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شانمولدازاطالعاتیحاویمیدان،اثردرشدهگسیلهایالکترونگویدمیمایایده
ویهثانهایالکتروناینکهدهدمینشانمادیگریایدهیکاینبرعالوه.هستند

.کنندکمککوتاهپرتوهایتولیدبهتوانندمیخودشان
جریانچگالیکهجایی.[15]کندمیپیرویفوربسرویکردازاینجادرنظریتوضیح

:بااستبرابرمیداناثربرامیتریکازشدهتابیدههایالکترون

(1  )𝑗 𝜀 = 𝑧𝑆 𝑑𝐹 𝐷𝐹 𝑓𝐹𝐷 𝜀 exp
𝜀

𝑑𝐹
ی ثابت چگالی تغذیهzSانرژی کل الکترون وابسته به تراز فرمی امیتر،  εکه در آن، 
1014*1.618311برابر با )سامرفیلد  Am-2eV-2) ،dF عرض اتالف شار در میدان

تابع توزیع )fFD)εو φاحتمال خروج الکترون برای سدی با تابع کار F ،DFسد 
:دشوی زیر محاسبه میتابع توزیع فرمی دیراک با معادله. دیراک هستند-فرمی

(2)𝑓𝐹𝐷 𝜀 = Τ1 1 + exp Τ𝜀 𝑘𝐵𝑇
:[16]شودمیدان حاصل از این جریان الکترون با معادله زیر محاسبه می
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.  را محاسبه کردDFو dFتوان پس تا اینجا با دانستن جنس تابنده و تابع کار آن می
.عالوه بر جنس، دمای تابنده و میدان عوامل موثر هستند

(4)𝐷𝐹 = exp − Τ𝑏𝑉𝐹𝜑
Τ3 2 𝐹

تابع 𝜑. ثابت دوم فاولر نوردهایم استbضریب تصحیح کننده است و VFدر اینجا 
.میدان محلی استFکار و 

(5)𝑑𝐹 =
2

3
𝑏−1𝜑− Τ1 2𝐹

.شودمیخطیجریانومیدانرابطهمعادلهاینطبق
:داریمبگذاریم؛کنارراهاثابتتماموبگذاریم(1)یرابطهدررا(5)و(4)روابطاگر
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استفادهجعبهدرذرهروشوXOOPICسازیشبیهکدازفراینداینآزمایشبرای
سازییهشبمحیط.کنیممیاعمالخنثیمحیطیکبهرامستقیممیدانیکوکرده
-میتقسیمسلول20درسلول100تعدادبهکهاستمتر02/0در1/0ابعاددارای

هممتری1/0الکترودیکباالدرما.کندمیاشغالراسلول10نیزامیتر.شوند
.متری01/0الکترودیکپاییندروداریمولتکیلو2ولتاژباپتانسیل

:گیردمیقراربررسیموردموضوعسهمقالهایندر
ناساگرشعنوانبهمیدانیوسیلهبهشدهتولیدذراتازاستفادهامکانبررسی(الف

.(6)یرابطهطبقمیدان
.دانمیاثربرشدهگسیلذراتازثانویهکوتاهپرتوهایتولیدامکانبررسی(ب

لقیتمضرواختاللپارامتریکعنوانبهمیدانازناشیتابشمعادالتاکثردر
ایالکترود)هادیوارهودمایجنسکنترلباتوانمیکهشددادهنشانشود،می

باوانتمیشددادهنشان.گرفتاندازهرامحیطدرشدهتولیدمیدانمیزان(امیتر
راثدررامناسبیجریانچگالیچگال،پالسمایاطرافدرالکتروددودادنقرار

شبیهحیطمدرحداقل)توانیممیاینبربنا.کردتولیدشده،تولیدکوتاههایپالس
لتاژوگیریاندازهوچگالپالسمایمحیطاطرافدرالکتروددودادنقراربا(سازی

وانتمیروشایناز.کردگیریاندازهراروشاینبهشدهتولیدپرتوهایخروجی،
.ردکاستفادهچگالپالسماهایدرعملکردقابلیتباجدیدپرابیکعنوانبه
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مراجع

ماال پس اگر در فضای بین همین الکترودها محیطی برای تولید تاابش ردپاای همادوس اع
مانناد چاون بایاد ضارایب ثابات ب( تا باندن لیزر به یک پالسمای چگال با دمای ثابت)کنیم 

بیه ساازی برای این کار دوباره به محیط شا. ضرایب تنها به جنس الکترودها بستگی داشتند
بار متار مکعاب 3×2510برمیگردیم ولی این بار بجای محیط خالء، یک پالسما با چگالی 

3×1810ی شادت هرتاز و بیشاینه1.88×1510کنیم و یک لیزر با فرکانس اعمال می
.تابانیموات بر سانتی متر مربع را به آن می

