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Abstract- In this paper the propagation of terahertz pulse in a collision cold plasma slab is studied. By using the 

Maxwell's equations and dielectric constant of a collision cold plasma,the relation for the electric displacement 

vector and polarization is calculated. Transmission and reflection of terahertz wave in a plasma slab is simulated with 

one-dimensional Finite Difference Time Domain (FTDT) method and bilinear transform (BT) model. The results show that 

the characteristics of the plasma slab and the pulse parameters affect the shape and amplitude of the 

transmission and reflection wave. 
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 مقدمه

های   پالسما در برهمکنش با امواج الکترومغناطیس ویژگی

که در باند تراهرتز با معادله بولتزمن  منحصر به فردی دارد

 30تا   تا 0.1شامل ناحیه طیفی که  تحقیق شده است

استفاده از  های تولید موج تراهرتز یکی از راه .تراهرتز است

های چگال در پالسما .]1[برهمکنش لیزر با پالسما است

 که امروزه در صنعت و تکنولوژی کاربرد فراوانی دارد

فرکانس قطع و رزونانس در ناحیه طول موج میلیمتری 

روش از طرف دیگر، . ]2[باشد حیه تراهرتز میست که در ناا

معروف   FDTDکه به روش تفاضل محدود حوزه زمان

به عنوان یک ابزار اصلی در محاسبات برای حل است 

مسایلی که در آن امواج الکترومغناطیس با ساختار مواد در 

یک روش  FDTD .]9[شود ارتباط اند، به کار گرفته می

 و بسیار قدرتمند در حوزه الکترودینامیک محاسباتی است

به طور مستقیم  ،به علت حوزه زمانی بودن این روش

 ، بعالوهجواب پاسخ ضربه سیستم را به دست آوردتوان  می

 .[9]باشد مدتر میکارآدر مقایسه با بقیه روش های عددی 

های  با فرکانسموج تراهرتز و بازتاب در این مقاله انتشار 

و  FDTDبا استفاده از روش پالسما  تیغهدر یک مختلف 

 .شده استبررسی  BTمدل 

مدلفیزیکی

 در پالسما تابع عواملی نظیررفتار امواج الکترومغناطیس 

فرکانس موج فرودی، فرکانس  پالسما،چگالی 

( ها ل اندازه حرکت در برخورد الکترونبسامد انتقا)برخورد

در پالسما ارجی الکتریکی یا مغناطیسی و حضور میدان خ

همه  یک محیط دی الکتریک است کهپالسما . باشد می

در ثابت دی الکتریک پالسما اشاره شده در باال، عوامل 

برای موج فرودی فرکانس پایین، ثابت دی  .شوند ظاهر می

الکتریک پالسما در حالت غیرمغناطیده با مدل 

انتشار و برای بررسی لذا . ]5[شود بیان می  (Drude)هدرود

، پالسمایی که در از تیغه پالسمایی موج تراهرتز بازتاب

 کمتر از چگالی بحرانیآن باید چگالی  شود گرفته مینظر 

    
    

 

در برهمکنش موج الکترومغناطیسی  .باشد   

و برخوردی، ثابت  ا یک پالسمای سرد غیرمغناطیدهب

 :شود می یانب زیربه صورت  آنالکتریک  دی

           
   

 

        
   (1                             )  

فرکانس الکترونی پالسما     فرکانس موج فرودی،   که 

در حالت واقعی پالسما . باشد فرکانس برخورد می   و 

یک  بنابراین. ده باشدحدود شها م ممکن است بین دیواره

در ( تیغه پالسمایی)د شده داخل دو دیواره پالسمای محدو

یک موج قطبیده خطی  شود فرض می. شود نظر گرفته می

به صورت عمود بر و  Zدر جهت   ای   زاویهبا فرکانس 

. کند فصل مشترک پالسما و فضای آزاد برخورد می

شود فرکانس موج فرودی خیلی بیشتر  همچنین فرض می

را ساکن در ها  بتوان یون تااز فرکانس یونی پالسما باشد 

در زمانی که موج به دیواره تیغه پالسمایی  .نظر گرفت

کند، قسمتی از موج به داخل  برخورد می Z=0صفحه 

آن از سطح دیواره  و بخش دیگر کردهپالسما نفوذ 

که این امر بستگی به فرکانس موج  گردد منعکس می

صفحه نیز در تیغه برای موج نفوذ کرده در  .فرودی دارد

Z=L در شکل . افتد عبور و بازتاب اتفاق می تواند ا میمجدد

 ییپالسما تیغهاز برهمکنش موج با شماتیک  تصویر (1)

 .نشان داده شده است

 
 تیغه پالسماییاز  تراهرتز از انتشار موج یشماتیک: 1شکل 

FDTDروشسازیپیاده

یک محیط دهد که پالسما  نشان می (1) ی رابطه

به تیغه مربوط های  پارامتر ، لذااست  الکتریک دی

انتشار پالس در  سازی رابطه در شبیهاین با  ،ییپالسما

 FDTDسازی روش  برای شروع پیاده. شوند وارد می پالسما
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 استفاده معادالت ماکسول زیراز در مدل فرض شده، 

 :شود می
                                                            
      

  
 

      

  
 (2      )                                             

   

  
      

  
 

      

  
  (9                                           )

   

          (9          )                                            

مغناطیسی وهای الکتر های میدان مولفه   و    که 

زیر بیان به صورت الکتریک پالسما  ت دیثاب. دهستن

 شود می

           
   

 

            
  (5                                )

      

 :داریم( 5) و (9)های رابطه ترکیببا . است      که 

           
   

 

            
       (6                    )  

                 جابجایی الکتریکی  با توجه به رابطه

 نوشت  برداربرای توان رابطه زیر را  می

     
   

