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سمانه نجاری و بهرام جزی
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jaziada@kashanu.ac.ir

(دريافت مقاله 1398/03/06 :؛ دريافت نسخة نهايي)1399/07/21 :

چکیده
در اين مقاله ،توليد مدهای جديد در مسئلة انتقال امواج الکترومغناطيسي از يك موجبر استوانهای نيمه کراندددار ددا ديددوارة فلددزی دده يددك سددتون
پالسمايي نيمه کراندار مورد ررسي قرار ميگيرد .موج الکترومغناطيس ا مد متقارن  TM0jاز يك موجبر دیالکتريك نيمه کراندددار اسددتوانهای دده
يك ستون پالسما فرستاده ميشود .ستون پالسما روی محور موجبر دیالکتريك نيمه کراندار ديگری قرار دارد .دو موجبر دیالکتريك در  z=0ه
هم متصل شدهاند .موج فرودی در مرز مشترک دو موجبر ازتاب و عبور ميکند .امواج عبوری و انعکاسي ه صددورب سددزي از مدددهای جديددد
فرض شده که ا استفاده از شرايط مرزی مناسب ،ضرايب عبور و انعکاس در هرکدام از مدهای جديد محاسبه ميشود .محاسباب نشان مدديدهنددد
که ضرايب ازتاب و عبور امواج انعکاسي و عبوری تا عي از سامد رخورد پالسما هستند .همچنين ،ه دليل مختلط ودن ضرايب ازتاب و عبور
امواج ،ه اختالف فاز ين امواج عبوری و انعکاسي نسبت ه موج فرودی اشاره ميشود .نمودارهای اندازة ضددرايب عبددور و انعکدداس و همچنددين
اختالف فاز امواج عبوری و انعکاسي نسبت ه موج فرودی رحسب سامد رخورد پالسما مورد حث و ررسي قرار ميگيرند.

واژههای کلیدی :پالسمای رخوردی ،امواج پالسما ،ضرايب عبور و انعکاس ،مد متقارن

 .1مقدمه

ميدانهای مغناطيسي ،اعمال ميدانهای الکتريکي و يا اعمال

عبور امواج الکترومغناطيسي و الگوی انتشاری آنها در يك

انرژیهای حرارتي است ] .[8-6در تحليل مر وط ه شرايط

محيط وا ستگي شديدی ه نوع ،جنس ،ا عاد ساختار و همچنين

جذب و انتشار امواج ،خواص جبری تانسور گذردهي الکتريکي

سامد موج الکترومغناطيس دارد ] .[3-1ه طور کلي ،در فرايند

نقش مؤثری را ايفا ميکند که از جمله ميتوان ه پادهرميتي

انتشار امواج الکترومغناطيس در يك محيط ،اعضای تانسور

ودن تانسور گذردهي اشاره کرد .در حالت ساده که تانسور

گذردهي الکتريکي پارامترهای مهمي هستند ] ،[6-3که تا عي از

گذردهي ه صورب يك ماتريس قزری ا اعضای يکسان ظاهر

جنس ماده و خواص اعمال شده ه آن ماده همچون اعمال

ميشود .مختلط و غير مختلط ودن ضريب گذردهي الکتريکي
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ماده نقش مؤثری را در فرايند جذب امواج ايفا ميکند ] 9و

و عبور امواج در هر مد ،تددا عي از سددامد رخددورد حامددلهددای

 .[10ه عنوان مثال رای يك محيط پالسمای نسبتاً گرم ،نقش

الکتريکي در پالسما تعيين خواهنددد شددد .در نتيجدده ،ددا تعيددين

سامد رخورد در ضريب گذردهي الکتريکي ا تبديل ضريب

ضرايب عبور امواج ميتوان قدرب ميدانهددای الکتريکددي را در

گذردهي از يك عدد حقيقي ه يك عدد موهومي ظاهر ميشود

ناحية پالسما ه دست آورد و سپس ا تعميم مسددئله ،مدديتددوان

] . [11رخوردها در مواد فعال الکترومغناطيسي همچون

مسئلة گرمشدگي مقدار معيني از ستون پالسمای مورد نظر را ه

پالسماها ،نيمه رساناها ،نيمه رساناهای پيزوالکتريك در حالتي

کمك ترزيق اريکة الکترومغناطيسي از يك موجبر دیالکتريك

که سامد امواج الکترومغناطيسي هم مرتبه ا سامد رخورد

مورد شبيه سازی قرار داد .دون شك تغيير هر يددك از ضددرايب

اشد نقش مؤثری را در پارامتر ضريب گذردهي ازی ميکنند

عبور و انعکاس ا زار خو ي رای تعيين تغييراب دمددای پالسددما

].[12

خواهد ود .نا راين ا مزالعة ضددرايب ازتدداب و عبددور امددواج،

همان طور که ميدانيم ،روشهای مختلفي رای گرمکنندگي

ميتوان وا ستگي تغييراب دمايي پالسما را ه هر يك از عوامددل

پالسما وجود دارد که از آن جمله ميتوان ه روش تزريق

هندسي و ساختاری دستگاه ررسي کرد و هترين ازه از سامد

اريکة الکترومغناطيسي ،ترزيق اريکة الکتروني و همچنين

رخورد را رای يشترين تغيير دمايي پالسما تعيين کرد.

