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طراحی و شبیه سازی سه بعدی سیستم پیشران پالسمای هلیکنی
کارکن،پیمان*ـ حبیبی،مرتضی ـ فوالدگر،محمد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکدۀ فیزیک و مهندسی انرژی ،گروه گداخت

چکیده:
در این مقاله یک سیستم تراستر پالسمای هلیکنی دارای کویل نازل مغناطیسی با استفاده از نرم

افزارCOMSOL Multiphysics 5.4

به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است .هدف این مطالعه بررسی پارامتر های موثر در افزایش چگالی پالسما و ایجاد تراست
باال به منظور طراحی بهینه این سیستم است .آنتن نیم چرخشی در نظر گرفته شده و میدان مغناطیسی کویل ها برابر با  700گاوس،
توان آنتن برابر با  600وات و شار ورودی گاز  ) SCCM( 20در نظر گرفته شده ا ست .چگالی پال سما برابر با ،7/46 ×1019 𝑚13
دمای الکترون برابر با  2/13الکترون ولت و نیروی تراست برابر با  6/5میلی نیوتن بدست آمد.
کلمات کلیدی :تراستر پالسمای هلیکنی ،نیروی پیشران ،آنتن نیم چرخشی،

پالسمای RF

مقدمه :
تراسترهای الکتریکی به دو دسته تقسیم می شوند :اولین دسته از برق برای حرارت دادن سوخت محرک و تبدیل آن به
گاز خنثی ا ستفاده می کنند و در دومین د سته ،از میدان الکتریکی یا مغناطی سی برای شتاب دادن به یون ها ا ستفاده می
شود .از زمان آغاز ع صر ف ضا ،مو شک های با سوخت شیمیایی به دلیل ترا ست باال ن سبت به جرم مورد توجه قرار
دارند] .[1با این حال ،مو شک های شیمیایی عمر محدودی دارند .ترا سترهای الکتریکی نظیر ،ترا ستر پال سمای پال سی
( ،)PPTتراستر هال ،تراستر آرکجت ،پیشرانه های یونی ،از جمله پیشرانه های الکتری هستند که به دلیل تماس مستقیم
الکترودها با پالسممما طول عمر قابل قبولی ندارند و برای کاوه های عمیف فضممایی مناسممن نیسممتند .از این رو تراسممتر
پال سمای هلیکنی ( ) HPTکه پال سمای ت شکیل شده با الکترودها بطور م ستقیم تماس ندا شته و طول عمر قابل قبول و
تراسممت باالیی دارد ،مورد توجه قرار گرفت] .[2چندین گروه تحقیقاتی در حال توسممعه تراسممترهای پالسمممای هلیکنی
( )HPTهستند .مطالعات آن ها عمدتا بر روی ساختار آهنربای دائمی] ،[3بهینه سازی آهنربا برای شار مغناطی سی مورد
نیاز] ،[4و بهینه سازی آنتن ا ست .مینی هلیکن ترا ستر آزمای شگاهی ( )MHTEدر دان شگاه  ،[5] MITترا ستر پال سما
هلیکن م آهنربای دایم ( [6] )PM-HPTو تراستر پالسما هلیکن دوالیه ای ( )HDLTدر دانشگاه ملی استرالیا] [7نمونه
هایی از تراستر های پالسمای هلیکن هستند.
امواج هلیکنی ،امواج الکترومغناطی سی با قطبش دایروی را ستگرد ه ستند که در پال سمای مغناطیده انت شار می یابند].[8
هلیکن ها را می توان امواج ویسمممتلر نامید با این تفاوت که در یک محفظه محدود انتشمممار می یابند] .[9در پروژه های
بزرگ ،ا ستفاده از چ شمه های پال سمای هلیکن به علت تولید پال سمایی با چگالی باال و در ف شار پایین ن سبت به دیگر
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چ شمه های پال سما توجه قرار گرفته ا ست] .[10چ شمه های پال سمای هلیکن می توانند پال سمائی با مقادیر neباال تا
1

