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 :چکیده

 و اکسولاز آن مجموعه معادالت متکنیک مقیاس چندگانه بخدمت گرفته شده و با استفاده 

ایروی طبش دقمعادالت سیالی در پالسمای مغناطیده برخوردی برای انتشار موج الکترومغناطیسی با 

مد که دست آب. معادله ای از نوع شرودینگر غیر خطی با ضرایب مختلط ه استمورد بررسی قرار گرفت

مورد  تونها(جایگزیده )سالیحاکم بر تحوالت دامنه پتانسیل برداری است. شرایط وجود ساختارهای 

 نی، وجودالیتوسبحث قرار گرفته است. در پالسمای مغناطیده کم برخورد، با استفاده از روش اختالل 

ه است. ت آمدجوابهای سالیتونی مورد کنکاش قرار گرفته  و نواحی پایداری و ناپایداری آنها بدس

زرگ های با ناپایدار و برای عدد موجنشان داده شد که برای عدد موجهای کوچک، این سالیتون ه

ش ج با قطباموا سالیتون ها پایدار هستند. ناحیه پایداری با کاهش شدت میدان مغناطیسی زمینه برای

اری با افزایش ، ناحیه پاید (RCP)افزایش پیدا کرده ولی برای امواج با قطبش راستگرد  (LCP)چپگرد 

رخوردی نیز بین وجود پالسهای با شکل ثابت در پالسما همچن  میدان مغناطیسی، کاهش پیدا می کند.

 زیاد می رخوردبمورد توجه قرار گرفته و نشان داده شد که سالیتونهای پمپاژی در رژیم پالسمای با 

 توانند وجود داشته باشند.
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 فصل اول: کلیات و پیشینه پژوهش

از سالیان دور مورد توجه  1انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک محیط پاشنده :مقدمهالف( 

خاصیت پاشندگی  این میان، پالسما محیطی است کهفیزیکدانان و همچنین مهندسان بوده است. در 

برهمکنش بین پالس  نیز بشمار می رود. 2داشته و تحت شرایطی بعنوان یک محیط اتالفی

یزری( با شدت باال و پالسما آبستن بسیاری از پدیده های خطی و غیرخطی الکترومغناطیسی )پالس ل

است که مطالعه و کنترل آنها از جنبه های مختلف از جمله مخابرات )انتشار امواج رادیویی در 

 x [3]، تولید اشعه [2] بر پایه پالسما، شتاب دهنده های [1] یونسفر(، همجوشی هسته ای لیزری

حایز اهمیت فراوان می باشد. همچنین مطالعه این پدیده ها از دیدگاه فیزیک غیرخطی نیز بسیار 

مله مهمترین پدیده های غیرخطی قابل مشاهده در برهمکنش موج جذاب و مهم می باشد. از ج

خودکانونی ، [5] ، ناپایداریهای پارامتریک[4] ی توان به ایجاد هارمونیکالکترومغناطیسی و پالسما، م

اشاره  [8]و ایجاد سالیتونهای الکترومغناطیسی  [7]، ایجاد میدان رد پایی [6]شدن پالس در پالسما 

کرد. از بین این پدیده ها که در برهمکنش بین لیزر و پالسما بوجود می آیند، سالیتونهای 

الکترومغناطیسی هم از لحاظ فیزیک بنیادی غیرخطی و هم از لحاظ کاربردی از اهمیت بسزایی 

   برخوردار است.

سیستمهای : از یک دیدگاه می توان سیستمهای فیزیکی را به سه دسته مبانی نظریب( 

دسته بندی کرد. سیستمهای انتگرال پذیر و  5و سیستمهای اتالفی 4، سیستمهای هامیلتونی3پذیر انتگرال

ی پیچیده تر بوده و هامیلتونی حاوی اثرات پاشندگی و خطی می باشند در حالیکه سیستمهای اتالف

و همچنین  انتگرال پذیرنیز می باشند. در سیستمهای حاوی اثرات اتالفی  ،این دو اثر عالوه بر

بوجود آمدن و ظاهر شدن سالیتونها )مدهای جایگزیده در سیستمهای غیرخطی  ،سیستمهای هامیلتونی

                                                   
1 . Dispersive Media 
2 . Dissipative Media 
3 . Integrable Systems 
4 . Hamiltonian Systems 
5 . Dissipative Systems 
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که با حفظ شکل و سرعت خود در محیط منتشر شده و در برهمکنش با همدیگر همانند ذرات رفتار 