ايجاد شوک مغناطيسي ه پالسما اشاره کرد ] 10و .[11

در فرايند شبيهسددازی ايددن مقالدده ،پددارامتر سددامد رخددورد

همان طور که مزرح شد ،يکي از شرايط اساسي رای

دده عنددوان يددك پددارامتر مهددم ددرای تعيددين ضددرايب ازتدداب و

جذب انرژی الکترومغناطيسي و گرمشدگي يك محيط فعال

عبددور معرفددي شددده و نموارهددای ضددرايب عبددور و انعکدداس

الکترومغناطيسي ،اين است که تانسور گذردهي الکتريکي آن

رحسددب تغييددراب سددامد رخددورد پالسددما ددرای سدده مددد

محيط يك قسمت پاد هرميتي داشته اشد .در اين حالت اثباب

اصلي امددواج عبددوری و انعکاسددي مددورد ررسددي قددرار گرفتدده

شده است که ميزان گرمشدگي و نرخ دريافت انرژی رای آن

شده است.

محيط متناسب ا قدرب مؤلفههای ميدان الکتريکي و قسمت

چددارچوب ايددن مقالدده دده ايددن ترتيددب اسددت کدده ا تدددا

پادهرميتي ماتريس گذردهي آن محيط خواهد ود ] .[10از

مددوجبر مددورد مزالعدده ،از لحدداظ هندسددي معرفددي شددده و

طرف ديگر ،يکي از روشهای تزريق امواج الکترومغناطيسي ه

معادالب حدداکم ددر ضددرايب عبددور و انعکدداس امددواج عبددوری

يك ستون پالسما استفاده از موجبرهای توليد کننده و اتصال آن

و انعکاسي در هر مد ه طددور مجددزا محاسددبه مدديشددود .سددپس

ه يك موجبر نيمه کراندار شامل يك ستون پالسمايي است .ه

ددا معرفددي يددك تقريددب کددار ردی ،را زددة صددريحي ددرای

اين ترتيب ،انرژی الکترومغناطيسي از يك توليد کنندة امواج

ضرايب انعکاس و عبددور ده دسددت آورده مدديشددود .در ادامدده،

الکترومغناطيسي وارد موجبر پالسمايي خواهد شد ].[13

ددا ارائددة نمودارهددای ضددرايب عبددور و اخددتالف فدداز امددواج

دون شك در چنين فرايندهايي ،يکي از مسائل مهم تعيين

عبددوری نسددبت دده مددوج فددرودی رحسددب سددامد رخددورد

ضرايب ازتاب و عبور امواج در فصل مشترک دو موجبر است

پالسددما ،دده شبيهسددازی امددواج عبددوری در هددر مددد پرداختدده

].[16-14

مدديشددود .خددش آخددر؛ اختصدداص دده شبيهسددازی امددواج

در اين مقاله ،يك موج الکترومغناطيس از يددك مددوجبر دی

انعکاسددي در ايددن پيکر ندددی دارد کدده درآن نيددز ،نمددودار

الکتريك نيمه کراندار ه يك موجبر دی الکتريك نيمدده کراندددار

ضرايب انعکاس و اخددتالف فدداز امددواج مددنعکس شددده نسددبت

ديگر همراه ا يك ستون پالسمايي فرستاده ميشود .سامد موج

ه موج فرودی در هددر مددد مددورد حددث و ررسددي قددرار مددي-

فرودی از لحاظ مرتبه قا ل قياس ا سددامد رخددورد حاملهددای

گيرند .در نهايددت ،خالصددهای از نتددايب ده دسددت آمددده ارائدده

الکتريکي در پالسما انتخاب شدهاند ،در نتيجه ،ضرايب انعکاس

ميشود.
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که  0ه ترتيب ثا ت گذردهي خأل  p ،سامد پالسمايي ،

موجبر مورد مزالعه ،موجبری استوانهايي ا سزح مقزع دايره ه

سامد موج فرودی و  سامد رخورد حامالن ار پالسما

شعاع  aو طول ينهايت و ديوارههای فلزی است که شامل دو

است .دين ترتيب ،ا در نظر گرفتن يك سامد ثا ت رای موج

خش است .خش اول ،يك موجبر استوانهای نيمه کراندار

فرودی ،ثا ت گذردهي پالسما تنها تا عي از سامد رخورد

است که ا يك مادة دی الکتريك دون اتالف پرشده است.

پالسما خواهد شد.