حدود  1020 𝑚3با توان رادیوفرکانسمممی کمتر از چند کیلو وات در حضمممور میدان مغناطیسمممی تولید کنند .در طراحی و
ساخت منبع پالسمای هلیکن ،پارامترهای بسیاری همچون میدان مغناطی سی ثابت که توسط کویل های مغناطی سی ایجاد
می شود ،نوع آنتن ،طول آنتن ،فرکانس اعمالی به آنتن ،توان موج رادیوفرکان سی ،ف شار گاز تزریقی به محفظه و چگالی
پالسمای تشکیل شده موثر هستند].[11
پروژه مینی هلیکن تراستر آزمایشگاهی ( )MHTXبا پیکربندی یک کویل مغناطیسی یک پالسمای فشرده شده را تولید
می کند که امکان استفاده از آن به عنوان نیروی محرکه الکتریکی را فراهم می کند .توان عملیاتی اسمی در محدوده 700
  1100وات ا ست .فرکانس آنتن  13/25مگاهرتز ا ست .نتایج تجربی  MHTXارائه شده دارای راندمان  12در صد باضمممربه ویژه  2000ثان یه ،نیروی پیشمممران تا  10میلی نیوتن را ارائه داد اسمممت] .[12نمونه  HDLTکه از کو یل های
الکترومغناطیس با قدرت مغناطیسممی  200 - 100گاوس با محدوده کاری  650 - 250وات اسممتفاده می کند .آنتن RF

دارای فرکانس عملیاتی  13/25مگاهرتز است .نتیجه تجربی این تراستر هلیکنی یک جریان ای ستا و پالس ویژه  800ثانیه
با اسممتفاده از محرک گاز آرگون را نشممان می دهد .نمونه اولیه  HPH.COMدر دانشممگاه پادوا ایتالیا با توان اسمممی 50
وات ،قدرت میدان مغناطی سی  200گاوس ،با آنتن رزونانس جدید که  S-heliconنامیده می شود و در فرکانس 13/25
مگاهرتز عمل می کند .نتیجه تجربی این تراسممتر هلیکنی ،پالس ویژه ای برابر با  1200ثانیه و نیروپیشممران معادل با 1/5
میلی نیوتن را ن شان داده ا ست] .[13پروژه ترا ستر پال سما هلیکنی بدون الکترود با ا ستفاده از شتاب لی ساژور ،این مدل
آزمایشممگاهی برای منبع پالسممما هلیکن از آنتن نوع زینی با فرکانس  27/12مگاهرتز وتوان  400وات اسممتفاده کرده و
دارای پیکر بندی یک کویل مغناطی سی می با شد .برای شتاب پال سما  ،از دو جفت صفحه مت ضاد  REFبه عنوان آنتن
ا ستفاده شد که در انتهای لوله کوارتزی قرار دارد و دارای فرکانس  13/56مگاهرتز ا ست و ولتاژ آنتن  500ولت ا ست،
نتیجه تجربی این ترا ستر هلیکنی با شتاب لی ساژور ،ترا ستی معادل با  556میکرونیوتن ا ست] .[14کواهارا و همکارانش
آزمایش های برای اندازه گیری نیروی پی شران نا شی از ترا ستر پال سمای هلیکنی انجام دادن .چ شمه پال سمای هلیکن
شامل یک لوله استوانه ای از جنس کوارتز ،آنتن نیم چرخشی با فرکانس  7مگاهرتز و توان  3کیلووات بود .برای شتاب
دادن به پالسممما از دو جفت کویل  RMFبه عنوان آنتن اسممتفاده کردن ،نتایج آنها نشممان داد که با شممار گاز آرگون 50
( )SCCMو توان  2/8کیلووات ،نیروی پیشران معادل  6/7میلی نیوتن است].[15
تراسترهای پالسمایی معموال از نیروی الکترواستاتیکی ،مانند تراسترهای یون پراکنده ،نیروی مغناطیسی مانند تراسترهای
پال سما مغناطی سی ،یا ترکیبی از نیروهای الکتروا ستاتیکی و مغناطی سی مانند ترا سترهای هال ا ستفاده می کنند .در یک
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تراستر پالسما دو فرآیند ایجاد پالسما و شتاب دهی به آن ،رخ می دهد .نیروی محرکه یا تراست  Ftدر اکثر تراسترهای
پالسمایی با استفاده از معادله نیروی لورنتس بدست می آید:
)𝐵 × 𝑣(𝑞 Ft = 𝑞𝐸 +

() 1

که 𝑞 بار یون ها (کولن) 𝐸 ،میدان الکتریکی (ولت) 𝑣 ،سممرعت یون (ثانیه/متر) و 𝐵 میدان مغناطیسممی (تسممال) اسممت.
نیروهای لورنس ،با ا ستفاده از مکانیزم های مختلفی ،به ذرات باردار در ترا سترهای الکتریکی شتاب می دهد .پال سما در
اثر این نیرو فشرده و از انتهای سیستم با شتاب خارج می شود] .[16
در این مقاله یک مدل سه بعدی از سیستم تراستر پالسمای هلیکنی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics

 5.4شبیه سازی شده است.

