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Abstract 

A new concept of hot plasma confinement in a miniature magnetic bottle induced 

by circularly polarized laser lig}-,t is suggested in this work. Magnetic fields 

generated by circularly poJarized Jaser Jight may be of the order of 

megagauss. In this configuration the circularly polarized laser light is used 

to get confinement of a plasma contained in a good conductol vessel. The 

poloidal magnetic field induced by the circularly polarized laser and the 

efficiency of laser absorption by the plasma are calculated in this work. The 

confinement in this scheme is supported by the magnetic forces and the lawson 

criterion for a DT plasma might be achieved for number density n=5 e l021cm-3 

eters required to get 20ןnsec. The laser and plasma paran =ר: and confinement time 

. an energetic gain are calculated 
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of oxidation of C2H6 by atomic oxygen, much better known than B2H6/0 kinetics, was used as 
a tool for drveloping and testing the research methods. OH concentration as a function of 
oxidation time was measured in a plug flow reactor, using the laser-induced fluorescence 
diagnostic method. A model containing 51 elementary reactions describing the oxidation 
process was developed. The model simulations with minor parameters fit, yielded very good 
agreement between the measurements and the calculations for a wide range of conditions. This 
enhances the reliability of the model, which is expected to have good predictive power for the 
entire oxidation process. 

Reference 
[1] G. Gal and E. Bar-Ziv, Report NRCN-610 (1991) (in Hebrew). 

Investigation of the Reactions of B 2H 6 and C2H6 with Oxygen Atoms in a 
Flow Reactor Using Laser-Induced Fluorescence 

G. Gal and E. Bar-Ziv 

The present research was the result of the interest in high-energy fuels for aviation purposes 
or as additives to existing fuels in order to enhance their performance. The family of 
boron/hydrogen compounds, being capable of releasing high energy per unit mass per unit 
time, is of special interest. The primary goal of this research program is to elucidate the burning 
mechanism of borane adducts. A preliminary study including kinetic-transport simulations and 
experimental measurements was carried out. The model included the mass, heat, and 
momentum equations in a one-dimensional system and a comprehensive kinetic mechanism. A 
flow reactor is used with laser-induced fluorescence (LIF) as the diagnostic tool. The LIF 
system is based on a pulsed lasers system that is capable of radiating light in the range 
256-960 nm. OH concentration transients were measured by LIF, using the 308 nm absorption 
band. The laser pulse width is less than 10 ns, allowing us to follow the LIF transient, which 
lasts 2 (is. Special care was taken to insure that the LIF signals are proportional to the OH 
concentration under all expermental conditions and that the signals are reproducible. We have 
conducted preliminary tests with the B2H6+O and C2H6+O systems. Results for the B2H6+O 
system show clearly that the previous kinetic mechanism is erroneous. 
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 ) 1.1 ( 1.3)- (רחתריצpאלשפ'תניח nכי M ), 80%רןזרטוןנnnםנאnית 20%לאאפ nקיקלח

 :] 6-8 [י"עדריpלבתיננםי

(1.4) [bam] 
2 ]-1 As +[(A4 -A3E) + 1 A2 

cr (E) == 1 
E' [exp (A1E- fl) - 1] 

 eVלשיבדיחתו ) 1.3 (דע ) 1.1 (בראויצקת(דnרןרדטוחרפגע pחלח",רנאגתי Eכרשא

 ."לnנרחאויצpתערם 1.1בסבלחנחנותםי ) Duane (ודןאדpנכיםםח ~-ר

 . D-Tר- D-Dירחאצקתיעורב Duaneדקמימ 1,1:געלח

] A5ieVobarn A4 ] A3 [eV-1 ] A2[eV-barn ] A1 (Y"'eV 
-

0 1.220 436 0 10-9 372 0 103 1457.7 T+H ס-+ D 

0 1.177 308 0 10-8 482 0 103 1514 3He+n ס-+ D 

409-10-3 1.076 10-8 ' 1368 502-105 1453 D+T_4He+n 

עבדר 1.1אביורמופיעתפוגעתלחיקקארניגתלשכפנרנprיתלמיזרגפתעלותתחךלשגףר

נסוופת.ראצקיתועובור ) 1.3 (עד ) 1.1 (רחצקאתוי

משואשממעתותי D-Tחירצpאחיצקב mגב keV 100מ-tווn.פלשפטרדרת \Dרבורחאמ

 . D-Tקלדכינכז,'גחתעמנעקוסרחתויצקא,

יוביןנ,גזרצוויולשםחתלאנררטpםימלכאוטינכס nויפוטש mןךזלבניטבסטרפםרתח

ארנבחיחינכזוגPלדל pלספישמרתוערנניתיםטדוטרפחלתשיגלעמ-נת . nפלםסלכמאר

עלמ-נתזןממספיקלעיתשלמדרשיבפלסמתתכבוחm nמרפוט onומשתגירשאכתהלח,תית

נחפ mלייnלשנית nבפלסמ mתנבותתתיןרנארגתיכווכתחרשאינ.תי nחnעקשתאדי mלח

יחא:

(1.5) 
2 1 

Er תPf == 4' < CJV> 

רחpא.בחירנאיגת '"Etיחפלסמתשלחסםפןתי-צהפיפות nרחאצקיח,קבצ > ov <כרשא

Er=17.6 MeV) עבדרD-T (. זיונרנאגיינnחינסיתוהרנאגיותביןמלחתקתםpלש

במילחפלסתמדןרעיירבםחטיטחניסחינכויג.ירצותתלאאפ,יקלחיקשרלירנnורטנסי
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T(t,2n)4He @ 

e, X)Y (ףךT @ 

S(p,2 4He) 4He יי@ 

CD T(d, n)4He 

3He (d,p)'7He ~ 

D(d,p)T כQ

שחותוב.מזירג mראצק'לשתפעלותחתכי : 1.1אירו
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T( t, 2n)4He @ 

e, X) Y (ןףך-@ 

S(p,2 4He)4He " (§) 

CD T(d, n)4He 

He -3 (ךHe(d,p ~ 

D(d,p)T ~ 
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עי"הנלקתטהאונ-ג'הלשהס.השחלמיתהנייסלריתועקבעטחוניסמלחקקייםעםלחינב

n מלאאפ:לחקיקיארנגיתיחאפלסמה

(1.6) 
1 2 

P a = '4 < crv> n Ea 

 . Eo;=3.5 MeV-מלאאפחלקיקנארגית ;Eoשאכר

ביותרהגדלותחלקמהפלסמת.אנרגיתידבתחעקבלדרתנוסההלפסמהסמפוטרתר

תמריתריות nמשילאלקסחנים . m':I)I (bTemsstrahlung)מקירנתבאהאנרנתימהפדסי

לגיםנורציםבפתואמיות,ומואביסויניםעםמתנגשיםהלאטpחניםוכשארה, mגב

נפחליחדית mהצעיקרינתארנגיתעבירה.קירנתנרקאיםכלאולגיםאלחטpבמניטים.

ע:י" D-Tפלסמתר Uענתינתזןמלויחתדי

 ] c : 3כ ) 1 .(ך
PB = 1.692' 10-32 . n2 . T;12 

הפלסמהלשהאקלסרוניםטמפטרותר Teו- ) cm-3 (הפלסהמלשהמסרפתיהבפיפות nכאשר

 . eVב-

לעייתעםבמהריותדבלימוזגמוגתבתוצעמיחימוםעקבבפלסמההנלקס P ;0הסחפק

הספקשניצונד . mהטמפרטולעיתיעם > <crvהראקביהקבצללעייתבהתאם , mטחמפרטר

הפסידנרמכ;ותבסמרפטורות . TII2ל_שירביסחנצונא PB mצעירקינתעקבהפהסידם

n לשנארגיהn צעריקרינתעי"פלסמהn ,פקגלחיסmסn יחמוםn ימזןגגתובותעי"צעימ

הפלסהמשלעהבימוהיחמוסנלר,המזווגראקיצותצקבהפלסמהטמוטרפתרעיליתעםנומד.

מאוזניסוסיריטוםידאטרריוםעשויהפלסמתשלתנארגיהוהפדסיהחימוסשממעתוי.נעהש

לש: mבטמפררט

(1.8) Tsi -=4keV 

 mשטמפטרוחאירלחימשך,מחיזוג mלרקאציואמפשתרזו,טמטרפורהלעשמותרחפלסמה

 .) seן f ignition (עהבימתצחnתחסמפרטרות T si mחטמפרסונרקתאלןכשוחחג.כרבכזן

וןח P ;0חפלסהמעי"חנלקתטהארנגיההו 11.7 (-ו 11.6 (מונסחאותלראותשניןתפכי
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אינתנ T siתצעמתיתצחתהסמטרפרותלןכ .-n2לפרופרוציוניםי PBבעצריהקירנתסחפק

 . nב-לתיות

שיוספי.נבחפלכלואשיתפלסמתאתשןכידמ,פואיטימתתרעהכא m T siלשחtעךר

ייקמיםהפלסמתלשסחופיתנפחב Pעסופי.בנחפבגוחתבםטפררןטתחסלפמתבכילתאשוקי

מתפלסהמוזםרחקלייקםןשףט(כלולוחםשסףצעי"י.קירנתלמבדנסופיםנארגיתתפדסי

ניןתזןמלוידיחתנחפליתדיחזתחיםשףטעי"תנארגיתתפסדתואת.תמיקפיםלקורית

עי":

(1.9) 
3nkT 

Ph =-
't 

הארנגתיבפלסמת.תארנגתיכליאתזןמ tו-הפלסמתסטרפמרות- Tבןםדלר,קבוע kאכדש

לשחרתמיותחנארגיותלסכוםשיוחיחיא 3nkTיחנחנחפלייחדתפהלסמחשלרתnימת

n לאp בזןמחתמרתיתנארגיתלכתאאמבדתשפהלסהמבתנחחויחונםי.סנחיםt , שואיבדו

יחתח:הפלמסחענרוחנארגתימשותאחןמז,עםליניראםחורשסף

(1.10) d (3nkT) 1 2 -3 1(2 3nkT 
dt = Pa - PB - Ph ="4 < av> n Ea - 1.692' 10 T - -'t-

<tחנתיnלכזאתm עי":להיכבתנרתיבלפסמת,והתפדסיםחתוםחויח

 ]:~נ (1.11)
12kT 

n't = -----------
<av> Ea - 6.768 . 10-32 T1

(2 

 .נ). ll (משודאתלואםלפאס. 11.1ב-(סהימניתףגאחשודאתעי"מתקבתל 11.11 (נסוחא

במושותא:ואתחלתלחיףניןתערניני.למזיוגחשורדיםלתאניםפיסמיתרעתכחנראתי

(1.12) 
3nkT 3nkT} 2 1 

{ -"4 <av> n Ef + PB + -'t- = PB + -'t דן

שמלאףגאבבסוגרייםרחאשוןחאיברמהפלסמה.חנארגיחתפסירחוא 11.12ב-ויימואףג

סכוםח~נוכולובסורביםתביסיומיזוג.יראקצויתעי"םחשתרnתרתכלולתנארגית nותא

מחאנרגתיזןלחקשאכרהפלסהמ.אתתמיקפםילחיקתתרנאיגתואידובתמיזוגארנגתי
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רתמי.משלקישוויקתייםשחפלסמחדnשיוחיחא ) 1.12 (שמוחאהפלסמחלרתדמורtח

מקלבים: ) 1.12 (משמווהא

 ] c : 3כ (1.13)

24kT 
n't = -31 112 

<crv> Ef - 1.357' 10 T 

 LAWSON (לסואון"ק"ר"'ריוןנקראחtתניא=דן.-IJ3ן ) 1.7 (ליפנתכב PBאם

CRITERION (. ןעבררmסמפטרT=ll) keV קמבליםn't= 1014 sedcrn3 . שלזחעךרn't קרוב

ומזןגבכררהציונתי.אנרגתיסאפקתבליבפלסמחמשמיכותמיזוגראקיצותבולימנימום

ש:חירניגריעני

(1.14) n't> 1014~ 
cm3 

עיילחתפרוערגיכתילבעריחנתיאוא mצחר,במיןכלסואוןירקירטוןנקרא ) 1.14 (יאנת

נארגסתי.

 mבסמפרטרחומרלחכיליכלויםביררת,עהמודיתמתמתכותעשריים",יואפליוכלים,

עשיויםהםממנתהפלסמהאתכלואיםשהמשכמיכובכיםלקייין.עמלותלאמפיייתרלאלש

חאתורבישסרתכדלשםלשחתמשישכדורה-ץראעלהדבלוח.לסמתםהחותרגצטיכיהעי"

ע"ימבררק:רתמוערגינימיזוגלשחגתביסיסרתגשיותשתיקימרתכיוםרגמביסיצה.

לחקקייםעטרנים.מלחיקקיםמךןבכתהפלסמחאינצרילאית.לכיאחעוי"מנגסיתכילחא

רחעיןרעקירחtוסביבם.לסהתובבאלאמגניט,דשחקוילצחותיכלויםיאנםסעתים

נמוחכבצפיתופפלסמחלכלואישחמגנסיתחכליהאבשיתטהפלסמח.שלמגניטתלכילתא

n_l014crn-3 שחתשלרבותוקנפיגרוציותחצרעןכדלםששניית.וגלדמסדרלזןמ

גמנסיים)(בקבויקםגמנויטתמראיתפתוחו:תלמכותתמלחתוקתהקונפיגרריצותגמנסיים.

 .) TO .גIAK KA" (חסקומקרנחאד mביהמביטחמחי mוטרואלדיי mתnפקרייסגורות: mלומכונ

לשגמנסיים mדשמאירפםגמחלשזפריםזרומיםבםחלסלייםעי"ייירצםלאובמכווגת

מננגונילשביעןתבחיקוייומתומרסבכו,תיקחתמכינרתלאןיקלואגייסם. mאמ

חכילחא.ןמtתאווכקיטניםליק,רלניעלפלסמחשרנרמיםציייובןתאי

לכליחאהבשוותארבורחואה mגב mבספמטרופלסמהלכסאיכלוהאנייצרה V 'העויוי

בכל'חאוחמחוטעצמהרבייוניםקןרואלייזרביןחיאנרטאצקיחלשקה t'חפינגמ.תיט
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ופעגיםעצמחרבייתיםןרקואלייזרהחאב;בצדוהסכמסילתירואנינתיםיאנצויאלתי

דובבמסחו.הארנינהלשחשתאומרתשחתהנארגתיתאבלועתהמרטהערגיני.ימזוגברטמת

מחכדסוחחחמתרטעודכלגועוניימזוגמתרשחלוןכהמסחו,ויחדסת mלהתמחמרגםדזה

סה. mדיתוחפחמהבקיודנחמקוףבומכז,דחוסיחתןומלדקמורכבתחמסרההאיצרנתי.

לשצעמהרביחמוםעסבהמסחו.לפניםומערובתהפלסמהשלהחציןניבקלחבנעלתהנארגתי

גללת-םליצריתשמביאהמסןTד",לענצררגבוחאבצליהלחץחנארגית,בלעיתאביזדוומ mח

הרודש.הכליתאזןמאתומססןיהמתרטאתדוסחזהמתכנסלגלת-םהמסחו.לנפיםקזח

כהליהאחןמ ,)מ s-581022cז n-3 (מוצסבצמצפיפותפעמיםלאכףהיאלשחיגששי mצהפיפ

גביהנארגסירדויח , lMJכ-לשלייזרפסלועבירלסבלצמפיםעצמיתצהתת . 10-11secכ;

סחאונלחייזריםקיודתבמרעכותצדוךשירזבשיסחגם . 10MJכ-לשליירזלופסעבור

הרנעיני,הלדסשלרןyילאמקודםיחמוםןח;רזבשסההיעסוירתהבעיותהלחקיקים).

אבלציח(עסבכמיחכמסחו-ליזירצימידיליעיתחמסרח,שלסימסריתחדזינחלשחיגסויש

סיייור!.ריייי(אי~צייבותבדחיסחואי-צייבותחמסזn)ןמרחמרשל

זעריגמנס"יב"בקבוסאיצרניאילתפלסמ"כליתאשלחדשרעיןדמעצרזובעבדוח

אירג/י"גמחגאסריםלשמנגיטיםשרדתצייררמעלגית.מסוסבליזיראורעי"המשורח

t9 (לארחונהחיעצהמעלגיתמקוסבלייד [. 

