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Разработка метода  непосредственного измере-
ния параметров плазмы на основе симметрич-
ного двойного зонда Ленгмюра . Разработан ме-
тод обработки, исключающий воздействие ионно-
го тока на погрешность измерений параметров 
плазмы — электронной температуры и концентра-
ции, которые являются базовыми в устройствах
управления плазменными экспериментами. 

. Yu.S. Yampolsky, V.P. Nokel, K.O. Shvets.
Development of a method of direct measurement of 
plasma parameters on the basis of Lengmuir’s 
symmetric  double probe. The processing method 
which excludes the influence of an ionic current 
on the error of measurements of plasma 
parameters — electronic temperature and 
concentration which are basic in devices of 
plasma experiments control is developed. 

 
Пошуки шляхів розв’язання проблем керованого термоядерного синтезу і космічні дослі-

дження — дві найвідоміші й основні причини інтенсивних розробок у створенні вимірюваль-
них комплексів, призначених для плазмових експериментів. 

У комплексних дослідженнях космічного простору особливе місце займають дослідження 
іоносфери Землі. Вони йдуть у двох напрямках. Це пасивні й активні (керовані) експерименти. 
До останніх відносяться дослідження плазмових струменів ракетних розгінних і маршових дви-
гунів, плазмових електричних генераторів. Активні космічні експерименти проводяться також з 
борту космічних апаратів (КА) — супутників, висотних ракет шляхом інжекції в навколишній 
простір електронних, іонних пучків, нейтрального газу, штучної плазми, випромінювання елек-
тромагнітної енергії. Пасивні експерименти не припускають будь-якого впливу на плазму і фі-
зичні процеси, що проходять в ній. Вони вивчаються на основі аналізу “незбурених” її параме-
трів. Прикладом пасивних експериментів можуть служити дослідження сонячного і зоряного 
“вітру”. 

Пріоритетними в активних експериментах є вимірювання електронної температури  

 Кk
Е

TT
e

=  ,  

де нормована за е електронна температура виражена в енергетичних одиницях — В, 
k  — постійна Больцмана,  
е — заряд електрона,  

КТ — електронна температура, К, 
і концентрації плазми N, оскільки вони є базовими в різних пристроях керування експеримен-
том , тобто бортових інжекторів заряджених часток, випромінювачів електромагнітних хвиль 
тощо. При цьому ефективність досліджень прямо залежить, крім всього іншого, від точності 
вимірювання зазначених параметрів плазми, заснованих на обробці вольт-амперних характери-
стик (ВАХ) датчиків параметрів плазми (ДПП), теорія яких складна і далека ще від свого заве-
ршення [1]. Звідси випливає, що методи обробки характеристик датчиків параметрів плазми 
носять у певній мірі наближений характер, який не завжди задовольняє цілям експерименту. 

В активних космічних і лабораторних експериментах широко використовуються датчики 
параметрів плазми симетричного подвійного зонда Ленгмюра (СПЗЛ), оскільки він не чутливий 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
252 

до швидкості набігаючого потоку заряджених часток плазми, фотоефекту, вторинної емісії, ма-
гнітних полів тощо.  

Найбільш істотний внесок у похибку СПЗЛ вносить, в першу чергу, ємність подвійного 
шару, що утворюється біля його електродів, занурених у плазму, і іонний струм. Результативне 
його врахування в традиційних алгоритмах вимагає великих значень аналізуючих напруг, що 
можуть призвести до порушення фізичних процесів у плазмі і росту часу аналізу ВАХ [1].  

Існує два різних обчислювальних алгоритми, інваріантні до зміни іонного струму [2, 3]. 
Обидва функціонують при знижених аналізуючих напругах AU , A EU Т<  і в них немає недолі-
ків традиційних обчислювальних алгоритмів. Розроблено алгоритм модифікації СПЗЛ -
асиметричного подвійного зонда Ленгмюра (АПЗЛ) [2]. Реалізація алгоритму впроваджується 
так. На АПЗЛ подається різнополярна аналізуюча напруга, амплітуда якої збільшується до та-
кого значення, при якому відношення струмів обох електродів АПЗЛ, вимірюваних на обох на-
півхвилях напруги, стане дорівнювати наперед заданому значенню R. 

Співвідношення R є функцією A

E

U
T

, але при обов'язковій умові, що . Електронна 

температура визначається співвідношенням 

AU T< E

  0
1lnET U
R

=  , (1) 

де  U0=UA для заданого значення R. 
Зазначений алгоритм не можна застосовувати до СПЗЛ, тому що при будь-якому значенні 

UA R=1. У цьому його недолік. Крім того, тут виникають похибки, пов’язані з різною величи-
ною фотоструму і вторинної емісії з електродів АПЗЛ, оскільки площа електродів АПЗЛ суттє-
во різна. 

Запропоновано також алгоритм, якому належать ті ж переваги, що й алгоритму АПЗЛ [3]. 
Реалізація алгоритму виконується так. На СПЗЛ подається однополярна аналізуюча напруга, 
оскільки її зондова характеристика симетрична. Форма аналізуючої напруги не впливає на ре-
зультати вимірювання. Поточне значення струму інтегрується за UA  і одночасно перемножу-
ється з UA. Результати цих двох операцій порівнюються шляхом відношення результату першої 
операції до результату другої: 

  
0

0

( ) : ( )
U

A A Ai U dU i U U∫ A  .  

