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  :چکیده

 به هاشدن باکتري مقاوم و هاعفونت سریع شیوع طرفی از و امروز دنیاي در زدایی باکتري بحث اهمیت به توجه اب

 حدود. است اهمیت با باشدبسیار گذشته سنتیهاي روش ازتر سریع و کارآمد که نوین روشی یافتن، متداولهاي درمان

اي گسترده تحقیقات و است شده گذارمعرفی اثر روشی عنوان به زدایی باکتري در پالسما از استفاده که است دهه دو

 لزوم و است زیاديي فاصله زدایی باکتري براي کارآمد ابزاري از هنوز چند هر. است انجام حال در زمینه این در

پایان نامه به طراحی و ساخت پروب پالسماي سرد به  نیدر ا. رسدمی نظر به ضروري زمینه این در بیشتر تحقیقات

پالسما  دیمنبع تول منظور نیا يبرا. پرداخته شده است هايباکتر يبر رو آناثر  یبررسروش تخلیه سد دي الکتریک و 

 پالسی ولتاژ باال متناوب هیتغذ پالسما از منبع دیتول يبرا. و ساخته شد یطراح ) DBD ( کیالکتر يسد د هیتخل

در  تیاهم ثیح از يباکتر نیا. انتخاب شد يکوال ایشیاشر ها،يمطالعه اثر پالسما بر باکتر يبرا. دیاستفاده گرد

 ياکترب نیفعال کردن ا ریغ در تیلذا موفق. دداراي ژهیو گاهیجا ییزا يماریو ب ییغذا عیصنا، یمارستانیبهاي عفونت

 ریغ مسیبه منظور مطالعه مکان ییهاشیآزما نیهمچن. بدهد هايباکتر ریساي دربارهاي کننده دواریام جیتواند نتامی

به  جینتا. است دهیدرج گرد زیآن ن جیبحث و نتا که، و انجام شد یبا روش پالسما سرد طراح هايفعال کردن باکتر

دار ذرات بار. باشدها میيفعال کردن باکتر ریموثر در غ ياز آن است که استفاده از پالسما سرد ابزار یدست آمده حاک

 ییزدا يو اثر گذار در باکتر یاصلهاي توان به عنوان پارامترمی زیرا ن شده آزاد و عوامل فعالهاي کالیراد، در پالسما

  . به شمار آورد
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  پیشگفتار 1-1

 است قرن 1 حدود در 1الکتریک دي سد حضور با الکتریکی تخلیه همچنین و معمولی الکتریکی تخلیه

تمرکز  عمده که شد انجام 1857هاي سال حدود در 2زیمنس توسط تحقیقات نخستین. است شده که شناخته

تیوب  دو بین در هوا یا اکسیژن گاز دادن قرار با فرآیند این است در بوده (O3) اوزون تولید آن در جهت

  . شدمی تولید اوزون گاز متناوب میدان یک از استفاده با و محور هماي شیشه

با  کردند  که انتخاب آن براي را 5صامت الکتریکی تخلیه نام 4تایت و 3رواند1860هاي سال حدود در

مهمترین  از اوزن یکی تولید متماديهاي دهه براي گفت توانمی واقع در. تبدیل شد فراگیر نامی گذر زمان به

  . است بوده تخلیه نوع این اهداف

مهندسین  از گروهی و6واربرگ امیل توسطاي گسترده آزمایشگاهی تحقیقات بیستم قرن اوایل در

 را دراي گسترده تغییرات فرانسه در8 اوتو و آلمان از 7 بکر. شد انجام الکتریک دي سد تخلیه بروي الکترونیک

مشخصه  زمینه در نیز مهمی گام. دادند انجام الکتریک دي سد تخلیه از استفاده با ازون تولید سازي بهینه

 دو الکترود بین اتمسفري فشار در هوا الکتریکی تخلیه که او دریافت گرفت انجام9 باس توسط پالسما یابی

 کوچک فیلمانیهاي جریان زیادي تعداد حضور با همیشه، است پوشانده الکتریک دي را هاآن روي که مسطح

  )Kogelschatz U. et ol 1999  (شد برده کار به مختلفهاي هدف براي کهبا گذر زمان دهدمی رخ گذرا و

اصلی  ویژگی دو. آمد بدست مختلفی کاربردهاي، هافیالمان این روي بر شده انجام آزمایشات پیشرفت با

 و دیگري اتمسفري فشار در تعادلی غیر و سرد پالسماي تولید، کروناي تخلیه بعضا و الکتریک دي سد تخلیه

  . باشدمی سطحی بارهاي از ناشی الکتریکی میدان شدید اثر

 موجب، ازون تولیدهاي روش اصالح و پالسما فیزیک بهتر شناخت بر عالوه، تحقیقات این ماحصل

، زیست محیط، متالوژيو  مواد چون ییهارشته در الکتریک دي تخلیه پالسما براي بسیاري کاربردهاي ابداع

  (Kogelschatz U. et ol 2002 )  شد پزشکی و شیمی، لیزر

                                                      
1 Dielectric Barrier Discharge 
2 Siemens 
3 Andrews 
4 Tait 
5silent discharge  
6 Warburg 
7 Becker 
8 Otto 
9 K. Buss 
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بدون  است فعالهاي گونه و الکترون حاوي که است این تعادلی غیر پالسماي جذابهاي ویژگی از یکی

 با گاز برخورد فرآیند وارد انرژي پرهاي الکترون پالسما نوع این در زیرا. بشود زیاد زمینه پس گاز دماي آنکه

