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Abstract
Plasma gliding-arc discharges is a non-equilibrium plasma that has many applications in research and
industrial laboratories. Gliding plasma can be hot or cold plasma depending on the discharge power and
gas flow rate, which leads to its various applications such as disinfection of fruits and vegetables,
elimination of pollutant gases, increasing the staining of plastic surfaces. Plasma has been formed of ions,
high-energy electrons, UV rays, and oxidants such as free radicals. In gliding reactors, a high voltage
electrical discharge is applied between the two electrodes. Various species produced in plasma, including
high-energy electrons, are effective in destroying and altering the atomic structure of copper electrodes.
Changes in the structure of the electrodes in the long run will cause changes in temperature, density, and
the type of species formed in the plasma. Therefore, in order to replace the reactor electrodes in a timely
manner, it is necessary to evaluate the amount of structural changes in the electrodes over time. In this
paper, changes in the structure of copper electrodes with a thickness of 4 mm and an effective length of 10
cm, which was used in a gliding arc research reactor for 80 hours to evaluate the effect of produced plasma
on decontamination of agricultural products by the positron annihilation life-time spectroscopy has been
investigated as a non-destructive test. The results show that the distance between the layers in the copper
lattice has changed and the empty space between the atomic lattices has decreased and their number has
increased.
Keywords: Copper electrode, Gliding arc discharge, Non-equilibrium plasma, positron annihilation lifetime spectroscopy.
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چكیده
پالسماي حاصل از تخلیه الكتریكي بهروش تابان یک پالسماي غیرتعادلي است که کاربردهاي زیادي در آزمایشگاههاي تحقیقاتي و
صنعتي دارد .پالسماي تابان بسته به قدرت تخلیه و میزان جریان گاز ميتواند پالسماي حرارتي یا سرد باشد که همین امر به
کاربردهاي مختلف آن از جمله ضدعفونيکردن میوه و سبزیجات ،از بین بردن گازهاي آالینده و افزایش رنگ پذیري سطوح پالستیكي
منجر ميشود .پالسما از یونها ،الكترونهاي پرانرژي ،اشعهي ماورائ بنفش و گونههاي اکسنده همچون رادیكال هاي آزاد تشكیل
شده است .در راکتورهاي تابان یک تخلیه الكتریكي با ولتاژ باال بین دو الكترود اعمال ميشود .گونههاي مختلف تولید شده در پالسما
از جمله الكترونهاي پر انرژي عامل موثر در تخریب و تغییر ساختار اتمي الكترودهاي مسي ميباشند .تغییرات ساختار الكترودها در
دراز مدت باعث تغییرات دما ،چگالي و نوع گونههاي تشكیل شونده در پالسما خواهد شد .بنابراین الزم است جهت تعویض به موقع
الكترودهاي راکتور ،میزان تغییرات ساختاري الكترودها در طي زمان ارزیابي شود .در این مقاله ،تغییرات ساختار الكترودهاي مسي
به ضخامت  4میليمتر و طول موثر  91سانتيمتر که در یک راکتور تحقیقاتي قوس تابان به مدت  01ساعت براي ارزیابي اثر
پالسماي تولیدي در آلودگيزدایي از محصوالت کشاورزي استفاده شده بود با روش طیف سنجي طول عمر نابودي پوزیترون به عنوان
یک آزمون غیرمخرب مورد بررسي قرار گرفته است .نتایج نشان ميدهد که فاصله الیهها در شبكه مسي تغییر کرده و فضاي خالي
میان شبكههاي اتمي کمتر و تعداد آنها بیشتر شده است.
