κατά τέσσερις(4) τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη. ΄Αρα το ρευστό των ηλεκτρονίων

είναι κατά πολύ κινητικότερο σε σχέση με αυτό των ιόντων και αυτό επίσης μπορεί

να εξηγηθεί λόγω του ότι τα βαρύτερα ιόντα δεν μπορούν να κινηθούν το ίδιο με τα

ελαφρύτερα ηλεκτρόνια.



5.2. ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 41

Σχήμα 5.15: Ταχήτητες ηλεκτρονίων(Uf-κόκκινο) και ιόντων(Ufi-μπλε) στην φ κατε-

ύθυνση στη χρονική στιγμή 0.15μsec
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Πάγωμα του μαγνητικού πεδίου

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε λίγο και να αναφερθούμε στο φαινόμενο

που παρατηρείται σχετικά με το μαγνητικό πεδίο και την αριθμητική πυκνότητα. Ε-

ίναι ξεκάθαρο ότι η κατανομή του μαγνητικού πεδίου (όταν αυτό δεν ήταν μηδενικό)

ακολουθεί την κατανομή της αριθμητικής πυκνότητας του ρευστού, τόσο στην ΜΥΔ

προσέγγιση(Ν), όσο και με την περιγραφή δύο ρευστών(Ne και Ni) στο χώρο. Πως

εξηγείται λοιπόν η ομοιότητα που έχουν οι κατανομές τους στην εξέλιξη του χρόνου;
Αυτό το ερώτημα βρίσκει την απάντησή του στο πάγωμα του μαγνητικού πεδίου, που

προκύπτει από την υπόθεση ότι η αγωγιμότητα είναι πολύ μεγάλη, προσέγγιση που

έγινε στη ΜΥΔ περιγραφή της χωροχρονικής εξέλιξης του πλάσματος. Με τον όρο

πάγωμα του μαγνητικού πεδίου, ή αλλιώς πάγωμα του πεδίου, εννοούμε ακριβώς την

σύνδεση που υφίσταται μεταξύ των μαγνητικών ροών και της ροής της πυκνότητας

ενός ρευστού στο χώρο, παρουσία μαγνητικού πεδίου.

Σύμφωνα με τη ΜΥΔ θεωρία το πλάσμα είναι ένας ιδανικός αγωγός πράγμα που

σημαίνει ότι δεν εμπεριέχει αντιστάσεις και κατά συνέπεια έχει άπειρη αγωγιμότητα.

΄Ετσι ο νόμος του Ohm θα έχει την απλή μορφή

Ε+ u×Β = 0

, όταν η ροή έχει ταχύτητα u. Επίσης γνωρίζουμε ότι η μαγνητική ροή πάνω σε μία

επιφάνεια C, η οποία κινείται μαζί με το ρευστό, εκφράζεται μέσω του επιφανειακού

ολοκληρώματος:

ΦC =

∫
C

Β · ds

Αν προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τη διαφορά της ροής στο χρόνο t0 από το

χρόνο t0 + dt, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Maxwell και λίγη διανυσματική ανάλυση

θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι

dΦC

dt
= 0

Η ως άνω έκφραση αποδεικνύει και μαθηματικά ότι κάτω από τις συγκεκριμένες

υποθέσεις και παραδοχές που κάνουμε, δεν υπάρχει αλλαγή της μαγνητικής ροής στο

πέρασμα του χρόνου. Διαφορετικά μπορούμε να το εκφράσουμε και ως εξής: Κάθε

στιγμή, η ποσότητα μαγνητικής ροής δεν έχει καμία διαφορά σε σχέση με τη ροή

που διαπερνά μια επιφάνεια Μαγνητοϋδροδυναμικής ροής. Επομένως η μαγνητική ροή

και το ρευστό είναι ποσότητες ΄δεμένες΄ μεταξύ τους. Αυτό το φαινόμενο είναι που

ονομάζουμε πάγωμα του πεδίου.



Κεφάλαιο 6

Τα σωματίδια α ως μια συνιστώσα

ρευστού του πλάσματος

Το φαινόμενο της σύντηξης είναι ευρέως γνωστό. ΄Εχει μελετηθεί και αναλυθεί αρκετά

στην επιστημονική κοινότητα. Αυτό με το οποίο ασχολούμαστε στην ενότητα αυτή

είναι η παραγωγή σωματιδίων α μέσω της αντίδρασης δευτερίου-τριτίου(D-T), σε ένα

ρευστό αποτελούμενο από ιόντα δευτερίου και τριτίου, εγκλεισμένο μέσα σε ένα θάλαμο

μίας διάστασης (1-D). Η επιλογή μας να περιγράψουμε την αντίδραση δευτερίου-τριτίου

συνδέεται με το γεγονός ότι είναι η πιο εύκολη αντίδραση. Ωστόσο ενδιαφέρον υπάρχει

και στην αντίδραση δευτερίου-δευτερίου D-D στη θεωρία αυτή. Οι αντιδράσεις αυτές

παρουσιάζονται ως εξής:

D + T → α(3.5MeV ) + n(14.1MeV )

D +D → T (1.01MeV ) + p(3.03MeV )

D +D →3 He(0.82MeV ) + n(2.45MeV )

Οι δύο αντιδράσεις δευτερίου-δευτερίου είναι σχεδόν ισοπίθανες στο να συμβούν.

Οι παράγοντες που παίζουν καίριο και κύριο ρολο στο ποια αντίδραση θα λάβει χώρα

μέσα στο σύστημα είναι το εύρος της θερμοκρασίας στην οποία δουλεύουμε και η

ενέργεια που χρειάζεται για να δημιουργηθούν τα σωματίδια που περιμένουμε. Αυτά

μεταφράζονται σε σημαντικούς τύπους οι οποίοι δίνουν τη δραστικότητα (reactivity)
που αντιστοιχίζεται σε κάθε αντίδραση που μας ενδιαφέρει. Οι τύποι αυτοί είναι οι (2.1)-

(2.3) που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2, όπου γίνεται εκτενής αναφορά της θεωρίας της

σύντηξης.

Σε ενα θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα τα σωματίδια α παράγονται με ενέργεια 3.5MeV
ως επί τω πλείστον από την αντίδραση δευτερίου με τρίτιο (D-T). Ο ρυθμός παραγωγής

τους, σε μονάδα αντιδράσεων ανά όγκο και ανά μονάδα χρόνου (ανά κυβικό μέτρο και

ανά δευτερόλεπτο), μας δίνεται από τη συνάρτηση(βλ. κεφάλαιο 2)

Sr = nDnT < σ(u) >

43
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όπου nD και nT είναι οι αριθμητικές πυκνότητες δευτερίου και τριτίου αντίστοιχα.