ي هامنجر به باال رفتن نرخ واکنش دهند کهمی افزایش را انگیختگی بر و یونیزاسیون و شوندمی زمینه پس

ه در است ک یاز جمله مباحث یدر پزشک کیالکتر يسد د هیتخلهاي کاربرد .پاك سازي در پالسما می شوند

 یپالسما در پزشک ياز جمله کاربردها. را به خود جلب کرده است پژوهشکران از ياریتوجه بس ریاخي دو دهه

درمان زخم و ، دنداني شهیو درمان ر یدندان پزشکها، سمیکرواورگانیاز م سطوحیی زدا يتوان به باکترمی

تواند در می پالسما سرد يتکنولوژ ایآو جواب دادن به این سوال که . کرد اشارهی سرطانهاي درمان سلول

 است که امروزه محققان یسوال نیا. به یکی از مباحث مهم و جذاب تبدیل شود کاربرد داشته باشد؟ یپزشک

 هايکدانیزیچند از ف یتن، شیپي حدود دو دهه. کنند تا به آن جواب مثبت بدهندمی سخت تالش يادیز

 يبراهاي خود را مطرح کردند: چه اتفاق ییابتداهاي شناسان جسور سوال ستیمهندسان برق و ز، کنجکاو

نده ز اگرماند؟می یزنده باق ایآ رد؟یممی ایسلول که در معرض پالسما قرار گرفته خواهد افتاد؟ آ کیي وارهید

و چه  ندیبیم یبیشود؟چه آس ایو اح میتواند دوباره ترممی ایآ ندیبب یبیاگر آس ند؟یبمی هم یبیآس ایبماند آ

 یجزئ ایپرسشها به طور کامل  نیاز ا یبه امروز بعض تا شوند؟می به سلول بیاز پالسما سبب بروز آس یعوامل

 نیا. خوب است و هم بد هم تیوضع نیا. کامل است ریتصو کیي هیبه ته ازیاما هنوز ناند، دهیبه جواب رس

ي اصلهف یدر پزشک يابزار قابل کاربر کیکه هنوز از  نیا یول است خوب میابهامات را بدان نیکه پاسخ اکثر ا

بحث  یشگیهم تیبا توجه به اهم، سطوح با پالسما ییزدا ياثر باکتر انیم نیا در. ستیخوب ن میدار يادیز

از ده سال گذشته تا اي گسترده قاتیسبب شد که تحق، یعمومهاي و مکان هامارستانیبدر ونیزاسیاسترل

مقاوم شدن ، یمارستانیبهاي تواند گسترش عفونتمی تیاهم نیعلت ا. بشود انجام نهیزم نیکنون در ا

داول متهاي روش یاز طرف. در حال حاضر باشد هاعفونتتر عیو انتقال سر کیوتیب یآنتهاي به دارو هايباکتر

 یاستفاده و عوارض جانبهاي تیمحدود، و اشعه ییایمیمواد ش، استفاده از حرارت مانندیی زدا يدر باکتر

 طیگذار بر مح ریو تاث یماندن مواد سم یباق، در مواد حساس به حرارت یبیاثر تخر جملهاز. دارد ياریبس

  . بودن اشاره کرد ریگران بودن و زمان گ، کاربر يخطراستفاده برا، ستیز
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  :  منابع و مفاهیم 1-2

رژي ان، یابدمی دما افزایشهنگامی که . شودمی ن حالت چهارم ماده شناختهابه عنو، به طور کلی پالسما

گازي و هاي منجر به جداسازي اتم هاانرژي زیاد مولکول. دهدمی شود و حالت ماده را تغییرمی زیاد هامولکول

که  شامل الکترون و اي ناحیه. باردار مثبت میشودهاي و یون هاالکترون، در نهایت آزاد سازي ذرات باردار

اما درواقع پالسما شامل ذرات  ) .et ol, 2011)  Fridmanشودمی ست پالسما گفتهمثبت در حال تعادل اهاي یون

 UVهاي فعال و فوتونهاي اتم، آزادهاي رادیکال، برانگیختههاي و مولکول هااتم، )هایون–باردار (الکترون 

بر حسب دمایی . تواند خواص متفاوتی را براي آن تعریف کندمی است که وجود این عوامل در فضاي پالسما

در اینجا به طور . تقسیم بندي کرد 11و گرم10پالسماي سردي توان آن را به دو دسته، میکه پالسما دارد

  (Fridman , 2008 ) شودمی آن بررسیهاي یک از ویژگیخالصه هر 

  

 گرم يپالسما 1-2-1

موال این پالسماي گرم که مع، گاز بیشترهاي و مولکول هابرخورد بین الکترون، گازي با فشار باالهاي در تخلیه

از بیشتر گهاي که فشار باالاست و برخورد بین الکترودها و مولکول، قوسی  یا فرکانس رادیوییي توسط تخلیه

  (Becker et ol, 2005). افتدمی اتفاق، است

  است:رقرار ) بر آن حاکم و رابطه زیر ب���در این حالت شرط تعادل ترمودینامیکی جایگزیده ( 

�� ≈ ��                                        )1-1(  

این نوع . گازي موجود در پالسما هستندهاي یون و اتم، به ترتیب دماي الکترون، �Tو  �T	،��که در اینجا  

 . کندمی کلوین تغییر 30000تا  2000دمایی آن از  ي نامند که گسترهمی پالسماي گرم، پالسما را

(Fridman, 2008)   

  

  پالسماي سرد  1-2-2

، نیست کافیي ازهاندگاز بهاي و مولکول هاآهنگ برخورد بین الکترون، گازي با فشار پایینهاي در تخلیه

