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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای 

 

 اوبساط واوً پالسماَا ي گذاخت َستٍ ای محزک لیشری در یک خًضٍ در حال اوفجار

 

 

 ؛ 3حسیه، فًاکٍ؛  2فائشٌ، متفکز  الری؛ 1,*حسیىی مغلق، سیذٌ وسزیه

 
 ، ضیزاس، ایزان ياحذ ضیزاس ،ٌ آساد اسالمی ضیزاسداوطگاکطايرسی ي فىايری َای وًیه، -داوطکذٌ علًم ،فیشیک گزيٌ 3ي2ي1

 

 
 الغٍخ

 

اًجؼبط خَؿِ ّبی سحز سبثؾ لیضس یب ًبًَ لغشُ ّب لَیب ٍاثؼشِ ثِ هیضاى اًشطی اسػبل ؿذُ ثِ الکششٍى ّب اػز ٍ هی سَاًذ 

ػبصگبس خْز سدضیِ ٍ -ثب اػشفبدُ اص دبلغ ّبی لیضسی ثب ؿکل هٌبػت کٌششل ؿَد. دس ایي همبلِ یک هذل ػیٌشیکی خَد

اػشفبدُ ؿذُ اػز صهبًی کِ ًؼجز  (CE)یک  گًَِ ثِ ًبحیِ  اًجؼبط کَلٌی سحلیل گزاس اص اًجؼبط ؿجِ خٌثی ّیذسٍدیٌبه

افضایؾ هیبى اًشطی گشهبیی الکششٍى ّب ٍ اًشطی الکششٍاػشبسیکی رخیشُ ؿذُ دس خَؿِ حغ هی ؿَد. هـخص ؿذُ اػز 

کِ یک  اًجؼبط دٍگبًِ هٌبػت هی سَاًذ ًبحیِ ّبی اًجؼبط ّیجشیذ ی سَلیذ کٌذ خبیی -کِ یک عشح سبثؾ  دّی دوخ 

ػشیغ دًجبل هی ؿَد ٍ دسًْبیز اًجؼبط خشیبى ّبی یًَی چٌذ گبًِ ثب ػشػز ّبی هشفبٍر  CEّیذسٍدیٌبهیکی کٌذ ثب یک 

سخ هی دّذ. ایي هؼئلِ هی سَاًذ خْز حصَل ٍاکٌؾ ّبی گذاخز دسٍى خَؿِ ای دس ّش دٍ خَؿِ دٍسشیوی ّؼشِ ای 

هلکَلی ػِ  -فبٍر دسًظش گشفشِ ؿَد کِ ثِ ٍػیلِ ؿجیِ ػبصی ّبی دیٌبهیکدٍسشین ّؼشِ هش -هـبثِ ٍ خَؿِ ّبی سشیشین

 ثؼذی ّن لبثل اثجبر اػز.

 

 لیضسکلوبر کلیذی: ًبًَ، دالػوب، خَؿِ، 

 

 

 قذمٍ م -1

 

ثشّوکٌؾ لیضسّبی فَق ؿذر ثب خز ّبی خَؿِ ّبی هلکَلی یب ًبًَ لغشُ ّب یک هَضَع خَة ثشای سحمیك اػز )ثب ػبیض 

102ًبًَ هشش ؿبهل  100 -1ًَػی دس هحذٍدُ 
ثب کبسثشدّبی هْوی هثل گذاخز [1]رسُ یک سحمیك سبح ٍ هشکضی  108-

یب اسصیبثی ّبی آصهبیـگبّی ٍاکٌؾ ّبی ًَکلئَػٌشض  [8-2]ّؼشِ ای دس ػبیض کَچک ثشای چـوِ ّبی ًَسشًٍی فـشدُ

هحیظ ّبی خَؿِ ای هی سَاًٌذ ثِ ػٌَاى سَصیغ  ّبی دشاکٌذُ ّذف ّبی [11-9]هشثَط ثِ  ػٌبسیَ ّبی اخشش فیضیک. 

لیضس  -خبهذ کَچک سلمی ؿًَذ کِ دیکشثٌذی ّبی ػدیجی داسًذ ٍ اهکبى ًفَر ػویك سبثؾ لیضسی ٍ خفز ؿذگی لَی هبدُ

ٍلشی کِ ثب ثبسیکِ  [12]ثب ّذف ّبی فَق الؼبدُ چگبل فشاّن آٍسدُ ٍ ثٌبثشایي خزة اًشطی ثی ًْبیز خَثی اسائِ هی کٌذ. سا 

ی لیضسی فَق الؼبدُ ؿذیذ ثشخَسد هی کٌٌذ اسن ّبی خٌثی یًَیضُ هی ؿًَذ )ثشای دیذى خضییبر  سدضیِ ٍ سحلیل هکبًیضم 

سا ثجیٌیذ( ٍ یک ًبًَ دالػوبی چگبل دغ اص ایي   [13]یضسی هشفبٍر هش خغ یًَیضاػیَى دس دیکشثٌذی ّبی خَؿِ ای/ ل

