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هاي ها بر روي نمونههاي آرگون و هيدروژن و اثرات برخورد اين يونيون وزيع مكانيبررسي ت

   kJ 5/2در دستگاه پالسماي كانوني نوع مدر با انرژي در ارتفاعات مختلف آلومينيوم 

 

عباسي دوانيفريدون  ،شهرياريمجيد شهبازي راد، زهرا 
*
  

   كاربرد پرتوها ، گروه ايهدانشكده مهندسي هست،  دانشگاه شهيد بهشتي  

  

  چكيده:

 SBUPF1 آرگون و هيدروژن توليد شده در دستگاه پالسماي كانوني گاز هايهدف از اين تحقيق بررسي اثرات يون

)Fµ6/8 ،kV 25 ،kJ 5/2(  ها در فواصل مختلف نسبت به و تعيين توزيع مكاني يون هاي آلومينيومبر روي نمونه

 mbarبه ترتيب   Arگاز برايبهينه  فشار و ولتاژ عملكردي ،چگالي يوني بيشينه بدست آوردنبراي   .است وك آندن

گيري اندازه جريان تخليه. بيشينه شد تعيين kV 23 و mbar 5به ترتيب برابر  H+1%Krو براي گاز  kV 22و  45/0

 با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني . است kA 176 ،كيدستگاه پالسماي كانوني با استفاده از پيچه رگوفس شده در

(SEM) كه ذوب شدگي و تبخير سطحي بر روي ها اثرات يون Al.يك  هايون زيع مكانيتوالگوي  است، بدست آمد ،

   توزيع مخروطي شكل را نشان داد. 

  ميكروسكوپ الكتروني، پرانرژيهاي فولوژي سطح، يونر، مومكاني پالسماي كانوني، توزيع  :كلمات كليدي

  

  :مقدمه

محور بـه نـام   ي همها از دو استوانهاست. اين دستگاه Zپينچ هاي هاي پالسماي كانوني از نوع دستگاهدستگاه 

انـد. ايـن   ي پر شده توسط گـاز قـرار گرفتـه   اند. الكترودهاي آند و كاتد در يك محفظآند و كاتد تشكيل شده

است. هنگـامي كـه ولتـاژ    ژ باال و جريان باال به يك بانك خازني متصل شده يك كليد ولتاطريق الكترودها از 

بـين   بر اثر اعمال ميدان الكترومغناطيسي اليه جريانشود فاز شكست اتفاق افتاده و باال به الكترودها اعمال مي

پايان زماني كـه   شود. دريابد كه اين فاز، فاز شتاب محوري ناميده ميجريان مي zالكترودها در راستاي محور 

-اليه جريان به انتهاي آند رسيد، فاز شعاعي شروع شده و اليه جريان بر اثر  اعمال نيروي لورنتس متراكم مي

تشـكيل  ستون پالسماي داغ و چگال براي مدت زمان كوتاه  =m 0يشود. در انتهاي اين فاز به خاطر ناپايدار

  .]2و1[ شودمي

ون (زماني كه گاز دوتريوم به عنوان گـاز  اي ايكس سخت و نرم، نوترهشاين ستون پالسما چشمه قوي از تاب

  باشد.  ، و يون ميشود.)، الكترونپر كننده استفاده مي

ه در علم مواد مورد اسـتفاده قـرار   ه يون براي كاربرهاي زيادي به ويژپالسماي كانوني به عنوان چشم دستگاه

وجود آوردن تغييـرات در فازهـاي فـيلم نـازك، كاشـت يـوني،        به عنوان مثال در اصالح سطوح، بهگيرد. مي

-گيرد. مطالعه گسيل يوندهي توسط يون مورد استفاده قرار مي ها و در پوششهاديافزودن ناخالصي به نيمه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

355 

 

 دهي يون قابل بررسـي اسـت  مكانيزم كه از اين طريق ارتباط بين توليد نوترون و شتابها اطالعاتي در مورد 

  .]4و3[

ي آلومينيـوم و تعيـين توزيـع مكـاني تجمـع يـوني در       اين تحقيق هدف بررسي اثرات يوني بر روي نمونه در

  داخل محفظه پالسماي كانوني است.  

