
Confinement :البالزما احتواء of Plasma
وويالن نشطاراال مفاعالت في عملیا الساخنة البالزما احتواء عملیة تجري

تیبالتر ھذا ان .خاصة بعنایة مصممة مغناطیسیة مجاالت باستخدام الحراري
Magnetic( المغناطیسیة القنینة علیھ مایطلق غالبا المغناطیسي للمجال
battle(. الیمكن لتيا الساخنة، البالزما احتواء من المغناطیسیة القنینة تستطیع

حرارتھا درجة الرتفاع نتیجة زجاجي أو معدني وعاء بأي بھا االحتفاظ
 الحصول مت البالزما على حاویة مغناطیسیة قنینة یوضح التالي الشكل .العالیة
.حلزوني ملف بواسطة مغناطیسي مجال باستخدام علیھا



تیار مرور من الناتج المغناطیسي المجال خطوط استخدام یمكن
نةالساخ البالزما على المحافظة في نفسھا البالزما خالل كھربائي

اخنةالس البالزما من اسطواني عمود االسفل الشكل یوضح .واحتوائھا
نع الناتج المغناطیسي المجال خطوط وان كھربائي تیار خاللھا یمر

اجل نم علیھا ضغطا ویسلط بالبالزما یحیط الكھربائي التیار مرور
،الزماالب سطح عند تكون المغناطیسي للمجال قیمة اكبر ان .احتوائھا

 وسیدفع السطح عند یمكنما اكبر یكون الضغط ان اي
في مالمستخد الكھربائي التیار قیمة ان .الداخلنحوالبالزما

یبلغ دق الحراري النووي االنشطار مفاعالت في البالزما على المحافظة
.أمبیر الملیون



 بمصاع یالقي المغناطیسي مجالھا بواسطة البالزما احتواء ان عملیا وجد وقد
منھا عدیدة

.المغناطیسیة القنینة نھایات عند البالزما تسرب .1
 يالمغناطیس المجال بین الموازنة فقدان الى یؤدي الذي االستقراریة عدم .2

.المغناطیسي وعاءھا من تسربھا الى ممایؤدي الحركي البالزما وضغط



:الكونیة والبالزما االرضي المغناطیسي المجال

 .الفضاء في كیلومتر الف 700 مسافة یمتد مغناطیسي مجال لألرض
  المجال وھذا .االرضیة الكره قطر نصف قدر مرة 100 حوالي اي

 على تحتوي التي الشمسیة العواصف مخاطر من االرض یحمي
 اكبر رهكبی بسرعات تتحرك وایونات وبروتونات متأینھ جسیمات

 یةالكون االشعة خطر من االرض ویحمي .الصوت سرعة من بكثیر
 صور تدمیر على والقادرة الخارجي الفضاء من القادمة الضارة
 كوكب االرض كوكب ألصبح ولواله .بأكملھا االرض على الحیاة
 شمسیةال الریاح تستطیع الذي المریخ كوكب مثل فیھ حیاة ال میت

 طیعتست ال قاتل حد الى حرارتھ درجة فترتفع بسھولھ اختراقھ
  .فیھ العیش الحیھ الكائنات



تأینت وقد والمحیطات البحار ماء یتبخر الحرارة درجة ارتفاع وعند
ان إذ جداً، خطیر مزیج وھو واالوكسجین الھیدروجین غازي إلى

.عالاالشت على یساعد واالوكسجین بفرقعة یشتعل الھیدروجین

 ونةالمشح الجزیئات حركة من لألرض المغناطیسي المجال ویتولد
 إلى الشرق من اتجاھھا كھربائیة تیارات مولدة االرض باطن في

 وبالجن إلى الشمال من اتجاھھ مغناطیسي مجال عنھا فینشأ الغرب
 طبیعة حسب االرض على ألخر مكان من وعزمھ قوتھ تختلف
 شحونةالم الجسیمات یصد المغناطیسي المجال وھذا .االرضیة القشرة
 المجال یشغلھ الذي الفضاء على ویطلق .الشمس من القادمة

. الشكل في كما المغناطیسیة، بالكرة االرضي المغناطیسي



 ،مسیةالش الریاح تسمي مشحونة جسیمات من مستمراً  سیالً  ترسل الشمس ان
 الیةع بسرع تتحرك الجسیمات وھذه الشمسي، نشاطاھا بسبب الشمس تطلقھا

 وال ارھامس وانحراف تباطؤھا إلى فیؤدي لألرض المغناطیسي بالحقل فتصطدم
 جويال الغالف مكونات مع یتفاعل الذي الجسیمات ھذه من صغیر جزء سوى یمر

 یسمى ما تكوین إلى یؤدي مسارھا عن الشمسیة الریاح وانحراف .األرضي
 والجنوبي الشمالي القطبین عند تظھر التي القطبیة االضواء أو القطبي بالشفق

.الشكل في كما لألرض



.طلوعھاوانوار لھا الوان خالبھ تظھر بعد غروب الشمس أو قبیل اضواء 
بعض التطبیقات التجاریة والصناعیة للبالزما

 مثلمعالجة اشعاعیة
تنقیة الماء• 
نمو النباتات• 
 مثلالمعالجة الحجمیة
معالجة الغاز المسال• 
معالجة النفایات• 
 مثلالمعالجة الكیمیاویة
ترسیب رقائق الماس• 
السیرامیكبودرة • 



مثلمصادر الضوء 
مصابیح الكثافة العالیة• 
مصابیح الضغط المنخفض• 
مصادر اضاءة خاصة• 
  مثلفي الطب
معالجة السطوح• 
تعقیم اآلالت الطبیة• 


