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 چکيده:
ی پنینگ، هایی همچون چشمههای تولید پالسما، تخلیه الکتریکی در گاز است که با استفاده از روشترین روشیکی از متداول

گیرد. در روش رادیوفرکانسی، تعدادی کویل به دور محفظه پیچیده شده است و جریان میکروویو و رادیوفرکانسی انجام می
 .شودسبب می ایجاد یونش و برانگیزش در گاز را برایها، میدان الکتریکی و مغناطیسی الزم رادیوفرکانسی عبوری از داخل این کویل

با استفاده از نرم افزار کامسول و کده فیزیک و شتابگرها پژوهش keV200ی الکترواستاتیک شتابدهندهدر این مطالعه، چشمه یونی 
بر جریان ها ی کویلفشار، فرکانس، توان کویل و فاصلههمچون ی یپارامترهااثر در یک پیکربندی دوبعدی متقارن شبیه سازی شد. 

یل پالسمای چگال، جریان پروتون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج محاسبات نشان داد که با افزایش فشار، به دلیل تشکخروجی 
یابد. با افزایش فرکانس، روند تغییرات جریان پروتون بسیار کم و قابل اغماض است. همچنین با افزایش توان خروجی کاهش می

 یابد و در نهایت در یککاهش میبه دلیل افزایش راکتانس کویل  ، جریان پروتون افزایش و پس از آنW100 توانو تا رسیدن به 
در انتها برای اینکه بهترین جریان پروتون خروجی در این  شود.ها، جریان پروتون خروجی بیشینه میی بین کویلی بهینهفاصله

 .استفاده گردد mm6 ی کویلو فاصله Pa2، فشارMHz100، فرکانسW100، نیاز است از توانحاصل شودی خاص هندسه
 .، شبیه سازی، کامسول ی القاییکوپل شده پالسمایی یون هیدروژن، : چشمهکلمات کليدی
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Abstract: 
One of the most commonly used methods for plasma production is electric discharge in gas, which is done using 

several methods such as PIG, microwave, and radiofrequency. In the radiofrequency method, a number of coils are 

wrapped around the cylinder, and the transmitted radiofrequency flow through the coils causes the electric and 

magnetic fields which is necessary to generate ionization and excitation effect in the gas. In this study, the 200 keV 

electrostatic ion beam of the physics and accelerator Institute of AEOI was simulated using COMSOL software in a 

symmetric two-dimensional configuration. The effects of several parameters including pressure, frequency, coil power 

and spacing of coils on the output ion current were investigated. The results of calculations showed that increasing 
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the pressure reduces the output current due to the dense plasma formation. As the frequency increases, the process of 

changing the proton current is very small and negligible. Also, with increasing power and up to the power of 100 W, 

the proton current increases and then decreases with increasing coil reactance, and ultimately, at an optimal distance 

between the coils, the output current of the proton current will be maximized. Finally, for the best outgoing proton 

current in this particular geometry, the power of 100 W, frequency of 100 MHz, pressure of 2 Pa and coil distance of 

6 mm should be used. 

Keywords: Hydrogen Ion Source, ICP, Simulation, COMSOL  
 

 :مقدمه

با سایر  ی یونی رادیوفرکانسی در مقایسه. چشمه[1] ای استاجزای اصلی هر شتابدهندهی تولید یون یکی از چشمه

قایسه با یون مولکولی، قابلیت تولید یون برای هر نوع گاز، تولید یون اتمی باال در م دارای مزایایی از قبیلهای یونی چشمه

 ه طور وسیعی ب. چشمه یونی رادیوفرکانس[2]باشد یم تمیز بودن بدلیل عدم استفاده از کاتد داغ و همچنین عمر طوالنی

ها مورد هادیمهبویژه در صنعت نی تفاده از باریکه یونی و کاشت یونهای ذرات، اصالح ساختار مواد با اسدر شتابدهنده

. در کاری [5-3] بسیار متداول است COMSOLی یونی با استفاده از نرم افزارامروزه طراحی چشمهگیرد. استفاده قرار می

ی القایی، توافق بسیار شبیه سازی چشمه یونی از نوع رادیوفرکانسی کوپل شده ،اندو همکارانش انجام دادهگائو که آقای 

ادیوفرکانسی خوبی را با تجربه نشان داده است. در این پژوهش فرآیند تولید یون هیدروژن مثبت در محفظه پالسمای ر

 COMSOLر موجود در پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، توسط نرم افزا keV200ستاتیک القایی، برای شتابدهنده الکتروا

هنده مورد نظر ی شتابدچشمه [، پارامترهای بهینه1سازی شده است. ضمن اعتبارسنجی نتایج با استفاده از مرجع ]شبیه

 ده است.شمحاسبه تون خروجی ها به منظور افزایش راندمان و جریان پروی کویلشامل فرکانس، توان، فشار، فاصله