  

  :گيريو ابزارهاي اندازه SBUPF1دستگاه پالسماي كانوني مشخصات 

مـورد   kJ 5/2انـرژي  بـا بيشـينه    SBUPF1در اين آزمايش دستگاه پالسماي كانوني انرژي پـايين نـوع مـدر    

و بيشـينه ولتـاژ    Fµ6/8اين دستگاه با استفاده از خازن ذخيره كننـده انـرژي بـا ظرفيـت    استفاده قرار گرفت. 

. باشـد مـي  Fµ 6/10بـا دوره تنـاوب    kA 168شود. جريان پيك در بيشينه ولتاژ تغذيه مي kV 25  عملكردي

اسـت. كاتـد    cm 12و ارتفاع  mm 22از جنس مس با قطر است. آند دستگاه  nH 271 كل سيستم وكتانساند

و كاتـد  اسـت. آنـد    cm 11بـا ارتفـاع    mm 1ي مسي ساخته شده است كه قطر هـر كـدام   ميله 12دستگاه از 

كـه در     cm5/3و ارتفـاع   2و ارتفـاع   mm2دستگاه توسط يك غالف عايق از جنس پيركس يـا ضـخامت   

اند. آند از طريق يك سوئيچ تريگاترون به قطـب مثبـت   اطراف الكترود اند قرار گرفته است، از هم ايزوله شده

اطالعات بيشتر را جع بـه ايـن   الكترود كاتد به زمين متصل شده است. منبع تغذيه ولتاژ باال متصل شده است. 

 بيان شده است. ]5[دستگاه در مرجع 

در اطراف مسير جريـان قـرار گرفتـه اسـت،     كانوني توسط پيچه رگوفسكي كه  جريان تخليه دستگاه پالسماي

 kA 176گيـري شـده اسـت،    مقدار بيشينه جريان تخليه كه توسط پيچه رگوفسكي انـدازه  شود.گيري مياندازه

 ]6[ي طراحي و ساخت ايـن پيچـه در مرجـع    كه نحوه kA/V 3/52ثابت كاليبراسيون پيچه رگوفسكي  است. 

گيـرد بـا   گيـري قـرار مـي   مشتق جريان خروجي كه با استفاده از پيچه رگوفسكي مورد انـدازه است.  ذكر شده

  شود.مشاهده مي Gs/s1برداري با فركانس نمونه، TDS 1002Bمدل استفاده از يك اسيلوسكوپ 

م از هـاي آلومينيـو  % كريپتـون بـر روي سـطح نمونـه    1هاي هيدروژن+هاي آرگون و يونبراي بررسي اثر يون

  استفاده شد.   (SEM)ميكروسكوپ الكتروني 

 

  نتايج آزمايش و تحليل نتايج:

گـاز كريپتـون بـه عنـوان گـاز       %1در اين آزمايش در يك مرحله گاز آرگون و در مرحله بعد گاز هيـدروژن+ 

فشـار   هريك ازاين گازها مقدار در ابتدا به ازايعملكردي دستگاه پالسماي كانوني مورد استفاده قرار گرفت. 

تعيـين شـد. بهتـرين    پيـنچ  رويـداد  دست آوردن بهترين جريان تخليه و در نتيجه بهترين و ولتاژ بهينه براي به

يابي به اين هدف، بـه ازاي هـر   رويداد پينچ به معني بيشترين مقدار چگالي يوني توليد شده است. براي دست

ي وقـوع  ي زمـاني بـين لحظـه   فاصله. شداهده دستگاه پالسماي كانوني مشمشتق جريان تخليه  فشار،ولتاژ و 
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افتد، به عنوان معياري بـراي تعيـين ولتـاژ و فشـار بهينـه قـرار       پينچ و زماني كه بيشينه جريان تخليه اتفاق مي