امل بین اثرات غیرخطی و بخاطر تع کرده و مشخصات اولیه خود را پس از برهمکنش باز می یابند(

اثرات پاشندگی است. اغلب پاشندگی باعث پهن شدگی پالس می شود در حالیکه تحت شرایطی 

اثرات غیرخطی باعث فشردگی آن می شود. اگر پارامترهای سیستم بدرستی انتخاب شوند، آنگاه این 

ود آمدن سالیتون در دو اثر همدیگر را خنثی کرده و سالیتون در محیط ایجاد می شود. برای بوج

و  1بین اتالفسیستمهای اتالفی، عالوه بر تعامل بین اثرات غیرخطی و اثرات پاشندگی، الزم است که 

نیز تعامل ایجاد شود. در مورد سالیتونهای الکترومغناطیسی انرژی شارش یافته از پالس  2حصول

  تعامل ایجاد گردد.  الکتر.مغناطیسی به محیط و همچنین از محیط به پالس باید توازن و

برخورد از جمله سیستمهای انتگرال پذیر و همچنین هامیلتونی محسوب می پالسمای بدون 

 سیستمهای اتالفی قرار می دهد.د در حالیکه وجود برخورد در پالسمای برخوردی آنرا در زمره شو

برخورد  دار است.مطالعه پالسمای برخوردی به عنوان یک سیستم اتالفی از اهمیت فراوانی برخور

اثرات قابل توجهی بر وجود، طبیعت و دینامیک پدیده های خطی و غیرخطی در پالسما می گذارد. 

مهمترین نقش برخورد در برهمکنش پالس الکترومغناطیسی با پالسما، انتقال انرژی از الکترونها به 

و الکترونها( است که یکی از یونها و از مد عرضی )موج الکترومغناطیسی( به مد طولی )امواج پالسما 

و برای بسیاری از  [9] مهمترین مکانیسمهای جذب انرژی الکترومغناطیسی در پالسما بشمار رفته

وقتی پالس کاربردها نظیر همجوشی لیزری و شتابدهنده های پالسمایی دارای اهمیت زیادی است. 

الکترومغناطیسی در پالسما منتشر می شود، ایجاد میدان مغناطیسی قابل انکار است. وجود میدان 

این  مغناطیسی دینامیک پالس و همچنین پالسما را سخت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بررسی

وقتی پالس الکترومغناطیسی دارای قطبش دایروی باشد، اثر  موضوع نیز بسیار دارای اهمیت است.

 مهمترین عامل تولید میدان مغناطیسی است.  3اراده معکوسف

                                                   
1. Loss 
2 . Gain 
3 . Inverse Faraday Effect  
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وجود و دینامیک سالیتونهای اتالفی در : پیشینه تحقیق، بیان مساله و اهداف ج(

-معادله گینزبورگ. [11]و  [10]محیطهای مختلف چند سالی است که مورد توجه واقع شده است 

معروفترین مدلی است که برای بررسی سالیتونهای اتالفی مورد استفاده قرار می  1الندائوی مختلط

 سیله این معادله مدل بندیگیرد، بدین معنی که تحوالت این نوع از سالیتونها در یک سیستم اتالفی بو

 . الندائو مکعبی بدین گونه می باشد-می شود. معادله گینزبورگ

 2
(1 ) (1 )xt xA A i A i A A       

فوق که به عنوان معادله حاکم بر تحول پالس الکترومغناطیسی )لیزری(  در محیطهای غیرخطی معادله 

ورد مطالعه قرار گرفته است. پاشنده و اتالفی بکار می رود، بیش از همه در اپتیک غیرخطی م

به نظر نگارنده، در  .[12]آخمادیف و همکارانش بیشترین کار پژوهشی را در این زمینه انجام داده اند 

اندکی های زمینه پالسما که به عنوان یک محیط غیرخطی پاشنده و اتالفی محسوب می شود، بجز کار

آنهم در زمینه امواج یون صوتی صورت پذیرفته است، در مورد  [13]که توسط میسرا و همکارانش 

وجود و دینامیک امواج الکترومغناطیسی جایگزیده )سالیتونهای الکترومغناطیسی( در پالسمای 

برای اولین برخوردی به عنوان یک محیط اتالفی کاری صورت نپذیرفته و پژوهشی انجام نیافته است. 