Εδώ θεωρούμε ότι το θερμοπυρηνικό καύσιμο υλικο αποτελείται από ένα μίγμα

50% από δευτέριο(D) και 50% από τρίτιο(T) και κάνουμε την προσέγγιση ότι έχουμε

ένα είδος ιόντων με αριθμητική πυκνότητα n = nD + nT , τα οποία έχουν μάζα mi =
0.5(mD +mT ) = 2.5mp. ΄Ετσι ο ρυθμός παραγωγής των α είναι:

Sr =
n2

4
< σ(u) >

Με την προσέγγιση ότι τα α συμπεριφέρονται ως ένα ρευστό, μπορούμε να γράψουμε

για το ρευστό α τις εξισώσεις διατήρησης(3.6, 3.7 και 3.8) κι έτσι διαχειριζόμαστε ου-

σιαστικά τρία ρευστά, τα ιόντα, τα ηλεκτρόνια και τα α. Αρχικά πρέπει να προσθέσουμε

στην εξίσωση διατήρησης της μάζας (ή αριθμητικής πυκνότητας) των α τον ρυθμό πα-

ραγωγής τους +maSr και στην εξίσωση διατήρησης ενέργειας των α να προσθέσουμε

τον όρο +εa(3.5MeV )Sr. Ο λόγος που τα α γεννιούνται με ενέργεια 3.5MeV είναι ε-

πειδή κάνουμε την προσέγγιση ότι η συνεισφορά τους (όταν δημιουργούνται) είναι στην

εσωτερική ενέργεια 3.5MeV και μηδενική ταχύτητα και έτσι δεν προσθέτουμε τίποτα

στην εξίσωση διατήρησης ορμής των α.

Για κάθε πυρηνική αντίδραση δημιουργείται ένα α και χάνουμε δύο ιόντα. Πρέπει

επομένως να λάβουμε υπόψη τις αλλαγές αυτές και στις εξισώσεις διατήρησης των

ιόντων. Δηλαδή στην εξίσωση διατήρησης μάζας των ιόντων, στο δεξί μέλος της

εξίσωσης έχουμε μια αρνητική πηγή(καταβόθρα) −2miSr. Με την ίδια λογική στις

εξισώσεις διατήρησης της ορμής των ιόντων έχουμε στο δεξί μέλος μια αρνητική πηγή

−2miuiSr. Ακόμη στην εξίσωση διατήρησης της ολικής ενέργειας των ιόντων θα

έχουμε και πάλι ως αρνητική πηγή τον όρο −2(1
2
mu2 + kT

γ−1
)Sr.

Για το ρευστό των ηλεκτρονίων δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αλλαγή στις εξι-

σώσεις διατήρησης. Επισημαίνουμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψιν τις συγκρούσεις μεταξύ

ηλεκτρονίων, ιόντων και άλφα. Αυτή η απλοποίηση θα σχολιαστεί στα συμπεράσματα.

Το σύστημα των εξισώσεων διατήρησης και Maxwell που προκύπτουν από τις εξι-

σώσεις (3.6), (3.7) και (3.8) και Maxwell σε κυλινδρική γεωμετρία είναι το εξής:
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S(q) =



−ρe
r
ur

−ρi
r
ur − 2miSr

−ρa
r
ur +maSr

−ene(Er + ueφBz)− ρeue2r
r

+
ρeue2φ
r

−ene(Eφ − uerBz)− 2
ρeueru

e
φ

r

eni(Er + uiφBz)− ρiu
i2
r

r
+

ρiu
i2
φ

r
− 2miu

i
rSr

eni(Eφ − uirBz)− 2
ρiu

i
ru
i
φ

r
− 2miu

i
φSr

2ena(Er + uaφBz)− ρaua2r
r

+
ρaua2φ
r

2ena(Eφ − uarBz)− 2
ρauaru

a
φ

r

−ene(uerEr + ueφEφ)− uer
r

(εe + pe)

eni(u
i
rEr + uiφEφ)− uir

r
(εi + pi)− 2(

miu
i2
r +miu

i2
φ

2
+ kBT

γ−1
)Sr

2ena(u
a
rEr + uaφEφ)− uar

r
(εa + pa) + 3, 5(MeV )Sr
−Jr
ε0

−Jφ
ε0

−Eφ
r


όπου, Jr = e(niu

i
r + 2nau

a
r − neuer) και Jf = e(niu

i
φ + 2nau

a
φ − neueφ)

Οι τρεις(3) πρώτες εξισώσεις προκύπτουν από την εξίσωση διατήρηση πυκνότητας

μάζας κάθε είδους, οι έξι(6) επόμενες προκύπτουν από την εξίσωση διατήρησης ορμής

κάθε είδους, ενώ οι τρεις(3) επόμενες από την εξίσωση διατήρησης ενέργειας κάθε

είδους. Οι τελευταίες τρεις(3) εξισώσεις προέρχονται από τις εξισώσεις Maxwell.
Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι εκτός από τις διαφορές στη μάζα και στο

φορτίο, οι εξισώσεις ίδιας οικογένειας διαφέρουν ως προς την παρουσία του παράγοντα

S. Αυτό εξηγείται από τη στιγμή που ο παράγοντας Sr συμβάλλει στην καταστροφή

ιόντων κατά τη διαδικασία της σύντηξης και τη δημιουργία σωματιδίων άλφα, επομένως
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θα πρέπει να συνεισφέρει μέσα στο σύστημα εξισώσεων, στο να πραγματοποιούνται

οι αντιδράσεις σύντηξης. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία 11 και 12 του διανύσματος

S(q) όπου χάνεται η ενέργεια δύο ιόντων, προκειμένου να παραχθεί ένα σωματίδιο άλφα,

με ενέργεια 3.5MeV. Τέλος αναφέρουμε ότι δεν συμπεριλάβαμε συγκρούσεις μεταξύ

ηλεκτρονίων, ιόντων και α, διότι το φαινόμενο της κατάρρευσης εξελίσσεται γρήγορα κι

έτσι θεωρήθηκαν αμελητέες. Συγκεκριμένα οι συγκρούσεις αυτές γίνονται σημαντικές

σε μεγάλους σχετικά χρόνους και εξαρτώνται από την πυκνότητα πλάσματος (ιόντων).

Κάτω από ορισμένες παραμέτρους πλάσματος μπορούμε να έχουμε χρόνους της τάξης

των sec, ενώ εμείς σε αυτό το κεφάλαιο χειριζόμαστε χρόνους της τάξης του μsec.

