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چكیده
 بدین منظور برای.در این مقاله پارامترهای پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن با استفاده از سامانه پروب النگمویر اندازهگیری گردید
 الکترود مورد استفاده در این سامانه یک. قسمت های مختلف پروب النگمویر طراحی و ساخته شد،اندازهگیری این پارامترها در توکامک دماوند
 مدار الکتریکی طراحی شده برای این سامانه قادر است تا ولتاژ و. میلیمتر ا ست6  و0/1 مفتول از جنس تنگستن با قطر و طول به ترتیب
. کیلوهرتز را تولید نماید10  هرتز الی10  آمپر را تأمین نماید و میتواند پالسهای مثلثی در بازه فرکانسی1  ولت و400 جریان بهترتیب
 در، بهو سیله دو الکترود که در قسمت تحتانی توکامک دماوند وجود دارد،پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن بهمنظور پاکسازی محفظه خأل
 جریان عبوری از، ولت350  الی200  با اعمال ولتاژ به الکترود پروب در بازه. تور تولید میگردد10-3  آمپر و فشار1/5  جریان، ولت450 ولتاژ
 پتانسیل پالسما و، چگالی پالسما، دمای الکترونی. پارامترهای پالسما مشخص میشود، ولتاژ-پروب اندازهگیری و با تحلیل مشخصه جریان
1/17×1015 ، الکترونولت5/8 طول دبای پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن که با استفاده از این سامانه اندازهگیری شده است بهترتیب برابر با
. میکرومتر میباشد523 ولت و236 ،بر متر مکعب
 چگالی پالسما، دمای الکترونی، پروب النگمویر، توکامک، تخلیه درخشان:کلیدواژهها
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Abstract
In this paper, the plasma parameters of hydrogen glow discharge were measured using Langmuir probe
system. To measure these parameters in Damavand tokamak, different parts of the Langmuir probe were
designed and fabricated. The electrode used in this system is a tungsten wire with diameter and length of
0.1 and 6 mm, respectively. The electrical circuit constructed for this system is capable of supplying
voltage and current in the order of 400 V and 1 A, and can produce triangular pulses in the frequency
range of 10 Hz to 10 kHz, respectively. Glow discharge hydrogen plasma, which is used for vacuum
vessel cleaning and conditioning, is produced by two electrodes located in the lower part of the
Damavand tokamak with the voltage of 450 V, current of 1.5 A and pressure of 10 -3 Torr. By applying
voltage to the electrode of probe, in the range of 200 to 350 V, the current drawn from the probe was
measured. By interpreting the current-voltage characteristic, the plasma parameters were determined. The
electron temperature, plasma density, plasma potential, and Debye length of the hydrogen glow discharge
measured using this system are 5.8e V, 1.17×10 15 m-3, 236 V and 523 μm, respectively.
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 .1مقدمه

پارامترهای پالسما وجود داشته باشد .لذا وجود یک ابزار

دستیابی به پالسمای با کیفیت از مهمترین مسایل در

تشخیصی معتبر که در حین فرایند تخلیه درخشان بتواند

توکامکها میباشد .مسایل مختلفی سبب میشوند تا کیفیت

پارامترهای پالسما را اندازهگیری نماید ،ضروری است .یکی از

پالسما در طول زمان کاهش پیدا کند که در این بین

مهمترین و شناختهشدهترین ابزارهای تشخیصی برای

برهمکنش پالسما با دیواره نقش تعیینکنندهای را ایفا میکند.

