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مقايسهی رژيم خطي و غیرخطي پراکندگي رامان در محیط پالسما
سارا سادات غفاری اسکوئی و مجتبی فرزین آقامير
 تهران، دانشگاه تهران،دانشکده فيزیک

چکیده – در اين مقاله پراکندگي رامان در رژيم خطي و غیرخطي با حل تحلیلي معادالت جفت شدهی امواج پالسمايي و امواج پراکنده شده و
 اثر پارامترهای لیزر و پالسما بر تحول زماني دامنهی امواج پراکنده. در نظر گرفتن فرم صريح میرايي الندائو در اين دو رژيم بررسي شده است
 در حالي که، موجب افزايش دامنهی امواج پراکنده شده ميشود، نتايج نشان ميدهد که افزايش چگالي پالسما.شده مطالعه شده است
.افزايش دما منتهي به کاهش دامنهی امواج خواهد شد
. ميرایی الندائو، ليزر، رژیم خطی و غيرخطی، پالسما، پراكندگی رامان-كليد واژه

Comparison of linear and nonlinear regimes of Raman Scattering in a Plasma
Medium
Sara Sadat Ghaffari Oskooei and Farzin Mojtaba Aghamir
Department of Physics, University of Tehran, Tehran
Abstract- Raman scattering is investigated in both linear and nonlinear regimes through analytical solution of coupled equations
of plasma and scattered waves and consideration of the explicit form of Landau damping in these regimes. Furthermore, effects of
plasma and laser parameters on temporal evolution of scattered waves are studied. The findings indicate that the rise of plasma
density increases the amplitude of scattered waves, while the plasma temperature rise leads to the reduction of waves amplitude.
Keywords: Raman Scattering, Plasma, Linear and Nonlinear Regimes, Laser, Landau Damping.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

فركانس موج پالسمایی k ،عدد موج پالسمایی L ،ميرایی
الندائو خطی و  a1اختالل نسبی چگالی پالسما (اختالل
چگالی تقسيم بر چگالی پالسما) می باشند a s .با حل
معادالت ( )3و ( )۴به صورت زیر به دست میآید:
a s  a s 0 e t

() 5

در این رابطه Γ ،برابر با آهنگ رشد پراكندگی رامان است كه
مقدار آن به صورت زیر است [:]1
()6

a02 c 2 k 2 2p L2
L



2
16 s
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همچنين  a s 0دامنهی اوليهی موج پراكنده شده است.

 -3پراکندگي رامان در رژيم غیرخطي
در رژیم غيرخطی امواج پالسمایی دچار جابهجایی فركانسی
شده و ميرایی الندائو مقدار ثابتی نخواهد داشت.
بنابراین  asو  a1در معادالت زیر صدق میكنند:

 -2پراکندگي رامان در رژيم خطي
() 7

در پراكندگی رامان پتانسيل برداری كل برابر است با:
() 1

A A 0  A S

كه  A 0و  A Sبه ترتيب پتانسيل برداری ليزر و امواج پراكنده
شده است .همچنين پتانسيل برداری بهنجار شده به صورت
زیر تعریف میشود:
() ۲

 eA
m c2

a

با استفاده از معادلهی موج ،معادلهی پيوستگی و اعمال
مشتقات به معادالت زیر میرسيم:
()3
( )۴

2
da s a 0 p
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da s a 0 p

a1
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 L )a1 
a s a0
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(

در این معادالت c ،سرعت نور m ،جرم الکترون e ،بار
الکتریکی الکترون a0 ،پتانسيل برداری بهنجارشدهی
ليزر as ،پتانسيل برداری بهنجارشدهی موج پراكنده شده،
  pفركانس پالسمایی  s ،فركانس موج پراكنده شده ،

2 2

() 8

d
c k
 NL  i ) a1 
a s a0
dt
8

(

 NLميرایی الندائو غيرخطی و  جابهجایی فركانسی
موج پالسمایی است .در این رابطه ميرایی الندائو غيرخطی
برابر است با[:]5
 c 2 k 2 a0 a s
NL 

2 r a1 2p


() 9

همچنين   rبه صورت پذیرفتاری الکترونهای پالسما در
رژیم خطی تعریف میشود .با تركيب معادالت ( )7و ( )8و
استفاده از تغيير متغير زیر:
a1  A1e i

