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صوت-یون-بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از مد و شبه مدهای غبار
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.صوت در پالسماهای غباری بررسی شده است-یون- ابتدا پراکندگی بریلوئن القایی امواج الکترومغناطیسی از مد غبار،در این مقاله- چکیده
،صوت توسط میرایی الندائو میرا گردد-یون- دامنه ی بزرگی داشته باشد و نیز هنگامی که مد غبار،سپس نشان داده شده که وقتی موج پمپ
.پراکندگی از شبه مدها حائز اهمیت است
 شبه مد، پالسمای غباری، پراكندگی بریلوئن القایی، برهمکنش ليزر پالسما-كليد واژه

Electromagnetic waves Scattering off DIA modes and DIA quasi-modes
Elham Soleimani Mamaloo, Hossein Hakimi Pajouh
Department of Physics, Faculty of Physics & Chemistry, Alzahra University, Tehran, Iran.
Email: hakimi@alzahra.ac.ir , e.soleimani@student.alzahra.ac.ir
Abstract- In this paper, the stimulated Brillouin scattering of electromagnetic waves off DIA mode in dusty plasmas has
investigated.Then it is shown that when the pump wave has a larg amplitude and also when the DIA mode is damped by Landau
damping, the scattering off quasi-modes is important.
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 -1مقدمه

زیر است در نظر میگيریم:

انتشار پالسهای ليزری بسيار قوی در پالسما ،از این جهت
مورد توجه است كه در چنين برهمکنشی تأثير نيروی
اثرگذار بسيار مهم میشود .به دنبال تزریق موج
الکترومغناطيسی به داخل پالسما پارامترهای اساسی آن
همچون چگالی و ميدانهای الکترومغناطيسی دچار اختالل
خواهند شد كه این پدیده اثر خود را به صورت ناپایداریها
نشان میدهد .ناپایداریهای پارامتری امواج الکترومغناطيسی
در پالسما كه تابش فرودی را دچار پراكندگی میكنند ،از
جمله مهمترین پدیدههای غيرخطی در برهمکنش پالس
قوی ليزر با پالسما هستند كه اثرات زیادی بر دیناميک
پالس و پالسما میگذارند .در ميان ناپایداریهای مختلف،
پراكندگی بریلوئن القایی مهمترین نقش را دارد ،زیرا آسانتر
از سایر ناپایداریهای پارامتری برانگيخته میشود .این
پراكندگی ،نتيجهی زنش غير خطی موج الکترومغناطيسی
فرودی با یک موج یون-صوت كم فركانس است به گونهای
كه انرژی و تکانه پایسته بماند .این پایستگی ،منجر به
شرایط جور شدگی فركانس و بردار موج یعنی

()1

) (0 , k 0

به

یک

موج

نوری

استوكس

)  (0   2 , k 0  k 2و یک موج یون-صوت
است .این پراكندگی در آزمایشهای مربوط به همجوشی
هستهای توسط ليزر اهميت دارد و یک عامل اتالف انرژی
جدی برای فرآیند محصورسازی لختی پالسما میباشد.
از آنجایی كه پالسماهای فضایی و آزمایشگاهی و پالسماهای
دستگاههای همجوشی در بيشتر موارد با ذرات غبار آميخته
هستند ،در سالهای اخير توجه پژوهشگران به سمت
پالسماهای غباری جلب شده است .حضور ذرات غبار باردار،
با تغيير رفتارهای جمعی پالسما سبب اصالح مد یون-صوت
به مد غبار-یون-صوت میگردد [ ،]1بنابراین پراكندگی
بریلوئن القایی را نيز دچار تغييراتی خواهد نمود .در این
مقاله ،این پراكندگی در پالسمای غباری مورد بررسی قرار
گرفته است.
) ( 2 , k 2

 -2مدل ریاضی
یک پالسمای غباری غيرمغناطيسی را در حضور یک موج
پمپ الکترومغناطيسی كه بردار ميدان الکتریکی آن به فرم