طراحی وشبیه سازی :
چشمه پالسمای هلیکنی از محفظه خال ،آنتن ،منبع موج رادیوفرکانسی و پیچه های میدان مغناطی سی تشکیل شده است.
آنتن های مختلفی مانند آنتن تک حلقه ای ،باسممول ،نیم چرخشممی و ناگویا نوع ممممم 3برای برانگیختگی موج هلیکن در
پال سما مورد ا ستفاده قرار می گیرد] .[17آنتن حول محفظه شی شه ای قرار گرفته و پس از اعمال موج رادیوفرکان سی،
بخ شی از انرژی به گاز درون محفظه منتقل شده و پال سمای هلیکنی با چگالی باال تولید می شود .در شکل ( )1نمایی
کلی از یک تراستر پالسمای هلیکنی ارائه شده است.

شکل ( .)1نمایی از تراستر پالسما هلیکنی با آنتن  )1 .RFمخزن گاز )2 ،Arمحفظه یونیزاسون )3 ،آنتن )4 ،RF
نگهدارند وخنک کننده کویل )5 ،کویل نازل مغناطیسی )6 ،نازل )7 ،محفظه متصل کننده )8 ،کویل میدان
مغناطیسی )9 ،تزریق کننده گاز .Ar
یکی از حوزه های که در سال های اخیر تحقیقات گ سترده ای در آن ،برای به کارگیری چ شمه پال سمای هلیکن انجام
شده است ،ساخت پیشرانه های پالسمای هلیکن می باشد ،از این رو با توجه به اینکه چشمه پالسمای هلیکنی امیرکبیر
اخیرا ساخته شده ا ست ،برای کاربردی کردن این چ شمه ،ارتقای آن به یک سی ستم مولد پی شران پال سمایی مورد توجه
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قرار گرفته اسمممت .بنابراین از ابعاد و مشمممخصمممات چشممممه پالسممممای هلیکن امیرکبیر به عنوان پارامترهای ورودی
 COMCOLاستفاده شده است].[18،19
جدول ( .)1پرامترهای ورودی در شبیه سازی .COMSOL Multiphysics 5.4
پارامترها

مقدار

پارامترها

مقدار

توان آنتن()W

600

شعاع خارجی کویل()cm

10

طول لوله()cm

43

فاصله دو کویل()cm

13

شعاع لوله()cm

3

نوع آنتن

نیم چرخشی

طول آنتن()cm

11/8

فرکانس )MHz( RF

13/56

شعاع آنتن()cm

4

میدان مغناطیسی()G

700

طول کویل()cm

10

فشارکاری()Pa

2

شعاع داخلی کویل()cm

5

گاز کاری

Ar

برای ایجاد میدان مغناطیسمممی یکنواخت برابر با  700گاوس در جهت محور  Zاز دو پیچه هلمهولتز با شمممعاع داخلی 5
سانتی متر و شعاع خارجی  10سانتی متر ا ستفاده شده ا ست .در اتنهای لوله کوارتزی یک کویل دیگر به عنوان کویل
نازل مغناطیسی به شعاع داخلی وخارجی به ترتین  4و 8سانتی متر با جریان  3آمپر قرار دادیم ،هدف از این کار افزایش
میدان مغناطیسممی در انتهای لوله کوارتزی وایجاد نازل مغناطیسممی جهت افزایش چگالی و افزایش میزان نیروی پیشممران
بود .در شکل ( )2چگالی شار مغناطیسی در طول محور پیچه ها شبیه سازی شده است و همان طور که می بینیم ،بین دو
پیچه و در محل قرار گیری آنتن ،میدان مغناطی سی تقریبا یکنواخت ا ست .چگالی انرژی نا شی از میدان یکنواخت 700
گاوس بیش از

𝐽
𝑚3

 3×104است.

