
  

  

  

  

  

   علوم ي دانشکده

  فیزیکگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

 مولکولی زمینه پالسماو  اتمیگرایش  فیزیکي در رشته

  

  عنوان:

  تخلیه الکتریکی تابناك با جریان مستقیمطراحی، ساخت و مشخصه یابی 

  

  

   :راهنما(اساتید)  استاد

  دکتر جعفر برهانیان

  

  

 :مشاور(اساتید)  استاد

  پورمحمد حمديدکتر 

  

  

 :پژوهشگر

 میثم رمضانی شبخوس سرایی

  

  1396 تابستان

    



 

 
  میثم: نام                                                     رمضانی شبخوس سرایی: دانشجو خانوادگی نام

  میمستق انیتابناك با جر یکیالکتر هیتخل یابیساخت و مشخصه ،یطراح :نامهپایان عنوان

  دکتر جعفر برهانیان :راهنما استاد 

  پورمحمد حمدير: مشاو استاد 

                           فیزیک: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                          مولکولی زمینه پالسما                ـی اتم: گرایش

 113ات:صفح تعداد          24/5/1396  دفاع: تاریخ                            علوم  :دانشکده 

  :چکیده

اي هاست. انواع مختلف تخلیه گرفتهانجامابتدا مروري بر فیزیک پالسما و تخلیه در گازها  نامهانیپادر این 

بحث شده است. سپس اقدام به معرفی و توضیح پیکربندي  هاآنصورت مختصر در مورد و به شدهیمعرفالکتریکی 
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رخی ي تجربی بریگاندازهبا نتایج تجربی مقایسه گردیده است تا بتوان به  ذکرشدهاست. سپس موارد  قرارگرفته

الکترون،  ونیزاسیونی ییحداکثر توانا ،Stoletowنقطه مانند  DCپارامترهاي اساسی در شکست و تخلیه الکتریکی 
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ناك هاي الکتریکی و فیزیکی تخلیه تابصورت نظري و تجربی مشخصهبه تیدرنهاپی برد.  گاز يهااتمها و الکترون نیب

هاي مختلف تخلیه مانند گذار از تخلیه تاریک به تخلیه تابناك و گذار از تخلیه تابناك به قوسی و همچنین گذار از رژیم
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  مقدمه

موجود  مادهدرصد  99شود و اعتقاد براین است که بیش از حالت چهارم ماده شناخته می عنوانپالسما به

نتوانسته  يامروز از ماده است که دانش یپالسما حالت چهارم . درواقعدر این حالت قرار دارد طبیعت در

 تیبا ماه پالسما. ه استحساب آوردبه یو آن را حالت مستقل محسوب کرده گریرا جزو سه حالت دآن 

 يهاونیها و که مقدار الکترون باشدیم نیمثبت و الکترون با غلظت مع يهاونیاز  یبیترک زه،یونی طیمح

تند، هس جاهمهدر کنار پالسماي موجود در فضا، که در  دارد. ییحالت شبه خنثا و برابر است باًیمثبت تقر

 ه کاربهمجوشی توان پالسماي آزمایشگاهی را به دو گروه پالسما با دماي باال که بیشتر براي مقاصد می

یک گاز  از تخلیه جادشدهیارود و پالسماي دماي پایین یا تخلیه الکتریکی گازها تقسیم کرد. پالسماي می

طول مسیر ( باال بودهشود. در تخلیه با فشار باال، تعداد برخوردها فشار به دو بخش تقسیم می بر اساسنیز 

کم است) که سبب مبادله انرژي کارآمد بین ذرات و دماي ها در مقایسه با طول لوله آزاد میانگین الکترون

عداد شود. در تخلیه فشار پایین، تتر در پالسما(پالسماي تعادلی) میها و ذرات سنگینیکسان بین الکترون

سما ي مختلف پالهامؤلفهکنند) و دماي ها طول مسیر آزاد میانگین بیشتري طی میبرخوردها کم (الکترون

سما غیرتعادلی است(باید توجه داشت که عالوه بر فشار، طول لوله تخلیه نیز نقش مهمی ایفا متفاوت و پال

ها و ها با دماي یون). یعنی در پالسماي غیرتعادلی دماي الکترون2002و همکاران،  1کند) (بوگرتسمی

ه ا که حساس بشود تا تا بتوان از این نوع پالسماهباشد.این خصوصیت باعث میذرات خنثی متفاوت می

  دماي باال هستند، استفاده بهینه کرد.

                                                
1- A. Bogaerts 



 ي      
 

ند هر نوع فرای گریدعبارتبهاصطالح تخلیه الکتریکی، به عبور جریان الکتریکی از داخل یک گاز یا 

شامل  هاي الکتریکیگویند. تخلیهگیرد را مییونیزاسیون در گاز که با اعمال میدان الکتریکی صورت می

 هاعیادر م هیتخلی و کیاپت، ویماکروو، مگنترون، کیالکتريسد دی، پالسیی، ویفرکانس راد، DCتخلیه 

 يهستند و دارا یخنث باًیتقر یکیازلحاظ الکتر يها در حالت گازاتم ایها مولکول ).1991، 2باشد(ریزرمی

خواهد ي از گاز عبور نامالحظهقابلکافی باال نباشد، جریان  اندازهبهاگر ولتاژ اعمالی  .باشندمیکم  ییرسانا