ثشخَسد سَلیذ هی ؿَد.ػذغ الکششٍى ّبی آصاد اًشطی سا اص دبلغ لیضسی خزة هی کٌٌذ ٍ اًجؼبط ؿشٍع ؿذُ ٍ 
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فضایؾ ؿشبة گیشی کبسا یَى هی ؿَد کِ اثشذا سَػظ داٍػَى سـکیل هیذاى ّبی الکششیکی لَی سخ هی دّذ کِ هٌدش ثِ ا

یکی هی ثبؿذ صهبًی کِ  اًشطی ثِ الکششٍى ّب هٌشمل هی ؿَد کِ ثؼیبس کَچکشش اص اًشطی الکششٍاػشبس [16]دیـٌْبد گشدیذ.

-14,17]ذکِ دس للت یَى رخیشُ ؿذُ اػز، دغ خذا ػبصی ثبس دس هٌبعمی سخ هی دّذ کِ خیلی کَچکشش اص خَؿِ ّؼشٌ

دس ؿشایظ هخبلف ایي،)ثِ [26-22]هبًٌذ  هی ؿًَذ. -ٍ ػذغ ؿجِ خٌثی هبًذُ ٍ هشحول اًجؼبط ّیذسٍدیٌبهیک [21

ػٌَاى هثبل خَؿِ ّبی دٍسشیَهی کَچک ثب سبثؾ لیضسی فَق الؼبدُ ؿذیذ سبثؾ دّی هی ؿًَذ( الکششٍى ّب  ًبگْبى اص 

دس ٍضؼیز ّبی هیبًِ، دیٌبهیک [27](هی ؿَد. CEفدبس کَلٌی )ثشٌِّ  هشحول یک اً-خَؿِ فشاس کشدُ ٍ سَصیغ یَى

اًجؼبط هخلَعی اص دذیذُ ؿٌبػی دٍ حذ ثب فشآیٌذ اًجؼبط  اػز کِ لَیب ٍاثؼشِ ثِ دیٌبهیک خَد ػبصگبس یَى ّب ٍ الکششٍى 

د، ؿشایظ اًجؼبط  ثِ ّبی ثِ دام افشبدُ اػز. ٍلشی اًشطی لیضس صیبد هی ؿَد یب ٍلشی کِ اًذاصُ ٍ چگبلی خَؿِ کن هی ؿَ

خبلص سغییش هی کٌذ کِ ثِ ٍػیلِ ؿجیِ ػبصی ّبی  CEآساهی اص ؿجِ خٌثی  ٍ ًَاحی ّیذسٍ دیٌبهیک گًَِ ثِ ًَاحی  

لیضس خَد ػبصگبس ٍ ثِ ٍػیلِ هذل ػبصی ػیٌشیکیی یب ػیبلی  -هشثَط ثِ ثشّوکٌؾ خَؿِ [29,30]( PICرسُ دس ػلَل )

دغ  ًبحیِ اًجؼبعی هی سَاًذ [21,28,31].هحذٍد ّن سبییذ هی ؿَد. -هشثَط ثِ  اًجؼبط دالػوبی غیشؿجِ خٌثی اًذاصُ 

ی داسای ؿکل هٌبػت  ّبی لیضس ثب ثبسیکِ کِ هی سَاًذ [32]سحز سبثیش هیضاى اًشطی هٌشمل ؿذُ ثِ الکششٍى ّب لشاس گیشد 

ثذػز آیذ. یک هثبل هْن سبثؾ دّی خَؿِ ّبی دٍسشیوی هـبثِ ّؼشِ ای ثب  دٍ دبلغ لیضسی هشَالی داسای ؿذر ّبی 

ثِ ایي سشسیت، هی سَاًین دیٌبهیک اًجؼبط سا ثِ گًَِ ای سٌظین کٌین کِ ساًـی هیبى یَى ّب ٍ سـکیل  [33]هشفبٍر اػز.

ی دس حبل اًجؼبط حبٍی خشیبى ّبی یًَی ایدبد ؿَد. دس ایي ػبخشبسّب )دس ایٌدب ثِ ػٌَاى دَػشِ ّبی ؿَکی دَػشِ ّب

آهذُ اػز.(ػشػز ّبی ًؼجی هیبى یَى ّبی دٍسشین  ثب خشیبى ّبی [27]ؿٌبخشِ هی ؿَد اصغالحبسی کِ دس هشخغ   

چَى ایي [34]سخ دّذ.  dd ثبؿذ ٍ ٍاکٌؾ ّبی گذاخز هخشلف هی سَاًٌذ ثشای ثشخَسد دش اًشطی ثِ اًذاصُ کبفی خیلی ثبال

دس اًجؼبط سخ هی دّذ ٍ دیؾ اص آى کِ خَؿِ ّبی دس حبل اًجؼبط  هشفبٍر ّوذَؿبًی  لجالٍاکٌؾ ّبی دسٍى خَؿِ ای 

