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تعیین چگالی و دمای الکترون مربوط به ستون پینچ پالسما در دستگاه پالسمای کانونی بسیار 

 ((PF-3J ژول 3 کوچک

 
 

  (1)، مجتبی رفیعی (2)، پرویز پروین (1)حسین ،جعفری -(1) *مرتضی ،حبیبی

 ای گداخت هسته صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک، گروه مهندسیدانشگاه ( 1)
 لیزر و اپتیکصنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک، گروه دانشگاه  (2)

 

 :دهيچک
طیف نور مرئی  ،Hz1 تخلیه نرخ تکرار با (PF-3J)ژول  3دستگاه پالسمای کانونی بسیار کوچک  به منظور بررسی عملکرد یک

الکترون مربوط به پالسمای پینچ دستگاه تعیین گردد. در ثبت گردید تا چگالی و دمای  AvaSpecآن توسط یک اسپکتروسکوپ 
شات  پژوهش،این  شد. تحلیل آزمای ضعی بهره گرفته  شخص از روش تحلیل تعادل ترمودینامیکی مو ستگاه نمودم علی  که این د

یک پالسییمای  kV5/8و ولتاژ کاری  torr1/1رغم کار با یک انرژی بسیییار کم، دادر اواهد بود تا با عملکرد در فشییار گاز آرگن 
( تولید نماید. این نتیجه eV33/1 و دمای تعادلی سیییسییتم در  دود  cm-3 1111بسیییار چگال و دا) گچگالی الکترونی برابر با 

 های پرانرژی همچون تابش فرابنفش می باشد.اثباتی بر توانمندی این دستگاه در تولید تابش
 ، چگالی و دمای الکترون.پالسمای کانونی، اسپکتروسکوپی   :کلمات کلیدی 

 

 : مقدمه

ای های پالسمهای اایر، مطالعات فراوانی بر روی پارامترهای مهم ستون پینچ پالسمای تولید شده در دستگاهدر سال

کانونی انجام گرفته است تا بتوان با بهینه سازی آنها، به بیشترین بهره تولید نوترون، اشعه ایکس نرم و سخت، تابش 

الی و دمای توان به چگترهای بسیار مهم پالسمای پینچ می. از جمله پارام[3-1]ذرات باردار دست یافت فرابنفش و 

ند اهای متنوعی در اندازه گیری این پارامترها ارائه شدهدر طی فازهای مختلف دینامیک پالسما اشاره نمود. روشالکترونی 

 پروب النگمر و  اسپکتروسکپی نور مرئی اشاره نمود. دو روش ی آنها می توان به روش پراکندگی تامسون،که از جمله

هایی هستند که به دلیل براورد مستقیم با پالسما، می توانند فیزیک و هندسه پالسما را تغییر داده و همچنین از روش اول

 وی یک دستگاه پالسمایبا توجه به اینکه مطالعات پیش رو بر ردر مقابل، هایی را نیز در آن ایجاد نمایند. ناپایداری

یه ی نانوثانژول( انجام می گیرد، و نیز اینکه مدت زمان موجودیت ستون پالسما از مرتبه 3کانونی بسیار کوچک گبا انرژی 
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به  ؛های انرژی باال باشدها در دستگاههای پالسما اندکی پایین تر از دمای الکترونرود دمای الکترونمی باشد، انتظار می

التی بروز هیچ گونه دابدون ابزار طیف سنجی نوری گی الکترون ولت اواهد بود. لذا، می توان از یگر از مرتبهعبارتی د

ادگی توان به سی چگالی و دمای الکترون پالسما بهره برد. از مزایای این روش میدر محاسبه در فیزیک و هندسه پالسما(

گیری، ددیق بودن نتایج و ارزان بودن ابزار آن سما توسط ابزار اندازهچیدمان آزمایش، عدم داالت در هندسه و فیزیک پال

اشاره نمود؛ با این وجود، تفسیر نتایج ابزارهای اسپکتروسکپی نوری مربوط به پالسمایی که دور از تعادل گرمایی کامل 

ه آنها در روند محاسبات باست گبویژه در پالسمای پینچ دستگاه پالسمای کانونی( دارای پیچیدگی هایی است که باید 

 توجه نمود.

در این مقاله، تالش شده است تا به منظور بررسی میزان تاثیرات پارامترهای فیزیکی یک دستگاه پالسمای کانونی بسیار 

های مختلف تولیدی به ویژه تابش فرابنفش، نتایج اسپکتروسکپی نور مرئی ستون بر بهره تابش (PF-3J) ژول 3 کوچک

 عیین گردد.آن ت تحلیل گردیده و سپس با اعمال تئوری مربوط به پالسمای دستگاه، چگالی و دمای الکترون پالسمای آن

 

 : چيدمان آزمایش

برای این گاز، با ولتاژ  PF-3Jی باالی گاز آرگون در تولید تابش فرابنفش، شرایط کاری بهینه دستگاه با توجه به بهره

ها نیز این فشار  اصل گردید. لذا در طول انجام تمامی تست torr1/1ر کاری و  فشا kV5/8شارژ کنندگی در  دود 

به عنوان یک چشمه تولید طیف وسیعی از امواج نور  دمذکور ثابت نگه داشته می شود. در این صورت دستگاه می توان

 1ر جدول اه را دمرئی و تابش فرابنفش پالسی درنظر گرفته شود. می توان مشخصات الکتریکی و هندسی این دستگ

 مشاهده نمود.