) E 0  2 E0 e0 cos(k 0 .x  0 t

كه  E0اندازهی دامنهی ميدان e0 ،بردار یکه در جهت
ميدان  0 ،و  k 0نيز به ترتيب فركانس و بردار انتشار موج
پمپ هستند و رابطهی پاشندگی  0 2  pe 2  C 2 k0 2را
ارضا میكنند كه در آن pe

فركانس الکترونی پالسما و

 Cسرعت نور است.
برای بهدست آوردن رابطهی پاشندگی غيرخطی ،ابتدا از
معادلهی موج برای باندهای جانبی      0و
 k   k  k 0تبدیل فوریه میگيریم .همچنين از معادلهی
والسف برای توصيف اختاللهای طولی پالسما استفاده
میكنيم .از آنجایی كه برهمکنش باندهای جانبی با ميدان
پمپ ،نيروی اثرگذار را توليد میكند كه موجب تقویت
اختالل چگالی كم فركانس اوليه میگردد ،پتانسيل متناسب
با این نيرو نيز در معادلهی والسف وارد میشود .این مجموعه
معادالت توسط معادلهی پواسون بسته میشود .از حل
همزمان این معادالت ،رابطهی پاشندگی غيرخطی كلی برای
یک پالسمای غباری در حضور موج پمپ الکترومغناطيسی
بهدست میآید [:]۲
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خطی برای امواج باند جانبی،
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دیالکتریک عرضی خطی در فركانس باندهای جانبی
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  پذیرفتاری طولی خطی

است (  f 0تابع توزیع تعادلی پالسمای غباری میباشد) [۴
و .]3
معادلهی ( )۲یک رابطهی پاشندگی كلی برای بررسی
ناپایداریهای پارامتری پالسمای غباری است.
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 0  1  2و  k 0  k 1  k 2میشود .در حقيقت ،این
پراكندگی مطابق با واپاشی یک موج نوری فرودی

 1۴-1۲بهمن 1395
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 -3پراکندگی بریلوئن القایی





جانبی فركانس باال یعنی مؤلفهی استوكس   , k وجود
داشته باشد .بنابراین شرایط  D  0و  D  0را در نظر
میگيریم؛ این شرایط تا زمانی برقرار است
كه

C 2 k 0 .k

0

  باشد .برای    0و با توجه به

اینکه  D  0است ،شرط  k  2k0 cosرا خواهيم داشت
كه در آن  زاویهی بين  kو  k 0است .بنابراین معادلهی ()۲
به این رابطه تبدیل می شود:
()3

2k 0 2V0 2
sin 2  cos2 
 0     i 



گرفتن حدود  Te  Ti  Tdو  ، kDe  1سپس با قرار
دادن    r  iكه  r    DIAو    rاست
و با توجه به اینکه بخش موهومی و مثبت طيفهای
فركانسی ،معرف نرخ رشد ناپایداری است ،داریم:
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  نرخ ميرایی برخوردی



  ميزان فاصله از شرط
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اكنون با در نظر گرفتن محدودهی فركانسی موج غبار-یون-
صوت ،یعنی  ، kVTd , kVTi    kVTeاز رابطهی ()3
خواهيم داشت:
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به صورت  Cs  cs ni0 ne0  2با سرعت انتشار موج یون-
صوت ،یعنی  ، csمتناسب است ne0 .و  ni0به ترتيب چگالی
تعداد الکترونها و یونها در حالت تعادل هستند .با در نظر
1
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 -3-1پراکندگی از شبه مدها
اگر دامنهی موج پمپ باالتر از آستانه باشد،
 ،موج الکتروستاتيک از تشدید دقيق با