خش دوم ،يك موجبر استوانهای دی الکتريك دون اتالف

از طرف ديگر ،معادالب ماکسول شامل مجموعه معادالب

ديگر است که يك ستون پالسما ا شعاع  )b<<a( bروی محور

ديفرانسيل جزئي مرتبة اول جفت شدهای هستند که مؤلفههای

آن قرار دارد (شکل  .)1ستون پالسما در تقريب رخوردی و

مختلف ميدان های مغناطيسي و الکتريکي را ه هم ر ط

محور موجبر در راستای محور  zو مرز مشترک دو موجبر دو

ميدهند .يکي از اين معادالب ه صورب زير است ]:[14
 .B = 0 ,

()3

ناحيه در  z=0در نظر گرفته شده است.
يك موج الکترومغناطيس متقارن کروی (تقارن سمتي) ا مد

در نتيجه ،ميتوان ميدان مغناطيسي را ه صورب يك پتانسيل

 TM0jا تا ع زماني هارمونيك  e-itاز خش اول موجبر ه

رداری تعريف کرد:

ستون پالسمايي در خش دوم موجبر فرستاده ميشود .خشي

()4

از موج فرودی در مرز مشترک منعکس و خش ديگر آن وارد

در اين صورب قانون فارادی (يکي ديگر از معادالب ماکسول)

ستون پالسمايي و موجبر دی الکتريك در خش دوم ميشود.

را ه صورب زير ميتوان نوشت:

حضور ستون پالسمايي در طرف دوم موجبر و رهمکنش موج

()5

فرودی ا مرز مشترک دو موجبر ،اعث توليد مدهای جديد در
امواج انعکاسي و عبور ميشود .نا راين انتظار ميرود که امواج
عبوری و انعکاسي ترکيبي از مدهای مختلف اشند .در واقع،
يك موج تك مد فرودی ه مجموعهای از ويژه مدهای انعکاسي
سامد موج فرودی در محدودهای در نظر گرفته ميشود که
پالسما در تقريب رخوردی ظاهر شود و از آنجا که امواج
 TM0jطولي هستند ،نا راين ا توجه تقريب رخوردی و
محاسباب امواج طولي منتشر شده در موجبر ،ثا ت گذردهي
پالسمای رخوردی ا استفاده از روش اختاللي ه صورب زير

اين دان معني است که کميتي ا کرل صفر را ميتوان ه
صورب گراديان يك پتانسيل نردهای در نظر گرفت:
A 

 E +
=0,
t 


()6

ه گونهای انتخاب کرد که شرط لورنس را رآورد کنند:


2 
 p = 0 1 − r  ,
 1 − iu 




که در آن
p

2r = 2 , u = ,



=0,

()7

1 

c2 t

.A +

که  cسرعت نور در خأل است.
همچنين ،پتانسيل رداری موج  TM0jرای محيزي عاری از
هرگونه چگالي جريانهای خارجي معادلة موج زير را

ه دست ميآيد ]:[11

()2

A 

 E +
=0,
t 


نايراين ميتوان مجموعهای از پتانسيلهای رداری و نردهای را

و عبوری تبديل ميشود ].[13

()1

B =   A,

رآورد ميکند:
()8

2 Az − 2d Az = 0 ,

ه طوری که
k
 d =   d 0 = 0 nr ,
()9
c
و   dثا ت گذردهي دی الکتريك 0 ،ثا ت تراوايي دی
2

الکتريك  d ،ثا ت انتشار محيط nr ،ثا ت شکست محيط و

k0
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رای هر مد است ه صورب يك تا ع دو ضا زهای تعيين
خواهد شد:


Aznt ,

()13

n =1


r  ,


شکل  .1موجبر نيمه کراندار پالسمايي ا موج فرودی .TM0j

= At

ثا ت انتشار موج در خأل است .ا حل معادلة ( )8در مختصاب

   pn  
t
ik zn
Z
  J0 
r

e
0rb




   a  

 



Tn  C1 ( n ) H01  dn r  + C2 ( n ) J0  dn
a


 a
 t
n =0 
ik
Z
zn
 e
arb





2

 pn 


γ d22 −  dn  = γ p2 − 
 ,
 a 
 a 
2

استوانهايي و ا در نظر گرفتن تقارن سمتي امواج ،پتانسيل

()14

رداری موج فرودی در راستای انتشاری  zه صورب زير ه

که  J0و  H01ه ترتيب تا ع سل مرتبة اول و تا ع هنکل مرتبة

دست ميآيد ] 13و : [14
 ik i Z
r  e zj ,


()10

 j
A j = J0 
 a

i

که  j ،  jام صفر سل مرتبة صفر و  k zjردار موج ،موج
فرودی است که را ر است ا:
2

()11

امواج انعکاسي و عبوری از مرز مشترک دو موجبر هم ايد
معادله ( )8را هم رآورد کنند.
نا راين در طرف اول موجبر ،عالوه ر موج فرودی که در
راستای  +zمنتشر ميشود ،ترکيبي از امواج انعکاسي ا مدهای
مختلف در راستای انتشار  –zهم وجود دارد.
اگر هر مد موج انعکاسي ،ا ضريب  Rmمنعکس شود ،آنگاه
پتانسيل رداری امواج انعکاسي را رند ا:
()12

