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   یکنیهل یپالسما پیشرانشبیه سازی سه بعدی سیستم  طراحی و
 فوالدگر،محمدـ  حبیبی،مرتضیـ *کارکن،پیمان

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدۀ فیزیک و مهندسی انرژی، گروه گداخت

 چکیده:
 COMSOL Multiphysics 5.4نرم افزاربا استفاده از  دارای کویل نازل مغناطیسی یکنیهل یپالسما تراستر ستمیس کی مقاله نیدر ا 

ی پالسما و ایجاد تراست چگال شیموثر در افزا یپارامتر هابه صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. هدف این مطالعه بررسی 
س، اوگ 700 برابر با ها لیکو یسیمغناط دانیمدر نظر گرفته شده و  نیم چرخشیآنتن بهینه این سیستم است.  ر طراحیبه منظو باال

سما برابر با  ( SCCM) 20 گاز یشار ورودوات و  600 برابر با آنتن توان ست. چگالی پال شده ا 1در نظر گرفته 

𝑚3 1910× 46/7 ،
 بدست آمد. میلی نیوتن 5/6و نیروی تراست برابر با الکترون ولت  13/2 دمای الکترون برابر با

  RF آنتن نیم چرخشی، پالسمای تراستر پالسمای هلیکنی، نیروی پیشران، :کلمات کلیدی

  : مقدمه

محرک و تبدیل آن به سوخت  حرارت دادن یاز برق برااولین دسته  شوند: یم میبه دو دسته تقس یکیالکتر تراسترهای

ستفاده م گاز خنثی سته،و  کنند یا ستفاده می  ها ونی به شتاب دادن یبرای سیمغناط ای یکیالکتر دانیاز م در دومین د ا

صر. از زمان آغاز شود ضا ع شک ها ،ف سوختمو ست لیبه دل ییایمیش ی با  سبت به جرم  ترا مورد توجه قرار باال ن

شک ها نی. با ا]1[دارند سترهای الکتریکیدارند یعمر محدود ییایمیش یحال، مو سی  . ترا سمای پال ستر پال نظیر، ترا

(PPTتراستر هال، تراستر آرک ،)به دلیل تماس مستقیم  که از جمله پیشرانه های الکتری هستند ،یونی های جت، پیشرانه

الکترودها با پالسممما طول عمر قابل قبولی ندارند و برای کاوه های عمیف فضممایی مناسممن نیسممتند. از این رو تراسممتر 

سمای هلیکنی ) شته و طول عمر قابل قHPTپال ستقیم تماس ندا شده با الکترودها بطور م شکیل  سمای ت بول و ( که پال

تراسممترهای پالسمممای هلیکنی  در حال توسممعه یقاتیگروه تحق چندین. ]2[تراسممت باالیی دارد، مورد توجه قرار گرفت

(HPTهستند ). مورد  یسیشار مغناط یآهنربا برا یساز نهیبه، ]3[یدائم یآهنرباساختار   یبر رو ات آن ها عمدتاعمطال

شگاهی ست.ا آنتن یساز نهیبه و ،]4[ازین ستر آزمای شگاه  ( درMHTE) مینی  هلیکن ترا سما ،]MIT ]5دان ستر پال  ترا

مونه ن ]7[ایاسترال یدر دانشگاه مل( HDLT) دوالیه ای تراستر پالسما هلیکن و ]6[ (PM-HPT) آهنربای دایم م هلیکن

 هستند. از تراستر های پالسمای هلیکن ییها

سما یرویبا قطبش دا یسیامواج الکترومغناط ،یکنیامواج هل ستند که در پال ستگرد ه شار م دهیمغناط یرا . ]8[ابندی یانت

در پروژه های . ]9[ابندی یمحفظه محدود انتشمممار م کیتفاوت که در  نیبا ا دینام سمممتلریتوان امواج و یها را م کنیهل

شمه های ستفاده از چ سما بزرگ، ا سما دیبه علت تول کنیهلی پال شار پاو باال  یبا چگال ییپال سبت به  نییدر ف دیگر ن
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شمه های سما توجه  چ ستپال شمه های. ]10[قرار گرفته ا سما چ سمائ یم کنیهل یپال تا باال  enریبا مقاد یتوانند پال

1 حدود

𝑚3 2010 و  یدر طراح کنند. دیتولی سمممیمغناط دانیدر حضمممور م وات لویکمتر از چند ک توان رادیوفرکانسمممی با

 جادیای سیمغناط یها لیثابت که توسط کو یسیمغناط دانیهمچون م یاریبس یپارامترها کن،یهل یساخت منبع پالسما

سیبه آنتن، توان موج راد یشود، نوع آنتن، طول آنتن، فرکانس اعمال یم شار گاز تزر ی،وفرکان  یچگال به محفظه و یقیف

 .]11[هستندشده موثر  لیتشک یپالسما

 دیفشرده شده را تول یپالسما کی یسیمغناط لیکو کی  یکربندی( با پMHTX) یشگاهیتراستر آزما کنیهل ینیپروژه م

ستفاده از آن به عنوان ن یم  700در محدوده  یاسم یاتیکند. توان عمل یرا فراهم م یکیمحرکه الکتر یرویکند که امکان ا

ست. فرکانس آنتن  1100 - ست. نتا 25/13وات ا شده دارا MHTX یتجرب جیمگاهرتز ا صد 12راندمان  یارائه   با در

 یها لیکه از کو HDLTنمونه . ]12[را ارائه داد اسمممت وتنین یلیم 10تا  شمممرانیپ یروین ،هیثان 2000 ژهوی ضمممربه

 RFکند. آنتن  یوات اسممتفاده م 650 - 250 یگاوس با محدوده کار 200 - 100 یسممیبا قدرت مغناط سیالکترومغناط

ستر هل نیا یتجرب جهیمگاهرتز است. نت 25/13 یاتیفرکانس عمل یدارا  هیثان 800 ژهیو پالس و ستایا انیجر کی یکنیترا

 50 یبا توان اسممم ایتالیدر دانشممگاه پادوا ا HPH.COM هینمونه اولد. ده یبا اسممتفاده از محرک گاز آرگون را نشممان م

 25/13شود و در فرکانس  یم دهینام S-heliconکه  دیرزونانس جد نگاوس، با آنت 200 یسیمغناط دانیوات، قدرت م

 5/1معادل با  شممرانیروپیو ن هیثان 1200برابر با  یا ژهیپالس و ،یکنیتراسممتر هل نیا یتجرب جهیکند. نت یمگاهرتز عمل م

س وتنین یلیم شان داده ا سما هل .]13[ترا ن ستر پال ستف یکنیپروژه ترا شتاب ل ادهبدون الکترود با ا مدل  نیا ساژور،یاز 

وات اسممتفاده کرده و  400مگاهرتز وتوان  12/27با فرکانس  ینیاز آنتن نوع ز کنیمنبع پالسممما هل یبرا یشممگاهیآزما

شد. برا یم یسیمغناط لیکو کی یبند کریپ یدارا ضاد  یبا صفحه مت سما ، از دو جفت  به عنوان آنتن  REFشتاب پال

شد ستفاده  ست و ولتاژ آنتن  56/13فرکانس  یقرار دارد و دارا یلوله کوارتز یکه در انتها ا ست،  500مگاهرتز ا ولت ا

ستر هل نیا یتجرب جهینت شتاب ل یکنیترا ست ساژور،یبا  س وتنیکرونیم 556معادل با  یترا . کواهارا و همکارانش ]14[تا

ش شرانیپ یروین یریاندازه گ یبرا یها شیآزما س ینا ستر پال سما یکنیهل یمااز ترا شمه پال  کنیهل یانجام دادن. چ

شتاب  یبود. برا لوواتیک 3مگاهرتز و توان  7با فرکانس  یچرخش میاز جنس کوارتز، آنتن ن یلوله استوانه ا کیشامل 

 50آنها نشممان داد که با شممار گاز آرگون  جیبه عنوان آنتن اسممتفاده کردن، نتا RMF لیدادن به پالسممما از دو جفت کو

(SCCM)  15[است وتنین یلیم 7/6معادل  شرانیپ یروین ،لوواتیک 8/2و توان[. 

راسترهای تمانند  یسیمغناط یروین پراکنده، ونی تراسترهای مانند، یکیالکترواستات یرویاز ن معموال ییپالسما تراسترهای

سی،  سما مغناطی ستاتیکی و  یروهایاز ن یبیترک ایپال سترهایمانند  یسیمغناطالکتروا ستفاده می کنند هال ترا  کی در. ا
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در اکثر تراسترهای  tF رخ می دهد. نیروی محرکه یا تراست ،و شتاب دهی به آنپالسما  جادیا ندیپالسما دو فرآ تراستر

 پالسمایی با استفاده از معادله نیروی لورنتس بدست می آید:

(1                                                                                     )𝑞𝐸 + 𝑞(𝑣 × 𝐵) =  tF 

 .ی )تسممال( اسممتسممیمغناط دانیم 𝐵و  )ثانیه/متر( ونیسممرعت  𝑣 ،ی )ولت(کیالکتر دانیم 𝐸، )کولن( ها ونی بار 𝑞 که

ستفاده از مکانسلورن یروهاین سترهایدر  باردارذرات  به ،یمختلف یها زمی، با ا در . پالسما شتاب می دهد یکیالکتر ترا

 .]16[ دشو یخارج م سیستم با شتاب یفشرده و از انتهااین نیرو  اثر

 COMSOL Multiphysicsبا استفاده از نرم افزار یکنیهل یپالسما تراستر ستمیاز س یمدل سه بعد کی مقاله نیدر ا 

 .شبیه سازی شده است 5.4

 :طراحی وشبیه سازی 

. شده است لیتشکی سیمغناط دانیم پیچه هایو  یوفرکانسیاز محفظه خال، آنتن، منبع موج راد یکنیهل چشمه پالسمای