از دیدگاه صرف  ه عنوان یک مدل  برای رشد و میرایی امواجب 2میراار معادله شرودینگر غیرخطی ب

شده  در مقاالت ذکرمولفان  .[15]و  [14]مورد توجه قرار گرفته است ریاضی توسط پریرا و استنفلو 

نوزاکی و بکی  جوابهای سالیتونی معادله شرودینگر غیرخطی میرا پرداختند.اقدام به بررسی وجود 

با دامنه ثابت  را برای معادله  3وجود جوابهای سالیتونی و همچنین جوابهای حفره ای ]16[ 

وجود جوابهای بحث  [17]سوتو کرسپو و پسکویرا الندائوی تعمیم یافته بررسی کردند.  -گینزبورگ

از حل عددی الندائوی دنبال کرده و با نتایج حاصل  -برای معادله گینزبورگسالیتونی با دامنه ثابت را 

الندائوی مورد مقایسه قرار دادند. نتایج تحلیلی و عددی آنها به صورت قابل  -معادله گینزبورگ

توجهی همخوانی دارند. سپس همین گروه این موضوع را جدی تر دنبال کرده و عالوه بر جوابهای 

                                                   
1 . Complex Ginsburg-Landau Equation 
2 . Damped nonlinear Schrodinger equation 
3 . Hole solutions 
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الندائو  -معادله گینزبورگسالیتونی با دامنه ثابت، توانشتند جواب سالیتونی با دامنه دلخواه نیز برای 

به روز  از این موضوع بسیار مهم را می توان در مرجع . بحث مشروح و کاملی[18] بدست آورند

یافت. هرچند بحث سالیتونهای اتالفی )میرا( در سیستمهای اتالفی که توسط معادله  [19] شده

الندائو بیان می شوند در مراجع یاد شده مفصل مورد بحث قرار گرفته است، ولی همه آنها -گینزبورگ

پالس با مدول  ،1روی جوابهای جایگزیده از نوع سالیتون روشن یا تاریک بوده است. وجود پالس پایا

مورد بررسی  ]20[الندائوی مختلط توسط دسکالزی -برای معادله گینزبورگ 3و پالس رونده 2نوسانی

 وجود چنین جوابهایی را نشان دهد. 4تطبیقیقرار گرفت. وی توانست با یاری روش 

ونها و د سالیتمربوط به وجو لی و بیشتر ریاضیکمورد اشاره در باال بیشتر مبانی  پژوهشهای 

یافتن  ساختارهای جایگزیده در محیط های غیرخطی پاشنده و اتالفی را پایه گذاری می کنند.

ی می اربردکمصادیقی برای این مدل بندی خود موضوعی بسیار ارزشمند هم از دیدگاه بنیادی و هم 

وی جستج ه و اتالفی بشمار می رود. بنابراینباشد. پالسما به عنوان یک محیط غیرخطی، پاشند

انطور د. همشرایطی که پالسما را به عنوان یک مصداق کامل این مدل قرار دهد ضروری جلوه می کن

 که اشاره شد، در این رابطه پالسما به عنوان یک محیط بکر بشمار می رود.

در این طرح، اقدام به بررسی وجود ساختارهای الکترومغناطیسی جایگزیده )سالیتونهای  

فی( در پالسمای مغناطیده برخوردی خواهد شد. هرچند سالیتونهای الکترومغناطیسی در پالسمای اتال

 غیربرخوردی به عنوان یک سیستم انتگرال پذیر و یا هامیلتونی پژوهشهای فراوان صورت گرفته است،

ولی وجود سالیتونهای الکترومغناطیسی در پالسمای برخوردی که به عنوان یک سیستم اتالفی نقش 

بازی می کند، کماکان مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دالیل آن پیچیدگی سیستمهای اتالفی در 

رد مداقه مقایسه با سیستمهای انتگرال پذیر و هامیلتونی است. این موضوع در این طرح پژوهشی مو

ابتدا معادالت حاکم بر تحول پالس در پالسمای مغناطیده برخوردی استنتاج شده و  قرار می گیرد.

                                                   
1 . Static pulse 
2 . Oscillating-moduls pulse 
3 . moving pulse 
4 . Matching approach 
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بازیابی می شوند. نشان داده می  1سپس با استفاده از روش قدرتمند و ارزشمند اختالل کاهش یافته

حالت خاصی از شود که در نهایت این مدل منجر به معادله شرودینگر غیرخطی مختلط به عنوان 

الندائو می شود. با استفاده از روش اختالل سالیتونی جوابهای جایگزیده برای این -معادله  گینزبورگ

 معادله بدست می آید.

