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سانتیمتر از هدف
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 دمای الکترونی و چگالی پالسمای تولید شده در میدان لیزر در مقیاس نانو ثانیه به وسیلهی تک ردیاب النگمویر تا فاصلههای از مرتبههی:چکیده
 و پهنهای1064 nm  یاگ با طول موج- از برهمکنش باریکهی کانونی شدهی لیزر نئودیمیم، برای تشکیل پالسما.سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفت
. در یک پوشش نارسانا برای ساخت ردیاب النگمهویر اسهتفاده شهد0/35 mm  از سوزن استیل به قطر. با هدف جامد فلزی استفاده شد30 ns زمانی
 تها5×10-5  دمهای الکترونهی در فشهارهای پهایی.میزان کاهش دمای الکترونی و چگالی پالسما در فاصلهی از مرتبههی سهانتیمتهر تخمهی زده شهد
 سهانتیمتهر از ههدف از مرتبههی6  تها4  و میهانگی چگهالی یهون در فاصهلهههای8 eV  تها2  میلی بار و در فاصلههای از مرتبهی سهانتیمتهر10×10-5
. تخمی زده شد،1011 cm-3
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Abstract: In this paper, electron temperature and ion density of laser-produced plasma in the
nanosecond time scale at different ambient gas pressures are studied using single Langmuir probe up to
distances of the order of centimeter. The plasma is produced due to the interaction of a focused Nd:YAG
laser beam of 30 ns pulse duration with a solid target. Stainless steel rods with 0.35mm diameter are used
as Langmuir probe. The reduction rate of the electron temperature and plasma density are estimated
within a distance of the order of centimeter. The values of the electron temperature at low pressures of
10-5 up to 10×10-5 mbar are in the range of 2-8eV at the probe distances of order of centimeter. The
average value of the ion density is in the order of 1011 cm-3 at the distances 4-6 cm from the target.
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 .1مقدمه

میلیمتر [ )]7نیز به همی علت تفاوا در مقیهاس فاصهلهی رصهد

روشهای تشخیصی مختلفی برای شناسایی پارامترهای پالسهمای

پالسما و حساسیت پاسخ زمهانی ردیهاب بهوده اسهت .بنهابرای در

حاصل از بهرهمکهنش لیهزر بها پالسهما وجهود دارد؛ مههمتهری و

قدم بعدی به بررسی و مطالعهی گسترش پالسما در محیط خأل در

شههناختهتههری روشهههای مشخصهههیههابی ،نههوری ،الکتریکههی و

مقیاس سانتیمتر و در شرایط فشهار متفهاوا پرداختهه شهد .نتهای

مغناطیسیاند که هر یهک مهیتواننهد اطالعهاا ارزشهمندی را در

تغییرهای دمها و چگهالی در فاصهلهههای از مرتبههی سهانتیمتهر از

مورد رفتار زمانی و فضایی پالسما ارایه دهنهد .روشههای نهوری

هدف در فشارهای پایی اتمسفر نتای جدیدی است که در مقالهی

نظیر تداخلسنجی و سایهنگاری ،در ایه زمینهه بهیشتهر بهه کهار

حاضر مورد مقایسه قرار گرفته است.

رفتهاند [ .]1روش سایهنگاری برای اندازهگیری چگالی الکترونی
و دمههای پالسههما بههه کههار مههیرود ] .[3 ،2در سههالهههای اخیههر،

 .2مبانی نظری

پژوهشگران از روشهای الکتریکی نظیهر ردیهاب النگمهویر بهه

با فرض پالسمای تعادلی ،میانگی سهرعت الکتهرونهها از توزیه

عنوان ابزار ساده و در عی حال مفید بهرای شناسهایی پارامترههای

ماکسول -بولتزم به دست میآید

پالسمای لیزری استفاده کردهاند [ .]4 ،3 ،2برتری ای روش را نه
در دقت بیشتر ،بلکه در ارزانتر بودن ،سادگی در کاربرد و قابل

d

()1

1
 m 2 / kT
2

f ()d  ce

دسترس بودن آن باید جستجو کرد .ایه مقالهه ،نتهای حاصهل از
کاربرد ردیاب النگمویر برای مطالعهی تغییرههای دمها و چگهالی

که در آن T ،دما ν ،سرعت الکترون k ،ثابت بولتزم و  cضریب

پالسمای حاصل از برخورد باریکهی لیزر با هدف ضخیم فلهزی در

بهنجارسازی است.