ی در راحتها بهکافی باال، در مقدار خاصی از ولتاژ ذرات یونیزه شده و الکترون اندازهبهولتاژ  نیتأمکرد. با 

 دهیشود ولتاژ شکست نامیم گاز رسانا شده که در آنمقدار مشخص از ولتاژ اعمال نیا یابند.گاز جریان می

هاي مختلف اغلب مشخصه ).2002(بوگرتس، باشدار آن متفاوت میمقدکه با توجه به نوع گاز  شودیم

ذرات رد. گیقرار می موردمطالعهتعیین پارامترهاي مناسب براي عملکرد پایدار فیزیک پالسما  باهدفتخلیه 

مختلف  يهادهیپدمشاهده منجر به  و رییتغرا  تعادل پالسما یتوجهطور قابلدر پالسما به باردار

گاز  گذارند، فشاریم ریتأث هیتخل تیکه بر وضع یکیزیدو پارامتر مهم ف .)2010و همکاران،  3(صفايشودیم

با . دهدما قرار می اریدر اختتجربی اطالعات مفیدي  صورتبهکه بررسی آن  است هاالکترود نیو فاصله ب

ی، توان به تجزیه کیفی سازوکارهاي برانگیختگشده از تخلیه الکتریکی، میگیري شدت نورهاي گسیلاندازه

  گاز پی برد.ها در آن یونیدگی و سایر پدیده

 يعددهنده نسل بشتاب يو تکنولوژ يانرژ نیتأممانند ، براي بسیاري از کاربردهاپالسما  کیزیفشناخت 

- آن، پالسما را در عرصه مؤثرشناخت بیشتر پالسما و پارامترهاي  درواقع .)2012، (موروزوفگذاردیم ریتأث

 4پالسماي تخلیه تابناك هاي جدیدي از علم و تکنولوژي مانند لیزرها نیز وارد کرده است. در این تحقیق

DC و  یزنمثل قلمیی هايپالسما در فرآیندها و تکنولوژگیرد. این نوع از ی قرار میموردبررسکم  در فشار

 ، شیو فرسا یباال، خوردگ يمانند دما یمحافظت سطح قطعات در برابر عواملو  الیه نشانی فیلم نازك

یه خلهمچنین پالسماي ت  ).2015کاربرد دارد(متل و همکاران،  .و .. صفحات خورشیدي تجزیه کردن، تولید

                                                
2- Y. P. Raizer 
1- S. S. Safaai 
2- Glow discharge 
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DC و فلورسانس یسنجفیجذب و ط ،يانتشار نور ،یجرم سنجفیط يبرا یلیتحل یک منبععنوان به 

کاران، (بوگرتس و همشودیاستفاده مهمچنین در صنعت میکروالکترونیک و لیزر یون ـ فلز در الیه نشانی 

 5شرستا(است داکردهیپیی مواد نیز کاربرد ایمیو شدر ضدعفونی کردن بیولوژیکی  DCتخلیه تابناك  .)1997

 یصنعت ياز کاربردها یعیوس فیطپالسما این  درواقع ).2000و همکاران،  6؛ سولوشنکو2016و همکاران، 

هوا ربن ک دیاکسيکاهش د يبرا فشار کمتخلیه تابناك در  يپالسما يتکنولوژحتی  .را پوشش داده است

  . )2017و همکاران،  7(اسپکمنااست افتهیشیافزا ژنیاکس و تبدیل آن

درواقع تحقیقات بیشتر بر روي پالسماي تخلیه الکتریکی با رشد و توسعه این شاخه از علم ارتباط مستقیم 

طورکلی به .اندانجام داده نییفشار پا  DCتخلیه نهیرا در زم یاز محققان مطالعات مختلف ياریبسدارد. 

کاتد،  يمادهنوع گاز،  ،فشار گاز ه،یهندسه لوله تخل مانند ییبه پارامترها تخلیه نیا یکیزیف اتیخصوص

 ).2003و همکاران،  8(گرموندارد یبستگ هیدر تخل انیشده و جرپتانسیل اعمال

 ربوطم، تانکس ریالنگم چون پتروف، کروکس، پالسما به افراديتخلیه و کار با  بر اساس شواهد تاریخی،

 الکتریکی يهاهیتخلي نهیمهمی درزم فدانشمند روسی توانست به کش، پتروف ،1802سال  در .شودیم

، زمان با وي دیويمابین دو الکترود کربن را تولید کند. هم الکتریکی يهاقوستوانست  او. دست یابد

ها در آن). 2005و همکاران،  9(لیبرمناختراع کرد 1807معروف قوسی کربن را در سال  يهاالمپ

در سال  د.اختراع کرده بود، استفاده کردن 1799شیمیایی که ولتا در سال  يهايخود از باتر يهاآزمایش

معروف خود پرتوهاي کاتدي را که توسط  ايظرف لولهتوانست با استفاده از س ویلیام کروک 1879

وي توانست با طراحی  میداها را حالت چهارم ماده نکند و آن ف، کششوندیمغناطیسی منحرف م يهادانیم

خلیه در ت مورداستفادهیکی از تجهیزات آزمایشگاهی . ، انحراف پرتوهاي کاتدي را نشان دهدياسادهدستگاه 

 اهداف با توجهاي بوده است که شکل آن اي به شکل استوانهي تخلیهسال پیش لوله 150براي بیش از 

