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 (غباری)پالسمای پیچیذه 
Complex (Dusty) Plasma 

. ضَد ی حاٍی هیکشٍرسات تاسداس است کِ حالت جذیذی اص هادُ ًشم هحسَب هی یًَیضُ پالسوای پیچیذُ پالسوای ضؼیف :چکیذه

تَاًٌذ دس حالت  داسًذ، هیکشٍرسات هیّا دس فاص گاصی قشاس  ّا ٍ یَى ضذگی هیاى رسات پالسوا ضؼیف است ٍ الکتشٍى کِ جفت دسحالی

هیالدی کِ کشیستال پالسوای  ۹۰اٍایل دِّ  دسحَصُ پالسوای پیچیذُ کاهالً جذیذ است ٍ . قشاس تگیشًذ( فاص جاهذ یا هایغ)ضذگی قَی  جفت

هقالِ ػلوی دس  500الًِ تیص اص اکٌَى سا ای کِ ّن گًَِ تِ ،سضذ کشد سشػتاص آى پس، ایي حَصُ تِ . گشفت هَسد تَجِ قشاسغثاسی کطف ضذ، 

ی اخیش تِ ایي ػلت  ػالقِ صیاد داًطوٌذاى تِ حَصُ پژٍّطی پالسوای پیچیذُ ٍ سضذ چطوگیش آى دس دٍ دِّ. ضَد هجالت هؼتثش هٌتطش هی

. فشاّن کٌذ( جٌثطی)ای  ّای فیضیکی دس سطح رسُ تَاًذ یک تستش آصهَى هٌاسة تشای هطالؼِ تسیاسی اص پذیذُ است کِ پالسوای پیچیذُ هی

ّای تػَیشتشداسی ًَسی قاتل هطاّذُ  هیکشٍرسات تِ آساًی تا سٍش. ًاضی اص هطخػات هٌحػش تِ فشد پالسوای پیچیذُ است قاتلیتایي 

تا ػوق چٌذ  ،تؼذی اص رسات -۳ٍیش اتَاى تع ّوچٌیي، فاغلِ هتَسط تیي رسات ٍ طَل تشّوکٌص آًْا چٌذ غذ هیکشٍهتش است ٍ هی. ّستٌذ

تَاى حشکت هیکشٍرسات سا تِ آساًی  ، هی(ثاًیِ ٍ تضسگتش اص هشتثِ هیلی)ػالٍُ تش ایي، تِ ػلت صهاى پاسخ طَالًی . تذست آٍسد ،دُ ساًتیوتشی

 . کٌذ ای اص رسات تاسداس سا دس سطح جٌثطی فشاّن هی ّا فشغت هطالؼِ سفتاس جوؼی هجوَػِ ایي ٍیژگی. سدیاتی کشد

پیطیٌِ تاسیخی، سًٍذ پژٍّص ٍ اّویت ٍ کاستشد پالسوای پیچیذُ دس  ،اتتذا. ضَد حَصُ پژٍّطی پالسوای پیچیذُ هؼشفی هی ،دس ایي سویٌاس

هؼشفی تِ طَس اجوالی  ضًَذ چٌذ پذیذُ جزاب فیضیکی کِ دس هحیط پالسوای پیچیذُ هطالؼِ هی ،پس اص آى. گشدد ّا تثییي هی آٍسی ػلَم ٍ في

تؼذی، ًاحیِ  تؼذی، کالستش یا ضثکِ دٍتؼذی، کشیستال سِ صًجیشُ یک: دّی هاًٌذ خَدساصهاى -۱: ّا ػثاستٌذ اص پذیذُ ایيتشخی اص . دگشد هی

ساختاسّای غیشخطی هاًٌذ سالیتَى  -۴ ٍ  ّا جوؼی هاًٌذ اهَاج ٍ ًاپایذاسی ّای دستِ پذیذُ -۳ّای تحشاًی ٍ گزاس فاص،  پذیذُ -۲خالی اص غثاس، 

هؼشفی ًیض  دس ضشایط هیکشٍگشاًص ّای پالسوای پیچیذُ آصهایص ّوچٌیيٍ  صهیٌی تشیي هشاکض تحقیقاتی هْنساستا، تشخی اص دس ایي . ٍ ضشتِ

. ضَد اسائِ هی g×Bّای  دس اداهِ، تخطی اص ًتایج پژٍّص ًظشی دس هَضَع طیف الکتشٍهغٌاطیسی پالسوای پیچیذُ دس پیکشتٌذی. گشدد هی

تِ تشتیة، )ّای پاضٌذگی خاظ  ّای هَج سَقی گشاًطی غثاس ٍ هَج سَقی هغٌاطَگشاًطی غثاس، تا ٍیژگی تِ ًام تیٌی ظَْس دٍ هَج جذیذ پیص

 .تشیي ًتایج پژٍّص هزکَس ّستٌذ ، هْن(تؼَیض حالت پایذاسی ٍ تطکیل ساختاس ایستا

از ( پالسما)دکترای فوتونیک  -سلحشورمصطفي  :  سخنران 
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