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 (SVDمقدار تکین) تجزیه روش تعیین عدد مود پالسما به
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)مگنتوهیدرودینامیک(  MHDتاکنون ساختار فضایی و تکامل زمانی مودهای :چکيده

های آزمایشی الهای طیفی از سیگنبا استفاده از تکنیک های همجوشی پالسمادر دستگاه

گرفت، اما در این پژوهش از یک تکنیک جدید به نام تکنیک تجزیه مورد بررسی قرار می

و تعیین ساختار فضایی و تکامل  MHDهای ( برای تشخیص مودSVDمقدار تکین)

و  (SVD). مقادیر تکین شداستفاده  IR-T1در توکامک زمانی مودهای پالسما

محورهای اصلی)مثل مقدار ویژه و بردار ویژه( که از این روش به دست آمد، شامل 

از  میرنفهای کویلباشد. در این تحقیق با آنالیز دادهمی MHDاطالعاتی درباره مود 

و گسیختگی  MHDمطالعه ناپایداری  به SVDوسیله تکنیک به IR-T1تخلیه توکامک

های پیچکه نوسانات مغناطیسی دریافتی از سیم شداین  پالسما پرداخته شد و نتیجه

دلیل شوند که این امر بههای زمانی دچار توقف ناگهانی میمیرنف در یک سری از بازه

گردد. با باشد که باعث تغییر ساختار مغناطیسی پالسما میوجود یک مود ناپایداری می

 .پرداخته شدها راحتی به تشریح سیگنالبه SVDاستفاده از روش 

های میرنف، ناپایدداری مگنتوهیددرودینامیک   پالسمای توکامک، پیچه :يديکل واژگان

(MHD( مود پالسما و روش تجزیه مقدار تکین ،)SVD.) 

 مقدمه

ی موقعیت و شکل پالسما است که نقش اساسی در ثبات و پایداری پالسما یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی در توکامک، مطالعه

باشد که از می 1های میرنفگیرد، پیچهکند. یکی از ابزارهای مهمی که برای مطالعه پالسما مورد استفاده قرار میرا ایفا می

ی آرایش باشد. این مودها بوسیله(، میm,nای )مودهای قطبی و چنبرهتعیین ها، آنالیز مود پالسما، کاربردهای مفید این پیچه

ها های دریافتی از پیچهبراساس آنالیز سیگنال آیند.دست میبه ی خألهای میرنف در اطراف محفظهای پیچهقطبی و چنبره

                                                           
1. Mirnov Coils 
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ها توانند از آنهای میرنف، پژوهشگران به راحتی میبرد. به دلیل سادگی نسبی پیچهشکل و موقعیت پالسما پیتوان به می

شوند های مختلف، داخل و یا خارج محفظه پالسما توزیع میشان در موقعیتاستفاده کنند و به خاطر سایز جمع و جور و متراکم

آیند. البته باید خاطر نشان کرد که سطح پالسما صاف و هموار نیست و با اب میو گزینه خوبی برای آنالیز ساختار مود به حس

های های زمانی یا همان سیگنالگذارند و همراه با سریهای میرنف تأثیر میهمراه است، این نویزها نیز بر روی پیچه نویز

ها را شناسایی و محاسبه تکرار فرکانس آن توانهای پردازش سیگنال میشوند که از طریق تکنیکمغناطیسی آشکارسازی می

ها، انتخاب یک تکنیک مناسب برای پردازش های خروجی از این پیچهکرد. بنابراین نخستین گام برای تفسیر دقیق سیگنال

های زمانی روشی مناسب و جدید برای آنالیز سری 1(SVDباشد. تکنیک تجزیه مقدار تکین )ها )پردازش سیگنال( میداده

(، سطح انرژی و پاالیش نویزها استفاده mباشد. از این تکنیک برای تعیین عدد مود پالسما )های میرنف میریافتی از پیچهد

باشد و این تغییرات یا به در پالسما بررسی تغییرات نوسانات پالسما می 2MHDهای های تشخیص ناپایدارییکی از راه .شودمی