واژگان کلیدي :تخلیه تابان ،پالسماي غیرتعادلي ،الكترود مسي ،طیف نگاري عمر سنج پوزیترون.
 -9مقدمه
در توالي جامد ،مایع و گاز حالت دیگري به نام پالسما وجود
دارد ،از اینرو آن را "حالت چهارم ماده" مينامند .پالسما
نسبت به سایر حالتها ،رفتاري متفاوت از خود نشان مي-
دهد .این تفاوت از آن جهت است که برخي یا تمام اتمها
ممكن است الكترون یا الكترونهایي را از دست بدهند یا
تراز آنها تغییر نماید .حال آنكه در سایر حالتهاي ماده
(جامد ،مایع و گاز) چنانچه انرژي کافي دریافت شود فقط
پیوند میان اتمها یا مولكولها دستخوش تغییر ميشود.
تفاوت دیگر میان سه حالت نخست و "حالت چهارم" را
ميتوان اینگونه توصیف نمود که در گذار از فاز جامد به
مایع و از فاز مایع به گاز ،نقطهي بحراني و مشخص وجود
دارد .در این نقطه دما ثابت ميماند و انرژي دریافتي صرف
شكستن پیوندها ميشود ،حال آنكه در گذار از فاز گاز به
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پالسما هیچ مرز مشخصي وجود ندارد .محیط پالسما شامل
ذرات باردار مثبت و منفي ،اتمهاي خنثي و اتمهاي
برانگیخته ميباشد ،به همین دلیل پالسما ميتواند تحت
تاثیر میدانهاي الكتریكي و مغناطیسي قرار بگیرد [.]9-2
بسته به تراز چگالي انرژي ،دما و چگالي الكترون ،پالسماي
ایجاد شده براي تولید هیدروژن به دو دسته پالسماي
غیرتعادلي ترمودینامیكي و پالسماي تعادلي
ترمودینامیكي تقسیمبندي ميشود .پالسماي غیرتعادلي
ترمودینامیكي پالسماي سرد نیز نامیده ميشود ،که در آن
انرژي جنبشي حرارتي الكترون بسیار بیشتر از ذرات
سنگین است و دماي متوسط حجم کلي پالسما نزدیک به
دماي اتاق است [.]3
واکنش شیمیایي در پالسماي سرد عمدتا توسط الكترون-
هاي پرانرژي انجام ميشود .بهدلیل اعمال میدان
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الكتریكي ،الكترونها شتاب گرفته و پرانرژي ميشوند.
الكترونهاي پرانرژي ،بهواسطه ي تجزیه ناشي از برخورد
الكترون ،تحریک و یونیزاسیون ،انرژیشان را به مولكولهاي
گاز تشكیل شده در اثر برخورد غیراالستیک ،گونههاي
برانگیخته ،رادیكالهاي آزاد ،یونها ،و همچنین
الكترونهاي اضافي تولید شده انتقال ميدهند ،بنابراین
انواع مختلفي از واکنشهاي شیمي -پالسما رخ ميدهد
[ .]9،3در پالسماي حرارتي ،دماي ذرات سنگین نزدیک
به دماي الكترون و در محدوده هزار درجه کلوین است .از
آن جا که تراکم الكترون ها در پالسماي حرارتي باالتر از
پالسماي سرد است ،بهدلیل مقدار زیاد برخورد بین
الكترون ها و ذرات سنگین ،انرژي حاصل از میدان
الكتریكي الكترون صرف گرم شدن ذرات سنگین ميشود
تا تعادل ترمودینامیكي بین الكترونها و ذرات سنگین
برقرار شود .واکنش هاي شیمیایي در پالسماي حرارتي
عبارتند از :واکنش هاي ناشي از الكترون و واکنشهاي
حرارتي  -شیمیایي.
تاکنون انواع مختلفي از راکتورهاي پالسماي سرد مانند تخلیه
کرونا ،تخلیه سدديالكتریک ) ،(DBD9تخلیه مایكروویو،
تخلیه تابان فشار اتمسفري و انواع مختلفي از دستگاههاي
پالسماي حرارتي همچون مشعل قوسي با جریان مستقیم
( ،)DCمشعل قوسي با جریان الكتریكي متناوب ( ،)ACمشعل
کوپل شده القایي با فرکانس رادیویي ( )RFبراي تولید
هیدروژن آزمایش شده است [.]4
اصل تخلیه تابان در سال  9600توسط لسور 2و همكارانش
ثبت اختراع شد و توسط زرنیكووسكي 3و دیگران توسعه
داده شد [ .]2همانطور که در شكل  9نشان داده شده
است ،راکتور از دو یا چند الكترود فلزي تشكیل شده است.
هنگاميکه ولتاژ باال اعمال ميشود ،تخلیه قوسي کم
جریان در الكترودها ایجاد ميشود [ .]9تخلیه تابان عمدتا
توسط قوس شعله مشخص مي شود .در ابتدا ،تخلیه در
نزدیکترین شكاف تشكیل مي شود ،سپس ریشه قوس به
واس طه سرعت شار گاز ،در امتداد سطح الكترودها کشیده
مي شود .پالسماي تابان بسته به قدرت تخلیه و میزان
جریان گاز مي تواند پالسماي حرارتي یا سرد باشد [-0،9
.]9