 ،چنان که ذرات پر انرژي را بیشتر. گاز وجود داردهاي و مولکول هابنابراین یک تعادل غیر دمایی بین الکترون

                                                      
10Cold Plasma 
11 Hot Plasma 
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در  ،به شدت باالتر از ذرات سنگین پالسما خواهد بود هادهند و در نتیجه دماي الکترونمی تشکیل هاالکترون

  شود می زیر بیاني دمایی بین ذات توسط رابطهي این حالت رابطه

 )1-2(   �� ≫ T� > T�	  

در . پالسما هستندگازي موجود در هاي یون و اتم، به ترتیب دماي الکترون، �Tو  �T	،��که در اینجا  

کلوین برسد اما دماي گاز نزدیک به دناي اتق  20000تواند تا می دماي الکترون براي مثال، ین نوع پالسما

کلوین  400تا  300دمایی آن بین ي نامند که گسترهمی این نوع پالسما را پالسماي سرد. ماندمی باقی

  .(Fridman A, 2008)است

 

  بندي پالسماي اتمسفري سرد تقسیم -1-3

  کرد: يبند میتوان به سه نوع تقسمی سرد را ياتمسفر يپالسما

  

  : 12پالسماي مستقیم. 1

د از بنابراین جریان الکتریکی بای. رودمی در آن پوست یا هر بافت دیگر به عنوان الکترود ثانویه به کار 

تابش از  در این نوع. سد دي الکتریک استي تخلیه بیشترین استفاده از این پالسما در منابع. بدن عبور کند

  . آزاد وجود دارندهاي عوامل فعال شده و رادیکال، پالسما تمام عوامل موجود در پالسما اعم از ذرات باردار

  

  :13پالسماي غیر مستقیم. 2

بزارهاي اشود و می شود و سپس با یک فشار گازي به محیط مورد نظر منتقلمی بین دو الکترود تولید 

در این نوع پالسما تابش و حرارت ناچیز . شومی را شامل 15پالسماییهاي مشعل، 14متفاوتی از سوزن پالسمایی

هم چنین اثر ذرات باردار را نیز . کندمی است زیرا شدت آنها تا رسیدن به سطح نمونه به مقدار زیادي افت

لذا . شوندمی کوتاه است و به سرعت بازترکیبتوان ناچیز در نظر گرفت زیرا طول عمر آنها می چنین

  اند. آنها با طول عمر زیاد است که مستقیما با سطح در تماسهاي رادیکال

  :16پالسماي هیبرید. 3

                                                      
12 Direct Plasma 
13 Indirect Plasma 
14 Plasma Needle 
15 Plasma Torches 
16Hybrid Plasma  
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این نوع از پالسما با به کار گیري . ) است2نوع (هاي ) با ویژگی1تلفیقی از تکنیک تولید پالسما نوع ( 

آید که مقاومت الکتریکی بسیار کمتري نسبت به پوست دارد بنابراین می الکترود توري زمین شده به دست

  . )Kong et ol, 2009 (کند می فلزي عبور هاي عمال تمام جریان از سیم

  

  الکتریکیي تخلیه 1-4

وسط ت، تخلیه هواي یک محفظههاي با فشار کم را از زمان پیدایش روشهاي الکتریکی در گازهاي تخلیه

با باردار کردن ، 1750ي فرانسیس هوکسبی اولین کسی بود که در حدود دهه. شناختند، میخالهاي پمپ

 ،خال آن روزگار مکیده شده بودهاي پمپي که هواي درون آن به وسیلهاي الکتروستاتیکی یک حباب شیشه

  . (Kong  et ol, 2009 )الکتریکی را به طور مصنوعی ایجاد کردي تخلیه

. ایدگازي به وجود بیي افتد که جریان الکتریکی در داخل مادهمی زمانی اتفاق، الکتریکی گازي تخلیه

سبت بررسی منحنی تغییرات ولتاژ ن، رودمی الکتریکی به کارهاي یی که در تقسیم بندي تخلیههایکی از روش

منحنی  ، 1-1همانند شکل ، براي یک تخلیه الکتریکی با دو الکترود تخت موازي. به شدت جریان تخلیه است

روي آن منحنی نیز  هانشان داده شده است و انواع مختلف تخلیه، 2- 1جریان در شکل –تغییرات ولتاژ 

 کلی تقسیم کرد : ي توان به سه منطقهمی تخلیه راي ناحیه. اندمشخص شده

 

  
 الکتریکیي ایجاد تخلیهي شماتیکی از نحوه :1-1شکل 
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خالء

تیوب تخلیھ الکتریکی

پالسما

منبع تغذیھ
I ولتاژ باال

V

کاتیون
)یون مثبت(

آنیون
)الکترون (

الکترودھا

کاتدآند

مقاومت متغیر
 باالست

متصل
 بھ پمپ 

خالء

منبع تغذیھ
I ولتاژ باال

V

کاتیون
)یون مثبت(

آنیون
)الکترون (

الکترودھا

کاتدآند

مقاومت متغیر
 باالست

متصل
 بھ پمپ 

خالء

تیوب تخلیھ الکتریکی

پالسما
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 گاز همانند یک عایق نسبتا خوب رفتار، بسیار ناچیزهاي براي اختالف پتانسیل :17تاریکي تخلیه. )1(

تخلیه در غیاب گسیل فوتوالکتریکی و گسیل گرمایونی از ي بین دو الکترود لوله، اما با این وجود. کندمی

ا گاز و یهاي و یا مولکول هاشود که ناشی از یونیده شدن اتممی جریان بسیار مختصري ایجاد، داغهاي کاتد