(1.15) ] n J3

I [ • ]_.ג ] •
L 

B (Gauss) = 2· 10
4

• [ 
l021cm-3 m ~ 1 1014 W 

cm2 

חצפיפותו-מהליידtלשחסחפסצפיפות ILחלייז,ראיןר-לגגהמגנסי, mשח Bאכרש

 , n=1021cm-3י-ניאידימיםוילידtעבירג= l.06jJ.mערברלמלשהלפסמה.לשחסמירפת

IL=1016w/cm2 :ניןתB=2MG . מגניט.לבודידלשמשיכלויםלאכיגלחיםגמניטםדשית

ללכיאניןתדלוגמא .] 10-11 [חצועחינצוילאית I1ומבנסיתכליאחלשמעורבתסכמה

לוסבלכב,דמתכתיכלילשאיניצרחעי" 1021cm-3שללדוגמסרדסמפירתבצפיפותפלסמה

סמרד'\.ותאילידtס-סחואבינטראצקיההצונרהמנגיטהשדתעי"חפלסמחלשתרמיבידוד

לחילחמתכיתתכרדרלקיפתחואהפלמסחתאחמליכתלכילשחכססייחמבנה . 1MGלשהנל

עי"הנצורתצוק 'lחהלדקלשאבלציהעי"נוצותפלסמחמצוק. D-Tבלדסמבפניםהדצמחפ

נג'ית tחאנייצרח ttחכליזןמ .) gradמ x grad T(מכנזיםהנפליטםהחימםהלאסורטנים



- 10 -

לשיותרחלודגחאסיימחמחסממפסרבלחחקנהןבעתחלוקיחמחתטקהנתע"ימןלדג

חמנגסי.שחדחלשתחרימחברודועקבהקליפחמטפררוטתמחקתנטובלחחקהכדורתיחילקפח

ומנגסיתאיצרנילאיתבכליהאחעמורבשוויסרן..לעבמוססזןבעובדחחמבצוחחדשהעויוו

לשחסכמיטהמבנחעמלגתי.קמןסבליירtוארעי"גמהג'lאיסםלשמגנסייםודשתלצייתר

מלודי)לע(ואמלוידילקפתרתבדנוצתר D-Tפסלמתכלדלחו:חואחמועצתהוקנפיוגרציח

רב-צעמה.מעגלתיקמוסבלייזרוארעי"ומקרנתחפסלמחר. mעםכדוירתואגיללתיכבד

בכייןוזםרחושמוחtבפלסמח,סורואילדיזםרלציריתוגרםמעלגיתהמקוסביילהרזרזא

לפלסהמומחץובתודמנגיטיםדשותשמירםהרזמיםהפסלמח).ציריתזרמ(מךשבקירהפןו

מחוממתחפלסמח grad n x grad Tמכניזםעי"חנצורהסווואלדויחמבנסי mשלבניסף

כמחלשזרמבמךש keV 5לש mלסמטרפומעגלתיחקמוסבלהיזיראורעי"חןנניטתצבויה

חגמניט mשוווקילשוידופזחיתחפשסותלשתלחדימכוחבשלהייזרלארחננושניתו.

כיביולחארתמזרמבםקייםחמבנסיחדשחחפלסמח.לתידוןחריPחלכיווןןחמליחת

חכליתאזרמלשחיחדדחינמקיחלוןכחחום,חלוכתלקהסנתגוםרחm t'יטר. tיילח

לשדחשחתסנחחמתתכ).(קירותחקרחחומרעי"נקבעתחחמחחפלסמחשלחיאנצריילאת

לקבלשניןתייתןכזומסיבחלהיירז.כיביולארחגםמתגנסי mחשיקוםחיאזוחצעח

קינפיגוצרחילשסונףיורתןתחחא.לסכומתבחושותאיורתיעליגעריניימזוגמכישר

לעלחץחלפחפלילגחםשיכלוליקרתו,חפלסהמביוהחזקחמגנסיחדשחחואזאתשדחח

אתמשמעותיתלשרפיכלוחזןחארנוחתסנחיותר.לחקליחיתזתרמלשכפונקציחוריקtזת

וןחסורואילדויםודשתחולשקיוםעקבלכדבסונףחחמח.חפסלמחשלוחכליהאציחיבות

חפלסמח.לשרבותיא-צייבויתומתפתחותלאפלוו'כדיאיםיודשת

רבע-צמחליירזלשיאנסראצקיחעי"חנצוירםחגמניטיםבשדותדןזו mבעבו 2פקר

מקוסבליירזשליאנסראצקיחעי"חנוצירםתגמניטיםבדשותתליחחדותרפקתמ. tפל'עם

ליירזלשאינסראקציחעי"חנוםירצחמגנסייםבשדתומתכרזמןכלוחארפלסהמ,עםוקיח

חtבפןכרמחשובןכהלייזר.אוראתהפלסמהבליעת mוביעליפלסמהעםמעלגתימקטוב

אגויסנאיתלאומחבעלעמלגיתמקוסבילירזלשיאנסראצקיחעי"חנצורהמגניטשחדת

וביחשובהמצועתתגמניטהבקבוקקונפיגוריצתבתיאורעוסק 3פןכרפלסמה.עםבמרחב

הפלסמחשלהכליאחזןמשב mמ 4ברפקזו.בקונפיגוצרהיקהיימיםהמגניטיםהדשות

לקבלתדחשחיםברפמסירםדן Sפןכרוהפלסמה.להייזרבפרמסירבלתיתה.ם(נסיבבקבקו
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וןדעתברותתאמסםכ 6פקרתמעצו.תתמננסיתבסבוסונפיגוצדית Pבאגרגיט ) gain (תגרנ

נכנכנת,תונעבתובסמונקת
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עונצחבוזר ttל tl.lעם tנגםיטשודתצייתר • 2

Z.יוזתגסןקםליזיי ג

 ]. 12-19 [ירם tיילעי"שחצונבפלסמתוניסוניתנחדמילורבםגמנסייםתודש

 magneticJגמנסייםבונחםיעי"קהיטירnםמשסחוק mלאחרדשתנדמודררבתשניםבמשד

probes (. איירתnרפיידאיסרבבעי"מננסיםידשתונדמדולחנור) Faraday rotation ( 

נודדממסרתלשקופניוגיצרותמפסרעבורגבוה.בדתראטקלחגמניטתרבןחןרקשל

לחיםרנכןוחקורותנ.אביזורגמהאניסוםמסופלשמננייטםרדשתוtבשיחטניסתתי

קירצםליירtפלוסיעבורסוחאלדיי.ככייוןנודדמדגלובקתנמ-דיהמגנייטםשתרד

סורואלדיי,גמנסי mשקייםלעמראיםכוכתי tניואדימיםר-כליי'רtנסיויים l00psecמ-

אינםאלא !!;רשלואם .) underdense plasma (זתוללההפלסמהאביזורהמסקילמיתש:tעותם

לשבקורטמסmרערברקרייקימיםשנעכרו,כנסיוייםקליואנוס 200עד 100לעעלוי.ב

מקוםניןתזהדברלהיירt.תכם,וכלדפעמיםמס:ברכפוחתשרחאמחוטוקרטו m ~ l00כ-

למסחתקירצם.בפלוסיםמיסוייםשחיבפתדיקמשקחהמרטהלשהחשלמיהיקבלוכילשרע

לכיעחעקבnםמחוטנהפיטלםהחמיסהלאקרטוניםלןכנמןו.סיבלוומביידותקנטתו

תמנניט.דשה mמרים tהלשלגדיולשגיםובגוח,למתחבחמירות Mואסעוניםtריננסית

סורואדיליJכגנסידשההראוניסיוים , lnsecמ-ארוכיםלייזרפלוסיעבור

מגוןותחתגםהגיסואםלשכגלדומגיעזה mשלהיירt.כתםתאשיקמףדגלו,בקנהמ-תדי

בקנהמ-תדיגמנייטםרדשתליקוםודעיתונהיסונותהרואןכניסוניים.אנתיםלשרחב

לייזרביןביאנסראצקיהמנגסייםלדשותהגורמיםמים tלי~כניצוחעורביםלדומיםוכסן.

 ]. 20-43 [ופלסnםרבע-צתמ

אכשר grad ne x grad Teמכניזםהואדגלובנקתמ-דיהמנגיטדשהציירתהמסברימכניזם

ne ו-בפלסמתהאלקרטיניםשלהסמרפיתצהפיפותTe מכניתאלקסורנים}.סמרפסותרt םtה

לפלסהמישוםהואתסמובבים.ממוננסיםסכביםשלחנקשרתחימישםבשנתולראשותנהצוע

הלאה tלאפקספשןססחרב .} Stamper et al [13 .עי"-1971בלייזרעי"הנירצת

עקבתנוצרחשלמידשחליצריתוגםוהאלטקרוניםלץחרבדאניסמתפשתטבפלסהמכלדקןמ.

מסענים.חפדרת

(2.1) --+ --+ 
eneE = - VPe 
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משוואותלפיר. f:תנותחשמליתשדת Eויהלאקסרוניםלץח Peפחסרו,מועט eאכרש

חאור):מחוריתיחא c) Bמבגיטשלדתמסרותחשמלישחדחמחרהומטסייך

(2.2) 
--> 

 C --> c --> --> --> dB <---ד
C V x E :- - V ln n . VT ::; - - Vn x VT -::; -

e e ene e e e dt 

חגרדאינסיםבירמפאסשונחזולתישכאשרמגניטיםדשותויברזחשמכניזםמןאכ

המורקנתמסרהעבורבפלסמה.זניס Iהלאקסוסמפרסרותסחנים pתלאצפיופתשלימיםי pהמ

כפין;לייזר,כתםלשהחיצונייםאבזוירםכזחמצביקיססופירבבלדלייזרלאומתעי"

מצבצפיפותכלע mהמסלחקלכיוווצמבעיצהפיופתגראידנס .) 2.1 (כציורלראותשניןת

פנימה.הרידלאיככייירהסמפטררוחרבאדינסמבצעילהיירtכתםקצהלידראליימוצק,

תלייזר.לאומתלצקהסמביב grad ne x grad Teדטחאלדייגמנסידשהיחאתתצותא

,ךדאיניטלהייזר,כתםאצמעלידשוטחהבדכ"יחאתליירtרארצעתמהשתפלגותמכיוור

לחש:סי Iמגשדת ל,,'לאיזורלצפותישלןכזת.אביוזרלרבקסנםירידלאייםסמטרפורת

להיזיר.כתםברמכז

במצב grad ne x grad T eמכניזםעי"תנירצתמנגסיהדשחעבמתאתלהעריךלעמינת

עקבהרנצתוהמגנסידשההלשקובנקיצהעםתנגמסיכדשההגדיולאתלאזרניןתעמדי,

 : Vכמריחותהצוחתהפסלמההתפשסות

(2.3) C --> --> --> --> --> 
- V ln nc x VTe ::; V x (v x B) 
e 

עימד:במצבתגמנסי mשחתאלתעריוניןתוותייים,פססרויםלמדב

(2.4) 
 )=s ~ B)כ eכ~

רא:

(2.5) 

1/2 1/2 · ' T , 
) A ( וm 30 / 1ןג l-e_)\ l ~ B (MGauss) 

Lr j' Z 1 keV 
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Laser Laser 

Q Q 

Slab target Slab target 

צופיפותסמטופירחשלךבדאיניטםיקימיםסופיבלדוגלאימחבלעלייזרעביי 2.1רויא
מכניזםעי"סוחאדיילדשחשיצוירםפאמס,ושנחכתיוtלאקסחניס

e x grad Te תgrad . 

חינס Zו· Aו·חספמררוטתלגראדינטחואפיניהמרחק Lrבפלסמה,לו pnוכיחרות Csאכרש

 lkeVשל mבטמפרטיפלסוכהעבורלשמלהפלמסח.יינילשהאסימיוהוכסרפהחסממסמר

כוכקיוכתו B-l.5MGaussבמניטדשהיורצו 20 תj.LI·כשלסמפטרייהלךבדאינטאופיניומרחק

לזה.זהיסחתיגדלוותבזויתווצחפי~תו mהסמטופולשהךבדאיניטםבהם

לחיייח"לגחםיכלוההפלסהמחתנדגותעקבתבמניט mחשלשידפוזהיגםכיעקןור

חוכאתיםבביסןי 12.3 (לשימויאףגאתלהלחיףנןתי(כלאמרחבמנסישחדהגבלידת

אמשרנווכירתיורתגדלוחבדכ"חיאקויבצpיחלעמשה,אולםמתגנסי.) mשחלשיד'כפוזחי

ביתור:קןטאופינירמחקבלעירבדאיניטםעביילמבדהפלסמחתהנגדותעקבידד!נזיה

(2.6) ) (1 keV)2( 1 1lm ~ = ~ ei) (ט~ _ ; v x כ~( 
Ln Te 10 ~ O> O>p Cs --+ -+ 

vxB 

תידרות (ן) pו·ליוניםלאקורטניםביןההתגנושיותתידתח Veiהפסלמה, mמןליכ Gרשאכ

חפלסמה.
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מכילחחגמניטחשדחלהפתחתותחלמחאשחמשוןהאקלבלנןתי ] 22Jיותומפוטרבתיפוח

חמבניטחדשחוקי mעקמומיתי, mהתגנדידפייזחקונבקצהי,ניספים:איבירםראבהע

נומיריםלשקייםרונמתזו mמורכבתחםרי".כח"חשנרקאנוסףואידבחגמניט,לmחץ

לשאוכליסוחקיימתשאכרננכססונףדקשיחלמהא.מחמושווראחגמניטחדשחבשיחןב

המכניזםהכללתלןכחמנגיט.חדשחלשחמבנחבקביעתחשובלחקלםחשישחמיםאלקרטינים

grad ne x grad 'fe חמים.אקלסחניםבנוכרחתקחשבעיחמחווחיחרדדדינמייםבקיידם

חמרזקח""אפקסנקראבדלובקחנמ-דיחמננסייםלשחתבוםואשרנסרףמכניזם

)" Fountain effect "(. דבליעחעי"נצוירםאושמחיםאקלסרינםיt החוהצמואיצםוננסית

לזםוגורמיםאלחחמיםלאקרטונים . 112.2 'אידו'רהאחפציפותגרדאינסירידתבכיוון

לחייזר,לכתםמחיץיותרירקחםדוים tאבלתיחצר ) return current (חחפןובכייןו

עקבחמזרקח""אפקסמכינחזחמכניזםטררואילדי.מגניטשדהנידצ- jמכ·יכתראצת

ע"יהנידצלזחזחהחנצורחמגנסיהדשתכייןו . 12.2 'באיירהמתוראתשלוחגיא\מסחיד

 . grad ne x grad Teמכניזם

רבשיהמגנסי mשהשמכיייןבלב,דיאכיתיתיחאחמזרקה""אפקס ל.)'הנוכחתיהחבנה

האלקסריניםאםקסןייחההמגניטשהדשהבררוהחזרה.רזםלשחמרחביהמבנהלשלפריטם

האלקסריניםלזרםבכייינייהפידבגלדוושינחמדקמי mחזלזםולוגוםילציוחההיזום

למשל.להיירז,כתםמרכזלדיחצמביחהיחtילהירז.כתםבתייעידיןהםכאשרחחמים

יורתדגולכליללאפקסצלפיתישלוןכלהייזר,כתםקהצלידביורת tnקחמזקדת""פאקס

קדצפלוסעםבניסיריםדומינניטלחיותזחפאקסעשויןכקסן.פpוליכתםעםבניסירים

עי"נדמדו 2.2באלורתמתיארהזחרהלזרםדומחמנכהבעילרזמיםת. mבבלייזריצעמת

.[34] Drouet et. 81. 