شکل ( .)2نمایی از شبیه سازی میدان مغناطیسی یکنواخت  700گاوس در پیچه های مغناطیسی.
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برای شبیه سازی آنتن نیم چرخ شی که در شکل ( )3ن شان داده ایم ،گاز آرگون با شار ورودی گاز  )SCCM( 20در
محفظه پال سما درنظر گرفته می شود .داده های سطح مقطع برخورد و واکنش های موثر مربوط به گاز خنثی آرگون در
جدول ( )2ارائه شده است].[20
جدول ( .)2جدول نوع برخوردها و واکنش های حجمی مدل شده].[20
ε(eV)Δ
0
11.5
-11.5
15.8
4.24
-

FORMULA
e+Ar => e+Ar
e+Ar => e+Ars
e+Ars => e+Ar
e +Ar => 2e+Ar+
e +Ars => 2e+Ar+
Ars+Ars => e+Ar+Ar+
Ars+Ar => Ar+Ar

TYPE
Elastic
Excitation
Super elastic
Ionization
Ionization
Penning ionization
Metastable quenching

REACTION
1
2
3
4
5
6
7

عالوه بر واکنش های فوق  ،واکنش هایی نیز در اثر برخورد آرگون برانگیخته شمممده و یون ها با دیوار محفظه اتفاق می
افتند که در جدول ( )3ارایه شده است .این دسته از واکنش ها در شبیه سازی در نظر گرفته شده اند.
جدول ( .)3جدول واکنش های سطحی].[20
STICKING
COEFFICIENT
1
1

FORMULA

REACTION

Ars => Ar
Ar+ => Ar

1
2

شکل ( .)3نمای آنتن نیم چرخشی شبیه سازی شده.
موج رادیوفرکان سی با توان  600وات و فرکانس  13/56مگاهرتز به آنتن نیم چرخ شی از جنس مس و به قطر 1سانتی
متر اعمال می شود .چگالی شار میدان مغناطی سی با اعمال توان  600وات به آنتن و فرکانس  13/56مگاهرتز به میزان 𝑇
𝑉

 3×10-4می باشد که در اطراف آنتن و درون پالسما القاء می شود .میدان الکتریکی اعمالی به پالسما از آنتن6×103 𝑚 ،
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اسممت که در اطراف آنتن و درون پالسممما القاء می شممود و به الکترون های داخل پالسممما انرژی منتقل کرده و چگالی
پال سما را کنترل می کند .در شکل ( )4شبیه سازی چگالی پال سمای سی ستم پال سمای هلیکن با آنتن نیم چرخ شی،
فرکانس  13/56مگا هرتز ،توان  600وات و میدان مغناطی سی ثابت  700گاوس ارائه شده است .با استفاده از این سیستم
1

به پالسمای با چگالی  7/46×1019 𝑚3در انتهای لوله تخلیه جایی که میدان مغناطیسی بیشترین مقدار را دارد ،رسیده ایم.
شکل ( )5چگالی الکترون ها را در امتداد طول محفظه یونیزا سیون و در امتداد شعاع محفظه یونیزا سیون در بازه زمانی
 0/1نانوثانیه تا  0/1ثانیه ن شان داده شده ا ست ،با قراد دادن یک کویل دیگر در انتهای محفظه یونیزا سیون سبن افزایش
میدان مغناطیسمممی در انتهای محفظه یونیزاسمممیون شمممده که این کار باعچ افزایش چگالی الکترون ها در انتهای محفظه
گردید.

شکل ( .)4نمایی از شبیه سازی پالسمای هلیکون ایجاد شده در امتداد طول محفظه یونیزاسون با آنتن نیم
چرخشی.

شکل ( )A .)5تغیرات چگالی الکترون ها برحسب زمان در امتداد طول محفظه یونیزاسون )B .تغیرات چگالی
الکترون ها برحسب زمان در امتداد شعاع محفظه یونیزاسون ،در بازده زمانی  0/1نانوثانیه تا  0/1ثانیه.
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در شکل ( )6دمای الکترون ها و در شکل ( )7تغییرات دمایی در بازه زمانی 0/1نانوثانیه تا  0/1ثانیه شبیه سازی شده
است.

شکل ( .)6شبیه سازی دمای الکترون ها

شکل ( .)7نمودار تغییرات دمای الکترون ها

در امتداد طول محفظه یونیزاسون.

در بازه زمانی  0/1نانو ثا یه تا  0/1ثان یه در
امتداد طول محفظه یونیزاسون.

