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، به دلیل کاربرد گستردهی آن در اغلب تجهیزهاای پالسامایی، بهینهسازی سنجههای محیط پالسمایی کلید گازی سه الکترودی تریگاترون:چکیده
 ضریب القایی مدار و مقاومت پالسما در حالات، خازن اصلی: مبانی نظری کار مبتنی بر شبیهسازی مدار تخلیه شامل.مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت
 اتمسفر و شکاف جرقاه4/1  تا4  فشار داخل کلید در بازهی، کیلوولت41  تا6  ولتاژ کلید در محدودهی. با یک نوسانگر کندمیرا بوده است،کلید بسته
 چگالی الکترون محیط پالسمایی درون کلید گازی در حالت شکست خودبهخود با استفاده از اندازهگیری جریاان. میلیمتر بود2/8  تا4/4 در گسترهی
 بار متار مکعاب باه دسات آماد و ایان باازه باا9/1×4724  تاا7/1×4724  چگالی الکترونای پالساما در محادودهی.و ولتاژ وابسته به زمان کلید تعیین شد
 کاه مبتنای بار عملکارد جویبااری شکسات،مقدارهای گزارش شده برای محیط پالسمایی مربوط به تخلیهی قوس و جرقه در فشار جاو و باارتر از آن
. در تطابق خوبی است،الکتریکی است

 پالسما، چگالی الکترون، کلید تریگاترون:کلیدواژهها
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Abstract: Because of its wide applications in plasma based equipment, plasma parameters of a trigatron
switch are investigated with the intention of the switch optimization. The theoretical method is based on
the simulation of a closed switch discharge circuit, included the main capacitor, total circuit inductance,
and plasma resistance, in an under damped oscillator. The charging voltage is between 6 to 15 kilovolts,
the switch pressure is between 1 to 1.5 atmospheres and the gap is 1.4 or 2.8 mm. The density of the
discharge plasma of the switch in self-breakdown mode is determined using the recorded time varying
voltage and the switch current. The obtained electron density of plasma is (0.5-3.5)×1024 per cubic meter,
which is in good agreement with the results published in standard references for arc and spark plasma in
atmospheric pressure, based on the streamers mechanism.
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که در آن  Rو  Lبه ترتیب ،مقاومت اهمی و انادوکتانس معاادل

 .1مقدمه
کلید گازی سه الکترودی تریگاترون( )4از جمله کلیدهای گاازی

کل حلقه و  Cmظرفیت بانک خازن حلقاه اسات .باا وارد نماودن

پرکاااربرد اساات ] [2 ،4کااه در زمینااههااای گوناااگونی ،از انااوا

فایلهای رقمی ثبت شاده باه وسایلهی نوسااننماا بارای تغییارات

لیزرهای گازی ضربانی ] [1 ،4 ،9و دستگاههای مولد پالسما ][6

زمااانی جریااان ،در محاایط ناارمافاازار  Matlabبااه صااورت یااک

گرفته تا شتابدهندههای ذرات ] [7مورد استفاده قرار مایگیارد.

ماتریس  n×2و برازش معادلهی  4به ماتریس فوق مقادار عاددی

کلید تریگاترون هم مانناد تاایراترون( )2اساساا دارای دو الکتارود

 γو  ،ωو با حل دو معادله و دو مجهاول برحساب  Rو  Lمقادار

اصلی و یک الکترود آتش ولی با فشار گاز محیطی بسایار باارتر

عددی مقاومت اهمی و مقاومت ظااهری( )1کال حلقاه باه دسات

از تایراترون است باه نحاوی کاه ناحیاهی کااری آن در شااخهی

میآید .همچنین در نبود میادان مغناییسای رابطاهی باین چگاالی

سمت راسات منحنای پاشان( )9و بسایار دور از کمیناهی آن قارار

الکترون پالسما ،ne ،با رسانش الکتریکای محایط پالساما ،σP ،و

میگیرد؛ از اینرو نیازمند ضاربان آتاش باا قلاهی باین  27تاا 97

ضریب تحرک الکترون ،μe ،این است ][44

کیلوولت برای شرو مرحلهی اتصال و تبدیل محیط به پالسما باا
رسانایی بار است .این کلید به سبب سادگی نسبی و تحمل تاوان

P
, P 
, A p  rp2
e e
R pAp
dp

()2

عبااوری زیاااد در عااین دارا بااودن ولتاااژ قطاا بااار (از مرتبااهی

ne 

چندصاادکیلوولت) ،باار کلیااد تااایراترون برتااری دارد .هاامچنااین

که در آن  rpو  dpبه ترتیب ،شعا مقط و یول مسایر پالسامایی

آرایشهای متفاوتی برحسب قطبش نسبی ضاربان ولتااژ آتاش و

درون کلید است.

ولتاژ الکترودهای مجاور و مقابل برای کلیاد تریگااترون متصاور
است .تأثیر آرایشهاای قطبشای ضاربان ولتااژ راهاناداز برحساب

 .3شرح آزمایش
آرایش تجربی آزمایش در شکل  4نشان داده شده است .در ایان

کلید فوق پیش از این به صورت تجربی بررسی شاده اسات ].[8

شکل  P.Sمنب تغذیهی ولتاژ -باری متغیار (مادل MINTROL

ولتاژ تغذیهی اصلی در فرمانپذیری و سرعت وصل یک نمونه از

()6

در اینجا هدف ،بررسی اثر عوامل بیرونای بار چگاالی پالسامای

ساخت  Rb ،)Universal Voltronicsمقاومت بارست (4/1

تخلیااهی الکتریکاای درون کلیااد در حالاات متصاال ،باارای یااافتن

مگااهم) Cm ،بانک خازن اصالی (کاه بارای عملکارد یاک لیازر

شرایط کاری هر چه مناسبتر برای کلید و افزایش کارآیی کال

عرضی ضربانی فشار جوی گاز کربنیاک اساتفاده مایشاود) (71

مدار شکلدهندهی تپ( ،)4باوده اسات .از آنجاا کاه روشهاای

نانوفاراد سرامیکی  T.S ،)Murataکلیاد تریگااترون ،کاونادهی

اسااتاندارد اناادازهگیااری چگااالی پالسااما ] [3نیازمنااد کاااربرد

ولتاژ ( )V.Pبا نسبت تبدیل هزار ولت به ازای یک ولت خروجی

تجهیزهای جانبی گارانقیمات باوده و عموماا بارای پالسامای باا

( C.T ،)Tektronix P6015Aمبدل جریان با نسبت  47آمپر به

چگالی بار مورد استفاده قرار میگیرند .در اینجا نظر بر این بوده

ازای یک ولت خروجای (مادل  )Pearson elec. Inc. 1025و
()7

است تا با استفاده از ثبات مشخصاههاای الکتریکای تجربای کلیاد و

 D.S.Oنوسااااننماااای رقمااای ( )Tektronix 3052اسااات.

تحلیل سادهی مداری ،چگالی الکترون پالسمای کلید انادازهگیاری

مقدارهای ولتاژ و فشار درون کلید و نیاز فاصالهی الکترودهاا باه

شود.

عنوان سنجههای محیطی آزمایش در جدول  4درج شدهاند.

 .2مبانی نظری
با در نظر گرفتن مقاومت معاادل محایط درون کلیاد باه صاورت

جدول  .1مقدارهای سنجههای محیطی به کار رفته در آزمایش

مقاومت اهمی پالسما ،سری شده با یک امپدانس القایی ،رابطهی
تغییرات زمانی جریان کلید را میتوان چنین نوشت ][47
1
LCm

R
,   2  2 ,  
L

I( t )  Ie t Sin (t ),   

()4
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کلید از مرتبهی  4724 m-9به دست آمد که باا توجاه باه مرتباهی
گزارش شاده بارای پالسامای جرقاه ] [49قابال قباول اسات .در
شکلهای  4و  1رابطاهی باین چگاالی الکتارون و حاصالضارب
فشار در فاصله ( )Pdو شدت میدان کاهیدهی کلید ) (E/Pنشاان
داده شده است .برای توجیه رفتار  neبرحسب  E/Pرزم اسات باه
نمااودار تغیی ارات ولتاااژ شکساات کلیااد ) (Vbو ) (E/Pبرحسااب
حاصاااااالضاااااارب فشااااااار در فاصااااااله توجااااااه نمااااااود
(شکلهای  6و  .)7همانیور که دیده میشود ولتاژ شکست کلید
مطابق انتظار با حاصلضرب فشار در فاصله افازایش ماییاباد کاه
نشانهی عملکرد کلید در شاخهی سمت راست منحنی پاشن است.

شکل  .1آرایش تجربی آزمایش.

با این وجود رفتار شدت میدان کاهیده مطابق ولتاژ شکست نیست و
به همین دلیل هم رفتار نمودارهای  4و  1معکوس یکدیگرند.

 .8یافتههای تجربی
یک نمونه از اختالف پتانسیل دو سر کلید و جریان عبوری از آن
که به یور همزمان ثبت شده اسات باا ذکار سانجههاای محیطای
مورد استفاده ،در شکل  2نشاان داده شاده اسات .از شاکل دیاده
میشود که حالت تغییرهای نوسانی کندمیرا برای جریان در کلید،
در حالت وصل و در مدار شامل خازن اصلی و کلید ،برقرار بوده
است و به این دلیل رابطهی  4به جریان فوق به خوبی برازش شاد
که یک نمونه از آن در شکل  9دیده میشود .اتصاالهاای فلازی
به کار رفته در مدار باه صاورت نوارهاایی از جانس آلاومینیم در
اندازههای  4در  41سانتیمتر (دو عدد) و  41در  47سانتیمتر (دو
عدد) و همگی به ضخامت  7/1میلیمتر بوده اسات ،باا محاسابهی

شکل ( .2بار) اختالف پتانسیل دو سر کلید و (پایین) جریان عبوری از آن.

