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 چکيده:
در مرحله راه اندازی توکامک تابان، اندازه گیری لحظه ای پارامترهای پالسممماا اهایی ه اه ای داردر برای اندازه گیری پارامترهای 

ساای توکامک از قبیل دما ه  سی آمده با ا ن پال شدر نتا ج اهلیه بد ساخته  سه تا ی طراحی ه  چگالی الکترهن، پرهب النگاو ر 
پالساا از طر ق تزر ق موج ما کرهه و به داخل محفظه ه  پرهب امکان بهینه سازی شرا ط راه اندازی توکامک را فراهم می ناا در

 ج بدسی آمده برای فشارهای مختلف بیانگر ا ن موضوع می باشد تسال ا جاد می شودر  نتا 0.1اعاال میدان چنبره ای در حدهد 
که با افزا ش فشمممار داخل محفظه دمای الکترهن افزا ش ه چگالی پالسممماا کاهش پیدا می کند ه هاینین میزان نوسمممانا  ا ن 

  پارامترها بر حسب فشار گاز بررسی گرد در
 کلاا  کلیدی: پرهب النگایر سه تا ی، توکامک، پالساا
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Abstract: 
The simultaneous measurements of plasma parameters have a special significance in Taban tokamak startup phase. 

For measuring the plasma parameters of tokamak such as temperature and electron density, the design and 

construction of triple Langmuir probe diagnostic system are carried out. The optimized tokamak startup conditions 

are provided by investigation of initial obtained results via constructed probe. Plasma has been generated by injection 

of microwave into a chamber with the existence of the magnetic field around o.1T. The experimental results for 

different pressures have been reported and evaluated that show the increase of the pressure inside the chamber leads 

to decrease of the temperature and increase of the plasma density. As well as the fluctuations of these parameters 

have been investigated in this condition. 
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 :مقدمه

ستفاده قرار میگیری پارامترهای های مختلفی برای اندازهرهش ساا ه مطالعه رفتار آن مورد ا گیرد که به منظور اندازه پال

سممنجی ما کرهه و ه پراکندگی تامسممون گیری دما ه چگالی الکترهن ها ده رهش بسممیار متداهل ه دقیق رهش  تداخل

تری برخوردار دهها از طراحی ه ساخی سا های النگاو ر ضان کاهش هز نههستندر ابزارهای تشخیصی به مانند پرهب

 باشدر که از معا ب استفاده از آنها تااس مستقیم آنها با پالساا می باشدرمی

ستماز ا ن پرهب در اندازه سی ساا در  ستمگیری پارامترهای پال سی شیِ خطی  ه  شینهای چنبرههای آزما  های ای،  ما

ستفاده میگداخی از جاله توکامک شاش، نیز در توکامکشودر هاینین رفتارهای د نامیها ا ساا از جاله اغت ها کی پال

 ر[3-1]گیرد توسط ا ن پرهب مورد مطالعه قرار می

گیری شممود که آرا ش تکی ه دهتا ی آن در اندازهتا ی سمماخته میتکی، دهتا ی ه سممهپرهب النگاو ر در سممه آرا ش 

باشدر به بیان ساده عالکرد ا ن پارامترهای لبه پالساای توکامک از جاله دما ه چگالی پالساا بسیار موثر ه پرکاربرد می

رسممیده به آن متناسممب با هلتای با اس  هایپرهب شممامل قرارگیریِ  ک الکترهد فلزی در پالسمماا ه جای جر ان الکترهن

شدر پرهب می ساا خواهد صول پارامترهای پال صه جر ان هلتای نها تاً منجر به ح شخ سم ه تحلیل ناودار م شد که با ر با

ستگی ا ن رهش اندازه ستیابی به مقدار لحظههاب ای پارامترها ه تغییرا  زمانیِ آنها گیری به تغییر هلتای با اس پرهب در د

سههد ی ا جاد میمحد سه نقطه از تا ی با قرارکندر پرهب النگاو ر  ستیابی هازمان به  ساا ه د سه پرهب در پال گیری 

سی ه  صل از امواج راد وفرکان شده، نو زهای حا شاره  ضان مرتفی ناودن محدهد ی ا صه جر ان هلتای،  شخ ناودار م

 دهدریل میهای مغناطیسیِ کوچک را تا حد امکان تقلخطای ناشی از میدان

گیری ه تا ی پارامترهای پالساای توکامک تابان در مرحله راه اندازی اندازهدر ا ن مقاله با استفاده از پرهب النگاو ر سه

