
Eng. &Tech.Journal, Vol.33,Part (A), No.6, 2015   

1299 
 

A Simple Model of Capacitor Discharge Through a Spark Gap 
 
 
 
Dr. Bassam Hanna Habib 
Computer Communication Engineering Department, Al-Mansour University College/Baghdad. 
Email: basmy1960@yahoo.com 
 
 
 

Received on:23/10/2014     &     Accepted on:11/6/2015 
 
 
ABSTRACT 
     A simple computational model is established to simulate a capacitor discharge process 
through a spark gap. The model constitutes of three intervals, the first one is concerned 
with charging the capacitor by a D.C. voltage source, where the voltage across the 
capacitor raises to a certain critical value regarded as the breakdown voltage of the spark 
gap. The second interval describes the gap breakdown where the resistance of the ionized 
gas in the gap decreases very sharply as a result of heating the plasma by the electrical 
current. This interval is denoted as the resistive phase of the discharge. The third interval 
describes the discharge through the previously heated plasma in the gap; for this interval 
the plasma resistance is assumed to have a constant value which is considered as the 
minimum value obtained at the end of the previous interval (the resistive phase interval). 
The temporal evolution curves obtained from the model exhibit reasonable trends that 
conform to the physical situation under study. Also, the comparison made with published 
data shows an acceptable agreement. The model is employed to perform a parametric 
comparison to examine the rule of the gap parameters on the voltage and current 
evolution curves.   

 

 نموذج مبسط لتفريغ متسعة خالل فجوة الشرارة
  الخالصة

النموذج ثالث فترات تم انشاء نموذج حاسوبي لمحاكاة عمليةالتفريغ الكھربائي لمتسعة خالل فجوة شرارة. يتضمن    
زمنية، الفترة األولى خاصة بشحن المتسعة بواسطة مصدر للفولتية المستمرة، حيث ترتفع قيمة الفولتية على طرفي 
المتسعة لحين بلوغ قيمة حرجة تمثل قيمة فولتية األنھيار الكھربائي لفجوة الشرارة. بينما يتم خالل الفترة الثانية 

ربائي لفجوة الشرارة، حيث تضمحل المقاومة الكھربائية للغاز المتأين في الفجوة بشكل توصيف عملية األنھيار الكھ
حاد نتيجة لتسخين البالزما بالتيار الكھربائي، ويطلق على ھذه الفترة بالطور المقاوم للتفريغ الكھربائي. أما الفترة 

تسخينھا خالل الفترة السابقة، حيث يتم ھنا  بعدالثالثة فتمثل عملية استمرار التفريغ الكھربائي خالل بالزما الفجوة 
افتراض ان مقاومة البالزما ثابتة خالل ھذه الفترة، وھي مساوية للقيمة الدنيا للمقاومة عند نھاية الفترة السابقة (فترة 

  الطور المقاوم).
لتيار والفولتية، منحى منطقي اظھرت المنحنيات البيانية المستخلصة من ھذا النموذج، والمتعلقة بالتغير الزمني ل    

 يتوافق مع الواقع الفيزيائي تحت الدراسة. كما بينت المقارنة التي تم اجراؤھا مع بيانات منشورة توافقا مقبوال. 
تم استخدام النموذج ألجراء مقارنة لبيان تأثير معامالت الشرارة على منحنيات التغيرات الزمنية لكل من الفولتية 

 والتيار.   