                                                
3- R. Shrestha 
1- I. A. Soloshenko 
2- F. W. Speckmanna 
3- A. A. Garamoon 
4- M. A. Lieberman 
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رود و دو الکت داردمناسب قرار فشار  یکدر خاصی که گاز تخلیه شامللوله ی تغییر کرده است. موردبررس

د. نوع شوقرار دارند، می هیمقاومت و منبع تغذ کیمدار بسته با که در یک  ي لوله متصل بودهانتها که به

و  10و جریان عبوري بستگی دارد(لیسووسکی شدهمقاومت، فشار و ولتاژ اعمالبه  شدهمشاهدهتخلیه 

10چند ولت جریان بسیار ضعیفی در حدود  در حدود). براي ولتاژ اعمالی 2014همکاران، 
�16
A باشد می

ن بعد از حالت اشباع بود .باشدمی یعیطب ویواکتیراد ای یهانیک يهااز اشعه یدر آن ناشکه یونیزاسیون 

ا افزایش شود. بیابد.این ناحیه تخلیه تاریک تاوزند نامیده میجریان با افزایش ولتاژ جریان نیز افزایش می

شود. یابد که از افزایش یونیزاسیون نتیجه میطور ناگهانی افزایش میولتاژ و شکست در گاز، جریان بهبیشتر 

کترون افتد که در اثر گسیل ثانویه الي بهمنی اتفاق میاي به نام پدیدهاین افزایش یونیزاسیون در اثر پدیده

10الي  ثابت شدن ولتاژ، در جریان با و سپسشود. بعد از افت ایجاد می
�6
A شود که لوله تخلیه روشن می

شده که زه ضعیف یونی یرتعادلیغ يپالسما تابناك به گویند. درواقع تخلیهبه این ناحیه تخلیه تابناك می

ن در که یونیزاسیو، باشدمیکاتد سرد  دار بودهکه خود نگه هیتخل نیاشود. در باشد گفته میمیدرخشان 

فشار و  انیدر جرتخلیه نوع  نیا هاهیتخل ریبا سا سهیدر مقا یابد.ثانوي افزایش میها وسیله الکترونآن به

تخلیه این  نیا در گذار به زیمتما يهایژگیاز و یکی .)2002شود(بوگرتس و همکاران، ایجاد مینسبتاً کم 

 500تا  100 حدوددر  ادیز ارولتاژ بسی افتمنجر به  باال بوده که هاونی یکاتد چگال یکیکه در نزد است

و همکاران،  11باشد(فریدمنمی مشاهدهقابل وضوحبهاین ناحیه در مشخصه ولتاژ ـ جریان  شود.یم ولت

). در تخلیه تابناك بخشی که ساختار آن در تشکیل تخلیه تابناك مهم بوده و نقش اساسی دارد 2011

ه ساختار این نوع تخلی متناسب است. درباشد. ضخامت این الیه با عکس فشار و چگالی میناحیه کاتدي 

اي با یونیزاسیون ضعیف وجود دارد. این ناحیه ستون مثبت نامیده شده و فقط بعد از الیه کاتدي ناحیه

باشد. در تخلیه تابناك اگر فاصله بین الکترودها و فشار کاتدي و آندي می هیدو ناحیک رابط بین  عنوانبه

                                                
5- V. Lisovskiy 
1- A. Fridman 
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). ستون مثبت در تخلیه تابناك که  شبه خنثی بوده 1991اهد شد(ریزر، کم باشند این الیه تشکیل نخو

  باشد.همان پالسما می درواقع

ي مختلف در تخلیه تابناك، چگونگی گذار هامشــخصــه نواحی مختلف، ترقیدقدر این تحقیق به بررســی 

فشار و خطوط تاریک و روشن ـ  جریان و جریان ــ   ي ولتاژهامشخصهنواحی مختلف در تخلیه تابناك و 

  .میپردازیمدر تخلیه تابناك  جادشدهیا

ــما و پارامترهاي   ــل اول، پالس ــخصدر فص ــما،  کنندهمش ــما، چگونگپالس ی حرکت ذرات باردار در پالس

گیرد. همچنین به بررسی انواع تخلیه و موارد استفاده ی قرار میموردبررسچگونگی ایجاد پالسما در تخلیه 

  رداخت.آن خواهیم پ

، چگونگی انجام اتصاالت و فشارکم  DCی ایجاد تخلیه تابناك شگاهیآزمادر فصـل دوم به بررسی شرایط  

پردازیم. در این فصــل همچنین مراحل انجام  ها میي کارکرد آنو نحوه ازیموردنوســایل آزمایشــگاهی  

  شود.آزمایش و هدف از انجام آن مطالعه و بررسی می

براي شـکسـت و    ازیموردني بهمنی، مقدار ولتاژ دقیق پدیده شـکسـت، پدیده   در فصـل سـوم به بررسـی   

ی قرار موردبررسدر آزمایشـگاه،   آمدهدسـت بهمعیارهاي شـکسـت در گاز پرداخته و آن را با نتایج تجربی   

  دهیم.می

و انواع آن و همچنین چگونگی گذار از تخلیه تاوزند به تخلیه تابناك و  DCدر فصل چهارم تخلیه تابناك 

ي هاشخصهمگیرد. در این فصل همچنین به تفسیر ی قرار میموردبررسگذار به تخلیه قوسی با نتایج تجربی 

 )هاي روشن و تاریک در لوله تخلیه(شیارهامختلف در تخلیه تابناك با نتایج تجربی و چگونگی ایجاد الیه