اندازهگیری پارامترهای پالسما در رژیم تخلیه درخشان

برخورد یونهای پر انرژی با دیواره محفظه سبب میشود تا

پروبهای النگمویر میباشد [ .]8-6از طرف دیگر ،پروبهای

اتمهای دیواره کنده شده و به داخل محفظه وارد شوند .از آن

النگمویر در دسته اساسیترین ابزار برای اندازهگیری

جا که جنس مواد بهکار رفته در دیواره توکامکها بیشتر از

پارامترهای پالسمای لبه در دستگاههای محصورسازی

عناصر سنگین همچون تنگستن ،مولیبدن و استیل تشکیل

مغناطیسی میباشند .لذا ،عالوه بر اندازهگیری پارامترهای

میشود ،برهمکنش این مواد با یونهای پر انرژی پالسما و

پالسمای تخلیه درخشان میتوان در گامهای بعدی از این ابزار

سپس ورود آنها به داخل پالسما بهشدت موجب سرد شدن و

اندازهگیری برای تعیین پارامترهای پالسمای لبه در زمان

در نهایت از دست رفتن پالسما میشود .عالوه بر این،

محصورسازی مغناطیسی در توکامک دماوند نیز استفاده نمود.

برهمکنش پالسما با دیواره سبب گیراندازی یونهای پالسما

عالوه بر این ،در طراحی اولیه توکامک دماوند یک پایه

درون دیواره میگردد .این اتمها در طول زمان دوباره از دیواره

نگهدارنده برای اتصال سامانه پروب النگمویر به داخل توکامک

جدا میشوند و وارد محیط پالسما میشوند که این موضوع

نیز تعبیه گردیده است .لذا این دالیل سبب گردید تا یک

خود نیز سبب کاهش کیفیت پالسما و اخالل در کنترل میزان

سامانه پروب النگمویر برای توکامک دماوند طراحی و ساخته

چگالی پالسما میگردد .از طرفی دیگر ،زمانی که توکامک در

شود تا بتواند در مرحله اول پارامترهای پالسمای تخلیه

فاز استراحت میباشد و محفظه خأل در تماس مستقیم با هوای

درخشان را اندازهگیری کند و در گامهای بعدی قادر به

محیط قرار میگیرد ،تعدادی از اتمهای موجود در هوای اطراف

اندازهگیری پارامترهای پالسمای لبه در زمان محصورسازی

جذب سطح داخلی توکامک میگردد که این موضوع سبب

مغناطیسی باشد .الزم به توضیح است تاکنون در داخل کشور

میشود تا ناخالصیهایی از قبیل کربن و اکسیژن در زمان

فعالیتهای ارزشمندی در جهت بررسی مشخصات پالسما با

تشکیل پالسما به محیط پالسما وارد شده و سبب کاهش

استفاده از این روش انجام گردیده است که در این بین میتوان

کیفیت ،تغییر چگالی و سرد شدن پالسما شوند .بدین منظور،

به فعالیتهای ذیل اشاره نمود .در پژوهشگاه علوم و فنون

آمادهسازی دیواره نقشی کلیدی و پراهمیت در کاهش میزان

هستهای ،بهوسیله ردیاب النگمویر ،دمای الکترونی و چگالی

ناخالصیها و بهبود کیفیت پالسما در توکامکها دارد .در طول

پالسمای تولید شده در میدان لیزر در مقیاس نانوثانیه تا

زمان ،روشهای مختلفی برای آمادهسازی دیواره در توکامکها

فاصلههای از مرتبه سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفت[ .]9هم

