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 MINITABده از نرم افزار ابهینه سازی پارامترهای دستگاه پالسمای کانونی با استف

 1مهرعلیزاده ،علی ؛1جمالی ،حشمت اله ؛1*شیرانی ،بابک ؛2یعبد ،محمدرضا ؛1شایان ،پیمان

 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه مهندسی هسته ای1

 ، دانشکده علوم، گروه فیزیکدانشگاه اصفهان2

 

 ده : یکچ
 استفاده از نرم افزاربا  1UIPFدر این مقاله روشی جدید جهت بدست آوردن پارامترهای بهینه دستگاه پالسمای کانونی 

 MINITABبار آزمایش رابطه بهینه  بین فشار و ولتاژ دستگاه  52شده است. با استفاده این نرم افزار پس از  پیشنهاد

 1/3-5 و فشارهایکیلو ولت  11-03استخراج گردید. مقایسه نتایج تجربی به دست آمده از گاز آرگون در ولتاژهای 

ارامترهای پو گاهی پیش بینی روش در سریع تر یافتن با نتایج خروجی نرم افزار مذکور نشان دهنده کارایی این میلی بار 

.بهینه دستگاه می باشد
 

 بهینه  ، پینچ، ولتاژMINITABنرم افزار همجوشی، ، دستگاه پالسمای کانونی کلید واژه:

 مقدمه -1

ک الیه تواند یی، دستگاه پالسمای کانونی است. این دستگاه میاهسته جوشیپالسی هم هایدستگاهیکی از 
پالسما تولید کند، و به کمک نیروی الکترومغناطیسی این الیه را شتاب دهد و فشرده کند. پالسمای فشرده 

های گداخت، حتی که انجام واکنش شده )پینچ( عمر خیلی کوتاهی دارد اما به اندازه کافی داغ و چگال است
جهت تحقیقات در  ترین ابزار آزمایشگاهیتوان متداولرا میاین دستگاه  .با انرژی آستانه باال را ممکن سازد

 .]1-5[ ای نامیدزمینه گداخت هسته

و  به طور جداگانه طراحی در شوروی سابقوف پو فیلی آمریکا در توسط مدر اوایل دهه شصتدر این دستگاه 
ت. شده اسهای زیر کیلو ژول تا مگا ژول ساخته های زیادی با انرژی.هم اکنون از این دستگاه نمونهشد ساخته
های روز افزون این دستگاه به عنوان یک مولد نوترون، اشعه ایکس، باریکه الکترون و یون پالسی کاربرد

دستگاه پالسمای کانونی  .]0-4[ های جدیدی از کاربردهای صنعتی این دستگاه را مهیا کرده استتواند زمینهمی
UIPF1  در محدوده انرژی زیرkj2  است. طراحی اجزای دستگاه بر اساس مدل دینامیکی طراحی و ساخته شده

( و تعدادی از روابط تجربی تایید شده در دستگاه های مختلف پالسمای کانونی Leeارایه شده توسط لی )
شود و پس از ساخت میانجام شده است. معموال در دستگاه های پالسمای کانونی یک طراحی اولیه انجام 

را  اولیه، این طراحی برای رسیدن به هدف خاصی که نوع خروجی مورد نظر آندستگاه و انجام آزمایش های 
 کند، اصالح می شود.   تعیین می
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 بسیار اربردک تولیدی آیندهای فر وبهبود توسعه برای مهندسی جهان در آزمایشات طراحی های تکنیک

 را آیند فر بر موثر متغیرهای از مجموعهای توانند می مهندسان آزمایشات طراحی از استفاده با .دارند زیادی

. نمائید فرآیند نصیب را راندمان بیشترین آنها بهبود با و دارند فرآیند در را ثیرأت بیشترین هک نندک تعریف

 طراحی اهش زمانک ،فرآیند در پذیری تغییر اهشک،فرآیند نتیجه بهبودسبب،  تواند می آزمایشات طراحی

می شود. از ابزارهای مناسب برای رسیدن به این هدف به کارگیری نرم  عملیاتی های هزینه اهشکو  وتوسعه

 افزارهای کاربردی دراین زمینه می باشد. 