شوند یا به صورت تغییر در دامنه. تغییر در فرکانس ناشی از اعوجاجات سطح پالسما است ولی صورت تغییر در فرکانس ظاهر می

مود پالسما بر اساس شکل مقطع  باشد.در دامنه ناشی از اعوجاجات درونی مثل ایجاد جزایر مغناطیسی و یا مودهای بالونی می

های آن بیانگر عدد مود به صورت یک گل است که تعداد گلبرگ "شود. مقطع عرضی پالسما تقریباعرضی پالسما مشخص می

m به دست آمد، ناپایدار بودن پالسما مطرح  3باشد، پالسما پایدار خواهد بود ولی اگر بیشتر از  3باشد. اگر عدد مود کمتر از می

 [.1شود]می

-IRهای میرنف موجود در توکامدک  هایی است که به طور تجربی توسط پیچهاز سیگنال mهدف از این پژوهش تعیین عدد مود 

T1 گیری شده است. کاهش خطا در تعیین با حداقل خطا اندازهm در این های پایین همراه با نویز بسیار مهم است و در سیگنال

ایدن پدروژه،    از طرفدی . بررسدی شدد  تعیین عددد مدود آن   همچنین شکل و موقعیت پالسما و ، SVD با استفاده از تکنیک پروژه

ها،  به خصوص تحلیل دقیقی که روی سداختارهای مدود   های مغناطیسی دریافت شده از پیچههای فضایی و زمانی سیگنالویژگی

 دهد.نوسانات مغناطیسی انجام شده است را ارائه می

 

 (SVD) تکينتجزیه مقدار روش  

برای محاسبات ماتریس، آنالیز هارمونیک،  "باشد که معموال(، یک الگوریتم جبر خطی قدرتمند میSVDتجزیه مقدار تکین ) 

ی بردارهای های غالب و منسجم را با محاسبه، توانایی استخراج ویژگیSVDشود. الگوریتم آمار و پردازش سیگنال استفاده می

تواند برای فیلتر کردن ها را داراست. این تکنیک مییک ماتریس کوواریانس برای هر ماتریس از دادهی ویژه و مقادیر ویژه

 کار گرفته شود.های نویزی نیز بهداده

 

𝑀یک ماتریس ) × 𝑁A(که طوری، بهM  عددسطر وN تواند به عندوان فداکتوری از سده مداتریس     عدد ستون، میTA=USV 

𝑀امد ماتریس متع Uشرح داده شود.  × 𝑀 ،S  ماتریس قطری𝑀 × 𝑁  وTV  ترانهاد مداتریس متعامددV    اسدت کده𝑁 × 𝑁 

شود که اطالعدات فضدایی   ( نامیده میPAs، محورهای اصلی )Vبرای کاربردهای پردازش سیگنال، بردارهای ستون  [.2باشد]می

( نامگذاری شدده  PCsماتریس اجزاء اصلی )( USضرب )حاصل Uدر امتداد  Aکنند. تصویر مربوط به اجزاء سیگنال را حمل می

مقادیر ، Sدر ماتریس قطری  isدهند. عناصر هایشان تکامل زمانی سیگنال را در طول محورهای اصلی متناظر را میاست و ستون

                                                           
2. Singular Value Decomposition  

 

1. Magneto Hydro Dynamics  
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-ییو فضدا  Uسدتون  -ی اجزاء متناظر با هدر دو بردارهدای زمدانی   باشند که به صورت نزولی و متناسب با دامنه( میSVsتکین )

 آیند.  به دست می TAAیا  ATAی غیر صفر از مربع مقادیر ویژه  Aشوند. مقادیر تکین ذخیره می Vستون 

𝐴𝐴𝑇𝑈 = (𝑈𝑆𝑉𝑇)(𝑉𝑆𝑈𝑇)𝑈 = 𝑆2𝑈 
𝐴𝑇𝐴𝑉 = (𝑉𝑆𝑈𝑇)(𝑈𝑆𝑉𝑇)𝑉 = 𝑆2𝑉 

طدور  شدود. بده  راحتی انجام میکند و آنالیز سیگنال بهاین است که ساختار فضایی را از تکامل زمانی جدا می SVDزیبایی روش 

کنند و مربع مقدادیر تکدین، یدک مقیداس از محتدوای      ، ساختار فضایی را کنترل میVتکامل زمانی و ماتریس   Uکلی، ماتریس 

 باشد.انرژی مود می

لگدوریتم  دهند که توسط ارا تشکیل می Aاند، ماتریس های مغناطیسی ثبت شدهای از پروبهای زمانی که توسط مجموعهسری 

SVD [. خروجی آنالیز 3شوند]تجزیه و تحلیل میSVD تواند توسدط یدک سدیگنال سینوسدی بده نماینددگی از یدک مدوج         می

,𝑥(𝜃متحرک به شکل  𝑡) = cos(𝑚𝜃 − 2𝜋𝑓𝑡)    امتحان شود. اگر این مدوجx(θ, t)      شدامل یدک هارمونیدک فضدایی𝑚 

𝜃𝑗  "الفاصله مثالی متساویمغناطیسی که در موقعیت قطبی با زاویه تا پروب Nباشد و با  =
2𝜋(𝑗−1)

𝑁
در کنار هم قدرار دارندد    

  توان به صورت زیر نوشت.های ماتریس را میآشکارسازی شده باشد، داده

𝑋𝑖𝑗 =
1

√𝑀
cos[

2𝜋𝑚

𝑁
(𝑗 − 1) − 2𝜋𝑓𝑡𝑠(𝑖 − 1)] 

i و های زمانی ی سریدهندهاندیس سطر، نشانj است. برای مقاصدد کداربردی، سدری     ی ویژهاندیس ستون، مربوط به یک زاویه

با یک فاکتور  stدر هر  Mزمانی 
1

√𝑀
های مرتدب شدده را   ی زیر، یک مجموعه از دادهنمونه برداری شده است. رابطه بهنجار شده، 

𝑀با ابعاد  Xدر ماتریس مستطیلی  × 𝑁 آورد.وجود میبه  

𝑋 =
1

√𝑀
[

𝑥1(0) ⋯ 𝑥𝑁(0)
⋮ ⋱ ⋮

𝑥1((𝑀 − 1)𝑡𝑠) ⋯ 𝑥𝑁((𝑀 − 1)𝑡𝑠)
] 

کند که توسط یک جفت از های سینوس و کسینوس تجزیه میرا در پایه 𝑚، مود فضایی SVDبا استفاده از  Xفاکتورگیری 

𝑁√مقادیر ویژه با مقادیری برابر 

2
ست ( انجام شده اPAsدر داخل اولین دو محور اصلی ) 𝑚اند. ساختار فضایی نشان داده شده  

 های فوریه نیز مطابقت دارد.که با پایه

و  𝑓𝑙، فرکانس چرخشی 𝑚𝑙نهی کسینوسی از عدد مود با یک برهم 𝑋های با وجود دو یا چند مود هارمونیک، ماتریس داده   

 [.4شود]ساخته می 𝜇 یبا دامنه 𝜎𝑖𝑗با یک نویز سفید اضافی  𝑎𝑙ی دامنه

𝑋𝑖𝑗 =
1

√𝑀
∑ 𝑎𝑙

𝑙

cos[
2𝜋𝑚𝑙

𝑁
(𝑗 − 1) − 2𝜋𝑓𝑙𝑡(𝑖 − 1)] + 𝜇𝜎𝑖𝑗 

دست کنند، که یک جفت مقادیر ویژه از رابطه زیر بهی یک جفت از مقادیر ویژه شرکت میبه وسیله 𝑓𝑙با فرکانس  𝑚𝑙هر مود 

  آیند.می

𝑠𝑙 =
√𝑁

2
𝑎𝑙 

)ی موج باال بطهی مقادیر ویژه و بهنجار کردن راتوان به طور مستقیم از طریق رابطهرا می 𝑎𝑙ضرایب دامنه 
1

√𝑀𝑁
دست آورد. به( 

شوند. با کمک الگوریتم ها خیلی کوچک هستند، به عنوان نویز در نظر گرفته میای که در مقایسه با تعداد کمی از آنمقادیر ویژه