پیشنهاد شده که رایجترین و مؤثرترین آنها پاکسازی با تخلیه

چنین پروبهای النگمویر تکی و دوگانه برای اندازهگیری

درخشان میباشد [.]5-1

مشخصات پالسما در توکامک البرز واقع در دانشگاه صنعتی

تخلیه درخشان ،نوعی از پالسما است که با عبور جریان

امیرکبیر ،طراحی و ساخته شدهاند [.]15-10

الکتریکی از یک گاز تشکیل میگردد .این رژیم پالسما ،معموالً

در این مقاله در ابتدا به شرح اصول اساسی اندازهگیری

با اعمال ولتاژ بین دو الکترود در یک محفظه خأل ایجاد

پارامترهای پالسما با استفاده از پروب النگمویر پرداخته

میشود .استفاده از رژیم تخلیه درخشان در توکامکها بسیار

میشود و در ادامه طراحی و ساخت قسمتهای اصلی پروب

متداول میباشد و از مهمترین کاربردهای آن میتوان به

النگمویر بهمنظور استفاده در توکامک دماوند شرح داده

آمادهسازی دیواره با استفاده از روش پاکسازی تخلیه درخشان

میشود و در انتها ،پارامترهای تعیینشده پالسمای تخلیه

اشاره نمود .اجرای مؤثر و بهینه فرایند پاکسازی با تخلیه

درخشان هیدروژن توسط این پروب ارایه میگردد.

درخشان زمانی حاصل میگردد که شناخت خوب و درستی از
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،95شماره  ،1بهار  ،1400ص 29-21
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 .2پروب النگمویر

گردیده است .الزم به توضیح است که دلیل تفاوت میزان دو

نظریه پروب النگمویر در دهه  20میالدی توسط ایروینگ

کمیت  Vfو  Vpدر یک پالسمای معمولی (که ذرات باردار

النگمویر و همکارانش بیان گردید [ .]16اصول عملکرد یک

مثبت آن را یونها و ذرات باردار منفی را الکترونها تشکیل

پروب النگمویر بدین صورت است که با اعمال یک بازه ولتاژ به

میدهند) ،جرم کمتر الکترونها نسبت به یونها میباشد؛ در

الکترود پروب و اندازهگیری مقدار جریان الکتریکی عبوری از

چنین پالسمایی ،الکترونها (بهدلیل جرم کمترشان) دارای

پروب ،یک مشخصه جریان -ولتاژ بهدست میآید که با تحلیل

سرعت گرمایی بیشتری نسبت به یونها هستند .اگر چه یک

این مشخصه میتوان به دما و چگالی پالسما دست یافت

پالسما از لحاظ الکتریکی خنثی است و چگالی یونها و

[ .]18 ،17در ادامه به شرح مشخصه جریان -ولتاژ و نحوه

الکترونها نزدیک به هم میباشد ،ولی الکترونها بهدلیل اینکه

اندازهگیری پارامترهای پالسما پرداخته میشود.