Laser נ<
Target 

Laser נ<

 ....ן ____ ...... __ .... ' ,

-.......... /_---' 

Target 

Return 
current 

מכתםחימםאקלסרוניםתאצתעקבתמזקדח""אפקסנצורבחקופנייבnגח :%.. 2קאר
סופי.בגולדלחיזיר
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 mצפיפלשחרבנידאטםיאכשרגםגלודבנקחןימ.חנגמטי mשצילריתלששייוככניזם

לשחפי,קיתוטחפי. tיאלאאקלסרוניםלחץסנזוררחאמסבלייםחלאסטרונים mטדטרפמו

טנזרויורצחפלסחםבתחפשוטת . gradת e x grad T eמנכיםזלשלרזדומתתtכמנtים

שחילונ:דשחתחלאקררטנםילשלתץח

(2.7) ..... 1 ..... H 

E=--V'P ene e 

חינו:תמנגיטשחדתיבדלוזחבמבצסנחים. pהלאלץחלשהלפארו tחסנחיא P eשאכר

..... 
 c dB .....+- ..... 1 .....+ד ) 2 8 (

. cVxE=-Vx-V'Pe -=-:;-
e חe at 

אינונחלצחןכיסנזורשאכרלחיוצוריכלונגמטידשח , Teל-מסבלית eאכרשפאליולןכ

 Unoerdense (הלדליהחפלסחםביאזורנגמטיים mשלדמביאח tמנכיזםלאכסוני.

plasma ( חמחבראביסם.בתרחם

גדלו,בקנח-יפדחמגניטיםדשותצילריתבומויםלליעשתיואוחמכניזמיםלשושת

וטחאילדיתחתיההנגמיטים mחשדלשהכלולתהצרוייעצמו.לחייזרכתםלשגוולמדסר

חזקיחיחזחסוחאילדישדחחזמרתק"."רפאקס grad ne x grad T eלש nחמככtימיקעב

ל~אקלסרוניםלץחקעב Pביקטובר tלחייאורבםחבאtיוירםמסםריאבוןפיירת

בקנחמ-דיחמגניטדשחנרצוהבםלחתיכיםיקימיםאוללמכניזימםבנףסואירtרטופי.

לשחחפשיללתמךודעובקאוםלחיירזשלרואכי-לגמספרשביובוחתםקסו,מרחכי

n .למסוחתטיותאלושלרדתשאיןמכיוןולאסטרןוm תואםלמדדדשקחיורת,גלודיםקים

פראייד.סיובבלשחנייחכות mסכניק n mאנמצע

בסחנ mוטמפטרו mצפיפשלרבדאיניטםייחולייזרע"ישנצורחבפלסמהשםאחבר

gTad nם tמכניססימדיח e X gTad Te 12.1בפשואשתואר) m ליצירתיגרום 12.5 (דע

חאפייניםהלדגיםתtכקמרחגדלו.בקנח-מדיח mלשנביסףקסוכסחנמ-דיהגמנסידשח

כזאתחרפעחחבראידניטם.אתשצירחבפלסמחחחערפחלשגולדמסרדייחולגראדינסים

מסרפלחיותיסלשגדרלם hot fi)ן aments (בפלסמהםnיםאזוירםעי"לחיוצוריכלוה

בסנחמ-תדירחאמכךכתזזאתחנצורהמגנסי mהשלןככלבד.ביאקוםלחייזרלשגלרואכי

 ] Tidman [35,36עי"הצועודמחבואןפ .] 19 [-כשנצפותיןכאכלידשותטקן.
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גילראתםירמחחנכובידחםישחוכםשיחנםאוtםירדילקםי mןpממיים\ניטםשונרא

קסו.נתוכ-חדי Pב grad ne x grad Teמכנזיםילגמנייטםחשתלרוצייילוכםלחם

Raven et. al מסוגלודגיםנגמיטםידשותודדםt18,17 [ח [. 

רואבלעיתקעבירקנתלץחחיאןט Pדימתחנ Pכמ«יטחדשלקתלבהשעצווחאמכנזים

מכשותוא P eתאקלנורטיםלתץסנזירלחחפתעי"חtתדילחחלביןנרתי .] 37-39 [יילרז

ליירזרואלבעיתמרמ ' PRתחטpלאגמניטםחיחתםכנטןור tz • 8 (-י ) 2.7 (

) curl x (div' PR בלזיירוראעברופאתמסלאP ליחוצור.יכלובמנסיודשתתנכיי,יוטב

מחגראבסיםלשנגמייטםשתחשפמנית, tלמכינזםעמניתנחגאמיחאuרננתיטכילעת

תזלחתילךשפיתוחתיראירית .] t] 41,30ריננסrוינלביעחלששחמככיסלומתויצוחשוכ

רמראת

בשכבתדראמרצבאזיורמחכיזםtרינננתיטבלעיתעקבבמתםיסראבלשגמנםייטתחש

ירnp.תיט.פצnיתופ

תמרתילאי-צייבותוברתממתנכיטכשדתסחנים pזולאלשימרתחתחמלווכיתתלית

 mבסמוטרפשפחתערחואזתאיאצי-יבותלשחפיזקיליהמנכיםז .] 321וכנכיטשדתישרצות

דךר 08במניטשדר;ירצות , mצחפיפשלז-פס Iחרדסוניידאנסלראךרשמתנתשאר , OTתפהמסל

תאשמחנמתנכסיבדשחחאקלורטניתלשתםחמלויכותתולת . grad ne x grad T eמגננון

משובכמננכוןןמשמתשלדגת 08חמטפטררותבשלחןpמירתשnחפערהכזתאבצרותחםחרזימת

לתהגנשי,תתחפשיתממלחךדגלו mיאח-צייבשלגלראךושרודזחפאקסליאצי-יבי.ת

מחנכסתיחהפערתלשחגלראךרכיניני.ראםגת Zבלעית mבפסלמביירתחושכתואלוןכ

ניחו:מסקילמיגלודישמפארש

(2.9) 112 c )1f2 
( ) (LnLr fp ~ p {ן) :: max .ג

נימידואוים-ליזירעבורמןאכתחתשגנוית.תתפישחךלמרחא mfp-"ןאכ . Z»lיגברו

tיטתשתכבתלדיתיכו.כnpתמירP חערפלשראפניייםמלידמםלביםnm גולדמסרדחבמנסוית

 mדשמכךכתצותא .)ןןLr lכ II2לגראדיניטם:חאפוינייםתכרואםיממעצרלששברלש

לראכויםביסחרמחבתייורתסנח Pבלקסתחסתרימתיא-צייביתעי"תצונירםמנכיטםי

קמיסמיליםאלומגנסיםי mשדתרנתאככללחיזיר.לתכםראתונדאיניטםלשחראפנייםי

תם mוצחפיפתמטפרתרוטשלחוגידאניטםאכרשחירp,תיטצלפיפתותמתחנבעסבפציפווית
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ללחוןיטייערהלאיידעןזתאאי-צייתרבלשליניתיראלחאתnnנהתרגכייין.ותואכ

כרםתתי.בחורצ

ןחםג mיכלוהפסלnםתלןוסחירתמעי" Jחנרבמח' mלאקחטבמניטיא-יציויובת

אכשדחיסיולוגנ,חבגלולמבד .] 42 [בפסלמחקןטבקנחמ-חיינבםmיט mחערפלריצי

מבעציםסחלאא dc,מנגיטםי mשדאינםלאיחסח,לםוtבירןת"'Cםר.נדחלבמפסדורוטק

שנעלאלזרטpןוקיאזסיסייטםלהדתואיכלרםילאירדשתםלואבזןמ. mצסרא:מיי

ניןת . mחצסרא:מיילשלקסתןוכtח-אמשדד mיסןטחלאטקןחלשםחעובזןמאםב,תחיזסב

 ] Ramani [42עי"שתופהחלהאל-ייראנתמתnיואחףחבמניטית mחחנrרפעצמתתאחל('ריו

. et.al . חחתגנשוימדתיתודלסתקינותיחחוחימאפילתדוטתאm ביחאוןפאפקטייב.תח

לב:מסופבעלחואד mבידבחלו mאייציח-ב

(2.10) 
1/3 ) p ( C (ו) 

----k 
pגנfLn c -

עי":לחיסבננתיתחמנגתיט mבשוחפהדהע

/m ~ 1 )1כ 1/2 ( 2.11)
4 (Te ne 

( ~ ' • TkeV -"3 21 oB (MGauss) = 2 
10 cm 

 mיא-יציכליקיםחתשדז.מתרתואהנאילזחשןכקסו,חיאזהדשחלשחומחבי mבpחםח-י

לשחלגאודדרחאגן nstן-חפחשיהןלnםרחא ~ fpאכשדגן >t: fp<Ln ~ n6tו

 . mיציב-nאי

פדמוטיםעכורמגחיסואגםלשמנגיטיםשודתלציירילוכיםלליעשתיוראחמכניזימם

 mבעיקתיאחכלליתמננסיחשדתלשתיגאוטמירתליוויים.עי"מזיינלש~ניםיי

 mמיבקנחזןתבנתיעללהזייד.תכםלשלדוגסמרדלודגבי mמבחנקמ-חויוטחלדיאתי

במקיםלהיירזלבןוראשלגלדומדסרחלחקסוכקחנמ-ייחמנגיטםיתודשיקימיםגלוד

הבמניט mשחלןכחסמפטוחור.וא mפצחיפחראירניטהואיפניחלדוגלששלובודע

ח"םפגיטמילדלשם Mוככזתאוקנפיגוצריה . 2.3ביאידלמתיראבחמהנדזואללרכח

 .] 43 [סידלרבניטנגמיטלשדתוחוטב"
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Laser 

Slab 

 1t"לייביראינרטpאצוריעי"צרנnרתכללותכגםיטתmשלשסיטמכתירוא:נ.נ mcו
ילפחםס.תירקטרpםב

Z .רזיי<זPסקר-עסלו_בסןDתור

לע .] 45,44 [ללומדיזיתירתנעחלעבירלרכיעמלגתימקטובשרארחרראיי:ם 'Dנ

סופתיאלמוהבלעעמלגתיוpםטכלייזררואליפםת:פלדרםי(Iצוהיולאואצותתכסיס

תטהעלעכמסויסםלדרמתםי .] 46,9 [לרפיי7זיאגמניטmשוצריכפסלמחחופעג

 mשמשרחרtתנתעימעגלתי.הקמוטבילחיזרעי"רמתתיושחpלאנחטםילשדttיכלטתי

תרמצעמחולדאתח tכסיעףבאיאר. tלהיילןרקמקבלי)נאיט(ראמקכליככדיוינגמיט

ציחונ'~שחמילכmשהלאקורטניםניעםקרפסלווםכזרום ,] S. Eliezer et. al [9 .עי"

תןתי:חקררחנמרתתעינהמשוותאלשליניtיואצוריחונתעת.שמוראתלפי

(2.12) 
--+ 

--+ e וaV 
T=-m: E 

ר. tהלייעי"מחסופקחחלמשיחדשח Eו-חלאקטנורםילשלהתיראנימחרריתת V 1רשאכ

 : x.yבימשרורמקוטב zצויבכיייןתםםדpתשחלמי mשחניייחם.חיוניםיחירח tבלדרמ

(2.13) 
A A --+ 

) (- i<Ot + ikz ~ x + iy) t "l ( וE = E 

 ./ Eן 2E12=2אתחכמח,רtיילחרוירmתחלגסמרפ OO,kשאכר
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 : mלפ n:תנבשותאתאיקנכי<נכםתלאחטpנםי

(2.14) an -+ -+ Tt=- V, (nv) 

ליאנtרצחי . nl«noכאחש n=no+nlתיתערפוכריבפאס)(דסררנכניPדnכבכת nצהפיתופ

נת:ת U ) 2.14 (לש

(2.15) 
-+ -+ 

- iwnl = - vl . V 110 

מהופערחתתאלחשבניןתברנכתבקבעו EIש-ןבתmנ 12.15 (-ן 12.12 (רויצףעי"כעת

שנ:ידסנכר

(2.16) 

-4 -+ 
J = - enlvl 

וpנכביל:ם

(2.17) 
-+ 3 -+ 1\ 

J =+,IEI 2 Vnoxz 
21'I\,<O 

:שכד Bפלריאלדיגנבניטחדש mשנכותואתוטרואילדי,בכויוןתואםוtת

(2.18) 
.... -+ 41t-+ 
V'xB =- J 

c 

תנבגניט: mשתלשתלדוגלסרותעכרתלקבלניןת ) 2.18 (-ם

(2.19) 
2 

1-+1 2 e OכP B=--- E 
3 roc 

<0 

 ILלהייזררארצעתנב mאבעצמתמנגיט mשתאתלכסאנותיפnלסנבת.תורידתש pשאכר

עי":

(2.20) C 1-+ 12 
IL = 41t E 
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חוא:ח'תפואלדייחדשחיןאכמ

(2.21) ) n 3 ( ) .2-נ )ג ( I
L 

21-3 ' m 1יי · w B (MGauss) = 2' 10 
10 cm .. 1014 __ 

cm2 

 , IL =1016 W/cm2 ,Iניידואויםסר t(ליי A=l . 06 1.ן mעברולמלשלתיירז.לבואר, ..1שאכר

n=1021cm-3 מקלביסB=2MGauss . 

Z.ג נnיסוזחnםרזnםII1 ם "י,םירncענננליתפןקסבליזיילווואגיסיגאתולו

שגנתnףי.גולוווoאי-ס

מעגלי.תמקוטברב-צעמחליירזלשגואיסנאיתאלומחעי"חפירשםרימם tחתאשחנב

 : mתתגנושיללאפלסמחעוברוצרחיופתתתעונחשמרןmא

 dV ~ ~ ~-ר-ר ] ~נ (2.22)
nm Tt + (V . V) v = -VP - en E 

(2.23) 
 an-ר-ר

0 = ) V . (n v + ךjt 

שחחר Eחאלחטpנים,מחיחת Vמטעני,לשמהולחטועתרךחלאחטpןמתס e,mאכרש

ש: mנnבלtחnנחניןת 12.22 (לשיימןאבףג Pחאיברלתץח. Pו-שחתילמ

(2.24) kT 
~ «eE 

חןאפינייסחגדילםחם Lrו- )Lr ~ Ln; L=min, ( :-וקבעו kBפהסלמח,טמפוטרתר Tשאכר

אקלורטניםטמפוטרתרעברומתייקמת ) 2.241משוחא . mוצחיפפחמטוnrטרפלשלרגידאניטם

לתץחיאברבחנזתחלןכללשמ. L=O.lcmו- W/cm2 1016לשיילרזעצמת keV,סמרפלש

נניחןכנותו. no(xJ:/), Vo=Oעובר Z.2Z) '-(12.23 (שמווואתלשלכיייואצזיחעצבנ

רשא:ןורדסמא mחשחלמידשחחכי
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(2.25) 
-+ 

-+ ! dv 
en E -=--מm

0 o dt 

(2.26) -+-+ -+ -+ ! dn 
0 = )! V . v ( oמ+ ! Vno • v + זז

תידחת . x,yבמשיורומקוטב zצריביכווןמקתםדבמרח,בסראגינאיחחשילמחדשח

לחייד:לשחסראניואחחבוהא vרבמאתחח k ,(ן)םחלשרחלגומסרפלחיזיר

(2.27) ( 
2 2) -+ A 1\ X +Y 

E = Ej (x + y) . exp (- irot + ikz) . exp -~ 

המצוחר: mפתרונ Vת,ן Iעבורונכתרב

(2.28) ) 2 2 
( 

X+Y ד--+ 
~ -v! = v!' . exp (-irot + ikz) . exp 

(2.29) 
 l' 2ן

( 
~ -n! = n!" exp (-irot + ikz)' exp 

) 2L2 

l', V1', Eשאכר  ) 2.28 (אתנצלבבמחרב.ראבזןמתליויםשאינםקבועיםחםמ 1

ינקבל: ) 2.25 (במשיהא ) 2.27 (_י

(2.30) 
] 2 2 .~ } 2 2 ( -+ + x A A X +Y .. , . 