  

                                                   
1 . Reductive perturbation technique  
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 اختالل و معادالت دینامیکی فصل دوم: روش 

 بر سیستممعادالت حاکم  (1

یده غناطسمای میک موج الکترومغناطیسی با قطبش دایروی را در نظر بگیرید که در یک پال

برحسب پتانسیلهای اسکالر و برداری، منتشر می شود.  0Bبرخوردی با میدان مغناطیسی زمینه 

 مجموعه معادالت سیالی و ماکسول را می توان به صورت زیر نوشت

(1) 
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(5) 21 .P   

/که در آن  V P  ،سرعت سیالیP  ،اندازه حرکت الکترون  ،فاکتور نسبیتیA  پتانسیل

فرکانس برخورد بین الکترون و یون است که با فرکانس پالسما  پتانسیل اسکالر و  برداری، 

2

0 0/pe en e m  ò ( 0نرمالیزه شده استn  چگالی زمینه پالسماxاست.)  ،در روابط فوق

2پتانسیل برداری و اسکالر با  /mc e ،E  با/pemc e ،B  با/pem e اندازه حرکت با ، چگالی ،

سرعت نور می باشد، بی بعد شده اند. همچنین طول با عمق پوسته پالسما  cکه  0nپالسما با 

/ pec   1و زمان با عکس فرکانس پالسما

pe .بی بعد شده اند 

بدون اینکه از کلیت مساله کم شود، حالتی را در نظر می گیریم که موج الکترومغناطیسی در 

 xحرکت می کند. فرض می شود که میدان مغناطیسی زمینه نیز در امتداد محور  محور mcامتداد 

0باشد یعنی  x̂ B  که در آن  فرکانس سیکلوترونی الکترونها بوده و با فرکانس پالسماpe  بی
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بعد شده است. در همه جای متن، شدت میدان مغناطیسی توسط  نمایش داده می شود. به عنوان مثال، 

]0.1 ]21[ ،1.5  ]22همکنش لیزر با پالسما مقادیری در حدود در آزمایشهای مربوط به بر

 ،0.5, 2  ]23[  برای شدت میدان مغناطیسی گزارش شده است. پتانسیل برداری موج

 الکترومغناطیسی با قطبش دایروی و اندازه حرکت سیالی الکترونی متناظر با آنرا می توان چنین نوشت

(6) 
ˆ ˆ( , )( )

ˆ ˆ( , )( ) ( , )

A x t y i z

p x t y i z u x t



 

 

  

A

P
 

)که در آن  , )p x t  مولفه عرضی اندازه حرکت و( , )u x t  .نیز مولفه طولی سرعت الکترونی است 

1پارامتری است که نوع قطبش موج را مشخص می کند،    1برای قطبش چپگرد و    برای

 ، خواهیم داشت(5)تا  (1) در معادالت  (6) قرار دادن روابطبا  قطبش راستگرد است.

(7) 
2 2

2 2
,

A A n
p

t x 

 
 

 
 

(8) 
2

0,nu
t x


 

 
 

(9) 
2

2
1,n

x


 


 

(10) ( )
0,

n nu

t x

 
 

 
 

(11) ( ) ( ) ( ),u u
t x
    

 
  

 
 

(12) ( ) ( ) ,
p

p A u p A i p
t x

 


 
      

 
 

(13) 
2

2

1
.

1

p

u






 

که حاکم بر  سیستم بسته ای از معادالت اسکالر را تشکیل می دهند (13)تا  (7)معادالت مجموعه 

بدون  در پالسمایانتشار پالس الکترومغناطیسی در پالسمای سرد مغناطیده برخوردی می باشند. 

0برخورد و نامغناطیده که    ،منجر به تساوی  (12)معادله  می باشدA p  می شود که

سیستم معادالت فوق را بسیار ساده تر خواهد کرد و تعداد این مجموعه معادالت کاهش پیدا می کند. 
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در حالت کلی نمی توان جوابی برای معادالت فوق پیدا کرد. با این حال برای حالتی که شدت )یا 

، آنگاه می توان به روشهای تقریبی 1Aدامنه( پالس الکترومغناطیسی کوچک است، بدین معنی که 

دترین این ریترین و پرکاربمتوسل شد و جوابی برای سیستم معادالت فوق بدست آورد. یکی از قو

 روشها، روش اختالل کاهش یافته است که در ادامه از آن استفاده خواهیم کرد.