فاصلههای از مرتبهی سانتیمتر از هدف را گزارش نموده و مهورد

با استفاده از معادلهی چگالی بولتزم و منحنی نیمه لگاریتمی

مقایسه قرار میدههد .بررسهی مشخصههههای پالسهما بها توجهه بهه

مشخصهی جریان -ولتاژ ردیاب ( )I-Vدمای الکترونها محاسهبه

فاصلهی ردیاب از هدف از نکتههای مهم به شمار مهیآیهد؛ زیهرا

میشود

اگههر ردیههاب الکتریکههی در کههانون پالسههما (بهها چگههالی بیشههینهی
ذراا) باشد ،به عنوان یک ردیاب فعال عمهل کهرده و مهیتوانهد

d ln le
e

dV
kTe

()2

قبل از ای که سنجش درستی از پالسما انجهام دههد ،آن را دچهار
آشفتگی کند .اما به تدری که از کهانون پالسهما دور مهیشهویم،

چگالی یونها را نیز مهیتهوان از روی عالمهت جریهان یهونی

اختالل ناشی از پتانسیل ردیاب کم شده و به سنجش موضهعی در

ردیاب به شکل زیر به دست آورد

ناحیهههی مههرزی پالسههمای کههم -چگههال مههیرسههیم و مههیتههوانیم
محدودهی انبساط پالسمای کم -چگال و انتشار ذراا بهاردار در

()3

Ii (sat)  n i ei A

ناحیهی خأل را با تقریب خوبی تخمی بزنیم .در برآورد پیشی  ،به
روش سایهنگاری ابعاد کانون پالسما متناسب با قطر کهانونی شهدهی

که در آن A ،مساحت سطح ردیاب Ii(sat) ،جریان اشهبا یهونی و

پرتو لیزر در حد میکرومتر به دست آمده بود [ .]6 ،5از ایه رو بها

 νiسرعت یونها است که چنی به دست میآید ][8

استفاده از ردیاب النگمویر در یک فشار ثابت و در یک فاصله از
()4

مرتبهی میلیمتر ،دما و چگالی ،تنها برای راستی آزمایی و مقایسه

d
t

i 

با سایهنگاری مورد بررسی قرار گرفت [ ،]7نتهای  ،سهازگاری دو
روش سایهنگاری و ردیاب النگمویر را تا حد قابهل قبهولی تأییهد

که در آن d ،فاصلهی ردیهاب از سهطح ههدف یها محهل تشهکیل

کرد .البته اختالف در مقدارهای دمها و چگهالی در ایه دو روش

پالسما و  tزمان رسیدن یونها به سطح ردیاب است .از آنجهایی

(سایهنگاری تا حد میلیمتر [ ]6و ردیاب النگمهویر در حهد چنهد

که چگالی پالسما در ناحیهی اندازهگیری محدود است با اعمهال
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ولتاژ بیشتر پیشولت مثبت به ردیاب النگمهویر ،یهونهها دفه و
جریان الکترونها افزایش مییابد و در ولتاژهای باالتری نسبت به
تقویتکننده


رسند.
یونها به حالت اشبا می

 .3آزمایش
برای انجام آزمایش ،آرایش تجربی شکل  1مهورد اسهتفاده قهرار
دیود نوری

گرفت .نوسانگر به روش سوئیچ  Qفعال تپهای با پهنای زمانی
 30نانوثانیه ایجاد میکرد .برای افزایش انرژی ،پرتو خروجی ای

ردیاب النگمویر

نوسانگر از تقویتکنندهای به قطر  9میلیمتر عبور میکرد و پس
از تقویت شدن ،با انرژی  110میلی ژول وارد محفظهی بهرهمکهنش

شده و با عبور از عدسی  Lبه فاصلهی کهانونی  7/5سهانتیمتهر بهر

اسیلوسکوپ

روی هههدف جامههد ضههخیم ( )5 mmاز جههنس اسههتیل متمرکههز

شکل  .1آرایش تجربی به کار رفته.

میشد .از سوزن استیل به ضخامت  0/35میلیمتهر در فاصهلهههای
مختلف به عنوان ردیاب النگمویر استفاده میشد.