آمده از حل معادلة موج در  z>0هستند .همچنين ،شاخصهای
 pnو  dnضرايب

تعريف شده در معادلة ( )13ه ترتيب،

مرتبط ه مد  nام عبوری در پالسما و دی الکتريك هستند.
امواج عبوری در ناحية دی الکتريك و ستون پالسما در

 j 
i2
k zj
= γ d12 −   ,
 a 

r

r  e−ik zm Z ,


اول و )  C1 ( nو ) ، C2 ( n

dn

و

pn

ضراب ثا ت ه دست

 m
a



Rm J0 
m=1



 a 

= Azr

m=1

2
2  m 
= γ d1 − 
 ,

رآورد ميکند .معادالب ( )12و ( )13نشان ميدهند که پتانسيل
رداری امواج عبوری و انعکاسي تا عي از شماره مدهای

mوn

هستند.
ا استفاده از سط فوريه ،پتانسيل نردهای امواج
الکترومغناطيسي را ميتوان رحسب امواج تك رنگ تخت سط
داد ]:[10
()15

φ ( r.t ) =  (  .k )e−i( t − k .Z ) ,

که  سامد موج و  kعدد موج است .در نتيجه ،ا استفاده از



r
Azm
=

طرف دوم موجبر ايد يکسان اشند که معادلة ( )14اين شرط را

الکتريکي و مغناطيسي را رای موج فرودی ،امواج عبوری و

r 2
( k zm
)

امواج انعکاسي در مختصاب استوانهای رحسب پتانسيل رداری
ه دست آورد:

r
 k zmردار موج امواج انعکاسي ا شمارة مد  mاست.
که

امواج عبوری در طرف دوم موجبر ،در ستون پالسما و دی
الکتريك منتشر ميشوند نا راين ،پتانسيل رداری امواج عبوری
در طرف دوم که ترکيبي از مدهای مختلف ا ضريب عبور

معادالب ( )4و ( )6ميتوان شکل کلي مؤلفههای ميدانهای

Tn

1 
A ,
 r z

H = −

2
Az ,
i r z
c

Er = −
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Az ),

2 
c2

Az +

2

c

(

i z2
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2 n = 2 n = 0 ,

Ez = −

در ادامه ،ا ه کار ردن شرايط مرزی يعني پيوستگي مؤلفههای

 N0 ( n )  d −  p
= 3 n
,
4 J1 ( n )  d

 E zو  Hدر مرز ين پالسما و دی الکتريك ( )r=bدر خش

1n = a2 k2p − a2 k2d + n2 ,

دوم موجبر ،ضرايب )  C1 ( nو )  C2 ( nدر معادالب ( )13ه
شکل زير تعيين ميشوند:
)
,

)

b
( J1
a 

dn

dn

b
( J0
a 


J1 

b
( J0
a 

pn

(1 ) 
dn ) − H0 


dn

dn


H1(1 ) 


) H0(1 ) ( dn
,
) J0 ( dn

()17

= ) C1 ( n

pn
dn

) C2 ( n ) = −C1 ( n

همچنين معادلة پاشندگي امواج هم ه صورب زير ه دست
ميآيد:
=

()18

)
b
a 


dn ) J0 

dn

,

dn

) (1
( dn ) − H0



)
b
a 

pn


dn ) J1 



( ) J0

dn

dn

b
( J0
a 

pn

) (1
( dn ) − H0

( J0


H0(1 ) 


b
( dn  J0
a

J1 

b
(1 ) 
( H1  dn  J0
a


 d2
p

()21

حال ،ا داشتن روا ط اال و همچنين شرايط مرزی ديگر ،يعني
پيوستگي مؤلفههای  Erو  Hدر  z=0و ا توجه ه اين که
چند جملهایهای سل تشکيل فضای کامل را ميدهند ،ميتوان
ضرايب عبور و انعکاس امواج عبوری و انعکاسي را ه دست
آورد ].[17
()22

dn
pn

()23

pn

و

()20

b
را ر حسب توانهای
a
2

سط داد:

)

b
b
+ 3 n   ,
a
a

= 1n + 2 n

b
b
+ 3 n   ,
a
a

= 1n + 2 n

pn

2

که ه دليل کوچك ودن  bاز جمالب مرتبة دوم ه عد صرف
نظر شده است .ا قرار دادن اين معادالب در روا ط ( )14و
( )18و تساوی جمالب هم مرتبه ،ضرايب سط ه شکل زير
تعيين ميشود:
1n =  n ,