اسممیر ل ا در بخش بعدی چگونگی طراحی ه سمماخی ا ن پرهب برای ها ارائه شممدهگیریمطالعه ه تحلیلی بر ا ن اندازه

نتا ج حاصل از  [4]سیر در ادامه در بخش سوم ضان معرفی مختصری از توکامک تابان اکارکرد مناسب بررسی گرد ده

شده ارائه گرد ده ه مورد تحلیل قرار گرفتهگیریاندازه صل از انجام مطالعه پیشهای انجام  سیر ه در آخر نتا ج حا ره ا

 ارائه شده اسیر

 خت پروب :طراحی و سا

قدری فاصله الکترهدها بهاندازه بوده که الزم اسی حداقل شکل ه همسه الکترهد فلزیِ هم تا ی شاملالنگاو ر سه پرهب

که  نباشد ای ز اداندازهه هاینین ا ن فاصله به پوشانی نداشته باشدباشد تا غالف تشکیل شده اطراف آنها، با  کد گر هم

ا ن پرهب در ده مد جر ان ه  توسط گیری پارامترهای پالساااندازه رالکترهدها شرا ط متفاهتی از پالساا را احساس کنند
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اسیر مد هلتای با در نشان داده شده 1شکل صور  گرفته که ناودار شااتیک مدار اتصاال  هر ک در شکل هلتای 

نظرگرفتن تقر ب 
13 eev kT سازی رهابط محاسبه پارامترهای پالساا )ه ساده 3I t 0 امکان دسترسی مستقیم به )

کاک ها بهگیریدر ا ن مطالعه از مد هلتای در اندازهدما ه چگالیِ پالساا را فراهم آهرده ه مورد توجه بیشتری قرار داردر 

 اسیراستفاده شده 2 همعادله 1 همعادلرهابط 
 

  
 ب الف

 
 تا ی الف( مد هلتای ب( مد جر انرپرهب النگاو ر سه طرح شااتیک مدارر 1شکل 

12 1 همعادل f
e

v v v
kT

ln2 0.7

   

 2 همعادل 
1

e

e
i

i

I
n

kT1exp A e
2 m





 

 

متر اسی که در حضور امواج میلی 1تا  0٫1تر ن اندازه برای قطر الکترهدهای درمعرض پالساا، محدهده متداهل

الکترهمغناطیسی، جهی کاهش نو زهای حاصل از انعکاس امواج از نوک الکترهدها، ا ن مقدار تا حد امکان کوچک 

Dگرددر مطابق تئوری پرهب النگاو ر در پالسااهای فشار پا ین، انتخاب می p D3 d 16     هp Dl r    ه

میلیاتر، مورد  ۸ه طول  0٫۵الکترهد تنگستنی با قطر ، (ECRسیکلترهنی الکترهن)ٍول دبای چشاه پالساای تخاین ط

 اسیر استفاده قرار گرفته

گرفته شده  تا ی مورد استفاده قرارسهدر آرا ش عدد الکترهد بوده که از آنها  3دارای در ا ن مطالعه پرهب طراحی شده 

متری نسبی به میلی 6ه با فاصله  2شکل الکترهدها از  کد گر در آرا ش مثلثی مطابق جهی حفظ تساهی فاصله اسیر 
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متر از طر ق فیدتره خال به مدار میلی 0.3ای به قطر های کواکسیال نقرهبا استفاده از سیم پرهبهار اندقرار گرفته  کد گر

های آلومینیومی پوشانده شده تا ازانعکاس کواکسیال با هارنیش ه توریهای اندر ره ه سیماتصاال  خارجی متصل گرد ده

در   DN25پرهب النگاو ر سه تا ی از طر ق پور   های حاصل از سوختن، جلوگیری گرددرامواج ه ا جاد ناخالصی

یرهنی پالساا موقعیی باالی محفظه نصب شده اسی به طوری که فقط سر پرهب در لبه داخلی چنبره ه در تااس با ال ه ب

 قرار دارد ه بدنه تفلونی پرهب در دهانه پور  پوشیده شده اسیر

 
 

 ه تصو ر ناونه ساخته شده پرهب النگاو ر سه تا ی طرح شااتیک پرهب النگاو ر .2شکل 

 توکامک تابان

شامل محفظه ضخامیای چنبرهتوکامک تابان  ضد زنگ با  ستیل  شکل از جنس ا درجه ای  90بخش  4میلیاتر در  3 ای 

ستفاده از ار نگ )می سبی با ا شکل منا شد که به  شدهViton O-ringsبا صل  صور  ( به هم مت صال به نحوی  اندر ا ن ات

