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دراسة خصائص التفريغات الكهربائية وتشخيص
ة الفولتية املتناوبالبالزما لنافث البالزما ذو 
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:هدف الرسالة 

1)-لالعاز الحاجزخاللمنالتفريغذينوعمنبالزمانافثبناء
DBD))االعتياديالجويبالضغطيعملالصنعمحليحراريغير.

2-ثانيوالاأللمنيوممنواحدقطبمنيتكوناألولتكوينيناستخدام
.األلمنيوممنقطبينمنيتكون

3-امالنظلهذاوالبصريةوالحراريةالكهربائيةالخصائصدراسة.
4-ونافثالهيليومبالزمالنافثااللكترونوكثافةحرارةدرجةحساب

.األركونبالزما
5-المرضيةاالبكتيريوتثبيطلمعالجةالمصنعالبالزمانافثاستخدام

اكيبالتر مننوعينمعالتثبيطكفاءةوقياس(العنقوديةالمكورات)
علىصولللحمختلفةتشغيلوبطرقواالركونالهيليوملغازيلألقطاب

.النتائجأفضل



متأينغازهيالبالزماالمادة،تأينإلىيشيرماحدإلىبسيطمفهومهيالبالزما
.ئاتوجزيأذراتكهربائيامتعادلةوجسيماتأيونات،إلكتروناتمنيتكون

Irving Langmuirالمتأينةبالبالزما"الغاز"حالةعلىأطلقمنأولهو،
الهالم"وأ"للتشكيلالقابلةالمادة"األصلفيتعنيكانتيونانيةكلمةوهي

السنواتيفالموادلمعالجةواسعةتطبيقاتالبالزمافيزياءتقنياتوجدتوقد»
ئلةالساوالحالةالصلبةالحالةهيحاالتثالثفيعادةالمادةتوجداألخيرة
يرتغيإحداثطريقعنوذلكمعينةمادةحالةإحداثالممكنومنالغازيةوالحالة

أنهو،الثالثالحاالتيجمعالذيالمشتركوالعامل،المادةحرارةدرجةفي
منالةحأيفيالمادةوجودعندكهربائيآمتعادلةتكونالمادةجزيئاتأوذرات

عنتختلفأخرىحالةفيالمادةوجودالممكنمنو،الثالثالحاالت
ئاتجزيأولذراتالكهربائيبالتعادلاإلخاللطريقعنوذلكذكرةماسبق
ينالباحثمنعدديسميهاوالتيالحالةهذهاكتشافأنمنالرغموعلىالمادة
الحاالترأكثالواقعفيتشكلأنهاإالمتأخرآجاءقدالمادةلحاالتالرابعةالحالة
البالزمامنكبيرةكتالتعتبروالنجومالشمسإنإذالكونفيشيوعآالسابقة
(البالزمابحالة)وتسمىالساخنة

المقدمة



حاالت المادة األربعة وترتيب الذرات أو الجزيئات



والحراريةحراريةبالزماإلىالبالزماتصنف

اتاإللكترونفيهاتكونالتيالبالزماهي:الحراريةالبالزما

درجةسبنف(الذراتأوالجزيئات)المتعادلةوالجسيماتواأليونات

بعضهامعحراريتوازنحالةفيتكونبمعنىأي,الحرارة

ةمتأينتكونعندماحارةأنهاعلىالبالزماالىيشار.البعض

فيهاتكون,تامةبدرجة

10,000K
:الالحراريةالبالزما

بنفسةالمتعادلوالجسيماتاأليوناتفيهاتكونالتيالبالزماهي

كلبشاإللكتروناتحرارةدرجةترتفعبينما,الحرارةدرجة

انتكإذاباردةأنهاعلىأحيانآالبالزماالىيشار.بكثيرأكبر

-10,000فيهاتكون.الغازمن1%صغيرةالتأيندرجة
100,000K1000-300وK



Atmospheric Pressure Plasma Jet (AAPJ)

Optimizing plasma for chronic wound disinfection

تلفة من انواع مخالهيليوم لتعطيل االركون اوتم استخدام نافث البالزما لغاز 

من مختلفةتعقيم أنواع .إزالة التلوث لألطعمة  المسحوقة . البكتريا  

الخضروات 



Skin Treatment

Cancer Therapy

Bacterial Inactivation

Dentistry



a) )                                    تشكيل من حلقة واحدةb) ) تشكيل قطبين من الحلقة