_ ___ Y t+ ikz)ex כot + ikz)exp - --- eE!(x+iy)exp(- i כomvl exp(-l )oכ l -( 
2L2 2L

2 

ואכמן:

(2.31 ) A A e -+ 
) V '= - . E . (- ix. + y 

I נom 1 
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ונקב:ל ) 2.26 (מכשואת 12.29 (-) 2.27 (תאניצב

) (X
2
+

y2 
( .. ) -+ ~ (X

2
+

y2
j+' ikz) .( ')'( ----Vt' exp - lrot + ikz exp םח·exp - ---2- v lro nt exp - lrot + -

2L2 2L 

(2.32) 

-=כ 0 2y ~ i ('כ E1 . exp (- irot+ ikz)· exp (- X
2 

+ y2 ~ םח'+ 
2L2 2L2 2L2 m 

תקבל: ) 2נ. 2 (-ב ) 2נ. 1 (אתניצב

(2.33) ) . Y eEt (X 1\.1\ eEt -+ , 
-+1---o ח+) l =Vno--(-X-lY ח

2 mro2 L 2 L mro2 

חאות: mבצווא

eEח a nox o .ח o .ח OYכ (2.34) t ( a 
n]'=--2 - ax + L 2 -l--ay+li! 

mro 

מאתפס):שאיננוחדשאויחסרדא m(ששנידספוחממוצעחמופעדםד mאתלשחבניןתכעת

(2.35) 
) 2 2 

( 

-+. .-+ x+Y 1 -+ -+ 1 -+ 
)' ent' Vt -ן'J =4" (-enlvl*-ent*Vt)=4"exp ---r:z- ·(-en]'v 

קמבלים: ) Z.3S (-ב ) Z . 34 (-י IZ.31 (בצהתעי"

/I כo nox חI\ ( a כoY חo חa ([ זe3E כ(x2+y2 1 ד- + J= -exp ---- '--' --- x+ --+- Y 
L2 ax L2 ay m2ro3 L 2 4 

(2.36) 

-+-- a ( . iח nox oכ ano /I)ח OYכ l/כ x+i --+- y + C.C + 
L2 ay L2 dX 

2E1ב:שימשו(עי"מקבלים ) 2נ. 6 (-מ
2=E2 (: 

- ) exp·כ : )] . o ~ 2:3:- ~;כ ~ + )- ~: o + ~:כ Yכ (2.37) x
2
: 2 y2 ד =ז
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ונקבל: r =ן.. x2+r , r=(x,y,o (נסרפ

e ; + ~ד xכ; (2.38)
3

E
2 

(vl1o x כ·exp (- .c .!. = ד
L2 m20)3 L 2 4 

חשןמחו:לםדtביןטימקבילםןןאכמ

(2.39) 
eכ \1

3
E

2 
[ dfio(r) nor כ(r

2 
J - י 1 8 ' ----'-' --exp --

L2 dr m2(j)3 L2 4 

 IZ . 39 (ראלם .) Z . 21 (-בלחשתמשבןתימהנכ'סדשחחלשסדרה-גלרותאלחדירעלענמ-ת

זחרםפרןליפתאלשחבלחיירt,לשוחפמרטירםח o(r) mח.צפיפפרפוילבחינןתפאמשר,

אמורחשיעשח(כפילשחבנןתיזחםרומורפפלימעגל.תיחקמוטבילחירtעי"חמשרחו

הגמניט.הזחשפחפליתאתויר)

לעליונים.חלאקורטניםביןהתגנשויותתמשחרותאידיאילתלאפלסמהעבור

 12.22 (הלאקרטונים.לשהתנוהעבמושאתיחמראיברכלעחלסתכלנותילאותהשגנווית

ב:ותלחף

 +-נ (2.40)
[ 

 Clv +- +- +- +- +- 1י
mn - + (v . V) v = - VP - enE - - . v 

tei dt 

 ) 2.40 (לשילראנירצזיההלחץאיברבהזנחתהגנתשיוות.ביןהראפיניהןמtei t'אכרש

 :) 2.25 (בקמוםחאבחמהשואהאתנסבל

(2.41) 
-+ 

 dVl +- 1י
mn -=-enoE --' Vl 

tei o dt 

 :) 2.31 (במקיםנקבלחוקדםלפיתוחדומהברדרנשמריםאמכןא

(2.42) "". e E1 -+ 
) lX+Y -<כ Vl'=n{ i 

0)+-
tei 

 :) Z • 34 (מושאהיברקמם
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 nox . dno . noy (dnO e E1כ (2.43)
ax-+-2 -lT+ 1  iכ- 2-

( L Y L 0) 0)+-
'tei 

n\ = 

תיא:תמירפעשתזםולבסיףבלים pמ IZ.3S (-ב IZ . 43 (-י IZ."Z (חבצתעי"

E' 1 ( ] "';:»(- ~~נ .• (2.44)
2 

ך = i exp )- ~:כ )
_ + 0)2 m20) 

2 
'tei 

השהדאתגם(ומןאכתמררשחרם mתאמקיטניתיחרניםעםחלאקסחניםשתהגנשריותמןאכ

להייזרדתיררתזרלעבדוההנוגעתפמרסירםבתחרם . ro2/Cro2+'tei-2 (בפקסררתגמנסי!

לתזנהח.ניןתזהתקייולוןכתתתגנשויית,ידחת r.משממעותיתגדלוח

z.4 בפלסם"םעתילג"יסבל"וזואישלחלביעחיעליותשיחבו

לפלסמת.מעלגתימקוסבלייזראןרביןצהימרדליעליותסמילpאיסלדומכתענפחת

תפרתכעצריהיקירנתרזינניטתבליעה!נכין:קיתימקוטבלייזרלשהבלעיהובגנננוי

) Inverse bremsstrahlung « מעלגיםהמטוקביםתפיסיניםכינניחזה.בפקרידונילא

תביסיויםתשוואתלע-פיתשוחבצהימדו mיעלילפלסמת.לשחםתוזתיימתתנעקלחמיםירס

 mצפיפמעגלית.מקוסבליזירעי"תצונרתמנגסילדשח Z.Zסעיףתוואצתעםשתיקבלו

חיא:ילחיזרלשתנארגהי

(2.45) 
nLhO) E2 

W----
L - 21t - 41t 

תנירצתתשמליתדשת Eו-להיזירידתחת roפלנאק,קבוע hתפוסונים,צפיפות nLכשאר

עי":תנתינח zיצרב:;ייין LLזיותיתנעצפיפרתלהייזרלפלוסלהיזיר.עי"

(2.46) nLh WL 
L ----L - 21t - 0) 

תהנעצמפיפרתזן Lקלחמחורתאשרמתפיסרנים, Leזרתיינתע mצפיפחכשיםתאטpלנחים

חפרסונים:לשרtחתיי
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(2.47) L· LL =זןLe 

הוא: zצירבכייוןסחניס pחלאלשזחויתיחתנע

(2.48) 
II ד-ד-m I\ ~~ 

Le=nm(r Xv)·z=--(r x!)·z 
e 

צחבתעי"חרtם. mצפיפ Jו-לשתםסהיבובדריוס rסחנים, pתאלמיחרות vאכשר

x B ןcur )דt J=(cl4 לשמהמצועתחזויתיהנתעצפיופתאתמסבליםהפלסמהנחפעלומוציע

האלקסחניס:

(2.49) 
rn: -

L =-B 
 te 4 eו

מסכליס: ) Z • 46 (·ו ) Z.4S (-כשוימשו ) Z • 47 (-כ Leכמסים Leבצחתע'ייכעת

(2.50) 2 e 
L-- E =זןB mroc 

 :jד Lתזויתיתתנעצימדופקסוראתמקבלים IZ . 19 (עם IZ.SO (תשותאעי"

(2.51) 2 ) L=(Z זן

מלחייזרתנארגיתתעבתרעיליותזן. Eל-ביסיוכעתנפחשתפלסמת.דתיחת Wpאכשר

תוtייתתתנעאת Le (l (_בנסןמלאלקטרוניס.מתופסוניםזויתיתנעמסירתעקבלפלסמת

אזי:בודראלקטרוןשל

(2.52) L (1) = Le = n1ror2 
e n 

עי":נותנתתאלקטרוניםלשתאנרגיתצפינ~ת
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(2.53) 
(1)2 

Le 
W =n--

e 2mr2 

קמבלים; ) 2.52 (לפי Le ) 1 (צחבתיע'יי

Le·ro 
We =-2- (2.54) 

 ), 2.54 (עפי"ויתי tתנעמסירתעקבלפלסחמר tמלתייהאנרגחיהעבתריעליותמןאכ

 ;) 2.46 (·ו 12.47 (

(2.55) 2 ) L=i(Z זן=i ~~ E= זן

ויכולהגגוחחיחאהנארגיההערבת mיעליהקירתיטלפציפותקהחחבפלסםהצפיפותעברו

שלהתנעוננטתי tובלעיההינהו tבליעהקהריטית.שתכבהשפתלע 50%ל·דעלהגעי

m ו"בליתעשמוכנהלמהבניגודבפלסמה.הלאקרטוניםעי"הופטונםילשיויתt "ונניטת

ןכהפוטונים.שלהמעגלילקיטובשחיבותשיזהבמכניזםפלסמהלייזראבנירטאתיצק

 mבצפיפאלאהקון,תהקדמותבכיורןהפלסמהצפיפותגבראדינטלתיילאהזמגננין

צעמה.הפלסמה
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המנגיטיםחשודתויחשובהמנגיטהבקבןקתיאיר . 3

ופלסמה.מעגליתמקוסברבע-צהמלייזרביןהאינסראקציה mתואהקדוםבפרס

ואינצרילאיתמגנסתיבכליהאכלאייםישמשועלמתבססתזהבפקרהמונצתהסתפיגוצריה

סחכמיטהמבנהמעלגית.מקיסביליזראירעי"מחגאגיסיםשלגמנסייםשדיתיצירתילע

מלויד)לעואימולדילקיפתבתיןנצורת D-Tפלסמת . 3.1באיירמואנהסונפיגוצריהלש

יציתרלחתדיבפירטותיוארלאזובעבודהבצקה.חורעםכדיירתאןגלילתיכבד

 ,] 47 [קפליריתהתפקרותאבמצעותליצורניןתמאתימהפלסמהפנים,כללעהפלסמה.

 .] 11 [להייזרסרועי"ישיחתרא ] 48 [עלה)פציוץ(אותיילפציוץ

אתמחמםלהייזרארוצעמה.רבעמלגיתמקיסבר tלייארועי"מיקתתהפלסמה

הקדום.בפקרשתוראכפימהפיסוניםוזיתיתנעהלאססרוניםסליסתעקגשהראכריהפסלהמ

מעלגיתהמקוסבלהייזראורהפלסמה.לשהקירסיתצהפיפותבקרבתמתבעצהחימוםיעסר

להייזרכתםווספיותהפלסמהצפיפותרבדאינסעסבבמעגלים.לנועלאלקסחניםגרום

בתןומשרההסורואדיליהזרם .) Z . 39 (כמשוואההנתוווכורואןוליזרםבפלסמהנורצ

זרםהעלמ-וליד)ו Mוהמולדייר Pב mמושוןכפןלואדילי,מנגסידשהלהומחוחצפהלסמה

מכיאזהצירוףיר. pלהמגנסיהדשהדחיתרתאלpהסיןלע-מנתההפזו'בכיוווסוריאדילי

השהדקווי mהיקרבקרבתהפלסמה.למרכזרקוב Zצירבכיוןופלוואילדימנגסילדשה

יכלויםשאינםמכיוןו ), zצליראנסימקבליובכיוווההפודלכיווונסגריםהגמנסי

pהודרינחטשלכפונקציהחפלסמהצפיפותלשסכמהעהל-מולדי.ואחמלוידלקירלחדרו

יקיסהפלרואילדיהמננסיהדשה . 3.1באיורמובאתהמגנסיהשדהכיווולשו rרחידלאית

נוספיםומכגיזמים grad n x grad Tמכניזםע"יהנצורהסורואילדיהמגנסילשהדבנוסף

וןההסורואילדיהמגניטהשהדןה . Z.lבפרסהמתוראיםסורואילדימגנסישדהליצירת

ואפינייסרפמסירםעבורמגהאגויסםשלגולדמסדרלהיותעשוייםחפולואדיליהדשח

 .ליירtיםע"ילמיזוג

ןחשדותחזמריםוצייתרהפלסמהאתעמלגיתמסוסבלייזרחימוםשלזהחתלדי

וילחו , ke V 5לפחותלשלסמפרסירהתחומםהפלסמהנובשניות.מספרנמשדהגמנסיים

התפשסותשלחתלדימכובהשלתייזרלארחתרמוגעדיניות.ימזוגיראקציותבהלתהרחש

המגניטהדשההפלסמה.לרתדוהוהסירלכיוווהומתחליהמגנסידשחהסיושלדויפוזיח

לוןכהחם,חולכתלחקסנתגורםזהדשה .לחיידtכיבוילחארמהזןמגםיקים
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הוקרמ mהעי"נקבעתחתמההפלסמהלשהאנייצולאתיהכליחאןמtלשההייךידונימקה

 . 4בפסיבפיךטודיתוןהמנגטיבבקבוקהפלסמהכילתאהתמכת).(חיקת

r 

\ I I , , 
C.P.L.L. 

מוקטב It'"לייאוךהוא C.P.L.L .המצועתהקונפיגוצריהלשסכמיטתיואר : 3.1יי tא
הם Bzו_ס BzPתכליכריקותהומושההוtם je wו_בפלסמהtחםרפנימעגלי,ת
הפלסמה. mצפיפ nי-הפיליאלדי'יםהגמנייטםהודשת

... '.: .. :.:.: .. .-, ... , 
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עיתשפשטתולוצרךהמתותרא.בקנופיוגצריההונצירםחגמנייטםשחדותתאכעתשחנב

ארןוגילליכליוהאחפלסמחתאהמכליחלכיכינניחתי-. Iצליידנבסימחירטשיnחוב

 . z=oכ:שירגדר z,בצריחכלימכרזיאזןרעברושעיןשיחןבים mלדריסון)(ביסח

 • X,yמשירוחינולשוהיקוטבמושיור zצריבכריןרמתדקםעמגילתמחקטרבלחירזירוא

לחיירזלשהשחילמשחדהצעמת . Lחחבולעבתברמחבתיסראגלחיירלאותמכינניחןכ

י"ע:לבטיוינינתת

(3.1) 
~ E"" ( r

2
) E(r) = . r;:: (x + iy) . exp (- irot + ikz) . exp --

~2 2L2 

הרידלאיתחקרוידנטחחיא rר-הבאתהמלשיחגליסמרפחלייזרידתרותחם k,roשאכר

עי"הנקבע n(r (צפיפתופחפליבלעתבפלסמחפוגע,"יזיר . r =ן.. x2+r '"ע mחמודג

נניחחליירז.עםיאנרטאקציחעקבחפלסהמלשחאבלציחלדי Mעו"'הפלסהמ mצייתלחיד

לחיירזכמו Lחחבאותועםאגסויןאחואםגחפלסמ;ןשלהצפיופתפחפילכיפשוטתלשם

כלארמ:

(3.2) \ 2 

( 
) 2--n . exp = כn(r 

2L2 o 

 .) r=o(בנקדוחבמרכזהפלסמהצפיפותוזיא noכאשר

 Aב-חכלידריוסאתנסןמאםהפלסמח.אתהמכליהכליבותךתמיקימים Z ~ L. (-ו 3.1) (

לחייזרלאומתקיימתלא r>Aעברוכיונניח , r<Aעבורמקתיימיתיוואת Yשחמנחוי

פאס.חיאחפלמסחצוםיםית

 mחמשוחטוחאדיליזחםרתאלחשבנרתיחםלסמחצופיופתלחיזיואלומתמפוופלי

יהבוסי:עם ךי~",בזחנתn ) 2.39 (לפיבפלסמח.לחייזר '"ע

rכ (3.3)
nr [ an (r) 1 eכ ) 2

3
E

2 

Je(r) = - '4 m2ro3' ---ar- - L2 . exp - L2 

מקבלים: 3.3) (·ב 3.2) (חצבתעי"

 3r2)כ (3.4)
nof 1 e3E2 

Je(r) = - '2 m2ro3 . "iY . exp - 2L2 
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לן.מצוחתןחוהכליבתןוןחבפסלתמהרtםורפפלישיצורםחנגיטםישחןדז(תאשחנב

:בימרכזן z=hל: z=-hביןהמצ'י 2hרגבבהפלסתמלילבלגליתי:סימירטחומאכרנניח

z=o . לגלייןתקליפיתסואףכלעהפלסמחגללילעלהתסכלנןתיהגליליתיסהמירטחקעב

חלקיתפעיבי 8aשאכר je(r)-ooםרtדtםראתחבכלרשא A,ל-מ-ס rידרסובעולת

חלגליתי.