 روش اختالل و معادله حاکم بر تحول دامنه پالس الکترومغناطیسی (2

اعمال می کنیم. در این  (13)تا  (7)بر روی معادالت کاهش یافته را  حال تکنیک اختالل

می شود که بخش روش، مختصات های زمانی و مکانی تند تغییر و کند تغییر تعریف شده و فرض 

حامل موج فقط تابعی از مختصات تند تغییر بوده و دامنه آن تابعی از مختصات های کند تغییر باشند. 

نشان داده می شود بسط داده شده و با  òسپس تمام کمیات بر حسب ضرایب کمیتی کوچکی که با 

 بدست آورده می شود.  nکمیات مرتبه برای  ، در هر مرحله روابطیnòمساوی قرار دادن ضرایب 

)فرض کنید  , , , , )n u p AS  حالت سیستم را در زمانt  و مکانx  نشان دهد. در حالت

 غیرخطیت ضغیف می توان حالت سیستم را چنین بسط داد

(14) (0) ( ) ,
n

n n

n

  S S Sò 

(0)که در آن  (1,0,0,0,0)S  سیستم بوده و حالت تعادل بیانگرò  یک کمیت کوچک است. اکنون

 را به صورت زیر تعریف می کنیم 1مختصات اتساع یافته

(15) ;m m

m mX x T t ò ò 

m...,0,1,2که در آن    ،0بودهm   1متناظر با مقیاس کند تغییر برای بخش حامل موج وm  

با توجه به  اشند.بمتناظر با مقیاس های کند تغییر می باشد که دامنه )پوش( کمیات تابعی از آنها می 

 تعریف مختصات های جدید، مشتقات جدید را نیز به صورت زیر استنتاج کرد

                                                   
1 . Stretched coordinates  
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(16) 
2

0 1 2

2

0 1 2

...

...

t

x


      




      



ò ò

ò ò

 

/ به جایبه ترتیب  qو  qکه در آن  qT   و/ qX  فرض بر این است که  .انتخاب شده اند

kxکمیات مختل شده از طریق  t  به کمیات تند تغییر وابسته باشند که در آنk  و  بردار موج و

pe/فرکانس هستند که به ترتیب با  pek c  وpe بی بعد شده اند. مقیاس های کوچک در پوش 

 ظاهر می شوند )دامنه( هارمونیکهای مختلف به صورت زیر

(17) ( ) ( ) ( )

1 1( , ) ,n n il kx t

l m m

l

X T e 




 



 S S 

)و شرط حقیقی بودن کمیات الزام می دارد که  ) ( ) *n n

l l S S  .باشد 

به جایگزین کرده و سپس ضرایب مرت  (13)تا  (7)را در معادالت  (17)تا (14)در ادامه باید روابط 

را مساوی هم قرار داد. با این کار، در هر مرتبه مجموعه ای از معادالت کاهش یافته  òهای مختلف 

را بدست خواهیم آورد که از اطالعات بدست آمده از آنها در مرتبه های باالتر استفاده می شود. 

و خارج از حوصله این نوشته است. لذا هرچند مراحل انجام کار سرراست است ولی بسیار طوالنی 

 در ادامه فقط به ذکر نتایج بسنده خواهد شد. 

)الف( دینامیک مرتبه اول  1)n رابطه پاشندگی : 

)در مرتبه اول   1)n  منجر به سیستمی از معادالت می شود که انتشار موج  (13) تا (7)، معادالت

مغناطیده برخوردی در رژیم خطی را کنترل می کنند. با توجه به اینکه الکترومغناطیسی در پالسمای 

(1)حالت سیستم را در رژیم خطی می توان به صورت  (1) (1) ( )

0 1[ . .]i kx te c c  S S S  نشان داد، لذا

)برای هارمونیک صفرم  0)l  داریم 

(18) (1) (1) (1) (1)

0 0 0 0 0,n u p    
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وان تا می و چون در مرتبه اول، موج الکترومغناطیسی نمی تواند دارای هارمونیک صفر باشد، لذ

(1)بدلخواه فرض کرد که 

0 0A  برای هارمونیک اول .( 1)l   که هارمونیک اصلی محسوب می شود

 نیز داریم

(19) 2 2 (1) (1)