سبکتر هستند ،زودتر از یونها به پروب میرسند .از آنجا که

شکل  1مشخصه جریان -ولتاژ پروب النگمویر را نشان

در پتانسیل شناوری  Vfهیچ جریان خالصی از پروب عبور

میدهد .محور افقی برحسب ولتاژ بایاسی است که به پروب

نمیکند ،پتانسیل شناوری  Vfباید نسبت به پتانسیل پالسما

اعمال گردیده است و با  VBنشان داده شده است و محور

 Vpکمتر (منفیتر) باشد تا سبب دفع الکترونها و جذب یونها

عمودی برحسب جریان عبوری پروب است که با  IPrنشان داده

گردد .جالب توجه است که در پالسماهایی که جرم ذرات باردار

شده است .بدیهی است که جریان عبوری پروب همواره

مثبت و منفی با یکدیگر برابر است (مانند پالسماهای

نشاندهنده مجموع جریانهای ذرات باردار یونی و الکترونی

تشکیلشده از الکترون و پوزیترون) مقدار دو کمیت  Vpو Vf

است .این مشخصه دارای چند نقطه و ناحیه مشخص است که

نیز دقیقاً با یکدیگر برابر هستند .نحوه یافتن دو کمیت  Vpو Vf

با استفاده از آنها میتوان از پارامترهای پالسما آگاه شد .زمانی

در یک پالسمای معمولی با استفاده از پروب النگمویر امکان

که ولتاژ بایاس نسبت به پتانسیل پالسما به میزان قابل توجهی

پذیر است؛ کمیت  Vfدر نقطهای که مشخصه جریان-ولتاژ،

کمتر باشد ،بهدلیل اینکه یونها اطراف پروب را بهطور کامل

محور افقی را قطع میکند (در پتانسیلی که جریان صفر آمپر از

احاطه میکنند ،جریان الکتریکی تقریباً به اشباع میرود و یک

آن عبور میکند) بهراحتی مشخص میگردد .همچنین

مقدار منفی و تقریباً ثابت را نشان میدهد .به این ناحیه ،که در

متداولترین روش برای اندازهگیری پتانسیل پالسما  Vpنیز

شکل « 1ناحیه ج» نامیده شده است ،ناحیه اشباع یونی گفته

بدین صورت است که باید خطوط راست مماس بر دو ناحیه

میشود .با افزایش ولتاژ بایاس ،یونها از اطراف پروب دفع

الف و ب را برونیابی نمود .نقطهای که این دو خط راست

میگردند .به این ناحیه ،که در شکل « 1ناحیه ب» نامیده شده

یکدیگر قطع میکنند در راستای محور افقیِ مشخصه جریان

است ،ناحیه گذار گفته میشود .با افزایش ولتاژ بایاس نسبت به

ولتاژ (شکل  ) 1دارای یک پتانسیل متناطر است که برابر با

پتانسیل پالسما ،الکترونها به سمت پروب جذب شده و با

پتانسیل پالسما میباشد [.]19

افزایش بیشتر ولتاژ ،بهدلیل اینکه الکترونها اطراف پروب را
بهطور کامل احاطه میکنند ،جریان الکتریکی مجدد به اشباع
میرود و یک مقدار مثبت و تقریباً ثابت را نشان میدهد .به این
ناحیه که در شکل « ،1ناحیه الف» نامیده شده است ،ناحیه
اشباع الکترونی گفته میشود .همچنین به پتانسیلی که میزان
جریان عبوری از پروب در آن پتانسیل ،صفر باشد (یعنی میزان
جریان الکترونی برابر با میزان جریان یونی باشد) پتانسیل
شناوری گفته میشود که در شکل  1با  Vfنشان داده شده
است .یکی دیگر از پارامترهای مهم« ،پتانسیل پالسما» است و
برابر با میزان پتانسیلی است که پالسما نسبت به دیوارههای
محفطه دارا میباشد .این کمیت ،در این مقاله با  Vpمشخص
مجله علوم و فنون هستهای
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در مشخصه جریان -ولتاژ پروب النگمویر ناحیه گذار از
اهمیت باالتری برخوردار است .همانطورکه در شکل 1
مشاهده میشود رابطه جریان و ولتاژ در ناحیه گذار (ناحیه ب)
بهصورت یک تابع نمایی میباشد .این رابطه توسط معادله 1
بیان میگردد [:]21 ،20 ،18 ،17 ،1
()1

)I Pr  Iis ( exp[e(VB  V f ) / Te ] 1

که در این رابطه  Iisهمان میزان جریان اشباع یونی
میباشد و برابر است با:
() 2

Te
A
mi

I is 0/ 6eni

که در این رابطه  e ،ni ، Aو  miبهترتیب معادل با سطح
پروب ،میزان چگالی یون ،بار الکتریکی و جرم یون میباشد.
رابطه جریان اشباع الکترونی نیز به این صورت میباشد:
() 3

8kTe
Aprobe
 me

1
4

I es  ene

آگاهی از کمیتهای دما و چگالی پالسما سبب میشود تا
شناخت بسیار بهتری از پالسما بهدست آید .یکی از کمیتهای
مهم پالسما که کامالً وابسته به دما و چگالی میباشد طول
دبای میباشد .طول دبای که بر طبق رابطه ( )4تعریف
میگردد ،به طولی از یک گاز یونیزه گفته میشود که اگر طول
(یا حجم) گاز یونیزه از آن کمتر باشد ،آن گاز هیچگاه
خصوصیات یک پالسما را از خود نشان نخواهد داد .آگاهی از
اندازه طول دبای در شناخت پدیدههای میکروسکوپی پالسما و
همچنین بررسی و شناخت برهمکنش پالسما با مواد مواجه با
پالسما از قبیل محدودکنندهها ،دیواره و همچنین الکترود
پروبهای الکترواستاتیکی بسیار ضروری میباشد.
() 4