المزدوجة 

DBDتمثيل تخطيطي لنافث البالزما 

الجانب العملي 



مع أقطاب األلمنيومالبايركسأنابيب 

يتكون من قطب واحد إذ يمثل حلقة من الجزء APPJتركيب  (a). يوضح الشكل

من أثنين من األقطاب (b)في حين يتكون , الخارجي من األلمنيوم من أنبوب بيركس 

الكهربائية 

(a) 2األنبوب األول بسمك جدارmm (b) 0.90األنبوب الثاني بسمك جدارmm

الجانب العملي 



a)) 0.90تكوين القطب مزدوج الحلقة مع سمكmm(b) تكوين القطب من حلقة واحدة مع سمك

0.90mm
لقطب واحد وقطبينAPPJأعمدة البالزما المتولدة في 



عالي الفولتية ACصورة لمجهز قدرة 



الجهد العالي(مقياس)مجس



جهاز محول الذبذبات



التيار العالي( مقياس)مجس 



المطياف البصري مع الليف والعدسة المجمعة



power supply H.V(2 )( 1: )ويتألف من DBDمنظومة نافث البالزما 

H.Vprobe(3)Current probe(4 )OES(5 )Optical fiber with 
collimator(6)Plasma plume(7)Petri dish with sample(8 )He gas

(9)Ar gas(10)PC Oscilloscope(11 )Flow meter(12)Needle 
valve(13)Laptop(14)Regulator Gas



مع حاوية البكتيرياHotplate Stirrerجهاز 



 Resultsالنتائج 



التيار وتفريغاتأشكال موجة الجهد المطبق 



كدالة للجهداألركونتغير طول نافث بالزما 



نافث بالزما الهيليوم كدالة للجهدتغيرطول



كدالة للوقت بالنسبة األركوندرجة حرارة نافث غاز 

لمعدالت الغاز المختلفة 



درجة حرارة نافث غاز الهيليوم كدالة للوقت بالنسبة لمعدالت الغاز

المختلفة 



درجة حرارة نافث البالزما مع تغير طول العمود 



األركونDBDخطوط طيفية لنافث بالزما 



DBDالخطوط الطيفية لنافث بالزما الهيليوم 



ياتفولتعند تطبيق األركونيوضح الخطوط الطيفية لنافث بالزما 

مختلفة وبمعدل جريان ثابت 



ولتياتفالخطوط الطيفية لنافث بالزما الهيليوم عند تطبيق 

مختلفة وبمعدل جريان ثابت



درجة حرارة وكثافة اإللكترون كدالة مع تغير الفولتية المطبقة 



درجة حرارة وكثافة اإللكترون كدالة لمعدل تدفق الغاز 



Dilutions Exposure time

C 5 min 10 min 15 min

3 TNTC TNTC TNTC TNTC

5 88 66 69 67

7 93 3 7 10

م بثبوت الجدول يبين معالجة البكتيريا باستخدام نافث بالزما الهيليو

معدل التدفق وأزمان مختلفة



زما الهيليوم الشكل يبين نسبة التعطيل للبكتيريا باستخدام نافث بال

واألركون



لغازيمختبرياحراريةغيرDBDللبالزمانافثبناءتم,البحثهذافي-1
وأثبتت,ياالبكتير ضداختبارهاوتمومزدوجةمفردةوبأقطابوالهيليوماالركون

سمكلىعمباشرةبصورةيعتمدالبالزمانافثنظامأنالكهربائيةالخصائص
,خدمةالمستاألقطابسمكعلىوكذلكطولةوعلىالمستخدمالزجاجياالنبوب

.ازالغتدفقمعدلوعلىالغازنوععلىالبالزماعموديعتمدذلكعنفضال
اربةمقالمتولدةالبالزماحرارةتكونالمزدوجةلألقطابالبالزمانافثان-2

.يرياالبكتعيناتإلىالتعرضأوالمعالجةفترةطولمعالغرفةحرارةلدرجة
تقنيةوباستخدام,المزدوجةالحلقاتاقطابمنالمتولدةالبالزما-3

OESفيأكثرتكونالنشطةاألنواعانوجدالبالزمامعلماتلتشخيص
.يةوالمرضالبكتيريالتعطيلأكبرفعاليةأظهرتواألركونمنالهيليوم

اتاالستنتاج



:                               االقتراحات المستقبلية 

دراسة. ونواألركاألوكسجينمثلمعاغازينخلطتأثير1
.مختلفةوبنسب

استخدام. واستخدامهاالنيتروجينمثلأخرىغازات2
.البكتيريالمعالجة

استخدام. األخرىالطبيةللتطبيقاتالباردةالبالزمانافث3
.والفطرياتاألنزيماتمثل

تطور. لتستخدمDBDالباردةالبالزماالمنظومةهذه4
.والتشوهاتالحروقلمعالجة



ومن اهلل التوفيق

غائكمصشكرا ال