SVD توان این نویزهای نامطلوب را از سیگنال حذف کرد. می 
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 هاآناليز داده

باشد که ی هوا میبه کار رفته است. این توکامک، کوچک با هسته IR-T1های دریافتی از توکامک این آنالیز برای داده

 ( آمده است. 1پارامترهای آن در جدول )

 IR-T1(: پارامترهای توکامک 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

( در اطراف محفظه خأل برای آشکارسازی تغییرات 1درجه مانند شکل ) 33پیچه میرنف با توزیع قطبی  IR-T1 ،12در توکامک    

 . شدانتخاب  MHDبرای آنالیز مودهای  #4413111348اند. شات میدان مغناطیسی قطبی نصب شده

 

دلیل موقعیت پالسما و شکل آن در محفظه و یا بده دلیدل اثدرات بدالونی روی سدطح      های بسیار بزرگ و یا کوچک، بهبرای دامنه

کریپت متلدب  در اسد  ،هدا نرمدال  خارجی، ممکن است در تعیدین عددد مدود بدا اشدتباه مواجده شدویم. از ایدن رو تمدام سدیگنال          

(MtlabScript ذخیره )و روش  شدSVD  افزار ساختار فضدایی و  . از طریق این نرمشداز طریق کدنویسی در برنامه متلب اجرا

تجزیه و تحلیل شکل و موقعیت پالسما )تعیین به و  آمددست بهی پالسما ی زمانی پایان تخلیهتکامل زمانی پالسما در چهار بازه

 .پرداخته شدزمانی  هایعدد مود( در این بازه

 مقادیر پارامترها

 cm 48 شعاع بزرگ

8/12 شعاع کوچک  cm 

 <T 1 میدان حلقوی

 <ms 38 پالسما جریان

 1313cm3× )1/8-3/7( چگالی الکترون

 های میرنف در اطراف محفظه خأل(: چیدمان پیچه1شکل )
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کده شدروع کداهش جریدان      شد(، مشاهده 2( نشان داده شده است. با توجه به شکل )2جریان پالسمای شات مورد نظر در شکل)

باشدد.  در پالسدما مدی   MHDهدای  یانگر افزایش ناپایداریافتد که همین امر بمیلی ثانیه اتفاق می 38ی از لحظه "پالسما تقریبا

شود اینست که افت و خیزهای زیدادی در جریدان پالسدما وجدود دارد     ( دیده می2البته باید خاطر نشان کرد که آنچه در شکل )

 (.  2یابد )جدولماند و در لحظات دیگر سریع کاهش میطوری که در برخی از لحظات جریان ثابت و پایدار میبه

 

 

 

 

t(ms) 63 63 63 63 04 04 

(kA)PI 60/4 64/4 52/4 52/4 43/4 44/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #4413111348(: جریان پالسمای شات 2شکل )

 ثانیهمیلی 41تا  31(: مقادیر جریان پالسما در لحظات 2جدول )
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گیری شده است را در طول مدت شناسایی و اندازه MP5پیچه میرنف  (، سیگنال تغییرات میدان مغناطیسی که توسط3شکل ) 

های سیگنال مورد نظدر را بده   ، ابتدا دادهSVDدهد که ما برای تعیین عدد مود با استفاده از روش نشان می میلی ثانیه 83زمان 

رسدم محورهدای    . سداختار فضدایی بدا   شدآنالیز  SVDزمان انتخاب و با تکنیک  -های کوواریانس فضاصورت یک ماتریس با پایه

درجده   33ی قطبدی  پیچه مغناطیسی با فاصله 12مشخص شد و چون  𝜋2تا  3در مقابل زوایای  Vاصلی یعنی بردارهای ستون 

. امدا نمدودار تکامدل زمدانی پالسدما،      شدد  و عدد مود پالسما مشخص آمددست بهساختار و موقعیت پالسما  لیکن، بوددر اختیار 

گفته شد، تغییدرات دامنده ناشدی از اعوجاجدات دروندی       "طور که قبالدهد. همانثانیه ارائه میمیلی 1تغییرات دامنه را در مدت 

تدوان بده ایدن    ی پالسما بخصوص زمانی که جریان پالسما در حال کاهش است، مدی که با افزایش دامنهطوریباشد بهپالسما می

تواند بده دلیدل ایجداد جزایدر مغناطیسدی و یدا رشدد        پایداری میباشد و این نادر حال رشد می MHDبرد که ناپایداری نکته پی

 مودهای بالونی باشد.