  است.تر باشد، تخليه جريان بهتر و در نتيجه گسيل يوني بيشتري گرفت. هر چه كه اين اختالف زماني كم

و kV 22گيرد ولتاژ و فشار بهينه به ترتيـب  عنوان گاز عملكردي مورد استفاده قرار ميزماني كه گاز آرگون به 

mbar 45/0 گيرد ولتـاژ و  كريپتون به عنوان گاز عملكردي مورد استفاده قرار مي% 1+و زماني كه گاز هيدروژن

    تعيين شد. mbar 5 و kV 23 فشار بهينه به ترتيب

براي گاز آرگـون و گـاز    SBUPF1اي دستگاه پالسماي كانوني نوع مونهمشتق جريان تخليه و جريان تخليه ن

  ) نمايش داده شده است.  2) و شكل (1در شكل (% حجمي گاز كريپتون 1هيدروژن+
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 mbar 45/0و فشار  kV22در ولتاژ ، الف)  SBUPF1اي دستگاه پالسماي كانوني ي نمونه). مشتق جريان و جريان تخليه1شكل (

  % گاز كريپتون1گاز هيدروژن+ mbar 5و فشار  kV23ولتاژ در ب)  ،گاز آرگون

  

ضخامت در فواصل مختلفي نسـبت بـه نـوك آنـد      mm 1عرض و  cm 10طول،  cm 12هاي آلومينيوم با ابعاد نمونه

گيرد. به ازاي هر نمونـه  از نوك آند قرار مي cm 15، و 12، 10، 9، 7، 4، 3، 2، 1ي ها در فاصلهگيرد.  نمونهقرار مي

  بهينه ولتاژ و جريان زده شد.  شات در شرايط  8

  ns350تـا   30% گاز كريپتـون بـين   1و به ازاي گاز هيدروژن+ ns 100تا  10طول عمر پينچ به ازاي گاز آرگون بين 

  .]7[عملكردي و پارامترهاي چيدمان آزمايش بستگي دارد عمر پينچ به شرايط تغييرات در طولكند. تغيير مي

مورد پرتـودهي قـرار گرفتـه    شات  8توسط % كريپتون 1+ هاي آرگون و هيدروژنهاي آلومينيوم كه توسط يوننمونه

  اند.  از نوك آند قرار داشته cm 4ها در فاصله اين نمونه) نمايش داده شده است. 3در شكل ( است
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شات و در  8به ازاي  % گاز كريپتون1هيدروژن+يون  هاي آلومينيوم پرتودهي شده توسط، الف) يون آرگون،ب)نمونه. )3شكل (

  از نوك آند cm 4فاصله

  

توسط ميكروسكوپ الكتروني مورد مشاهده )، 3ينيوم نمايش داده شده در شكل (هاي آلوممورفولوژي سطح نمونه

) ارائه شده 4هاي ذكر شده قبل و بعد از پرتودهي در شكل (روني براي نمونهقرار گرفت. تصاوير ميكروسكوپ الكت

  است. 

  

   
  

  

شود كه بر اثر برخورد يون بـر روي سـطح آلومينيـوم،    با توجه به تصاوير ميكروسكوپ الكتروني، مشاهده مي

-چنين حفرهبرخورد يون هم آيد. در در اثراثرات ذوب شدگي و تبخير سطحي بر روي آلومينيوم به وجود مي

ي ماننـد نقاط حباب ،ي سطحيبر اثر ذوب شدگي اليهعالوه بر اين آيد. هايي در سطح آلومينيوم به وجود مي

بـه   سطحي شود كه اثرات ذوب شدگي و تبخيرچنين مشاهده مي. همآيد.به وجود مي بر روي سطح آلومينيوم

)ب(  )الف(

هاي تصاويرميكروسكوپ الكتروني نمونه). 4شكل (

 يون آرگون،توسط الف) قبل از پرتودهي ب) ، آلومينيوم

شات و  8به ازاي  % كريپتون1هيدروژن+يون توسط  )ج

  از نوك آند cm 4در فاصله

 