1 1 ,( )k A p   

(20) 2 (1) (1)

1 1 ,k n  

(21) (1) (1)

1 1 0,n ku   

(22) (1) (1) (1)

1 1 1 ,u k i u     

(23) (1) (1) (1)

1 1 1( ) ( .)p A i p     

  منجر به رابطه زیر می شود  (23) و (19)به راحتی می توان نشان داد که روابط 

(24) 2 2 .k
i




  
 

 
 

که رابطه پاشندگی مربوط به انتشار امواج الکترومغناطیسی در پالسمای مغناطیده برخوردی است. 

0چنانچه    2قرار گیرد، رابطه فوق نتیجه می دهد 21 k    که رابطه پاشندگی انتشار

امواج الکترومغناطیسی در پالسمای نامغناطیده در عدم حضور برخورد را نشان می دهد، لذا نتایج 

در حالت کلی جوابهای رابطه قبلی را پوشش می دهد. از رابطه پاشندگی فوق مشخص است 

توجیه شده است برای  [24]همانطور که در مرجع پاشندگی در پالسمای برخوردی مختلط است. 

فرکانس را باید مختلط در  و رد نظر ما می باشد، عدد موج را باید حقیقیومسائل با شرایط اولیه که م

)یعنی نظر گرفت.  )k   که در آنr ii     می باشد. با این توصیف، می توان بخش

 حقیقی و مجازی رابطه پاشندگی را از همدیگر جدا کرد که نتیجه چنین حاصل می شود

(25) 

2 2 2

2 2

2 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
2

( ) ( )

r r i i
r i

r i

i r r i
r i

r i

k
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  1شکل  حایز اهمیت باالیی است.  در رفتار رابطه پاشندگی بر حسب پارامترهای مختلف سیستم

تغییرات 
r  بر حسبk  و برای مقادیر مختلف شدت میدان مغناطیسی در پالسمای بدون برخورد

 ترسیم شده است. 

 

: تغییرات 1شکل 
r  بر حسبk  برای موج با قطبشLCP  باال( و قطبش(RCP در پالسمای غیربرخوردی )پایین( 

 مهمترین نتیجه ای که از این شکل حاصل می شود این است که فرکانس قطع که در پالسمای نا

این جابجایی برای موج با است، در پالسمای مغناطیده دچار جابجایی می شود.  peبرابر مغناطیده 

است، در حالیکه برای موج با  peبه طرف باال است، یعنی فرکانس قطع بزرگتر از  LCPقطبش 
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برای طول می باشد.  peجابجایی به طرف پایین بوده و فرکانس قطع کوچکتر از  RCPفطبش 

 موجهای کوتاه، فرکانس به یک مقدار ثابت که مستقل از شدت میدان مغناطیسی است میل می کند. 

تغییرات بخش حقیقی و همچنین بخش مجازی فرکانس بر حسب عدد موج  2در شکل 

 برای 
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 از این شکلها هم مقادیر مختلف فرکانس برخورد در پالسمای غیرمغناطیده نشان داده شده است.  

 

ی فه حقیقنیز فرکانس قطع جابجا می شود. در پالسمای کم برخورد، مول در این حالتپیداست که 

 وردا برخبسب عدد موج است، در حالیکه در پالسمای فرکانس تابعی خوش رفتار با شیب مالیم برح

 LCPم برای موج رخورد ک( تغییرات مولفه حقیقی فرکانس )باال( و مولفه مجازی فرکانس )پایین( بر حسب عدد موج در پالسمای مغناطیده با ب3شکل 
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 RCPای موج رد کم بر( تغییرات مولفه حقیقی فرکانس )باال( و مولفه مجازی فرکانس )پایین( بر حسب عدد موج در پالسمای مغناطیده با برخو4شکل 

/، مولفه حقیقی فرکانس تقریبا تا  2k  ای ثابت بوده و به از/ 2k   به صورت مجانبی به یک

مقادبر منفی  iهمچنان بیانگر این واقعیت است که همیشه  2شکل  مقدار ثابت همگرا می شود.

