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 سرد در فطار اتمسفری جت پالسمای تابصمیدان مغناطیسی خارجی بر مطالعه تاثیر

   رضا، صفری ؛ فرضاد،  هصحبت زاد
 

طىذُ علَم پایِ، گشٍُ فیضیه                                                       َلی، دًا َلى طگاُ هاصًذساى اتوی ٍ ه  بابلسش،  دًا

 چكیده
َلی خاسجی بشسسی تاثیشات هیذاى هغٌاطیسیدسایي تحمیك بِ  . هیذاى هغٌاطیسی هَسد ًظش دس فطاس اتوسفشی هی پشداصین گاص آسگَى بشجت پالسوای سشد عشضی ٍ ط

جت  ًسبیتابٌذگی  تغییشات گیشیاًذاصُ هْن دس ایي تحمیك  هتشاپاس .هحَسی بشجت پالسوا اعوال هی ضَدبِ دٍ صَست عشضی ٍ ٍ ایجاد  پیچِ ّلوَْلتضتَسط 
لابل هالحظِ ای پیذا هی وٌذ. افضایص  جت پالسوااص تابٌذگی هغٌاطیسی خاسجی،  با اعوال هیذاىوِ  ًتایج ًطاى هی دّذ ل هیذاى هغٌاطیسی است.ادس اثش اعو پالسوا

پالسوای  تَاًذ دس بشسسی ّای ًایىٌَاختی ضىل جتًتایج ایي واس هی پالسوا دس حضَس هیذاى هغٌاطیسی ًسبت دادین. طٍل  صافضایص گشهای دلیل ایي تغییش سا بِ
  واسبشد داضتِ باضذ. سشد 

Investigation of external magnetic field effect on atmospheric pressure cold plasma jet 
 

Sohbatzadeh, Farshad; Safari, Reza  
Department of Atomic and Molecular Physics, Science Faculty, University of Mazandaran, Babolsar 

Abstract  
In this research we study effect of the external magnetic field on atmospheric pressure cold plasma jet. Axial 

and transverse magnetic fields were generated by Helmholtz coil. We examined the irradiance of the plasma jet 
in the presence of external magnetic field. It was observed that the irradiance of the jet increased, substantially. 

The increase was attributed to the Joule heating increase due to the magnetic field. This phenomena can be 

used in non-uniformity considerations in non-uniform cold plasma jet applications. 
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  قدمهم
ٍ پالسوا سا اص یه ًمطِ ًظش هی تَاى بِ دٍ دستِ پالسوای سشد 

