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 احمد مهرآميز و سمانه مجازی،*رقيه آشوری
 قزوین،)دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره
چکیده – در این پژوهش تاثیر میدان مغناطیسی بر ناپایداری فصل مشترک بین دو سیال نیمه متناهی برای دو حالت چگالی ثابت و متغیر
. از معادالت مگنتوهیدرودینامیک برای رسیدن به رابطه ای کلی برای دامنه اختالل در نزدیکی فصل مشترک استفاده می شود.بررسی می شود
 از سوی دیگر تابعیت مکانی دامنه.نتایج نشان می دهند که دامنه اختالل برای هردو حالت چگالی ثابت و متغیر تابعیت زمانی یکسانی دارد
اختالل سیال های چگالی ثابت افت نمایی دارد درحالیکه برای حالت چگالی متغیر به علت حضور یک تابع فوق هندسی در پاسخ افت شدیدتری
.دارد
 اختالل، ناپایداری، مگنتوهيدرودیناميک-کليد واژه

Instability analysis of the interface perturbation of moving fluids with
varying densities
Ahmad Mehramiz and samaneh majazi Roqayeh Ashouri,
Department of Physics, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin. Iran.
Abstract-In this study, the effect of magnetic field on the instability of the interface between two semi-infinite fluids of constant
density is investigated as well as two semi-infinite fluids of variable density. A general equation for the amplitude of disturbance
near the interface is obtained using the MHD equations. The results show that temporal part of the disturbance amplitude for both
cases is the same. in the other hand The spatial part of the perturbation amplitude of the fluids with constant densities decreases
exponentially while in the case of varying densities it descents faster because of a hypergeometric function in the solution.
Keywords: magnetohydrodynamic, instability, perturbation
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-1مقدمه

در روابط فوق  Q ،نشان دهنده  Bو  و  uو  H  z تابع

موضوع ناپایداری در محيط های پالسمایی از اهميت زیادی

هوی ساید است .برای بررسی دامنه اختالل از معادالت

برخوردار است .ناپایداری ها انواع مختلف و منابع گوناگونی

مگنتوهيدرودیناميک به شکل زیر استفاده می شود:

دارند یکی از این ناپایداری ها در اثر برخورد موج شوکی به
فصل مشترک دو سيال پالسمایی ایجاد می شود که زمينه
دهند در اثر اصابت موج شوکی به فصل مشترک دو سيال،

()4

u

   u.  u  p  J  B   g
t

1

دامنه اختالل اوليه موجود در فصل مشترک افزایش یافته و

همچنين سایر معادالت از قبيل قانون آمپر(   B

ناپایداری اتفاق می افتد[ .]1عواملی از قبيل ميدان

) ،قانون فاراده (  ) B    Eو اهم ( ) E  u  B  0

0

J

t

مغناطيسی ،تنش سطح و چسبندگی نيز می توانند مانع رشد

معادالت پایه و مورد نياز برای محاسبات هستند .در روابط

دامنه اختالل گردند [2و .]3این ناپایداری در زمينه هایی

فوق  jو  Eبه ترتيب چگالی جریان الکتریکی و ميدان

چون اخترفيزیک ،سيستم های احتراق و همجوشی مشاهده

الکتریکی هستند  g  u  t  ezشتاب اعمال شده توسط

می شود [ .]4-6درسيستمی شامل دو سيال با چگالی ثابت

شوک فرودی است و  uتغييرات سرعت سطح است .فرض

حضور ميدان مغناطيسی سبب نوسان دامنه ی اختالل می

می شود همه ی کميت ها به فرم    0  1باشند ،که در

گردد[.]7

آن   0ها مقادیر تعادلی و  1ها مقادیر اختاللی کميت هارا

در این پژوهش چگالی هر یک از سياالت متغير و به صورت

نشان می دهند .همچنين فرض شده است که اختالل ها فرم

نمایی در نظر گرفته می شود و در این حالت تابعيت زمانی و

سينوسی دارند.

مکانی دامنه ی اختالل در نزدیکی فصل مشترک به صورت
تحليلی محاسبه و برآورد نموداری می گردد.

 -2فرضیات و معادالت پایه
پيکربندی اوليه شامل دو شاره پالسمایی و نيمه متناهی با
چگالی جرم های  و  و با سرعت های تعادلی

U

و  U و ميدان های مغناطيسی  Bو  Bدر راستای
z0

y

از هم جدا شده اند (شکل .)1در این

شکل .1تصویر شماتيک از شرایط اوليه سيستم .دو سيال نيمه متناهی با

مرز اختالل اوليه سينوسی وجود دارد .سيال را تراکم ناپذیر

با سرعت های تعادلی افقی  U و

است که در مرز

چگالی جرم های



و



 U و ميدان های مغناطيسی  Bو  Bدر راستای  . yفصل

درنظر می گيریم (  ) .u  0در آن الیه های مختلف متحرک

مشترک در  z=0قرار دارد.

هستند و تاثيرات اتالفی در این وضعيت نادیده گرفته می
شوند و برای شتاب مدل ضربه ای را در نظر می گيریم.