 
 

 

ها در پالسما، عالوه بر نمودارهای ساختار فضایی و تغییرات دامنده )تکامدل زمدانی( پالسدما از     برای درک بهتر از وجود ناپایداری 

. شدد های زمانی مورد نظر اسدتفاده  های میرنف در بازه( دریافتی از پیچهdB/dtهایی از نمودار تغییرات میدان مغناطیسی )برش

ها، وجود میدان مغناطیسی آشفته اسدت. اخدتالالت مغناطیسدی درون پالسدما بده      شناسایی ناپایداریزیرا یک روش آسان برای 

هدا معمدوال بده صدورت حلقدوی      شوند. ناپایدداری های میرنف آشکارسازی مییابند و با استفاده از پیچهگسترش می سمت بیرون

ولتاژ القا شده در پیچه با میزان تغییدرات میددان مغناطیسدی     کنند، مطابق قانون فارادی،ها عبور میچرخند و از مقابل پیچهمی

(dB/dtمتناسب است پس این چرخش حلقوی یک سیگنال متناوب تولید می )    .کند 

 

 

 

 

 

 

 

 MP5(: سیگنال تغییرات میدان مغناطیسی مربوط به پیچه میرنف 3شکل )
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و نمودار ج تکامل زمانی پالسما  𝑚=3(، نمودار الف تغییرات میدان مغناطیسی، نمودار ب ساختار فضایی با عدد مود 4در شکل ) 

ثانیه با افدزایش و بعدد از آن بدا افدت     میلی 3/31تا  31ی دهد. در نمودار الف از لحظه( نشان می𝑚𝑠 37-31ی زمانی)را  در بازه

نال هدای سدیگ  و این افزایش چنگدک  اددکه این امر کندشدن چرخش پالسما را نشان می بودیمناگهانی میدان مغناطیسی روبرو 

ثانیه به بعدد سدیگنال   میلی 4/31ی . از لحظهبودچرا که جریان پالسما در حال کاهش شت مغناطیسی نشان از رشد ناپایداری دا

که خبدر از   شد. در نمودار ج نیز این تغییرات چشمگیر مشاهده استی قفل شدگی مود و این نشان دهنده رفتتقریبا از بین می

 .  بودزایر مغناطیسی و یا مودهای بالونی هایی مانند جرشد ناپایداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب(

 ب( ج(

ی در بازهو ج( نمودار تکامل زمانی،  𝑚=3(: الف( نمودار تغییرات میدان مغناطیسی، ب( ساختار فضایی پالسما با عدد مود 4شکل )

(𝑚𝑠37-31.) 

 

 

 الف(
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 شدت ثانیه قفل شدگی مدود ادامده دا  میلی 7/37تا  37ی (، در نمودار الف، از لحظه8( مطابق شکل )𝑚𝑠 34-37ی زمانی )دربازه

های مغناطیسی، دامنه پالسما شود اما از این لحظه به بعد عالوه بر افزایش آشفتگیکه این امر در نمودار ج نیز به وضوح دیده می

را نشدان   𝑚=4باشدد. بدا توجده بده نمدودار ب شدکل پالسدما عددد مدود          یداری میی افزایش ناپانیز تغییر کرده که نشان دهنده

درون پالسما را توجیه  و رشد جزایر مغناطیسی MHDدهدکه نامتقارن بودن پالسما همراه با تغییر عدد مود وجود ناپایداری می

 کند.می

 

 
 

 

 

 

 

 

ی در بازهو ج( نمودار تکامل زمانی،  𝑚=4مغناطیسی، ب( ساختار فضایی پالسما با عدد مود (: الف( نمودار تغییرات میدان 8شکل )

(𝑚𝑠34-37.) 