עברו ) r,0,z (לגילוית mבקררידנטםרtטעבתעי"נהןרצחגמניטחדשחישוחברשאתי

ידררpנטןתבלעת Pנקררחבחינןת . Z.3)אירו(רחאהציריםברישאתשמכרזחסבתע

) r,0,z ( לסבעתביסחtוידרבסםרa יםירבראשיתשמכרזחn1זרםבתחירם 0צ , 

 : Pבנךןpחרטmpירחפטוצנילא

(3.5) 

-+ 

A=!JA!.. c R 

חטבעתלענקידחביןחמרקחחוא Rחטבתע.לאירדנעשחאניסגלר mחארומיחתור cשאכר

 : Pלנקררח

R = .j a2 + r2 
- 2arcosq> + z2 (3.6) 

Qכבכיייןזחהיאמאתפסשאינונ Aלשחידיחתשכריברלואתניןתסימסתירשמילוקי

ל:שןןחא mן

(3.7) 
1t 

a cos<l>dq> 21 J 
 II Aו=-

c o.j a2 + r2 + z2 _ 2arcosq> 

הבתא:צלירחלחביאנןתי ;ZןAתא

(3.8) 
]) K (k

2
) - E (k

- 1כ 2 I k2 
 II Aו = ~~ ~ ] )

שרני:רשאיןמסיגלשמיםלאיפיטםייאנטגלרים E,Kשאכר
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p 

זםר.נושתאטבעתעי"בחבוומתנגיטחדשחלשחגיואמרטיח ; Z.3איוו

(3.9) 
71/2 

K (k2) == J d8 0-/- k2.2e i - Sln 

(3.10) 

 tו/ 2

E (k
2

) == fo -/1 - k
2
sin

2
e d8 

עי":רתני k2ו·

(3.11 ) 2 4ar 
k = 2 2 

(a + r) + z 

יאנטגלרםיעבןרחתראבבזיוחותשלמושעי"חמגניטשחתדאתלשחבניןת 13.8 (ליפ

ילאפיטים:
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(3.12) 
dK (k2 ) E (k2 ) K (k2) 

dk = k (1 _ k2) - -k-

(3.13) 
) E (k2) - K (k2 aE (k2) 

k =ךr--

סבעתעי"חנידצחמגנסי mשחרכיביפאתמס.eכבכייירחגמנ'טדשחחרכיבכימקלבםי

םח:tחםר

(3.14) B~ = ~ . 2z [_ K (k2) + a
2 

+ r: + z: E (k2)] 

~ (a+r)2+ Z2 (a - r) + z 

(3.15) B~ = .!. . 2 [ K (k2) + a
2 

- r
2 

- Z2 E (k2)] 

C ~ (a+r)2+ Z2 (a _ r)2 + Z2 

זרסזרסנישתאלגיליתלקיפחעי"חנודצחטנגסיחדשחכיניבע ) 3.15 (·' 13.14 (·ט

נמדדשהןאכפיחצרייםרבשאתיןמרכזה 2hוגבחח , 8דריסוח , 00עשיביה jeבציפפתו

וחנן: )כe-בתלתו(איר r.zבקידרינסיתדוח pבנ

(3.16) 
h-z [ 2 2 2 ] B~ (Jo.r. z) = Je~5a f 2C . - K (k2

) + a +r
2
+C 2 E (K2) d~ 

-h-zJ(a+r)2+~2 (a-r) + ~ 

(3.17) ] a
2 

r
2 C2 

[ 2 J ·5a jh-Z ~ K (k2
) + -; 2 E (K

2
) d . ך= ) (Jo.r • z ~ B 

~ + ) (a-r 2 ~ (a+r)2 + ~ h-z -

שאכר:
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(3.18) k2 = 4ar 

(a + r)2 + ~2 

 m'כיצניידזלקיתופעלסיסםחיאבפלסמתתזדימםעי"דצונחתכללותגמניט mשח

בלעתבנקדותתגמניטשחדת . jeוזםזידםחאתבכלשאכד A,ל- 0ביןתנע aבידרסו

 : r.zוקידרנתוט

(3.19) 
A 

B; (r. z) = J B~ [Je(a).r.z] da 
o 

(3.20) B~ (r. z) = J: B~ [Je(a).r.z] da 

 B Cו-תפלסמחמובלתבותכלידרייס Aשאכד
r Bz

C
• • je במשוואיתתנינים

תהבמאה. 3.4) (·ו 13.17 ( 3.16), (

בפלסמת.תוזמיםעי"הומרשהתמננסיחדשחתאחאתמת 13.20 (·ו 13.19 (שמיוואת

 . 13.4 (משואחעי"חנתוןלשיתייווחלעדךמפאסבפלסתמתוזםעלרתחלייזדופלסבךשמ

(דהאלתוכותגמניטהשדתחדריתתאלמונעעלמ-נתביקרמשורת je Wוזםמכךכתתאצו

מינימלית.תיאליקדתמנניטתשדת Mשידחכזאת mבצינוצורי Pבםר m . 13.1איור

 mהשיבצעמלרדיהעשויכלילגבימלעמ-לרין.עתשויכלילנגידמייקיתזוצהוחת

לפי: r>Aעברונתייביקרחזםרכינניח . 4בפרקישחשובכיפלקרידיפוזיתתנגמיט

-:r-A W W() Je r = Je . exp ---r)כ (3.21)

ייקבעתמולדשלרפמסרוהא je W •תמננסיחשדתל' tIתאופיניהחדריהעימקהיא r wאכרש

ימנימלית.חתיתלקירותחנגמסיתדשחשחדריתכך

בשםמשחבתכניתנכבתת Mהמתיאקונפיגרוציתםחננסייםתדשיתתאלחשבלעפ-נת

MAG2 . נעשתהיחשוב . 13.20 (·ו 3.19) (משויאותלעפ-יתגמניטהדשתאתמחשבתתחכנית

רידוסים: mבלע mלבליילקיתופ SOל·חפלסמתלבלילחותקעי"
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1 _ A 3 _ A 5 _ A 99_
A Trnf ""100" ""Trnf "" .... '"100 a בעריב

A 
50 a /) חםוצפיתופתחא.כלt) je(a בכל

לעפ-ישוחםבלגליתילקיnפלשחננםיט mשח . 13.4 (שמיחאעןN IIרתנגתילילילnpפ

זםוסבעתו 2לoס-חלגלייתחלקיהפלחיקתי"ענשעחשיחיבי . 3.17) (-י 3.16) (משייואת

 ;) zיצר(לעnבנבוכי

199 -h 197 -h _ 195 -h 199_h "'2רטסlJiJ ,- 2O!J ' 10lJ Z + ~ שחאתתחכנתיחמשבת(לעמשחm חמגנסי

חסימןלציהפלסלשליי). ~+ Zבילpmםסחםי!ו,""עקבי'"בי ~+ Zעםרחזםוטלבעתרקר

m לשכופנקיצחתנמניטדשחחאr נרדוקת: 101עםר

r - 0, ;0 ·A, :0 ·A, '" ,2·A . אלפיסיםלאינטגלריםחבאבקרייבנעדתחתכנית

 ]: 491לשימם

(3.22) ) E !(m כ+m ~ . In (1 ~ t. aK; (1- m)! +[ t. bK; (1- m) = mכ( K 

(3.23) ) E,(m כ+m ~ E (m)= t.aE; (1- m)' +[ t. bE; (1- m)']'ln (1 

נרתנים i=o .. 4ערוב ~, aEi, bEi ~ bםי ':rחמזIEl(rn)I,IE2(rn . p ( 1 52-10-8:אכשר:

 . 3.11)בסלבח

האליפסילתלפרנצקיתונרמירבקוריב j=0 .. 4 aKi, bKi, aEj,bEjחקמדימם :.[ 1סחלג
שוני.רשאיימרסגשחלמית

bEi aE i bKi aKi i 

 0 1.386294זi:כ 112 0.5 1 0

0.24998368310 0.44325141463 0.12498593597 0.09666344259 1 

00180037 ? 0.00 0.06260601220 0.06880248576 0.03590092383 2 

0.04069697526 4757383546 ~. 0 0.03328355346 0.03742563713 3 

 4 0.01451196212 0.00441787012 0.01בד 6506451 0.00526449639
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אבוופמחושבעכלי,כמתוראבפלסמתרימם mעי"תשומרתתבמניט mשחשיחובלרחא

תיחשוב .) 3.21 (שמיותאליפהנתינםי BWבסוריתזתריםםעי"פתותושהמנגיטmשתדותמ

 BWתאמחשבתתמשחבתכנית . je w(a (ב:מולחף a)je (אכשר ) 3.20 (-ו 13.19 (לפינעשת

 mתשדשלסורפפרציtתיהואהכללוחבמנסיהדשהנסבע.לאשעידוי Je Wשלכפנוצקית

בסיחת:וזתרמםיבפלסמהזתמויםעי"פתוירשם

(3.24) 
W W ד-p --> --> 

) B = B + B (J8 

יממני je Wמוגדרכך . r>Aעבירמינילמיתיתי B:שכך je Wאתהמשחבתכניתסיבעתכעת

 . Bולבסוף BWמשחבים

בימשיר zצי,בכיןווחכלולפתנגיטחתדשכריבלשגףריחניצרחיףקחי 3.3אבירו

Bz(r,z=o) :z=o תכרי:ב)) Br(r,z=o מחישבהמגניטשתדתסימסירת).שמקיילומאתפס

משלושןניאדוימיים(ליירז =.ג rn ~ 0.35גלאורךלחייז'ר:שלתאביםחפרטמרםיעבור

חפלסחםלשהמאתיימםתרפמסירם . L=0.5rnrnאגסויןאיחחב W 1018=1ן crn2ספטסצפיפית

שרות L=0.5rnrnחחבבלענאריסנאי mצפיפוורפפלי no=1022crn-3סמירפת mצפיפחינם:

tתלכילשתפנימירחדייסילתיזר.שללחm אA=lrnrn לשו:הגיבחוצחיh=3rnrn . פרמ.כד

 mדחייחיתתעבוח je'Nבסירחמותושחזרם . rn ~ rw=10לתייתנסבעליקרתזםרשל mחידח

jew=4.4היחאלירפמטירםעוברלסיחתהמנגטישחדהלשמניילמתי e l08 Ncrn2 . 

למרכזקחב MGauss 2מ-ילורתבמעיהנל"הרפמסירםעברוהופליאלדייתמנגיטהדשה

נבסידהתפלסמח.צפיפותידירתעםרירדרבמכרזמסקילמיהבמנסי mהשתפסלתמ.

rol-0.55rnrn תמושירםחרזמיםעסבגנםרהכיייןשינירכריונו.אתמשנהתבמנסיתדשה

לתיילחדרולואתלכיברתךלותיסגרכיייןשלניתהמנגיטשחדתקליישרוגמםיבסורי,ת

0חבמניסיםשחטפיםתאגנרידקחיר. in -0י 0ut :"עי

(3.25) 
l םr 

4>out = J B z (r) . 27tfdr 

r=o 

(3.26) J B z (r) . 27trdr 4>in = 

l °r=ז 
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0ו· 0jnתשפטים 0ut תמגניטשתרתשק'יימכלוןותפוכים,ובכיווניםגלרוואבתותם

עבורתגמנסי. mשתליחושבתתכנתילידבקתמשמתשזו mעובpליר.םידnnיאנם

1'01 > I1>r תמנגיטרשתתm תתןרפבכייוןאtאבזיורלתr<r0 תפרמרטיםערובומיגע 1

 .חגםסואגלכיצחשנלוחק

תפלסמת,חפתשוטתלשלחתדימתליחסיטט.איננוצרחוףחוק '"עחמתוואחורפפלי

לשספויתחתנדגותעקבתמנגסיתרשתלשריזופיתזחבnנתתגמניטים.שתרתקויריעמת

תמחושבתמנגיט mשתאתתאבה.תתמונת '"עתשרהלשהדנימקיתתאלקרבנןתיהלפסמת

עי"חמתיוא(חגרףאיזרובכלקבעומנגיט mש '"ענקרבחצריף)(תוקתמחשבתכנתיעי"

לעשמ~רתותךהפלסמתחתפשסותתלחדיבשמך . r2'outו- r2'jnשספיםאתוםעם ) mןנונ-וק

אביזורחמבגסישתדתןטקתnורגבתית)דפיויזתתנזתחתרך(אכמור, r2'outו· r2'inשחספים

1'02 ,~ 1'02) Q$ : הפכותנקדותnתשואליויתור,)מוארחבזןמתשדחתתגמניטשתרתתm 

אבירותפנוןקבקולרואתניןתחtדרבלשסכמיטתיאררלדג. r ~ l' o>באיזוחתגמניט

אביזורהתמקבלתזחקתמנניטשחרתיורת.אמורחבזןמתמנגסיתmשאתמתאחר 3.3,

r 02<r הפלסמתלץתפחפילולהקלחתתםריבדידויתור,סובתפלסמתללכיאתתארחיאתוא

תיקר.לע

 2.5xו 06

 2Xו 06

ג
I 1.5x106 
I 

 1Xז 06
Uכ
rןנ

כ
Cס
>פ
N 
Cם  •••••••••••••••• _ ••• H ··-+ .. ······ ..ד

o 

5x105 

-5X105 

I 06 1-ז x 
 O 0.05 0 .ך 0.15 0.2

 ~גג
~ ) r(cm I 

'" r02 01 ז

~רירםתשב mשכיפגלליי)כיל(מרכז z=oעבורחלופואלדייחמנגסלחרשח : 1.1אירו
חםחtונדקוווקחוקנ-דוקחחצררף.חקו '"עמתווא MAG2תמשחבתכנית '"ע
שינםי.בזמניםתמגניט mשלמדרנתוקיחבישני
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המטנגי.בבקביק"פלסמהשל ftחכליאזענב j;חש • 4

הרעתכיתשוחב 13.1אידו(רחאהמצועתpחןניפגצרוהישלידהנימקהתרתארחtבפקר

עמלגיתמקןטביליזרארועי"מחומתמהלפסמההמנניט.בבקבןכרהפלמסהלשתכילחאלזןמ

אורתרמוגרעיני.למזיןגאופניתי mלסמטרפוהפלסמהאתמחמםלחייזראדורב-צעמה.

ורגדאינטהכתםסופיתוקעבסורואילדיזרםפבלסהממשרהגםעמלגתיהןכמוטבלחיזיר

גמניטשדהלהומצוחתפהלסהמבתןושמרהבפלסתמדטחרראיילדתזרםתפלסמת.לשצפיפתו

אתלהקסיולעמ-תנהתפןובכיוווסודולד'איזםרהכליבקיר mשמוןכפלוןאלדיי,

לרמכזרקוב zצירבכיווומגניטדשהליציתרמביאתtצריוףpליר.הגמניטדשחתידחתר

בתןוהמגנסישחדהיוקהסיתורגבלשההפודבכיווומגניטדשההקוריתוברקבתפהלסהמ,

וקיםהפלוואלדייהגמניטהדשה .) 3.3איור(ראהבקרי mהמשוהמםרזותכתאצתכלי

נוספיםומכניזמים grad n x grad Tמכנזיםעי"הנרצוסורראלדיילשדתבנסוף

עבדומגהגאסויםלשלדוגמדסרלהיתועשוייםאלןמנניטיםשתוד . 2.1בפקרורחרתראים

יליזירם.י IIערגעינילימזןגאופינייםפמרטםיר

מסרפנמךשהפלסמהןיחמוםמעלגיתמקוסבלייזרדואעי"המגנסיהדשהיציתרתלחיד

והמערתכעמידצמבאיננוהמגניטםידשתו mהפלסמהמבצ .לחייזרלכיבוידעננן-שניתו

השדותהכלי.קירותעללץחומפעילהמתפשסתהפלסהמהתפחתות.לשדינמילחתדיעובתר

לשלדי Mמבציעםהסופיתהתגנדותהעקבלכדובנוסףהפלסמה,עםמתפשיטםהמנגסיים

הקריות.אלהפלסמהןמחםלשדיפוזיהקיימתpחיתור.לאוהוהפלסהמתבודהוידפוזהי

לשבגוההצפיפתולעלשמורשי )) 1.14 (משואה(רחאלאוסויקירסירןואתלשחיגעלמ-נת

האוןרמידמתיאהפלסמהכליאתלזרמראשוניתהערכהדגול.סמפיקזרמשמדמחהפלסמה

עי":נתונה Cהקולמהוריתpחול.מהיררתלחקיהפלסמהלש

(4.1) C-V Z
+ 1kT 

-nMרכ

קבעו kהבאתמה,יוושלהממיצעתוהמסהיןולשהממצועהמעטןהם Mrnpו- zeכשאר

חחומר.סמרפטותר Tו-בלוצרמ

הסלומהרייתאמשרססבהבגיחמסהמספרבלעחימרהעשוייםהכליבסיררתpחלומיחררת

זרמאתגמדליגדלוסמהמספרבעלמר mהעשויבכליהפסלמהימוקסלןכ . D-Tבפלסמת
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חחירמ mטמפרטיחיאחפלסמחשלתלכיאתזןמבעהכרתרמכוזגיםרחפלסהמ.לשחכליחא

מוחרתוחתיתיתורנומכתחתית mשתטמפטריככלהתתפשוטת.שלחחןדזודינמpיתתאתקיבע

בוקחתלשחיגניןתנמוכתטמפטרירתליתר.אחדהלכיחאזןמלוןכיתור,קטנתתקלו

חזק.מנגטי mש '"עליטקהרניןתתחיםתילכתאתנמיוס.חתיתתחיםשתלותכתבאני

תגמניט mשחתלכיאת.זןמלקהטנתלחייזר '"עהנצורמתגנטישתרתתמחמיתחאתזותי

לוןכקהיתח,לתןרדיפיזיהמבצעתמנגיטתשדתאלום,הווקי.תלשתרימלבדיידשמשמ

 mתששללדיפוזיתתראפיניתזןמעלקהי,תוראתתמריתיבדודתגמניט mשהשלעמ-נת

שהזןמלבדpושימתקייםזהיתאניבמידורהבמישק.הכליחאמזןמקטרלהיתוהב;גניט

רצויםשנאיןמ mמהואגםטקרתמנגטי) mשת '"ע(תמוקטנתתחיםדליפtריתתאופינית

זןמלשהשתדיידורנמיקהגורויחדגםללחיהתאניםשניקייםהפלסמה.תאלכליא

הירקם.המתכתזpחת '"ענקבעתהפלסמהלשהאירנצילאתיתכליחא

המקירי.תנאליצההואתכליאתזןמאת mניכבמדיתלחדגליעששיונוסףחשובאפטק

 mצעיקירנתופלותט ) keVמספרלש m(טמטרפואמדוחמהבכליתפלסמה

) Bremsstrahlung ( לשלאבלציתוגרמתלחוקתתמגיע~עתצירתקרינתתקריי.תלכיייר

גרומתתכילמכרזלכייירמתקרייתחימרלשירמתתכלי.מכרזלכייירמקהירחימר

תפקר.בתמןשתביעצזהלאפקטכמתותיתערוסהפלסמת.שלההתפשוטתקצבלתאטת

זחתייידלוקר.תפלסמהבירכמתיןרנםחמנניטהדשחמשמשחתרימ,תבדידומלבר

אי-יציבוייתשלבעייתילפתרוחוקרלעחפלסמתשמפעליההלחץרפיפליאתלחלחיקעשיי

ידחגםיטיריאדילייםפלויאילדייםמגנטייםדשותלשוקימםלכדבנוסףתדידחינמיות.