توان در  یک ابزار کامل برای تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات است. از این نرم افزار می  Minitabنرم افزار

و بهینه سازی  محاسبات ریاضی و حل توابعپروژه های مختلف برای رسم نمودار، تحلیل اطالعات عددی، 

 عاملی آزمایش یک از باید باشند، داشته وجود آزمایش یک در پارامتر چند وقتی  .استفاده کرد آزمایش

 انجام هاپارامتر سطوح از ممکن یبهایکتر همه با تکرار آن هکآزمایشی است  عاملی آزمایش .شود استفاده

نحوه تخمین پارامترها بدین صورت است که نرم افزار با استفاده از تفاضل میانگین بیشینه و کمینه مقدار  .شوند

نه بهی زپس ا عمل می کند . های محاسباتیخطا حداقل رساندنبه و  آن ها پارامترها و محاسبه اثرات متقابل

 دد.سازی، نتایج در قالب نمودار و در فرمت های مورد نیاز ارائه می گر

 کار روش -2

های شود. سیستممتداول می تجربیهای های اولیه، دستگاه آماده برای انجام آزمایشپس از انجام تست

یری جریان گکار رفته است، عبارتند از پیچه روگوفسکی برای اندازهها بهتشخیصی که جهت انجام این آزمایش

چهارکاناله باقابلیت ثبت نما )اسیلوسکپ( به همراه نوسان NE-201مدل پینچ و آشکار سوسوزن پالستیک 

فشار گاز داخل  .توسط دستگاهگیری ایکس سخت تولید شده، جهت اندازه TDS1000Cدیجیتال نتایج مدل 

که ما در محفظه وانرژی بانک خازنی، از عوامل تعیین کننده رفتار دینامیکی سیستم هستند. به عبارت دیگر این

و ولتاژ مناسب اقدام به انجام تخلیه الکتریکی کنیم تا پینچ پالسما در دستگاه ایجاد شود. به همین فشار مناسب 

ت شود. با توجه به ماهیترین پینچ تعیین میاز فشار گاز و ولتاژ، قوی ای محدودهمنظور با انجام آزمایش در 

توان از نتایج یک شات در یک فشار و ولتاژ عملکرد دستگاه را با فشارها و سازی، نمیآماری فرآیند فشرده

تایج گیری از نشات( و میانگین 2ولتاژهای دیگر مقایسه کرد. با تکرار آزمایش در یک شرایط خاص )حداقل 

هایی از (، نمونه5(، )1های )شکل آید.دست میبه دست آمده، نتیجه نهایی در یک فشار و ولتاژ خاص به

هایی با فشار ها و نما، حاصل شده از آزمایشی روگوفسکی بر روی نوسانسیگنال جریان خروجی از پیچه

 دهند.را نشان می UIPF2ولتاژهای مختلف با گاز آرگون از دستگاه 
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 گاز آرگون mbar2/3 و فشار kV52 سیگنال جریان در ولتاژ .1 شکل

 

 

 
ز آرگونگا mbar5/1 و kV52 سیگنال جریان در ولتاژ. 2 شکل

 

آمده، مشاهده شد  دستهای جریان بهو مقایسه سیگنال ها در فشار و ولتاژهای مختلفایشپس از انجام آزم

 (0) ها برای کاز آرگون حاصل شده است. در شکلبهترین نتیجه mbar 7/3و فشار  kV 52که در ولتاژ 

نشان  mbar 7/3و فشار  kV 52نما در ولتاژ ی روگوفسکی بر روی نوسانسیگنال جریان خروجی از پیچه

دست آوردن جریان پینچ گیری جهت بهخروجی پیچه رگوفسکی پس از انتگرال( 4) داده شده است. در شکل

 مرتبه تخلیه انجام شده است. 1533به دست آوردن بهترین نتیجه بیش از  برای .دهدرا نشان می
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 (گاز آرگون kv 52و ولتاژ mbar 7/3تخلیه جریان در فشار )خروجی پیچه رگوفسکی  .3شکل 

 

 (UIPF1گیری) شکل موج تخلیه دستگاه شکل موج خروجی پیچه رگوفسکی پس از انتگرال .4شکل 

در دستگاه پالسمای کانونی برای بهینه سازی یک پارامتر خروجی دستگاه همانند سیگنال جریان، برای یک 

کیلو ولت در 53گاز مشخص به طور معمول باید یک بازه فشار و ولتاژ بررسی شود. به عنوان مثال برای ولتاژ 