با توجه به قرارگرفتن چ شمه ی هلیکن در یک میدان مغناطی سی خارجی فرآیندهای یونیزا سیون آن در مقای سه با سایر
تخلیه ها پیچیده تر اسممت .یون ها اسمماسمما به واسممطه ی تبادل بار رزونانسمی با گونه های خنثی هم نوع خود پخش می
شممموند .در میدان های مغناطیسمممی قوی یون ها به واسمممطه ی برخورد با یون ها و ذرات خنثی با فرکانس بر خورد
𝑖𝑖𝜗  𝜗𝑖𝑜 ( 𝜗𝑖 = 𝜗𝑖𝑜 +فرکانس برخورد یون با ذرات خنثی 𝜗𝑖𝑖 ،فرکانس برخورد یون با یون) پخش می شممموند .در
میدان های مغناطی سی ضعیف می توان یون ها را غیرمغناطیده در نظر گرفت ،و در میدان های متو سط فرمول ساده ای
وجود ندارد ] .[21،22قوی یا ضعیف بودن میدان وابسته به بزرگ یا کوچک بودن شعاع الرمور یون در مقای سه با شعاع
1

محفظه یونیزا سیون دارد .در شکل ( )8چگالی یون ها شبیه سازی شده ا ست که به مقدار بی شینه  8/5×1018 𝑚3در لبه
پالسما می رسد.
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شکل ( )A .)8تغیرات چگالی یون ها برحسب زمان در امتداد طول محفظه یونیزاسون )B .تغیرات چگالی یون ها
برحسب زمان در امتداد شعاع محفظه یونیزاسون ،در بازده زمانی  0/1نانوثانیه تا  0.1ثانیه.

یکی از پارامترهایی که در افزایش چگالی و میزان یونیزاس میون در منبع پالسمممای هلیکن اهمیت دارد ،توان جذب شممده
میبا شد .سازوکار جذب توان در یک چ شمه پال سمای هلیکن ب سته به شرایط چ شمه نظیر ف شار کاری ،چگالی الکترون،
چگالی یون ،سرعت فاز موج منتشره در پالسما متفاوت است .سازوکارهای جذب توان در چشمه پالسما هلیکن به طور
کلی به دو دسمته تقسمیم می شموند :جذب برخوردی و جذب غیر برخوردی .نتایج حاصمل از اندازه گیری های تجربی
ن شان داده ا ست که جذب برخوردی به تنهایی نمی تواند تو صیف کننده بازدهی باالی یونیزا سیون در پال سمای هلیکن
با شد .به همین دلیل چن پی شنهاد کرد که سازوکار جذب غیربرخوردی به نام میرایی الندائو می تواند عامل این مو ضوع
باشد .در چشمه پالسمای هلیکون عالوه بر این سازوکارها ،گرمایش پالسما به وسیلهی جذب انرژی از امواج برانگیخته
شممده نیز وجود دارد .تغییرات توان جذب شممده توسممط الکترون ها در میدان مغناطیسممی  700گوس ،فرکانس 13/56
مگاهرتز ،توان  600وات برای سی ستم ترا ستر پال سمای هلیکن شبیه سازی شد .نتایج شبیه سازی ،بی شینه توان جذب
شده توسط الکترون ها با آنتن نیم چرخشی ،درفشار  2پاسکال برابر با  2/5×105 w/m3می باشد (شکل  9و .)10
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شکل ( .)9توان جذب شده توسط الکترون ها با آنتن نیم چرخشی در فرکانس  13/56مگاهرتز ،توان  600وات و
میدان مغناطیسی 700گاوس.

شکل ( .)10نمودار توان جذب شده توسط الکترون ها بوسیله آنتن نیم چرخشی تحت پرامترهای ،فرکانس 13/56
مگاهرتز ،توان  600وات و میدان مغناطیسی یکنواخت 700گاوس و شار ورودی گاز  )A .)SCCM( 20در
امتداد شعاع محفظه یونیزاسیون )B ،در امتداد طول محفظه یونیزاسیون ،در بازده زمانی  0/1نانوثانیه تا  0/1ثانیه.
با توجه به نتایج شبیه سازی با اعمال توان  600وات به آنتن نیم چرخشی و فرکانس  13/56مگاهرتز و در حضور میدان
1

1

مغناطیسی  700گاوس درنهایت چگالی الکترون  7/46×1019 𝑚3و چگالی یون  8/5×1018 𝑚3بدست آمد .بنابر این برای
محا سبه نیروی پی شران 𝐵 × 𝑗 = 𝑡𝐹 ( Bمیدان مغناطی سی (ت سال) و jچگالی جریان (  ، ))𝐴⁄𝑚2چگالی جریان یون ها
𝐴

بدست آمده از نتایج شبیه سازی مقدار  1/75×103 𝑚2است (شکل  .)11پالسما از کویل میدان مغاطیسی به دلیل افزایش
فشار مغناطی سی ناشی از نیروی لورنس 𝐵 × 𝑗 = 𝑡𝐹 که به علت جریان پالسما القا شده و میدان مغناطی سی محوری B