()10
به معادالت زیرمی رسيم:
()11

   2 A  A   (   ) A  0
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كه در این معادالت  α، βو  به صورت زیر تعریف
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پراكندگی رامان یک ناپایداری پارامتری است كه طی آن
یک موج پالسمایی و یک موج الکترومغناطيسی برانگيخته
می شوند .با استفاده از نظریهی جنبشی در رژیم خطی
میتوان آهنگ رشد پراكندگی رامان را به دست آورد [.]1
نتایج رژیم خطی تا زمانی معتبرند كه اندازهی ميرایی الندائو
خيلی بزرگتر از فركانس واجهش باشد [ .]۲تاكنون مطالعات
مختلفی دربارهی شبيه سازی پراكندگی رامان در رژیم
غيرخطی انجام شده است [3و .]۴در این مقاله برای اولين
بار با استفاده از معادالت موج و نظریه جنبشی پالسما،
معادالت جفت شدهی امواج پالسمایی و امواج پراكنده شده
را با در نظر گرفتن فرم صریح ميرایی الندائو در رژیم خطی و
غيرخطی به دست آورده و این معادالت را به صورت تحليلی
حل میكنيم .در ادامه با رسم آهنگ رشد پراكندگی رامان و
تحول زمانی دامنهی امواج پراكنده شده ،اثر پارامترهای ليزر
و پالسما را بر پراكندگی رامان بررسی میكنيم.

 1۴-1۲بهمن 1395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
میشوند:

 1۴-1۲بهمن 1395
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 -4نتايج معادالت تحلیلي
در این بخش ابتدا آهنگ رشد بهنجار شدهی پراكندگی
رامان در ناحيهی خطی را به ازای مقادیر مختلف شدت ليزر
رسم میكنيم .مشاهده میشود كه افزایش شدت ليزر آهنگ
رشد ناپایداری را افزایش خواهد داد .افزایش دمای پالسما
نيز آهنگ رشد را كاهش می دهد.

جابه جایی فركانسی موج پالسمایی برابر است با [:]6
  y A1

()16

در این رابطه y ،به صورت زیر معرفی میشود:
() 17
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v 2ph
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 1.63 5p

y

5

v
2 2 k 5 ( th ) 2
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هم چنين  v phو  vthبه ترتيب سرعت فاز موج پالسمایی و
سرعت گرمایی الکترونها هستند .انتگرال گيری از طرفين
معادلهی ( )1۲به این نتيجه منجر میشود:
() 18

3
5

   

با جایگزینی رابطهی ( )18در معادلهی ( )11به یک معادلهی
غير خطی میرسيم كه روش حل آن در مرجع [ ]7ارائه
شده است:
() 19

25 2 det
6 y 2 (1  det ) 2

A1 

پارامترهای رابطهی ( )19به صورت زیر معرفی میشوند:
()۲0

)  2   (  

() ۲1

2
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()۲۲

6 y 2 A10
25 2

به این ترتيب  a sطبق رابطه زیر به دست میآید:

B10 

شکل  :1آهنگ رشد بهنجار شدهی پراكندگی رامان بر حسب دمای
الکترونها برای طول موج  10/6ميکرون و فركانس پالسمایی یک
تراهرتز به ازای مقادیر مختلف شدت ليزر)b ، a 0 =0/01 )a :
 a 0 =0/0۲و . a 0 =0/05 )c

در ادامه ،با استفاده از نتایج به دست آمده در بخشهای
a
قبل s ،را به ازای مقادیر مختلف چگالی و دمای پالسما
a0

رسم میكنيم .در شکل ،۲

as
a0

برای طول موج 10/6

ميکرون و دمای یک كيلو الکترون ولت به ازای مقادیر
مختلف فركانس پالسمایی رسم شده است .افزایش چگالی
پالسما باعث شده كه دامنهی موج پراكنده شده افزایش یابد.
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 1۴-1۲بهمن 1395

زیرا افزایش چگالی پالسما موجب افزایش آهنگ رشد
as
ناپایداری در رژیم خطی خواهد شد .كميت
a0

در شکل 3

as
شکل  :3دامنهی بهنجار شدهی موج پراكنده شده (
a0

)

بر حسب

زمان برای طول موج  106۴نانومتر a 0 =0/01 ،و فركانس پالسمایی یک
تراهرتز به ازای دمای ) a :یک كيلوالکترون ولت ۲ )b ،كيلوالکترون
ولت و  5)cكيلو الکترون ولت

مراجع
as
شکل  :۲دامنهی بهنجار شدهی موج پراكنده شده (
a0

)

بر حسب

زمان برای طول موج  10/6ميکرون a 0 =0/01 ،و دمای یک
كيلوالکترون ولت به ازای مقادیر مختلف فركانس پالسمایی500 ) a :

گيگاهرتز800 )b ،گيگاهرتز و  )cیک تراهرتز.
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به ازای دماهای مختلف رسم شدهاست .اثر تخریبی دما باعث
شده كه دامنهی موج پراكنده شده كاهش یابد .هم چنين
شکلهای  ۲و  3نشان میدهند كه دامنهی موج پراكنده
شده در رژیم خطی روند افزایشی و در رژیم غير خطی روند
كاهشی دارد.