 

 .PF-3J: مشخصات الکتریکی و هندسی دستگاه پالسمای کانونی 1جدول 

 پارامتر مقدار سمبول

V kV 9 - 8 ولتاژ کاری 

0C nF 88 ظرفیت بانک خازنی 
E J 3 انرژی 

0I kA 5/7  ماکزیمم جریان 
L nH 88 اندوکتانس کل 

T/4 ns 011 یک چهارم دوره تناوب 
a mm652/0 شعاع آند 

insl mm 03 طول عایق 
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Ρ torr 0/0 فشار گاز آرگون 

 

با توجه به پالسی بودن عملکرد این دستگاه، باید از اسپکتروسکوپی استفاده شود که دادر باشد طیف موجود را به صورت 

گردد که دارای استفاده می AvaSpec2048ها از اسپکتروسکوپ پالسی ثبت نماید. لذا، به منظور ثبت اطاعات این تابش

ثبت نماید.   nm 0/1را با ددرت  nm 1111 - 011های ی پالس بوده و  دادر است طول موجیک تریگر تشخیص دهنده

 مشاهده نمود. 1چیدمان مربوط به آزمایشات را می توان در شکل 

 
 .PF-3J: چیدمان مربوط به ثبت طول موج طیف نور گسیلی از دستگاه (1شکل شماره گ

 

از جنس کوارتز در نظر گرفته شده است تا بتوان طول  PF-3Jی مشخص است پنجره محفظه (1گهمانطور که از شکل 

بوده که برای ثبت  mm1/1را نیز ثبت نمود. چشمی فیبر نوری اسپکتروسکوپ دارای دطر  nm 311 - 011های موج

شود. در هر دو بر محور آند و در باالی آند درار داده میها در دو آزمایش مختلف، به ترتیب به صورت عمود طول موج

 ای تعیین گردید که اسپکتروسکوپ به اشباع نرود. با توجه به اینکه شعاعسناریوی تست، فاصله این چشمی با آند بگونه

مقایسه با  رآند و در نتیجه شعاع ستون پینچ پالسما از مرتبه چند دهم میلی متر است، لذا شدت نور گسیلی دستگاه د

ه برابر ی بهینه، این فاصلهای چند کیلو ژول پایین تر اواهد بود. با اجرای یک آزمایش اولیه جهت تعیین فاصلهدستگاه

cm10 به اینکه  برداری می باشد. با توجهی دیگر در تنظیم نرم افزار اسپکتروسکوپ تعیین زمان دادهتعیین گردید. نکته

 PF-3Jشوند و نیز این نکته که مدت زمان فازهای دینامیک پالسما در دستگاه اجرا میآزمایشات به صورت تک شات 

 انتخاب می گردند. µs0/1و  ms0است، زمان داده برداری و زمان تاایری به ترتیب برابر  ns 051در  دود 

 بحث :نتایج آزمایشات و 

، و نیز درار دادن چشمی فیبر نوری torr1/1ون و فشار گاز آرگ kV5/8بعد از تنظیم شرایط کاری دستگاه در ولتاژ 

ردد. به گاسپکتروسکوپ در مقابل آند، اددام به ثبت طیف امواج گسیلی از ستون پالسمای تشکیل شده در باالی آند می
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درار گرفت و سپس با ثبت  Hz1منظور اطمینان از صحت نتایج ثبت شده، دستگاه در  الت تخلیه تکراری با فرکانس 

 ها گردید. طیف متوالی برای شرایط آزمایشی یکسان، اددام به میانگیری از مجموع طیف 11

 

 محاسبه دمای الکترون -

گیری در شناسایی طیف مشخص گردد. لذا با مشخص بودن های مختلف اندازه الت به منظور محاسبه دمای الکترون باید

های ممکنه در طیف ثبت شده که مربوط به  الت امی جهش( تمnm1111-011ی طول موجی گنوع گاز و نیز محدوده

ی شده بر رو های مشخصهای برانگیخته و یونی می باشد، با اط مکان نمای پیکان متمایز می گردند. می توان جهش

 مشاهده نمود. (0گرا در شکل  torr1/1برای گاز آرگون در فشار  PF-3Jامواج مرئی دستگاه طیف 

 
 .PF-3Jامواج مرئی دستگاه شده بر روی طیف  صهای مشخش(: جه0شکل شماره گ
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)ی سنگین و سبک تقریبا با یکدیگر برابر اواهند بود ینامیکی موضعی، دمای گونه هادر تعادل ترمود )i eT T  و جمعیت

ارتباط بین انرژی که  ( 1گی رابطهدر این صورت نسبی ترازهای اتمی و یونی از توزیع بولتزمن پیروی می نماید. 