הקפת .] 3נ Sausage type instabilityכגין:הפלסמת,שליא-צייבויתותרבחמקיטר

 Kinkמסיגאי-צייביתלמניעעשיוהעלמ-לויכת)(אימלויוסתמכתתיבקליפהתפלסהמ

.type instability 

 ) one f1uid (תפלסהמהתפשטתושלהדינמקיחאתהמחאתתתהנעותשמיאותתאנכתיב

 :ן. SZ-SO [לגלייתיסמטרתיקי,םבחנחתגלליויתבקידרינטית

רהציפו:תשמיאת

(4.2) 1 d dp 
0 = ) rpv ( ב.. -+ -

r גטdt r 
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ותנע):ואלירמשיתא

(4.3) ) (B2 ~ ap _ _=כ p( aVr +v aVr 
ar ar 87t r ar at 

הארנגתי:שמיאת

(4.4) 
] i1 ] ) 1 2כ 'מ a B

2
) 2 a (1 2" pVr + pE + 811: = - r dr rpvr 2" vr + W - fI( dr + r Sr וd 

 Tהלחץ, Pהפלסמה,לשרחדיאליתהמהריות- vrהפלסהמלשהמסרפתיצהפיופת pכשאר

צפיפות 00הפלסמה,לשהפנימתיתאנרגיהצפיפתו Eתמגניט,תשדה Bתטמרפסורה,

המשוואתוופיניטגנ.קווטרשלתרידלאיהכריב Srו-הוחםהלוכתקמדם kתנאתלפית,

ואילרבמשואתאותוניח mלניןתלוןכתשחלמ,)יהדשה Eו . E«Bכיבהחנהכתובתו

הנארגיה.ובמשואת

(הנובעתתגמניטהדשהלשוההתפשוטתהדיפזויתמשוואתתאלצףרשילאולמשוואות

מקסולו):ממושוואת

- aB a == curl (v x B) + -4 V B-ד-ד c2 2-ד (4.5)
7t0" t 

שיהמשוראתומערכתאתלהלשיםעלמ-נתהפלסמה.מלויכות aו-האורמתורית cאכרש

המצב:משוראתתאםגלכתוב

(4.6) p = P (T, p) 

פתירןותגמניט.והשדההפלסהמהתפשסותלשהידנימקהאתמתוראת ) 4.6 (-) 4.2 (השמוואות

הזמניםלשעהרוכתאבצעזהפקרחבמשךלןכמאיי.מרוכבוnאהמשוואותשלודמייק

בתמשך.שיפרוסווקוריביםמלדויםעליפ-ההתפשסותלשדלינמיקהתחשוביםהואפיניים

רמתאהמגניטוהתדשהפלסמהלשחnפתשסתובתלתיךהשחובותתמtניםקסלותשלבדקית

 ) 300 (שמלותשתידתורבלעניאיייימוםליירזעברומשוגליחותעשוילואסוןשטירקירון

שחובתומtניםלקסתולששר . t=20nsecכליתאזוןמ n=5.1021cm-3בצפיפתובפסלתמתפוגע

הגמנסי.תתדשלשידלפוזיתהאופיניהןמtיחאדחשאונההפלסמה.לשהכילתאאתמתוראת
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שנימדאתתזומשווחא .) 4.5 (משווחאעי"ותמאתרחגמניטחשדחתחפשסותשלידהנמקיה

לשמייןאבףגרהשאוןתאיבועי"המתואוושאון,לחתידבמקביל.חתמרישחםתלחיכים

תואפיניזתמןחפלסמת.התפשסיתעםהמגניטהשחדקייילשתחפשסיתא mהמשייחא,

חתלךיחנשמר.רוטיפלחפלמסהלשריחידררנמתי mלתחפשסחואפינילןמtשייחחtלתלחךי

חגמנסי.דשחחשלדיפחיהא mתמשויחא,לשיימןףגאנהשניהיארבעי"המתיראנשי,

ניןת ) 4.5 (ממושיחאהפלסמח.בתייוןחתיקתורלךותחןדיפחיהמבצעחמנגיטחדשח

יחנו: B 1לרמקחחגמניטחדשחלשדליפחיחחראפינישזהןמ mלרא

(4.7) 41tcr1~ 
'tB---

c2 

 mבסמפרסיפלסמחעבירידפזויה.הגמנסיחדשתמבצעלאריחחומרמלויוכתחיא crאכרש

שפציו:סונחתעי"תפלסמר,תגנתדרתנתוחנ ) keV(מספדגברחח

(4.8) [sec] ..,-3/2 -14 1 
1 T) = - = 1.15' 10 z 1nA ( דר

) cr(T 

 . eVב-הפלסמהסמפרסרות Tו-תקלוובמי,הלוגירתם lnן\הפלסמה,שלהינוןדרתג zאכשד

תחדחבסמרפסותרנשmתעבווון. 19sec :(DT·3-10-פלסמת(ענודמקבלים T=5 keVעברו

-2-10·19sec .1ל-(חתמתיירתקרותלפסמותעבורזן keV ( קירובאיננתשפרציונסתח

 keV 1ל-ערדתחרדבסמרפוטתרלאומנייוםשלת mההתנניסונייםנתונםיעפי"סו.ב

כתרעהכזתבערדננרח .] 18sec·2-10 [53ל: mשוי eV 100עבווקמיסלמית mלתינאצמת

 mביחעי"המגנסית.השחדשללריפוזיההואפיניהזמןשחובלצרודלהנתדגותפיסמית

תזןמכלאמר . Q'tB-1ןנ. secנקבל:חפלסחמ)ימדמלשוגלד(מסדד lB-112 rnrnדיפחיתרמקח

אתלכלואצחיםלשרואכומתזןמבחדבתגדלותמגנסיתשחדשלדליפזויחחואפ~ני

כיביולארחגםתכליחאןמtלמךשתייקיםבפלסמת Pתחזתמנגיטשתדשתמכןאתפלסמת.

לחיירז.

קחיד.תודלאחמפלסמתחוסלבלשדnיופזיהזןמיחאשניהשחובחזמניסקסלת

תםחלכת mשתויהפלסמת,לשתכליאהזןמכללארורקייםתדגולתגמניטשהדשתמכיווי

ם mגללשדליפחיתהואפינישהזןמש mלשיכעתלןכהמנגסי.הדשהעי"מקוסנת
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לשחלקאיסתחרחםומליתוכחפסלמח.לשחמבpרשחלכיחאמזןמדגלוייחחלקיחתמחפסלמח

עי":נתונחחמננסילדשחבאמונךחאקלורטנים

(4.9) 2 
nPe 4.ד 

-= K 'te e 

חאטקלרןנים:לשחממועצלמרורדריסו Peאכשר

(4.10) 
eB 

Oכ =
ce m"c 

lt2 כe ~ VTe = ( VTe 
Pe=(;) 

ce 

vTe ו·חלארטקרניםלשתחרמיתחתמיחתיחאce (ג) חלאקרטונים.שלצחקילוורטןדתיתור'te 

חלאקורטנים:לש mלחתגנשחאופיניחזןמחרא

(4.11 ) 5 Te3t2 

't =3.44' 10 --
e n lnAe 

חזןמחאלקרטונים.לשקחולומבילחררגיתם lnAe ,eVב·פהלסמחסמפרסותר Teשאכר

 : H 1למרקחלקירמחפלסמחחוםגלשלדליפתיחקחלאסי

(4.12) 

2 
nlH 

-= H ך
Ke 

 2MGaussשלגמניט mשו s·1021cm-3,סמרפתיצופיפות keV 5שלבספפרסרוחלפסמחעבור

ואפיניזןמחפלסמח).יממדלשוגלדומסרד 1/2mmשלרחםדיפוזיתמרחקעברומתקבל

לגלשדליפוזיחחואפיינחזןמכיקיבלנו . tH-180nsec'קחירלאחחוםנלשלידלפויtח

לאזחאפקסלוןכחפלסמח,אתלכליאיצורםנארשלאוכרומחזןמגדלוליקרמחפלספחרחם

כמבדדומשמשחמנניט mשחאןככימרחאזותצואחלכדבנרסףחכליחא.זומאתיבנלי

חיינו 10בפקסרוטקןחחיחמבנסידשחחאםכילראותנןתיחכילחא.זומלאורןתמרי

זומזוm t:נמסבלבד. 1.8nsecלשחיקראלרחםגללשלידפוזחיואפיניזןמקמבלים

תרימבידדומקבליםיוחנוולאהמבוקש,חכליחאמזןמססיחיחחפלסמחלשחרחםכליתא

תימי.לבדיודמגחגסואיםלשגולדמדסרמגנסידשחישחבותמןאככnליאח.ןמtלשמך
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שראינימכייירבבעתי.ההדירידןנתיםןם mלקסתהיאהלששייתהשחיבהמנים mסלקת

מזןמ mגדלורחםגללשידפחיהלשוהמגנטי mשחלשדיופזיתלשהמזניםסשלקרת

חערחכחכליחא.רמ tאתשתבגליי tחיאחחידחדינמיתחזרמשקסלתירחחבמישק,חכליחא

יחא:כלכיפחלסחםשלחכליחאלןםtגחס

(4.13) 
A 

t h --c 

שמייתאעי"נתינח Cלו pnמחרייתלו. pnחמיתור Coיחכלי,לשחנפיימחדריסו Aאכרש

מתסמספרכלעחימרעבירלקכלניןתנרמכהקלושמיחתורלרואתנרתיח tבמיטיי .) 4.1 (

כילכךמביאבגיתמסהמספרכעלמילדיכליבתיךהפלסמהקייםנמיחכ. mיסמטרפיגביה

בתדירןרינמיתקהשלוטתחיאבפלסמה)הקלו mממחריר mי(הנמיחככקיחתהקלומריחית

רמ tבמשךתרימכמדרבדמשמשארכהמגניטחדשהכיראינילרכמקןרםהתהפשטות.לש

רמ tהאתלקבעועל-מנתרקבחימרחקלובמיחתורלשהתשמישיקרים mחקריילרכחכליחא,

עבור ) 4.13 (ממשוותאמקבליםאלוהנחותסמךלעהדירןרינמית.להתפשטותהואפיני

A=1J2mm :יC=3.95 km/sec 1 ] 521נחשות(עבור t חיחדיינימ:ןמrh=127nsec : 

תחדיידורנמילזמריירתמדיייקקרייכהפלסמח,לץחעקבבקריגללח-םינרצובימדה

גללח-םיורצת T mבסמפרוטהפלסמההיזכר.עבורהוובניוסבמשוואתשימושעי"ינןת

בלץח:בקרי

(4.14) p=2nkT 

האלקסריניםלצחיסכוםהיאחtלשחץמכךנובע 2הפקסורבלוצרמ,קבוע kכשאר

לגלחץ s keV,לשוב~\מפטרורה 1021cm·5 · 3לשמספדתיבצפיפיתפלסמתעבידוחיינים.

יהגוםר Us mבחמיוחנעחלםלגבקירצרירח tלץח . P=160 Mbarחיאבקריחלחם

נשוחתעבורהצמב.משוותאעי"נתון Upי- Usבץחקשו . Upלחיזכקתילמחידות

] 55,54 [: 

(4.15) Us =: 4.007 + 1.466 Up 

 , Usהרשקמחיתח , Upהחתירמחמחיחתבירחשקו . km/secב-תנינםי Upו- USכשאד

עי":נתיי Pחלחםגללוחץתחלם)גל(לפבי Po mחציפפ
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(4.16) p= PoUsUp 

נוחשתעבוומהשואהפתיחן . Upב·ירבעריתשמורתאובתקבלת ) 4.16 (-ב ) 4.15 (בצחתעי"

Up=3.37יחונ: 8 106 cm!sec . לעתוכהt הפלסתמוביובדביןביסח,ותיחההדיידחנוביןמ

חלחם:לגלשחלחתיקיקלובחתרוי

(4.17) A 
'th =u 

p 

Up=3.37ו- A=1/2mmעבור 8 106 cm!sec קמלבםי'th-15 nsec . 

לקבלתדהושרחכליחאןמ tובקסנהחחחדידניובילזןמקשיבלנוחארוחנהחחעוכה

אולם,והכלי.חפלסתמובידמיחלדבתוnארזלבעהיפאושיפיתחןלראסןו.יוקריוטן

חקדיות.ןמאבנמיח •בשחבוןכחדעחואנלשאנוסףאפקסנכנסחחדיידחנוביןמ tל

ןמוחובושללאבלצחיגוובותזווקיחכביpתח.הבנעלת mצעיוקינתפלוסתחחובחחפלמסח

הפלסובתלשהתנעלחקסנתגוובות tלובכרובחיpתחחוובושלזחריובההפלסובה.ליכווןהקודית

זהלאפקסכובותיתתערכתכעתאביאחכליאח.זןמאתובואיכחלוןכתתnפשוטת,בכיוון

נפחלייחתד PB mחצעייוקתכסהפקצפיפותהחדידווינובי.הכליתאזןובלעושהפעות

שמויתאעי"נתונח Tלשהוהסוברפסורה nהפלסתמצפיפותשלכפוניצקהןמ tולידיחת

לג:ואבןולב Pמתהצעויהיוקנתחספקמיסקמום .) 1.6 (

(4.1 g) [Ilm] 0.62 י
] max = kT [eV " 

חינו: hובגובח Aבידריספלסמהלגליעי"הנרצותכלולהעיצרהקירנתסהפק

(4.19) A 2h וז. tal = PB ~ p 

חירוביחדיהבהונחקסןעהצדיחיוקנתשלהגלואברןתפלסמחלשהאופיטעnוביכיחכחכח

הינו:הקיראלהגמיע mהצעיקירנתנארגיותשטשף
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 ]~ 2נ (4.20)
plotal )3 ( T )112 _....!!.....-_ . 9. n . _ .A 

lB - 2 Ah - 8.46 10 ( 21 -3 eV 
1t 10 cm 

כמתו Z:אמוטימוספר Mמחססמרפבלעלחורמבמיע 1ובשסףג.לבראברדארואכרש

 :] 56 [יחאןמ t mלייחטשחלידיחתאנלצהיעי"נחלפטתחוחמר

 1 [ 1/3 ] 1ןגg 4/3 M [ ] mכ (4.21)

[ 

-2""----. --. 105 . 1.5 = m 
cm . sec 12 .1014ג W 

cm2 

חמצועתבקינפירגציתרמ tוליתדיחשסת mלייחחמקריותנהלפסתתוחרמלכמותעחרתכ

 ), 4.21 (במוושאח 1בקמום ) 4.20 '·מ IBעחצחריקירנתרנאגתישסףבצחתעי"נתינת

ג.במקםו ) 4.18 (בשמןתא ~ ax mחצע'ירקתנשלמסקימןםתמקלבבןחלבואןוובצחת

pםלבים:מןאכ .) 4.21 (במשותא

€I-.22) ] [ M 3/2 2/3 

2
g 

] . A
1
/3. 2z ~ e [ . 21 3-כ

n ma = 1.25 . 10
4

• [ 
cm . sec 10 cm 

נתןו 1שוסףג.גלרואדבלעאןרמגפייג-תכתתאצואבצליחעי"בנפלסחוחמרסמפרוטרת

 :] 56 [עי"

(4.23) [eV] 4/3 [M]l/3 ] .1 [ 2/3 ]ג 

[ 
-. --. OO 2ך = T 
2Z l/lm 1014 W 

cm 

שסףצחבתעי"נתיתנחנדיותנבקןנפיגצרויחאבלצתיעי"תנפלסתוחרמ mלסמפוטותערתכ

מקתבלנוחגלרארךוחבצת ), 4.23 (·ב 1בקמום ) 4.20 '·מ IBחעיצרחרpניתנארגיתו

 : 14.23 (·בג.בקמים 14.18 (ממשייתאג. max mחיצעקירנתלשקמיסמים

(4.24) [eV] [ ]
4/3 [T ]-1 [M]I/3 

Ta = 2.75 21
n 

-3 . ~ . A
2
/3. 2Z 

10 cm e 

חינו:חמתפשתטחפלסמחשלתחנערם tלגיןחקרירמחנפלסחוחרמלשחתנערtםביןיחסח

(4.25) UTW I1ל. 
UT nך, n = דר
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המיחחת UTwחפלסמח,לשחתרינכתהמיחתור UTכפלסמה,ייולשממצועתמחס mpשאכר

 14.22 {צחכתעי" .) T a mכטמרטרפ(הצובייאלכצחיעי"נהפלטהוחמרלשהרתמתי

אתמקכלים U4.24כ-כשימשו{תןר mאתמחימרתהוימתהזסביויחתיחנצת 14.2S (-כ

חאצרתח:

(4.26) 

7/6 113 

[ 
. M-1/2 ] ~ n]. A213 דן = . 12.5 ] .