(1) 
( C1 ( n ) H1 

pn

a

= Bmn

a


= 
Bmn
r+
a
 a 
b
r


C2 ( n ) J1  dn r  )  J1 ( m )rdr ,
a
a


 r


t
 Bmn +
Wmn =  ( k zm + d1 k zn


p


 r

 d1
k  B ,
 ( k zm +
 d2 zn  mn

2 j
)) U m = ( J1 ( m
kr + ki  ,
2 a zm zj jm

سيار

dn

( J1
0

 b,شعاع ستون پالسما و  aشعاع موجبر) .نا راين ميتوان

()19

pn r )J1 ( m r )rdr,

dn

dn

Um =  j

b

خيلي کوچكتر از شعاع موجبر در نظر گرفته شده است ( b<<a

ضرايب

n =1

)) ( J1 (m

= Rm

ه طوری که :

معرفي ميشود .همان طور که گفته شد ،شعاع ستون پالسما

pn

j

 ) Tn −
 ,
( B + Bmn
2  mn
m jm

WmnTn ,

مشکل است .نا راين رای تعيين آنها ،يك تقريب کار ردی مهم

و



2



الکتريك در طرف دوم موجبر هستند.

dn

a2 k2p − a2 k2d + n2

n

که   pو   d2ه ترتيب ضريب گذردهي پالسما و دی
در معادلة ( ،)13تعيين دقيق ضرايب

,

( n )3

 N0 ( n )  d −  p
4 J1 ( n )  d

= 3 n



dn

(

اين معادالب يان ميکنند که ضرايب عبور و انعکاس هر مد
انعکاسي و عبوری عالوه ر اين که تا عي از شمارة مد و
ويژگيهای هندسي موجبر هستند ،ه دليل حضور پالسما ،تا ع
سامد رخورد حاملهای پالسما هم هستند .همچنين ،اين
روا ط مختلط ودن ضرايب عبور و انعکاس را گزارش ميکنند
ه طوری که مي توان آنها را ه صورب زير در نظر گرفت:
()24
()25

Tn = Re (Tn ) + i Im( Tn ),

Rm = Re ( Rm ) + i Im( Rm ),
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که )  Re (Tnو )  Re ( Rmه ترتيب خش حقيقي ضرايب عبور

 ،  d1 =2 / 4 0ثا ت گذردهي دی الکتريك ناحية دوم ()z<0

و انعکاس و )  Im( Tnو )  Im( Rmخش موهومي ضرايب

 ،  d9 = 90سامد پالسمايي  ωp = 3 1012 rad / sو سامد

عبور و انعکاس هستند .در نتيجه ،امواج عبوری و انعکاسي

موج فرودی  ω = 3 1010 rad / sانتخاب شدهاند.

اختالف فازی نسبت ه موج فرودی دارند که ه صورب زير
تعيين ميشوند:
()26

TM 
n 
,
 TI 
 n 

()27

 RM 
m 
,
 RI 
 m 

Tn = tan−1 

 Rn = tan−1 

از آنجا که اختالف فاز هم تا عي از خصوصياب محيط پالسما
( سامد نوساناب پالسما ،شعاع ستون پالسما و سامد
رخوردی) و محيط دی الکتريك ( ثا ت گذردهي دی الکتريك
و شعاع موجبر دی الکتريك) است ،نا راين ميتوان از اين
پيکر ندی ،رای توليد مدهای جديد ا تقدم و تأخر فاز نسبت
ه موج فرودی استفاده کرد.
دقت کنيد که تا کنون در انتشار امواج در ماده ،در موجهای
عبوری اختالف فاز ديده نشده است و حضور پالسما و وجود
مرز در طرف دوم موجبر نقش سيار مهمي در ايجاد اختالف
فاز ين امواج عبوری و موج فرودی در اين پيکر ندی دارد.
ه منظور نشان دادن نقش پالسما در توليد مدهای جديد و
ايجاد اختالف فاز امواج عبوری و انعکاسي نسبت ه موج
فرودی ،ا در نظر گرفتن يك سامد موج فرودی ثا ت،
نموارهای ضرايب عبور و انعکاس رحسب تغييراب سامد
رخورد پالسما رای سه مد اصلي امواج عبوری و انعکاسي در
خشهای عدی مورد حث و ررسي قرار ميگيرند.