0K BTe
e2 ne

De 

الزم به توضیح است که در این مقاله ،فرض شده که ذرات
پالسما دارای توزیع سرعت ماکسولی میباشند و تمامی روابط
برای این حالت بیان شدهاند .با استفاده از معادلههای  1و 2
میتوان به دمای الکترونی و چگالی یونی پی برد؛ در ابتدا با
توجه به معادله  ،1و رسم منحنی نیمه لگاریتمی جریان پروب
برحسب ولتاژ بایاس پروب ،با محاسبه عکس شیب این نمودار
میتوان به دمای الکترونی رسید .در ادامه با توجه به معادله 2
و اطالع از میزان دمای الکترونی (که از معادله  1بهدست
میآید) میتوان میزان چگالی یونی را مشخص نمود
[.]20 ،17 ،1
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 .3طراحی ،ساخت و آزمایش
 1.3طراحی الكترود پروب النگمویر

ولتاژ بایاس از طریق الکترود پروب به پالسما اعمال میگردد و
همچنین جریان ذرات باردار در پالسما از طریق این الکترود
وارد مدار الکتریکی پروب النگمویر میگردد .الکترود پروب
النگمویر باید بهگونهای طراحی شود تا بتواند در مقابل محیط
بسیار داغ پالسما از خود مقاومت کافی را نشان دهد .در این
بین ،مفتول تنگستن ،بهدلیل دارا بودن باالترین نقطه ذوب در
میان تمام فلزات ( 3695درجه کلوین) ،پایین بودن نرخ
کندوپاش و همچنین ویژگیهای گرمایی و مکانیکی مناسب،
بهترین گزینه برای استفاده بهعنوان الکترود پروب النگمویر
است [ .]25-22نکته قابل توجه دیگر در طراحی الکترود
پروب ،محاسبه میزان سطح مقطعی از الکترود پروب میباشد
که در تماس مستقیم با پالسما قرار دارد .هر چه میزان سطح
مقطع پروب بیشتر باشد ،میزان جریان عبوری آن نیز بیشتر
است .لذا سطح مقطع پروب باید تا اندازهای بزرگ باشد که
منبع تغذیه پروب النگمویر قادر به تأمین جریان الکتریکی
باشد .همانطورکه در شکل  1مشخص است ،بیشترین حد
جریان در زمان اشباع الکترونی رخ میدهد ،لذا محاسبات باید
برای این حالت در نظر گرفته شود تا ابعاد پروب با یک حاشیه
امنیتِ مناسب ،تعیین شود .همچنین بهدلیل عبور جریان باال
در ناحیه اشباع الکترونی ،الکترود پروب آسیب نبیند و در خطر
ذوبشدگی نباشد .چگالی و دمای پالسماهای تخلیه درخشان
بهترتیب در بازه  5×1014الی  5×1015بر مترمکعب و  1الی 10
الکترونولت میباشد [ ،]29-26که این میزان دما و چگالی به
مراتب از دما و چگالی پالسمای محصورشده توسط میدانهای
مغناطیسی پایینتر میباشد و بهعبارتی دیگر برای حالتی که
پالسما در رژیم تخلیه درخشان قرار دارد ،محدودیت چندانی
برای انتخاب سطحمقطع پروب نخواهیم داشت .لذا اگر
محاسبات برای پالسمای محصورسازی مغناطیسی انجام شود،
میتوان با اطمینان از آن الکترود برای رژیم تخلیه درخشان نیز
استفاده کرد .در این حالت ،مقدار تقریبی دمای پالسمای لبه
توکامک دماوند برابر با  30الکترونولت و چگالی این ناحیه در
حدود  1019بر مترمکعب میباشد [ .]30با در نظر گرفتن
بیشینه جریان  2آمپر ،باید به محاسبه ابعاد بهینه الکترود
پرداخت .برای پروبهای استوانهای میزان سطحمقطعی که در
تماس با پالسما است ( )Aprobeبرابر است با:
() 5