(الف) 3 cm ،1 bar

ردیابها از طریق اتصال فیدترو به یک مهدار الکتریکهی کهه
در بیرون محفظهی برهمکهنش قهرار داشهت متصهل شهده بودنهد.
اندازهگیریها در فشهارهای مختلهف از  1000تها حهدود 5×10-5
میلی بار انجام شدند .فشار داخل محفظه به کمک پمپ چرخشی
ابتدا تا  10-3میلی بار و سپس به کمک پمپ توربهو مولکهولی تها

(ب) 3 cm ،10 mbar

 10-5میلی بار کاهش مییافت .از یک منب تغذیه و مقاومتههای
 10کیلو اهمی برای اعمال ولتاژ و یک اسیلوسکوپ سری رقمهی
برای مشهاهدهی عالمهتههای الکتریکهی وفوتودیهود بهرای ثبهت
زمانی تپ لیزر برهمکنش استفاده میشد .با اعمال ولتاژ پیشولت
در گسترهی  -56تا  +56ولت جریان ردیاب به صهورا تهابعی از

-2

(ج) 6 cm ،10 mbar

زمان ثبت میشد .همهانطهور کهه در شهکل  2مشهاهده مهیشهود
عالمت جریان الکترونی و یونی در دو فاصلهی  3و  6سانتیمتری
از هدف نشان داده شده است .با تحلیل جریان و ولتهاژ بهه دسهت
آمده میتوان نمودار جریان برحسب ولتاژ را رسهم نمهود (شهکل
 .)3با در نظر گرفت ایه نمهودار و رسهم منحنهی نیمهه لگهاریتمی
جریان برحسب ولتاژ ردیاب شکل  4به دست آمد.

(د) 6 cm ،10 mbar

در شکل  2الف برای نمونه ،جریان الکترونی با قطهبش منفهی
حدود  1/5ولت و عالمت جریهان یهونی بها قطهبش مثبهت حهدود
 1ولت در ولتاژهای پیشولت مختلف در فاصلهی  3سانتیمتهری
ردیاب از هدف نشان داده شده است.

شکل  .2عالمتهای ثبت شدهی جریان الکترونی و یونی در ولتاژ پیشولت
 50ولت در فاصلههای از مرتبهی سانتیمتر ردیاب از هدف در فشارهای
مختلف.
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جدول  .1دادههای تجربی به دست آمده در مقیاس میلیمتر
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جدول  .2دادههای تجربی به دست آمده در مقیاس سانتیمتر
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شکل  .3منحنی جریان -ولتاژ ردیاب در فشارهای مختلف.
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جریان برحسب ولتاژ را مطابق شکل  3در فشارهای مختلف رسهم

شکل  .5رابطه بی چگالی یون و فاصلهی ردیاب از سطح هدف.

نمود .همانطور که مالحظه میشود جریان بهینه در فشار  10میلی
بار به دست آمده است .در دو فشار  10-5و  10-2میلی بار جریهانهها

 .4نتیجهگیری

به هم نزدیک هستند.

در ای بررسی تغییرهای دمای الکترونی و چگالی یونی پالسهمای
10

دمای الکترونی محاسبه شده از شیب ای منحنی (معادلهی )2

تولید شده در میدان لیزر با شدا  5×10واا بر سانتیمتر مرب ،

و چگالی یونی محاسبه شده از معادلهی  ،3در مقیاسهای مختلف

با استفاده از ردیاب النگمویر در فاصلههای از مرتبهی سهانتیمتهر

در جدولهای  1و  2نشان داده شدهانهد .براسهاس اطالعهاا ایه

از ردیاب اندازهگیهری شهد .مقایسههی پارامترههای پالسهما در دو

جدولها ،در مقیاس سانتیمتر ،دما حدود یک مرتبه و چگالی دو

مقیاس میلیمتر و سانتیمتر کامالً گویا است .دمهای الکترونهی در

مرتبه نسبت به مقیاس میلیمتر ،کاهش یافته است .نتای به دسهت

فاصلههای  3تا  6 cmبه طور متوسط  1/65الکترون ولت بهرآورد
-2

آمده برای تغییر دمای الکترونی و چگالی یون در فاصهلههها و در

شد .همچنهی چگهالی یهونی بیشهینه در فشهار  10میلهی بهار ،در
-3

فشارهای مختلف ،به ترتیب ،در شکلهای  4و  5نشان داده شدهاند.

12

فاصلههای از مرتبهی سانتیمتر از ردیاب ،تا مرتبهی  10 cmو
89
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 همهانگونهه کهه انتظهار. تخمهی زده شهد1011 cm-3 میانگی آن
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