ًی هشثَط ثِ ًَسشًٍْبی ّودَؿی لجل اص ایٌکِ ػیگٌبل ًَسشٍ  داؿشِ ثبؿٌذ آًْب اًشظبس داسًذ کِ یک صهبى ٍیظُ حل ؿذُ

سَدُ ای ثِ ػلز ٍاکٌؾ ّبی دسٍى ّؼشِ ای سَلیذ ؿًَذ ٍخَد داؿشِ ثبؿذ .دس هَسد خَؿِ ّبی ّششٍّؼشِ ای ثِ ػٌَاى 

سشیشیَم  گًَِ ّبی یًَی ثب ًؼجز ثبس ثِ خشم ثب ػشػز هشفبٍر اًجؼبط یبفشِ ٍ ٍاکٌؾ ّبی ثیي -هثبل خَؿِ ّبی دٍسشیَم

ایي همبلِ هشٍسی کلی ثش اًجؼبط ّبی کٌششل  [11,35]ا هوکي هی ػبصًذ.فضبیی دسٍى خَؿِ ای ثب سبثؾ دّی سک دبلؼی س

ثِ چبح سػیذُ اًذ. ٍ ثب ؿجیِ ػبصی ّبی خذیذ  ثذػز  [34-28,31]ؿذُ خَؿِ ّب ٍ ًبًَ دالػوبّبیی داسد کِ دس هشاخغ  

ثب هذل ػیٌشیکیی خَد  CEدیٌبهیک اخیش سکویل هی ؿَد. دس اداهِ، گزاس ثِ ًبحیِ   -آهذُ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ هلکَلی

(ٍ اهکبى  3( سدضیِ ٍ سحلیل هی ؿَد ٍ هفَْم دَػشِ ؿَکی ّن ثِ عَس خالصِ هشٍس هی ؿَد )ثخؾ2ػبصگبس)ثخؾ 

ًبگْبًی  CEدػشیبثی ثِ ٍاکٌؾ ّبی ّؼشِ ای دسٍى خَؿِ ای دس خَؿِ ّبی ّؼشِ ای هـبثِ ثب یک  اًجؼبط کٌذ ٍ 

 (4اسصیبثی هی ؿَد.)ثخؾ [33,34]

 

 

 ٍ ي تحلیل سیىتیکیی اوبساط َای پالسمای کزيیتجشی -2

 

ثِ هٌظَس سدضیِ ٍ سحلیل اثش الکششٍى ّب سٍی دیٌبهیک اًجؼبط، هذل ػیٌشیکیی ثشای اًجؼبط ثذٍى ثشخَسد یک ًبًَ 

ثشاػبع ایي فشضیِ اسائِ ؿذُ اػز کِ الکششٍى ّب غیشًؼجیشی ّؼشٌذ ٍ اخشالف خشم صیبدی  [28]دالػوبی هشمبسى کشٍی

الکششٍى ّب ٍ یَى ّب ٍخَد داسد. فشآیٌذ اًجؼبط ثِ دٍ هشحلِ سفکیک هی ؿَد: یک گزاس ثبس اٍلیِ ثب یَى ّبی هٌدوذ ٍ هیبى 

اًجؼبط ثلٌذ هذر یَى ّب ٍ الکششٍى ّب. دس هشحلِ دٍم، دیٌبهیک اًجؼبط ثِ صَسر خَد ػبصگبس ثِ دًجبل حشکز ؿؼبػی 

ثؼذی الکششٍى ّبی داؽ ثب اػشفبدُ اص یک سَالی اص دیکشثٌذی ّبی یَى ّبی ػشد سَصیف هی ؿَد چٌبًچِ دیٌبهیک ػِ 
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کِ ثِ ٍػیلِ خَاة ّبی دبیبی هؼبدلِ ٍالصٍف سَصیف هی ؿَد کِ  سٌْب  [31]ثِ حؼبة آٍسدُ ؿَد اخشصبصیسؼبدلی 

𝜖ٍاثؼشِ ثِ اًشطی کل     2
2⁄  φ( )  هی سَاًذ ثِ   اػز. چگبلی الکششًٍی دس سؼبدل ثب دشبًؼیل الکششٍاػشبسیکی

(+ *  )  صَسر    
1

4  2 ∫ (𝜖) (  𝜖 * +) 𝜖 ٍاثؼشگی سبثؼی ثِ { ( )  } ًَؿشِ ؿَد کِ دس آى   ٍρ   کِ سَصیغ

(+ * 𝜖  ) چگبلی الکششٍى ّب اػز سا ًـبى هی دّذ.    2(𝜖    )
1
2

∫  22,𝜖    (  )-
1
2   

ّن چگبلی احشوبل  ⁄

دس هؼبدلِ دَاػَى غیشخغی   ز. دشبًؼیل خَد ػبصگبس اػ  دس هکبى ؿؼبػی  𝜖یبفشي یک الکششٍى ثب اًشطی کل 

 2  4  ,  (  * +) هی کٌذ. ثب سَخِ ثِ ًظشیِ ًبٍسدایی آدیبثبسیک ثشای ّبهیلشًَی ثب صهبى هشغیش ،  صذق -   