اختیار می کند. این موضوع نشانگر این است که موج الکترومغناطیسی در پالسمای برخوردی دچار 

طول موج بلند )عدد موج کوچک(  شدیدا به فرکانس میرایی می شود. آهنگ اتالف انرژی در رژیم 

مستقل از برخورد بستگی دارد، در حالیکه برای طول موجهای کوچک )عدد موج بزرگ( تقریبا 

بررسی تاثیر همزمان میدان مغناطیسی و همچنین   فرکانس برخورد بوده و دارای یک مجانب است.

برخورد بر رابطه پاشندگی نیز خالی از لطف نخواهد بود. تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار 
r  وi  در

نشان  4و  3به ترتیب در شکل های  RCPو  LCPردی برای موج با قطبش پالسمای مغناطیده برخو
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برای پالسمای کم برخورد ترسیم شده است. برای پالسمای با برخورد  4و  3اشکال داده شده است. 

نمایش داده شده است. برای پالسمای مغناطیده کم  6و  5زیاد نمودارهای متناظر در شکل های 

 

 

 LCPرای موج ب زیادد ( تغییرات مولفه حقیقی فرکانس )باال( و مولفه مجازی فرکانس )پایین( بر حسب عدد موج در پالسمای مغناطیده با برخور5شکل

برخورد، رفتار 
r  و همچنینi  بسیار شبیه به پالسمای مغناطیده بی برخورد است. هر دو تابعی

 ، با افزایش شدت میدان زمینه LCPبرای امواج آرام و خوش رفتار بر حسب عدد موج هستند. 

مولفه حقیقی فرکانس 
r  حالیکه با افزایش میدان در )برای عدد موج یکسان( کاهش پیدا می کند

افزایش پیدا می کند )توجه شود که مولفه مجازی فرکانس همواره  مجازی فرکانس مغناطیسی مولفه
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رفتار  RCPمقادیر منفی دارد(. برای موج 
r  و همچنینi  تغییرات میدان مغناطیسی کامال  بر حسب

میدان مغناطیسی، مولفه حقیقی فرکانس است. یعنی با افزایش  LCPمربوط به موج عکس حالت 

افزایش پیدا کرده )برای مقدار یکسان عدد موج( در حالیکه مولفه مجازی فرکانس با افزایش میدان 

  مغناطیسی کاهش پیدا می کند. 

 

 

 RCPرای موج ب زیادرد )پایین( بر حسب عدد موج در پالسمای مغناطیده با برخو( تغییرات مولفه حقیقی فرکانس )باال( و مولفه مجازی فرکانس 6شکل 

حقیقی و مجازی فرکانس بر حسب عدد موج در  تغییرات مولفه هایبررسی پارامتریک 

برای مقادیر مختلفی از فرکانس برخورد نیز بررسی شده و نتایج  با مغناطش کمبرخوردی پالسمای 
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همچنین برای  .نشان داده شده است 8و  7در شکل های به ترتیب  RCPو  LCP برای امواج آن 

پالسمای برخوردی با مغناطش باال، تغییرات مولفه های حقیقی و مجازی فرکانس بر حسب عدد موج 

به  10و  9در شکلهای  RCPو  LCPبرای مقادیر مختلف فرکانس برخورد برای هر دو نوع موج 

برای عدد موجهای بزرگ بسیار  iلها پیدا است که مقدار از این شک نمایش گذاشته شده است.

کوچک است. همچنین برای تمام مقادیر عدد موج، مولفه حقیقی فرکانس مقادیر مثبت و مولفه 

 مجازی آن مقادیر منفی اختیار می کند. 

 

 

 LCPرای موج تغییرات مولفه حقیقی )باال( و مولفه مجازی )پایین( فرکانس برحسب عدد موج در پالسمای برخوردی با مغناطش ضعیف ب (7شکل 
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 RCPرای موج تغییرات مولفه حقیقی )باال( و مولفه مجازی )پایین( فرکانس برحسب عدد موج در پالسمای برخوردی با مغناطش ضعیف ب (8شکل 
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 LCPای موجبر تغییرات مولفه حقیقی )باال( و مولفه مجازی )پایین( فرکانس برحسب عدد موج در پالسمای برخوردی با مغناطش باال (9شکل 
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 RCPرای موج بتغییرات مولفه حقیقی )باال( و مولفه مجازی )پایین( فرکانس برحسب عدد موج در پالسمای برخوردی با مغناطش باال  (10شکل 

1ه اهمیت زیادی برخوردار می باشد و آن وقتی است کیک حالت حدی نیز وجود دارد که از   .