ایجاد می شود ،دور می شود و باعچ ایجاد نیروی پیشران می شود.
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شکل ( . )11چگالی جریان یون های ایجاد شده و جهت چرخش یون ها حول خطوط میدان مغناطیسی  700گاوس
شبیه سازی شده در شبیه ساز .COMSOL Multiphysics 5.4
در نهایت در شبیه سازی انجام شده با اعمال توان  600وات به آنتن نیم چرخشی در فرکانس  13/56مگاهرتز در حضور
میدان مغناطیسممی ثابت  700گاوس و شممار ورودی گاز  ، (SCCM) 20به نیروی پیشممران  6/5میلی نیوتن دسممت پیدا
کردیم .این گزاره اولین گزارشی است که در آن پیشران پالسمای هلیکن به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است.
در راستای صحت پارامترهای بدست آمده و راستی آزمایی این شبیه سازی ،نتایج شبیه سازی با تعدادی از پیشران های
پال سما هلیکن که تا کنون ساخته شده اند مقای سه شد .در نتیجه توان ستیم به چگالی پال سمایی قابل قبولی و نیروی
پیشران تقریبا مطابف با نتایج گزاره شده دست یابیم.
در این کار ،تاله بر این بود که بتوان مدل سه بعدی از سی ستم پی شران پال سمای هلیکن را ارائه کرد تا زمینه الزم برای
طراحی و بهینه سازی این پیشران پالسما وجود داشته باشد .تمام محققین در زمینه تراسترهای الکتریکی تنها تالششان
براین اساس بوده که به راهی برای ارتقای سی ستم پیشران در راستای دست یابی به تراست باال دست یابند .همانطور که
اشاره شد به صورت تجربی به بررسی پارامترهای حائز اهمیت در آن پرداختند .در این مقاله ،هدف از شبیه سازی سه
بعدی ،برر سی پارامترهای مهم و تاثیر گذار بر افزایش ترا ست مانند طراحی کویل های میدان مغناطی سی ،محدوده توان
عملیاتی ،بهینه سازی آنتن ،طول لوله و شکل لوله و د ست یابی به چگالی باال پال سما در یک سی ستم پی شران پال سمای
هلیکنی بود تا از آن طریف بتوان به طراحی یک سممیسممتم مولد نیروپیشممران پالسممما هلیکنی بهینه جهت طراحی مناسممن
دست یافت.
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: نتیجه گیری
 با استفاده از نرم افزار،  به بررسی و شبیه سازی یک سی ستم پیشران پالسمای هلیکن با آنتن نیم چرخشی،در این مقاله
 میدان، دمای پالسما، پارامترهای کلیدی مانند چگالی پالسما. پرداخته شدCOMSOL Multiphysics 5.4 شبیه سازی
: تحت پارامتر های.مغناطی سی یکنواخت در امتداد طول محفظه یونیزا سیون و توان جذب شده اندازه گیری شده ا ست
 کیلو وات به600 توان رادیوفرکان سی اعمالی، )SCCM( 20  شار ورودی گاز، گاوس700 میدان مغناطی سی یکنواخت
1