شكل  -9طرح شماتیكي از تخلیه تابان []9

از طرفي هن دسه ،ساختار و جنس الكترودها در شكلگیري
خواص پالسما تاثیر قابلتوجهي دارند .رایجترین هندسه
براي این نوع از تخلیه ها ،استفاده از الكترودهاي میلهاي
واگرا مي باشد .بررسي تحقیقات انجام شده نشان ميدهد
که عالوه بر هندسه قرارگیري الكترودها و فاصله بین آنها
که در طیف و نوع پالسماي تولیدي موثرند ،طول عمر
آن ها نیز از پارامترهاي مهمي است که هم در طیف پالسما
تاثیر دارد و هم الزم است از نظر اقتصادي مورد بررسي
قرار گیرد .ساختار مورد تحقیق در این مقاله ،شامل دو
الكترود میله اي از جنس مس به ضخامت  4میليمتر و
طول موثر  91سانتيمتر بوده است .دو الكترود در نزدیک-
ترین نقطه فاصلهي  9میليمتر از یكدیگر داشتهاند.
هندسه مذکور به کمک یک منبع تغذیه با ولتاژ خروجي
 92کیلو ولت ،فرکانس  21کیلوهرتز و توان  931وات به
مدت  01ساعت براي تحقیقات در زمینه تاثیر پالسماي
تولیدي در آلودگي زدایي از محصوالت کشاورزي مورد
بهرهبرداري قرار گرفته است.
روش طیف سنجي طول عمر نابودي پوزیترون یک روش
طیف نگاري غیرمخرب است [ ]6-99که ميتواند ابعاد
آسیب ها را در حد  1/9نانومتر تا چند میكرومتر در فلزات
و پلیمرها را مشخص کند .این روش بر اساس ترکیب
پوزیترون با الكترونهاي مواد کار ميکند و بسته به ابعاد
تخلخلي که در مواد وجود دارد عمر پوزیترون ميتواند
تغییر کند .از مزایاي این روش عمقي بودن آزمون و
غیرمخرب بودن آن است .با این روش ميتوان به اطالعاتي
در مورد حفره ها در حد انگستروم در مواد دست پیدا کرد
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که با سایر روش هاي طیف سنجي امكان ندارد .در این
تحقیق هدف ،بررسي میزان و چگونگي آسیب این
الكترودها است .براي این منظور دو الكترود سالم و
کارکرده توسط روش طیف سنجي طول عمر نابودي
پوزیترون ،9PALS ،مورد ارزیابي قرار مي گیرد .براي این
آزمایش از دستگاه طیف سنجي طول عمر نابودي
پوزیترون دانشگاه بین الم للي امام خمیني ساخت شرکت
نوین طیف پرتو گستر استفاده شده است.
 -2روشها
در طیف سنجي طول عمر نابودي پوزیترون ،مدت زمان
الزم براي نابودي پوزیترون پس از ورود آن به درون ماده
به وسیله واکنشهاي پوزیترونیم اندازهگیري ميشود.
استفاده از این روش در علم فیزیک حالت جامد ،شیمي و
پلیمر امري نو و در حال پیشرفت است .این طیف سنجي
روشي غیرمخرب براي شناسایي تخلخل مواد ،حفره ها و
نقص هاي جامدات است .امروزه PALS ،تنها روش
تجربي است که ميتواند حجم آزاد موضعي را در مقیاس
اتمي محاسبه کند و در مواد مختلفي مثل فلزات ،نیمه
رساناها ،دي الكتریکها و پلیمرها کاربرد دارد .در این
طیف سنجي پوزیترون که یک ذره تک بار و خیلي سبک
مانند الكترون است به داخل نقصها و حفرههاي مواد نفوذ
کرده و درون آنها گیر ميافتد .اندازه و ابعاد نقصهاي
موجود در مواد مختلف در جدول  9آورده شده است ].[6
هنگامي که پوزیترون درون ماده نفوذ ميکند ،درون
حفرهها و نقصها آنقدر باقي ميماند تا با یک واکنش
نابودي مانند برخورد مستقیم با الكترون و یا تولید
پوزیترونیم ،که یک پیوند شبه هیدروژني بین یک الكترون
و یک پوزیترون است ،از بین برود .شكل  2نحوه نفوذ
پوزیترون به درون حفره هاي مواد و سیر حرکت تصادفي
آن پیش از واکنش پوزیترونیم را نشان ميدهد.
واکنش یک پوزیترون با یک الكترون به سه حالت اتفاق
ميافتد .نابودي پوزیترون مي تواند بهطور آزاد باشد
)ترکیب مستقیم با الكترون و از بین رفتن آنها( یا اینکه
در اثر واکنش یک پوزیترون با یک الكترون یک ذره
پوزیترونیوم نیمه پایدار تولید شود که خود ميتواند داراي
جهت چرخش پارا یا ارتو باشد .در شكل  2این ساختارها