 

            
      (1                                   )  

به سازی انتشار پالس، باید روابط  از طرفی به منظور شبیه

با در را  (1)توان رابطه  میبرده شوند، لذا  یحوزه زمان

 :به صورت زیر بازنویسی کرد   نظرگرفتن گام زمانی 

     
       

 

                    
     (8                          )  

 ]BT ]6بر اساس مدل  Zتبدیل  تبدیل فوریه و با انجام

 یعنی

      
     

      (9                                                )

  

             (11                                )               

          

            (11                                                )

 n ساختمندی پاشندگی در فضای گسسته زمان  رابطه  
   

 

      
         

             
    

   
     (12                                                          )  

 : عبارتند از   و    ،   ضرایب که آید  بدست می

   
       

 

         
(19                                                   )  

   
  

         
(19                                                   )  

   
        

         
 (15                                                  )

   

های میدان  مولفه ،و روش تکرار( 12)رابطه با کمک 

به منظور . آیند الکتریکی و مغناطیسی موج بدست می

و با استفاده از انتخاب  بعدی فضای یکسازی،  شبیه

تقسیم    های کوچک  سلولبه  را آن "یی"الگوریتم

پایداری کورانت، پله زمانی به صورت   بنا بر شرط. کنیم می

   
  

  
با توجه به فرکانس موج . شود گرفته میدر نظر  

(f=1.5 THz) ،و فضای شبیه          طول سلول

 (511تا  911) سلول میانی 211سلول که  911 را سازی

. شود گرفته میپالسما و دو طرف آن فضای آزاد در نظر 

  شود میزیر اختیار با توزیع زمانی پالس فرودی 

         
    

 
       

    

 
  

 

(16                     )  

در . نشان دهنده پهنای پالس است  زمان تاخیر و    که  

شده عبارت پالسمای بکار رفته خصوصیات سازی  این شبیه

فرکانس و           از چگالی پالسما  هستند

شود  همچنین فرض می .              برخورد 

با          در        پهنای  با پالسی

با  GHz 16و  THz ،0.4 THz، 0.1 THz 1.5 های فرکانس

با ، کند میبرهمکنش          به طول تیغه

 ،BTبر اساس مدل FDTD با روش انتشار موج سازی  شبیه

 ها فرکانساین  برایاز تیغه را  بازتاب و عبور آن توان می

انتشار پالس قبل و بعد عبور از ( 2)  شکلدر  .نمودبررسی 

برای فرکانس  شود مشاهده می. تیغه نشان داده شده است

f=1.5 THzاز  به راحتی موج باشد می       ، چون

 برای آن مشاهدهاز تیغه و بازتابی کند  میعبور تیغه 

 f=0.4 THzانتشار پالس با فرکانس  (9)شکل . شود نمی

برای این . دهد را نشان می 1911در گام زمانی در تیغه 

نیز از تیغه  یبازتابموج  عالوه بر عبور موج، فرکانس

با کاهش فرکانس موج و رود  می انتظار. شود مشاهده می

و بازتابی موج عبوری ، آن به فرکانس پالسما شدننزدیک 

تیغه پالسمایی هم از نظر شکل و هم از نظر دامنه دچار  از

برای فرکانس  (9)در شکل کهچنان. دنتغییر شو

f=0.1THz، از موج فرودی از بخشی  شود که  یمشاهده م
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تیغه بازتاب شده و پروفایل موج عبوری و بازتابی نیز تغییر 

 f=16موج با فرکانس  برهمکنش( 5)شکل  .کرده است

GHz (ω ی پالسمایتیغه  با(                

که با شود  مشاهده میانتظار،  مطابق. دهد نشان میرا 

 کامال فرودیموج تقریبا ،GHz 16 بهکاهش فرکانس 

نیز با دامنه کوچک کوچک موج عبوری بازتاب یافته و 

  .شود سریعا در پالسما جذب و میرا می

 

 
  تیغهعبور از  (b)بعدو  (a)قبل ، THz 1.5انتشار موج با فرکانس : 2شکل


 بعد عبور 1911در گام زمانی  THz 0.4انتشار موج با فرکانس: 9شکل


 1111در گام زمانی  THz 0.1انتشار موج با فرکانس : 9شکل

 

  1111در گام زمانی  GHz 16انتشار موج با فرکانس : 5شکل

گیرینتیجه
پالسمایی  تیغهز در یک تراهرت یدر این مقاله، انتشار پالس

روش تفاضل محدود حوزه از  با استفادهسرد برخوردی 

 (BT)مدل تبدیل دوسویه  بر اساس (FDTD) زمان

از آنجاکه پالسمای مورد  .شدو بررسی سازی  شبیه

قسمت حقیقی ده، سرد برخوردی درنظر گرفته شده، استفا

نحوه  ،ثابت دی الکتریک و پارامترهای تاثیرگذار در آن

. کنند تیغه پالسمایی را تعیین میانتشار و بازتاب از 

اثر جذب موج در  قسمت موهومی ثابت دی الکتریک نیز

نشان سازی  شبیهنتایج  .کند پالسما را بیان و تعیین می

به فرکانس الکترونی  پالسفرکانس د که اگر نده می

الس توسط پالسما از پجذب انرژی  ،پالسما نزدیک شود

های عبوری و  موجشکل  دامنه و همچنین یابد، افزایش می

در از طرفی . دنکن  مینیز تغییر پالسمایی بازتابی از تیغه 

های  پالس، با پالسما موج الکترومغناطیسی برهمکنش

های پالسما نظیر  ویژگیشناسایی در توانند  تراهرتز می

مورد استفاده قرار  ... چگالی الکترونی، دمای الکترونی و

 .گیرند
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