 :روش کار

نوع واکنش برخوردی شامل یونیزاسیون، تحریک، واکنش ضمیمه  21و همکارانش،  1به طور کلی، بر اساس مطالعات یوون

مورد از آنها در پالسمای سرد و فشار پایین هیدروژن دارای  11و بازترکیب در تخلیه گاز هیدروژن وجود دارد که تنها 

ید ذرات های واکنشی مهم که منجر به تول[. در گام نخست، سطح مقطع تمامی کانال5اهمیت است ]

2 3 2, , , , , ( 2), ( 3)H H H H H H n H n     [ استخراج و فایل 8و  6های آقای لی یو وگائو ]شوند از دادهمی

ورودی مورد استفاده در کامسول نوشته شد. سپس معادالت پیوستگی، اندازه حرکت و شار انرژی برای ذرات خنثی، 

کد اعمال شد. در این کار دو مدلسازی صورت گرفته به پالسما به  RFهای مثبت و معادله کوپلینگ توان الکترون و یون

هایی که در تحقیقات آقای گائو و همکارانش مورد استفاده قرار گرفته است، شبیه است. ابتدا برای اعتبار سنجی نتایج، داده

                                                 
1  Yoon et all 



 

3 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

بر اساس  1شکلساختار پس از اعتبارسنجی، های تجربی این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت. سازی و نتایج آن با داده

 ، ارتفاعmm25قطر  مشخصات اسمی ساخته شده در سازمان انرژی اتمی با شتابدهنده الکترواستاتیکی یونی چشمه

mm222 ،پتانسیل آندkV155 و پتانسیل کاتدkV150 سیستم استخراج متصل به آن شبیه سازی و نتایج با مقادیر  ه همراهب

ی پالسمای القایی، انتخاب و در این پژوهش از ماژول پالسما، زیر شاخه [ مقایسه شد.1توسط مرجع ] گیری شدهاندازه

ی تک فازی انتخاب شد. همچنین به جهت افزایش دمای گاز از ماژول انتقال گرما همچنین از ماژول جریان خطی، شاره

 در سیاالت استفاده شد. 

 
 ی چشمه یون شتابدهنده الکترواستاتیک( محفظه1شکل

ها بررسی و در ی کویلی باال، پارامترهای موثر شامل توان، فرکانس، فشار، فاصلههدف گذاری جریان باریکهدر ادامه با 

، فشار از MHz60- MHz100ی فرکانس از هر مورد مقادیر بهینه با استفاده از شبیه سازی کامسول محاسبه گردید. بازه

Pa2- Pa10 و توان ازW70- W120 .انتخاب شد 

 :نتایج

شار  2شکل سازی را بر روی محور مرکزی برای ف شبیه  صل از  و توان  Pa5مقادیر تجربی چگالی الکترونی و نتایج حا

شان میMHz56/13و  MHz2در دو فرکانس kW5/1القایی سازی با را ن شبیه  ست، نتایج  شهود ا دهد. همان طور که م

های هیدروژن وارد شده در نرم افزار تایج نشان داد، دادهدهد. همچنین این نمقادیر تجربی تطابق بسیار خوبی را نشان می

 کامسول مورد تأیید است. 
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 [8و  5] MHz 56/13( فرکانس ب ،MHz 2( فرکانس الفی چگالی الکترونی با نتایج تحقیقات گائو و همکاران. ( مقایسه2شکل

ها رخ داده است. با توجه به اینکه با افزایش کویل اختالف اندک مشاهده شده به دلیل نداشتن اطالعات دقیق در چینش

های باالتر ها در فرکانسی آنی محفظه القا خواهد شد، لذا ابعاد دقیق کویل و فاصلهفرکانس، توان در نزدیکی دیواره

 نمود بیشتری بر چگالی الکترونی خواهد داشت.  

در این شکل فشار و فرکانس ثابت  وان رسم شده است.تغییرات چگالی الکترونی و جریان پروتون برحسب ت 3در شکل

ها و ، چگالی الکترونW100دهد که با افزایش توان کویل تا است. این شکل نشان می MHz100و Pa2و به ترتیب برابر 

 یابد. های باالترکاهش میجریان یون خروجی ابتدا افزایش و برای توان

 
 ( چگالی الکترون.ب  ،( جریان یونالفی یونی طراحی شده. در چشمه چگالی الکترون( روند تغییرات جریان پروتون و  3شکل

های دهد که در تواندهد. این شکل نشان میپروفایل توان القایی روی محور مرکزی و محور شعاعی را نشان می 4شکل

          شود.       هیچ مقدار از توان در محفظه القا نمی W100باالتر از 
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 .  r=0در ، ب(راستای محوری z=10cmدر های مختلف. الف( راستای شعاعیبرای توان zو  r( توزیع توان القایی در راستای  4شکل

ها کاهش یافته و پالسما یابد و لذا توان کویلها افزایش میراکتانس کویل W100های باالتر از برای توان 5بر طبق شکل