میلی بار  1/3 بعدی هر بار فشار به اندازهمیلی بار آزمایش شود و آزمایش های  3.1مرحله اول باید فشار 

جهت اطمینان از پایداری  مرتبه تخلیه دستگاه می باشد. 53میلی بار برسد. که نیازمند  5افزایش یابد، تا فشاربه 

بار تکرار شود. که این موضوع تعداد آزمایش ها را برای یک ولتاژ خاص به  2 نتیجه در هر فشار باید آزمایش

 03کیلو ولت تا  11رساند. برای به دست آوردن بهترین ولتاژ و فشار باید آزمایش ها را از بار تخلیه می 133

کیلو ولت تکرار کرد. چنانچه هیچ گونه خطایی رخ ندهد حداقل آزمایش های الزم برای به دست آوردن ولتاژ 

می تواند تعداد این  ل عایق و طول آندمرتبه برای یک گاز خاص می باشد. بهینه سازی طو 1533و فشار بهینه 

آزمایش ها را چند ده برابر کند. انجام این تعداد آزمایش ها ضمن وقت گیر بودن با توجه به استهالک باالی 

 مقاله سعی شده است  پارامترهای بهینه دستگاه ازاین دستگاه پالسمای کانونی بسیار پرهزینه می باشند. در 

 لحظه وقوع پینچ
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( نشان 1نتایج حاصل در جدول شماره ) .نیز محاسبه شود و نتایج  مقایسه گردد  MINITABطریق نرم افزار 

 داده شده است .

 می باشد. که پارامترهای بهینه به دست آمده از نتایج تجربی مقادیر ورودی نرم افزار  .1جدول 

(kV(03 55 52 52 53 ولتاژ 

 mbar 3.2 3.1 3.7 3.0 3.2)فشار)

 kA 102 534 121 172 511)جریان)

شات به عمل آمده بر روی دستگاه پالسمای کانونی  1533با توجه به نتایج تجربی به دست آمده از مجموع 

UIPF2  در آزمایشگاه و آنالیز نتایج در نرم افزارMINITAB   ه پارامترهای ولتاژ و جریان بهینخط منحنی

  زیر بدست آمد. مودارهایمطابق با ن

 

 UIPF2 دستگاهبدست آمده توسط نرم افزار برای میلی بار  3.7در فشارمنحنی بهینه ولتاژ  .5شکل

 

  UIPF2 دستگاهبدست آمده توسط نرم افزار برای  میلی بار 3.7در فشار منحنی بهینه جریان. 6شکل
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هم چنین از دیگر قابلیت های این نرم افزار ارائه معادله آماری پارامترهای بهینه با متغیرهای جریان و فشار 

 به شرح زیر می باشد: MINITABجهت پیش بینی وقوع پینچ می باشد. معادله بدست آمده توسط نرم افزار 

𝑉 = 0.44 𝐼 −  41.73 𝑃 +  0.00 𝐼 𝑃 −  73.21 

پیشنهادی در زمان تشکیل پینچ ولتاژ   Vوفشار برحسب میلی بار  P، جریان برحسب کیلوآمپر Iدر این معادله 

 .می باشدبرحسب کیلو ولت 

 نتیجه گیری

. تمام  سیگنال دپارامترهای متغیر ورودی نقطه بهینه را تعین نمایی بین  این نرم افزار قادر است با تعیین  رابطه

سیگنال را به عنوان  2باشند دارای پینچ  می باشند. برای این کار نتایج  های جریان که  ورودی نرم افزار می

داده های اولیه به نرم افزار داده ایم. جهت بدست آوردن سیگنال هایی که  در آنها پینچ به وقوع پیوسته است  

ید جربی مشاهده گردمقایسه  نتایج حاصل شده  از نرم افزار با نتایج ت با .بار تخلیه انجام شده است 52بیش از 

می توان با  تعداد شات  کمتری به نتیجه بهینه رسید. که موجب صرفه  MINITABکه با استفاده از نرم افزار 

همچنین در مواردی که در استفاده از سخت افزار کار همچون بانک خازنی  جویی در زمان و هزینه  گردید.

 روش برای تخمین بهینه ولتاژ تشکیل پینچ استفاده نمود .محدودیت وجود داشته باشد، می توان از نتایج این 
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