Aprobe   r 2  2 rl

لذا رابطه شعاع پروب و طول پروب به اینصورت بهدست میآید:
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Aprobe
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r  l  l 2 

با کدنویسی در نرمافزار متلب و لحاظ نمودن محدوده
پارامترهای ذکر شده ،حدود مجاز ابعاد الکترود پروب تعیین
گردید و این حدود در شکل  2قابل مشاهده میباشد .با توجه
به نتایج بهدست آمده ،برای مثال یک مفتول تنگستن خالص با
طول  6میلیمتر و قطر  0/1میلیمتر میتواند گزینه مناسبی
جهت استفاده بهعنوان الکترود پروب النگمویر باشد.
 2.3طراحی مدار الكتریكی پروب النگمویر

شکلهای  3و  ،4مدار الکتریکی طراحیشده و ساختهشده برای
منبع تغذیه پروب النگمویر را نشان میدهند .اصول کارکرد این
مدار به این طریق است که در طبقه اول با استفاده از یک
نوسانساز ،یک پالس مثلثی تولید میشود و سپس در طبقه
تقویتکننده قدرت با استفاده از یک تقویتکننده عملیاتی
میزان ولتاژ و جریان تا حد مطلوب تقویت میگردد .این مدار،
قابلیت تأمین ولتاژ و جریان تا میزان  400ولت و  1آمپر را دارا
میباشد و قادر به تولید پالس مثلثی در بازه  10هرتز تا 10
کیلوهرتز میباشد .الزم به توضیح است که اگرچه برای
اندازهگیری مشخصات پالسما در رژیم تخلیه درخشان ساخت
یک مدار الکتریکی با فرکانس پایینتر نیز میتواند کارگشا
باشد ،ولی طراحی این مدار الکتریکی به گونهای صورت گرفته
است تا عالوه بر اندازهگیری مشخصات پالسمای تخلیه
درخشان بتواند در گامهای بعدی ،مشخصات پالسمای لبه در
رژیم محصورسازی مغناطیسی را با دقت زمانی باالیی
اندازهگیری نماید.
1

0/9
0/8
0/7

شعاع (میلیمتر)

0/6
0/5
0/4

0/3
0/2
0/1
12

10

8

6

4

طول پروب (میلیمتر)

2

0

0

شکل  ،5مدار معادل الکتریکی سامانه پروب النگمویر را
نشان میدهد .با استفاده از منبع تغذیه ،ولتاژ بایاس به مدار
اعمال میگردد و با استفاده از ثبت ولتاژ دو سر مقاومت
اندازهگیری ،میتوان به جریان پالسما دست یافت .شایان ذکر
است که مقاومت الکتریکی بدنه پروب با استفاده از یک میکرو
اهممتر اندازهگیری گردیده است .همچنین باید توجه نمود که
با استفاده از این روش ،زمانی اندازهگیری جریان از صحت و
اطمینان برخوردار است که میزان مقاومت الکتریکی پالسما
بسیار بیشتر از مجموع مقاومت الکتریکی سایر قسمتها باشد
بهطوری که مقاومت الکتریکی سایر قسمتها بر جریان عبوری
مدار الکتریکی تأثیری نگذارد.
 3.3شرح آزمایش