  خواهیم پرداخت.
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  هاي الکتریکیفیزیک پالسما و تخلیه
 

 

 

 

 

    



       
 

  

  

  پالسما 1-1

که براي  دانیمیم .استو جهان اطرافش  هانیانسان و شناخت او از ک يراب يدیجد دهیپالسما پد

؛ اما در مباحث علمی معموالً یک حالت چهارم نیز شودیجامد، مایع و گاز در نظر گرفته م ماده سه حالت

طبیعی پالسما در دماهاي باال، سبب تخصیص عنوان چهارمین حالت ماده  تشکیل. شودیبراي ماده فرض م

از پالسماي داغ بزرگ  ياخورشید نمونه. ه بسیار طبیعی از پالسما آتش استبه آن شده است. یک نمون

  .است

 کیهاي آناز اتم یتوجهکه همه یا بخش قابل شودیاطالق م يادرواقع واژه پالسما به گاز یونیزه شده

پالسما در فیزیک، یک محیط رساناي . دباشن شدهلیمثبت تبد هايیونداده و به یا چند الکترون ازدست

ه ک ودشیو زمانی ایجاد م بوده باهم برابر باًینفی آن تقرالکتریکی است که تعداد ذرات باردار مثبت و م

توان پالسما نامید؛ البته یونیدگی اندکی در هر گازي هر گاز یونیزه شده را نمیها در گاز یونیزه شوند. اتم

ی پالسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی طورکلبه. )1984، 12(چن وجود دارد

رفتار جمعی، گرایشی به پیروي از نیروهاي خارجی  به علت. پالسما )1991(ریزر،  دهدخود نشان میاز 

هر الکترون داراي یک واحد بار منفی گویی اختیارش با خودش است.  کهکند ندارد و اغلب طوري رفتار می

ر . در موارد نادشودیاند حمل مدادهها را ازدستهایی که این الکترونها یا مولکولاست. بار مثبت توسط اتم

منجر  و شوندیاند به ترکیب دیگري متصل مهایی که از یک نوع اتم یا مولکول جداشدهاما جالب، الکترون

  (در گازهاي الکترونگاتیو).که هر دو یون مثبت و منفی را دارا است شوندیبه تولید پالسما م

  

                                                
1- F. F. Chen 



       
 

  

  پالسما در طبیعت 1-2

 ؛)2014همکاران، و  1چو( ماده موجود در طبیعت در حالت پالسماست %99که  شودیاغلب گفته م

خمین شده باشد. این تهاي مثبت و الکترون منفی تجزیههایش به یونکه اتم رسانایییعنی به شکل گاز 

هرچند ممکن است خیلی دقیق نباشد ولی تخمین معقولی است از این واقعیت که درون ستارگان و جو 

که صورت پالسماست. در نزدیکی خود ما، وقتیگازي و اغلب هیدروژن فضاي بین ستارگان بهها، ابرهاي آن

 2لنآکه شامل کمربندهاي تشعشعی وان میشویبالفاصله با پالسمایی مواجه م میکنیجو زمین را ترك م

 ي. جرقهمیشویدر زندگی روزمره نیز با چند نمونه محدود از پالسما مواجه م .و بادهاي خورشیدي است

مختصري  یا المپ نئون و یونیزاسیون 3ترعدوبرق، تابش مالیم شفق قطبی، گازهاي داخل یک المپ فلورسن

 توانی. بنابراین م)2011، همکاران (فریدمن و شودیمختصري که در گازهاي خروجی یک موشک دیده م

موروزوف، ( شودییافت نم طور طبیعیکه در آن پالسما به میکنیدرصدي از عالم زندگی مگفت که ما در یک

السما رساناي بسیار خوبی براي برق است و در مواردي حتی بهتر از بهترین رساناهاي فلزي عمل . پ)2012

  .کندیم

اگر مقداري گاز معمولی را یونیزه کنیم، یعنی درون آن تخلیه الکتریکی انجام دهیم، گاز به پالسما 

ذرات گاز باردار شوند. هر اتم معمولی از یک هسته با بار  شودیزیرا تخلیه الکتریکی سبب م شودیتبدیل م

جداشده که بار منفی  يهاالکترون .شده استها با بار منفی در اطراف آن تشکیلمثبت و ابري از الکترون

عتشان و سر رندیگیآزاد از میدان الکتریکی انرژي م يها. این الکترونکنندیحرکت م محیطدارند آزادانه در 

یشتر ب يهاو سبب آزاد شدن الکترون کنندیهاي دیگر برخورد ماین روند به اتم و در شودیزیادتر م زیاد و

. شودیرفته زیادتر مآزادشده رفته يهاو تعداد الکترون ردیگیدرپی صورت مطور پیین کار به. اشوندیم

                                                
1- P. K. Chu 
2- Van Allen radiation belt 
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کی و جریان الکتری ابدییمعروف است. در این میان تخلیه الکتریکی گسترش م 1بهمنی پدیدهاین فرآیند به 

ي در مواقعی که تخلیه الکتریکی بسیار قدرتمندو  نارسانا بود. گاز قبل از تخلیه الکتریکی شودیبرقرار م

یونیزه شوند و گاز به  بهمنی يپدیدههاي گاز به سبب اتم بخش کثیري از، ممکن است ردیگیانجام م

است که از صد و پنجاه کیلومتري سطح زمین شروع  2ریونسف، ترین پالسما به مانزدیک .پالسما تبدیل شود