6.1 Επίδραση μαγνητικού πεδίου

Για να παρατηρήσουμε λεπτομερώς και πιο ξεκάθαρα την περιγραφή της σύντηξης στο

πλάσμα, παρουσιάζουμε δύο (2) εφαρμογές της θεωρίας που διαφέρουν ως προς την

ένταση του μαγνητικού πεδίου. Πιο συγκεκριμένα κάναμε υπολογισμούς αρχικά με

μαγνητικό πεδίο έντασης 5 Τέσλα, και στη συνέχεια με μαγνητικό πεδίο έντασης 0.5

Τέσλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιληφθούμε σε ένα βαθμό την επίδραση

του μαγνητικού πεδίου στην ανάπτυξη του φαινομένου της σύντηξης. Παρακάτω πα-

ρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Αριστερά οι κατανομές παραμέτρων

του μοντέλου με 5 Τέσλα, ενώ δεξιά οι κατανομές παραμέτρων με 0.5 Τέσλα. Οι

αρχικές συνθήκες είναι όπως και πριν:

n = 1021m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

T = 1keV για r ≤ 0.5m
T = 10keV για r ≥ 0.5m

Αριθμητική πυκνότητα ηλεκτρονίων

Παρατηρούμε παρακάτω ότι το μαγνητικό πεδίο παίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτη-

τα εξέλιξης του φαινομένου της κατάρρευσης, καθώς το επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό.

Είναι εμφανές ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα για μικρό μαγνητικό πεδίο το κύμα δεν

έχει καν φτάσει στο κέντρο του σωλήνα, ενώ για μεγάλο μαγνητικό πεδίο το κύμα όχι

μόνο έχει ανακλαστεί αλλά έχει φτάσει και στη μέση της ακτίνας του κύκλου (θαλάμου

σε 3 διαστάσεις), πηγαίνοντας προς την περιφέρειά του. Σε ό,τι αφορά την πυκνότητα

ιόντων αυτή έχει την ίδια κατανομή με αυτή των ηλεκτρονίων.

Είναι χαρακτηριστικό βέβαια το γεγονός ότι στην περίπτωση της μεγάλης έντασης

το ρευστό δεν προλαβαίνει να συμπιεστεί γιατί κινείται γρήγορα. Αντίθετα παρατηρούμε

στο σύστημα μικρής έντασης να υπάρχει μεγαλύτερη συμπίεση του ρευστού καθώς

κινείται πιο αργά.
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Σχήμα 6.1: Κατανομή αριθμητικής πυκνότητας ηλεκτρονίων παρουσία μαγνητικού πε-

δίου έντασης 5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

(0.08μsec, 0.16μsec), 0.24μsec, 0.32μsec και 0.40μsec)

Αριθμητική πυκνότητα σωματιδίων άλφα

Σχήμα 6.2: Κατανομή αριθμητικής πυκνότητας σωματιδίων άλφα παρουσία μαγνητικού

πεδίου έντασης 5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση των σωματιδίων άλφα, το μεγαλύτερο μαγνητικό

πεδίο βοηθάει σε μια πιο ομαλή παραγωγή των σωματιδίων άλφα. Μπορεί να μην αλλάζει
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το όριο παραγωγής καθώς και στις δύο περίπτώσεις η αριθμητική πυκνότητα είναι ίδια,

ωστόσο στην περίπτωση του μικρού μαγνητικού πεδίου η κατανομή σωματιδίων είναι

ασύμμετρη, δηλαδή όχι σταθερή με την ακτίνα. Αυτό γιατί παρατηρούμε στις διάφορες

χρονικές στιγμές η ένταση παραγωγής να διαφοροποιείται ανάλογα με την ακτίνα, ενώ

για μεγάλο μαγνητικό πεδίο η ένταση φαίνεται να μην αλλάζει δραστικά. Ουσιαστικά τα

α για μεγάλο μαγνητικό πεδίο περιορίζονται χωρικά, σε αντίθεση με το μικρό μαγνητικό

πεδίο όπου έχουν μικρότερο περιορισμό και κινούνται ευκολότερα.

Πίεση ηλεκτρονίων

Παραπάνω παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο υπάρχει στο χώρο,

τόσο πιο πολύ περιορίζεται η αλλαγή στην κατανομή της πίεσης ηλεκτρονίων μέσα στο

σωλήνα. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την παρουσία της μαγνητικής πίεσης στην

εξέλιξη του φαινομένου, η οποία υπάρχει μέσω του παράγοντα: Pmag = B2

2µ0
. Ωστόσο

η πίεση αυτή δεν απεικονίζεται στα παρακάτω διαγράμματα.

Σχήμα 6.3: Κατανομή πίεσης ηλεκτρονίων παρουσία μαγνητικού πεδίου έντασης 5

Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Πίεση ιόντων

Ομοίως με την πίεση ηλεκτρονίων, η πίεση ιόντων φαίνεται να επηρεάζεται το ίδιο

από το μαγνητικό πεδίο. Ωστόσο, στην περίπτωση του μοντέλου με μικρό μαγνητικό

πεδίο, παρατηρούμε διαφορές ανάμεσα σε ηλεκτρόνια και ιόντα, στην κατανομή της πίε-

σης. Αυτό βεβαίως είναι αναμενόμενο με βάση και όσα έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο

5.
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Σχήμα 6.4: Κατανομή πίεσης ιόντων παρουσία μαγνητικού πεδίου έντασης 5 Τέσλα

(αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Πίεση σωματιδίων άλφα

Σχήμα 6.5: Κατανομή πίεσης σωματιδίων άλφα παρουσία μαγνητικού πεδίου έντασης

5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Διαφοροποίηση υπάρχει και στην πίεση των σωματιδίων άλφα. Σε μικρό μαγνητι-

κό πεδίο η πίεση εμφανίζεται να αυξάνεται ασύμμετρα, αφού και πάλι στα εξωτερικά

στρώματα η πίεση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή στα εσωτερικά. Αντιθέτως στο
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μοντέλο με υψηλό μαγνητικό πεδίο η πίεση αυξάνεται ομαλά, ενώ στο δεύτερο μισό της

γεωμετρίας τείνει να γίνεται σταθερή. Αυτή η διαφορά παραπέμπει στη διαφορά που

παρατηρήσαμε στη σύγκριση των πυκνοτήτων σωματιδίων άλφα.

Θερμοκρασία ηλεκτρονίων

Προχωρώντας την ανάλυσή μας, παρατηρούμε ότι οι κατανομές της θερμοκρασίας

είναι παρόμοιας μορφή με αυτές των πιέσεων. Γι΄ αυτό το λόγο δεν δείχνουμε τις υ-

πόλοιπες κατανομές θερμοκρασιών παρά μόνο αυτή των ηλεκτρονίων, όπου και πάλι

όσο μικρότερο το αρχικό μαγνητικό πεδίο, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή της θερμοκρα-

σίας με το πέρας του χρονου.