پالسوای حشاستی ٍاص ًمطِ ًظش دیگش هی تَاى بِ پالسوای فطاس 

.  پاییي ٍ پالسوای فطاس باال )فطاس اتوسفشی( تمسین بٌذی وشد

 .غیش تعادلی بَدُ ٍدس هحذٍدُ دهای اتاق است پالسوای اتوسفشی 

یىی اص سٍش ّای ایجاد هحذٍدیت ٍ وٌتشل پالسوا ، اعوال هیذاى 

سالیاى اخیش پظٍّص ّایی بِ صَست . دس است بشآى هغٌاطیسی

وِ هی تَاى بِ پظٍّص ّای ًظشی ٍ تجشبی صَست گشفتِ است 

ٍ ّوىاساًص  دس هَسد جت پالسوای حشاستی دس خال  وَیىِآلای 

دس تَلیذ جت پالسوا اص گاص آسگَى استفادُ وِ  [3-1]اضاسُ وشد 

  .ضذُ است

ت پالس وای  دس ایي همالِ بِ بشسسی تاثیشات هیذاى هغٌاطیسی بشج  

ٍ اسصی ابی اث شات    تابط ی  سشد دس فطاس اتوسفشی اص هٌظ ش ض ذت  

سا اص  آسگ َى پالس وای گ اص   ضذت ًطشی . حشاستی آى هی پشداصین

 ٍ با اعوال هیذاى ّای عشضی ٍ  طشیك طیف سٌجی گسسیل ًَسی 

ب ا اعو ال هی ذاى     هی داً ین بشسسی هی وٌین.  ٍ طَلی اًذاصُ گیشی

خاسجی هغٌاطیسی تحشن پزیشی الىتشٍى ّا ٍ یًَْا و اّص ه ی   

یابذ. اص طشف دیگش چَى دس فطاس اتوسفشی واس هی وٌین، ب ا ی ه   

پالسوای بشخَسدی سشٍواس داسین. دس پالسوای بشخَسدی ج ز   

اًشطی اص طشیك گشهایص اّوی صَست هی پزیشد. اًتظاس داسین و ِ  

یسی خاسجی پالسوا گشهتش ض َد ٍ ده ای آى   با اعوال هیذاى هغٌاط

افضایص یابذ. هیذاى اعو الی دس ای ي و اس ب ِ اً ذاصُ ای اس ت و ِ        

. اص بضسگتش خَاّ ذ ب َد    اص فشواًس سیىلَتشًٍی فشواًس بشخَسد

وِ  ذاى الىتشیىی اعوالی بِ پالسوا طشف دیگش فشواًس تغییشات هی

1دس ًاحیِ   
VLF ایج ای ي تحمی ك   ًت خَاّین داضت.  سا لشاس داسد

پالسوا هی باضذ ٍ هی تَاًذ دس بشسس ی  بیطتش گاص گشهایص ًطاًگش

 جت ّای ًایىٌَاخت سشد هَسد استفادُ لشاس گیشد. 

                              

                                                
1 Very Low Frequency(VLF) 
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  مواد و روش ها
  ضذ.جت پالسوای سشد با سٍش تخلیِ سذ دی الىتشیه تَلیذ 

 AC (- 10KHz  بشای تَلیذ آى اص گاص آسگَى ٍ هٌبع تغزیِ

15Kv)   تصَیش جت سا لبل اص اعوال  1. ضىل استفادُ ضذُ است

 هیذاى ًطاى هی دّذ. 

 
: تصَیشی اص جت پالسوای سشد دس فطاس اتوسفشی 1ضىل   

ابتذا پیچِ ّلوَْلتض طشاحی ٍ ساختِ  بشای تَلیذ هیذاى  هغٌاطیسی

دٍس سین است . لطش  1611. ّش یه اص سین پیچ ّا داسای ضذ 

ساًتی  01ساًتی هتش ٍ لطش خاسجی آًْا  4داخلی ایي سین پیچ ّا 

-Leybold )  هذل هیذاى حاصلِ با یه تسالهتش .هی باضذهتش 

Heraeus530   اًذاصُ گیشی ضذ  ٍ ًتایج آى با هحاسبات عذدی )

ادُ ضذ. هطخص گشدیذ هبتٌی بش ساختاس ٍ ضىل ٌّذسی تطابك د

بسیاس  ،وِ ًتایج اًذاصُ گیشی لذست هیذاى با تسالهتش ّوخَاًی

هیذاى تَلیذی خَبی با هحاسبات عذدی تَصیع هیذاى دس فضا داسد. 

تسال   1.101تَسط ّشیه اص ایي سین پیج ّا سٍی هحَس داخلی 

اص ّشیه اص  آهپش 01ایي هیذاى با عبَس جشیاى  .اًذاصُ گیشی ضذ

ذ. ًحَُ تغییش هیذاى هغٌاطیسی دس بیي دٍ سین ضچ ّا تَلیذ سین پی

 0ساًتی هتش اص ّن دس ضىل  6ساًتی هتش ٍ  5پیچ بِ اصای فَاصل 

ًطاى دادُ ضذُ است. با تَجِ بِ ًوَداس هی تَاى گفت هیذاى دس 

لشاس با   یه باصُ وَچه هابیي دٍ سین پیچ تمشیبا یىٌَاخت است.