 )ب( )الف(

 (ج)
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يون آرگون با سطح آلومينيوم است، كه اين مسـئله  از برخورد  % كريپتون بيشتر1ازاي برخورد يون هيدروژن+

  باشد.  هاي هيدروژن مينبه علت وجود يون سنگين كريپتون به همراه يو

هاي آلومينيوم، هاي آرگون در ارتفاعات مختلف نسبت به نوك آند بر روي نمونهبراي بررسي اثر برخورد يون

شـات زده شـد. شـكل     8و به ازاي هر نمونه وك آند قرار داده شدند ها در نقاط مختلف نسبت به ناين نمونه

نسبت به نوك آند مورد پرتـودهي توسـط     cm10و  4، 1وم را كه به ترتيب در فواصل يهاي آلومين) نمونه5(

  دهد.  اند نشان مي% كريپتون قرار گرفته1هاي گاز هيدروژن+يون

  

    
  از نوك آند cm10 ، ج) cm4ب)  cm1، الف)  H+1%Kr هايرتودهي شده توسط يونهاي آلومينيوم پنمونه). 5شكل (

  

شود، در نقاط نزديك آند تجمع يوني و اثر ذوب شدگي بـر روي  الف) مشاهده مي-5طور كه در شكل (همان

ـ -5نمونه بيشتر است. با فاصله گرفتن از آند (شكل ( ر ب)) تجمع يوني از گستردگي بيشتر برخورد است و اث

يابد. در نقاط خيلي دور از آند مطـابق شـكل   نسبت به حالت قبل كاهش ميو تبخير سطحي اثر ذوب شدگي 

شود و ذوب شدگي در سـطح نمونـه بـه    ج) تجمع يوني در سرتاسر مساحت نمونه آلومينيوم مشاهده مي-5(

  يابد.  شدت كاهش مي

  ) نمايش داده شده است.6در شكل ( ، )5( هاي ذكر شده در شكلتصاوير ميكروسكوپ الكتروني براي نمونه

   

     
  

 (ج) (ب) )الف(

 (ب) (الف)
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تر باشد، اثرات تبخير سطحي هاي آلومينيوم به نوك آند نزديكشود، هر چه كه نمونهطور كه مشاهده ميهمان

  و ذوب شدگي بر روي نمونه بيشتر خواهد شد.  

  : جينتا

بهينـه بـه ازاي گازهـاي مختلـف آرگـون و      با توجه به آزمايشات انجام شده ابتدا مقدار فشار و ولتاژ 

براي گاز هيـدروژن   kV 23و  mbar 5براي گاز آرگون و  kV 22و  mbar 45/0% كريپتون به برابر 1هيدروژن+

، با اسـتفاده از تصـاوير   با سطح آلومينيوم Hو   Arطور كه مالحظه شد بر اثر برخورد يون به دست آمد. همان

-د كه سطح آلومينيوم دچار ذوب شدگي و تبخير سطحي شـده اسـت. هـم   ميكروسكوپ الكتروني مشاهده ش

هاي مختلف نسبت به نوك آند، در نقاط نزديك بـه نـوك آنـد اثـر ذوب     چنين مشاهده شد كه به ازاي ارتفاع

شدگي و تبخير سطحي بيشتر است و توزيع چگالي يوني در اين نقاط متمركزتر است. با دور شـدن از نـوك   

تر شده و توزيع چگـالي يـوني گسـترده شـده اسـت. بـه عبـارت ديگـر         و تبخير سطحي كم آند، اثرات ذوب

  كند.  كه توزيع چگالي يوني در فضاي باالي آند از يك توزيع مخروطي شكل پيروي مي شودمشاهده مي
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اي هتصاويرميكروسكوپ الكتروني نمونه). 6شكل (

 cm10 ، ج) cm4ب)  cm1آلومينيوم در فواصل: الف) 

  از نوك آند

 

 (ج)
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