Σε αυτό το σημείο κάποιος αναγνώστης μπορεί να διερωτηθεί πως δεν αυξάνεται

δραστικά η θερμοκρασία, από τη στιγμή που μέσα στο πλάσμα διενεργούνται αντι-

δράσεις που παράγουν σωματίδια α, και άρα ενέργεια. Πράγματι πρέπει να υπάρξει

αύξηση της θερμοκρασίας, το λεγόμενο a-heating, λόγω των αντιδράσεων μέσα στο

πλάσμα. Αυτό όμως θα πρέπει να συμβεί χρονικά μετά την πάροδο ενός και πλέον δευ-

τερολέπτου από την εκκίνηση του φαινομένου, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει στο

κομμάτι αυτό. Από την άλλη εμείς μελετάμε τη συμπεριφορά των ρευστών σε αρκετά

μικρότερους χρόνους, επομένως δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουμε αυτό το στοιχείο

στους υπολογισμούς μας, αλλά ακόμα κι αν το συμπεριλαμβάναμε, δεν θα βλέπαμε

κάποια διαφορά.[6]

Ακόμα η κατανομή της θερμοκρασίας μοιάζει αναμενώμενα με την κατανομή της

πίεσης, αφού τα δύο αυτά μεγέθη εξαρτώνται το ένα από το άλλο.

Σχήμα 6.6: Κατανομή θερμοκρασίας ηλεκτρονίων παρουσία μαγνητικού πεδίου έντασης

5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές
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Ταχύτητα ηλεκτρονίων

Η ταχύτητα ηλεκτρονίων δεν θα μπορούσε παρά να συμβαδίζει με την κατανομή

ηλεκτρονίων. Σε μαγνητικό πεδίο χαμηλής έντασης βλέπουμε ότι η ταχύτητα είναι

αρνητική και μειώνεται δραστικά όσο περνά ο χρόνος. Εδώ το κύμα οδεύει προς το

σύνορο του κέντρου (r = 0), ωστόσο δεν φτάνει σε αυτό κι έτσι η ταχύτητα φαίνεται να

προσεγγίζει την ελάχιστη τιμή της(μέγιστη κατ΄ απόλυτη τιμή). Για μαγνητικό πεδίο

υψηλής έντασης η ταχύτητα μετά την ανάκρουση αλλάζει πρόσημο και με το χρόνο

διαδίδεται η αλλαγή διεύθυνσης, καθώς το γεγονός της ανάκρουσης μεταφέρεται στο

χώρο όπως όλες οι διαταραχές στα κύματα.

Σχήμα 6.7: Κατανομή ταχύτητας ηλεκτρονίων παρουσία μαγνητικού πεδίου έντασης 5

Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Μαγνητικό πεδίο

Το μαγνητικό πεδίο ακολουθεί και πάλι την κατανομή της αριθμητικής πυκνότητας

ρευστού. Ουσιαστικά παρατηρείται κι εδώ το πάγωμα του μαγνητικού πεδίου στη ροή

του ρευστού, καθώς κι αυτό συμπιέζεται όσο προχωρά προς το r = 0.
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Σχήμα 6.8: Κατανομή μαγνητικού πεδίου στην κατεύθυνση z για αρχική τιμή μαγνη-

τικού πεδίου έντασης 5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές

στιγμές

Ηλεκτρικό πεδίο στην κατεύθυνση r

Σχήμα 6.9: Κατανομή ηλεκτρικού πεδίου στην κατεύθυνση r παρουσία μαγνητικού

πεδίου έντασης 5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Το ηλεκτρικό πεδίο στην κατεύθυνση r έχει αναμενώμενη μορφή με πιο απότομες

αλλαγές στο μέρος του θαλάμου όπου κατευθύνεται το ρευστό, δηλαδή το κρουστικό
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κύμα, και λιγότερο απότομες στην περιοχή του αραιωτικού κύματος. ΄Οσο το ρευστό

συμπιέζεται προς το κέντρο, τόσο πιο βίαιες αλλαγές υπάρχουν στις κινήσεις τους και

άρα στην κατανομή του πεδίου. Ωστόσο κατά τη σύγκρουση των ρευστών στο κέντρο

το πρόσημο του πεδίου αλλάζει και παράλληλα παρατηρείται μια εκτόνωση, όπως και

στα προηγούμενα κεφάλαια, καθώς το σύνορο της περιφέρειας είναι ανοικτό και άρα

το επιτρέπει η διαφυγη ύλης και ενέργειας από το σύστημα. Στην περίπωση χαμηλής

έντασης μαγνητικού πεδίου, παρατηρούμε ότι και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δεν

είναι τόσο υψηλή όσο στο πρώτο σύστημα. Επίσης είναι εμφανές ότι η ένταση του

μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη στο εμπρόσθιο μέρος του κρουστικού κύματος.

Αυτό γιατί στο σημείο αυτό υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά φορτίου κι επομένως όλα

τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μεγιστοποιούνται εκεί.

Ηλεκτρικό πεδίο στην κατεύθυνση φ

Σχήμα 6.10: Κατανομή ηλεκτρικού πεδίου στην κατεύθυνση φ παρουσία μαγνητικού

πεδίου έντασης 5 Τέσλα (αριστερά) και 0.5 Τέσλα(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Τέλος παρουσιάζουμε ένα διάγραμμα του Σχήματος 6.11 με τους ρυθμούς αντίδρα-

σης των αντιδράσεων Δευτερίου-Τριτίου (D-T) και Δευτερίου-Δευτερίου(D-D) στο

σύστημα με αρχική συνθήκη τα 5 Τέσλα, που μελετήσαμε. Παρατηρούμε ότι σε χρόνο

0.2μsec από την αφαίρεση του διαφράγματος, η διαφορά στους ρυθμούς είναι σχεδόν

τρεις(3) τάξεις μεγέθους, πράγμα που πιστοποιεί αυτό που ισχυριζόμασταν στην αρχή

του κεφαλαίου αυτού. Πράγματι η αντίδραση Δευτερίου-Δευτερίου είναι λιγότερο πιθα-

νή και άρα συμβαίνει με μικρότερο ρυθμό. Γι΄ αυτό το λόγο δεν τις συμπεριλάβαμε και

στους υπολογισμούς που κάναμε παραπάνω. Επίσης παρατηρούμε ότι οι αντιδράσεις

πραγματοποιούνται στο δεξιό μέρος του θαλάμου. Αυτό συμβαίνει λόγω της υψηλότε-

ρης πυκνότητας που υπάρχει σε αυτό το μέρος, σε σχέση με το αριστερό μέρος του
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θαλάμου.