ندگی ه پاشدر این صورت می توان به صورت تقریبی مولفه مجازی فرکانس را به صورت زیر از رابط

 استنتاج کرد

(26) 
2 2

2 2

( )
.

3 2 1

r
i

r r

k

k

 


  




   
 

 نتیجه می دهند که  (23) تا (19)همچنین معادالت 
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(27) (1) (1) (1)

1 1 1 0.n u    

بیانگر این واقعیت هستند که اختالل در چگالی پالسما، اندازه  (27) همراه با نتیجه (18)رابطه  

نیز به صورت فیزیکی  حرکت الکترونی و سرعت الکترونی در مرتبه اول وجود ندارند نتیجه ای که 

تالل در این کمیات از طریق جمالتی حاصل می شود که از قابل درک و پیش بینی است. چرا که اخ

الی هستند. مهمتر از آن اینکه این اختالالت از طریق نیروی اثرگذار وارد مرتبه دوم دامنه میدان اعم

 سیستم می شوند که از مرتبه دوم دامنه میدان بوده و یک نیروی ذاتا غیرخطی است. 

 و ایجاد هارمونیک ب( دینامیک مرتبه دوم: سرعت گروه

 جواب مرتبه دوم را در حالت کلی می توان به صورت زیر بسط داد

(28) (2) (2) (2) ( ) (2) 2 ( )

0 1 2[ . .] [ . .],i kx t i kx te c c e c c      Q Q Q Q 

)به ازای  2, 0)n l  دامنه مربوط به هارمونیکهای صفر را در مرتبه دوم بدست خواهیم آورد 

(29) (2) (2) (2) (2)

0 0 0 0 0,p A n u    

)و برای  2, 1)n l  خواهیم داشت 

(30) (2) (2) (2)

1 1 1 0,n u    

 رابطه زیر نتیجه می شود 1و همچنین به عنوان شرایط سازگاری

(31) 
(1) (1)

1 1

1 1

0,g

A A
v

T X

 
 

 
 

 که در آن 

(32) 
2

2 2 2 2 2 2

2 ( ) 2
,

2 ( ) 2 ( )( 1)
g

d k i k

dk i i k k
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(1)نسان می دهد که دامنه تمام هارمونیکهای مرتبه اول  (32)رابطه 

1Q  باید تابعی از متغیر ترکیبی

1 1 ( )g gX v T x v t    ò  باشند که نتیجه ای بسیار مهم است. الزم به ذکر است که در پالسمای

برخوردی که به عنوان یک محیط اتالفی محسوب می شود، رابطه پاشندگی و در نتیجه سرعت گروه 

نیز مختلط می باشد. مفهوم سرعت گروه مختلط در نوشته های زیادی بررسی گردیده و نشان داده 

 

 

0.1حقیقی )باال( و مجازی )پایین( سرعت گروه در پالسمای برخوردی با فرکانس برخورد فه های ( تغییرات مول11شکل    برای موجLCP  و برای

,0مقادیر مختلف میدان مغناطیسی  ) 0.5, ) 1, ) 1.5, ) 2) ea b c d     

gv/شده است که رابطه   k    .حتی در محیط اتالفی نیز می تواند معنای فیزیکی داشته باشد

شده است  به آن پرداخته و در جاهای دیگر مفصل بودهنوشته این بررسی این مساله خارج از حیطه 

 بررسی پارامتریک تغییرات سرعت گروه بر حسب عدد موج نیز از اهمیت زیادی . [27]و  [26]، [25]
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bstract: 

A multiple scale technique is employed to solve the fluid-

Maxwell equations describing weakly nonlinear circularly polarized 

electromagnetic pulses in collisional magnetized plasmas. A nonlinear 

Schrodinger type equation with complex coefficient is shown to 

govern the amplitude of the vector potential. The conditions for the 

existence of various types of localized structures (solitons) are 

investigated. In a weakly collisional plasmas, by means of soliton 

perturbation method, soliton solutions has been derived and it is 

found that the solitons are unstable for small values of wavenumber 

and stable for large values of wavenumber. The stability window is 

increased  with decreasing the magnetic field for left hand circularly 

polarized  (LCP) waves, while for right hand circularly polarized (RCP) 

waves, stability window is decreased with increasing the magnetic 

field. The fixed shape pulse hase been found in case of strong 

collisional plasmas as well. The breathing pulse solutions are 

exploited in case of strong collisional plasma case, also. 