دهد که انرژی جنبشی در تمامی ولتاژهای اعمال شده باه محایط یکسااننشان می2شکل 
شاکل این موضوع با توجه باه. شوداست و تنها زمان باعث تغییر در انرژی جنبشی ذرات می

.ی تولید بسیار کم ذرات ثانویه در این حالت استنشان دهنده1

تا 1های اعمال شده از انرژی جنبشی ذرات در فرایند تولید تابش ردپای همدوس برای ولتاژ2شکل 
.کیلو ولت در برابر زمان که کامال منطبق بر هم هستند10

همدوسردپایتابشتولید(3)یرابطهبهتوجهبادهدمینشان2شکلاینبرعالوه
جنبشیژیانرتغییراتولیماندثابتتقریباهاالکتروچگالیسازیشبیهایندر.داردوجود
.شودمیزمانبهنسبتجریانچگالیتغییراتباعث
.دهدمینشانراروشایندرشدهتولیدپرتوهای3شکل

میدان حاصل از تابش ردپای همدوس در برابر زمان3شکل 

-یهای یکسانی برای ولتاژهای اعمال شده بر محیط ایجاد مادهد که تابشنشان می3شکل 
با . گیریمولت بر متر را در نظر می816/6×3310ما حداکثر میدان ایجاد شده برابر با . شود

و همچنین مد نظر قرار دادن انرژی جنبشی تولید شده ( 6)و فرمول 1اعمال ضرایب جدول 
. رسیممی( ثانیه10-16)به چگالی جریان قابل توجه در مدت زمان کوتاه اعمال پالس 

یافته ها مواد و روش ها

اندازه گیری پرتوها بر اساس گسیل های الکترونی حاصل از میدان و همچنین بررسی 
امکان تولید و اندازه گیری پرتوهای کوتاه با این گسیل ها

3/5×10-8زمانتاراشدهگسیلهایالکترونچگالیبرولتاژتاثیرابتدا

کهبرسیمخطیشیببهتغییراتسرییکایجادبابتوانیمتاگیریممیاندازه

ولتیلوکدهتایکازکاراینبرای.باشدفیزیکیهایواقعیتبرخینشانگر
-میبهمحاسشدهگسیلالکترونذراتچگالیاضافیولتکیلویکهرازایبه

ثابتمیدانحسببرشدهتولیدیثانویهذراتابرتعدادتغییرات1شکلدر.شود
.استشدهدادهنشان(خارجیمیدان)محیطدرشدهاعمال

ات تعداد ابرذر( خط سبز نقطه چین)و میانگین ( خط قرمز ممتد)نمودار حداکثر . 1شکل 
عمال شده الکترون گسیل شده بر اثر میدان بر حسب ولتاژ اعمال شده در برابر ولتاژ خارجی ا

.که کامال منطبق شده است( خط آبی ممتد)به همراه یک فیت خطی 

دروهاالکترونچگالیو(dcولتاژ)میدانیرابطه،(6)یرابطهوانتظارمطابق
𝑗یرابطهطبق)نتیجه = 𝑛𝑒𝑣)همچنین.شودمیخطیکامالجریانچگالی
.دکنمیمشخصرا(امیتر)تابندههایویژگیخطاینشیب(4)و(1)روابططبق

.استشدهدادهنشانخطیفیتاینهایویژگی1جدول

1های فیت خطی روی نمودار شکل ویژگی1جدول 

ارددمیدانبامستقیمیرابطهکهاستشدهاعمالولتاژبابرابر1Xجدولدر
(F=V/d)وYبهتوانمیشدهاعمالزمانتوجهباکهاستهاالکترونچگالی

وفیزیکیخواص(6)یرابطهو1جدولطبق.(J=qev)رسیدجریانچگالی

یجملهالبته
1

1+ⅇ1∕𝑇
بهثابتجمالت.استبرابررابطهایندرBضریبمقداربا

یجملهولیهستندمربوطامیترجنس
1

1+ⅇ1∕𝑇
دمایوجنبشیانرژینشانگر

ولتاژبرایژول233بینمحیطایندرذراتجنبشیانرژیمیانگین.استمحیط
.استولتکیلو10ولتاژبرایژول2289تاولتکیلو1
بینفضایدراگرپسشدندشناخته(6)یمعادلهبهمربوطثابتضرایباینجاتا

اندنتاب)کنیماعمالهمدوسردپایتابشتولیدبرایمحیطیالکترودهاهمین
ضرایبچونبمانندثابتضرایبباید(ثابتدمایباچگالپالسماییکبهلیزر
.داردبستگیجنسبهتنها

Linear Regression for Data1_max:
Y = A + B * X

ParameterValueError

A4.67333E91.36346E9

B6.81339E102.19741E8

RSDNP

0.999961.9959E910<0.0001

یافته ها