عادي و کم اعمال هاي لذا زمانی که اختالف پتانسیل. تخلیه توسط عوامل خارجی استي بخار موجود در لوله

 "رد نمی شود  این ناحیه را   هادر لوله هیچ اتفاق قابل توجهی روي نمی دهد و جریانی بین الکترود، شود

یابد در می شدت جریان به طور ناگهانی افزایش، ولتاژ باالتري اعمال شودتا اینکه ، گویندمی  "اشباعي ناحیه

ولتاژ  این ولتاژ خاص معروف به. ماندمی تخلیه تقریبا ثابتي حالی که اختالف پتانسیل بین دو الکترود لوله

، ارندکافی انرژي د يازهاندتولید شده براي ایجاد یونش بههاي الکترون هادر این گونه تخلیه. ) است��شکست (

شدت . یابدمی جریان تخلیه به تدریج افزایش، ثانویه دایما در حال تولیدندهاي و چون بر اثر یونش الکترون

��10جریان در این محدوده چیزي در حدود  − ماند  و هیچ گونه می آمپر است و ولتاژ تقریبا ثابت  ��10

ي تخلیه"ا ر هابه همین دلیل گاهی اوقات این گونه تخلیه. وندتخلیه در این شرایط گسیل نمی شي نوري از لوله

  et ol (. rBecke, 2005( .نامندمی "18تاونزندي تخلیه "یا   "تاریک

 

  : نمودار منحنی تغییرات جریان بر حسب ولتاژ2-1شکل 

براي  اختالف پتانسیل مورد نیاز، اگر شدت جریان تخلیه را افزایش دهیم :19نورانیي تخلیه )2(

د تا اینکه کنمی شدت جریان تخلیه شروع به افزایش، با این افت ولتاژ. کندمی نگهداري تخلیه شروع به کاهش

ي در چیز، جریان تخلیه در این شرایط. گویندمی این نوع تخلیه را زیر هنجار. رسدمی ولتاژ به مقدار ثابتی

                                                      
17Dark Discharge 
18 Townsend Discharge 
19 Glow Discharge 
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براي مدت زمان نسبتا کوتاهی ولتاژ ، مجدد جریانسپس با افزایش . حدود چند دهم یا صدم میکرو آمپر است

 "ا این ناحیه ر، تخلیه مشاهده کردي مرئی را در لولههاي توان گسیل نورمی در این حالت. ماندمی ثابت باقی

اختالف پتانسیل ضروري ، با افزایش شدت جریان تخلیه، فرآیندي در ادامه. گویندمی " 20نورانی نرمالي تخلیه

شدت جریان . ت معروف اس " 21نورانی  غیرنرمالي تخلیه "این ناحیه به ، یابدمی هداري نیز افزایشبراي نگ

 . چیزي در حدود چند میلی آمپر است هادر این نوع تخلیه

 

در ، کندمی به طور ناگهانی ولتاژ شروع به کاهش، با زیاد شدن مجدد جریان  :22قوسیي تخلیه. )3(

قوسی غیر ي تخلیه"را  هااین نوع تخلیه. شودمی تخلیه بیش از یک آمپري لولهاین حالت شدت جریان 

همچنین قابل ذکر است که ، چرا که در این حالت دماي الکترون و یون یکسان نیست، نامندمی " 23حرارتی

قوسی ي تخلیه"بعدي که به ي در ناحیه. مستقیم داردي در این ناحیه  پتانسیل با معکوس شدت جریان رابطه

، شودمی جریان نیز زیاد، دماي الکترون و یون تقریبا یکسان است و با افزایش ولتاژ، معروف است " 24حرارتی

  . (Roth, 1995 )همچنین پالسما نزدیک به تعادل ترمودینامیکی است

تخلیه  مختلففوق الذکر بستگی به پارامترهاي هاي شدت جریان و ولتاژ براي هر یک از تخلیهي گستره

اژ شکست و نیاز به ولتتر تخلیه الکتریکی بلندهاي براي مثال لوله. یی که به کار گرفته شده است داردهاو لوله

  . دارندتر کوتاههاي اختالف پتانسیل بیشتري نسبت به لوله

 

  الکتریکی در پالسماي تخلیه 1-4-1

  26پاشن در شکست الکتریکی و منحنی 25مکانیسم تاونزند 1-4-1-1

، تاوزند يتئور يمبنا. شد یانقرن نوزدهم ب یلدراوا J. S Townsendبنام  يتوسط فرد یدهپد ینا یحتوض

  . است یونی -الکترون يبرخوردها يیلهبه وس یونیزاسیون

                                                      
20 Normal Glow Discharge 
21 Abnormal Glow Discharge 
22 Arc Discharge 
23 Non-thermal Arc 
24 Thermal Arc 
25 Townsend  
26 Paschen Curve 
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میدان الکتریکی  بصورت ، �و ولتاژ مستقیم   �گاف ي در یک شکست الکتریکی بین دو صفحه با فاصله

� = به ، کنندمی تولید ��ي اولیه نزدیک کاتد جریان اولیههاي الکترون 3-1مطابق شکل . خواهد بود �/�

  کندمی بهمنی را تولیدي کند و پدیدهمی گاز پس زمینه را یونیزه، کنندمی سوق ندآ سمت

Fridman, 2008)(  

  
 : شکست تاونزند در یک گاف3-1شکل 

  

  28: مفهوم استریمر 27مکانیزم شکست اسپارك 1-4-1-2

شار الکترودي کوچک (في فقط در فشار تقریبا پایین و فاصله، مکانیزم شکست شبه همگن تاونزند