نشان داده شدهاند .پوزیترونیم که یک اتم اگزاتیک 2است،
از پوزیترون به جاي الكترون در اتم خود استفاده ميکند.
اتم اگزاتیكي به اتمي گفته ميشود که به جاي ذرات
بنیادي که اتمها را ميسازند ،ذرات دیگري آنها را بسازد،
مثال به جاي الكترون ،پوزیترون در ساختار آنها به کار رفته
باشد .اینگونه اتمها غالبا عمر بسیار کوتاهي دارند ،ولي
پوزیترونیم عمري نسبتاً طوالني دارد و ميتواند یک طیف
را تولید کند .نابودي پارا و ارتوپوزیترونیم به ترتیب
هنگامي اتفاق ميافتد که ذرات داراي جهت چرخش
ناموازي و موازي باشد.
جدول  -9اندازه نقص هاي مواد مختلف ].[6

به عبارت دیگر ،در پاراپوزیترونیمها پوزیترون و الكترون
مقید داراي اسپین مخالف و در ارتوپوزیترون پوزیترون و
الكترون مقید داراي اسپین هم جهتاند .این موضوع باعث
ميشود ،عمر ارتوپوزیترونیم ها صد برابر بیشتر از عمر
پاراپوزیترونیمها باشد ]. [6-99
انواع روش نابودي هاي پوزیترون ساطع شده از ماده
پرتوزاي  [6] 22Naدر ادامه آورده شدهاند.

_________________________________________________________________________________
Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy
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هر یک از مقادیر3 ،2 ،9و  4در مواد مختلف داراي تعابیر
جداگانهاي هستند .براي مثال در شیشه هاي متخلخل9 ،
نشان دهنده نابودي پاراپوزیترونیم 2 ،نشان دهنده نابودي
آزاد پوزیترون و  3و  4به ترتیب بیانگر نابودي
ارتوپوزیترونیم در نواحي بي شكل و نیز تخلخلهاي شیشه
است.

شكل  - 2نحوه گیرافتادن پوزیترون درفضاهاي خالي].[6

نابودي پوزیترون به سه طریق آزاد ،ارتوپوزیترونیم و پارا
پوزیترونیوم انجام ميشود .هر کدام از این نابوديها زمان عمر
متفاوتي در مواد دارند که در حد نانو ثانیه است .در حالت
نابودي ارتوپوزیترونیم زمان نابودي از همه بیشتر است .روش
 PALSبر اساس اندازهگیري این زمانها عمل ميکند.
عمر پوزیترون در نواحي نقص افزایش ميیابد که این موضوع
به علت کاهش چگالي الكتروني در محل نقص است .طول
عمر بیشتر مقیاسي از اندازه حجم نقص است .طیف حاصل
از آزمون طیف سنجي طول عمر پوزیترون را ميتوان به
تناسب شكل آن به سه یا چهار قسمت تقسیم و بر هر بخشي
خطي منطبق کرد که با نرم افزارهاي مخصوص LT9
 LT10 ،انجام شده و τهر قسمت بدست ميآید .این دو
نرم افزار که بوسیله کانسي و همكارانش ] [99نوشته شدهاند
ميتوانند با برازش منحنيهاي گوسین اندازه و هاي مختلف
مقادیر شدت و  هر بخش و آسیب را محاسبه کنند .ورودي
این نرمافزار طیف بدست آمده از دستگاه  PALSاست .با
تنظیم تعداد بخشهاي مورد نظر که براي فلزات دو بخش
درنظرگرفته ميشود و مقادیر اولیه ،برازش منحني انجام شده
و خروجي که مقادیر شدت و  هر بخش است نمایش داده
ميشوند .با داشتن  ميتوان با استفاده از رابطه تجربي زیر
مقدار ابعاد حفرهها را مشخص کرد ]:[92
1
𝑅𝜋2
( sin
)]−1
𝜋2
𝑅∆𝑅+