برای برانگیختگی موج هلیکن در  3ممممم آنتن های مختلفی مانند آنتن تک حلقه ای، باسممول، نیم چرخشممی و ناگویا نوع

ستفاده قرار می  سما مورد ا شحول آنتن  .]17[گیردپال سیموج راد پس از اعمالقرار گرفته و  یا شهیمحفظه  ، یوفرکان

شود.  سمای هلیکنی با چگالی باال تولید می  شده و پال شی از انرژی به گاز درون محفظه منتقل  شکل )بخ  یینما (1در 

 ارائه شده است. یکنیهل یتراستر پالسما کیاز  یکل

 

 

 

  
 

 

( RF ،4( آنتن 3( محفظه یونیزاسون، Ar ،2مخزن گاز (RF .1با آنتن  یکنیپالسما هل از تراستر یی. نما(1)شکل 

( کویل میدان 8 محفظه متصل کننده،( 7( نازل، 6( کویل نازل مغناطیسی، 5نگهدارند وخنک کننده کویل، 

 .Ar( تزریق کننده گاز 9، مغناطیسی

سمای هلیکن انجام شمه پال سترده ای در آن، برای به کارگیری چ سال های اخیر تحقیقات گ  یکی از حوزه های که در 

 ریرکبیام یکنیهل یچشمه پالسما نکهیبا توجه به اشده است، ساخت پیشرانه های پالسمای هلیکن می باشد، از این رو 

ست، برا رایاخ شده ا شمه، ارتقا نیکردن ا یکاربرد یساخته  سما شرانیمولد پ ستمیس کیآن به  یچ مورد توجه  ییپال
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 یورود یبه عنوان پارامترها ریرکبیام کنیهل یاز ابعاد و مشمممخصمممات چشممممه پالسمممما نیقرار گرفته اسمممت. بنابرا

COMCOL 18،19[شده است ادهاستف[. 

 .COMSOL Multiphysics 5.4. پرامترهای ورودی در شبیه سازی (1) جدول

 مقدار پارامترها                                   مقدار پارامترها                                  

 10 (cmشعاع خارجی کویل) 600 (Wتوان آنتن)

 13 (cmفاصله دو کویل) 43 (cmطول لوله)

 نیم چرخشی نوع آنتن 3 (cmشعاع لوله)

 RF (MHz) 56/13فرکانس  8/11 (cmطول آنتن)

 700 (Gمیدان مغناطیسی) 4 (cmشعاع آنتن)

 2 (Paفشارکاری) 10 (cmطول کویل)

 Ar گاز کاری 5 (cmشعاع داخلی کویل)

 

 5 یهلمهولتز با شمممعاع داخل چهیپ دواز  Zدر جهت محور  گاوس 700 برابر بایکنواخت  یسمممیمغناط دانیم جادیا یبرا

شعاع یسانت ست. یسانت 10 یخارج متر و  شده ا ستفاده  به عنوان کویل در اتنهای لوله کوارتزی یک کویل دیگر  متر ا

آمپر قرار دادیم، هدف از این کار افزایش  3سانتی متر با جریان  8و 4به شعاع داخلی وخارجی به ترتین نازل مغناطیسی 

و افزایش میزان نیروی پیشممران  جهت افزایش چگالی وایجاد نازل مغناطیسممی میدان مغناطیسممی در انتهای لوله کوارتزی

دو  نیبشبیه سازی شده است و همان طور که می بینیم، ها  چهیدر طول محور پ یسیشار مغناط یچگال (2) در شکل بود.

ست کنواختی تقریبا یسیمغناط دانیم و در محل قرار گیری آنتن، چهیپ ش یانرژ یچگال. ا  700 یکنواخت دانیاز م ینا

𝐽 از شیبگاوس 

𝑚3  410×3 .است 

 
 ی.سیمغناط یها چهیگاوس در پ 700 کنواختی یسیمغناط دانیم یساز هیاز شب یینما. (2) شکل
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شکل آنتن  یساز هیشب برای شی که در  شان داده ایم، (3)نیم چرخ  در( SCCM) 20گاز  یشار ورودگاز آرگون با  ن

سما  شودمحفظه پال در آرگون  یگاز خنث واکنش های موثر مربوط بهبرخورد و مقطع سطح  ی. داده هادرنظر گرفته می 

 .]20[ارائه شده است (2)جدول 

 .]20[مدل شدهحجمی  یو واکنش ها نوع برخوردها. جدول (2)جدول  
ε(eV)Δ TYPE FORMULA REACTION 

0 Elastic e+Ar => e+Ar 1 

11.5 Excitation e+Ar => e+Ars 2 

-11.5 Super elastic e+Ars => e+Ar 3 

15.8 Ionization e +Ar => 2e+Ar+ 4 

4.24 Ionization e +Ars => 2e+Ar+ 5 

- Penning ionization Ars+Ars => e+Ar+Ar+ 6 

- Metastable quenching Ars+Ar => Ar+Ar 7 

 

