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بررسی عددی میدان الکتریکی در لیزر عرضی ضربانی فشار جوی گازکربنیک با استفاده
از روش واهلش متوالی
3مهرآمیز

 احمد2 نادر مرشدیان،1 مجید آرام،3و1ناهید جهانیان

. تهران، انتهای کارگر شمالی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده لیزر و اپتیک1
. تهران، انتهای کارگرشمالی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده پالسما و گداخت هستهایی2
. قزوین، دانشگاه بینالمللیامامخمینی، دانشکده علوم، گروه فیزیک3
 در این مقاله چگونگی توزیع و نایکنواختی میدان الکتریکی ناشی از الکترودهای اصلی و پیش یونش در یک لیزر عرضی ضربانی- چکیده
 همچنین تفاوت در انحرافات میدان در دو.فشار جوی گازکربنیک با استفاده از روش عددی واهلش متوالی محاسبه و بررسی گردیده است
 نتایج گویای آن است که میزان انحراف میدان در مدل ردیف جرقه قدری کمتر از.مدل پیش یونش کرونا و ردیف جرقه مقایسه شده است
 همچنین نشان دادهشده است که با مقداری انحنا در لبههای سطح فعال الکترودها انحراف میدان میتواند تا حد قابل قبولی.مدل کرونا است
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Abstract- In this paper the distribution and non-uniformity of electric field resulted of the main electrodes and pre-ionization in
the TEA CO2 laser is investigated using SOR method. Also the difference in uniformity of electric field related to Corona and
Spark Array pre-ionization methods are compared. The results show that the deviation of the electric field in Spark Array Model
is less than Corona model. Besides, it has been shown that using electrodes with curved active area edges the field deviation can
be reduced to acceptable level.
Key Words: Carbon dioxide laser pulse width, Numerical simulation of electric field, Pre-ionization, S.O.R, Electrode, Corona
and Spark Array pre-Ionization
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 -1مقدمه:

 -2اصول نظری:
روش به دست آوردن انحراف میدان الکتریکی مبتنی بر حل
معادله الپالس با تقریب )Successive Over-Relaxation( SOR
بوده است.

شکل  :1روش عددی واهلش متوالی ( )SORبهصورت نمادین []6

مطابق شکل ( )1در این روش جواب هر مرحله مبتنی بر
جواب مرحله قبل بوده و انتخاب ضریب بزرگنمایی

( )Scaling Factorمنجر به افزایش سرعت پردازش میگردد.
همچنین میزان خطای محاسبات در این روش کاهش
مییابد .در این روش مقدار تقریبی بردار
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
i 1
n
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bi   a ij x j   a ij x j 
a ii 
j 1
j  i 1
( )1

پاسخ ) x (k

با

x i( k )  (1  w) x i( k 1) 

 i=1,2,…,nو  wضریب بزرگنمایی عددی بین  0و  2است
و درصورتیکه  w=1قرار داده شود معادله باال تبدیل به
فرمول روش گاوس-سایدل میشود [ aij .]6درایههای
ماتریس ضرایب و  biبردار ثابت معادله است x (jk 1) .جواب در
مرحله قبل است .محاسبه پتانسیل [ ]7در حالت کلی شامل
محیطهایی با پذیرفتاریهای مختلف ،بهصورت زیر درروش
واهلش متوالی ابداعشده است:
V new (i, j )  (1  w) *V (i, j ) 
w
)((V (i, j  1)  V new (i, j  1
4
( ( 1V (i  1, j )   2V (i  1, j )) /( 1  2)) )2

شکل  :2نقطه مابین دو محیط با دیالکتریک متفاوت []8

همانطور که در شکل  2مشخصشده است   1و   2ضریب
گذردهی دو محیط طرفین نقطه موردمحاسبه هستند.
) Vnew (i, j  1استفادهشده در معادله ( ،)2پتانسیل
محاسبهشده برای نقطه قبل است (الزم به ذکر است که
رابطه فوق با در نظر گرفتن چگالی بار الکتریکی خالص صفر
از معادله پواسون به دست میآید) و رابطه میدان الکتریکی با
استفاده از مقادیر عددی بهدستآمده برای تابع پتانسیل
الکتریکی در تمام نقاط با استفاده از رابطه ( )3محاسبه

