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 سازیو بهینه  انبساط دینامیکی روش دربا مونت کارلو  اریفیس سازیشبیه  و مدلسازی

 هندسه به روش المان محدود

  1  *2سازگار  امجد ، 1مهرشایان  محسن 
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 : چکیده

و   فلوافزار مول در نرم مونت کارلو از استفاده با  دینامیکی انبساط روش در اریفیس سازیشبیه و  مدلسازی تحقیق این در

  منظور انجام به  دینامیکی  انبساط  روش   شده است.  انجام  در نرم افزار انسیس  سازی هندسه با روش المان محدود بهینه 

مورد استفاده قرار   یونی  هایپمپ  نظیر  (UHV)  باال  بسیارو    (HV)  باال  خأل  هایپمپ  گذاریو صحه   عملکردی  تست

است استانداردهای    با   مطابق  دینامیکی  انبساط  روش  در  اصلی  پارامترهای  عنوانبه  اریفیس  هندسه  و   ابعاد   .گرفته 

)با    150  قطر و ضخامت بهینه هندسه اریفیس در پمپ یونی با ظرفیت  اند.محاسبه و طراحی شدهالمللی نظیر ایزو  بین

  15و  مترمیلی 25/1و  12به ترتیب برابر با  متر(میلی 061دهانه  قطر)با   لیتر بر ثانیه  240 و متر( میلی 100دهانه  قطر

 دست آمده است.  نیتروژن و هیدروژن بههای بهینه برای گازهای آرگون،  قطر و ضخامت.  دست آمده است  به  مترمیلی  2و  

   . انبساط دینامیکییونی، روش  هایپمپروش المان محدود، ، روش مونت کارلوهندسه اریفیس،  :هاواژهکلید
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Abstract: 
In this research, modeling and simulation of orifice in the dynamic expansion method 

have been investigated by using Monte Carlo method in Molflow+ software, and 

geometry dimensions has been also optimized by finite element method in Ansys 

software. The dynamic expansion method was used to perform functional testing and 

validation of high and ultra-high vacuum pumps such as Ion pumps. The main parameters 

in the dynamic expansion method, dimension and geometry of orifice are calculated and 

designed based on ISO international standards. The optimal diameter and thickness of the 

orifice geometry in the ion pump with a capacity of 150 (Input Diameter: 100 mm) and 

240 (Input Diameter: 160 mm) liters per second are equal to 12 and 1.25 mm, and 15 and 

2 mm, respectively. Optimal diameters and thicknesses are obtained for Argon, Nitrogen 

and Hydrogen gases. 
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 مقدمه .  1

  خأل  های خأل از قبیل سرعت پمپاژ، فشارهای خأل، پارامترهای مهم پمپگذاری پمپتست عملکردی و صحه   منظوربه

گیری هر  گیرند. کنترل و اندازهگیری دقیق قرار مینهایی، نسبت تراکم، مقدار بخار آب مجاز و ... مورد بررسی و اندازه

پارامترهای مهم، سرعت پمپاژ    ترینمهمباشد. یکی از  های متفاوت و الزامات مختلفی میکدام از این پارامترها شامل روش

شود.  استفاده میاز سه روش  ، با توجه به دامنه فشار کاری  ایزو  آن مطابق با استاندارد  گیریاندازه  منظوربهباشد؛ که  می

  سرعت  تست  برای  روشاین    که  1پمپاژ  ظرفیت  روش.  1  :از  اندعبارت  خأل  هایپمپ  پمپاژ  سرعت  گیریاندازه   روش  سه

انبساط  یا    3اریفیسی  )جریان   2انبساط دینامیکی روش  .  2.  است  استفاده   قابل   و   داشته  کاربرد   ی خأل هاپمپ  تمامی   پمپاژ

 تخلیه   روش.  3.  باشدمی  یونی و توربومولکوالر مناسب  هایپمپبسیار باال نظیر    خأل  های پمپتست    ( که برای4پیوسته 

با توجه به  .  گیردمی  قرار  استفاده   های کم در فشارهای خأل پایین موردبا دبی  هاپمپ  تست عملکردیکه برای    5فشار

هندسه اریفیس در روش    سازیو بهینه  سازیشبیه   ،مدلسازی  هگرفته در طی سالیان گذشته در زمینصورت   تحقیقات

  و در سال  6پکسا  2004  در سالی کمی صورت پذیرفته است.  هافعالیتهای موجود  به دلیل پیچیدگی،  انبساط دینامیکی

را بررسی کرده استلآنا  7یوشیدا   2010 اریفیسی  اریفیس در روش جریان  پکسا    [2و  1]  یز عدم قطعیت کنداکتانس 