 هدوَػِ ثؼشِ ای اص هؼبدالر ثِ ؿکل صیش  ثذػز هی آیذ: [31,37,38]

 

  2      
  

  
(  )                                                                                                         (1a) 

1

 2

 

  
. 2   

  
/  4  (      )                                                                                         (1b) 

  (  )     (  )
  

2

  
2

   

   
    ⁄                                                                                                    

(1c)     

   
1

4  2 ∫  (𝜖 ) (  𝜖 * +) 𝜖                                                                                (1d) 

  

  
   ∫

  

  
 (  𝜖  )                                                                                                     (1e) 

 

 (  0 )   خظ هؼیش یَى سا سؼییي کشدُ (1e)ٍ  (1a)خشم ٍ ثبس یَى ّؼشٌذ. هؼبدالر  M  ٍZeکِ دس آى  

اًشطی اٍلیِ اػز( کِ ثب هؼبدلِ دَاػَى غیشخغی  𝜖0سا ًـبى هی دٌّذ)𝜖(𝜖0  ) ؿؼبع اٍلیِ اػز(ٍ سحَل اًشطی الکششٍى 0 )

ρ(𝜖  ) 𝜖ساثغِ  (1d)خفز ؿذُ اًذ. دس هؼبدلِ    0(𝜖0) 𝜖0 اػشفبدُ ؿذُ اػز کِ  دس آىρ0(ϵ0)  سَصیغ اًشطی الکششٍى

ؿکل [31,32]سَصیف ؿَد.  (1e)سب  (1a)ػشیغ اػز کِ ًوی سَاًذ ثب هؼبدالر  ّب دس اثش گزاس ثبس اٍلیِ اػز یک فشآیٌذ

ρo(ϵo) ػبصگبس ثِ ٍػیلِ گزاس ثبس هدبصی سَخیِ هی ؿَد کِ دس آى یَى ّب ثی حشکز ّؼشٌذ ٍلی ػذ دشبًؼیل -خَد

خبثِ خبیی ّبی ثِ ػوز ثی ًْبیز هی سٍد ٍ یک ػشی  اص  Roخبسخی کِ الکششٍى ّب سا هحصَس هی کٌذ ثِ سذسیح اص 

هذل  اص سبییذ ؿذُ اػز ٍ  خَاة ّبی هَلز [28] ػلَل دس رسار ػبصی ؿجیِ ؿؼبػی کَچک )دسػشی ایي سٍؽ سَػظ

VP  [31] )  ّن سخ هی دّذ. سَصیغ الکششٍى غیشسؼبدلی اٍلیِ اص ًَع هبکؼَلی اػز ٍ دس دهبیTo  سخ هی دّذ ثِ گًَِ ای

⁄  𝜖       ̂ کِ کل دیٌبهیک اًجؼبعی ثِ ٍػیلِ دبساهشش ثذٍى ثؼذ   3   
2   

2⁄  (𝜖     2    ⁄  حذاکثش  :

دثبی  عَل      :      ٍ ثبس کل Ro یکٌَاخز یًَی ؿؼبع ثب کشُ یک هشثَط ثِ CE ػَی دػششع اص لبثل یَى اًشطی

سا ّن ثِ حؼبة هی آٍسد. سـکیل اٍلیِ ٍّن اًذاصُ ٍ چگبلی خَؿِ  شًٍی( سؼشیف هی ؿَد کِ  ّن دهبی الکششًٍیاٍلیِ الکش

 1دس ؿکل   ̂ ثِ صَسر سبثؼی اص  ℰٍ هیبًگیي اًشطی ػیٌشیکی الکششٍى ّبی ثِ دام افشبدُ   ∆ثبس هثجز دس خجِْ یًَی 

 ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػز.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

 

 

 

 
 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

 

 
 سمت ىلپ)، 𝓔، افتادٌ دام الکتزين متًسظ جىبطی اوزصی ي (چپ سمت پىل)   بار  تذریجی . افشایص1ضکل 

 اضارٌ اختػاغی مذل ایه بٍ َا دایزٌ .حزکت بی َای یًن باری گذار اس ، پس ̂ اس  غًرت تابعی  بٍ (راست

 ی دَىذٌ وطان وقغٍ چیه مته اضارٌ داروذ. خغًط در قًاویه بزاسش ي فیت کزدن بٍ پیًستٍ داروذ، خغًط

 است.    ̂ تًاوی بٍ اسای   قاوًن  رفتار

 

6√)60 2       ثِ صَسر  Q  ٍℰ∆سغبثك ػبدُ ثشای   ⁄  ̂ 
1 2⁄

)  ٍℰ  
3

2
    ,1   3

35
(1 86 ̂ 

1 2⁄ یبفز  [(

( )  ؿذُ اػز کِ دس آى     (1    )1 ⁄   )  ( سغبثك ثِ صَسر        )یؼٌی  1  ̂ . ثِ اصای ⁄⁄  )  