 :[3-2] تعریف می گرددبرانگیختگی و شدت گسیلی اطوط را نشان دهد، 

 (1گ 
0

4
ln( ) ln( )k

k ki

EI

g A kT hcN

 
   

ثابت  kانرژی  الت نهایی و  kEال، ا تمال انتق kiAوزن آماری سطوح باالتر،  kgشدت اطوط طیفی،  Iکه 

  بولتزمن است.

ز های مختلف، و نیتوجه به شدت های ثبت شده برای طول موج، با برای هر جهش در طیف گسیلیمی توان بنابراین 

k های مشخص بودن ثابت kig A  وkE ،محاسبه نموده و یک نقطه در نمودار را ( 1ی گمعادلهln ( / )I g A  بر  سب

kE به 3با گرفتن یک رگرسیون برای نقاط به دست آمده، مناسبترین اط با شیبی مشخص گشکل  لذا،ورد. به دست آ )

 مشخص است دمای تعادلی سیستم در  دود  3رنظر گرفته می شود. همانطور که از شکل عنوان دمای تعادلی سیستم د

eV33/1  به دست آمده است که نشان از دمای بسیار باالی پالسمایPF-3J .دارد 

 
 رگریسیون گیری از نقاط تعادلی جهت تعیین اط دما.(: 3شکل شماره گ

 

 محاسبه چگالی الکترون -
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نی به دلیل  ضور میدان الکتریکی دوی در محیط پالسما، ااتالالتی در ترازهای انرژی اتمی و در دستگاه پالسمای کانو

یونی بوجود می آید که به صورت پهن شدگی در طیف ظاهر می گردد. این پهن شدگی به پهن شدگی اشتارک معروف 

 ی اثر اشیییتارک،باشییید. در نتیجهمی ها در پالسیییماها و یونی دوم میدان الکتریکی بر اتماسیییت که به دلیل اثر مرتبه

های پالسیییما انرژی سیییطوح یونی و اتمی را جذب می نماید؛ لذا در اندازه گیری چگالی الکترونی دسیییتگاه الکترون

شدگی مربوط به یون شکل صرف نظر می هاپالسمای کانونی از پارامتر پهن  شتارک را به  شود. می توان اثر مرتبه دوم ا

 :[4-3] مود( تعریف ن0رابطه گ

4/5 (0گ 1/3

16 16
2 ( ) 3.5 ( ) (1 )

10 10

e e
FWHM D

n n
A B N       

 

پارامتر براورد الکترونی بر  سب  nm ،نیم پهنای نیم بیشینه بر  سب  FWHMکه 
0

A ،en  چگالی الکترونی بر

3cm سب   ،A ها، پهن شدگی مربوط به یونB و ضریب اطوط یونیDN بر سب ی دبای تعداد ذرات در کره
3cm   .می باشند 

زیرا در این روش پارامتر  نموداز یک جهش با طول موج ااص استفاده  می توان ی چگالی الکترون،به منظور محاسبه

  nm5/784براورد الکترونی نیز در دست می باشد. در این کار، از جهش موجود در طیف گاز ارگون در طول موج 

را محاسبه نمود گشکل  FWHMاستفاده می گردد. در این صورت با توجه به تعریف نیم پهنای نیم بیشینه طیف، پارامتر 

ها بر پالسما و با در نهایت، ضمن نادیده گرفتن اثر یون به دست آمد. nm417/1( که برای این طول موج برابر با 7

توان چگالی الکترون پالسما را محاسبه نمود که برای پالسمای دستگاه ( می0رهای محاسبه شده در رابطه گجاگذاری پارامت

3J-PF 3لی الکترونی برابر با چگا-cm 1111 .3این نتیجه مشخص می نماید که دستگاه  محاسبه گردیدJ-PF  دادر است

( یک پالسمای چگال و دا) را تولید نموده که torr1/1و فشار گاز آرگون  kV5/8با عملکرد در شرایط بهینه اود گولتاژ 

 ش باشد. محصوالت آن می تواند تابش های پرانرژی همچون تابش فرابنف
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 .PF-3Jامواج مرئی دستگاه شده بر روی طیف  صهای مشخ(: جهش5شکل شماره گ

 

 نتیجه گیری :

و ثبت طیف نور مرئی آن توسط  Hz1در نرخ تکرار  (PF-3J)ژول  3با عملکرد دستگاه پالسمای کانونی بسیار کوچک 

ا یک انرژی بسیار کم، دادر اواهد بود تا مشخص گردید که این دستگاه علی رغم کار ب AvaSpecیک اسپکتروسکوپ 

یک پالسمای بسیار چگال و دا) گچگالی الکترونی برابر با  kV5/8و ولتاژ کاری  torr1/1با عملکرد در فشار گاز آرگن 
3-cm 1111  و دمای تعادلی سیستم در  دودeV 33/1 تولید نماید. این نتیجه اثباتی بر توانمندی این دستگاه در تولید )

 های پرانرژی همچون تابش فرابنفش می باشد.ابشت
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