�اتمسفري و  < که  ،مکانیسم دیگري به نام اسپارك یا استریمر وجود دارد. باشدمی سانتی متر) کاربردي 	5

 شروع بهمنیي اولیه با پدیدهي در مرحله هااسپارك. افتدمی الکترودي زیاد و فشارهاي باال اتفاقهاي در فاصله

  . افتدمی شوند  و  شکست آنها توسط مسیرهاي باریک اتفاقمی

بسیار نازك است که به سرعت در بین دو الکترود منتشر شده و شامل ي استریمر یک کانال یونیزه شده

همن این ب. شدید استي یاي یک بهمن اولیهتوان گفت بقامی باشد کهمی باردار با بار مثبتي یک دنباله

. گرددیم در مجاورت بهمن اولیهاي ثانویههاي شود که باعث تولید بهمنمی ییهاهمچنین منجر به تولید فوتون

ت اولیه باردار مثبي تولید شده در بهمن ثانویه توسط یک میدان الکتریکی قوي به داخل دنبالههاي الکترون

 . شوندمی بین الکترودها منتشر، یجه آنکه استریمرهاي با سرعتنت. شودمی کشیده

                                                      
27Spark Breakdown 
28 Streamer Concept 
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، (��)exp، بهمنیي هنگامی که بار تولید شده در پدیده. آورده شده است 5-1انتشار بهمنی در شکل 

باعث ، شودمی اضافه ��کند که با میدان خارجی  اعمال شده می تولید، ��شود میدان الکتریکی می بزرگ

  . شودمی بهمنیي میدان در نزدیکی پدیدهتغییر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و کاتد اند: شکل گیري بهمن در فاصله بین4-1شکل

 

را  این بارها یک دوقطبی. دهدمی شود و یونیزاسیون را تحت تاثیر قرارتر میاین اثر با تولید بارها قوي 

 اي فاصله. در انتهاي بهمن حضور دارندمثبت هاي در سر بهمن در حالی که یون هاالکترون، دهندمی تشکیل

تا زمانی که میدان الکتریکی . می گویند،  ��α، جدا هستند را طول یونیزاسیون هاکه در آن الکترودها از یون

αضریب یونیزاسیون برابر خواهد بود با ، خارجی به طور ضعیفی منحرف شده باشد = اما هنگامی . (��)�

 ضریب یونیزاسیون و توزیع بار فضایی بهمن به میدان الکتریکی وابسته، شودمی انحراف از میدان اولیه زیاد

 . شودمی

 تولید ��از تر شوند و میدان قويمی با یکدیگر جمع، که در سر بهمن هستند ��و  ��میدان الکتریکی 

تیجه آن که میدان هم جهت نیستند و ن، بین دو بار مخالفي در حالی که این دو میدان در ناحیه. کندمی

 . کنندمی اعی نیز تولیدشعي یک مولفه هاقابل ذکر است که این میدان. کندمی تولید ��ضعیف تري از 

  

  



11 

 

(الف) میدان الکتریکی خارجی و میدان ناشی از بارها به ، : تغییرات میدان الکتریکی در یک بهمن 5-1شکل 

 دو میدان خارجی و بارها(ب) ترکیب اند، صورت جداگانه نمایش داده شده

  

روند و تنها بارهاي مثبت می از بین ندآ در داخل الکترود هاالکترون، رسدند میآ هنگامی که بهمن به

  . )6-1مطابق با شکل(، مانندمی هستند که در داخل گاف باقی

  
الکتریکی خارجی و میدان (الف) میدان ، رسداند میتغییرات میدان الکتریکی هنگامی که بهمن به :6-1شکل 

  (ب) ترکیب دو میدان خارجی و بارهااند، ناشی از بارها به صورت جداگانه نمایش داده شده

  

ا نازك بهاي کانال، تواند استریمرمی در این حین یک بهمن اولیه در میدان الکتریکی بسیار قوي

، شکستي در پدیده. الکترود تشکیل شود تواند در یک یا دو جهتمی استریمر. ایجاد کند، یونیزاسیون ضعیف

 ترودتواند میدان الکتریکی که به الک، میاستریمر با رسانندگی خود. کندمی به سمت کاتد رشد ندآ استریمر از

  . ) (Fridman et ol, 2011 یونیزاسیون  و جریان را تغییر دهدي رسد و همچنین درجهمی

  

  30و منفی 29مثبتهاي استریمر 1-4-1

 ونیزاسیونیبا ییکانال پالسما کیکند و تیرا تقو یخارج یکیالکتر دانیم تواندیم هیبهمن اول کی

به  مریترکه کانال اس یهنگام. کنددو الکترود رشد  نیبه سرعت ب تواندیم مریاستر نیکند که ا دیتول فیضع

گذار  مریبهمن به استر نکهیا يبرا. دهدیم لیو اسپارك تشک ابدییم شیافزا انیجر، شودیها متصل مالکترود

، باشند )سهیمرتبه (قابل مقا کیاز یخارج یکیالکتر دانیبهمن با م یداخل یکیالکتر دانیم دیبا، انجام دهد

                                                      
29 Positive streamer 
30 Negative streamer 
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 افتد که بهمن بهمی اتفاق یگذار زمان، که گاف کوچک باشد یهنگام. باشد یمقدار بزرگ αd  دیمثال با يبرا

ده به سمت کاتد رشد کر ندآ که از مریاستر نیا، کوچک باشد هیدو گاف در تخل نیب ياگر فاصله. برسد ندآ

همن به گذار ب، اما اگر گاف و ولتاژ بزرگ باشند. ندیگویم "مثبت مریاستر" ای"به کاتد  افتهیجهت "است را 