ی هحَس عٌَاى ّستِ سین پیچ، هیذاى سٍ فشیت بِدادى ّستِ 

دس ایي پظٍّص هیذاى  . ذیتسال سس 1.05بِ ّش سین پیچ داخلی 

شضی ٍ هحَسی بش جت پالسوا هغٌاطیسی سا بِ دٍ صَست ع

  Xجْت ٍ ساستای جت پالسوا سا دس جْت هحَس شدین.اعوال و

هیذاى دس ساستای هحَس  ، دس  ًظش هی گیشین. لزا دس حالت عشضی

Y  ٍ دس حالت هحَسی دس ساستای هحَسX  .است 

  از اثرات میدان اعمالی تفكیک اثرات حرارتی
دس ّشیه  Bهیذاى خاسجی  اصاثشاتبشای تفىیه اثشات حشاستی    

 اص حاالت هحَسی ٍ عشضی اص دٍ سیستن ته سین پیچ ٍ پیچِ

ّلوَْلتض بْشُ بشدین. بشای تفىیه اثشات حشاستی ًاضی اص گشهایص 

الىتشٍد ّا بِ ٍاسطِ واس هذاٍم ٍ اثشات حشاستی ًاضی اص گشهایص 

 سا بشهی  3بعذی دس اثش اعوال هیذاى خاسجی، ابتذا چیٌص ضىل 

 61ًاًَهتشدس هذت  1111تا  011 گضیٌین تا تابٌذگی ول اص ًاحیِ 

 ثاًیِ اًذاصُ گیشی ضَد.
    

 
 

 

اص  ساًتی هتش دٍ سین پیچ 5ٍ6فاصلِ  تغییشات هیذاى هغٌاطیسی ِب اصای:  0ضىل 

بذٍى حضَس ّستِ فشیت یىذیگش  

دس ایي حالت با استفادُ اص یه سین پ یچ هی ذاى هغٌاطیس ی سا ب ِ     

وِ هیذاى سٍی هحَس صَست عشضی بشجت پالسوا اعوال هی وٌین 

هی  3ّواًطَس وِ دس ضىل ضواسُ  تسال است  1.0باحضَس فشیت 

 Yساس تای ٍ خط َ  هی ذاى دس     X ساس تای جت پالسوا دس  نبیٌی

 است .

 

 صَست عشضیِب : اعوال هیذاى هغٌاطیسی  3ضىل 

 Oceanه ذل   گسیل ًَسی دس ایي حالت با استفادُ اص طیف سٌج 

Optic(HR2000+)   دس چْاس صهاى ٍ هشحلِ هتَالی طیف س ٌجی

هی وٌین تا ضذت ًطشی جت پالس وا ب ِ اصای ط َل ه َی ّ ای      
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هختلف سا بذست آٍسین . سًٍذ واس ایٌگًَِ است وِ ابتذا بِ ه ذت  

یه دلیمِ جت پالسواسا سٍضي ًگِ هی داسین تا بِ حال ت پای ذاس   

َل بشسذ سپس بالفاصلِ طیف سٌجی هی وٌین  وِ یه دلیمِ بِ ط

هغٌاطیسی سا اعو ال و شدُ ٍ ای ي ب اس ب ا      هی اًجاهذ. سپس هیذاى 

حضَس هیذاى طیف سٌجی هی وٌین دس گام بعذی هیذاى سا لط ع ٍ  

اص جت پالسوا طیف سٌجی وشدُ ٍدس ًْایت با اعوال دٍباسُ هیذاى 

هغٌاطیسی بشجت پالسوا الذام بِ طیف سٌجی هی وٌ ین . الصم ب ِ   

بِ صَست هتَالی ٍ پی دس پی اًجام  روش است وِ ایي چْاس هشحلِ

هی ضَد ٍ باصُ صهاًی ّش طیف س ٌجی ی ه دلیم ِ ب ِ ط َل ه ی       

ًوَداس هشبَ  بِ ضذت ّای حاص لِ اص   4اًجاهذ. دس ضىل ضواسُ 

طیف سٌجی دس صهاى ّای هتَالی ًطاى دادُ ض ذُ اس ت . ض ذت    

ّای ًطاى دادُ ضذُ دس ًوَداس ضذت ّ ای اپتیى ی اس ت و ِ ب ا      

، اص ضذت ّای ًطشی حاص ل اص طی ف    1سابطِ ضواسُ استفادُ اص 

  ∝ P    ( 1)   سٌجی بذست هی آیذ .