مقاومت اهمی کل حاصل از اتصالهای فوق ( 7/79میلی اهام) و
کم کردن این مقدار از مقاومت اهمی کل حلقه ،مقادار مقاومات
شاد.

شعا مسیر پالسمایی با توجه به شواهد تجربی ] [42و در تقریاب

1

اول معادل شعا الکترود آتش کلید در نظر گرفته شاد کاه برابار
°

 7/1میلیمتر بود و یول مسیر هم معادل شکاف باین الکترودهاای
کلید در نظر گرفته شد .مقدارهای شرایط تجربی باه کاار گرفتاه

-1

شده شامل :ولتاژ تغذیه ،فشار گاز (ازت) درون کلیاد و فاصالهی
الکترودها بود کاه در جادول  4ثبات شادهاناد .ضاریب تحارک

-47

الکترون با اساتفاده از معادلاهی  [49]  e  42کاه  Pدر آن فشاار

2/1

P

2

4/1

4

7/1

°

زمان (میکروثانیه)

محیط برحسب تور است و از رابطاهی  2چگاالی الکتارون درون

شکل  .3برازش رابطهی  4به تغییرات زمانی جریان نوسانی کلید.

کلید در حالت وصل محاسبه شد .مقادار چگاالی الکتارون درون
72

خروجی کاوندهی جریان (ولت)

اهمی معادل پالسمای کلید در حالت وصال ،Rp ،مشاخ
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9/1

18

2
4/1
4

چگالی الکترون ()×1028 m-3

2/1

14
12
17
48
46

شدت میدان کاهیده ()V/cm.torr

9

16

44
7/1

42

°
18

16

14

12

48

17

47

46

917

شدت میدان کاهیدهی کلید ()V/cm.torr

شکل  .7رابطهی بین شدت میدان کاهیده ) (E/Pو حاصلضرب فشار در فاصله.

9/1

 .1نتیجهگیری و بحث

9

2
4/1
4

917

977

217

277

با استفاده از جریان ضربانی ثبت شدهی تجربی و روش محاسباتی

چگالی الکترون ()×1028 m-3

2/1

417

977

حاصلضرب فشار در فاصله ()cm.torr

شکل  .8رابطهی بین چگالی الکترون و شدت میدان کاهیدهی کلید ).(E/P

477

217

277

417

477

17

شرح داده شده ،چگالی الکترون پالسما در شرایط مختلف تعیاین
و نمودار تغییرات آن نسبت به دو سانجهی بسایار مهام کلیادهای
گازی -پالسامایی یعنای حاصالضارب فشاار در فاصاله ) (Pdو
شدت میدان کاهیده ) (E/Pنمایش داده شد .همانیور که دیاده

7/1

میشود چگالی الکترون کلید با افازایش حاصالضارب فشاار در

°

فاصله و کاهش شدت میدان کاهیده افزایش مییابد این موضاو

17

با توجه به شکل  7به دلیل کاهش شدت میدان کاهیده با افازایش

حاصلضرب فشار در فاصله ()cm.torr

حاصلضرب فشاار در فاصاله اسات و ایان خاود باه دلیال رفتاار

شکل  .1رابطهی بین چگالی الکترون و حاصلضرب فشار در فاصله ). (Pd

غیرخطی ولتاژ شکسات کلیاد گاازی باا حاصالضارب فشاار در
44

کاهش شیب منحنی شکست با حاصلضارب فشاار در فاصاله در

42

این ناحیه به معنای کاهش شدت میدان کاهیده باوده و در نتیجاه

47
8
6

ولتاژ شکست ()×103 Volt

46

فاصله در شاخهی راست منحنی پاشن است ] ،[4به ایان معناا کاه

یبیعی است که رفتار چگالی الکترون و کاارآیی کلیاد برحساب
حاصلضرب فشار در فاصله و شدت میادان کاهیاده باه صاورت
معکوس باشد .اما از آنجا که زمان گذار کلید با افازایش شادت

4

میدان کاهیده کاهش مییاباد ] ،[8بارای عملکارد بهیناهی کلیاد

2

رزم است تعادلی باین چگاالی بیشاینهی الکتارون و زماان گاذار

°
917

977

217

277

417

477

کمینه ،ایجاد شود.

17

حاصلضرب فشار در فاصله ()cm.torr

شکل  .8رابطهی بین ولتاژ شکست و حاصلضرب فشار در فاصله.
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پینوشتها

قدردانی

1. Trigatron
2. Thyratron
3. Paschen curve
4. Pulse forming network
5. Inductance
6.Ballast resistor

 مراتب تشکر خاود را از آقایاان حساین اساماعیلی و،نویسندگان
داود احدپور به خایر همکاریاشان در انجام آزمایشهای تجربی
 احمد علوی سرشکه و مجتبای اکبارزاده،و آقایان رحمان ریق آهن
.برای همکاریاشان در تهیهی اقالم و ساخت کلید ابراز میدارند

7. Digital storage oscilloscope
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