2z l02lcm-3 

 sA= 1J2mmברידסופלסמחעבורהפלסמה. mבטפמטרילתיייאננןזהיסחכירלראתנרתי

n=5 • 3מסתירפ:צפיפתו e l021cm 63.5כעל:ינתשרחיקריית = Z=29 .M , :ם=רך. 53מקלכים.

אפקטעי"הקמיזתזהפלסמהלשהתפשטותמריחותשמשעמתוהפאקטיביתמהריותנדגיר

איז:pחיחת.ןנכתנאיתה

(4.27) Up . ) 1-זר ( = Veff 

חיי:חחפלסמהלשהחדידחינמיתלכי;ואזןממןאנ

(4.28) 1 A 
"tn = T'"=Tl' Up 

מספקיארןרחואורtןמז . th-32nsec"זןמ:תמקבלזהכקרפחמתוראיםחפמרטםירעובר

לסראיו.קירירטון m י'!אתלפאשרלעמ-נת

הידפןזהיזןמבכלי.תפלסמהלכילאתהושחביםזהמניםלשהעכרתבצותעורt,פקרלניססו

אתלשחבניןתלןכ,לסראין.רקיטוירןקליוםנהרדשמהןמזכחרבהראודחנגמטיהדשחלש

תמגנטי.השדהעקבמוקטגתהתמריתהמלויסתאכשרחקרי,אלתוםגללשדתיפייזחזוכ

 .לוארסוקירטירןועבורדתשורמהןמזגלודזהןמזגם

עכורהפלסמה.תהפשטיתלשת,"דרדוינמתיחןמזלקסתתיאהורחאגתהשחובתזתוכלקסת

מיסרותנאתיהשלפאבקטיםתחתשבתותןרמיזפלסמה,תמריתתמבדדומלודיבכליפלסnם

הרפמטירם:עכורלשההגניןתלואסןוקשירירטוןםקבילםהפלסמת,לכיויןהלכי

."t=20nsec, n=5 e l021cm.3 



- 47 -

חמיצע.חמנגיטבבטביטאנרגיט >" in (גחברלטבלתחדריםיסJנרMוחסם • 5

הגרבבל pלעלמ-נתפסלnם mעמלגתיוסב Pגכnילחיזרלשהרפמסירםתיואחזוזבקרפ

נארגתילהפיךהיאערגיניימוזגלשתנחתכ-ח mמסהמצוע.הגמניטבבקבקורנאגסי

תהרמוגערינייםהצותירםוכלכלתי.רנאגסיתעיליהבוציהסחמנגסתי pלאלארבגיהמזיןג

נדןוחשלמ.ת Pלהפמנולציםהמזיוג pמלדשויראתונויחטניםלא,אפלחקייק , xתי Pלש

ים,ממיבלקתולשחלגנןתי , 1בפקרשצוללןכפידיואסירום,בלב.ר DTבדקלזהבקרפ

שיפניםכללעסרטייםודיואסריום.לשמובגלתבלתיכמותיימת Pשלאמרניןתימשעתי

 DTהמיזיג pלדמחזרולשהגריעניתוהראיצקות . mערגינירצקאוית mבצמאעלשחיג

עי":נתוטת

(5.] ) e + n + 17.6 MeV דךז-D + T 

(5.2) 

(5.3) 

e + T + n - 2.47 MeV 'דI ד-Li + n י

4He + T + 4.8 MeV 6-דLi + n 

תכופים,בפצוצייםלעמדוהמסוגלדגלו,אתהואגעריניימזוגכירלשהבסיסיהמבהנ

שנורצוהמהיריםהנוירטוניםלחייזר.רקירייעלמוחמם DTה- pלדכאשרגכnרתשnים

בהמשך.מיזוגרבpאציותלשימושסירסויםויצוחליתיוםב"שמיכת"ילקסו DTה-בראצקתי

יותר.נמיכהבסמפרסרוהלאתומוחזרחיםמלחיףרדדעירבמהתא,מצואהמוחמםלתיתיום

 mבציסרובינהגרנסורלהפעלתיקסורליצורתשממשיםהוחםבמלחףישנלקסחברם

המוקבלת.

אביירמתיארתלייירזםבאמעציתגרעינימיוזגלשכהתחנתשלסכמתיתייארבמה

לnיירtיסלמרעכתמוכנסתחשרלמזחיר mהמיעב Erecycledאנרגיה mכמ . 1.5

 mמידגמדו driverה-יליעות . ELהינהלתייזםירמערכתשמיציתאתנארגתי .) driver-ה(

עי":

(5.4) EL 
~~ D=-=E ון
recycled 



- 48 -

 mנמס ELלחייררנאגתי-םזן. I0ס kלעיליותלהגעיכהבתנחתלקותונןתיסכנלווג,תי

לחייזראנרגיתאתלדחקבלעיתעיילות . Eabsנארגיהבונקלתטותמותכהמיזו.גללדק

abs כיסח:ומתרדגזן

(5.5) Eabs 
abs = E

L 
דן

חוננסיתלביעהבמאעצותשהראבירברחמרלחייראוונלבעמעגליתמקוסבילירעבוו

מגננונים . 12.4פקד(ואה-50%ללהגיעיכלוהשיליעתוההפוסרניסלשזותייתנעלש

הופכה)עצויהקויונתוגליהוזוננסיתבליעה(גכור:לייראוולביתעלשנסופים

זן. abs-70%לש:עלןולחזייראורקליסתיעליתואתלהביאעשויים

שלאיתןכ Eabsבחומרהנלקסתהארנגיהמתוךלייזוים,ע"יגריענימזיוגשלבסכמות

תשועק Eabsמהנאוגיהשלחקשייתןכהיאלכךסחיבההמזיוג.לדקלשחימוםתבצעכלוה

מבצמצפיפיתה mנגלצפיפיתגערינילדקשלמכותל(ו-מנ'-לדסרחרחומשלאבבליצה

 mמודגיא mהיחדדווינמתיהעיילותהנרקאתזן hייעלותיקימתהכלליבמוקהלןכקצומ.

 : Erue1הוגעינידתלקלחיומםמהשמשתהנארגיהכביר , Eabsנהלקסתהנאוגיהבירכיסח

 ECueו (5.6)
-= h זן Eabs 

היוהמיזו,גלדקלשבדיחתסצרוךאירזו mבעבוהמתותואשבקונפיצרוגהימכיוור

כלאמו:הגעריניהמיזוגדלקלחימוסמשמשתבחמורהנלקתטהנאוגיהלשהמכעירחשבה

h-l00% .מקובלותסכמותעלזוקונפיגצויהלשהומכזייםהיתחטתאדחיחנהזועובדהזן

בהשמך.ישפוטוכפילתזיום,צמאבעותוגעינימיזןגשל

דתלקתוומוגענייות.לראקציותאופיניתלסמפרסרוהחמיזוגלדקאתמחממת Eruelנאוגתי

אכרנגהי Efueleffגנדוילןכ . H'I"נשרמדתלק eשלחקכךרתמווגעינתיגבעחוי"בעור"

ותמוערבינית:בעויהעובואשולדתקלחקאתהממחמת

(5.7) 
ff ~ p 

 41 = _נור"'_ cו
] c ~ EC 
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חאדבגתי . 0-30%חינ:רלזייריסעי"גערינימיזוגבסכמות 0עבורואפנייעןר

גורמת Efueleffרתמוערגיכיתבעירחבורעאשרחמיזוגלדקללחקמחוענסתחאקפשיבית

מוגרד ~הפנימיחחגרב . Efusionגערינימיזוגנארגתילותפקותהלחסו mא H"לבערית

ללחוןיטערגיניתבעיי'חהבעור DTפלסמתשללרגסהימזןגאדבגיתפתותקבירכיסח

) QDT-3.37-1011 J/g ( פלסתמליחמוםנהדשרתסהפציפיתלנארגיחD+T+2e-) DT ( 

מקבלים: T-5 keVלשמוטרפרחיחמום(עבורגערינירתמולימזוגואפינית mלשמפטרו

) Qj_6_108 J/g (. 5לשפלסמחשמפטררותעבורזחהבגר keV חינ:ר

 q= G = Efusionען-- 560 (5.8)
-qi Ecff F 

fuel 

זן· thידנמתיתמרוביעליות Ee1ecשחלמיתלאדבגיה mמועב Efusioתמהיזוגרנאגיית

(5.9) 
Ec1cc -= Lh דן

 Efusiolן

דן. th-35%בסביבותיהאשרובינהנברשורלשהרתמדוינמתי mיהעלי

 mמוזחתאנרגיתושאר , Eoutתכופתקתתכחמחתנתמואצ Eelecתשחלמיתמתאדבנתילחס

לברילכרוחמ,'חרtתחארניגחביריהסחבתשרים.חדשמזחורלחתחלילע~נתלכרו

עברוכלכלית.יח iרתחכחשתחנתכדלחיקבערציד Eelecובחמופסתחשחלמתיחנארגיח

ביחסקסנתחיאתתנחתתפקות ...בתחישלימשוממוזחרחנארגיחלשדגלוקלחבתחכתחנת

כלכיל:תייעלהאינחנחיאלוןכתתרמןגערינייסבפציצויס mלרנאגי

(5.10) E.ecycled 
cc = E דן

elcc 

(5.11 ) Eou1 -= ec -זןl Ee1ec 

זן. ec-25%חינן:חממןזחרללחסואיפניעןר

דלשור:שינארגסתייעליתתחיחחכחשחתנתלע~נת
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(5.12) 1 = eccjl זןth זןh זןab זןO זןGF 

חמצועתבקוכפיגצריח 15.1Z (לששאמלאביPלדגיס .rשללעליהוצמייכיסהועכיםערבד

מתקיימת. 15.1Z (ודשיהלוןכ ,-1.03לשייח 15.1Z (לששמלאףגאכימקבליםזובעדובח

קחוכפיגצוריחעלגעוי(ימיזוגכורלבססיתאורתיטניןתכ,ייחאזהדובשמעפית

זי.בעבדוהחמתותוא

שיסיתוביוזובעבדוחהמתואתוחסכמחעלהמבסרסכידבייהמחותיםיהחבלדיםחאד

יהעליותדן, hלשבעכווחואלייוtיםאבמצעותגעונייתמוולימזוגמקובלות

הגולדליויריםמאבעצותתרמוונעיבילמזיוג mמקובל mסכמעבודיחחדרודינמית.

אתדלסוחישלאישבסמכיתחיאלכדחסיחב .-10%כחיאחחייידחנמתיליעליותהואפיני

עי"הנצורקוסח"ב"אפקסמשתמשיםכדשלםמצוק.צמבצפיפותפעמיםמתאמילורתחפלמסח

לאבפלסמההנקלסתמחבארגהילחקזהקוסיפאקסעקבדחלק.מכדוריתוחמדלשנאצליה

אבצליח.עי"הנפלסלחוומאנדגהיחענקתעלמבתזבתזאלאהלדקליחמיסנמלצות

יהעליותלוןכהגעויב"הלדקשלבדחיסהצודדאיוזו mבעבוהמוגצתבקופניגצרוהי

 .-100%לקורבחלחיותעשייהחבודיחחרדינמתי

Eou Eelec Efusion 
GF 

EfueJ 
<j> ~ ec וןth ון

~ 

Efuel 

Erecycled 
h ון

EL Eabs 
ון abםון ~

eff 

לעהבמסוסתחשלמתיכחבתנחתהאונגהיוtינזrכלשסכמיתתדיגאמרה : 5.1אייי
זו.בעבדוהחמצותגחקונפיגצריח
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תגרנלקבללעמ-גנרותפלסמתעמלגיתחמקוסבלהייזרלשתפמרסריםתאכעתנשחב

עמלגיתתקמוסבלחזיירפלוסאנרגיתאתלקבועעלמ-נתחמתיאר.תמנגסיבבקבוקארנגיט

 : ELלחיזירלארנגיית Eoutתחתנתלשתנארגיתפתוקתביןיהסחאתנדגיר

(5.13) 
Eout 

) ec 1-יו ( th יוF cקG h יוab יו= GL = E
L 

בתידרותתפעולתכתתבנחתנדיי .~ 31-מתסבלזתברפקתמוועכיםהפרמירטםועכיעבור

10) 10Hz 1לשבסהפקשחלמוחמפיקתבשנית)לייזרפולסיאופציוצים GW 100וא MW . 