P   ٍ ضذت ًطشی طَل هَی ّای هختل ف اس ت    ضذت اپتیىی

ّواى طَس و ِ هط خص اس ت    . وِ اصطیف سٌجی بذست هی آیذ

ضذت جت پالسوا با گزضت صهاى افضایص هی یابذ . اعوال هی ذاى  

هغٌاطیسی ضیب ایي افضایص سا اضافِ هی وٌذ. صهاًی وِ هیذاى لطع 

هی ضَد سًٍذ افضایص ضذت جت پالسوا با گزضت صهاى وٌذ ضذُ 

ٍ با اعوال دٍباسُ هیذاى بشجت پالسوا دس هشحل ِ چْ اسم ، ض یب    

ذت ج ت پالس وا ب ا گزض ت صه اى صی اد ه ی ض َد.         افضایص ض  

 

 : ًوَداس ضذت اپتیىی  4ضىل ضواسُ 

سا ب ِ ص َست    تسال 1.0 دس اداهِ با استفادُ اص ته سین پیچ  هیذاى

ًط اى دادُ   5هحَسی اعوال هی وٌین ّواًطَس وِ دس ضىل ضواسُ 

 ضذُ است جْ ت ج ت پالس وا ٍ خط َ  هی ذاى هغٌاطیس ی دس      

سًٍذ طیف سٌجی دس ایي حال ت هاًٌ ذ    ّستٌذ .  X هحَس ساستای

اعوال هیذاى بِ ص َست عشض ی اس ت و ِ ًو َداس ض ذت        تحال

 .آهذُ است 6هشیَ  بِ ایي حالت دس ضىل ضواسُ 

 
 صَست هحَسیِب : اعوال هیذاى هغٌاطیسی  5ضىل 

 
 : ًوَداس ضذت اپتیىی 6ضىل 

ّواًطَس وِ اص ًوَداس بش هی آیذ صهاًی وِ هیذاى اعوال هی ضَد 

ًاضی اص واسهذاٍم بخطی اص افضایص ضذت بِ علت اثشات حشاستی 

دیذُ هی ضَد وِ  .ٍبخطی دیگش ًاضی اص اعوال هیذاى است 

افضایص تابٌذگی گاص دس حضَس هیذاى هحَسی بیطتش اص تابٌذگی دس 

 حضَس هیذاى عشضی است.

 بررسی اثر میدان یكنواخت 
حال بِ بشسسی اعوال هیذاى هغٌاطیسی بش جت پالسوا با استفادُ اص 

پیچِ ّلوَْلتض هی پشداصین. وِ بِ دٍ صَست هحَسی ٍ عشضی 

باحضَس  ساًتی هتش ٍهیذاى اعوالی 0.5پیچ وِ فاصلِ دٍ سین است 

هطابك ضىل  دس ایي هشحلِ حالت عشضی ساتسال است.  1.4 فشیت

 شسسی هی وٌین.ب 7

 
 : اعوال هیذاى تَسط پیچِ ّلوَلتض بِ صَست عشضی 7ضىل 

با تَجِ بِ هطالب باال هبٌی بش ٍجَد اثشات حشاستی بایذ بِ ًح َی  

ایي اثشات سا بِ حذالل سس اًذُ ٍ س ْن اف ضایص ض ذت ًاض ی اص      

هیذاى هغٌاطیسی سا هطخص وٌین. لزا بشای طیف سٌجی ٍ بذس ت  
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هشحل ِ   0سا دس گس یل ً َسی   آٍسدى ضذت ًطشی، طیف س ٌجی  

اًجام هی دّین. دسهشحلِ اٍل ، جت پالسوا بِ ه ذت ی ه دلیم ِ    

سٍضي هی هاًذ تا بِ حالت پایذاس بشسذ سپس بذٍى تاخیش صهاًی ٍ 

،  Solar Laser Systems(S-100)ه ذل  با استفادُ اص طیف س ٌج  

دس  ات پالس وا س طیف ًطشی ٍدسًْایت طیف اپتیىی حاصل اص ج

چَى باصُ صهاًی طیف سٌجی و ن   .ثاًیِ بذست هی آٍسین  1هذت 

سپس سیس تن سا  است هی تَاى اص اثشات حشاستی صشفِ ًظش وشد . 