نیز در اثر برخورد آرگون برانگیخته شمممده و یون ها با دیوار محفظه اتفاق می  ییها واکنش ،فوق  یها عالوه بر واکنش

 شبیه سازی در نظر گرفته شده اند.ارایه شده است. این دسته از واکنش ها در  (3)افتند که در جدول 

 .]20[یسطح یجدول واکنش ها .(3)جدول 

STICKING 

COEFFICIENT 

FORMULA REACTION 

1 Ars => Ar 1 

1 Ar+ => Ar 2 
 

 

 . نمای آنتن نیم چرخشی شبیه سازی شده.(3) شکل

سیموج راد شیمگاهرتز به آنتن  56/13و فرکانس  وات 600با توان  یوفرکان سانتی  1قطراز جنس مس و به   نیم چرخ

شار میدان مغناطیسی با اعمال توان  شود. یم اعمالمتر   𝑇مگاهرتز به میزان  56/13وات به آنتن و فرکانس  600چگالی 
𝑉، آنتنمیدان الکتریکی اعمالی به پالسما از  د.وش یقاء ملدر اطراف آنتن و درون پالسما اباشد که  می 3×4-10

𝑚
 310×6 
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لی کرده و چگا لپالسممما انرژی منتق لکترون های داخلشممود و به ا یقاء ملدر اطراف آنتن و درون پالسممما اکه اسممت 

سما را کنترل می  شکل  کند.پال سمایساز هیشب (4)در  سما ستمیس ی چگالی پال شیبا آنتن  کنیهل یپال ، نیم چرخ

سیستم  نی. با استفاده از اارائه شده استگاوس  700ثابت  یسیمغناط دانیو م وات 600مگا هرتز، توان  56/13فرکانس 

1به پالسمای با چگالی 

𝑚3 1910×46/7  رسیده ایممغناطیسی بیشترین مقدار را دارد،  جایی که میداندر انتهای لوله تخلیه .

شعاع محفظه ( 5)شکل  سیون و در امتداد  سیون چگالی الکترون ها را در امتداد طول محفظه یونیزا در بازه زمانی یونیزا

شان داثانیه  1/0تا نانوثانیه  1/0 ست، ن شده ا سبن ده  سیون  افزایش با قراد دادن یک کویل دیگر در انتهای محفظه یونیزا

کترون ها در انتهای محفظه میدان مغناطیسمممی در انتهای محفظه یونیزاسمممیون شمممده که این کار باعچ افزایش چگالی ال

 .گردید

 

 
نیم تن نبا آدر امتداد طول محفظه یونیزاسون  ایجاد شده کونیهل یپالسما یساز هیاز شب یی. نما(4)شکل 

 چرخشی.

 
 یچگال راتیتغ( B. تغیرات چگالی الکترون ها برحسب زمان در امتداد طول محفظه یونیزاسون( A. (5)شکل 

 .ثانیه 1/0تا نانوثانیه  1/0 ، در بازده زمانیزاسونیونیمحفظه  شعاعالکترون ها برحسب زمان در امتداد 
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شکل ) شکل )6در  شده  ثانیه 1/0تا  نانوثانیه 1/0( تغییرات دمایی در بازه زمانی7( دمای الکترون ها و در  سازی  شبیه 

 است. 

 
 

 

 

 

 

شمه  سیون یندهایفرآخارجی  یسیمغناط دانیم کیدر  کنیهل یبا توجه به قرارگرفتن چ سایر با  سهین در مقاآ یونیزا

 یهم نوع خود پخش م یخنث یبا گونه ها یتبادل بار رزونانسمم یها اسمماسمما به واسممطه  ونی اسممت.پیچیده تر  ها هیتخل

بر خورد با فرکانس   یها و ذرات  خنث ونیبرخورد با  یها به واسمممطه  یونی قومغناطیسمممی  یها دانیشممموند. در م

𝜗𝑖 = 𝜗𝑖𝑜 + 𝜗𝑖𝑖 (𝜗𝑖𝑜  ،فرکانس برخورد یون با ذرات خنثی𝜗𝑖𝑖  )در . شممموند یپخش مفرکانس برخورد یون با یون

سی  یها دانیم سط یها دانیدر نظر گرفت، و در م دهیرمغناطیها را غ ونیتوان  یم فیضعمغناطی ساده ا  متو  یفرمول 

با شعاع  سهیدر مقا ونیکوچک بودن شعاع الرمور  ایوابسته به بزرگ  دانیبودن م فیضع ای ی. قو]21،22 [وجود ندارد

سیون شینه 8ل )شکدردارد.  محفظه یونیزا ست که به مقدار بی شده ا سازی  شبیه  1( چگالی یون ها 

𝑚3 1810×5/8  در لبه

 پالسما می رسد.

 

 

 

(. شبیه سازی دمای الکترون ها 6شکل )

 .در امتداد طول محفظه یونیزاسون

 لکترون هاا یدمانمودار تغییرات . (7شکل )

مانی  بازه ز تا  1/0در  یه  ثا یه 1/0نانو در  ثان

 .امتداد طول محفظه یونیزاسون
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ها  یون یچگال راتی( تغB. زاسونیونیها برحسب زمان در امتداد طول محفظه  یون یچگال راتیتغ( A. (8)شکل 

 .هیثان 0.1 تا نانوثانیه 1/0 یدر بازده زمان زاسون،یونیبرحسب زمان در امتداد شعاع محفظه 

 

 

دارد، توان جذب شممده  تیاهم کنیهل یدر منبع پالسممما ونیزاسممیونی زانیو م یچگال شیکه در افزا ییاز پارامترها یکی

شدیم شرا کنیهل یچشمه پالسما کیسازوکار جذب توان در  .با سته به  شار کار ریچشمه نظ طیب الکترون،  یچگال ،یف

به طور  کنیجذب توان در چشمه پالسما هل یسرعت فاز موج منتشره در پالسما متفاوت است. سازوکارها ون،ی یچگال

 یتجرب یها یریحاصمل از اندازه گ جیا. نتیبرخورد ریو جذب غ یشموند: جذب برخورد یم میبه دو دسمته تقسم یکل

ست که جذب برخورد شان داده ا ص ینم ییبه تنها ین سیونی یباال یکننده بازده فیتواند تو سما ونیزا  کنیهل یدر پال

شد. به هم سازوکار جذب غ شنهادیچن پ لیدل نیبا ضوع  نیتواند عامل ا یو مالندائ ییرایبه نام م یربرخوردیکرد که  مو

 ختهیاز امواج برانگ یجذب انرژ یلهیپالسما به وس شیسازوکارها، گرما نیعالوه بر ا کونیهل یپالسماباشد. در چشمه 

 56/13 گوس، فرکانس 700 یسممیمغناط دانیتوان جذب شممده توسممط الکترون ها در م اترییتغ وجود دارد. زیشممده ن

ستر  ستمیسی براوات  600توان ، زهرتمگا سماترا شینه توان جذب  شد. یساز هیشب نیکهل یپال سازی، بی شبیه  نتایج 

 (.10و  9می باشد )شکل  3w/m 510×5/2برابر با  پاسکال 2، درفشار سط الکترون ها با آنتن نیم چرخشیشده تو
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وات  و  600مگاهرتز، توان  56/13. توان جذب شده توسط الکترون ها با آنتن نیم چرخشی در فرکانس (9)شکل 

 گاوس. 700میدان مغناطیسی

 
 56/13فرکانس  تحت پرامترهای، یچرخش میآنتن ن وسیلهتوان جذب شده توسط الکترون ها بنمودار  .(10)شکل 

در  (A .(SCCM) 20 گاز یشار ورود و گاوس 700یکنواخت یسیمغناط دانیوات  و م 600مگاهرتز، توان 

 ثانیه. 1/0تا  نانوثانیه 1/0 در بازده زمانیمحفظه یونیزاسیون،  طول( در امتداد B ،محفظه یونیزاسیون شعاعامتداد 

در حضور میدان  مگاهرتز و 56/13 وات به آنتن نیم چرخشی و فرکانس 600با توجه به نتایج شبیه سازی با اعمال توان 

1گاوس درنهایت چگالی الکترون  700مغناطیسی 

𝑚3 1910×46/7  1و چگالی یون

𝑚3 1810×5/8  بدست آمد. بنابر این برای

شران  سبه نیروی پی 𝐹𝑡محا = 𝑗 × 𝐵 (B و )سال سی )ت 𝐴چگالی جریان ) jمیدان مغناطی
𝑚2⁄ )) چگالی جریان یون ها ،

𝐴بدست آمده از نتایج شبیه سازی مقدار 

𝑚2 310×75/1  شیافزا لیبه دل یسیمغاط دانیم لیپالسما از کو (.11است )شکل 

𝐹𝑡 لورنس یرویاز ن یناش یسیفشار مغناط = 𝑗 × 𝐵 یمحور یسیمغناط دانیپالسما القا شده و م انیکه به علت جر B 

 .و باعچ ایجاد نیروی پیشران می شود شود یشود، دور م یم جادیا
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 گاوس 700. چگالی جریان یون های ایجاد شده و جهت چرخش یون ها حول خطوط میدان مغناطیسی (11)شکل 

 .COMSOL Multiphysics 5.4 ساز شبیه در شده سازی شبیه

مگاهرتز در حضور  56/13وات به آنتن نیم چرخشی در فرکانس  600در نهایت در شبیه سازی انجام شده با اعمال توان 

میلی نیوتن دسممت پیدا  5/6، به نیروی پیشممران (SCCM)  20 گاوس و شممار ورودی گاز 700میدان مغناطیسممی ثابت 

کردیم. این گزاره اولین گزارشی است که در آن پیشران پالسمای هلیکن به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. 

ی، نتایج شبیه سازی با تعدادی از پیشران های ساز هیشب نیا ییآزما یبدست آمده و راست یصحت پارامترها یراستا در

شد. در نتیجه  سه  شده اند مقای ساخته  سما هلیکن که تا کنون  ستپال سما یبه چگال میتوان یی قابل قبولی و نیروی پال

 .میابیگزاره شده دست  جیمطابف با نتا بایتقر پیشران

سه بعد نیکار، تاله بر ا نیدر ا س یبود که بتوان مدل  شران ستمیاز  ی الزم برا نهیرا ارائه کرد تا زم کنیهل یپالسما پی

شته باشد. تمام محقق پیشران نیا یساز نهیبه طراحی و سترهای الکتریکی نهیدر زم نیپالسما وجود دا تنها تالششان  ترا

. همانطور که ابندیدست  تراست باال دست یابی به یدر راستا پیشران ستمیس یارتقا یبرا یاساس بوده که به راه نیبرا

سه  یساز هیمقاله، هدف از شب نیدر آن  پرداختند. در ا تیحائز اهم یپارامترها یبه بررس به صورت تجربیاشاره شد 

س ،یبعد ست شیگذار بر افزا ریمهم و تاث یپارامترها یبرر سی مانند ترا محدوده توان  ،طراحی کویل های میدان مغناطی

ست یابی به  شکل، طول لوله و آنتن یساز نهیبه ،یاتیعمل سما در باال  یچگاللوله و د شران کیپال ستم پی سما سی  یپال

طراحی مناسممن جهت  نهیبههلیکنی پالسممما  سممیسممتم مولد نیروپیشممران کی یبتوان به طراح فیتا از آن طر بود یکنیهل

 .دست یافت
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  نتیجه گیری :

، با استفاده از نرم افزار  نیم چرخشیبا آنتن  کنیهل یپالسماپیشران  ستمیس کی یساز هیو شب یمقاله، به بررس نیدر ا

ی پالسما، دمای پالسما، میدان لپرداخته شد. پارامترهای کلیدی مانند چگا COMSOL Multiphysics 5.4ی ساز هیشب

ست. تحت پارامتر های:  شده ا شده اندازه گیری  سیون و توان جذب  سی یکنواخت در امتداد طول محفظه یونیزا مغناطی

سی، توان راد( SCCM) 20گاز  یشار ورود وس،اگ 700 ی یکنواختسیمغناط دانیم به وات  لویک  600یاعمال یوفرکان

1 پالسممما یچگال نهیشممیب یشممده دارا جادیا یمگاهرتز، پالسممما 56/13و فرکانس آنتن 

𝑚3
 یدما نهیشممیب و 46/7×1910 

شد یالکترون ولت م 13/2الکترون  شده و  با شده یتحت پارامتر ها)توان جذب  سما با آنتن  (ذکر  شیدر پال  نیم چرخ

. در این کار ما است یکنیهل یپالسما دیمهم در تول یاز پارامترها یکیجذب شده  توان می باشد. 3w/m 510×2با  برابر

سی دیگر در انتهای لوله تخلیهنازل با قرار دادن یک کول  سی در انتهای لوله تخلیه به  ،مغناطی سبن افزایش میدان مغناطی

که این کار باعچ افزایش چگالی پالسممما در انتهای محفظه یونیزاسممیون و افزایش چگالی  ،گاوس شممد 5/2×310میزان 

بر اسمماس  جریان یون ها در انتهای محفظه گردید. در نتیجه میزان نیروی پیشممران بدسممت اماده با این سممیسممتم هلیکنی

 میلی نیوتن بود. 5/6به میزان  ستمعادالت لورن
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 جواب سواالت و نظرات:

 

تراسترهای الکتریکی از جمله تراستر های نام برده شده در متن از جمله تراسترهای هستند که الکترود انها با 

پالسما در تماس می باشد از این رو این نوع تراسترها جهت شتاب دادن به یون ها والکترونها مجبور به افزایش 

ر باعث اسیب رسیدن به الکترودها و کاهش طول عمر انها شده است. اما در مقابل توان ورودی می باشند که این ام

الکترود انها با  MHTE ،VASIMR ،HPHTتراسترهای الکتریکی که از پالسمای هلیکن استفاده میکنند نظیر 

 پالسما در تماس نمی باشد و دارای طول عمر با عملکرد باالی می باشند.