سطح مقطی ا ن چنبره دا ره صل گرددر  شکل حا شرا ط خأل به بهتر ن  سی که فراهم ناودن  شعاع گرفته ا شکل با  ای 

صلی  شعاع فرعی  4۵ا شده حجم چنبره سانتیاتر می 1۵ه  ساختار ذکر  شدر با توجه به  شدر بر رهی ا ن لیتر می 200با با

پور   2پور  در باال ه  4گیری، تزر ق گاز، خأل ه  ا سا ر تجهیزا  جانبی، محفظه به منظور اتصال سیستم های اندازه

 در پا ین تعبیه شده اسیر 

 کلی توکامک تابانرر مشخصا  1جدهل 
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 0.7 ميدان مغناطيسی در مرکز چنبره )تسال(

 0.45 شعاع اصلی )متر(

 0.15 شعاع فرعی )متر(

 3 ضریب منظر

 3 فاکتور ایمنی در لبه پالسما

 30 بيشينه جریان )کيلوآمپر(

سری پاپ رهتاری مدل   شامل ترکیب  ستم خأل که  سی ستفاده از   مدل توربو مولوکوالرپاپ و  DS602ا ن محفظه با ا

361TURBOVAC   دستیابی به چنین شرا ط خأل مناسب، عالهه بر سیستم خأل رسدر تور می 10-6باشد تا فشار پا ه می

ذکر شده در نتیجه تأثیرگ اری فرا ندهای کاکی د گراز قبیل الکترهپولیش سطح محفظه، عا ق بندی مناسب، شستشوی 

نشان  3شکل باشدر توکامک تابان به هاراه سیستم پیش  ونش مگنترهن در تخلیه میمناسب ه پاکسازی محفظه از طر ق 

 ارائه شده اسیر 1جدهل داده شده اسیر مشخصا  کلی توکامک تابان در 

 

 ر توکامک تابان به هاراه سیستم پیش  ونش مگنترهن3شکل 

ا کرهه و تولید شده توسط اسی، از طر ق برخورد امواج مکه در ا ن مقاله مورد مطالعه قرار گرفته ECRپالساای 

اسیر ذرا  باردار پالساا گوس در مرکز چنبره تولید شده ۸7۵ها  ه میدان مغناطیسی  ۸00با توان  GHz 2.4۵مگنترهن 

 ceفرکانس سیکلوترهنی های چرخشی ره به جلو با ، حرکیBتحی تاثیر نیرهی لورنتس حاصل از میدان مغناطیسی 

هرهد امواج الکترهمغناطیسی با فرکانس خواهند داشیر 
rff  به فضای پالساا ه برخورد با ذرا  باردار منجر به تشد د

آنها در نواحی  rf cef f که ج ب  ناحیه شودر در ا نمیECR ها با ج ب انریی امواج الکترهن شود،نامیده می
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دهندر درصور  کافی ناطیس شتابدارشده ه برخوردهای بیشتری با ذرا  خنثی داخل محفظه پالساا انجام میالکترهمغ

های آزاد به ذرا  خنثی، منجر به بودن سطح مقطی برخورد ه مقدار انریی الکترهن برخوردکننده، انتقال انریی الکترهن

ها ه درنتیجه افزا ش افزا ش چگالی الکترهنهاینین  رگرددجداشدن الکترهن هاالنس اتم خنثی ه  ونیزاسیون آن می

فرکانس پالساا سبب تشکیل ال ه ج ب د گری به نام هیبر د باال در نواحی 
ce rff f خواهدشدر 

 :نتایج

مورد بحث های سممر ی ه در مورادی که تغییرا  زمانی پارامترهای پالسمماا هاانطور که قبال نیز اشمماره شممد در تخلیه

تا ی جا گز ن پرهب تکی ه دهتا ی خواهدشممدر که با درنظر گرفتن مد هلتای در محاسممبه هب النگاو ر سممهباشممد، پرمی

سته به جر ان عبوری از پارامترها، می ستقیااً هاب ساا از جاله دما ه چگالی م صه پال شخ صلی م توان گفی پارامترهای ا

 باشدرمی مابین آنهاها ه اختالف پتانسیل فیپرهب

شارهایگیری ا ن پارامترها در در ا ن مقاله نتا ج اندازه شده برای ف شا  در مختلف گاز آرگون گردآهری  سی ه آزما  ا

سی  شده ا سی انجام  ساده مغناطی سی تابان ه مد چنبره  سازی مغناطی صور ستم مح ر برای اندازه گیری پارامترهای سی