گاززدایی، فشار خأل نهایی و سرعت پمپاژ روی عدم قطعیت    نرخ جریان ودریافت که پارامترهایی نظیر دمای محفظه،  

و در نتیجه دقت    عدم قطعیت کنداکتانس اریفیس  یکه زاویه اریفیس رو   دریافت یوشیدا    . کنداکتانس اریفیس تأثیر دارند 

 مختلف پرداخت های  اریفیس دربه بررسی مطالعه تجربی جریان گاز  8گرونیچ 2012در سال اثر مستقیم دارد.   هاآزمون 

.  [3] و نشان داد که در کنداکتانس کلی می توان اثر انتقال از رژیم جریان مولکولی به جریان انتقالی قابل مشاهده است

بررسی   ، مطالعه عددی جریان گازهای رقیق را از طریق یک اریفیس10هو  2014و در سال    9میسدانیتیس   2012در سال  

  2017، و در سال [4] دبی جرمی جریان نسبت به زمان را ارائه کردارزیابی ی تقریب ، بطوریکه هو یک معادله براکردند

 .  [ 5] اندانجام داده DSMCبا استفاده از روش را  یک جریانی از گازها درون یک اریفیس سازیشبیه  11فلیکس 

باشد، مطابق با استاندارد  می  ترین پارامتر در روش انبساط دینامیکیاصلی  عنوانبهدر این تحقیق ابعاد هندسه اریفیس که  

ISO-21360-1  مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از    لیتر بر ثانیه  240و    150های  در دو پمپ یونی با ظرفیت

پایه روش مونت کارلو است، شبیه افزار مول نرم بر  اریفیس  فلو که   گاز   بیشینه آهنگ  منظوربه سازی و تحلیل هندسه 

در گازهای آرگون،  سیستم و نسبت فشار بین دو محفظه باال و پایین با مدنظر قراردادن اثر گاززدایی و نفوذ    به  ورودی

 .  [6]آمده است  به دستتروژن و هیدروژن نی

 انبساط دینامیکیروش  .  2

تفاده قرار میگـسترده  طوربهروش انبـساط دینامیکی   یار باال مورد اـس تانداردـسازی خألهای باال و بـس گیرد. در ای برای اـس

 .خأل آورده شده است  هایپمپتست عملکردی  برای  و مدل طراحی شده  دینامیکی انبساطواره روش طرح  ،1شکل 

 
1 Throughput method  
2 Dynamic Expansion Method (DEM) 
3 Orifice Flow Method (OFM) 
4 Continue Expansion 
5 Pump-Down method 
6 Peksa  
7 Yoshida  
8 Gronych 
9 Misdanitis 
10 Ho 
11 Felix  
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 . ب( مدل طراحی شده ؛[6] دینامیکی انبساطواره روش طرح الف( .1شکل 

  [. 7]شده است پیشنهاد1967 سال  در 1مامسن هانس و فیشر ، اولین بار توسط ارهارددینامیکی  انبساطاستفاده از روش 

اند. در جریان مولکولی، فشار  گیری و بررسی سرعت پمپاژ یک پمپ یونی پرداخته ها با استفاده از این روش به اندازهآن 

 آید.  می به دست C، به کنداکتانس اریفیس  Qاز نسبت آهنگ گاز ورودی به سیستم 

 

 دینامیکی   انبساط. روابط تحلیلی در روش    1.  2

. رابطه آهنگ گاز کندمیآهنگ گاز ورودی به سیستم، دبی حجمی گازی است که در فشار معین از واحد سطح عبور  

 حجم گاز است.  Vفشار و  P. در این رابطه شودمیمشاهده  (1) در معادلهورودی به سیستم 

(1 ) ( )
d

Q PV
dt

=  

   آید.می  به دست (2)معادله   بوده که از S  سرعت پمپاژ ،خأل هایپمپیکی از پارامترهای مهم در 

(2) Q
S

P
=  

     [.8] آیدمی به دست  (2)از معادله کنداکتانس  مقدار

(3) 
2 1

=
−

Q
C

P P

 

 : آید می به دستتابعی از سرعت پمپاژ پمپ و کنداکتانس اریفیس  با  محفظه باال به پایین،نسبت فشار  ، به عبارت دیگر

(4) 1= +d

e

P S

P C

 

 : [2] گردد می استفاده 2عبور احتمال بعدبی پارامتر از جریان مولکولی محدوده در  کنداکتانس محاسبه برای

(5) 
2

C A


=
 

برای لوله با سطح مقطع دایروی باشند.  می  عبوری  مقطع   سطح،  A  و  گاز  حرارتی  سرعت،  v  ؛مجرا  عبور  ضریب،  a  که

 [. 8] قابل مشاهده است، ارائه شده است  (6) روابط زیر که در معادله 

(6 ) 
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   1K بعد برابر است با تفاضل دو پارامتر بی  (6)احتمال عبور برای یک لوله متناهی با سطح مقطع دایروی مطابق با معادله 

 .(2K-1K=a) که هر کدام برحسب شعاع داخلی لوله و طول لوله هستند 2Kو 

 
 

 
1 Fisher & Mommsen 
2 Transmission probability 

 )ب(

 )الف( 
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 . [6] دینامیکی محفظه و اریفیس در روش انبساط :2شکل 

 dبه قطر اریفیس  δ ، نسبت ضخامت ورق اریفیس  دینامیکی  انبساطاز طرف دیگر، مطابق با الزامات استانداردی در روش  

 : آیدمی به دستصورت زیر بهرای ابعاد هندسه اریفیس مشخص شده، ب احتمال عبور .باشد 1/0 بوده که باید کمتر از

(7) 
1

1



=

+
d

 

 آورد: به دستزیر  صورتبه توانمیکنداکتانس اریفیس را 

(8 ) ( / )[ / ( / )] 232 1 1 = +OrificeC RT M d d  

  در روش انبساط دینامیکی  هندسه اریفیس  سازیو بهینه  سازیشبیه ، مدلسازی. 3

مطابق با استاندارد دارای   محفظه. دو  شودمی، محفظه تست به دو حجم توسط اریفیس تقسیم  دینامیکی  انبساطدر روش  

بررسی و   منظوربهاز محفظه و هندسه اریفیس نشان داده شده است.    ایوارهطرح  ،2باشند. در شکل  حجم مساوی می

.  باشدمیگذاری شده  و پمپ یونی هدفتحلیل اثر قطر اریفیس و نسبت فشار در محفظه، نیاز به تعیین سرعت پمپاژ در د

تا   3پایین بین قطر اریفیس باید طوری طراحی گردد که نسبت فشار محفظه باال و  ISO-21360-1مطابق با استاندارد 

ها  ترین و کمترین مقدار سرعت پمپاژ در گازهای آرگون، نیتروژن و هیدروژن از منحنی مشخصه پمپقرار گیرد. بیش  30

 آورده شده است.   1در جدول 
 بر حسب گازهای مختلف  یونی  هایپمپکمترین و بیشترین مقدار سرعت پمپاژ . 1جدول 

 ( L/sپمپاژ گاز آرگون )سرعت  (L/sسرعت پمپاژ گاز هیدروژن ) (L/sسرعت پمپاژ گاز نیتروژن )

Smax Smin Smax Smin Smax Smin 

  (L/s) 150یونی پمپ 40 80 112 330 80 250

 ( L/s) 240یونی پمپ 35 72 180 528 144 480

لیتر بر   150یونی    هایپمپنسبت فشار و قطر اریفیس را در    توانمیبا توجه به معادالت و سرعت پمپاژ مشخص شده  

  ی هاضخامتدر گازهای مورد نظر و  متر(  میلی  160)دهانه ورودی    لیتر بر ثانیه  240و  متر(  میلی  100)دهانه ورودی  ثانیه  

 (.  4و  3آورد )شکل  به دست مترمیلی  8و  4،2

  

 
(  الف:  با  برابر اریفیس ورق  ضخامت ثانیه  بر   لیتر 150 ظرفیت با یونی  پمپدینامیکی  انبساط روش  در اریفیس  قطر و فشار   نسبت :3شکل 

 .مترمیلی 8(ج  و مترمیلی 4(ب ؛مترمیلی 2

 متر آورده شده است. میلی 8و   4،2های  محدوده و مقادیر بهینه قطر اریفیس در ضخامت 2در جدول  

)ب(  ( الف)   

 )ج(
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:  لیتر بر ثانیه ضخامت ورق اریفیس برابر با 240دینامیکی پمپ یونی با ظرفیت  نسبت فشار و قطر اریفیس در روش انبساط :4شکل 

 متر.میلی 8متر و ج(میلی 4متر؛ ب(میلی 2الف(

 اریفیس  قطر بهینه  مقادیر و محدوده .2  جدول

متر میلی 8ضخامت صفحه= متر میلی 4ضخامت صفحه=  متر میلی 2ضخامت صفحه=    

 5/13-5/10:  محدوده بهینه 5/14-11محدوده بهینه:   15-12محدوده بهینه:  
  (L/s) 150پمپ یونی

