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 IR-T1 پارامترهای پالسما توسط پروب النگمیر در توکامکاندازه گیری                

 محمود ،قرآن نویس ؛احمد، ساالر الهی ؛سادات  فاطمه، میر محمد علی رودکی

 مرکز تحقیقات فیزیک پالسما، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  ایران

 چکیده

پروب النگمیر یکی از ساده ترین، رایج ترین، کم هزینه   .ارایه شده است IR-T1در این مقاله استفاده از پروب النگمیر برای اندازه گیری پارامترهای پالسما در توکامک 

پتانسیل پالسما، دمای الکترون، چگالی پالسما و تابع توزیع انرژی ذرات پالسما  ،ولتاژ این پروب-ترین و پرکاربردترین ابزار تشخیصی پالسما می باشد. از منحنی جریان
 بدست آمد. نتایج اندازه گیری با این سیستم تشخیصی توافق خوبی با نتایج سایر روشها دارند.

 

Langmuir probe measurements of plasma parameters in IR-T1tokamak 
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Abstract 

In this paper using Langmuir probe measurement of plasma parameters in the IR-T1 tokamak is presented. 

Langmuir probe is one of the easiest, most popular, the cheapest and most usefull of plasma recognation. The 

electron part of the current–voltage probe characteristics is used to obtain the plasma potential, the electron energy 

distribution function, the electron temperature and the pladma density. This one is made a deal with the others. 

39. 

 مقدمه

 ا پروب های الکتریکی ارزان ترین، در میان روش های تشخیص پالسم

سریع ترین و قابل اطمینان ترین ابزار برای بدست آوردن پارامتر های 

 به اصوال پالسما یکیالکتر یپارامترها یریگ اندازه مهم پالسما است.

استفاده از پروب النگمیر به  .است استاندارد ریالنگم یها پروب ی عهده

تابع  چگالی ذرات و ،گیری های محلی از پتانسیل پالسماما اجازه اندازه 

  .]1-5[را می دهد توزیع انرژی الکترون

 

 IR-T1پروب النگمیر در توکامک 

برای اندازه گیری بعضی ویژگی های اصلی   النگمیر پروب

و پتانسیل   ، چگالی الکترون   پالسما مانند دمای الکترون 

پروب الکتریکی شامل یک یا چند  "بکار می رود. معموال  شناور

 .]2[کوچک اسست که در پالسما فرو برده می شودالکترود فلزی 

تایی پروب  4 یک سریIR-T1پروب مورد استفاده در توکامک 

ی تنگستن ساخته شده اند که می  می باشد. تیپ ها از میلهتکی 

تواند دمای زیادی را متحمل شود. برای حفاظت تنگستن از 

میله ی تنگستن بوسیله ی  ،به جز یک طول کوتاه از تیپ، پالسما
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پوشیده شده است. میلیمتر 3قطر یک لوله ی سرامیکی نازک به

این ماده ی عایق از تماس الکتریکی بین تیپ ها و عالوه بر این، 

تصویری از  1شکل  می کند. تممانع دیواره ی رسانای چنبره

برای عمل در دو نیز منبع تغذیه  پروب النگمیر را نشان میدهد. 

تین مدار میتوانیم پتانسیل با نخس  .استمد مختلف طراحی شده 

و جریان اشباع یونی را اندازه گیری کنیم. سیستم دیگر یک  شناور

   فرکانس قابل استفاده منبع تغذیه ی ولتاژ سوییپ می باشد.

تفاده با اس .است ولت121تا -121 ،محدوده ی ولتاژو  0111-1

 .رسید از تیپ ها ناشی I-Vمنحنیبه   تغدیه می توان از این منبع

 پروب النگمیر تصویر : 1شکل

-IRاندازه گیری تابع توزیع انرژی ذرات در توکامک 

T1 

 یریگ اندازه یبرا ریالنگم پروب از استفاده مقاله نیا در

از ویژگی  .است شده هیارا IR-T1 توکامک در پالسما یپارامترها

 پروب برای بدست آوردن پتانسیل پالسما،ولتاژ  -های جریان 

، درجه حرارت الکترون و چگالی تابع توزیع انرژی الکترون

. برای رسم ]2[می شودپالسمای مغناطیسی الکترونی استفاده 

منحنی مشخصه نیاز به اندازه گیری جریان و ولتاژ پروب در یک 

در توکامک در یک بازه ی  . باشد میبازه ی زمانی مشخص 

از یک ولتاژ  بنابراینزمانی کوتاه پتانسیل تغییر عالمت می دهد، 

جریان  ، شده  ولتاژ سوییپ اعمال. دوشمی  سوییپ استفاده 

. داده شده استنشان  2شکلدر    و جریان پروب   پالسما 

همان طور که این سیگنال ها نشان می دهند، در جایی که پتانسیل 

منفی)به دلیل جمع آوری الکترون(و در  ،مثبت است، جریان پروب

)به دلیل جمع می باشد جایی که پتانسیل منفی است، جریان مثبت

منحنی مشخصه ی ، با استفاده از این دو سیگنال . آوری یون(

. این کار را در بازه های زمانی آ(-3)شکلترسیم شدپروب 

از روی این انجام داد.  مختلف در در طول زمان پالسما می توان

 ،   الکترون یدما مانند منحنی ها بعضی پارامترهای پالسما

ع یتوزنتیجه می شود. تابع    شناور لیپتانس،    الکترون یچگال

 در که ییها دهیپد کیزیف شناخت در زین (EEDF)الکترون یانرژ

 یتوجه قابل تیاهم از دهد یم رخ توکامک یپالسما ی لبه

 .است برخوردار

 

 . پالسما انیجر و شده اعمال پییسو ولتاژ:2شکل

در پالسمای .متالطم است" لبه ی پالسمای توکامک معموال 

جهت حرکت الکترون ها عوض می شود اما انرژی  تالطمی

برای محاسبه ی  تابع توزیع انرژی    . جنبشی آن ها تغییر نمی کند

تحت بعضی  متالطم می توانیمالکترون برای لبه ی این پالسمای 

-bi)شرایط، تابع توزیع انرژی الکترون را با یک توزیع دودمایی

Maxwellian)  با جمعیت غالب برای الکترون های با دمای پایین

. با ]6[و اقلیت برای الکترون های با دمای باال در نظر گرفت

با استفاده  ، می توان تابع توزیع رای جنبشی نظریهاستفاده از این 

ل جریان الکترونی در منحنی مشخصه بدست آورد. از مشتق او

نظریه ی جنبشی پروب در پالسمای مغناطیده برای شرایطی است 

از ، d که اندازه ی خطی طول ناحیه ی مختل شده توسط پروب

 . ]6[، کم تر باشد  طول مسافت بدون برخورد الکترون 
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                                    (1)                      

      (
  

         
)           (2)                 

         الکترون، پخش بیضر ،   آن، در که
 ، 

 و یخنث اتم-الکترون الکترون،-الکترون برخورد یها فرکانس

پروب  برای جریان الکترونی .باشدیم راالستبکیغ و کیاالست

 ]6[استوانه ای برابر است با

   
   

   
∫

(    ) ( )  

 ( )(  
    

 
) ( )

 

  
 (3             )     

γ( ) پارامتر پخش می باشد. ( ) ، فاکتور هندسی و ،

بستگی به پارامترهای پالسما، شکل، اندازه و Ψپارامتر بخش 

 جهت بروب دارد. اگر پروب استوانه ای و عمود بر میدان

       گیرد و برای موردمغناطیسی قرار 

 ( )  
   

  

  

   
                                            (4)  

و برای پروب در این      برای میدان های مغناطیسی قوی

 شرایط

  ( )  
   

      
  

  

∫   
 

  
  ( ) ( )     (5)  

بدست می  ]6[تابع توزیع انرژی الکترون بصورت زیر "و نهابتا

 آید. 

 ( )   
      (

  

  
)   

         
                           (6)  

، طول  ، شعاع الرمور الکترون،   ، شعاع پروب،  ، که در آن

، اختالف پتانسیل پروب و  الکترون و و بار  جرم، و  پروب، 

 پالسما می باشد. 

آاستفاده شد - 3شده در شکل  مرسI-Vبه عنوان نمونه از منحنی 

   و با مشتق گیری از جریان پروب نسبت به پتانسیل پالسما یعنی

 مد.آب بدست -3، منحنی شکل                 

 )آ(

 )ب(

 ی بازه در IR-T1توکامک در ریالنگم پروبI-V ی مشخصه یمنحن:آ:3شکل

  IR-T1توکامک در ذرات یانرژ عیتوز تابع:ب هیثان 3331/3-331130/3یزمان

 هیثان3331/3-331130/3 یزمان ی بازه در

 IR-T1در توکامک اندازه گیری دمای الکترون

 برابر        شیب منحنی 

   
می باشد که با استفاده از آن می  

   بطور قراردادی  توان دمای الکترون را اندازه گیری کرد.

 
را  

بر حسب الکترون ولت( می  )دمای الکترون   بصورت 

. تا زمانی که الکترون ها ماکسولی هستند و بوسیله ی ]4[ نویسند

بصورت پروب دفع می شوند تابع توزیع در یک پتانسیل منفی 

  می شود.  نوشته] 4[زیر
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 ( )     [( 
 

 
      )    ⁄ ]  

   [ 
 | |

   
  ]    [ 

   

     
] (7                   )  

 ، سرعت الکترون در لبه ی غالف می باشد.  که در آن 

هنوز ماکسولی است.    ، در همان دمای ( ) میبینیم که 

مستقل از سطح یا شکل  نابراین شیب منحنی نیمه لگاریتمیب

 در نتیجه داریم پروب و برخوردها می باشد.

       
 

   
 

 

   
                                (8)              

وبرابر   LogI-V منحنیدمای الکترون با رسم در این کار نیز    

  با یمنحن بیشقرار دادن 

   
یک نمونه از . (4)شکلآمد بدست 

قابل مشاهده است.  4منحنی ها در شکل 

 

 1311/1-131116/1 در بازه ی زمانی       شیب منحنی :4شکل

  ev   28/11  . ثانیه
 

   
       

 ثانیه333/3-330/3یزمان های دربازه پالسما درغالف ها الکترون یدما:1جدول

 

 نتیجه گیری

نشان می دهد دمای الکترون ها  محاسبات همانطور که نتایج 

شروع شده و با  22/13   ازIR-T1 درغالف پالسمای توکامک

افزایش  52/20    افزایش جریان  پالسما، دمای الکترون ها به

 انتشار یا یاسپکتروسکپ نظیر که با نتایج روش های دیگرمیابد که 

 همخوانی دارد.  ویماکروو

 سپاسگزاری

مرکز تحقیقات فیزیک پالسمای آزمایشگاه توکامک محترم  مسئوالنبا تشکر از 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.
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