תנשית:חחגאמועבור Eout=l00 MJשללמחזרותפוקתעלדמובררהאשוןודחגמאעבור

Eout=10 MJ . חיאלהייזרשנארגייתנובע ) 5.13 (-מלןכEL -3 MJ 1לשתכתנחתעבור GW 

גםניןתלמחזורתמופתק Eoutמתנארגית . MW 100תמפיקתכחתנחתעבור EL -300 kJIו-

למחזרו:תרדשרחחמיזוגלדקמסתאתלשחב

(5.14) Eout Efue1 
=-= m 

ec) qj 1-יו ( th יוQ>GF qj 

תחנתעבור 0.3mgי- GW 1בתספסחכתנחתעברו 3mgתינחחערניניתלדקמסתכימקבילם

 . n1MWנספקכח

 t>20nsec'זןמשמדשתיכלא n=5-1021cm-3מסירפתבצפיפותפלסמתכיתוראתקתודםבפקר

תיאפלסהמ,שלכזי mצלפיפיחדרולהיזירשארולעמ-נתלאסוון·רקיסוירןתאתקיים

ניאדויימום-יגנליזירעבורלהייזר.אירלשתרקיסית mמחצפיפססנחלחייתצירתכ

לגלאיןרהמאתימחהרקיסתיחצפיפות ..ג L = 0.35ןנ. mחיני:חגלאירד ) 300 (משלושתבידתורת

וטבמיעמדחואמשולתש mבתידרניאדוימיום-ינגלייזרלןכ . nc=1022cm-3חינחזח

הגצומ.תתרpנפיגצריחעברו

נפחאתקלבועניןתבתהפלסהמלשתמסתירפוצהפיפותתימזוגלדקכדוירותממסת

חינו:תכדוריתנחפומידמיה.תכדרוית

(5.15) V=~ 
mjn 
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חכדדויתנפחפחטון).סמת mp> mj=2.5 mpבפלסמח:יוןשלחמומצעתחמסח mjשאכר

ננזרזחמנפח . MW 100שלכורעבדו 0.015cm3ו: GW 1לשכדוערבר 0.15cm3חינו

לע . MW 100סהפקערבך 1.2mmי- , GW 1חספקעבדו 2.6mmלשכדיירתלשאיפיניךדייס

נארגייתשטףצרדירתמי,בדיידצליךרמגחנ-אסולשגלדומדסר Bמגניטדשחליצדומנת

פלוסאירדאתלשחבנותימכןא . .W/cm'l 1016לפתוחלשגלדומסודלחיות ILלחייזר

 : tL'לחייזררפלס

(5.16) 
EL 

'tL=-IL . S 

לדקכדידותרדיסו Rכאשר S-(2R ( 2 (לחייזרלאומתפועגתבוחימזוגדלקשטח Sכאשר

לשכחחתתנעבור tL-0.52 nsec'ו- 1GWשלחכתחנתעבדו tL-1.1 nsec'מקבלםי:חמזיו!ג

.100 MW 

וחשבוזו.בעבדוחחמוצעתחסכמחלעחמבסוסתכחחתנתתוואחזחבופקלסיכרס,

לאופמרטירםיליע.אנרגיטחוחלקבלעלמ-נתפלסמח mחיליזרעבדודהרשויםחרפמטרים

 Hz 10ותייתח MW 100בסהפקחכתנחתעוברו Hz 10ותייתח GW 1בחספקכחתנחתעבוך

לפעלותדהרשויםחגלדוסירדתאמראיםבטבלחחמואביםחמספירם . 5.1בטבלתמואבים

משלושתבתדריותניאדוימיום-ינאגר tלייתמתואר.חמנגטיתבקבוקלעתמבסותסתחנת-כח

ביררתחגדלוותלחייזירס mמערכ . driverכ-שלשמסובמועמדתואג. L=O.35Ilmבעל ) 300 (

 70kJשללייזרפלוסומציתאאשר"ב mאב Livermoreב- NOVAחןכיוםבעלוםחיקימות

 0.35ןג mשללגבארוד 15kJשמפיקחביןפאבוסקח GEKKO XIIו- ,ס. 35ןג mלשלגואבךר

עי"ערגיניבימזוגנסיוייםעבורבתכנוןנמאצותיותרעצתמ mרבלייזרמעכרות .] 5 [

לייזרים.
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לעחמביסתסרנאגיטתיליעחחכלתנחתדחרשויסיחפלסמחלחtיירלשחרפמםיט : 1.1שnלג
חמצוע.חגמניטחבקקוב

 Hz 10 GW 1 Hz 10 MW 100הםגנסיהבקבוקל Vהפרםסרים

 EL 3 MJ kJ 300-הלייזראנרגיית

 tL 1.1 nsec 0.52 nsec'-הפילסאירר

 m 3 mg mg 0.3-הכדוריתקשמל

n 501021 cm-3 cm-3 5-ובספריתצפיפית 010 21 

 V 0.15 cm3 0.015 cm3-הכדוריתנפח

 r 2.6 mm 1.2 mm-הכדוריתרדיוס
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יסמקניתסיכםו . 6

ומצותעעמלגתי,מקוסבלייזרעי"מננסידשתיצריתתלחדימתוואזובעבדות

מקטובלייזראורעי" mתמשוזערימגניט"בקבpר IIבפלסמחכליאתשלשדחתוpניפצרגית

בפלסמותנסיתתינמדדואגויסםמגתלשגדולמסרדדגלויםמגניטים mדשמעגלית.

למכניזמים mבספרחצרעורבםימדולםי .] IZ-19 [קותימקוסביםיליזירםעי"שחצונ

מכניזמים .] 20-43 [ופלסמתצעמתרביליןבריביאנסדאצקיתמגנסייםלשדותתגורמים

גמניטשדתיהורציםוכלאוקסובי mממדיחבקחנגמנסידשחיהורציםלאכלונלחקיםאלו

מכניזםדיועגדלומדיתבקנחמננסייםשדותתירצויםתמכנזימםיביודגול.ימדתבקנת

,grad n x grad T וחסמפטדוצהפיופתלשחגראדיניטםבתבפלסמתמגנסילדשתתגרוםm 

"אפקסחםגדלומדיתבקנחמננסילדשחנסופיםמנכיזימםאמפס.שונן,בזויתקימיים

לשדחידויעםמכנימזיםחאלקסרונים.שלאיזוסרופילאלחציםסנזורוקיוםתמזרתק"

 hot (בפלסמחמחיםאביזרוים grad n x grad Tמכניזםחם:קסוימדהבקחנמגנסי

filaments ( תרמיותואי-צייביוותלייזרוארבלעיתעקבקרינתלחץלחם,גליבוקבתאו

חשדחלשסכמסיתיאורבסבעם.סוחאילדייםחםללחןחמגנסייםחדשיתולאטקרומגניטות.

 . 2.3אבירומואבופלםסתקותימקוסבלייזרביןאינסראצקיחעי"חנצורתכלולהמגנסי

יקיםופלסמה,קויתקמיטבלייןבליכיאנטראצקיהחנוירצםחמגניטיםלשדותבנסוף

ןפלסמחעמלגתימקוסביליוזאורבריבאינסראצקיהגמנסידשחלציי,""'נוףסמכניזם

לחייזרעי"חמושרתיחלאקסרוניםשלאורבי'לטתתנועתלעמבומסתמכניזם .] 46,9 [

זמריםבפלסמתנוצריםסופיתופלסמתוספילייזרכתםעבורמעלגי.תחמקוטב

לשגדולמדסרלתיותיכולתמגנסי mחשפלוואילדי.במנסידשחולןבסורואלדייים,

המישירםתזרמיםמחשובים Zבפרק .) 2.21 (במשוואתנתונתלעצמתוערכח mמבחגאוסים,

הזיחשובסופית.בינלסמחחפוגעתמעגליתקמוטביליזראורלשגאוסינאיתלאומה Yע'

לןחעוישםידיח,זיםועםפסלמחלשוהצריפיתחתנעוחממשוואותכשיאצויםנעשח

מאתפסשאיננוחראשיןתסרד(שחואשנימדסרמחופערחוזםאתומחשכיםליניואזיצחי

תהגנשויותחשפעתנדינחןב .) 2.39 (במשוותאמובתאחtיחשובתואצתחזמו).עלבמיצעו

דגלוחלחייזרתדירותשאכשרחיאחפסקנחחפושירם.זהרמיםלעחייניםעםתלאקרטונים

תמבצחואוכזתזת,אפקסלזהניחניןתהלאקסחניםלש mתחתגנשיימתדיחתבחרבח

מולד 2בקרפמובאןכ .») 2.44 (שמיותא(ראתזולעבידתתונגעחפרמסדיםבתחים
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יעליותמשוחבתממנילפטלמה,עמלגתימקיסבליידtאורביןחצימודלעילייתסמילjכאיס

נבוהחנארגיהלבעיתע'ליותמתקבלתבפטלnמ.מעלגיתמוקסבליידtארולשתבליעח

הרקיסית.הצפיפותלשהשכבחברקבת SO %-לעדלהגיעוהעשויה ), SS.2ובמושואההנתונה

כליחאאבמצעותנעוינימיוזגגרעיני:למיזוגעירקיותגיושתשתיקיימותבעילם

אבצמעותרגעינימיזןג .] S1-1אינצרילאיתכליאהאבצמעותגעויניימזיוגמננסית

הטלאיםומלעה!ליקוראביסםועשתורגדלויםגמניטיםודשתעלמבוססמננסיתכליאח

חמרכנותשניי)ת.עמשרלמלעח Iארוכיםזמניםלמשך )_ 1014cm-3 (נמוכחבצפיפותפלסמית

לפלסמחשגומריםאי-צייובתמגננונילשבעיותבהןוקיימותומורכבותקירותהמגניטות

איניצולאיתכליאחבמאצעותגעוינימיזוגחכליחא.ןמזתאומקסיניםליקר,לזרום

מספרבוקסרכדרויתבמסךחחבובלחמיזוגלדקשלדוסיחחמחיךחיומםלעמביסס

צפיפותלהשיגישזובקונפיוגציהיעילותמיזוגראצקיותלחשיגעל-מנתמילימסירם.

זובעבודח . ke V 5בסביבותשלוסמטרפורה DTלשמצוקצמב mמצפיפ 1,000פיהגדלוה

לייזךוארעי"מחיתושעזירמגנסי"ב"בקביקחמחפלסמחלכיאתלשחשרעויוןמוצע

לשאינתילאתיכליהאובחחגשיות,שתילשהכלחאחיאזוקונפיוגריצחמעגילת.מקוסב

מתוןומגנסידשהוקיוםדגול,מגנסישדהעי"הפלסמהשלותמיבידדועםמשלובתפלסמת

ליקרות.תפלסמהבין

 mנצו DTפלסמת . 3.1אבירומואבזובעבודחהמועצתקחונפיצרגיהלשסכמסיתיואר

מוקרנתהפלסמהבקצה.חרועםכדוריתאילגלייתכבדומלדי!לעאו Iמלויךקליפתבותד

עקבתשארביוהפלסמחתאמחמםלהיזירארועצמה.רבמעלגיתמוקסבליזירארוע"י

עמלגיתהמקוסבהלייזראורהלאקרטונים.עי"הפוסוניםלשזויתיתנעקליסתלשמכניזם

ומחוהצתפלסמהתבוךמרשיםאלוזרימםלליע.כמתוראסורואילדייםזרמיםבפלסמהמשרה

בפלסמהלזהההפודבכייווסרוואילדידtםבקיחתמושרהוןכפולואדילי,מגנסידשחלה

 mלשבונסףיקיםהפלוואילדיתמגנסישתרתליקר.המבנסיהדשהדחירתאתהמקסין

השריתשונילעלישתוארונסופיםומכנימזים grad n x grad Tמכנזיםעקבהסוחאדייל

לייזירם.עי"למיזוגאופינייםפררטמיםעבורמגח-באוסיםלשגילדלדסרלהגעייכולים

היחשובלגליתי.בכיאומירטחכליעברוהופלואילדיהמננסיחדשחפרופילמחושב 3ברפק

ברמכזחפוולאדיילהמגנסיתשרתפריפליחעבתדו.צלורךשכתבתימשחבתוכניתע"ינעשת

אמשרחפןותמגניט mשתכייוןחכליכומזשביאזורלרואתנןתי . 3.3באיירמיאבחכלי

 .חכליקריותלידכיווני
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עדננשוניותמספרנשמדמעגליתחמקיסבלחייזראירעי"חמגנסישחדחציריתתלחיד

חתלךיעובתרחרמערתכעמדימצבאיננוחמגניטיםחרדשותחפלםסחצמבלחייזר.לכיבוי

חגמניטים mWח .חכלידפנוז!"עללחץומפיעלחמתפשסתפהלסמחחתפוחתת.לשדינימ

ןחדיפחי"שללחתידמבצעים"ס,פיתהנתדבוחתעקבלכדובנףסולפnסמה,םעתמפיטשם

עלמ-נת . mקתיראלחפלסמחןמחםלשדירפזהיקייתמןכהיקחת.לאוןחחפלםסחבתןו

מספpזןםtשמדמחחפלסמחשלגבחרחצפיפותלעלשמור "לIלאוסוןקריירטוןתאליקים

חיאוחאשוnנחפלסתמ.שלפשסות Mחבחתלךימעורבותיעקירותמזנים mל poשלושארוד.

tכיבוילאחרםגיקיםחגמניטשחהדחקורי.תלאהגמניטשחהדלשדחיפחיחןםtלחייר

חפלסתמביןרתמילבידודלשמשחואחמגנסישחהדתפקדיחקיחת.לךותידפוזהיונמצע

מנתלעחכליחאזןמךשמכלקיים Mלחמנניטשחדחלעביניםח.כמותרדשלושמויקח,תור

זרמהיאשניחשחובחזמנםיקסלתלקורי.תחפלסמחביןחםחמילוטתתאלירוחד

אתחקובעחמגניטחדשחבצעמתלתויזחזרמ . mלקידמחפלסמחחוחםלשחידופזיח

עירקיתזמניםסלpתחפלסחם. 7tזהמבוקשהכליחאמזרמחאדלחיותערליוחחם,מוילכות

חפלסחםלחתפשסיתתתדירדוינמתיתמחריותתאnחיידורדנימת.חזןמלת poחיאשליתיש

ירוודבלוסמתסמרפבלעוחרמעושיםישתיקררתמכיויןחקלו. mמיתרעי"לקרבניןת

בחנחnתלכיחא.זןמתאשתקבעזוחריאתפלסמת,לשמזוקסנתתיתתבםחתלרקמשדיחות

חירחכליחא,לזןמביסחברחבתוראכםיתחיסולשחמגניטחשחדלשידתרפיtתשםוני

תקירם.תקריותעי"נקבעתתפלסמתשלתיאנצריאליתתכליחאזןמשלשתתדחדינימpזת

מחתפתחחלחםלגיתשובעי"חאירנציאליתתכליאתלזןמיותרסרבקוריבמואנ 4ברפק

עקבמקתיחתחימרלשאבצלי"תואתתדירוידנימחזןמעלמחשפיעשחובפאטקביקר.

לאפקסית mכמתרעכתחפלסמת.תתפשסותצקבאתתמיאסתמתפלסמת,הנפלתטעהצריחקירתנ

רקיסריןואתלקייםשנןתימרחאמספריםערכיסתבצת . (14.26משווחאעי"מואנת)ח

n:::5עברולאוסיי e l021crn-3 ·20וnsec :::ז. 

 ) gain (תגובלקבללעמ-נתותפלסמתמתיליורדחשחםיהפרמסירםמחושבים 5בפקר

זוקתפיונצריחלעחמבסוסתכחחתנתלשסכמסיתיאורחמועצ.חמנניטכבקבןכרנארגסי

עשיוכינת mנבסכמתשחתותיתעליותריעברושמועריםרעכםיצחבת . 5.1אניורמואב

חמצועת.קתונפיגצררהיעלחמברססתנארגסתייעליחחכחתנתלתכןנאפשירליתות
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כחתנחתועכרו Hz 10פציצויםתודורית GW P 1כסהפכחלחתנתישם mחהפמרסרים

אתומיאםבסלכחהסמפירם . 5.1מס'כסכלהמואבים Hz 10פיצצויםודתיחת MW p 100בסהפ

ליירחתמורא.חגמניט Pהבקובלעהמססובתכחתנחתלעפתלוחדחםישהלדוגסדיר

לשמשוטבמודמעוהא m!0.351לשלגראריבעל ) 300 (שמולתשבידתתחניידואימום·ינאג

 NOV Aחי O.351!ffiלשלבראבריבעלומחדגלויתירמ tלחיימרעכיתלעמכות. driverכ·

 .] 5 [לגאוריבאתוו 15kJעםבירפ GEKKO XIIי-זהלגאבורי 70kJלשפסלועמאברה"ב

עי"ובענייבמtיוננוסיייםעברובתכניינמאצותירתרצעמהרבתוליירעמכוית

לייזרים.

לייריםעי"מיזוגלשpםיבליתלסכומתו tקתפיגיצדהבירהמהלתייםnחבלדיםדחא

יעליותלייירזםעי"מיזוגשלמקובלותבכסמתודהסיחה.לשההייחידנימתבעיליותהוא

אונגיחואיבדואלכציחלשיטpו"ס P"אפעי"כהודתירדיחסתעקב , 10%בסביבתוחיאזאת

זאתעיילתוולרכחעונניי, pחלדלשבדחסיחצדודאיןאת tבסכמההנפלס.החומרע"י

בכייייחןים ptחגמניטימשדתויקימיםזיבסכהמ . 100%ל·ךpיחנלהייתעשיוה

לחקסןיעשויחכיויניםכשנימננסייםשדותיום Pחפלוואיייל.ככוייןוחןהסויואיילי

חתיכניתלשרשאונתיביחנחצובעהזו mבעבן .] 3 [בפלסמהישתוחתפיא-יציבןיתו

מעמיקהבדיקחיגמניט.תאיצדנילאיתכליאההמשלבתעונינילמיזוגחשדהקונפיצוניח

ובידקיתרז, mעביתיtחיתלשנסיינייאמתולכללווציכחזהערויושלויךת

 mיציתלחידונכי:זו,בעבחדובפיחס'"פלולשאנשואיםלשונסיוניותתיארריטות

כח.איצי-יכריתולשוכעירתהפסלהמ
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