Аналізуючу напругу збільшують до такого значення, при якому відношення порівнюваних 
величин стане дорівнювати наперед заданому значенню γ. Тоді електронна температура і вели-
чина U0 будуть пов'язані однозначно деякими постійними коефіцієнтами відповідно до виразу  
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Так, якщо γ = 0,52, тоді ТЕ=U0. При інших значеннях γ, TЕ і U0 будуть пов'язані іншими ко-
ефіцієнтами, меншими одиниці, тобто завжди повинна виконуватися нерівність UA< TЕ.  

Результати досліджень показали, що для розробки більш ефективних алгоритмів необхідні 
такі перетворення [3]: 

— одноразові або багаторазові функціональні перетворення струму СПЗЛ і аналізуючої 
напруги; 
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— порівняння результатів перетворення шляхом розподілу однієї з функцій перетворення 
струму СПЗЛ на іншу, при якому виникає однозначна залежність між TЕ і UА, а іонний струм 
виключається, оскільки він при UA< TЕ не змінюється. 

Ілюстрацією такого підходу є алгоритм [2]. Алгоритм [3], зберігаючи ознаки алгоритму [2] 
(аналіз зондової характеристики при UА < TЕ, введення параметра R, аналогічного за фізичним 
змістом γ), не передбачає будь-яких функціональних перетворень струму АПЗЛ. Цієї операції 
вдалося уникнути ціною “перекручування” зондової характеристики СПЗЛ шляхом значного 
збільшення площі одного з електродів, тобто переходу до АПЗЛ. Але використання АПЗЛ не  
доцільне в космічних експериментах. 

Викладений аналіз стану питання дозволяє зробити висновок про те, що подальша розроб-
ка і дослідження методів обробки ВАХ ДПП і структури пристроїв контролю параметрів плаз-
ми  (ПКПП) на їхній основі повинні йти шляхом розробки нових функціональних перетворень 
аналізуючих напруг і вихідних сигналів СПЗЛ. 

В основу методу покладені викладені ідеї, які полягають в одержанні виразів для  і N, 
інваріантних до змін іонного струму.  

ET

Відомо, що СПЗЛ описується так [1] : 

 0th ( )( )
2

А
A

Е

i U ti U
T

= ,   (3) 

де   — аналізуюча напруга, AU

0i  — іонний струм. 
У свою чергу,  
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, (4) 

де  m — маса іона однорідної плазми, у випадку багатокомпонентної плазми — середня маса 
гіпотетичного іона,  

q — заряд іона, 
S — площа електродів СПЗЛ. 
Перетворення сигналів може впроваджуватися для аналізуючих напруг будь-якої форми. 

При лінійному розгорненні відповідні викладення спрощуються. 
На першому етапі, диференціюючи вираз (3) за t, одержимо сигнал 
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Оскільки в (3) і (5) під знаком відповідних функцій є відношення 
( )
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 (позначимо їх че-

рез ξ ), необхідно, з урахуванням подальшого порівняння результатів відгуку і впливу, помно-

жити вираз (5) на , а відгук (3) — на )(tU А
( )АdU t

dt
. У результаті одержимо 

 2
2 0

( )( ) [ch ] ;AdU tz t i
dt

−= ξ ξ  (6) 

 3 0
( )( ) th .AdU tz t i

dt
= ξ  (7) 

Порівнюючи вирази (6) і (7), можна бачити, що для одержання однозначної залежності  
і  необхідно зробити інверсію знака сигналу  чи , а зробити підсумовувати сигнали 

AU

ЕT 2z 3z 2z  з 
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3z , попередньо помноживши один з них на ваговий коефіцієнт γ. Неважко бачити, що фізична 
інтерпретація γ аналогічна при цьому фізичній інтерпретації коефіцієнтів R.  

Результат зазначених перетворень дає сигнал 

 2
4 0

( )( ) (sh ch ).АdU tz t i ch
dt

−= ξ ξ ξ − γξ  (8) 

Рівняння (8) дорівнює нулю при sh ch .ξ ξ = γξ  
Звідси 

 1 sh chγ = ξ ξ
ξ

. (9) 

Нехай ξ=0,5. При цьому ( )А ЕU t U= , тоді  = 1,1752. При інших значеннях γ  і  
будуть пов’язані іншими коефіцієнтами ξ. На борту КА значення γ відтворюється еталонним 
джерелом напруги.  

γ ( )АU t ЕT

Концентрація визначається за алгоритмом, що випливає з виразу (4), оскільки струм 
СПЗЛ, температура електронів і маса іонів відомі. Прологарифмувавши (3),  отримаємо ( тут, як 
і далі всі фізичні величини представлені у нормованому вигляді)  

 
3 1 1
2 2 2

0 0ln ln ln ln ln lnАi z q m S U N
−

= = + + + + .  (10) 

З (10) видно, що сума перших трьох членів являють собою константу, що відома апріорі, і 
на борту КА відповідні цим членам сигнали можуть відтворюватися електричними еталонами. 

Таким чином, зроблено аналіз стану і  методів обробки зондових характеристик датчиків 
параметрів плазми , на базі яких використовується симетричний подвійний зонд Ленгмюра,  і 
розроблено метод їхньої обробки, інваріантний до зміни іонного струму, що виключає джерело 
основної похибки визначення параметрів плазми — іонний струм. 

Робота може становити інтерес для фізиків-експериментаторів і розроблювачів електро-
нної апаратури для космічних експериментів. 
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