برای اندازهگیری مشخصات تخلیه درخشان توکامک دماوند
توسط پروب النگمویر ،پس از متصل نمودن پروب به محفظه،
با استفاده از پمپهای روتاری ،فشار محفظه تا حدود  10-3تور
کاهش مییابد ،پس از آن پمپهای توربومولکوالر وارد مدار
میگردند و فشار را تا حدود  10-6تور کاهش میدهند .پس از
آن با تزریق گاز هیدروژن فشار محفظه به  10-3تور میرسد.
سپس با اعمال ولتاژ شکست به دو الکترودی که در پایین
محفظه تعبیه شدهاند ،فرایند یونش ایجاد شده که موجب
تشکیل پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن میگردد .تخلیه
درخشان ،در ولتاژ  450ولت و جریان  1/5آمپر صورت میگیرد
و بسته به هدف ،بین  2/5الی  4ساعت به طول میانجامد .در
شکل  6فرایند تشکیل پالسمای تخلیه درخشان در توکامک
دماوند مشاهده میگردد .مدت حضور پالسمای تخلیه
درخشان ،باید براساس روشهای تحلیل میکروسکوپی و هم
چنین روشهای تحلیل سطح ارزیابی گردد تا پاکسازی با
تخلیه درخشان به بهترین شکل انجام پذیرد .قابل توجه است
که فعالیت پمپهای توربومولکوالر پس از اتمام مرحله
پاکسازی با تخلیه درخشان سبب میگردد تا ناخالصیهای جدا
شده از دیواره ،به میزان قابل توجهی از محفظه خأل خارج شوند
و محفظه از کیفیت بهتری برخوردار گردد .شکل  7نیز نمایی از
پروب النگمویر را نشان داده شده است که در حال اندازهگیری
مشخصات پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن در توکامک
دماوند میباشد .پس از تشکیل پالسمای تخلیه درخشان ،با
اعمال ولتاژ به الکترود پروب النگمویر و اندازهگیری جریان
پالسما مشخصه جریان -ولتاژ بهدست میآید که با تحلیل آن
میتوان به مشخصات پالسمای توکامک دماوند دست یافت.

شكل  .2حدود مجاز طول و شعاع الکترود پروب النگمویر توکامک دماوند.
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طراحی و ساخت سامانه پروب النگمویر برای تعیین پارامترهای...

مدار نوسانساز

منبع تغذیه DC

ب)

الف)

مدار تریگر

تقویتکننده قدرت

د)

ج)

شكل  .3مدار الکتریکی طراحی شده برای منبع تغذیه پروب النگمویر .الف) مدار نوسانساز ب) منبع تغذیه  DCج) مدار تقویتکننده قدرت د) مدار تریگر.

شروع به کار پمپ روتاری:
 760تور

103
102
101

شروع به کارپمپ توربو مولکوالر:

 4/12×2-10تور

100

2/5×3-10

2-10

پایان فرایند تزریق گاز
پایان عملیات

شكل  .4منبع تغذیه ساخته شده برای پروب النگمویر الف) نوسانساز ولتاژ
ب) تقویتکننده ولتاژ و جریان.
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قبل از شروع فرایند تزریق گاز
2/09×6-10

1/58×6-10

فشار (تور)

فرایند تزریق گاز
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شكل  .6فرایند تشکیل پالسمای تخلیه درخشان در توکامک دماوند

100- 100 k

شكل  .7نمایی از پروب النگمویر و پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن در
توکامک دماوند
شكل  .5مدار معادل الکتریکی سامانه پروب النگمویر.
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 4 .3نتایج آزمایش
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جریان (میلیآمپر)