 "ینفم مریاستر "  ای" ندآ به افتهیجهت "افتد که به آن می اتفاق ندآ از ادیز يدر فاصله تواندیم مریاستر

 . ندیگویم

همن که توسط ب يپرانرژ يهافوتون. کرد انیب توانیم ریمثبت به صورت ز مریاستر لیتشک زمیمکان

حالت  نیدر ا. شوندیم هیبهمن ثانو جادیکه منجر به ا آورندیبه وجود م ونیزاسیونیفوتو اندشده دیتول هیاول

شبه  ییاکانال پالسم کیو شودیم دهیکش هیبهمن اول یونی يبه داخل دنباله هیاز بهمن ثانو یناش يهاالکترون

ت در مثب مریاستر. شودیم مریو باعث رشد استر شودیمراحل تکرار م نیا، تیدر نها. کنندیم دیتول یخنث

 کی به صورت مریاستر. است ادیز یکیالکتر دانیمثبت و م يکه تعداد بارها ییجا، شودیآغاز م دآن یکینزد

 اریبس دآن سر سوزن یکیالکتر دانیم. است يریدر حال شکل گ ندآ که از طرف شودیسوزن رسانا ظاهر م

  . شودیدر جهت کاتد م مریاستر عیباالست که منجر به انتشار سر

  

  
  مثبت مریاستر انتشار) ب(، مریاستر سر یکیالکتر دانیم)الف(، مثبت مریاستر از یشینما 7-1شکل  

سیدن قوي باشد که قبل از راي ازهاندافتد که بهمن اولیه بهمی استریمر منفی زمانی بین الکترودها اتفاق

  . قوي شده باشد ندآ به
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  مریاستر سر یکیالکتر دانیم) ب(، یمنف مریاستر انتشار) الف(، یمنف مریاستر از یشینما 8-1شکل 

  

ثبت م مریانتشار اگر در جهت کاتد باشد مانند استر زمیمکان، کندیدر دو جهت رشد م یمنف مریاستر

، هیبهمن اول يهاحالت الکترون نیاما در ا. مشابه است زین دآن در جهت مریرشد استر زمیمکان. کندیعمل م

 شودینم دیها تولتوسط فوتون یینهابه ت نجایدر ا هیبهمن ثانو. کندیم یرا خنث هیبهمن ثانو یونی يدنباله

 (Fridman et ol, 2011. کنندمی کمک نهیزم نیدر ا زیقرار دارند ن هیبهمن اول يکه در جلو ییهابلکه الکترون

(  

  

  31قانون پاشن 1-5

به صورت میانگین تعداد برخوردهاییونیزان توسط یک  �همان طور که در بخش قبل گفته شد ضریب 

پس . شودالکتریکی تعریف میمتر از سوق خود در جهت میدان الکترون دریک سانتی
1

�
میانگین فاصله طی  

، یردگولی همه برخوردهایی که توسط الکترون انجام می. شده توسط الکترون در بین دو برخورد یونیزان است

بنابراین در اینجا باید فاصله آزاد میانگین را تعریف کنیم که به صورت . شودلزوما به یونیزاسیون منجر نمی

 )د شوبیان می، باشدکه لزوما این برخوردهایونیزان نمی، هاي خنثیو برخورد الکترون با اتمفاصله بین د

Massy et ol, 1952) . اگر فاصله آزاد میانگین را باλ  نشان دهیم انرژي که الکترون در فاصله بین دو برخورد

بایستی به  �بنابراین . تریکی استمیدان الک Eبار الکترون و  eکه در آن . شودمی eEλکند برابر با کسب می

                                                      
31 Paschen 
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باید متناسب با تعداد برخوردهاي الکترون(همیونیزان وهم  �هم چنین . این انرژي بستگی داشته باشد

متناسب با فشار گاز  �این بدان مفهوم است که در دماي ثابت . ها دریک واحد طول باشدبا اتم غیریونیزان )

  توان نوشت:بنابراین می. است

)1-3                                                                                            (  � = ��(λeE)  

این  شود وهم چنین با افزایش فشار فاصله آزاد میانگین کم می. باشدیک تابع نامعلوم می�	که در آن 

  پس. متناسب با عکس فشار است λیعنی این که 

)1-4      (                                                                                           � = ��(
��

�
)  

  توان به شکل زیر نوشت:معادله باال را می، مقداري ثابت است �چون 

)1-5                                                                                                    (
�

�
= �(

�

�
)  

ورد را به صورت زیر به دست آ Φتاوزند به صورت تجربی شکل تابع . یک تابع نامعلوم است Φکه دوباره 

  . بودکه براي بازه وسیعی از فشار و میدان الکتریکی صادق 

)1-6                                                                                               (�

�
= �e���/�  

ه باالتر ک γپارامتر . مقداري ثابت هستند که به گاز مورد استفاده بستگی دارند Bو  Aکه در معادله باال 

  پس. معرفی شد عالوه بر جنس الکترود ونوع گاز به میدان الکتریکی و فشار گاز نیز وابسته است

)1-7                                                                                                     (γ = g(
�

�
)  

ولتاژ شکست دریک میدان ، سی ولتاژ باالستقانون پاشن کهیکی از مهمترین قوانین در مهند

  . داندالکتریکییکنواخت را تابعی از فشار گاز و فاصله الکترودي می

Nدر معادله ، که در روابط باال بیان شد، γو  �با جاي گذاري  =
�

0
���

1��(����1)
  میتوان نوشت: 	

)1-8 (                                                                                             e���(
��

�� ) = 1 +
1

�(
��
�
)

  

.��یک میدان الکتریکی ثابت  چون براي � �� میدان شکست  ��ولتاژ شکست و  ��که در آن  =

  . توان معادله باال را به شکل زیر نوشتمی، است
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)1-9    (                                                                                     e
���(

��
��� )

= 1 +
1

�(
��
��
)

  

یعنی این  این. نیز ثابت باشد ��ثابت معادله باال هنگامی صادق است که  ��یک  توجه کنید که براي

نس الکترود خاص ولتاژ شکست تابع منحصر به فردي از حاصل یکنواخت و ج یک میدان الکتریکیmکه براي

در  ��و  ��رابطه بین . شودباشد که به عنوان قانون پاشن شناخته میضرب فشار در فاصله الکترودي می

ولتاژ شکست کمینه  ��یک مقدار  شود برايهمان طور که در شکل دیده می. نشان داده شده است 9-1شکل

یابدیا به هاي خنثی افزایش میهاي الکترون با اتم)تعداد برخورد ��(minاز تر براي مقادیر بزرگ. باشدمی

یابد و در نتیجه انرژیی را که الکترون در فاصله بین دو برخورد کسب تعبیري فاصله آزاد میانگین کاهش می

شود و براي ایجاد فروشکست ون کم میو به دنبال آن احتمال یونیزاسی �بنابراین ضریب . شودکند کم میمی

)انرژي کسب شده توسط الکترون افزایش  ��(minاز تر براي مقادیر کوچک. باید ولتاژ اعمالی را افزایش داد

 شود همین مسئله غالبها کم میکند ولی چون تعداد برخوردیافته و طول آزاد میانگین نیز افزایش پیدا می

  . شودو در نتیجه افزایش ولتاژ شکست می �شده و باعث کاهش ضریب 

 

  pd به شکست ولتاز یوابستگ 9-1شکل 

  

  کمینه ولتاژ تخلیه الکتریکی 1-6

�از رابطه  �با قرار دادن  = ��(
��

�
�در عبارت معیار تاوزند براي تخلیه الکتریکی  ( ���� − 1� =   و 1

.��جایگذاري  � ��   خواهیم داشت:  =

)1-10 (                                                                                           Apd�
��

��

�� = ln	(1 +
1

�
)  
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  و با بازنویسی معادله باال داریم:

)1-11 (                                                                                                    �� =
���

��	(
���

���1�
1

��

)
  

  . دهیمگیریم و مساوي صفر قرار میمشتق می pdاز رابطه باال نسبت به  ���	��براي به دست آوردن 

)1-12     (                                                                         �

��	(
���

��	(1�1 �� )
)
−

�

���
���

���1�1 �� �
�

2
= 0  

  دهد:که نتیجه می

)1-13                                                      (                                 ln �
���

���1�1 �� �
� = 1  

  توان از عبارت باال به دست آورد کهو به سادگی می

)1-14                     (                                                           (��)��� =
�

�
ln	(1+

1

�
)  

  آید:کمینه ولتاژ شکست به شکل زیر به دست می  9-1قرار دادن معادله باال در رابطه  و با

)1-15 (                                                        ��	��� = �
�

�
ln �1+

1

�
� = 2. 718 �

�
ln	(1 +

1

�
)  

 

 از بین رفتن الکترونهاي مکانیزم 1-7

ي موجود هااز بین رفتن الکترون، شودچنان که فرایند یونیزاسیون باعث فرو شکست محیط گازي میهم

بازترکیب و جذب دو پدیده موثر در فرآیند . شوددر فاصله الکترودها نیز باعث افزایش خاصیت عایقی گاز می

  . پردازیمها میبحث درباره آنکاهش چگالی الکترونی هستند که در ادامه به 

  باز ترکیب 1-7-1

باشد تمایل براي بازترکیب این ذرات هاي منفی میهاي مثبت و الکتروندریک گازیونیزه که شامل یون

شی انرژي جنب، شوداخته میاندوقتی که یک الکترون توسط یون گیر. و تبدیل آن به ذرات خنثی وجود دارد

ي (ذرات) سومی خواهد بود که یا خنثی هستند ویا برانگیخته بوده و ها ذرهصل آنخود را از دست داده و حا
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 ايتواند بازترکیب تجزیهبازترکیب خود می. شودمی �و این فرآیند باعث کاهش ضریب . کنندفوتون ساطع می

  . که فرم کلی آن به صورت زیر است باشد

)1-16                                       (                                             �
2
� + �	 → � + �∗  

یا بازترکیب تابشی که در آن اتم یونیزه شده با الکترون ترکیب شده و نتیجه آن اتم خنثی و فوتون  و

  . باشدتابشی می

)1-17                                                                                      (�� + �	 → � + ℎ�  

ترین مکانیزم در از بین رفتن الکترون دریک پالسماي ضعیف یونیزه یعسراي فرآیند باز ترکیب تجزیه

پالسمایی است که در آن کسر کوچکی پالسماي ضعیف یونیزه شده . (Mc. Damel et ol, 1993) شده است

چون در این حالت دماي گاز پایین است و . باشدو دماي پالسما نیز پایین می اندهاي گازیونیزه شدهاز مولکول

ی سبب هاي مولکولدر این فرآیند الکترون با برخورد بایون. هاي مولکولی تشکیل شده استازیون عموماًپالسما 

صرف بر انگیخته کردن اتم  عموماًانرژي آزاد شده . چسبدهاي آن میه و به یکی از اتمشد هاآنتجزیه مولکول 