(6 ̂  ⁄ )1 2⁄ . ٍ ثِ [18,39]دس هی آیذ دغ ًشبیح ًظشی ثبصیبثی ؿذُ ثشای اًجؼبط صفحِ ای ثذػز هی آیذ  

ℰ (
3

2
⁄     )  1  1 86 ̂ 

1 هی سػذ.ٍلشی کِ سؼبدل اٍلیِ حبصل هی ؿَد ٍ یَى ّب اًجؼبط هی یبثٌذ، اًشطی ػیٌشیکی  ⁄2

 ثشای ثبلؼشیک ی ًبحیِ ثِ یک کِ صهبًی بثذػز آهذُ ٍ الکششٍى ّب ػشد هی ؿًَذ. دغ کبّؾ سـکیل ثبس سخ  هی دّذ )س

، ایي سفشبس هی سَاًذ سبثیش صیبدی سٍی دیٌبهیک یَى ٍ سَصیغ  اًشطی یًَی  ̂ . ثشاػبع همذاس [(40] هیشػذ گًَِ دٍ ّش

 5 0  ̂ سخ هی دّذ ثِ اصای  CE. عیف سک فبم هی ؿَد ّوبًغَس کِ دس   5 0  ̂ : ثِ اصای  [28,31]داؿشِ ثبؿذ 

اػز. دس ایي هَسد، همذاس  CEیکٌَاخز اػز ٍ هبکضیون هَضؼی دٍس اص اًشطی لغغ دیذُ هی ؿَد دغ هشفبٍر اص ًوًَِ 

 𝜖     1 43(2فشض ؿَد. اًشطی لغغ ثب  CEهی سَاًذ ثِ صَسر کشاى دبییٌی ثشای اػشجبس سمشیت  5 0  ̂ گزاس 

28 ̂ 
3 4⁄

)𝜖    ثِ  1  ̂ سغبثك داسد کِ ثِ اصایϵmax  ّن هکبى هبکضیون سحز سبثیش  5 0  ̂ کبّؾ دیذا هی کٌذ. ثشای

 ̂ 𝜖     0 3لبًَى سَاًی 
0 9𝜖    اػز. ایي لَاًیي همیبع ثٌذی، ثشای ّش سشکیجی اصRo ،no  ٍTo  هَثك اػز ٍ هی سَاًذ

 .[43–28,41]ثشای سفؼیش دادُ ّبی سدشثی اػشفب دُ ؿَد 

 
آرایص  مزبًط بٍ وظزی مجاوبی عیف با مقایسٍ ، در ̂ مختلف  مقادیز مجاوبی بزای یًوی اوزصی . عیف2ضکل 

CE  ،   (     )(    )⁄  بٍ یًوی اوزصی امًاج عیف در حذاکثز محل ي قغع یًوی اوزصی ;(چپ سمت پىل)  ⁄⁄  
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 بٍ پز روگ ي خغًط داروذ اختػاظ بٍ ایه مذل در ایه جا َا )پىل سمت راست(.  دایزٌ  ̂ اس  تابعی غًرت

بٍ      قاوًن تًاوی  مزبًط بٍ   رفتار دَىذٌ وطان خغًط وقغٍ چیه .ایه مته اضارٌ داروذ بزاسش در قًاویه

 است.    ̂ اسای  

 

 

 پًستٍ َای ضًکی در اوفجارَای کًلىی غیز یکىًاخت -3

 

ؿشح دادُ هی ؿَد کِ ثِ   (1a)د ثِ ٍػیلِ هؼبدلِ دس غیبة الکششٍى ّب دیٌبهیک اًفدبسی یک سَصیغ کشٍی یَى ّبی ػش
  2  

  2   2 2  ( 1  )   
سؼذاد یَى ّبی هحصَس ؿذُ ثِ ٍػیلِ کشُ ای ثب  Ni( r , t )کبّؾ دیذا هی کٌذ. کِ دس آى   ⁄2

(، هیذاى       ثشای    سا ًـبى هی دّذ. اگش دشٍفبیل اٍلیِ چگبلی یًَی یکٌَاخز ٍ دلکبًی ثبؿذ ) tدس صهبى  rؿؼبع 

سؿذ هی کٌذ ٍ دس کشاى خبسخی ثِ ثیـیٌِ خَد هی سػذ کِ دسًْبیز      الکششیکی دافؼِ ثِ صَسر خغی ثِ اصای  

ثبػث هی ؿَد یَى ّبی خبسخی خیلی ػشیغ سش اص یَى ّبی داخلی حشکز کٌٌذ. یَى ّب ّشگض اص ّن ػجمز ًوی گیشًذ. 