چٌذ دلیمِ خاهَش وشدُ تا بِ حالت لبل اص آصهایص بشسذ. پ س اص  

دس هشحلِ دٍم جت پالس وا سا ب ِ ه ذت     گزضت ایي هذت صهاى ،

هی داسین ، سپس بالفاصلِ  هیذاى اعوال هی یه دلیمِ سٍضي ًگاُ 

ب ِ   باس تىشاس هی وٌ ین .  5ایي واس  وٌین ٍ طیف سٌجی هی وٌین .

، ًط اى دٌّ ذُ   ایي تشتیب اخ تالف ض ذت دس هشحل ِ اٍل ٍ دٍم    

 اس ت. هغٌاطیس ی خ اسجی   هیذاى ًاضی اص  گشهایص اثشات خالص

 . دس ایي دٍهشحلِ استتابٌذگی ًسبی ول  ًطاى دٌّذُ  8ضىل 

 
 : ضذت اپتیىی 8ضىل 

دس ایي حالت هیذاى هحَسی هی پشداصین .اثش هیذاى حال بِ بشسسی 

هغٌاطیسی تَلیذی تَسط پیچِ ّلوْ َلتض سا ب ِ ص َست هح َسی     

بشجت پالسوا اعوال هی وٌین ٍ ّواى سًٍذی سا وِ دس هَسد اعوال 

 سا هیذاى هغٌاطیسی پیچِ ّلوَْلتض دس حالت عشض ی ط ی و شدین   

  است .ًطاى دٌّذُ اعوال هیذاى هحَسی  9تىشاس هی وٌین . ضىل 

 

 : اعوال هیذاى هحَسی 9ضىل 

ّواًطَس وِ گفتِ ضذ سًٍذ لسوت الف سا اًجام دادُ ٍ اختالف 

ضذت ّای اپتیىی دس دٍهشحلِ ، ًطاى دٌّذُ اثش خالص هیذاى 

  ًطاى دٌّذُ چگًَگی تغییش ضذت ّای  11ضىل ضواسُ است .

 دس دٍهشحلِ است .اپتیىی 

 

 : ضذت اپتیىی11ضىل

       : بحث و نتیجه گیری  

اف ضایص  هٌجش ب ِ   اعوال هیذاى هغٌاطیسی خاسجی بش جت پالسوا

گ شم ض ذى ّ ش     بِ هٌجشوِ ایي هسالِ  آى هی گشدداّوی گشهایص 

ب ِ  چِ بیطتش یه پالسوای بشخَسدی خَاّذ ضذ ٍ تضسیك اً شطی  

،  4ضىل ّای  ّواى طَس وِ اص داد.ٍاحذ حجن سا افضایص خَاّذ 

اگش هیذاى هغٌاطسی خاسجی لَی باضذ اثشات بشهی آیذ  11 ٍ 8، 6

شاستی غالب است ٍ اگش هی ذاى  ًاضی اص آى دس گشهایص بش اثشات ح

 تفىی ه اص اث شات حشاست ی     لابلضعیف باضذ اثشات هیذاى  اعوالی

شای پی بشدى بِ ایي اًتظ اسات اث شات اعو ال هی ذاى     بًخَاّذ بَد. 

هحَسی ٍ عشضی سا بِ صَست جذاگاًِ بشسسی ًو َدین ٍ دی ذین   

وِ اثش هیذاى هحَسی دس گشهایص پالسوا اص هیذاى عشضی بیطتش هی 

باضذ. گشهایص پالسوا ی فطاس اتوسفشی ب ِ دلی ل اف ضایص ده ای     

ص طشیك گشهای هی باضذ وِ ا Bالىتشًٍی دس حضَس هیذاى خاسجی 

طٍل سٍی هی دّذ. دلیل تفاٍت گشهایص پالسوای اتوسفشی دس دٍ 

حالت عشضی ٍ هحَسی سا هی تَاى بِ جٌْوٌ ذی حشو ت س یال    

 جت پالسوا دس ساستای هیذاى تَصیف ًوَد وِ تاثیش بیطتشی داسد.

هی تَاًذ دس یىٌَاخت ساصی جت پالس وا ّ ای   ًتایج ایي تحمیك 

 تفادُ ضَد. ًاّوگي ٍ غیش یىٌَاخت اس
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