  . شودمی

هاي این گازها اتمد؛ و این فرآیند حتی در پالسماي ضعیف یونیزه شدهی گازهاي نجیب هم وجود دار

  . آورندطی فرآیند برخورد سه تایی یونهاي شبه پایدار به وجود می

)1-18          (                                                                     A� + A + A	 → A
2
� + A	        

�تري مثل هاي پیچیدهدر گازهاي دیگریون
4
�و  �

4
در گازهاي نجیب مانند . دممکن است به وجود بیای �

  . افتدمیمرتبه نسبت به گازهاي دیگر کندتر اتفاق  100تا  10) 1-16هلیوم فرآیند (

و ، افتدمکانیسم باز ترکیب تابشی هم که در پالسماي ضعیف یونیزه شده با احتمال پایینی اتفاق می

10سطح مقطع آن از مرتبه
21
��

ضریب بازترکیب از  ) .Mc. Damel et ol, 1993( است �2

10	مرتبه
�12 ��

�3

�
10عنی ي

6
 در حالت پایه اتم معموالًالکترون . باشداي میمرتبه کندتر از مکانیسم تجزیه 

ولی احتمال ترکیب در گذارهاي بر . کنداز خود ساطع می 	��	10	افتد و فوتونی با انرژي از مرتبه گیر می

. شودنانومتریعنی طیف مرئی هم تابش می  700تا  400هاي انگیخته هم وجود دارد و در این صورت طول موج

کند اما توجیه کننده طیف تابشی پالسما اگرچه این مکانیسم در از بین بردن الکترون نقش مهمی ایفا نمی
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  . است

  جذب 1-7-2

. دشونمیهاي منفی تبدیل هاي) خنثی با جذب یک الکترون به یونهاي (مولکولدر فرآیند جذب اتم

علت آن این حقیقت است که این . ها باالستآناکسیژن و گوگرد گازهاي هستند که جذب در ، هالوژنهايگاز

ترین مدار الکترونی خود فقط یک یا دو الکترون نیاز دارند تا که ساختار الکترونی مجاز را گازها در بیرونی

. نندهاي منفی پایداري تولید کتوانند یونهاي نجیب شوند و به این ترتیب میتکمیل کرده تا که شبیه گاز

ها دارند بنابراین به موثري پذیري خیلی کمی نسبت به الکترونلید شده هم چون تحركهاي منفی تویون

تفاق این پدیده هنگامی که در نزدیکی کاتد ا. هاي ثانویه به وسیله برخورد نیستندها در تولید الکترونالکترون

توصیفات  با این. کنددا نمیهاي ثانویه پیکند چون فرصتی براي تولید الکترونافتد اهمیت زیادي پیدا میمی

و باید در روابط مربوط به تئوري تاوزند و استریمر به جاي ضریب . شودمی �پدیده جذب باعث کاهش ضریب 

�از ضریب  � −   . دباشالذکر میهاي فوقضریب از بین رفتن الکترون ناشی از همه پدیده �استفاده کنیم که  �

  تخلیه الکتریکی در آب 1-8

تخلیه الکتریکی مایعات به علت چگالی باالي آنها و ، گیردالکتریکی معموال در گازها صورت می تخلیه

و بنابراین به میدان الکتریکی خیلی قوي اي با این حال ، باشدها محدود میپویش آزاد میانگین کوتاه الکترون

دانی کمی بلکه در می، فوق العاده قويتواند بدون نیاز به میدان الکتریکی تخلیه الکتریکی در مایعات نیز می

تواند به وسیله این پدیده می. انجام گیرد، تر از میدان شکست در گاز مولکولی در فشار اتمسفريقوي

. وددر مایعات توضیح داده ش "هاترك"ها و شبه هاي القاي الکتریکی مختلف در تشکیل میکرو حبابمکانیسم

هاي هالکترودها و با هندس. له یک منبع تغذیه پالسی ولتاژ باال پایدار شوندتوانند در آب به وسیها میتخلیه

  . گیرندمختلفی براي تولید پالسما در آب براي پاکساري آب مورد استفاده قرار می

  پالسما در آبهاي و مشخصات تخلیه هامکانیزم 1-8-1

بندي شوند: تواند به دو گروه طبقهمی هاي تخلیه و شکست پالسما در مایعات (به ویژه در آب)ممکانیز

اي از فرآیند حباب زدن و یک فرایند الکتریکی است و دومین مورد تخلیه در آب به عنوان نتیجه، اولین گروه

  . یافته مانند جرقه یا اسپارك استفرایند را به تخلیه جزئی و تخلیه کامل گسترش
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chemistry and medicine. In order to study the effect of DBD plasma on bacteria, we study 
its inactivating influence on E. coli. These bacteria are important in the food industry, 
hospital infections and burning and chronic ulcer`s infection. The effects of the exposure 
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Keywords :Atmospheric plasma, ATP, AFM, Coronal barrier discharge, DBD, E. coli, 

Non-thermal plasma, Sterilization.  

 
 
 

   



20 

 

 
 

 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

 
Faculty of sciences 

Department of Physics 

 
Thesis submitted in partial fulfilment of the requirments for the degree of M. Sc  in Plasma 

Physiscs 

 
Title: 

Manufacturing of Plasma Probe Applicable in Plasma Medicine  
 

 

Supervisor: 

Dr. Naser Sepehri-Javan 
 

Dr. Hamid-Reza Gomi 
 

Advisor: 
 

Dr. Asadollah Asadi 
 

Dr. Ezzat Noori 
 

 

By: 

 
Hesam Abdolhoseinnia 

 
 
 

 

 
February-2017 

 