 و بیشممینه دمای7/46×1019 𝑚3  پالسمممای ایجاد شممده دارای بیشممینه چگالی پالسممما، مگاهرتز13/56 آنتن و فرکانس
 الکترون ولت می با شد و توان جذب شده (تحت پارامتر های ذکر شده) در پال سما با آنتن نیم چرخ شی2/13 الکترون
 در این کار ما. توان جذب شده یکی از پارامترهای مهم در تولید پالسمای هلیکنی است. می باشد2×105 w/m3 برابر با
 سبن افزایش میدان مغناطی سی در انتهای لوله تخلیه به،با قرار دادن یک کول نازل مغناطی سی دیگر در انتهای لوله تخلیه
 که این کار باعچ افزایش چگالی پالسممما در انتهای محفظه یونیزاسممیون و افزایش چگالی، گاوس شممد2/5×103 میزان
 در نتیجه میزان نیروی پیشممران بدسممت اماده با این سممیسممتم هلیکنی بر اسمماس.جریان یون ها در انتهای محفظه گردید
. میلی نیوتن بود6/5 معادالت لورنتس به میزان
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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
توان ورودی می باشند که این امر باعث اسیب رسیدن به الکترودها و کاهش طول عمر انها شده است .اما در مقابل
تراسترهای الکتریکی که از پالسمای هلیکن استفاده میکنند نظیر  HPHT ،VASIMR ،MHTEالکترود انها با
پالسما در تماس نمی باشد و دارای طول عمر با عملکرد باالی می باشند.
 .1اساسا در هر شبیه سازی باید هم  verificationو هم  validationانجام شود .برای این منظور ابتدا باید
برای شبیه سازی یک مساله که دادههای آن یا به صورت تجربی در دسترس است یا به صورت تئوری
قابل محاسبه است و یا اینکه قبال توسط یک نرم افزار دیگری شبیه سازی شده و در دسترس میباشد
اقدام کرد و نتایج بدست آمده توسط کامسول را با آنها مقایسه کرد و به این ترتیب صحت عملکرد
کامسول را تایید کرد .آیا در این کار انجام شده است؟ برای این کار میتوانید مساله دادههایی که در این
مقاله خودتان به عنوان منبع شماره  1۵ذکر کردید استفاده کنید و هم صحت سنجی و هم اعتبار سنجی
کارتان را انجام دهید.
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
پالسمای به یک مولد نیروی پیشرانش تصمیم به طراحی و شبیه سازی این این چشمه پالسمای به عنوان مولد
نیروی پیشران گرفته شد .در شبیه سازی جهت طراحی و شبیه سازی پالسما هلیکن از پرامترهای چشمه پالسمای
هلیکن امیرکبیر که به صورت تجربی اندازه گرفته شده است ،به عنوان ورودی های کامسول استفاده شده است.
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
طراحی شده بدست امده در مقاالت مختلف را مقایسه کردم و نتایج اینجانب تطابق خوبی با نتایج سایر چشمه ها
داشت .برای طراحی قسمت پیشرانش ما با توجه به کارهای تجربی که انجام گرفته بر اساس نتایج تجربی کارهای
اقای تاکاشی از ژاپن و یا کارهای تجربی و اندازه گیری های صورت گرفته شده در پروژه  ،VASIMRو همچنین
نتایج تجربی پروژه پالسما منبسط شده اهنربای دائم ( )PMEPدر دانشگاه ایوات ژاپن تصمیم به طراحی و مدل
نوع پیشران پالسما هلیکن با یک کویل نازل مغناطیسی گرفتیم که نتایج به دست اماده از شبیه سازی با نتایج
تجربی مطابقت خوبی داشتند.
 .2استداللتان برای اینکه در این حالت پالسمای هلیکن تشکیل شده است چیست؟
از آنجایی که چشمه پالسمای هلیکن یکی از پیچیدهترین تخلیه ها را دارا است و هنوز نیز به طور کامل درک
شده است .در این کار ما با توجه به دادههای به دست آمده از نتایج تجربی چشمه پالسمای هلیکن امیرکبیر
طراحی شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،گروه گداخت  ،به عنوان پارامترهای ورودی کامسول استفاده کردیم.
ازانجای که اندازه تجربی چگالی چشمه پالسمای هلیکن امیرکبیر در محدود  1020-1018بدست امده است.
نتایج شبیه سازی ما میزان چگالی پالسما در محدود  1019بدست اورده است که با توجه به نتایج تجربی چشمه
پالسما هلیکن امیرکبیر قابل قبول به نظر می رسد .از انجای که چگالی پالسمای هلیکن در محدود 1020-1018
می باشد واینکه جهت ظهور مد هلیکن نیاز به میدان مغناطیسی ثابت زمینه و اینکه طراحی خاص انتن می باشد
که در جواب سوال بعدی به طور کامل تر پاسخ داده شده است ،طراحی وشبیه سازی ما و همچنین نتایج شبیه
سازی ما نشان می دهد که پالسمای هلیکن تشکیل شده است .از اونجایی که بنده تنها به این موضوع تاکید کرده