Σχήμα 6.11: Ρυθμοί αντίδρασης Δευτερίου-Τριτίου(D-T-κόκκινο) και Δευτερίου-

Δευτερίου(D-D) στη χρονική στιγμή 0.2μsec. Η αντίδραση D-D χωρίζεται σε δύο

επιμέρους αντιδράσεις, αυτές που παράγουν Τρίτιο(πράσινο, κάτω από το μπλε) και

αυτές που παράγουν ΄Ηλιο-3(μπλε)

6.2 Εφαρμογή σε Αδρανειακή σύντηξη

Η αδρανειακή σύντηξη ερευνητικά είναι μια διαδικασία πυρηνικών αντιδράσεων που προ-

κύπτει από αλληλεπίδραση μεγάλης ισχύος παλμικών δεσμών ακτίνων λέιζερ πάνω σε

συγκεκριμένο στόχο(καύσιμο υλικό) που συνήθως αποτελείται από δευτέριο και τρίτιο.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται πολλές δέσμες λέιζερ, για να αλληλεπιδράσουν συμ-

μετρικά μέ ένα στερεό σφαιρίδιο ώστε να προκαλέσουν την απότομη θέρμανση του

εξωτερικού μέρους του και την δημιουργία πλάσματος. Το θερμό πλάσμα κινείται προς

τα έξω του σφαιριδίου με αποτέλεσμα να συμπιέζει το υπόλοιπο του σφαιριδίου προς

το κέντρο. Το γνωστό φαινόμενο πυραύλου, δράση-αντίδραση. Με τον τρόπο αυτό τα

εξωτερικά στρώματα που εκτοξεύονται προς τα έξω, ωθούν τα εσωτερικά που καταρ-

ρέουν με μετάλη ταχύτητα προς το κέντρο του. Κατά τη διαδικασία αυτή η πυκνότητα

ρευστού και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σφαιριδίου αυξάνονται δραστικά φτάνο-

ντας έως και τους 100.000.000 βαθμούς Κελσίου, παράγοντας ένα κρουστικό σφαιρικό

κύμα, που με τις κατάλληλες αρχικές συνθήκες μπορούν να δώσουν την απαραίτητη

ενέργεια, ούτως ώστε να έχουμε αυτοανάφλεξη και να πραγματοποιηθούν θερμοπυρη-

νικές αντιδράσεις και άρα την διαδικασία της αδρανειακής σύντηξης και φέρει το όνομα

Inertial Confinement Fusion(ICF) στη διεθνή βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση το
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πρόβλημα είναι όμοιο με αυτά που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την εργασία, αν σε κυ-

λινδρική γεωμετρία, επιβάλουμε υψηλή θερμοκρασία στις εξωτερικές κυψέλες της και

χαμηλή στις εσωτερικές.

Εμείς δε θα κάνουμε αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της αδρανειακής σύντη-

ξης, ωστόσο θα ελέγξουμε τα αποτελέσματα που δίνει η θεωρία των πολλαπλών ρευ-

στών σε καταστάσεις που έχει παρατηρηθεί η αδρανειακή σύντηξη. ΄Οπως καταγράφο-

νται οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιείται η αδρανειακή σύντηξη, ο στόχος συ-

νήθως έχει μέγεθος μερικά χιλιοστά. Επίσης εφαρμόζουμε εξωτερικά ένα μαγνητικό

πεδίο που είναι εντάσεως 50 Τέσλα. Επιπλέον η θερκοκρασία στην περιφέρεια του

στόχου και πρακτικά για μικρό βάθος (τάξεως 10μm-20μm) αγγίζει τα 80 keV και ε-

ντός μόλις το 1 eV. Τέλος η πυκνότητα σωματιδίων αγγίζει τα 6, 1 ·1028
(σωματίδια ανά

κυβικό μέτρο). Για τις εφαρμογές που ακολουθούν απλοποιούμε την εικόνα χωρίζο-

ντας τον χώρο σ΄ αυτόν που είναι η περιοχή υψηλής θερμοκρασίας και σ΄ αυτόν χαμηλής

θερμοκρασίας. Αυτές είναι και οι αρχικές συνθήκες που επιλέξαμε για να εφαρμόσουμε

την προσέγγιση των πολλαπλών ρευστών.

Με λίγα λόγια εφαρμόσαμε αρχικές συνθήκες που απαντώνται σε πειράματα αδρα-

νειακής σύντηξης. Το μοντέλο αυτό είναι σε μία διάσταση(1-D) κυλινδρικής γεω-

μετρίας(r-διάσταση) και το σημείο ασυνέχειας των αρχικών συνθηκών βρίσκεται στη

μέση χωρίζοντας τη γεωμετρία σε δύο, ίσα μεταξύ τους, μέρη. Οι επιλεγμένες αρχικές

συνθήκες είναι αυτές που αναφέραμε παραπάνω. Εικονικά μπορούμε τις να δούμε ως

εξής:

Μαθηματικά καταγράφονται ως εξής.

n = 6.1 · 1028m−3
, η αριθμητική πυκνότητα σε όλο το χώρο

B = 50T
T = 80keV για r ≥ 0.5mm
T = 1eV για r ≤ 0.5mm
΄Οπως θα δούμε παρακάτω στο Σχήμα 6.12, το ρευστό χρειάζεται μόλις 0.24 nsec

από τη στιγμή που θα αφεθεί το σύστημα ελεύθερο, για να φτάσει στο κέντρο του

μικρού σφαιριδίου. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους:

1. Η διαφορά θερμοκρασίας στις αρχικές συνθήκες είναι πάνω από τέσσερις(4)

τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει περισσότερη πίεση στο εσωτερικό

του σφαιριδίου και άρα ταχύτερες μεταβολές.

2. Το μαγνητικό πεδίο είναι μία(1) τάξη μεγέθους μεγαλύτερο σε σχέση με το

μαγνητικό πεδίο στα προηγούμενα κεφάλαια

3. Τέλος τώρα το σφαιρίδιο είναι κατά τρεις(3) τάξεις μεγέθους μικρότερος, επο-

μένως κάθε μεταβολή φαίνεται γρηγορότερα σε σχέση τους κύκλους ακτίνας ενός

μέτρου των ενοτήτων 5.1, 5.2 και 6.1 .

Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν θα παρατηρήσουμε ότι η εξέλιξη του φαι-

νομένου συμβαίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με πριν, ωστόσο το
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ενδιαφέρον εδώ είναι η συμπίεση του ρευστού. Πιο συγκεκριμένα, κατά την κατάρρευ-

ση, το ρευστό συμπιέζεται πάνω από 12 φορές σε σχέση με την αρχική του πυκνότητα.

Η συμπίεση είναι τεράστια αν τη συγκρίνουμε με τους υπολογισμούς που εργαζόμα-

σταν στα προηγούμενα κεφάλαια, ωστόσο ακόμα κι αυτό παρακάτω θα αλλάξει. Βέβαια

εδώ η γεωμετρία είναι κυλινδρική και όχι καρτεσιανή, οπότε το μέγιστο όριο συμπίεσης

περιμένουμε να είναι διαφορετικό του 4. Εν γένει το όριο συμπίεσης σε κυλινδρική γε-

ωμετρία είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο να βρεθούν συνθήκες

Rankine-Hugoniot στο σημείο r = 0.