میشود  i .پتانسیل در هر نقطه است و  Exو  Eyبه ترتیب
میدان در راستای  xو  yمحور مختصات دکارتی هستند .در
این تحقیق انحراف میدان مربوط به سطح مقطع پرداخت
(انحنادار) شده در دو نوع پیش یونش کرونا (  )Coronaو
ردیف جرقه ( )Spark Arrayمورد مقایسه قرارگرفته است .به
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کار بر روی لیزرهای ضربانی گازکربنیک در سال 1968
باانرژی خروجی در حد چند ژول شروع شد .پروژههای
لیزرهای گداخت بزرگ ،محرک پیشرفتهایی در این حوزه
بود که سیستمهای غولپیکری در اندازه  100کیلوژول به
وجود آمد [ .]1یکی از مهمترین اجزای لیزرهای گازی با
تخلیه الکتریکی ،الکترودهای آن هستند .الکترودها با آزاد
کردن الکترونهای اولیه و چگالی زمینهای الکترونی موجود
نقش مهمی در ایجاد یک تخلیه الکتریکی مناسب (تخلیه
افروخته )Glow Discharge-دارند و سبب القا عمل لیزر با
بازدهی بهتر میشود [ .]2شکل هندسی الکترودها یکی از
پارامترهای مهم در ایجاد یکنواختی میدان و درنتیجه تخلیه
افروخته همگنشده و درنهایت سبب افزایش بازدهی لیزر
میشود [ .]3برای کاهش میدان شدید موردنیاز درروش
تحریک طولی ،تحریک عرضی موردتوجه واقع شد و لیزر
گازکربنیک موردمطالعه در اینجا نیز مبتنی بر تخلیه ضربانی
عرضی با استفاده از یک مقطع نسبتا ساده و ارزان که در
عمل مورداستفاده قرارگرفته ،است .دو نوع پیش یونش کرونا
و ردیف جرقه در نظر گرفتهشده است که شکل هندسی
آنها بهطور دقیق در مراجع [ ]4و [ ]5توضیح دادهشده
است .در این پژوهش اندازه میدان الکتریکی در نقاط مختلف
نواحی نزدیک لبه این الکترودها و انحراف میدان بهعنوان
معیاری از میزان بهصرفه بودن استفاده از چنین الکترودهای
نسبتا سادهای ،ارائه شده است.
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کمک رابطه ( )4انحراف میدان را تعیین میکنیم بهطوریکه
 E0میدان نقطه مرکزی ناحیه فعال است و  Eاختالف
میدان نقطه مرکزی و یک نقطه در لبه ناحیه فعال الکترودها
است:

()4

E
*100
E0

Field Deviation 

سطح مقاطع در نظر گرفتهشده و مقایسه شده در این
تحقیق بهصورت شکلهای  3و  4و  5است .البته الزم به
ذکر است که مقطع شکل  4بیشترین مشابهت را با نمونه
عملی مورداستفاده در آزمایشگاه دارد .علت در نظر گرفتن
اینگونه سطح مقطع الکترودی این است که میزان
نایکنواختی میدان در نقاط نوکتیز و غیر نوکتیز
قابلمشاهده و بررسی باشد.

شکل  :3مقطع با شعاع خم صفر

شکل  :4مقطع با شعاع خم  0.2میلیمتر

شکل  :5مقطع با شعاع خم  0.5میلیمتر

محیط شبیهسازیشده در مورد پیش یونش  Coronaشامل
محیطهای شیشهای در طرفین و پلکسی گلس باال و فلز
زمین شده در پایین اطراف محیط لیزری است و در مورد
پیش یونش  Spark Arrayباالی الکترودها محیطی از جنس
پلکسی گلس و پایین فلز زمین شده و طرفین میله فلزی با
پتانسیل صفر (به دلیل همپتانسیل شدن الکترودهای پیش

یونش باال و پایین در اثر بروز جرقه) قرار دادهشده است.
ثابت ضریب گذردهی الکتریکی برای محیط گازی با توجه به
نسبت اختالط گازها بهدستآمده است [.]9