و نتایج شبیه سازی را با سایر نتایج تجربی به دست آمده از سایر محققین در زمینه پالسمای هلیکن مقایسه و
تطابق داده ام ،نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی سایر محققین مطابقت خوبی داشت.
 .3چگونه نشان میدهید که پالسمای ایجاد شده پالسمای حالت  ICPنیست و تغییر مد از  ICPبه هلیکن
رخ داده شده است؟
چشمه پالسمای  ICPمعموال شامل یک سیم پیچ به عنوان آنتن  RFاست که به دور یک محفظهی خالء از جنس
دی الکتریک پیچیده شده است .آنتن توسط یک جریان  100 ،RFوات تا  10کیلووات و فرکانس  13/۵6مگاهرتز
را اندازی میشود .میدان الکتریکی در اطراف آنتن و در درون پالسما القاء میشود و به الکترون داخل پالسما
انرژی منتقل کرده و چگالی پالسما را کنترل میکند .دراین حالت بازدهی تزویج نسبت به حالت  CCPبه طور
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قابل مالحظه باالتر بوده و چگالی پالسما میتواند ماکزیمم تا حدود  1018 𝑚−3نیز باشد .در چشمههای پالسمای
 CCPو  ICPدو رژیم متفاوت برای پالسما وجود دارد .رژیم ( Eالکترواستاتیک) برای  CCPو رژیم H
(الکترومغناطیس) برای  .ICPدر چشمه پالسما  ICPکه آنتن تحریک در بیرون از محفظه پالسما قرار دارد ،رژیم
پالسما از مد  Eشروع شده و به تدریج پس از رسیدن چگالی پالسما به یک مقدار بحرانی در اثر افزایش توان ،RF
حالت گذار رژیم  E − Hاتفاق میافتد .در نهایت برای چشمههای پالسمای هلیکن رژیم سومی به نام  Wنیز
میتوان تعریف کرد که در آن انرژی از میدان الکتریکی  RFبه امواج درون پالسما تزریق میشود .به این صورت
که چنانچه در چشمهای پالسما  ICPیک میدان مغناطیسی ثابت زمینه برای پالسما وجود داشته باشد ،امواجی
به نام امواج هلیکن میتواند در درون پالسما برانگیخته و منتشر شده و به الکترونها انرژی منتقل کنند .چشمه
پالسمای هلیکن دارای چگالی پالسمای باالی ( )1019 𝑚−3است .که نتایج شبیه سازی نشان میدهد که ما به
این میزان از چگالی رسیده ایم .اعمال یک میدان مغناطیسی استاتیک به یک پالسمای تولید شده توسط موج
 RFدو نتیجه مهم دارد .اوال ،ترابرد پالسما در جهت عمود بر خطوط میدان مغناطیسی کاهش مییابد .این نشان
میدهد که میدان مغناطیسی شار پالسمای عرضی را کاهش میدهد .بنابراین یک میدان مغناطیسی استاتیک
ممکن است برای افزایش چگالی پالسما در انرژی مشخص استفاده شود .به طور کلی ،اضافه کردن میدان
مغناطیسی میتواند برای تنظیم همسانگردی شار پالسما استفاده شود و تابع توزیع دمای الکترون یا انرژی آنها را
تغییر دهد .دوم ،یک میدان مغناطیسی استاتیک توانایی انتشار امواج الکترومغناطیس فرکانس پایین را دارد
( .)ωpe≫ωاین چنین موجی به عنوان موج هلیکون شناخته میشود و در تولید پالسمای پیشرانههای فضایی
بسیار مهم است.
در پالسمای هلیکن انرژی به صورت برخوردی و غیر برخوردی به الکترونها منتقل میشود .این باعث بهره
یونیزاسیون باال در حجم بیشتر از پالسما میشود .از آنجا که آنتن توسط ولتاژ  RFتحریک میشود ،ممکن است
پالسمای هلیکن در مد خازنی در توان پایین عمل کند .عالوه براین جریان  RFدرون آنتن میدانی نزدیک به آنتن
القاء میکند که تمایل به تحریک مد القایی دارد .مد القایی در توانهای متوسط حاکم است .در نهایت پالسما
هنگامی در مد هلیکن عمل میکند که توان به اندازه کافی برزگ باشد تا بتواند پالسما با چگالی مورد نیاز برای
انتشار موج هلیکن را تولید کند .بنابراین پالسما هلیکن دچار گذارهای  E-H-Wمیشوند .همچنین گذارهای مد
دیگری به سبب تزویج تشدیدی در آنتن در مد  Wنیز مشاهده شده است .تمام این پدیدهها منجر به تغییرات
ناگهانی چگالی الکترون میشود .تخلیه خازنی توسط دو صفحه موازی اعمال میشود ،در حالی که تخلیه القایی
توسط سیم پیچ اعمال میشود .اما در اینجا به جای سیم پیچ از آنتن استفاده میشود ،زیرا یک آنتن با طراحی
خاص میتواند امواج الکترومغناطیسی تولید کند .این طراحی و شکل میتواند برای هر طول موج خاص و مد
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خاصی متفاوت باشد .در نتیجه در این شبیه سازی ما به چگالی باالی  1019رسیده ایم که نشان میدهد تغییر
حالت از مد  ICPبه مد هلیکن رخ داده است.
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