کلي دة نمودارهددای ضددرايب عبددور و همچنددين نمودارهددای
اخددتالف فدداز امددواج عبددوری ،ددر حسددب نسددبت سددامد
رخددورد دده سددامد مددوج فددرودی رسددم شدددهانددد  .ددا درنظددر
گددرفتن سددامد فددرودی ثا ددت ،نمودارهددای مددذکور ،وا سددتگي
ضددرايب عبددور و اخددتالف فدداز امددواج عبددوری دده سددامد
رخورد پالسما را يان ميکنند.
شددکل  ،2نمودارهددای تغييددراب اندددازة ضددرايب عبددور
امددواج عبددوری رحسددب تغييددراب سددامد رخددورد پالسددما را
ددرای سدده مددد اول فددرودی نشددان ميدهنددد .در ايددن شددکل،
رای نمودار (الددف) ،شددمارة مددد مددوج فددرودی را ددر ددا ،j= 1
نمددودار (ب) شددمارة مددد مددوج فددرودی را ددر ددا  ،j=2نمددودار
(ج) شددمارة مددد مددوج فددرودی را ددر ددا  ،j= 3در نظددر گرفتدده
شدددده اسدددت .مدددد عبدددوری کددده شدددمارة مدددد آن دددا مدددد
فرودی( )j=nرا ر اسددت مددد اصددلي عبددوری ناميددده مدديشددود.
همان طور که در شددکل  2ديددده مدديشددود ،ددا افددزايش سددامد
رخددورد پالسددما ،اندددازة ضددريب عبددور مددد اصددلي افددزايش و
اندددازة ضددريب عبددور مدددهای جديددد توليددد شددده ()jn
کدداهش مددييا ددد .تغييددراب اندددازة ضددرايب عبددور ددر حسددب
سددامد رخددورد پالسددما ناشددي از تغييددر رسددانندگي ويددژة
پالسددما اسددت .همددان طددور کدده مدديدانيم ،ددا افددزايش سددامد
رخورد ،رسددانندگي ويددژة پالسددما کدداهش يافتدده و در نتيجدده،
پاسددا الکترومغناطيسددي آن هماننددد دی الکتريكهددا خواهددد
شددد و دده دنبددال آن ،خاصدديت پاشددندگي زمدداني پالسددما

 .3شبیهسازی امواج عبوری

(وا سددتگي ضددريب شکسددت يددا وا سددتگي ضددريب گددذردهي

رای ررسي اندازة ضرايب عبور و اختالف فاز مدهای مختلف

دده سددامد مددوج فددرودی) کمتددر خددود را نشددان مدديدهددد و از

امواج عبوری ،معادالب جفت شده ( )22ايد ه صورب عددی

آنجا کدده ،منشدأ توليددد مدددهای جديددد عبددوری ،فعددال ددودن و

شوند .رای شبيهسازی امواج عبوری ،شمارة مد موج فرودی

پاشندگي محدديط پالسددما اسددت  ،ددا افددزايش سددامد رخددورد،

را ر ا  j=1،2،3و ساير پارامترهای موجبر دين صورب در نظر

پالسددما عددايقتددر شددده و در نتيجدده ،اثددر خددود را در توليددد

گرفته شدهاند .نسبت شعاع ستون پالسمايي ه شعاع موجبر

هارمونيددكهددای جديددد از دسددت مدديدهددد و اعددث کدداهش

 ، = 0 / 004ثا ت گذردهي دی الکتريك ناحية اول ()z<0

اندازة ضرايب عبور مدهای توليد شده ميشود.

b
a
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مدهای توليد شده کاهش مييا د؛ زيرا ا افزايش شمارة مد،
حجم اشغالشدگي امواج در ناحية پالسما افزايش يافته و در
نتيجه ،حجم يشتری از موجها از خاصيت عايق شدن پالسما
متأثرخواهند شد و اندازة ضرايب يشتر کاهش مييا د.
شکل  3نمودار تغييراب اختالف فاز امواج عبوری را نسبت
ه موج فرودی رحسب نسبت سددامد رخددورد پالسددما نشددان
ميدهد .ترتيب نمودارهای شکل  3همانند شکل 2است .همددان
طور که از شکل  3مشاهده ميشود ،ه ازای مد اول رای امواج
فرودی ( ،)j=1اختالف فاز مدهای توليده شددده امددواج عبددوری
نسبت ه موج فرودی ،عددی منفي است و ا افزايش شمارة مد
موج فرودی ،اختالف فاز امواج عبوری ه سمت مثبددت شدددن
ميل ميکند .همواره انتظار ميرود که در فراينددد عبددور امددواج از
حد واصل دو محيط ،موج عبوری و فرودی هم فاز اشددند ،امددا
ايد توجه داشت که اين همفازی ه شرطي رقرار خواهددد ددود
که امواج پس از عبور از سزح مشترک ،ديگر مددرزی را در مسددير
خود نبينند .از آنجا که در اين پيکر ندی امددواج عبددوری متددأثر از
انعکاسهايي از مرز ين ستون پالسما و موجبر دی الکتريددك و
همچنين انعکاس از سزح دروني ديوارة فلددزی مددوجبر هسددتند،
نا راين در چنين ساختارهايي شرط هددمفددازی دده دليددل وجددود
مرزها از ين رفته و انتظار ميرود کدده امددواج عبددوری اخددتالف
فازی نسبت ه موج فرودی داشته اشند.

 .4شبیهسازی امواج انعکاسی
رای ه دست آوردن اندددازه ضددرايب انعکدداس و اخددتالف فدداز
مدهای مختلف امواج انعکاسي ،همانند امواج عبوری ،معددادالب
جفت شده ( )22ه صورب عددددی دده ازای شددمارة مددد مددوج
شکل  .2نمودار تغييراب اندازة ضرايب عبور امواج عبوری رحسب
نسبت سامد رخورد پالسما ه سامد موج فرودی ه ازای مدهای

فرودی را ر ا  j=1،2،3حل ميشوند .پارامترهددای شددبيهسددازی
همانند حالت قبل در نظددر گرفتدده شددده و نمودارهددای ضددرايب

مختلف فرودی (الف) مد فرودی ( ،j=1ب) مد فرودی  j=2و (ج) مد

انعکاس و اختالف فاز مدهای مختلف موج انعکاسي نسبت دده

فرودی .j=3

موج فرودی ،ر حسب نسبت سددامد مددوج فددرودی دده سددامد
رخورد پالسما رسم شدهاند.

همچنين در اين نمودارها ،ا افزايش شمارة مد موج فرودی،
اندازة ضريب عبور مد اصلي افزايش يافته و اندازة ضريب عبور

شکل  4نمودارهای تغييراب اندازه ضرايب انعکاس موج
انعکاسددي رای سه مد اول فرودی ر حددسب سامد رخورد
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شکل  .3نمودار تغييراب اختالف فاز امواج عبوری نسبت ه موج شکل  .4نمودار تغييراب ضرايب انعکاس امواج انعکاسي رحسب
فرودی ر حسب نسبت سامد رخورد پالسما ه سامد موج فرودی نسبت سامد رخورد پالسما ه سامد موج فرودی ه ازای مدهای
ه ازای مدهای مختلف فرودی (الف) مد فرودی ( ،j=1ب) مد مختلف فرودی(الف) مد فرودی ( ،j=1ب) مد فرودی  j=2و (ج) مد
فرودی  j=2و (ج) مد فرودی .j=3

فرودی .j=3

پالسما را نشان ميدهد .ترتيب نمودارهای شکل  4هم مشا ه

آن ا مد فرودی را ر است ( )j=mمد اصلي انعکاسي ناميده

نمودارهای شکل  2است .همچنين ،مد انعکاسي که شمارة مد

ميشود.
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مزا ق ا شکل  ،4اندازة ضريب انعکاس مد اصلي در حدود 1
و اندازة ضريب انعکاس مدهای توليد شده ( )jmتقريباً ناچيز
است .اين دان معناست که مد اصلي انعکاسي تقريباً ه طور
کامل منعکس ميشود.
همان طور که ديده ميشود ،ا افزايش سامد رخورد ،اندازة
ضريب انعکاس تمام مدها کاهش مييا ند که علت آن هم
کاهش خاصيت رسانندگي پالسما است.
شکل  5نمودارهای تغييراب اختالف فاز امواج انعکاسي
نسبت ه موج فرودی رحسب سامد رخورد پالسما را نشان
ميدهد .ترتيب نمودارهای شکل  5همانند شکلهای ديگر
است .نمودارهای شکل  5نشان ميدهند که اختالف فاز مد
اصلي انعکاسي نسبت ه مد فرودی ثا ت و را ر ا صفر است و
اختالف فاز مدهای توليد شدة موج انعکاسي نسبت ه موج
فرودی تا ع سامد رخورد است .يعني ا افزايش سامد
رخورد ،رای مد فرودی  ،j=1اختالف فاز مدهای توليد شده ه
 π/2و ا افزايش عدد مد موج فرودی اختالف فاز اين مدها ه
 -π/2ميل ميکند.
رای مزالعة دقيقتر ضرايب ازتاب و عبور امواج و
همچنين اختالف فاز امواج ،اندازة آنها در يك سامد رخوردی
خاص  υ =12 1010 rad / sيان ميشوند.
ه ازای مد فرودی  ، j=1اندازة ضرايب عبور ،T1=0/042
 T2=0/023و  T3=0/01و اندازة ضرايب انعکاس ،R1=1/005
 R2=0/0004و  ،R3=0/02اختالف فاز امواج عبوری
 2t=-0.301π ،1t=-0.354πو  3t=-0.219πو اختالف فاز
امواج

انعکاسي

،1R=-0.002π

2R=-0.270π

و

 3R=-0.328πه دست آمدند.
حال اين سؤال مزرح ميشود که ا وجود آن که جمع
ضرايب عبور و ازتاب مد اول زرگتر از يك شده است ،آيا
انرژی پايسته است؟
در پاسا ه اين سوال الزم است يادآور شويم که قاعدة
جمع آثار در مورد کمياب فيزيکي ،زماني معتبر است که
معادالب ديفرانسيل حاکم رآن کميت فيزيکي ،خزي اشند .اين
ددان معناسددت که ،ترکيب خزي جوابهای ممدکنة معادلة