Σχήμα 6.12: Κατανομή αριθμητικής πυκνότητας ηλεκτρονίων(αριστερά) και ι-

όντων(δεξιά) σε διάφορες χρονικές στιγμές

Παρατηρούμε ότι η κατανομή της πυκνότητας ιόντων δεν διαφέρει από αυτή των

ηλεκτρονίων κι αυτό είναι κάτι αναμενώμενο μετά από τα αποτελέσματα του κεφαλαίου

5 και 6. Βεβαίως ο χρόνος είναι πολύ μικρός(≈ 0.5nsec) για να υπάρξει αισθητή μείωση

των ιόντων λόγω παραγωγής των σωματιδίων α. Πρέπει να τονίσουμε ότι το μέγιστο

της παραγωγής ενέργειας στην αδρανειακή σύντηξη συμβαίνει σε χρόνους τάξης 1nsec
και σε μερικές περιπτώσεις 10nsec. Στα δικά μας αποτελέσματα υπάρχει μείωση, αλλά

είναι ανεπαίσθητη σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Παρατηρούμε ακόμα ότι τη στιγμή της κατάρρευσης η πίεση των ιόντων στο r = 0
είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των ηλεκτρονίων. Για την ακρίβεια κατα-

λαμβάνει την πλειονότητα της συνολικής πίεσης, κι αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί

και στα προηγούμενα κεφάλαια. Αν κοιτάξουμε τις εξισώσεις διατήρησης ενέργειας η-

λεκτρονίων και ιόντων θα δούμε ότι οι ενέργειες εξαρτώνται από το γινόμενο urEr.
Στα ηλεκτρόνια κινούνται με κατεύθυνση αντίθετη με αυτή του πεδίου, ενώ τα ιόντα

με κατεύθυνση ίδια με αυτή του πεδίου. Προκύπτει λοιπόν από τις εξισώσεις ότι στην

περίπτωση των ιόντων η συσσωρευμένη στο κέντρο πίεση ενισχύεται λόγω φορτίου,
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σε αντίθεση με τα ηλεκτρόνια, όπου η πίεση προς το κέντρο εμποδίζεται. Κάτι επίσης

ενδιαφέρον βρίσκεται στο δεξιό διάγραμμα όπου φαίνεται ότι η μαγνητική πίεση, αν και

έχουμε ένταση μαγνητικού πεδίου 50 Τέσλα, είναι σχεδόν 5 τάξεις μεγέθους μικρότερη

από την ολική πίεση, αλλά και από τις πιέσεις ηλεκτρονίων και ιόντων. Σε αντίθεση

λοιπόν με τα προηγούμενα κεφάλαια, εδώ η μαγνητική πίεση δεν παίζει κυρίαρχο ρόλο.

Σχήμα 6.13: Αριστερά οι κατανομές πίεσης ηλεκτρονίων(κόκκινο), ιόντων(πράσινο)

και ολικής πίεσης(μπλε) στη στιγμή της κατάρρευσης(0.23nsec). Δεξιά η κατανομή

της ολικής πίεσης(κόκκινο) και της μαγνητικής πίεσης(μπλε) την ίδια στιγμή

΄Οπως θα δούμε προχωρόντας στο Σχήμα 6.14, η κατανομή αριθμητικής πυκνότητας

των α κινείται σε επίπεδα 3 τάξεις μεγέθους πιο κάτω από αυτά των ηλεκτρονίων και

ιόντων. Αυτό εξηγεί και την ομοιότητα των διαγραμμάτων του Σχήματος 6.13. Βεβαίως

η παραγωγή των α είναι μεγάλη αν αναλογιστούμε ότι έχουν περάσει μόλις 0.23 nsec
στο τελευταίο στιγμιότυπο, ωστόσο είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με τις πυκνότητες

ηλεκτρονίων και ιόντων για να φανεί τόσο άμεσα η μείωση των τελευταίων. Για να

φανεί η μείωση των ιόντων λόγω παραγωγής α, θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει

χρόνος της τάξης των 10 nsec. Αυτό συνδέεται και με την αύξηση της θερμοκρασίας,

καθώς όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο περισσότερες αντιδράσεις θα συμβαίνουν.

Ωστόσο σε τέτοιους χρόνους η θερμοκρασία δεν είναι ακόμα αρκετά υψηλή για να

παραχθούν μεγάλες ποσότητες των α.

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 6.14(β) παρατηρούμε ότι η ένταση της πίεσης των α είναι

κάπου ενδιάμεσα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Για την ακρίβεια είναι 2 τάξεις μεγέθους

μικρότερη από την ένταση ιόντων, και 3 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από τη μαγνητική

ένταση. Παράλληλα κινείται στα ίδια πλαίσια με την ένταση των ηλεκτρονίων, ωστόσο

είναι βέβαιο ότι όσο θα παράγωνται α, τόσο η πίεσή τους θα μεγαλώνει, σε αντίθεση

με την ένταση των ηλεκτρονίων που θα παραμένει στα ίδια πλαίσια.
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Σχήμα 6.14: Αριστερά η κατανομή αριθμητικής πυκνότητας των α σε διάφορες χρονικές

στιγμές. Δεξιά η κατανομή της πίεσης των α σε διάφορες χρονικές στιγμές

Σχήμα 6.15: Αριστερά η κατανομή θερμοκρασίας των α σε διάφορες χρονικές στιγμές.

Δεξιά οι κατανομές ταχυτήτων των τριών ρευστών στην κατευθυνση φ τη χρονική

στιγμή 0.23μsec

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία των α, στο Σχήμα 6.15 παρατηρούμε ενώ παράγο-

νται με ενέργεια 3.5MeV, η θερμοκρασία τους κινείται σε χαμηλά πλαίσια στο πέρας

του χρόνου. Αυτό γιατί τα α γεννούνται με ενέργεια, η οποία κατανέμεται στον όρο

της εσωτερικής ενέργειας των εξισώσεων. Βεβαίως θερμοκρασία υπάρχει λόγω ύπαρ-
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ξης μιας μέσης κινητικής ενέργειας. Η θερμοκρασία αυτή είναι αρχικά υψηλή, ωστόσο

καθώς γίνεται η ανάκρουση του ρευστού των α, η θερμοκρασία τους εκτονώνεται και

πέφτει σε χαμηλά επίπεδα. Αν θέλουμε να παρατηρήσουμε μεγάλη αύξηση στη θερμο-

κρασία, θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει πάνω από 1nsec[6]. Προχωρώντας αξίζει

να παρατηρήσουμε και την ταχύτητα των ρευστών στην κατεύθυνση φ. Είναι εμφανές

ότι οι ταχύτητες ηλεκτρονίων και ιόντων κινούνται κατά μέτρο μία τάξη μεγέθους κάτω

από αυτή των α. Το στιγμιότυπο του Σχήματος 6.15(β) συμβαίνει κατά την κατάρρευ-

ση του ρευστού στο κέντρο(r = 0) και σε αυτή τη χρονική στιγμή, στα α, είναι έντονη

η περιστροφική κίνηση σε αντίθεση με την ακτινική. Αυτό συμβαίνει διότι τα α, εκ

παραδοχής, δημιουργούνται με υψηλή ενέργεια 3.5MeV όπως αναφέραμε και παραπάνω.