Ni ( r , t ) ثبلی هی هبًذ ٍ هؼبدلِ حشکز هی سَاًذ  (اػز یَى ّش کل اًشطی کِ عَسی ثِ)َط ػیش یًَی  دس اهشذاد خغ

(     )2,   ٍ ثشای یَى ّبی دس حبل ػکَى ػشػز اًجؼبط   , [46–27,44]اًشگشال گیشی ؿَد  3  -⁄ 1 2⁄
       ،

⁄(    2 2  4)    اػز کِ  دس آى    1 اػز ، حبصل هی ؿَد . خظ ػیش ؿؼبػی ثِ  یًَیی  اٍلیِ دالػوب فشکبًغ ⁄2

1-(1   )  ,فشم صیش اػز  2⁄     [  
1 2⁄

 (   1)1 2⁄ ]  (2 3)⁄ 1 2⁄
   کِ دس آى      

  

 0
ضشیت اًجؼبط اػز. دس  

𝜈اػز ٍ دشٍفبیل  roهؼشمل اص    ایي خَاة،      بف ثب هؼبدلِهکبى ّویـِ یک خظ ص -فبص    

𝜈  ,2(  1) (3 3)-⁄ 1 2⁄
ػز، ٍ چگبلی یًَی ّن ؿکل دلکبًی خَد سا حفظ هی کٌذ ٍ ثب صهبى ثِ صَسر  ا     

    ( )
𝜖)(2 2 2)  3افز هی کٌذ. سَصیغ اًشطی یًَی هدبًجی ثِ صَسر صیش اػز:  3  𝜖  )⁄ 1 اگش دشٍفبیل  (.2ؿکل ) ⁄⁄2

ٍلشی کِ سبثغ چگبلی اٍلیِ دس [: 33,34] ّبی چگبلی غیش یکٌَاخز هذًظش ثبؿٌذ، خصَصیبر اًجؼبعی سغییش خَاٌّذ کشد 

دسًْبیز یَى ّب  [27,30]اػز ٍ هیذاى کَلٌی دافؼِ ّن دس کشُ یًَی ثِ همذاس هبکضیون خَد هی سػذ  rحبل کبّؾ 

فبص  چٌذ ؿبخِ هـخصِ عجك  -سـکیل هی ؿًَذ کِ دشٍفبیل هکبى (ؿَکی دَػشِ)ػجمز گشفشِ ٍ هٌبعك خشیبى هشؼذد 

داسد  اخشیبس ثبال دس دیگشی دس یکذیگشًذ، خَاة سحلیلی اص هؼشمل یًَی ػیشّبی خظ کِ آًدب داسد )اص 3ؿکل 

(. اّویز فیضیکی ایي دَػشِ ّبی ؿَکی دس ظبّش خشیبى ّبی هشؼذد آى ّب ثب ػشػز ًؼجی صیبد دسٍى یک [27,30,44]

ؾ ّبی دسٍى خَؿِ ای دس یَى دش اًشطی سا حبصل کشدُ ٍ ٍاکٌ -خَؿِ دس حبل اًفدبس اػز کِ هی سَاًذ ثشخَسد یَى

. یک اػششاسظی هَثش ثشای سَلیذ دَػشِ ّبی ؿَکی همیبع ثضسگ هی [34, 33, 27] خَؿِ ّبی ّؼشِ ای هـبثِ المب کٌذ

سَاًذ سشکیت ًبحیِ ّبی اًجؼبعی هشفبٍر ثبؿذ ثِ گًَِ ای کِ یک اًجؼبط ّیذسٍدیٌبهیک گًَِ کٌذ سخ دّذ ٍ دشٍفبیل 

ًبگْبًی اسفبق ثیفشذ. ایي سًٍذ ثب یک عشح سبثؾ دٍ دوذی عجك  CEبد ؿَد ٍ دسًْبیز چگبلی یًَی دس حبل کبّؾ اید

2 : ؿذر)ثب یک دبلغ لَی دًجبل هی ؿَد  ( 1  :صهبى هذر ؛ I1: ؿذر)لبثل حصَل اػز کِ دبلغ ضؼیفی  3ؿکل   ؛1  

هی ثبیؼز آًمذس صیبد ثبؿذ کِ اسن ّب یًَیضُ ؿًَذ ٍ یک ًبًَ  I1ّن ٍخَد داسد.  t∆ٍ سبخیش صهبًی هٌبػت  (τ2: صهبى هذر

هی  I2دالػوب سـکیل ؿَد ٍلی آًمذس ّن ًجبیذ صیبد ثبؿذ کِ کؼش لبثل سَخْی اص الکششٍى ّب اص خَؿِ دفغ ؿًَذ چٌبًچِ 

ؿَد ٍ خصَصیبر ًبگْبًی سخ دّذ. دس ایي ؿشایظ، یک دَػشِ ؿَکی سـکیل هی  CEثبیؼز ثِ اًذاصُ کبفی صیبد ثبؿذ سب 

، ایي دبساهششّب سٍی دشٍفبیل چگبلی خَؿِ سبثیش هی    ٍ  I1آى ثِ ٍػیلِ دبساهششّبی دٍ دوذی سؼییي هی ؿَد ، یؼٌی 

ٍ ثشای ایي اثجبر یک ؿجیِ  [34–32]گزاسًذ ٍلشی کِ ثب لیضس ثبًَیِ ثشخَسد هی کٌٌذ. کبسایی ایي سٍؽ اثجبر ؿذُ اػز 
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کِ اًغجبق [, 47] ثِ کبس گشفشِ ؿذُ اػز  OSIRIS2,0اػشفبدُ ؿذُ اػز ٍ چْبسچَة  دٍثؼذی ٍ ػِ ثؼذی  PICػبصی 

 خَثی ثب ػٌبسیَّبی حمیمی فیضیکی داسد.