موج غبار-یون-صوت دور و    DIA , میشود .با
اعمال این حد فركانسی و نيز حد  kDe  1در معادلهی
( )3خواهيم داشت:
sin 2  cos2 
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این رابطهی پاشندگی دارای سه پاسخ زیر است:
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یون-صوت میباشد C s .نيز سرعت انتشار این موج است كه
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این عبارت ،نرخ رشد پراكندگی بریلوئن القایی در حضور
ذرات غبار باردار و ساكن ،میباشد.
عوامل اتالفی ،وجود یک آستانه برای ناپایداری را ایجاب
میكنند .توان آستانه برای موج پمپ ،با قرار دادن    0به
صورت زیر به دست میآید:
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مالحظه میشود كه سه شبه مد در محيط به وجود میآید.
این شبه مدها تنها در حضور یک موج پمپ
الکترومغناطيسی بسيار قوی توليد میشوند و فركانس آنها
تابعی از شدت موج فرودی است .جالب توجه است كه
فركانس این شبه مدها هيچ وابستگی ای به ذرات غبار ساكن
ندارند .از ميان این سه شبه مد ،تنها یکی از آنها با

719
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

Downloaded from opsi.ir at 8:04 +0330 on Wednesday November 14th 2018

زمانيکه  D  0و     0باشد جمالت الکتروستاتيکی،
غير تشدیدی بوده و باندهای جانبی فركانس باال عمدت ًا
الکترومغناطيسی هستند و مسألهی پراكندگیهای القایی
امواج الکترومغناطيسی را خواهيم داشت .سادهترین فرآیند
پراكندگی القایی زمانی اتفاق میافتد كه فقط یک باند

 1۴-1۲بهمن 1395

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

 1۴-1۲بهمن 1395
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در اینجا  همان فركانس نوسان شبه مد و یک پارامتر
آزاد است .این رابطه نرخ رشد پراكندگی موج
الکترومغناطيسی از شبه مد الندائو را نشان میدهد.
همانگونه كه در شکل  1مشاهده میشود با كاهش نسبت
دمای الکترونها به یونها ،نرخ رشد ناپایداری افزایش
مییابد .چرا كه هر چه دمای یونها بيشتر از دمای
الکترونها باشد ،ميرایی الندائوی موج غبار-یون-صوت
افزایش یافته و در نتيجه رشد شبه مد الندائو افزایش
مییابد.

شکل  : 1نمودار نرخ رشد شبه مد الندائو در پالسمای غباری بر حسب
فركانس و دما

 -4نتیجهگیری
مشاهده شد كه با ورود یک موج تخت الکترومغناطيسی به
پالسمای غباری ،مد غبار-یون-صوت با دامنهی قابل
مالحظهای رشد نموده و موج فرودی را دچار پراكندگی
میسازد .همچنين مالحظه گردید كه در شدتی باالتر از
آستانهی الزم برای پراكندگی بریلوئن ،یک شبه مد در
سيستم ایجاد میشود كه فركانس و نرخ رشد آن تابعی از
شدت ميدان موج الکترومغناطيسی فرودی است .نتيجهی
جالب دیگر این بود كه هرگاه مد طبيعی غبار-یون-صوت،
در اثر ميرایی الندائوی قوی ،به سرعت ميرا شود شبه مدهای
الندائو در سيستم رشد میكنند و سبب پراكندگی موج
فرودی میشوند .همچنين نشان دادیم كه هرچه ميرایی
الندائوی مد طبيعی پالسمای غباری قویتر باشد ،یعنی
هرچه  Te Tiكوچکتر باشد ،رشد این شبه مدها با نرخ
بيشتری صورت خواهد گرفت و پالسمای غباری ناپایدارتر
خواهد شد.
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محيط رشد نموده و ایجاد پراكندگی در موج فرودی میكند.
سرانجام ،به رشد ناپایداری غيرخطی الندائو میپردازیم .در
این حالت ،مد الکتروستاتيک با فركانس   kVTi  kVTd
را در نظر میگيریم .در این فركانس ،یک برهمکنش موج-
ذره برای موج غبار-یون-صوت در خالل ميرایی الندائو رخ
میدهد .در نتيجه موج غبار-یون-صوت یک مد تند ميرا
بوده و شبه مد الندائو ناميده میشود .فركانس این شبه مد از
معادلهی ( )3به دست میآید .حال برای یافتن نرخ رشد این
شبه مد ،قرار میدهيم  ،   r  iكه   r  است و
به دست میآوریم:

