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 بررسی مدارهای تعادلی در لیزر الکترون آزاد با موجبر با مقطع مستطیلی
    امیرحسین، احمدخان کردبچه ؛ مهدیه، شاهسوند

 تهران،  علم و صنعت ايران هدانشکده فيزيك دانشگا 

 

 چکیده
این موجبر از قطعات فریت و دی الکتریك . ستطیلی می پردازیمدراین مقاله به بررسی رفتار الکترون در لیزر الکترون آزاد در حضور میدان ویگلر با موجبر م  

برای ایجاد میدان ویگلر مناسب از یك سولنوئید استفاده شده که . می باشد      سطح مقطع این موجبر. تشکیل شده که به طور متناوب آرایش شده اند

ه می شود که میدان مغناطیسی در گوشه های موجبر نسبت به اطراف محور دارای تغییرات بیشتری مشاهد .را فراهم می کند   میدان مغناطیسی یکنواخت 

ی نزدیك محور، حرکت الکترون در  در شرایط اولیه. ، خواص مدارهای تعادلی بررسی می شوندمعادالت حرکت الکترون به روش عددی  با حل. خواهد بود

 .ز محور، دارای نظم بیشتری خواهد بودی دورتر ا طول ویگلر نسبت به شرایط اولیه
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Abstract  
 

 

In this paper dynamical behavior of an electron in wiggler field with rectangular waveguide is analyzed. This waveguide 

composed of alternating ferrite and dielectric spacers. The cross section of the waveguide is rectangular of     . The 

waveguide is immersed into a solenoidal to produce the suitable wiggler field. It is discovered that the variations of 

magnetic field in the corner of the waveguide are more than the in the around of axis. Solving electron motion equations in 

wiggler field by numerical method the properties of equilibrium orbits is analyzed. It is founded that whenever the initial 

condition is chosen near the field axis, the electron motion is more stable than it is chosen far away from the field axis.  

   

PACS No.          52 

 

 

 

  قدمهم
ليزر الکترون آزاد، يك منبع تابش الکترومغناطيس است كه          

ي وسيعي از  مي تواند تابشي همدوس با توان بسيار باال در پهنه

مهمترين اصل ليزر الکترون . طيف الکترومغناطيسي را ايجاد كند

به آزاد، تناوبي بودن ميدان مغناطيسي است كه حركت نوساني 

باعث شتاب گرفتن الکترون   ي الکتروني مي دهد، در نتيجه باريکه

تنوع فراواني براي ميدان هاي . ها و ايجاد موج تابشي مي شود

-3[و هم محور ]1[ميدان ويگلر تخت، پيچشي. ويگلر وجود دارد

در اين مقاله،   ميدان ويگلر مورد مطالعه. از اين جمله هستند ]2

از قطعات فريت و دي الکتريك كه به  همانند ميدان هم محور

وجود . صورت يك در ميان آرايش شده اند، تشکيل شده است
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ي  ميدان مغناطيسي يکنواخت و محوري نيز از دافعه

 .الکترواستاتيکي الکترون ها جلوگيري مي كند

     

 مدل و روش

 :]4[ميدان مغناطيسي را به صورت زير در نظر مي گيريم
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  (4)wB B 

.محاسبه شده است        [  4 nc  در مرجع  [  

ميدان مغناطيسي ويگلر به صورت تقريبي، مجموع هارمونيك هاي 

  ي هارمونيك و  شماره   .ول و سوم انتخاب شده استا
.  ضريبي است كه سطح مقطع موجبر را تعيين مي كند

   1,3 ;   2n m . 

 
 .ميدان مغناطيسي ويگلر براي موجبرمستطيليي  مؤلفه: 1شکل 

 

 
 

 .ميدان مغناطيسي ويگلر براي موجبرمستطيلي یمؤلفه: 1شکل 

 

, تغييرات مؤلفه ي عرضي  به ترتيب .بو  الف-1شکل     y xB B 

2aميدان را براي موجبر مستطيلي با سطح مقطع  a  نشان مي

ميدان در گوشه هاي موجبر بيشينه و  ]4[موجبر مربعيمانند . دنده

هايي كه دور از  در نتيجه الکتروناست   در مركز موجبر كمينه

ك محور وارد ميدان مي شوند حركت منظم ي موجبر و نزدي ديواره

البته تغييرات ميدان در موجبر  .و پايدارتري خواهند داشت

  .مستطيلي كندتر از تغييرات ميدان ويگلر در موجبر مربعي است

  . 
  :تجزیه و تحلیل مدارها

   Bحركت مداري الکترون ها را در ميدان مغناطيسي استاتيك      

 :]7[لورنتس بررسي مي كنيم  با حل معادله ي نيروي
e

                                               (5)
t γmc

d

d


 

v
v B  

عامل . جرم سکون الکترون است mبار و   eسرعت، vكه در آن 

/. ثابت حركت مي باشد  ،لورنتس    0d d t   كه
2 2 1/2(1 v / )c     وv  v  اندازه ي سرعت الکترون

مؤلفه هاي نيروي لورنتس با در نظر گرفتن مرتبه ي اول . است

 :ميدان به صورت زير محاسبه مي شوند

x
0 y z y
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کترون از معادالت زير استفاده مي براي محاسبه ي مسير حركت ال

 :كنيم

x

dx
v                                                     (9)

dt
 

y

dy
v                                                  (10)

dt
 

0  Ω Ωwو  
فركانس هاي سيکلوتروني ميدان مغناطيسي ويگلر و  

معادالت ديفرانسيل . .]4[محوري هستندميدان مغناطيسي 

  (6) (10)ي معادالت ديفرانسيل جفت شده است كه   مجموعه

. كوتا حل مي شوند-به روش عددي و با استفاده از الگوريتم رانگ

از حل اين معادالت، مسير حركت و خواص مدارهاي تعادلي 

  .الکترون ها به دست مي آيند

  ها نتايج عددی و تفسير آن   

تغييرات سرعت محوري الکترون بر حسب فركانس  2 شکل

سيکلوترون نرماليزه را براي موجبر با  سطح  مقطع  

مدارهاي  .براي سه گروه  نشان  مي دهد       مستطيلي

00 با  شرط  Iگروه  Ω wk v   مدارهاي گروهII با شرط

0Ω 3w wk v k v   و مدارهاي گروه III با شرط

0Ω 3 wk v در  IIIوجود مدارهاي گروه . مشخص شده اند  

نتيجه ي حضور هارمونيك مکاني سوم در ميدان ويگلر بوده و 

0Ωباعث ايجاد تشديد دوم در 3 wk v   پهناي تشديد . مي شود

شتر است و دليل اين اول در موجبر مستطيلي از موجبر مربعي بي

 امر به ابعاد موجبر برمي گردد

 
 

ي سرعت محوري نرماليزه بر حسب فركانس سيکلوتروني  مؤلفه: 2شکل 

و ثابت          ، چگالي الکترون ها    3طول موج ويگلر  .نرماليزه

انتخاب         نيز a. تغيير مي كند 3تا  0 از        . است 2.37لورنتس 

 .شده  است

 
 

 Iبراي سه گروه         . zتغييرات سرعت هاي عرضي بر حسب . 3شکل 

،II و III است  2.9و1.8 ،  0.9به ترتيب 

   

 

 zبر حسب  تغييرات سرعت هاي عرضي موجبر مستطيلي 3شکل 

براي         فركانس هاي سيکلوتروني،  . .را نشان مي دهد

انتخاب شده اند  3  و1.3  ،  0.7به ترتيب ،III و I ،IIسه گروه 

همان طور كه مشاهده مي شود،  .كه خارج از نقاط تشديد هستند

برابر   IIو Iتغييرات تناوبي سرعت هاي عرضي براي گروه هاي 

طول موج هارمونيك اصلي ميدان )با يك طول موج ويگلر است 

و اثر قوي هارمونيك اول را روي اين دو مدار نشان مي ( ويگلر

همان هارمونيك سوم        دهد، اما براي گروه سوم برابر با 

  .ميدان ويگلر است
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براي سه          ، a درشکل.  zتغييرات سرعت محوري بر حسب  .4شکل 
       ، تشديد دوم در bاست شکل   3وIII،0.7 ، 1.7 و I ،IIگروه 

 .را نشان مي دهد             ، تشديد اول در cو شکل       

در  .را نشان مي دهد zتغييرات سرعت محوري بر حسب  4شکل 

، تشديد صورت نگرفته است در نتيجه سرعت طولي aشکل 

در . الکترون در راستاي محور، تقريبا ثابت در نظر گرفته مي شود

، تشديد دوم بررسي شده است، در اين فركانس افت و bشکل 

تشديد مغناطيسي اول   cدر شکل  .خيز كمتري صورت گرفته است

افت و خيز  ..68 تا 68.0نشان داده شده است،  در ناحيه ي بين 

  .هاي بيشتري خواهيم داشت

 

 نتيجه گيری

موجبر بيشتر از  هاي تغييرات ميدان مغناطيسي ويگلر درگوشه 

كه نزديك محور وارد  هايي اطراف محور است در نتيجه الکترون

ناحيه ي تشديد دوم در . تري خواهند داشت مي شوند حركت منظم

 همچنينمقايسه با تشديد اول داراي پهناي كمتري مي باشد، 

هاي عرضي در موجبر مستطيلي براي دو  تناوب فضايي سرعت

گروه اول برابر يك طول موج ويگلر و براي گروه سوم، يك سوم 

ضعيف بودن هارمونيك سوم را نسبت به دو امر آن است و اين 

 .دنهد هارمونيك اول نشان مي
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