همانطورکه در شکل  -8الف مشاهده میشود ،بهدلیل وجود
نویز و کثرت فراوانی دادهها ،مشخصه جریان -ولتاژ به
دستآمده بسیار پهن میباشد ،بهطوری که از روی آن نمیتوان
به تحلیل درست دادهها پرداخت .با توجه به فرکانس باالی
ضبط دادهها توسط اسیلوسکوپ میتوان با اعمال یک فیلتر
پایین گذر میزان نویز را تا حدود زیادی حذف نمود .با استفاده
از نرمافزار متلب میتوان این نویزها را فیلتر نمود .نمودار
مشخصه جریان -ولتاژ پس از اعمال فیلتر بهصورت شکل -8ب
میباشد .در ادامه ،همانطورکه در شکل  9مشاهده میشود ،با
رسم منحنی نیمه لگاریتمی جریان -ولتاژ ،میتوان پارامترهای
پالسما را اندازهگیری نمود.
با بهدست آوردن شیب این منحنی نیمه لگاریتمی ،بر طبق
معادله  1دمای پالسما تعیین میگردد .همچنین با توجه به
معادله  2و آگاهی از میزان دمای الکترونی میتوان به چگالی
پالسما دست یافت .با توجه به این موارد ،مشخصات پالسمای
تخلیه درخشان هیدروژن در توکامک دماوند مطابق جدول 1
میباشد .قابل ذکر است که بهدلیل اختالف بسیار زیاد (بیشتر
از  200ولت) پتانسیل پالسما نسبت به پتانسیل بدنه توکامک،
جریان اشباع یونی بهراحتی و بدون اعمال ولتاژ بایاس ،قابل
اندازهگیری بود .مقدار جریان اشباع یونی  50میکروآمپر
اندازهگیری گردید.

100

3-10

ولتاژ (ولت)

شكل  .9مشخصه نیمه لگاریتمی جریان الکترون برحسب ولتاژ بایاس
جدول  .1مشخصات پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن در توکامک دماوند
دمای الکترون

 5/8الکترونولت

چگالی یون

 1/17×1015بر متر مکعب

پتانسیل پالسما

 236ولت
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1
0/6
0/4
0/2
0

جریان (میلیآمپر)

0/8

-0/2

3/4

3/2

3

2 /2

2/4
2 /6
2/8
ولتاژ (ولت ×)100

2

1/8

-0/4

الف)
1/2
1

0/6
0/4

جریان (میلیآمپر)

0/8

0/2
0
340

320

ب)

300

280

260

240

220

-0/2
200

ولتاژ (ولت)

شكل  .8مقایسه مشخصه جریان -ولتاژ الف) بدون اعمال فیلتر و ب) با
استفاده از فیلتر
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 .4نتیجهگیری
پاکسازی با استفاده از تخلیه درخشان هیدروژن یکی از
متداولترین روشها در فرایند آمادهسازی دیواره توکامکها ،به
ویژه توکامکهای دارای دیواره از جنس استیل ،میباشد .لذا
برای دستیابی به پالسمای با کیفیت در توکامک دماوند،
استفاده از تخلیه درخشان هیدروژن ضروری میباشد .برای
کسب آگاهی از پارامترهای اصلی پالسمای تخلیه درخشان،
نیاز به یک ابزار تشخیصی مناسب و معتبر خواهد بود که در
این بین ،پروب النگمویر بهترین ابزار برای اندازهگیری
پارامترهای پالسماهای سرد از قبیل رژیم تخلیه درخشان
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...طراحی و ساخت سامانه پروب النگمویر برای تعیین پارامترهای

 یک مفتول از جنس تنگستن با،برای این پروب انتخاب گردید
 همچنین مدار. میلیمتر است6  و0/1 قطر و طول بهترتیب
الکتریکی طراحی شده برای این سامانه قادر است تا ولتاژ و
 آمپر را تأمین نماید و میتواند1  ولت و400 جریان بهترتیب
 کیلوهرتز را10  هرتز الی10 پالسهای مثلثی در بازه فرکانسی
.تولید نماید
 ساخت و آزمایش قسمتهای مختلف،پس از طراحی
 پارامترهای،سامانه پروب النگمویر برای توکامک دماوند
پالسمای تخلیه درخشان هیدروژن با استفاده از این سامانه
 در نتیجه در اختیار داشتن این سامانه.اندازهگیری گردید
 میتواند سرآغازی باشد تا تحقیقات جدی بر روی،تشخیصی
رژیم تخلیه درخشان در توکامک دماوند مورد مطالعه و بررسی
.عمیق قرار گیرد
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