 

 
 پًستٍ تکامل ي معمًلی تطکیل اس مثالی ي (چپ سمت پىل) پمپی دي تابص عزح ای اس ايلیٍ . عزح3ضکل 

𝜈ضاخٍ، پًستٍ ی ضًکی در  سٍ با پزيفایل ضًکی اوفجار، پزيفایل  ايایل در (:راست سمت پاول) فاس فضای      

يدر حال        بٍ  چىذگاوٍ در سمان     تبذیل را آن کٍ سماوی تا آن راست سمت بٍ سمان خمیذٌ ضذٌ-مکان

 پز بزخًرد بًد.    ي      اوبساط ضکل َای پًستٍ ی ضًکی ، با محذيدٌ ی مطخع داخلی ي خارجی بٍ تزتیب 

 .دَذ رخ سزعت مختلف َای ضاخٍ بٍ متعلق َای یًن میان در تًاوذ می اوزصی

 

 

 ياکىص َای َستٍ ای درين خًضٍ ای -4

 

سَاًبیی سَلیذ خشیبى ّبی هشؼذد ثب ػشػز ّبی ثبال دسٍى یک خَؿِ دس حبل اًجؼبط دذیذُ فَق سا ثِ ػٌَاى یک سٍؽ 

، ػشػز [27]المبی ٍاکٌؾ ّبی گذاخشی دسٍى خَؿِ ای دس یک خَؿِ دٍسشیوی ّؼشِ ای هـبثِ خبلت کشدُ اػز. عجك 

ای ثبؿذ چَى چگبلی ّبی ًَػی دسٍى دَػشِ ٍاکٌؾ ّبی دسٍى خَؿِ ای هی سَاًذ ثیؾ اص ٍاکٌؾ ثیي خَؿِ 

̃ ؿَکی) (، ثیـشش اص ایي همذاس دٍسى فیالهٌز )سؿشِ( دالػوبی داؽ حبصل اص خَؿِ ّبی هٌفدش ؿذُ 3   1022    

   10 ( . ثبیذ ثِ ایي ًکشِ سَخِ داؿز کِ دَػشِ ؿَکی دس حبل اًجؼبط ثشای هذر صهبى کَسبّی )  3   1019 اػز) 

10 ن ثبلی هی هبًذ ٍلی ایي هذر صهبى خیلی کَسبّشش اص صهبى سفکیک سؿشِ ػبصی دالػوب ) ( هششاک : ( اػز   100 

اػز، ػشػز ٍاکٌؾ ّبی دسٍى خَؿِ ای ًمغِ اٍج سیضی دسػز دغ اص سـکیل  ؿذُ دادُ ًـبى[ 34] دس کِ ّوبًغَس

گذاخز دسٍى خَؿِ ای ثب خوغ ثٌذی سوبم  دَػشِ ؿَکی داسد. ٍلشی دیٌبهیک اًجؼبعی هـخص ثبؿذ، سؼذاد ٍاکٌؾ ّبی

(. 3ػْن ّب اص ثشخَسدّبی هیبى یَى ّبی هشؼلك ثِ ؿبخِ ّبی ػشػز هشفبٍر دس دَػشِ ؿَکی ثذػز هی آیذ )ؿکل 

ℛػجبسر اػز اص: ℛسؼذاد ٍاکٌؾ ّب دس ٍاحذ صهبى ٍ دس ٍاحذ حدن   ∑   ( )  ( ) (|𝜈  𝜈 |)|𝜈  𝜈 |      ِک

ّؼشٌذ. سؼذاد ٍاکٌؾ ّبی  hثِ سشسیت چگبلی ٍ ػشػز یَى  دس ؿبخِ   𝜈ٍ   اػز ٍ  ddػغح همغغ گذاخز  σدس اى 

ℵدس صهبى ٍ هکبى ثذػز هی آیذ: ℛثب اًشگشال گیشی اص  ℵگذاخز دسٍى خَؿِ ای   4 ∫ ∫ ℛ 2     
   

   

  

   
کِ دس آى  

rsh  ٍtsh .سبثیش دبساهششّبی دٍ دوذی سٍی  [34]دس  کشاى ّبی دَػشِ ؿَکی ٍ صهبى سـکیل ّؼشٌذℵ  ثب اػشفبدُ اص یک

هذل یک ثؼذی ػبدُ اسصیبثی ؿذُ اػز خبیی کِ هیذاى لیضسی دبلغ اٍل خَؿِ خٌثی ثخـی اص الکششٍى سا ثشعجك هذل 

CBSI  کِ ( هٌظن هی کٌذ. ایي سًٍذ سخویي ّبی همذهبسی ثشای سشکیت ّبی ثْیٌِ سبخیش ٍ ؿذر حبصل هی کٌذ 3)ؿکل