 

 دیمنظور ابتدا با نیا یبراانجام شود.  validationو هم  verificationهم  دیبا یساز هیاساسا در هر شب .1

 یبه صورت تئور ایدر دسترس است  یبه صورت تجرب ایآن  یهامساله که داده کی یساز هیشب یبرا

باشد میشده و در دسترس  یساز هیشب یگرینرم افزار د کیقبال توسط  نکهیا ایقابل محاسبه است و 

صحت عملکرد  بیترت نیسه کرد و به ایبدست آمده توسط کامسول را با آنها مقا جیکرد و نتااقدام 

 نیکه در ا ییهامساله داده دیتوانیکار م نیا یبراکار انجام شده است؟  نیدر ا ایکرد. آ دییکامسول را تا

 یو هم اعتبار سنج یو هم صحت سنج دیاستفاده کن دیذکر کرد 1۵مقاله خودتان به عنوان منبع شماره 

 .دیکارتان را انجام ده

در این کار ما با توجه به نتایج داده های که از پالسمای هلیکن امیرکبیر به دست امده اقدام به شبیه سازی کردیم. 

پالسمای هلیکن امیرکبیر در سال های گذشته طراحی و بهربرداری شده است، از این رو جهت ارتقا این چشمه 

مولد نیروی پیشرانش تصمیم به طراحی و شبیه سازی این این چشمه پالسمای به عنوان مولد  پالسمای به یک

نیروی پیشران گرفته شد. در شبیه سازی جهت طراحی و شبیه سازی پالسما هلیکن از پرامترهای چشمه پالسمای 

ول استفاده شده است. هلیکن امیرکبیر که به صورت تجربی اندازه گرفته شده است، به عنوان ورودی های کامس

نتایجی که از شبیه سازی بدست امد تطابق خوبی با نتایجی داشت که به صورت تجربی از چشمه پالسما هلیکن 
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امیرکبیر بدست امده بود. از طرفی من نتایج شبیه سازی را با سایر نتایجی که از چشمه های پالسما هلیکن 

سه کردم و نتایج اینجانب تطابق خوبی با نتایج سایر چشمه ها طراحی شده بدست امده در مقاالت مختلف را مقای

برای طراحی قسمت پیشرانش ما با توجه به کارهای تجربی که انجام گرفته بر اساس نتایج تجربی کارهای  داشت.

، و همچنین VASIMRاقای تاکاشی از ژاپن و یا کارهای تجربی و اندازه گیری های صورت گرفته شده در پروژه 

( در دانشگاه ایوات ژاپن تصمیم به طراحی و مدل PMEPیج تجربی پروژه پالسما منبسط شده اهنربای دائم )نتا

نوع پیشران پالسما هلیکن با یک کویل نازل مغناطیسی گرفتیم که نتایج به دست اماده از شبیه سازی با نتایج 

 تجربی مطابقت خوبی داشتند.

 

 ست؟یشده است چ لیتشک کنیهل یپالسماحالت  نیدر ا نکهیا یاستداللتان برا .2

به طور کامل درک  زیها را دارا است و هنوز ن هیتخل نیتردهیچیاز پ یکی کنیهل یکه چشمه پالسما ییاز آنجا

 ریرکبیام کنیهل یچشمه پالسما یتجرب جیبه دست آمده از نتا یهاکار ما با توجه به داده نیشده است. در ا

. میکامسول استفاده کرد یورود یگروه گداخت ، به عنوان پارامترها ر،یرکبیام یشده در دانشگاه صنعت یطراح

بدست امده است.  1020-1018در محدود  ریرکبیام کنیهل یچشمه پالسما یچگال یکه اندازه تجرب یازانجا

چشمه  یتجرب جیبدست اورده است که با توجه به نتا 1019پالسما در محدود  یچگال زانیما م یساز هیشب جینتا

 1020-1018در محدود  کنیهل یپالسما یکه چگال یرسد. از انجا یقابل قبول به نظر م ریرکبیام کنیپالسما هل

باشد  یخاص انتن م یطراح نکهیو ا نهیثابت زم یسیمغناط دانیبه م ازین کنیجهت ظهور مد هل نکهیباشد وا یم

 هیشب جیانت نیما و همچن یساز هیوشب یبه طور کامل تر پاسخ داده شده است، طراح یکه در جواب سوال بعد

کرده  دیموضوع تاک نیکه بنده تنها به ا ییشده است. از اونجا لیتشک کنیهل یدهد که پالسما یما نشان م یساز

و  سهیمقا کنیهل یپالسما نهیدر زم نیمحقق ریدست آمده از سا به یتجرب جینتا ریرا با سا یساز هیشب جیو نتا

 .داشت یمطابقت خوب نیمحقق ریاس یتجرب جیبا نتا یسازهیشب جیتطابق داده ام، نتا
 

 کنیبه هل ICPمد از  رییو تغ ستین ICPحالت  یشده پالسما جادیا یکه پالسما دیدهمی نشانچگونه  .3

  رخ داده شده است؟

 

از جنس  ی خالءه دور یک محفظهاست که ب RFبه عنوان آنتن  چیپ میس کیمعموال شامل  ICP یچشمه پالسما

مگاهرتز  ۵6/13و فرکانس  لوواتیک 10تا وات  RF، 100جریان  یک توسط . آنتنشده است دی الکتریک پیچیده