شکل  .5نمودار تغييراب اختالف فاز امواج انعکاسي نسبت دده مددوج
فرودی ر حسب نسبت سامد رخورد پالسما ه سامد موج فرودی
ه ازای مدهای مختلددف فددرودی (الددف) مددد فددرودی ( ،j=1ب) مددد
فرودی  j=2و (ج) مد فرودی .j=3

ديفرانسيل ،ايد خودش در معادلة ديفرانسيل صدق کند .از آنجا
هر يك از ردارهای ميدان الکتريکي ومغناطيسي موج و پتانسيل

سمانه نجاری و بهرام جزی

690

جلد  ،20شمارة 4

رداری موج در مجموعة معادالب اساسي ماکسول صدق

پالسمايي روی محورش ود .موج فرودی از موجبر دی

ميکنند و اين معادالب خزي هستند ،لذا در هر نقزه از فضا

الکتريك ه ستون پالسما فرستاده شد .حضور ستون پالسمايي

ميتوان ميدانهای الکتريکي ،ميدانهای مغناطيسي و مؤلفههای

و رهمکنش موج فرودی ا مرز ين دو موجبر ،موجب توليد

ردار پتانسيل رداری امواج را در هر مد ا هم جمع کرد .اما در

مدهای جديد در امواج عبوری و انعکاسي شد .ا استفاده از

مسئلة پايستگي انرژی در اين ساختارها ،ردار پوئينتينگ مزرح

شرايط مرزی ،ضرايب انعکاس و عبور رای تمام مدها ه

خواهد ميشود که از حاصل ضرب دو ردار  Hو Eه دست

صورب تا عي از عدد مد موج فرودی ،عدد مد موج انعکاسي،

ميآيد .در نتيجه ،معادلة ديفرانسيل حاکم ر آن خزي نميتواند

سامد پالسمايي ،سامد رخورد حاملهای پالسما و سامد

اشد .نا راين ،در مسائلي که امواج الکترومغناطيس در يك

موج فرودی در هر مد ه طور مجزا ،تعيين شد .محاسباب نشان

نقزه مدهای مختلف دارند ،ا تدا ايد ميدان الکتريکي کل و

دادند که ضرايب انعکاس و عبور اعداد مختلط هستند ،در

ميدان مغناطيسي کل در هر نقزه ا قاعده جمع آثار ه دست

نتيجه ،امواج انعکاسي و عبوری اختالف فازی نسبت ه موج

آورده شده و سپس ردار پوئينتينگ در آن نقزه از حاصل ضرب

فرودی داشتند .ا ثا ت در نظر گرفتن سامد موج فرودی و

ميدان الکتريکي کل و ميدان مغناطيسي کل ه دست آيد .لذا در

سامد پالسمايي ،نسبت سامد رخورد ه سامد موج فرودی،

اين پيکر ندی ،را زة قای انرژی ر اساس را زة زير توصيف

ه عنوان پارامتر مناسبي رای شبيهسازی در اين پيکر ندی

ميشود:

معرفي شد.
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نمودارهای تغييراب اندازة ضرايب عبور و انعکاس و
نمودارهای اختالف فاز اموج عبوری و انعکاسي نسبت ه موج
فرودی ،ر حسب سامد رخورد پالسما مورد ررسي قرار
گرفتند .نمودارهای ضرايب انعکاس و عبور نقش مؤثر خاصيت

که  Enو  Hnميدانهای الکتريکي و مغناطيسي موج عبوری،

رسانندگي پالسما را در توليد مدهای جديد عبوری و انعکاسي

EJ

تأکيد کردند ،ه طوری که ،ا افزايش سامد رخورد و ه دنبال

 Emو  Hmميدان های الکتريکي و مغناطيسي موج انعکاسي و
و  HJميدانهای الکتريکي و مغناطيسي موج فرودی هستند.

آن کاهش خاصيت رسانندگي پالسما ،اندازة ضرايب عبور و
انعکاس مدهای جديد توليد شده کاهش مييافت.

 .5نتیجهگیری

نا راين ،ددا اسددتفاده از اتصددال دو مددوجبر نيمدده کراندددار و

در اين تحقيق ،توليد مدهای جديد در فرايند انتشار امواج

حضور يك ستون پالسمايي و رهمکنش موج فرودی ا مرز دو

الکترومغناطيسي در يك موجبر استوانهای متشکل از دو خش

مددوجبر ،توليددد مدددهای جديددد پدديش رونددده در طددول مددوجبر

متفاوب مورد ررسي قرار گرفت .خش اول ،شامل يك موجبر

پالسمايي ررسي شد که در فرايندهای مختلفي از جمله فراينددد

دی الکتريك دون اتالف ا ديوارههای فلزی و خش دوم ،يك

گرمکنندگي پالسما و تغييراب دمای پالسما کار ردهددای مهمددي

موجبر نيمه کراندار دی الکتريك ديگر ه همراه يك ستون

دارد.
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