 متر میلی 12:  قطر بهینه متر میلی 13:  قطر بهینه متر میلی 14:  قطر بهینه

  16-14:  محدوده بهینه  5/16-15:  محدوده بهینه 18-16:  محدوده بهینه
 ( L/s) 240پمپ یونی

 متر میلی 15:  قطر بهینه متر میلی 16:  قطر بهینه متر میلی 17:  قطر بهینه

 نسبت فشار و ابعاد هندسه اریفیس .   1. 3

  منظور محاسبه فشار و کنداکتانس برای هندسهبه  . دارد  تأثیر  فشار  بردن  باال   بر   مختلفی  عوامل  خأل تست،   محفظه  در

 L316سازی حل جریان مولکولی اثر گاززدایی برای استیل  شبیه   منظوربه فلو استفاده شده است.افزار مولاریفیس از نرم 

فلو، از توزیع افزار مولبه منظور حل معادالت در نرم  .[9]  نظر گرفته شده است  در  2mbar.l/s.cm  10-11×1/4  برابر با  

  پایین  و   باال  محفظه  فشار  سازی جریان  شبیه  5در شکل  استفاده شده است.    برابر با یک انعکاس    ضریبو    Cosineای  زاویه 

 محفظه آورده شده است. هندسه  کل در فشار همتراز و خطوط فلومول  افزارنرم در

  
 .محفظه هندسه کل در  فشار همتراز ب( خطوط  پایین  و  باال محفظه  الف( جریان فشار :5شکل 

لیتر بر ثانیه، در جریان گازهای نیتروژن، هیدروژن   240و    150های یونی  در پمپ  Q  ورودی  گاز  سازی آهنگنتایج شبیه

پایین   به عبارتی فشار محفظه  برای حالتی که فشار ورودی پمپ یا  و آرگون با درنظرگرفتن مقادیر گاززدایی و نفوذ، 

mbar 10-6  آورده شده است.  3باشد، در جدول 
   مختلف گازهای برای  mbar  10-6 ورودی فشار  در های یونیپمپ Qورودی  آهنگ گاز .3 جدول

گاز هیدروژن )
𝑚𝑏𝑎𝑟.𝑙

𝑠
گاز نیتروژن ) (

𝑚𝑏𝑎𝑟.𝑙

𝑠
گاز آرگون )  (

𝑚𝑏𝑎𝑟.𝑙

𝑠
)  

 ( L/s) 150پمپ یونی  5 ×10-5  2 /5×10-4 3/3×10-4

 ( L/s) 240پمپ یونی  2/7×10-5  4 /8×10-4  5.28 ×10-4

( الف) )ب(    

 )ج(
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به با استفاده از این مقدار، نسبت فشار و فشار مبنا در محفظه باال و پایین برای گازهای هیدروژن، نیتروژن و آرگون  

 (.  5و  4آمده است )جدول  دست
 های یونی و در گازهای مختلف فلو در پمپافزار مولبا نرم  سازیشبیه در  فشار نسبت  .4 جدول

 ( L/s) 150یونیپمپ  ( L/s) 240پمپ یونی

 δ=8 mm 

d=17 mm 

δ= 4  mm 

d=16 mm 

δ= 2  mm 

d=15 mm 

δ=8 mm 

d=14 mm 

δ= 4  mm 

d=13 mm 

δ= 2  mm 

d=12 mm 

S=72 l/s S=50 l/s 

 Pup/Pdown (Arگاز آرگون )

=5/49 

Pup/Pdown 

=5/42 

Pup/Pdown 

=5/61 

Pup/Pdown 

=5/83 

Pup/Pdown 

=5/84 

Pup/Pdown    

=6/13 

S=480 l/s S=250 l/s 

 Pup/Pdown ( 2N) گاز نیتروژن

=26/05 

Pup/Pdown 

=25/66 

Pup/Pdown 

=26/69 

Pup/Pdown 

=21/21 

Pup/Pdown 

=21/24 

Pup/Pdown 

=22/46 

S=528 l/s S=330 l/s گاز هیدروژن 

(2H ) 
Pup/Pdown 

=8/36 

Pup/Pdown 

=8/25 

Pup/Pdown 

=8/55 

Pup/Pdown 

=8/13 

Pup/Pdown 

=8/14 

Pup/Pdown 

=8/57 
 

 مختلف  های اریفیسهندسه و هاپمپ برای  پایین محفظه و باال   محفظه در مبنا فشار .5 جدول
 ( L/s) 150پمپ یونی ( L/s) 240پمپ یونی