 ماو به الکترون داخل پالس شودیدر اطراف آنتن و در درون پالسما القاء م یکیالکتر دانیشود. ممی یرا انداز

ه طور ب CCPنسبت به حالت  جیتزو هیحالت بازد نای. درکندیپالسما را کنترل م یو چگال کردهمنتقل  یانرژ
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 یهای پالسمادر چشمه باشد. زین 𝑚−3 1810 تا حدودماکزیمم تواند پالسما می چگالیقابل مالحظه باالتر بوده و 

CCP  وICP میپالسما وجود دارد. رژ یمتفاوت برا میدو رژ E (کیالکترواستات) ی براCCP رژیم  وH 

، رژیم پالسما قرار دارد محفظهاز  رونیدر ب کیآنتن تحر که ICP. در چشمه پالسما ICP یبرا (سیالکترومغناط)

 ،RF توان شیدر اثر افزا یمقدار بحرانبه یک پالسما  یچگال دنیپس از رس جیشروع شده و به تدر Eپالسما از مد 

E میحالت گذار رژ − H به نام  سومی هلیکن رژیم یهای پالسماهچشم یبرا تدر نهای .افتدیاتفاق مW  نیز

صورت  نایبه . شودیم قیبه امواج درون پالسما تزر RF یکیالکتر دانیاز م یکرد که در آن انرژ فیتوان تعرمی

 ، امواجیپالسما وجود داشته باشد یبرا نهیثابت زم یسیمغناط دانمی یک ICPهای پالسما که چنانچه در چشم

چشمه  منتقل کنند. یانرژ هاو منتشر شده و به الکترون ختهیدر درون پالسما برانگ تواندیم هلیکنبه نام امواج 

( است. که نتایج شبیه سازی نشان میدهد که ما به 𝑚−3 1910ی )باال یپالسما یچگال دارای هلیکن پالسمای

شده توسط موج  دیتول یپالسما کیبه  کیاستات یسیمغناط دانیم کیاعمال این میزان از چگالی رسیده ایم. 

RF نشان  نیا .ابدییکاهش م یسیمغناط دانیترابرد پالسما در جهت عمود بر خطوط م مهم دارد. اوال، جهیدو نت

 کیتاستا یسیمغناط دانیم کی نی. بنابرادهدیرا کاهش م یعرض یشار پالسما یسیمغناط دانیکه م دهدیم

 دانیاضافه کردن م ،یمشخص استفاده شود. به طور کل یپالسما در انرژ یچگال شیافزا یممکن است برا

آنها را  یانرژ ایون الکتر یدما عیشار پالسما استفاده شود و تابع توز یهمسانگرد میتنظ یبرا تواندیم یسیمغناط

را دارد  نییفرکانس پا سیانتشار امواج الکترومغناط ییتوانا کیاستات یسیمغناط دانیم کی دوم، دهد. رییتغ

(ω≫peω.) ییفضا یهاشرانهیپ یپالسما دیو در تول شودیشناخته م کونیبه عنوان موج هل یموج نیچن نیا 

 مهم است. اریبس

باعث بهره  نی. اشودیها منتقل مبه الکترون یبرخورد ریو غ یبه صورت برخورد یانرژ کنیهل یدر پالسما

ممکن است  شود،یم کیتحر RF. از آنجا که آنتن توسط ولتاژ شودیم مااز پالس شتریباال در حجم ب ونیزاسیونی

به آنتن  کینزد یدانیدرون آنتن م RF انیجر نیاعمل کند. عالوه بر نییدر توان پا یدر مد خازن کنیهل یپالسما

پالسما  تیهامتوسط حاکم است. در ن یهادر توان ییدارد. مد القا ییمد القا کیبه تحر لیکه تما کندیالقاء م

 یبرا ازیمورد ن یبرزگ باشد تا بتواند پالسما با چگال یکه توان به اندازه کاف کندیعمل م کنیدر مد هل یهنگام

مد  یهاگذار نی. همچنشوندیم E-H-W یهادچار گذار کنیپالسما هل نیکند. بنابرا دیرا تول کنیانتشار موج هل

 راتییمنجر به تغ هادهیپد نیامشاهده شده است. تمام  زین Wمد  ردر آنتن د یدیتشد جیبه سبب تزو یگرید

 ییالقا هیکه تخل یدر حال شود،یاعمال م یتوسط دو صفحه مواز یخازن هیتخل. شودیالکترون م یچگال یناگهان

 یآنتن با طراح کی رایز شود،یاز آنتن استفاده م چیپ میس یبه جا نجایا. اما در شودیاعمال م چیپ میس وسطت

هر طول موج خاص و مد  یبرا تواندیو شکل م یطراح نیا کند. دیتول یسیامواج الکترومغناط تواندیخاص م
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رسیده ایم که نشان میدهد تغییر  1910زی ما به چگالی باالی در نتیجه در این شبیه سا متفاوت باشد. یخاص

 به مد هلیکن رخ داده است. ICPحالت از مد 
 

 
 

 