Τέλος η κατανομή του μαγνητικού πεδίου στο Σχήμα 6.16 ακολουθεί και πάλι την

κατανομή των αριθμητικών πυκνοτήτων του σχήματος 6.13 λόγω του ότι και πάλι είναι

παγωμένο στη ροή των ρευστών. Το ενδιαφέρον εδώ είναι στο ότι ενώ ξεκινήσαμε

με ένταση 50 Τέσλα, το μαγνητικό πεδίο συμπιέζεται στο κέντρο παραπάνω από 20

φορές, υπερβαίνοντας τα 1000 Τέσλα. Βεβαίως το σύστημα εδώ έχει συνθήκες στερεού

πλάσματος κι αυτό είναι εφικτό[7], ωστόσο δεν παύει να είναι κάτι το διαφορετικό αν

θυμηθούμε τις συμπιέσεις που παρατηρήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. ΄Οσο για

τους ρυθμούς αντίδρασης, αυτοί που παρουσιάζονται είναι μειωμένοι κατά 36 τάξεις

μεγέθους. Αυτό έγινε ούτως ώστε να μπορούν να αποδοθούν τεχνικά σωστά μιας και τα

απόλυτα νούμερα ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Το παρατηρούμενο φαινόμενο όμως παραμένει

ίδιο και προδίδει ότι τα περισσότερα σωματίδια θα παραχθούν εκεί που υπάρχει το

εμπρόσθιο κρουστικό κύμα, επομένως υπάρχει συμφωνία και με το 6.15(α) διάγραμμα.

Σχήμα 6.16: Αριστερά η κατανομή του μαγνητικού πεδίου σε διάφορες χρονικές στιγ-

μές, δεξιά οι ρυθμοί αντίδρασεις δευτερίου-τριτίου 1036
φορές μικρότεροι

Σημείωση: Αξίζει να αναφέρουμε ότι αντίστοιχοι υπολογισμοί σε καρτεσιανή γεω-
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μετρία έχουν γινει στο παρελθόν και έχουν δημοσιευθεί[8].



Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε αριθμητικά αποτελέσματα για κρουστικά κύματα

σε μαγνητισμένο πλάσμα σύντηξης με δύο προσεγγίσεις, α) τη Μαγνητοϋδροδυναμι-

κή(ΜΥΔ) και β) την προσέγγιση δύο ρευστών. Η πρώτη αντιμετωπίζει το πλάσμα σαν

ένα οιονεί ουδέτερο ρευστό που εμπεριέχει ίσο αριθμό ιόντων και ηλεκτρονίων, ενώ

η δεύτερη σαν ένα σύμπλεγμα πολλαπλών ρευστών(ηλεκτρόνια αρνητικά φορτισμένα,

ιόντα θετικά φορτισμένα). Η ΜΥΔ προσέγγιση είναι μια απλοποίηση της προσέγγισης

δύο ρευστών. Και οι δύο προσεγγίσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο γεωμετρίες μιας

διάστασης, την καρτεσιανή και την κυλινδρική.

Η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου έχει διαφορετική σημασία ανά θεωρία, κα-

θώς στη ΜΥΔ παρατηρούμε μόνο όρους ανάλογους του B2
ως προς το μαγνητικό

πεδίο. ΄Ετσι το πρόσημο του πεδίου δεν παίζει σημαντικό ρόλο, παρά μόνο η έντασή

του. Από την άλλη στη θεωρία δύο ρευστών υπάρχουν όροι όπως ο u × B, πράγμα

που καταδεικνύει ότι τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα ως προς τη φορά του πεδίου.

Ακόμα η δεύτερη θεωρία, όπως παρατηρήσαμε, μας δίνει πληροφορίες για τις ταχύτη-

τες των ρευστών, αλλά και τα ηλεκτρικά πεδία, στις κατευθύνσεις φ και/ή y, ανάλογα
με την επιλεγμένη γεωμετρία. Επιπλέον δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γε-

γονός ότι στη ΜΥΔ θεωρία το μαγνητικό πεδίο υπολογίζεται μέσω του νόμου Ohm
και μίας εξίσωσης Maxwell εν αντιθέσει με τη θεωρία δύο ρευστών, όπου το πεδίο

υπολογίζεται κατευθείαν από την εξίσωση Faraday. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η

δεύτερη θεωρία είναι για πολλούς λόγους πληρέστερη και ουσιαστικότερη σε σχέση

με την πρώτη. Γι΄ αυτό το λόγο επιλέξαμε και αυτή τη θεωρία για να εργαστούμε στη

σύντηξη, εισάγοντας επιπλέον και τα παραγώμενα από τις πυρηνικές αντιδράσεις σω-

ματίδια α ως ένα επιπλέον ρευστό. Διότι εκτός των άλλων, η θεωρία πολλών ρευστών

είναι αυτοσυνεπής. ΄Οσα ρευστά κι αν υπάρξουν, όσο δύσκολος κι αν είναι ο χειρισμός

του συστήματος εξισώσεων που προκύπτει, το ίδιο το σύστημα εξισώσεων παραμένει

συνεπές, σε αντίθεση με τη ΜΥΔ θεωρία, όπου είναι πολύ δύσκολο να μελετηθούν οι

πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης. Αυτό γιατί το πλάσμα αποτελείται από ένα ουδέτε-

ρο ρευστό, επομένως για να περιγράψουμε τα σωματίδια α και τις αντιδράσεις τους θα

πρέπει να συνδέσουμε τον κώδικα ΜΥΔ με ένα κώδικα βασισμένο στην κινητική θεωρία
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(π.χ. particle in a cell codes).
Κατ΄ αρχάς γνωρίζουμε ότι η αριθμητική μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι α-

ξιόπιστη, καθώς παράγει αποτελέσματα που συμφωνούν με την αναλυτική λύση που

προκύπτει από τις σχέσεις Rankine-Hugoniot. Είναι αποτελεσματική καθώς μπορεί να

επεκταθεί όπως είδαμε στην προσέγγιση δύο ρευστών και να παράγει εξίσου σωστά,

αλλά και πληρέστερα, αποτελέσματα. Αυτό γιατί όπως είδαμε μπορούμε να πάρουμε

πληροφορίες για τις ταχύτητες του ρευστού και τα ηλεκτρικά πεδία στις κατευθύνσεις

φ και y. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαληθεύσουμε κομμάτια φυσικής που

δεν μπορούμε με τη ΜΥΔ προσέγγιση. Τέλος η μέθοδος είναι εύρωστη διότι μπορεί

να παράγει αποτελέσματα με διαφορά στις αρχικές συνθήκες θερμοκρασίας έως και 8

τάξεις μεγέθους χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης δύναται να ικανοποιήσει μια προσέγ-

γιση με ακόμη περισσότερα ρευστά. Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να δωθεί κι ο

απαραίτητος χρόνος, καθώς η προσέγγιση δύο ρευστών είναι υπολογιστικά ακριβή. Σε

αντίθεση με τη ΜΥΔ, που τα αποτελέσματα λαμβάνονται πολύ πιο σύντομα, η δύο ρευ-

στών χρειάζεται πολλαπλάσιο χρόνο(cpu-time). Μάλιστα ο λόγος που στο κεφάλαιο

6 κάναμε την προσέγγιση των δύο ιόντων σε ένα με μια ενδιάμεση μάζα, ήταν ο χρόνος

που κερδίσαμε σε σχέση με τον απαιτούμενο χρόνο που θα χρειαζόταν ένας κώδικας

με παραπάνω ρευστά.