 پالسما است که توسط تابش شکلبه  ،هاي باالتر از اتمسفر زمیندرواقع الیه. ابدییطرف باال ادامه مو به

پرتوهاي  يوسیلهابنفش گرفته تا پرتوهاي ایکس و همچنین بهوسیعی از طیف اشعه فر يکوتاه در حوزهموج

ونسفر . یشودیپدیده شفق نیز نوعی پالسما است که تحت اثر یونیزاسیون ایجاد م .شوندیکیهانی یونیزه م

پالسمایی با جذب پرتوهاي ایکس، فرابنفش، تابش خورشیدي، انعکاس امواج کوتاه و رادیویی اهمیت 

تنها زمین بلکه زهره و مریخ نیز رادیویی در سرتاسر جهان دارد. با همه این احوال نهاساسی در ارتباط 

هاي منظومه شمسی نظیر مشتري، که در سایر سیاره دهدیمالحظات نظري نشان م .فضایی یونسفري دارند

ارها نیز از یمشاهده وجود داشته باشد. فضاي بین سنپتون نیز باید یونسفرهاي قابل و زحل، سیاره اورانوس

  .اي در حال انبساط پرشده که محتواي یک میدان مغناطیسی ضعیف استپالسماي بین سیاره

  

 

                                                
4- Avalanche phenomenon 
1- Ionosphere 

  عنوان پالسماهب یشفق قطبوبرق و رعد، دیخورش: 1-1شکل 



       
 

  

  پالسما کنندهفیتوصپارامترهاي  1-3

  چگالی 1-3-1

، براي iاست که براي ذرات باردار یونی با اندیس  ،n، 1یک کمیت مهم در توصیف پالسما چگالی ذره

شود. با استفاده از نسبت چگالی الکترونی به نشان داده می nو براي ذرات خنثی با  eها با اندیس الکترون

rچگالی ذرات خنثی،  = n� n�⁄ ، ی ي یونیدگآید که درجهمی به دستکمیت مفیدي براي توصیف پالسما

�دهد. بر این اساس اگر پالسما را نشان می < 10
�3
…10

�2
rیونیده و اگر ، پالسما، کم → ، پالسما ∞

  ).1995، 2(راثشده است قط از ذرات باردار تشکیلکامالً یونیده است. به عبارتی پالسما ف

  

  رکانس پالسمایی ف 1-3-2

جهتی ایجاد هاي الکتریکی در ، میداندتعادل خود جابجا شواز محل  وقتی در یک پالسما، الکترون

ا به ههاي اولیه خود، خنثایی پالسما را بازگردانند. الکترونها به مکانشوند که با عقب کشیدن الکترونمی

، نوسان ��، 3اي به نام فرکانس پالسماییحول مکان تعادلی خود با فرکانس مشخصه انرژي جنبشیدلیل 

، زمانی براي پاسخ به میدان نوسان کننده نداشته هاي فشردهقدر سریع است که یونکنند. این نوسان آنمی

  آید:رسند. مقدار فرکانس پالسمایی از رابطه زیر به دست میصورت ثابت به نظر میو به

ω� = �
���

�

����
�

�

�
; �
���

�
� )1-1                                                                                              (  

  جرم ذره است.  mقابلیت گذردهی خالء و  �εبار الکترون،  eچگالی،  �که در آن 

                                                
1- Particle density 
2- J Reece Roth 
3- Plasma frequency 



       
 

  

  حفاظ دباي 1-3-3

سازد، خصوصیت ایجاد یکی از مشخصات اساسی پالسما، که پالسما را از گازهاي معمولی متمایز می

 اي از پالسما به علت حضور بار خالصهاي الکتریکی است. هرگاه در محدودهحفاظ در مقابل پتانسیل

 یابند که اثر این پتانسیل را خنثیپتانسیلی ایجاد شود، ذرات با بار مخالف در این ناحیه طوري آرایش می

گونه حرکت حرارتی وجود ندارد ذرات مخالفی که کنند. بدیهی است که در یک پالسماي سرد که هیچ

نجام سازي را ااز فضا اثر حفاظتوانند در ناحیه نازکی بارشان برابر با بار موضعی خارجی ایجادشده است می

داده و پتانسیل خارجی را سریعاً خنثی نمایند ولی به علت وجود حرکت حرارتی در ذرات پالسما همواره 

فرار  لتوانند از چاه پتانسیجایی که انرژي ذرات با انرژي الکتروستاتیک ایجادشده برابر است، ذرات می

ذرات برابر  K�Tاي از فضا خواهد بود که در آن انرژي جنبشی حیهتا نا حفاظکنند. بنابراین گستردگی ابر 

ي که بوسیله معادله 1با انرژي پتانسیل الکتروستاتیک در آن نقطه باشد. پارامتري تحت عنوان طول دباي

  دهد.یکند که خارج از آن پتانسیل اثر خود را از دست ماي را تعریف میناحیه شودزیر تعریف می

λ� = �
������

����
�

�

� )1-2                                                                                                   (  

قابلیت  �εثابت بولتزمن و  �Kدماي الکترون،  �Tبار الکترون،  eچگالی الکترون،  �nکه در آن 

کاهش و با افزایش  �λافزایش چگالی،  شود، باطور که از رابطه باال مشاهده میگذردهی خالء است. همان

K�T� شده، این است که چون که در رابطه باال از دماي الکترون استفادهکند. علت اینافزایش پیدا می