 -3شبیهسازی و تحلیل نتایج
با استفاده از این روش توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در
محیط فعال لیزر  TEA CO2با برنامهنویسی در محیط
ال شبیهسازیشده است .مقاطع در
 MATLABکام ا
پتانسیلهای مختلف در نظر گرفتهشده و مرزها نیز زمین
شدهاند .مقطع ذوزنقهای شکل  3و پرداختهشده است .یکی
از مقاطع در پتانسیل  -10کیلوولت و دیگری در پتانسیل
صفر است .در این روش ما به مش بندی محیط
شبیهسازیشده لیزر پرداخته و پتانسیل اولیه هر محیط را به
آن نسبت دادهایم ،سپس با محاسبه میدان در هر نقطه به
سمت محاسبه میدان نقطه بعدی پیش رفتیم و درنهایت
انحراف میدان در لبه چپ و راست محیط فعال (در فاصله 5
میلیمتر از مرکز) نسبت به نقطه مرکزی بین الکترودها به
دست آورده شده که این انحراف میزان بهینه بودن مقطع
الکترودها در کاهش احتمال بروز جرقه در لیزر را مشخص
میکند [ .]3در هر دو پیش یونش کرونا و ردیف جرقه
اساس کار بر این است که مقاطع الکترودی در یک محفظه
ال بسته هادی و در پتانسیلهای مشخص در نظر
کام ا
گرفتهشدهاند .برای حل معادله الپالس در این مسئله
الکتروستاتیکی ،به دلیل مشخص بودن پتانسیل مرزهای
محیط که با رعایت شرایط عملی صفر در نظر گرفتیم ،از
شرایط مرزی دیریکله استفادهشده است .در جدول  1ثابت
گذردهی خال و ثابت دیالکتریک گازهای ترکیبشده در
نسبت اختالط مختلف نشان دادهشده است .معادله ()5
ارتباط بین ثابت گذردهی خأل (  ) و ثابت دیالکتریک ()K
را بیان میکند .نتایج عددی حاصل در جدول  2آورده شده
است.

C
(N .mm 2 )5
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جدول   :1و Kگاز مخلوط شده در نسبتهای مختلف گاز
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8.8557
8.8560

1:1:8
1:1:3

1.0006
1.0007

جدول  :2تغییرات انحراف میدان الکتریکی در حضور مقاطع با شعاع
انحنا لبهای مختلف و ضریب اختالط متفاوت گازها در دو مدل کرونا و
ردیف جرقه
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نمیشود (که طبیعی است) ،اما در یک مخلوط گازی و شعاع
سطح مقطع یکسان میزان انحراف میدان در مدل کرونا کمی
بیشتر از ردیف جرقه بوده است که با در نظر گرفتن مزایای
پیش یونش کرونا (بیناب تابشی فشرده و ارزانی نسبی)
قابلچشمپوشی است.

1
)( mm
5

1
) ( mm
2

)0(mm

Corona

Spark
Array

Corona

Spark
Array

Corona

Spark
Array

0.811
9
0.811
9
0.811
9

0.806
5
0.806
5
0.806
5

0.869
2
0.869
2
0.869
2

0.865
3
0.865
3
0.865
3

0.894
4
0.894
4
0.894
4

0.890
7
0.890
7
0.890
7

Radius
Mix
CO2:N2:H
e

1:1:1
1:1:8
1:1:3

 -4نتیجهگیری
در هر دو مدل کرونا و ردیف جرقه مربوط به سطح مقطع
دارای نقاط تیز انحرافات میدان و تغییرات پتانسیل بیشتر از
سطح مقطع پرداختهشده است.
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شکل  :6شکل سهبعدی تغییرات میدان الکتریکی در مدل پیش یونش
کرونا .محور عمودی مربوط به میدان الکتریکی ( )×104V/mmاست.

شکل  :7شکل سهبعدی تغییرات میدان الکتریکی در مدل پیش یونش
ردیف جرقه .محور عمودی مربوط به میدان الکتریکی ()×104V/mm
است.

در این دو مدل در مخلوطهای گازی متفاوت به دلیل اینکه
الکترود دارای پتانسیل باال در محیط مخلوط گازی قرارگرفته
بوده است و چگالی بار آزاد محیط هم صفر در نظر
گرفتهشده ،اختالف زیادی در مقدار انحراف میدان مشاهده
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