 فشار مبنا
( 𝑚𝑏𝑎𝑟) 

δ=8 mm 

d=17 mm 

δ= 4  mm 

d=16 mm 

δ= 2  mm 

d=15 mm 

δ=8 mm 

d=14 mm 

δ= 4  mm 

d=13 mm 

δ= 2  mm 

d=12 mm 

 UPمحفظه باال   85/9×10-10 91/9×10-10 90/9×10-10 41/1×10-9 41/1×10-9 38/1×10-9

 dPمحفظه پایین 78/2×10-10 84/2×10-10 82/2×10-10 93/3×10-10 92/3×10-10 90/3×10-10

 افزار انسیستحلیل تنش صفحه اریفیس با نرم.    2. 3

ای طراحی گونه زیادی برخوردار است. ضخامت صفحه اریفیس باید بهتعیین ضخامت صفحه اریفیس از اهمیت بسیار  

گردد، صفحه اریفیس دچار تغییر  گردد که در حین انجام تست به جهت نیرویی که از طرف جریان به صفحه وارد می

ای که ضخامت صفحه اریفیس از یک مقدار مشخص برای هر هندسه جریان گونهو یا شکست نگردد؛ به  پالستیک  شکل

تواند، کمتر باشد. از طرف دیگر، با افزایش ضخامت اریفیس ایجاد گردابه در محدوده پایین دست را به همراه دارد، نمی

 [. 10] گردددار طراحی یب لبه اریفیس در قسمت پایین دست جریان شضرورت دارد تا در نتیجه، 

  به دستتوان از طریق تحلیل تنش با استفاده از یک ضریب اطمینان مناسب  کمترین مقدار مجاز ضخامت اریفیس را می

و اختالف فشار در دو سطح صفحه    5/1آورد. ضریب اطمینان مجاز تنش صفحه اریفیس از معیار تسلیم فون مایسز برابر با  

افزار انسیس و ماژول استاتیک  این تحلیل تنش از روش المان محدود و در نرمرفته شده است. اریفیس یک بار در نظر گ

منظور نتایج این تحلیل آورده شده است. در ابتدا به 6و جدول  6استراکچرال مورد بررسی قرار گرفته است که در شکل 

از تعداد شبکهتحلیل هندسه بر    و  مورد بررسی قرار گرفتانسیس  افزار  نرم  بندی درها، روند استقالل نتایج  در نهایت 

 شده است.  های مختلف تحلیل انجام متر برای هندسهمیلی5/0با حداکثر اندازه شبکه برابر  بندی اساس شبکه 

 

 
و ضخامت    12، قطر اریفیس 100بندی هندسه و توزیع تنش. الف( صفحه با قطرصفحات همراه با شبکه بعدی سههای مدل: 6شکل 

 متر.میلی 2و ضخامت   15، قطر اریفیس  160ب( صفحه با قطر ؛مترمیلی25/1
 

  

 ب  الف 



 
 
 

 
 
 

7 

 

 در شرایط مختلف  ضخامت هندسه اریفیس .6 جدول

 گیری . نتیجه8
شبیه  مدلسازی،  اریفیس  هندسه  پارامترهای  تحلیلی،  روابط  از  استفاده  با  و  استانداردی  الزامات  به  توجه  و سازی  با 

،  12متر برابر با  میلی  2  متر، در ضخامتمیلی  100قطر بهینه اریفیس در پمپ یونی با قطر دهانه    شده است.  سازیبهینه 

و برای پمپ یونی با قطر دهانه    متر بوده میلی  14متر برابر با  یمیل  8  متو در ضخا   13متر برابر با  میلی  4  در ضخامت

متر برابر با  میلی  8  و در ضخامت  16متر برابر با  میلی  4  ، در ضخامت15متر برابر با  میلی  2  متر، در ضخامتمیلی  160

  ،5/1معیار تسلیم فون مایسز برابر با  انسیس و با توجه به    افزارنرم   در  بهینه  اریفیس  هندسه  ضخامتباشد.  متر میمیلی17

   شد.بامتر به ترتیب میمیلی  69/1و  8/1 متر،میلی  160 و 100قطر دهانه  با  یونی  پمپ دو برای
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متر( ضخامت صفحه )میلی (Mpa)بیشینه تنش تسلیم فون مایسز  کمترین ضریب اطمینان  متر( قطر اریفیس)میلی   (L/sپمپ یونی ) 

5/43 46/01 2 

12 150 2/76 90/48 5/1 

1/80✓ 138/77 1/25 ✓ 

 1/28 195/24 1 
15 240 

 1/69✓ 147/63 2 ✓ 