ℵ  ( سا ثِ حذاکثش هی سػبًذ ٍ داللز ثش ایي داسد کِ ثش ّش خَؿِ ثضسگ   ̃ (، هحصَل ثشّوکٌؾ دسٍى خَؿِ    100
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% ٍاکٌؾ ّبی گذاخز حبصل اص ثشخَسدّبی دسٍى 10ای هی سَاًذ ثب هحصَل ًَسشٍى دسٍى خَؿِ ای لبثل همبیؼِ ثبؿذ ٍ 

هحبػجبر دلیك هحصَل ٍاکٌؾ دسٍى خَؿِ ای ثب سبثؾ دٍ دوذی خَؿِ ّبی دٍسشیوی ّؼشِ ای   [.34] خَؿِ ای اػز

 SEIDهلکَلی ػِ ثؼذی ثشاػبع سٍؽ دیٌبهیک یَى )  -هـبثِ هیؼش اػز کِ اخیشاً ثب سَخِ ثِ ؿجیِ ػبصی ّبی دیٌبهیک

شفبٍر اًدبم ؿذُ اػز. ًشبیح همذهبسی ، عَل هذر ٍ سبخیش ه[48, 36]( ٍ الکششٍى ثِ اصای همبدیش هشفبٍر ؿذر لیضسی 

هؼبدل  fs ٍ ،I2 30سب  20دس داهٌِ  1 ٍ [48, 36] ، 2     17-10سب  15-10دس داهٌِ  I1ًـبى هی دٌّذ کِ ثب ٍخَد 

    2 12020
   ٍfs τ2=20  ٍ∆t  ٌِ180سب  110دس داه fs ِسؼذاد ٍاکٌؾ ّبی دسٍى خَؿِ ای ثِ اصای ّش خَؿ ،

ℵهؼبدل   4 لبثل همبیؼِ  [34]اػز. ایي همبدیش ثب سخویي ّبی    110   خَاّذ ثَد ٍ اًذاصُ خَؿِ ّن  3 10 

، هـخص ؿذُ اػز کِ ؿذر ّبی ثْیٌِ دبلغ اٍل خیلی کوشش اػز سب سخویي ّبی ثذػز آهذُ [34]ّؼشٌذ دغ عجك 

سشیشیوی ّؼشِ ای ًبهـبثِ سحز  -دس هَسد خَؿِ ّبی دٍسشیوی SEID. هحبػجبر هجٌی ثش سٍؽ CBSIثِ ٍػیلِ هذل 

سبثؾ دبلغ لیضسی ػبدُ ثشای هخلَط ّبی ّوگي یب ّذف ّبی الیِ الیِ سـکیل ؿذُ ثِ ٍػیلِ ّؼشِ دٍسشین احبعِ ؿذُ 

سشیشین ثِ اصای داهٌِ اًشطی  -سَػظ یک دَػشِ سشیشین اًدبم ؿذُ اػز. ثخبعش همبدیش ثبالی ػغح همغغ گذاخز دٍسشین

ℵبی دسٍى خَؿِ ای صیبدی هفشٍض، سؼذاد ٍاکٌؾ ّ  0 1 ، ثب سَخِ ثِ ًوًَِ دٍسشیوی خبلص ثذػز آهذُ اػز. 1 

[48]. 

 

 

 وتیجٍ گیزی  -5

 

هذل اخشصبصی هشثَط ثِ ؿجیِ ػبصی اًجؼبط ثذٍى ثشخَسد ًبًَ دالػوبّبی کشٍی ثخبعش الکششٍى ّبی دش اًشطی دس داهٌِ 

اػشفبدُ ؿذُ   ̂ هبیی الکششٍى اٍلیِ دس سشکیت ثب دبساهشش ثذٍى ثؼذ گؼششدُ ای اص اًذاصُ دالػوب، چگبلی دالػوب، اًشطی گش

اػز. یک سغییش کیفی دس ؿکل عیف اًشطی یَى ّب سخ هی دّذ ٍلشی کِ ثِ ًبحیِ اًفدبس کَلٌی هی سػٌذ ٍ لبًَى سغبثك 

دلیمی ّن ثشای خصَصیبر اًجؼبط ًؼجی اسائِ ؿذُ اػز. سٍؽ سبثؾ دٍ دوذی ثشای المبی خشیبى یًَی هضبػف دس عَل 

ثضسگ ًبًَ لغشُ ّب سَصیف ؿذُ اػز ٍ کبسثشد آى دس سَلیذ ثشّوکٌؾ ّبی  اًجؼبط خَؿِ ّبی دٍسشیوی ّؼشِ ای هـبثِ

دسٍى خَؿِ ای ثب اػشفبدُ اص ؿجیِ ػبصی ّبی ػذدی ػِ ثؼذی اًدبم ؿذُ ثب سٍؽ دیٌبهیک هلکَلی  dt  ٍddگذاخز 

 ثبثز ؿذُ اػز.
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