پالسممماای توکامک تابان به دلیل تغییرا  سمممر ی پارامترها اسمممتفاده از پرهب النگاو ر تکی ه دهتا ی امکان پ  ر نبود 

شد که از  ساا می با شدر  دمای الکترهنی  ک پارامتر مهم پال ساخته  سه تا ی برای ا ن منظور  بنابرا ن پرهب النگاو ر 

امل تولید گونه های فعال می باشممد هاینین نرف فرآ ندهای هاکنش گازها توسممط دمای الکترهن تعیین طر ق برخورد ع

می شودر بنابرا ن اندازه گیری لحظه ای دمای الکترهن برای بررسی فرآ ندهای  ونیزاسیون ناشی از برخورد الکترهن نیاز 

  نشان داده شده اسیر 4شکل اساسی می باشدر اثر فشار گاز کاری بر رهی دمای الکترهن در 

  LFS)ناحیه با میدان مغناطیسی باال( چنبره شرهع به حرکی کرده ه به سای  HFSاز طرف  ECRناحیه ج ب ال ه 

جابجا می شود، از طرفی پرهب سه تا ی به دلیل ا نکه دما ه چگالی لبه بیرهنی پالساا را  کم() ناحیه با میدان مغناطیسی 

که میزان چگالی که پرهب اندازه گیری می کند  HFSاندازه گیری می کند ه در لحظا  اهلیه تشکیل پالساا در قسای 

حرکی می کنند بدلیل ا ن  LFSی )به دلیل موقعیی مکانی پرهب( ناچیز می باشمممد هلی الکترهن های که در قسممما

چگالی کم سرعی حرکی بیشتر دارند ه در ا ن مد  زمان دمای الکترهن ها توسط پرهب قابل اندازه گیری هستندر در 

 1حرکی می کند  که در زمان ها ی تقر با  LFSبه  HFSاز ناحیه  ECRطول زمان میدان مغناطیسمممی به هاراه ال ه 

 میلی ثانیه ا ن ناحیه به لبه بیرهنی چنبره می رسدر
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به هضمموح مشممخ  می باشممد که دمای الکترهن در فشممارهای باال مقدار کاتری داردر ا ن کاهش انریی جنبشممی در 

سا ر گون شی از انتقال انریی برخوردی الکترهن ها به  شارهای باال می تواند نا شدر هاینین پرهفا ل زمانی دمای ف ه ها با

سخ آنی  شارهای باال داردر ا ن پد ده نیز می تواند به پا سبی به ف شتری ن سانا  بی شارهای پا ین دارای نو الکترهن در ف

الکترهن ها در فرآ ند برخورد هابسمته باشمد به طوری که ا ن فرآ ند سمبب رشمد الکترهن های با انریی باال می شمود ه 

   جاد جر ان الکترهن های فراری می شودرسبب ا 

 

  
ر پرهفا ل چگالی )الف( ه دمای )ب( اندازه گیری شده توسط پرهب النگاو ر سه تا ی در فشار 4شکل 

 های مختلفر

با افزا ش  ابد ز را چگالیِ پالساا افزا ش می ،ا ن نتا ج حاکی از آنسی که با افزا ش فشار کاری داخل محفظههاینین 

دلیل افزا ش تعداد ذرا  خنثی موجود در آن، تعداد برخوردها بیشمممتر شمممده، در نتیجه فشمممارکاری داخل محفظه، به

 . ابدهای داخل محفظه افزا ش می ونیزاسیون بیشتری انجام شده ه چگالی الکترهن

 

 )ب( )الف(
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 :مراجع 

[1]  C. Riccardi, G. Longoni, G. Chiodini, and M. Fontanesi, "Comparison between fast-sweep 

Langmuir probe and triple probe for fluctuations measurements," Review of scientific 

instruments, vol. 72, no. 1, pp. 461-464, 2001. 

[2]  S. L. Chen and T. Sekiguchi" ,Instantaneous direct‐display system of plasma parameters 

by means of triple probe," Journal of Applied Physics, vol. 36, no. 8, pp. 2363-2375, 1965. 

[3]  T. K. Popov, P. Ivanova, M. Dimitrova, J. Kovačič, T. Gyergyek, and M. Čerček, 

"Langmuir probe measurements of the electron energy distribution function in magnetized 

gas discharge plasmas," Plasma Sources Science and Technology, vol. 21, no. 2, p. 025004, 

2012. 

[4]  H. Mirzaei and R. Amrollahi, "Design, simulation and construction of the Taban tokamak, "

Plasma Science and Technology, vol. 20, no. 4, p. 045103, 2018. 

 
 