-3محاسبات

مشخصات تعادلی به شکل زیر فرمول بندی می شوند [:]7

مقادیر تعادلی و اختاللی کميت ها را در معادالت مگنتو

()1
()2

u0  u0  z  eˆ y

و B0  B0  Z  eˆ y

هيدرودیناميک جاگذاری و سپس آن هارا خطی سازی می
کنيم  .با انجام محاسبات در نهایت رابطه زیر حاصل می گردد:

) Q0 (z)  Q  (Q  Q ) H ( z

562
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

Downloaded from opsi.ir at 15:12 +0330 on Tuesday November 20th 2018

مطالعات بسياری را فراهم کرده است .پژوهش ها نشان می

()3


 . u  0
t



ik 0   iku0  u1z
 t


()5

du0 
  

 0   iku0  u1 y  0u1z

z   t
dz 


با حل این معادله برای حالت چگالی ثابت تابعيت مکانی دامنه
به شکل زیر حاصل می شود:



()9

با حل معادله ( )8برای چگالی نمایی و جداسازی متغيرها
رابطه زیر حاصل می شود:

اختالل فصل مشترک به صورت   y, z, t     z, t  eiky

2

0  d

 iku0    t  
  t   dt


معرفی می شود که در آن از تعریفی به شکل
   z, t     t  f  z استفاده شده است .اینک شکل های

 d2

) 2  k 2  f (z
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k 2 B02  z


e
0
 d2

d
) k 2  f (z
 2 
 dz

dz



()10

اختاللی چگالی جرمی و ميدان مغناطيسی را بدست آورده و
در رابطه ( )5جایگذاری می کنيم ،نتيجه چنين خواهد شد:
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برای حل قسمت زمانی (چگالی ثابت) با انتگرال گيری اطراف



 z=0از رابطه ( )8و استفاده از رابطه ( )9معادله دیفرانسيل
تحول زمانی به صورت زیر بدست می آید:

 k

d  t 
dt

 k 2 u
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 va2
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d 2  t 
dt 2
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k

از آنجا که کميت های تعادلی در طرفين مرز ثابت هستند در

 k uAT   t    t 

رابطه ( )6مشتق این کميت ها صفر می شود .در ادامه چگالی

در رابطه فوق          و عدد آتوود و به شکل

برای دو حالت ثابت و متغير بررسی می شود که شکل متغير

 AT      است  .با حل معادله ( )11تابعيت زمانی دامنه

آن به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

اختالل به دست می آید:
 z

()7



  0 e

  t   eit cosh   t 

بنابراین با جایگذاری روابط باال در معادله ( )6در نهایت به


sinh   t     0 


()12

رابطه زیر می رسيم:
2
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در روابط فوق  .   k  U    U  نرخ رشد به صورت
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سرعت شار برشی نسبی دو الیه است .طبق رابطه ( )9مولفه
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مغناطيسی و حرکت نسبی ناپایداری زمانی اتفاق می افتد که

برای حالت چگالی متغير در هر دو طرف مرز سير نزولی دارد.

 . تحت این شرایط دامنه اختالل با نرخ  رشد می

در حالت چگالی ثابت فقط تابع نمایی نزولی داریم در حاليکه

کند .در غير این صورت دامنه اختالل نوسان خواهد کرد.

برای سيال با چگالی متغير عالوه بر تابع نمایی نزولی یک تابع

تابعيت زمانی دامنه اختالل برای حالت چگالی متغير به دليل

فوق هندسی نيز داریم که در آن ضرب شده و سير نزولی را

ثابت بودن چگالی در نزدیکی فصل مشترک ،تفاوتی با حالت

بيشتر کرده است.

0

چگالی ثابت ندارد .برای محاسبه تابعيت مکانی با استفاده از

 -4نتیجهگیری

روابط ( )10و ( )12به معادله زیر می رسيم:

در این پژوهش محيط پالسمایی شامل دو سيال با چگالی

()13

های متغير در نظر گفته شد و برای آن دامنه اختالل با فرض
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فرود شوک بر فصل مشترک مطالعه گردید .نشان داده شد که
تابعيت مکانی دامنه اختالل در اطراف فصل مشترک و در
حضور ميدان مغناطيسی به صورت حاصلضرب توابع نمایی و
فوق هندسی افت می کند .به عالوه نشان داده شد که تابعيت
زمانی برای هر دو حالت چگالی ثابت و متغير یکسان است.
عالوه بر این مشخص گردید که برای نرخ رشد مثبت دامنه
اختالل رشد می کند اما برای نرخ رشد منفی دامنه اختالل
رشد ندارد و فقط نوسان می کند .بررسی حالت چگالی ثابت
نيز به نتایج پژوهش های پيشين می انجامد.
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شکل .2نمودار تغييرات مکانی دامنه اختالل بر حسب  zبرای دوحالت
چگالی ثابت و نمایی.
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 zبه صورت نمایی کاهش می یابد .ازطرفی در حضور ميدان

نتایج نموداری نشان می دهند که تابعيت  zدامنه اختالل