عمل حفاظ سازي را انجام  ،ها دارند، با حرکت خود و با تولید اضافیها تحرك بیشتري از یونعموماً الکترون

ي کافی چگال اندازه، مالك پالسما بودن یک گاز یونیزه این است که بهLعاد دهند. براي دستگاهی با ابمی

  .شود Lتر از خیلی کوچک �λباشد که 

                                                
1- Debye length 



       
 

  

  پارامتر پالسما  1-3-4

شود که دهند. معموالً گفته مینشان می Λبعد بوده که آن را با عالمت یک عدد بی 1پارامتر پالسما

ی کولنی ترین مسیر در پراکندگي کالسیکی نزدیکماکزیمم  به فاصلهپارامتر پالسما نسبت پارامتر برخورد 

  شود:است. در این حالت، پارامتر پالسما با رابطه زیر نشان داده می

Λ = 4πnλ�
� )1-3                                                                                                        (  

طول دباي است. این عبارت، فقط براي پالسمایی معتبر است که  �λگالی عددي الکترون و چ nکه در آن 

ین ا هاي حرارتی الکترونی باشد. مطابق تعریف دیگرهاي حرارتی یونی بسیار کمتر از سرعتدر آن، سرعت

؛ چن، 1995، (راثکندمشخص می را اي با شعاع طول دباي)ي دباي (کرهدر کرهها تعداد الکترون پارامتر

1984(.  

دهند که در این صورت پارامتر پالسما نشان می �Nنامند و با پالسما را عدد دباي می رپارامت گاهی

  شود:صورت زیر تعریف میبه

N� =
��

�
nλ�
� )1-4                                                                                                       (  

که تفاوت این دو تعریف در یک ضریب 
1

3
جاي هم به کار روند. باید توجه داشت که توانند بهاست که می 

�λعالوه بر  ≪ Lکند که ، رفتار جمعی ایجاب میN� ⋙   .)1984 ،(چنباشد 1

  

                                                
1- Plasma parameter 



       
 

  

  دما 1-3-5

ي پالسما داراي حرکت نامنظم حرارتی هستند. براي توصیف این دهندهدر حالت تعادل ذرات تشکیل

شود. در حالت کالسیکی براي توصیف تعادل حرکت در ترمودینامیک از کمیتی به نام دما استفاده می

دیگر گازي که در تعادل عبارتاستفاده نمود. به 1نبولتزم ـ ماکسول عیوزتابع تتوان از ترمودینامیکی می

  ود.شتوزیع ماکسولی نامیده می سرعت توزیع ترینهاست و محتملگرمایی است داراي ذراتی با تمام سرعت

ها به تعادل ها و یوناي باشد که در اثر برخوردهاي متوالی، الکتروناندازهاگر طول عمر پالسما به

ا و هافتد که الکترونتوان صحبت از دماي واحد کرد ولی اغلب اتفاق میترمودینامیکی برسند، آنگاه می

که میزان دارند. این حالت با توجه به این �Tو  �Tاي با دماهاي متفاوت ها توزیع ماکسولی جداگانهیون

ها از میزان برخوردهاي بین یک یون و یک الکترون بیشتر است، ها یا خود الکترونبرخورد بین خود یون

وجه یند. تگودما میها باهم برابر باشد، پالسما را همها و یونتواند پیش آید. در حالتی که دماي الکترونمی

سرعت ذرات را در گاز مشخص  عیاست که توز یبعتا نبولتزم -ماکسول عیوزتتابع به این الزم است که 

و  زیناچ یموبا اثرات کوانت 2یکینامیبه تعادل ترمود کینزد آلدهای گاز در بولتزمن–ماکسول عیتوز .کندیم

  است. حیصح یتیرنسبیسرعت غ

  

  برخوردها در پالسما 1-3-6

که یک گاز یونیده را بتوان پالسما نامید مطرح کردیم. شرط سوم به برخوردها دو شرط براي این تاکنون

زمان متوسط بین برخوردها با  τهاي پالسما و بسامد نوعی نوسان ω. اگر )1984(چن ،  شودمربوط می

                                                
1- Maxwell–Boltzmann distribution 
2- Thermodynamic equilibrium 



       
 

ωτزم است که ، رفتار کند النجیبهاي خنثی باشد، براي اینکه گاز مانند پالسما، و نه یک گاز اتم > 1 .

  :اند ازکننده پالسما عبارتمشخص بنابراین سه شرط

1- λ� ≪ L 

2- N� ⋙ 1 

3- ωτ > 1 

 

  حرکت ذرات باردار 1-4

در شرایط مختلف را داریم. باردار نیاز به اطالع از چگونگی حرکت ذرات براي بررسی دقیق پالسما 

که یک مولکول  دیآیم. یون هنگامی به وجود هستند  هاونو ی  هاالکترونذرات باردار در گازها عبارت از 

همیشه تعدادي الکترون کم یا  هاون. لذا یلکترون از دست بدهد یا کسب نمایدیا یک اتم یک یا چند ا

  .)2010، (هري است، یک یا چند برابر بار الکتریکی یک الکترون الکترون زیاد دارند و بار یک یونتعدادي 

1/602بار الکتریکی یک پروتون یا قدر مطلق بار الکتریکی الکترون،  × 10
�19

کولن است. جرم یون برابر  

شده باشد. جرم الکترون در مقابل هجرم مولکول یا اتمی است که از آن الکترون کم یا بر آن الکترون اضاف

تعداد برخوردها نیز بسیار کم بسیار کم باشد محفظه اگر فشار گاز درمولکول بسیار کوچک است.  جرم

، ذرات باردار با شتابی متناسب با شدت میدان الکتریکی در میدان الکتریکی شرایطیچنین  درخواهد بود. 

. در این حالت البته ذرات باردار بایستی از الکترودها خارج شوند. سرعت ذرات باردار پس ندینمایحرکت م

 که به ذره باردار دیگر و یا بهتا هنگامی بودخواهدحرکتی شتابدار  از خروج از الکترود در میدان الکتریکی

  . برخورد کنند محفظهجداره 

  

  

  



       
 

  هاي مختلف یونیزه شدن گازهاراه 1-5

چند الکترون از  ای کیآن  يهااز اتم یبخش قابل توجه ایکه همه  ياشده زهیونیبه گاز  کهازآنجایی

 يهانکه تعداد الکترو ياشده زهیونیبه گاز به شدت  ایو  شده باشند لیمثبت تبد يهاونیدست داده و به 

هاي مختلف ؛ بنابراین آشنایی با راهشودیم تهمثبت آن باشد، پالسما گف يهاونیبرابر با تعداد  بایآزاد آن تقر

  اند از:ها عبارتاین روش کند.یونیزه شدن گازها به شناخت بهتر پالسما کمک زیادي می

  یونیزاسیون حرارتی  1-5-1

رژي ان ها باو مولکول هاونییافته و لذا ها نیز افزایش، سرعت مولکولر درجه حرارت گاز خیلی زیاد باشداگ

. باید به یاد داشت که این ها و یا خود را یونیزه کنندد آنها قادرنحرکتی زیاد در برخورد با دیگر مولکول

  گراد برسد. یونیزاسیون زمانی ممکن است که درجه حرارت گاز به چند هزار درجه سانتی

 بولتزمن ـماکسول  توزیعگاز در درجه حرارت محیط مطابق  هايمولکولبا توجه به این نکته که انرژي 

یز . این نوع یونیزاسیون نسیار کم استاین نوع یونیزاسیون بمالحظه نمود که احتمال بروز  توانیم است

، مقداري از انرژي یکی از با یکدیگر هامولکول. یعنی در طول برخورد طی چند مرحله انجام شود تواندیم

ایتاً ک و نهابتدا به حالت تحری تواندیم، مولکول و در چند برخورد متوالی شودیمبه دیگري منتقل  هاآن

  ها نقش دارند. . در این مورد نیز فوتونبه شکل یونیزه درآید

ها به شکل مولکول . درواقع اعظمشوندیگاز بسیار زیاد م يهاونیها و در درجه حرارت زیاد تعداد الکترون

به یکدیگر برخورد نموده و دوباره تشکیل مولکول   هاونیها و جهت خیلی زود الکترون. بدینآیندیون درمی

صورت یونیزه هاي گاز بهاي از مولکولمالحظهه جهت آنکه در هرلحظه مقدار قابل. لکن بدهندیخنثی م

  .ها به وجود خواهد آمدیون و ترکیب مجدد آن وجود دارند ، یک حالت تعادلی بین تولید الکترون و

صورت یون خواهند هاي گاز بهبدیهی است هر چه درجه حرارت گاز بیشتر باشد بخش بیشتري از مولکول

ت ، گاز داراي قابلیت هدایآزادانه حرکت کنند توانندیود. درنتیجه وجود تعداد بسیار زیاد ذرات باردار که مب



       
 

که حالتی از گاز است که قسمت اعظم  ،التی از گاز به پالسما معروف است. چنین حالکتریکی باالیی است

  صورت یون باشند. هاي آن بهمولکول

  

  یونیزاسیون در اثر نور  1-5-2

یک فوتون به یک مولکول گاز  اگر. یونیزه شدن مولکول گاز وجود داردامکان  ،براثر تابش نور به گاز

نین نوري چ .شودیم، مولکول گاز یونیزه یونیزاسیون مولکول را داشته باشد برايبرخورد کند و انرژي کافی 

هاي نیزه کردن مولکولنانومتر قادر به یو 200موج تا با طول در محدوده ماوراءبنفش قرار دارد. نورهاي مرئی

شده باشد و لذا به انرژي کمتري جهت . مگر آنکه به مولکولی برخورد کنند که قبالً تحریکگاز نیستند

ي هاونیزاسیونیونیزاسیون کامل نیاز داشته باشد به همین دلیل است که نورهاي مرئی تنها در ی

، ازجمله هاي کوتاهموجورهاي شدید با طولگفت که ن توانیمو درمجموع  گردندیماي ظاهر چندمرحله

  .باشندیمنورهاي حوالی نور بنفش از مؤثرترین نورها در امر یونیزاسیون گازها 

  

  یونیزاسیون در اثر برخورد یا ضربه  1-5-3

. ذرات هاي گاز استبا مولکولات باردار برخورد ذر ،هاو الکترون هاونیترین عامل ازدیاد تعداد مهم

د ها را یونیزه کننهاي گاز قادرند آن، طی برخورد با مولکولاز کسب انرژي در میدان الکتریکی باردار پس

ها  ضمن . چراکه الکترونکنندیها  نقش عمده را ایفا مکه در این نوع خاص از یونیزاسیون الکترون

حرك بیشتري نیز برخوردارمی باشند و لذا در میدان الکتریکی انرژي ، از تتریبرخورداري از مسیر آزاد طوالن

حرکت  نیکند و در طول ا یاز کاتد خارج شود و مسیر آزاد را ط یچنانچه الکترون. ندینمایبیشتري کسب م

 نویون و الکتر کیکرده و درنتیجه  زهیونیدر برخورد با مولکول گاز آن را  ،دیکسب نما يانرژ یاندازه کافبه

 درحرکت تدبه سمت کا ونی کیلحظه به بعد دو الکترون به سمت آند و  نی. از اگرددیم دیتول دیجد



       
 

و مولکول گاز د گریهاي ددر برخورد با مولکول یکاف يبا کسب انرژ توانندیم زی. دو الکترون مذکور نهستند

رشد  نوع کی ادینحوه ازد نیدرواقع ا. شوندیرا موجب م يرشد تصاعد کیکنند و درنتیجه  زهیونیرا  گرید

  .است یینما

  

   رساناالکترون از  1گسیل 1-5-4

 کیعنوان به زی. چراکه کاتد نمیپردازیم يالکترون از هاد لیگسدر مورد  يبه بحث مختصر حال

ترین عوامل از مهم یکیعنوان به تواندیم رساناالکترون از  لیگس. رودیالکترون به شمار م دی، منبع تولرسانا

ل فلزات در داخ هاباشد. الکترون طرحآن م لیتکم ایو  هیادامه تخل يبرا ایدر گازها و  یکیالکتر هیشروع تخل

 يو در اطراف هسته ياز انرژ ینیدر سطوح معها الکترون قتی. در حقکنندیبه سهولت و آزادانه حرکت م

  .باشندیقابل جدا  کردن از اتم نم ياند و بدون صرف انرژاتم قرارگرفته

 يهارونالکت یاند که مدار خارجقرارگرفته گریکدیدر کنار  يهاي فلز طورتوجه کرد که اتم دیالبته با

اتم خود تههس ریالکترون تنها تحت تأث یتیوضع نی. در چنکنندیرا قطع م گریکدیمجاور  يهامربوط به اتم

بر  رگید يهااتم . اثر هستهندینمایوارد م رویالکترون ن نیاور نیز به امج يهااتم يها، بلکه هستهستین

مدار  يهاها شکافته شود و الکتروناتم يکه سطوح انرژ شودیباعث م یخارج ارمد يهاالکترون يرو

  .ندیخود آزادانه به حرکت درآ يفلزات از هسته جداشده و برا اتمیخارج

  

   یکیالکتر دانیبه کمک م رساناالکترون از  گسیل 1-5-5

 واسطه دارا بودن سطحدارند. الکترون به را رسانااز  لیگس يبرا یکاف يانرژ هااز الکترون یتعداد کم

خارج  يبرا الزم يانرژ توانیم یکیالکتر دانیبپرد. به کمک م رونیبه ب مداربتواند از  یستیمذکور با يانرژ

                                                
1- Emission 



       
 

 اریبس ارسانها  از خارج کردن الکترون يالزم برا یکیالکتر دانیشدت م. آورد نییرا پا رساناشدن الکترون از 

   :اند ازکه عبارت گذارندیم ریدر آن تأث زین يگریعوامل د یکیالکتر دانیباوجود م قتیاست و در حق ادیز

   ی)حرارت لیگس(نیچند هزار درجه کلو يهاتا درجه حرارت رساناگرم کردن  - 1

  ي)ثانو لیگس( يبه هاد ادیبا سرعت ز ونیپرانرژي مانند  ذرهیکبرخورد  - 2

  ) یفوتون لیگس( رسانابرخورد اشعه پرانرژي به  -3

  

   رسانابه  عیسر يهاونیدر اثر برخورد  رساناالکترون از  لیگس 1-5-6

با آن  عیسر يهاونیواسطه برخورد کاتد به الکترون از لیگس یکیالکتر هیاز عوامل مهم در تخل یکی

در  و شوندیطرف کاتد رانده مبه دانیم ریمثبت تحت تأث يهاونی یکیالکتر دانیدر م قتیاست. در حق

. ندینمایم سباي کمالحظهقابل يقبل از اصابت با کاتد انرژ  هاونیاز  یبعض یآزاد کاف ریصورت وجود مس

  . ون از کاتد شوندالکتر لیگسباعث  توانندیدر برخورد خود با کاتد م  هاونی نیا

. گرددیم کاتد و آند نیالکترون در فاصله ب يشتریالکترون از کاتد باعث به وجود آمدن تعداد ب لیگس

  .گرددیم انیرج شیالکترون از کاتد و افزا شتریب لیگسو سرانجام باعث  شودیم زهیونی شتریدرنتیجه گاز ب

  

   ونیمولکول گاز در اثر برخورد با  ونیزاسیونی 1-5-7

 يرژان یکیالکتر دانیآیند و از مبه حرکت درمی یکیالکتر دانیدر مها همانند الکترون زین هاونی

 و دهیگرد دانیها در جهت مباعث شتاب آن هاونیبه  یکیالکتر دانیوارده از م يروی. نندینمایکسب م

 دانیالکترون با شدت م دهمانن کندیکسب م یدو برخورد متوال نیب یکیالکتر دانیاز م ونیکه  يانرژ

  .گرددیم یحرکت يبه انرژ لیتبد يانرژ نی. امتناسب است ونی یکیآزاد و بار الکتر ریو طول مس یکیالکتر
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