+

𝑅
𝑅∆𝑅+

𝜏3 = 0.5𝑥[1 −

()9
که در آن با در نظر گرفتن  R= 9/929 Åو داشتن  مقدار
 Rمحاسبه ميشود.
شكل  3نمونهاي از نمودار سه جزئي را نشان ميدهد که از
آزمون طیف سنجي طول عمر پوزیترون به دست آمده است.
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شكل - 3نمونهاي از طیف سه جزئي حاصل از آزمون طیف سنجي
طول عمر پوزیترون ].[6

 -3نتایج
در هنگام تولید پالسما ذرات بوجود آمده در آن مانند
یونها ،الكترونها و رادیكالهاي آزاد سطح الكترود را
بمباران کرده ،الكترودها اکسید شده و در دراز مدت
تغییراتي در الكترود ایجاد ميکنند .بررسي تغییرات عمقي
و ساختار شبكه الكترودها ميتواند به روش  PALSانجام
شود .در این تحقیق ،ابتدا سیستم طیف سنجي کالیبره شده
و مقدار رزولوشن آن نیز تعیین ميشود .سپس دو نمونه
سالم و آسیب دیده الكترودهاي دستگاه پالسما به صورت
ساندویچي در دو طرف چشمه قرار گرفته و به مدت 92
ساعت در دماي حدود  23درجه سانتي گراد دستگاه
دادههاي مورد نظر را جمع آوري نموده است .بعد از تهیه
طیف مورد نظر با استفاده از نرم افزار  LT10که براي
استخراج اطالعات مورد نظر از طیف است اطالعات مربوط
به نابودي پوزیترون ،و پارا پوزیترون استخراج شده است .در
این نرم افزار براي فلزات از مدل چند نمایي با  2بخشي
استفاده شده که شامل  1و 2است .بعد از اجراي برنامه
طیف باز شده و با اجراي نرم افزار مدل مورد نظر براي
برازش منحني روي طیف انجام شده است .مقدار درجه
برازش منحني بر روي دادهها باید بین  9تا  2باشد .نرم افزار
بعد از برازش ،اطالعاتي مانند شدت آسیب و مقادیر  τرا
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ميدهد که از روي آن ميتوان مقدار و قطر حفرهها و
تغییرات شبكه را بررسي کرد.
در شكل  4طرح چینش دستگاهها براي اندازهگیري طیف
حاصل از نابودي پوزیترون نشان داده شده و در شكل  2شكل
الكترودهاي مسي سالم و آسیب دیده نشان داده شدهاند.
شكل ظاهري الكترودها نشان ميدهد که بعد از قرار گرفتن
در معرض تابش هاي پالسما سطح مس کدر و دانه دانه شده
که نشان دهنده آسیب وارد شده به شبكه مسي بر اثر بمباران
ذرات ناشي از پالسما و ولتاژ اعمال شده به آن است .براي
بررسي تغییرات الكتردهاي مسي از دستگاه طیف سنجي با
رزولوشن  391نانو ثانیه استفاده شده است.
نمونه طیف الكترود سالم و آسیب دیده در شكل  9نشان
داده شده است .این دو طیف در ناحیه صعودي شبیه هم
هستند ولي در قسمت نزولي منحني ،تغییراتي به چشم
ميخورد که با عالمت پیكان نشان داده شده اند و تغییرات
 τرا نشان ميدهد .این طیفها با مدل گوسین دو بخشي
تحلیل شده و منحنيهاي برازش شده در روي شكل با رنگ
هاي آبي و قهوهاي دیده ميشوند .رنگ قهوهاي دو تابع
گوسین با τهاي مختلف و رنگ آبي جمع این دو تابع را که
بر دادههاي اصلي برازش شده را نمایش ميدهد.