 الف(

 ج( ب(
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شود که میدان مغناطیسی دارای افت شدیدی اسدت کده ایدن امدر بددین معناسدت کده        (، در نمودار الف دیده می1مطابق شکل )

یز در این بازه زمانی کاهش یافته است طبدق نمدودار ب سداختار    ( جریان ن2سرعت چرخش پالسما کاهش یافته و طبق جدول )

دهد که تغییرات دامنده در ایدن بدازه زیداد     تغییر یافته است. ولی تکامل زمانی پالسما نشان می 𝑚=3عدد مود  فضایی پالسما به

 رود.است و پالسما به سمت ناپایداری پیش می

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف(

 ب( ج(

-𝑚𝑠33ی )در بازهو ج( نمودار تکامل زمانی،  𝑚=3(: الف( نمودار تغییرات میدان مغناطیسی، ب( ساختار فضایی پالسما با عدد مود 1شکل )

34.) 
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باشدد و تغییدرات دامنده در    مدی  𝑚=3شود عدد مود پالسما ( مشاهده می7طور که در شکل )همان (ms43-33ی زمانی )در بازه

دهدد. در ایدن   نمودار تکامل زمانی خیلی چشمگیر نیست و سیگنال تغییرات میدان مغناطیسی نیز تقریبا مقدار صفر را نشان مدی 

باشد و این بددان معناسدت کده پالسدما از شدکل      های متفاوتی میی آخر عدد مود تغییر نیافته در صورتیکه دارای فرکانسدوبازه

 عی خود خارج شده و سیگنال مود تحریف شده است. طبی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

و متالطم بودن پالسما  MHDتمامی این تغییرات در ساختار فضایی و تکامل زمانی پالسما، همگی بیانگر رشد ناپایداری 

شود. در واقع رود و جریان آن نیز واپاشی میگردد، انرژی پالسما از بین میباشد که در نهایت منجر به گسیختگی پالسما میمی

 شود.تحریک می  MHDاز دست دادن انرژی به دلیل یک آشفتگی قوی در پالسماست که توسط ناپایداری 

 

ی در بازهو ج( نمودار تکامل زمانی،  𝑚=3(: الف( نمودار تغییرات میدان مغناطیسی، ب( ساختار فضایی پالسما با عدد مود 7شکل )

(𝑚𝑠43-33.) 
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 گيرينتيجهبحث و 

که این روش، یک تکنیک قدرتمند  شدمشخص و  شدهله، به آنالیز عدد مود پالسما به روش تجزیه مقدار تکین پرداختدر این مقا

باشد و همچنین برای پاالیش نویزهای موجود در های مغناطیسی توکامک میهای یک سیگنال دریافتی از پیچهبرای بیان ویژگی

هدای میرندف   های تجربی پیچهکند. با استفاده از دادهفوریه عمل می دیگر از جمله روشهای طیفی تر از روشپالسما بسیار موفق

. بدر  آمدد دسدت  بده ، ساختار فضایی و تکامل زمانی پالسما به طور جداگانه SVDدر روش  IR-T1نصب شده در اطراف توکامک 

هدای  تدر تعیدین شدد. ناپایدداری    و آسان ر راحتها در درون پالسما بسیااین اساس، تجزیه و تحلیل موقعیت و تشخیص ناپایداری

MHD همدین دلیدل تشدخیص و    تواند منجر به کاهش عملکرد پالسما و یا خاتمده تخلیده جریدان آن گدردد، بده     در توکامک می

سدازد.  ها را میسر مدی ها در زمان واقعی از طریق یک مکانیزم کنترل مناسب، حذف اثرات ناشی از ناپایداریتوصیف این ناپایداری

کند. روش ارائه شدده بدرای شناسدایی مدود نقدش مهمدی را در       موفقیت این طرح یک مسیر برای تحقق این مکانیزم را فراهم می

 کند.توسعه و تحقیقات جریان پالسما ایفا می
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