Συγκρίναμε μεταξύ τους τις προσεγγίσεις ΜΥΔ και δύο ρευστών. Παρατηρήσαμε

ότι με βάση τα αποτελέσματά μας, σε όμοιες αρχικές συνθήκες τα αποτελέσματα είναι

όμοια. Σε ίσους χρόνους τα ρευστά κινούνται με την ίδια ταχύτητα και τα φυσικά με-

γέθη τους(πυκνότητα, πίεση, μαγνητικό πεδίο κ.τ.λ.) έχουν τις ίδιες εντάσεις. Ωστόσο

η προσέγγιση δύο ρευστών παρέχει αποτελέσματα με καμπύλες που δεν είναι τόσο αιχ-

μηρές όσο αυτές της ΜΥΔ, όπως είδαμε και αιτιολογήσαμε παραπάνω. Επιπλέον η ίδια

θεωρία μας δίνει πληροφορίες ξεχωριστά για τα ρευστά ιόντων και ηλεκτρονίων, καθώς

υπάρχει διάκριση τόσο μάζας όσο και φορτίου. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται και

μάλιστα τα αποτελέσματα μας δίνουν τη φυσική(βλ. ηλεκτρομαγνητικά πεδία κ.ά.) πίσω

από αυτή τη διάκριση.

Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο των α, εκεί παρατηρήσαμε ότι το μαγνητικό πεδίο παίζει

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης παρατηρήσαμε ότι το φαινόμενο

της παραγωγής των α εξελίσσεται αρκετά γρήγορα, καθώς μετά από μισό μsec που περ-

νά παράγεται πυκνότητα ρευστού 1013m−3
από ρευστό ιόντων πυκνότητας 1021m−3

.

Παράλληλα παρατηρήσαμε ότι οι αντιδράσεις δευτερίου-δευτερίου(D-D) είναι κατά τρεις

τάξεις λιγότερο πιθανές με βάση τις αρχικές μας συνθήκες και γι΄ αυτό δεν τις συμπε-

ριλάβαμε στους υπολογισμούς μας. Ακόμη σε καταρρέον ρευστό ιόντων κυλινδρικής

γεωμετρίας, είδαμε ότι τα α παράγονται στο εξωτερικό μέρος της γεωμετρίας και όχι

κοντά στο σύνορο r=0. Αυτό συμβαίνει διότι στο εξωτερικό μέρος η αριθμητική πυ-

κνότητα ρευστού ιόντων και η θερμοκρασία είναι κατά πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με

αυτές στο εσωτερικό μέρος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάρρευση. Φυσιο-

λογικό είναι η παραγωγή των α να γίνεται εκεί όπου υπάρχουν περισσότερα ιόντα και

μεγαλύτερη θερμοκρασία και μάλιστα να επηρεάζεται και από το εφαρμοζόμενο μαγνη-

τικό πεδίο και την πίεση που ασκεί αυτό στο σύστημα. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η
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ένταση των ηλεκτρικών πεδίων γίνεται μέγιστη στο σημείο του εμπρόσθιου κρουστι-

κού κύματος. Ακόμη λόγω της προσέγγισης πολλαπλών ρευστών είδαμε ότι τα ιόντα

θερμαίνονται περισσότερο από τα ηλεκτρόνια στο χώρο που συμπιέζεται το πλάσμα,

κάτι που δεν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε με τη ΜΥΔ προσέγγιση.

Με βάση όλα τα παραπάνω κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε ότι η προσέγγιση

δύο ρευστών είναι αποτελεσματική, αλλά και ακριβή ως προς το χρόνο που χρειάζεται.

Από την άλλη η ΜΥΔ προσέγγιση, που είναι μια απλοποίηση της προσέγγισης δύο

ρευστών, δίνει σωστά αποτελέσματα και είναι πιο γρήγορη στους υπολογισμούς. Βέβαια

στο τέλος της ημέρας η επιλογή ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις γίνεται με βάση τις

ανάγκες και τις προτεραιότητες του καθενός. Και οι δύο είναι χρήσιμες και σίγουρα η

αριθμητική μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε είναι εύρωστη.



64 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Κεφάλαιο 8

Βιβλιογραφία

1. Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Ple-
num Press, New York, 1974, ISBN: 0-306-41332-9.

2. H.S.Bosch and G.M.Hale, "Improved formulas for fusion cross-sections and
thermal reactivities", Nuclear Fusion, 32 (4) 611-631, 1992. DOI: 10.1088/0029-
5515/32/4/I07

3. Stefano Atzeni and J’u’rgen Meyer-Ter-Vehn, The Physics of Inertial Fusion,
Beam physics interaction, hydrodynamics, hot dense matter, International se-
ries of monographs on physics-125. Oxford University Press, New York, 2004,
ISBN: 0198562640

4. Frank H. Shu, The Physics of Astrophysics, A series of books in Astronomy.
University Science Books, California, 1992, ISBN: 0-935702-65-2.

5. Randall J. Leveque, Finite-Volume Methods for Hyperbolic Problems, Cam-
bridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, 2004,
ISBN: 0-511-04219-1.

6. P.Lalousis, G.N.Throumoulopoulos and G.Poulipoulis, "Alpha heating in ma-
gnetic and inertial confinement fusion", 43rd EPS Conference on Plasma Phy-
sics, Lauven Belgium, ECA Vol. 40A, 2016.

7. O.V.Gotchev, J.P.Knauer, P.Y.Chang, N.W.Jang and M.J.Shoup et al., "Se-
eding magnetic fields for laser-driven flux compression in high-energydensity
plasmas", AIP, Review of Scientific Instruments, 80 (043404) 1-9, 2009. DOI:
10.1063/1.3115983

8. P.Lalousis, H.Hora, S.Eliezer, J.-M. Martinez-Val, S.Moustaizis, G.H.Miley
and G.Mourou, "Shock mechanisms by ultrahigh laser accelerated plasma blo-
cks in solid density targets for fusion", Physics Letters A, 377 (12) 885-888,
2013. DOI: 10.1016/j.physleta.2013.01.037

65