سالم است و لیكن شدت آن بیشتر از الكترود سالم است.
کوچكتر بودن  2به ابعاد حفره بستگي دارد هر چه حفره
کوچكتر باشد پوزیترون زمان کمتري براي ترکیب با
الكترونهاي مداري داشته و زودتر از بین ميرود .همچنین
مقدار  τالكترود سالم حدود  9/393نانوثانیه محاسبه شده که
با مقدار داده شده براي مس خالص که حدود  9/22نانو ثانیه
است تطابق دارد ] ،[93-94که علت تفاوت ،ناخالصي مس و
تفاوت در رزولوشن دو دستگاه اندازهگیري ميتواند باشد.
نتایج نشان ميدهد که حفرههاي داخل فلز مس بر اثر بمباران
ذرات پالسماي تولید شده کوچكتر شده ولي تعداد آنها
بیشتر شده است .با توجه به رابطه ( )9مقدار شعاع حفرهها
براي الكترود سالم  2/9 Åو براي الكترود آسیب دیده Å
 9/42بهدست ميآید .قابل توجه است که آزمایش PALS
یک آزمایش مقایسهاي است که در آن حالت اولیه و ثانویه
ماده با هم مقایسه ميشود و این نشان ميدهد که ابعاد
حفرهها حدود  9/2برابر کمتر شدهاند .حساسیت دستگاه در
حد تعیین ابعاد حفره در حد آنگسترم است .مواردي مانند
خطاهاي آماري ،خطاهاي تنظیماتي الكترونیک دستگاه و
خطاي برازش روي آن تاثیرگذار هستند ،ولي چون در این
آزمایش روش بر مبناي مقایسه دو وضعیت از یک ماده است،
ميتوان به نتایج مناسبي دست یافت.
آزمایش  XRDنیز روي نمونهها انجام شد .تبدیل پیک
پراش به  ( d – spacingیا فاصله ) الكترود آسیب دیده و
سالم به ترتیب  2/16222 Åو  2/16344 Åهستند .نتایج
این تحلیل نشان داد که فاصلهي بین صفحات کریستالي
در مس بهم نزدیکتر شده و شدت آنها بیشتر شده است
که تائید کننده نتایج قبلي ميباشد.

شكل  -4چینش دستگاهها براي اندازهگیري طیف حاصل از نابودي
پوزیترون

نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل طیفها براي الكترود
سالم و آسیب دیده با استفاده از نرم افزار در جدول  2نشان
داده شده است .در این جدول  درجه برازش منحني بر
دادههاي بدست آمده از طیف نگاري است .در نرمافزارهاي
 LT9و  LT10مقادیر زیر  2براي این پارامتر نشان ميدهد
که برازش مناسبي انجام شدهاست .براي بررسي نتایج نشان
ميدهد مقدار  2در الكترود آسیب دیده کمتر از الكترود
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(ب)
(الف)
شكل  -2الكترودها الف)قبل و ب)بعد از استفاده در پالسماي سرد
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(الف)

(ب)
شكل  -9طیف بهدست آمده براي الف) الكترود سالم ،ب) الكترود آسیب دیده
جدول  -2نتایج حاصل ازبررسي الكترودها با طیف سنجي طول عمر نابودي پوزیترون
الكترود


9/262

1
1/399 1/112

I1
69/232

2
9/393 1/132

I2
2/949 1/29

آسیب دیده

9/296

1/399 1/112

69/993

1/696 1/129

3/329 1/019

سالم

 -4نتیجهگیري
در این تحقیق الكترودهاي مسي سالم و آسیب دیده که در
پالسماي سرد به کار رفتهاند ،با طیف سنجي طول عمر
نابودي پوزیترون مورد ارزیابي قرار گرفته و تغییرات ساختاري
و کریستالي آنها در بمباران توسط ذرات پالسما بررسي شده
است .نتایج نشان ميدهد که قرار گرفتن الكترودهاي مسي
در معرض ذرات باعث تغییرات در شبكه مسي شده و در
الكترود آسیب دیده توسط بمباران ذرات پالسما ساختار
شبكه مسي ،حفرهها و تعداد آنها بتدریج تغییر کرده است .در
این الكترود حفرهها کوچكتر شده و تعداد آنها بیشتر شدهاند.
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این تغییرات ميتواند به تغییرات طیف پالسماي دستگاه در
دراز مدت منجر شود و در کارایي دستگاه تاثیر گذارد.
 -9تشكر و قدرداني
از مسئولین آزمایشگاه هستهاي دانشگاه بین المللي امام خمیني و
آزمایشگاه پالسماي پژوهشكده فیزیک و شتابگرهاي پژوهشگاه
علوم و فنون هستهاي که در امر آمادهسازي دادهها همكاري
داشتهاند ،تشكر و قدرداني ميشود.
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