 تواننشان داده شده است. در این شکل میزان  اثر فشار بر چگالی الکترونی و جریان پروتون 6شکلدر  شود.تشکیل نمی

با  دهدمینشان همان طور که این شکل  در نظر گرفته شده است. MHz100و  W100برابربه ترتیب ثابت و  فرکانسو 

 یابد.  کاهش می محفظه،خروجی  درپروتون  یابد. اما جریانپیوسته افزایش میبه طور چگالی الکترونی  ،افزایش فشار

 
 W105تا  W100های ( تغییرات راکتانس کویل در توان5شکل

 

       
 ها( چگالی الکترونب ،( جریان یونالفی یونی طراحی شده. ی پالسما با توجه به تغییرات فشار در چشمه( تغییرات ناحیه 6شکل
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نشان  MHz100و  W100 را برای توان و فرکانس ثابت Pa10و  Pa2 ،Pa5ی تشکیل پالسما در فشارهای ناحیه 7شکل

شود. اما عامل تاثیرگذار دهد. فشار باال باعث ایجاد پالسمای چگال شده و به طبع آن باعث افزایش چگالی الکترونی میمی

یابد. و در این بازه نمود بیشتری می Pa2ن مهم در فشار بر جریان پروتون، گستردگی توزیع پالسما در خروجی است که ای

ای است که با افزایش فشار، به گونه Pa5مشخص است، این روند برای فشارهای بیشتر از  7و  6همان طور که در شکل 

 کند.جریان خروجی به تدریج شروع به افزایش می

 
 .Pa10و ج( فشار  Pa5، ب( فشار Pa2ی یونی طراحی شده. الف( فشار فشار در چشمهی پالسما با توجه به تغییرات ( تغییرات ناحیه 7شکل

توان عمق  برفرکانس در حقیقت اثر تغییر فرکانس بر چگالی الکترون و جریان یون خروجی رسم شده است.  8در شکل 

اعماق بیشتری نسبت به فرکانس ای که فرکانس کمتر میدان الکتریکی را در به گونه القا شده در پالسما اثرگذار است،

تا  MHz60بینهای کند. با توجه به این موضوع مقدار چگالی الکترونی و به طبع آن جریان یون در فرکانسبیشتر القا می

MHz100 برای فشار و توان ثابت و به ترتیب ،Pa2  وW100 ای که یابد، به گونهبا تغییرات بسیار کوچکی کاهش می

 غییرات صرف نظر کرد.توان از این تمی

      
 هی یونی طراحی شددر چشمهبا تغییرات فرکانس  یون و ب( چگالی الکترونجریان الف( ( رفتار 8شکل
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ها، ی کویلبا افزایش فاصله نشان داده شده است. 9ها بر چگالی الکترونی و جریان پروتون در شکل ی کویلتأثیر فاصله

کند. این مهم برای جریان می محفظه کاهش یافته و از تشکیل پالسمای چگال، جلوگیریبرایند نیروی القایی در داخل 

، MHz 100فرکانس، فشار و توان ثابت و به ترتیب کند. در این تحقیق دررا ایجاد می یون در خروجی، شرایط بهتری

Pa2، W 60  ی فاصلهوmm6 بهترین توزیع پالسما و جریان یون به دست آمد. 

       
 .ی یونی طراحی شدهها برای چشمهی کویل( تغییرات چگالی الکترون بر حسب فاصلهو ب( تغییرات جریان پروتون خروجی الف( 9شکل

 :نتيجه گيری بحث و

ضمن استخراج و  که از ماژول پالسمای القایی نرم افزار کامسول جهت انجام شبیه سازی استفاده شد، در این پژوهش،

سازمان انرژی پژوهشکده فیزیک و شتابگرهای  چشمه یونی شتابدهنده الکترواستاتیک های هیدروژن،اعتبارسنجی داده

دست آمد. فاکتورهای موثر شامل توان، فشار، فرکانس و  اتمی شبیه سازی شد و شرایط بهینه برای افزایش جریان آن به

با افزایش فشار، به دلیل تشکیل  ایج نشان داد کهها بر راندمان و جریان پروتون خروجی بررسی گردید. نتی کویلفاصله

با افزایش فرکانس، روند تغییرات  همچنینیابد. کاهش می Pa2-Pa10یدر بازه پالسمای چگال، جریان پروتون خروجی

، جریان پروتون افزایش MHz100 جریان پروتون بسیار کم و قابل اغماض است. با افزایش توان و تا رسیدن به فرکانس

ها، جریان کویل بین mm 6یی بهینهیابد. در نهایت در یک فاصلهکاهش میها به دلیل افزایش راکتانس کویلو پس از آن 

ی کویل توان، فرکانس فشار و فاصلهی در این تحقیق، پروتون خروجی بیشینه شد. با توجه به جریان هدف گذاری شده

 به دست آمد. mm6و  W100 ،MHz100 ،Pa2بر به ترتیب براو بهینه 
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