
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 

  ي نافزونورهاپراكندگي رامان تحريكي در پالسمارابطة پاشندگي و آهنگ رشد 
  اكبر، پروازيان ؛ مريم، شريفي

 

 اناصفه،  صنعتي اصفهان هفيزيك دانشگا دانشكده

  چكيده
ن آرابطة پاشندگي پراكندگي رامان و آهنگ زماني رشد . چگونگي رفتار پراكندگي رامان تحريكي در پالسماهاي نافزونور مورد مطالعه قرار گرفته است در اين مقاله

كند، وابسته مشخص مي، كه درجة نافزونوري سيستم را qمتر آهنگ رشد پراكندگي رامان پيشرو به نوع پالسما و پارا. در پالسماي نافزونور استخراج شده است
يابد ولي مقدار افزايش به در يك عدد موج ثابت افزايش مي آهنگ رشد رامان پسرو qاي است كه با افزايش مقدار به گونه qوابستگي رامان پسرو به پارامتر  .نيست

هاي qحالي است كه در اعداد موج بزرگتر رشد بيشتر براي شود، اين در هاي بزرگ مربوط مي qبراي عدد موج كوچك آهنگ رشد بيشتر به . عدد موج وابسته است
  .    كنش آن با موج الكترومغناطيسي فرودي قابل توجيه استدليل اين پديده با توجه به ميرايي موج پالسما الكتروني و قدرت و ضعف برهم. افتدكوچك اتفاق مي

  

Dispersion relation and temporal growth rate of stimulated Raman scattering in 

nonextensive plasmas  

Sharifi, Maryam; Parvazian, Akbar  
Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan 

 

Abstract  
 

Stimulated Raman scattering (SRS) in a plasma is investigated in the context of the nonextensive statistics. The 

dispersion relation and the temporal growth rate for SRS are derived as functions of different values of 

nonextensive q-parameter, which quantifies the degree of nonextensivity of the system. The temporal growth 

rate for forward Raman scattering (F-SRS) is independent of q-parameter. However, the growth rate for 

backward Raman scattering (B-SRS) becomes larger for increasing the value of q-parameter for a fixed value of 

wave number (k), but it depends on k. It is shown that when k is small, the growth rate is heavier for higher 

values of q, while when k is large the growth rate is heavier for lower values of q. This behavior is explained by 

Landau damping of electron plasma wave and the strengthened and weakened of its interaction by incident 

electromagnetic wave.  

PACS No. 52           
 

   قدمهم

ها به عنوان لختي كنترل رشد ناپايداريدر همجوشي به روش      
پراكندگي . آيدشرطي اساسي براي امكان همجوشي به شمار مي

ويژگي اصلي اين . ها استرامان تحريكي يكي از اين ناپايداري
تواند مركز هدف هاي پرانرژي است كه ميناپايداري توليد الكترون

]. 1[د گرم كنرا قبل از رسيدن به مرحلة اصلي همجوشي پيش
شدگي عالوه بر اهميت رامان براي همجوشي به روش لختي، جفت

ليزرهاي توان باال و پالسما موضوعي بسيار مهم در مطالعة فيزيك 
اين پديده موضوع تحقيقات نظري و تجربي . هاي باال استانرژي

   ].2[بسياري در چند دهة اخير شده است 

اولي مدل : ود دارددو مدل براي توصيف پراكندگي رامان وج     
كند و بنابراين از در آن پالسما مانند سيال رفتار ميسيالي است كه 

مدل ديگر كه بر پاية معادالت  ؛كندديناميك سيالي پيروي مي
جنبشي در نظرية آماري استوار است از توابع توزيع براي توصيف 

آمار  توزيع ماكسولي در. كندهاي پالسما استفاده ميويژگي
هاي تعادلي ماكروسكوپي به طور گيبس براي سيستم- بولتزمن

- ايي با برهمهبا اين حال براي سيستم. جهاني پذيرفته شده است

، كه حالت هاي گرانشيهاي بلند برد، مانند پالسما و سيستمكنش
 قبالً. ، توزيع ماكسولي كافي نيستآماري غيرتعادلي وجود دارد

ها در پالسمايي با ولي براي الكترونهاي سرعت غيرماكستوزيع
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هاي سرعت توزيع ].3[گزارش شده است  گراديان دمايي
ها نيز در مطالعات پالسماي اطراف زمين و غيرماكسولي براي يون

هاي اخير توجه در سال ].4[گزارش شده است  باد خورشيدي
اي به شاخة جديدي از مكانيك آماري يعني آمار نافزونور ويژه

گشته است و اين آمار به ابزار مناسبي براي توصيف  معطوف
- ها را نميديل شده است كه خواص آنباي تهاي پيچيدهسيستم

 گيبس توضيح داد - ك آماري بولتزمنتوان با در نظر گرفتن مكاني

]5.[   
هدف ما در اين مقاله مطالعة اثر انحراف از توزيع ماكسولي بر      

اين پراكندگي رامان تحريكي و بررسي آهنگ رشد زماني 
بدين منظور با در نظر گرفتن پالسمايي كه از آمار . پراكندگي است

كند رفتار پراكندگي رامان را مورد مطالعه قرار نافزونور پيروي مي
  .كنيمرا با حالت ماكسولي مقايسه ميدهيم و سپس نتايج مي

  آمار نافزونور ساليس

 - آمار نافزونور كه بر پاية تعميم مكانيك آماري معمول بولتزمن     
توسط ساليس معرفي گرديد  1998بنا شده است، در سال گيبس 

  : شودتعريف مي qدر آمار ساليس آنتروپي توسط پارامتر ]. 6[

�� = �� [�	∑ ��� ]
(�	�)                                                     )1(  

احتمال قرار گرفتن در ميكروحالت  ��ثابت بولتزمن،  ��كه در آن 
پارامتري است كه درجة نافزونوري سيستم را مشخص  �ام، و �

-جالبترين و مهمترين ويژگي آنتروپي ساليس در جمع. كندمي

در چارچوب اين آمار تابع توزيع  .آن است يا نافزونوري ناپذيري
  ]7[از رابطة 

�(�) = �
√����� �1 − (� − 1) � �� !

�/(�	�)
                        )2(  

  و ثابت بهنجارش از رابطةكند پيروي مي

�� = #(1 − �)	 %& '
'()

%& '
'(	

'
 )

                    −1 < � ≤ 1       )3(  

�� = #(� − 1)	&�,�- ) .&
'
 ,

'
(')

.& '
(')

                  � ≥ 1         )4(  

، چگالي تعداد ذرات n، به طوري كه آيددست ميبه
�1 = #2��34 به  54و  34سرعت گرمايي الكترون،  ⁄54

ذكر اين  .بيانگر تابع گاما است (8)7ترتيب دما و جرم الكترون، و 
�نكته حائز اهميت است كه در حالت  > تابع توزيع دچار قطعِ  1

<<=>;:�حرارتي در سرعتي معادل با  = #�1- (� − -مي ⁄(1

�عالوه بر اين در حد . شود → توزيع توزيع نافزونور به  1
  .شوداستاندارد ماكسولي تبديل مي

  پراكندگي رامان تحريكي
پراكندگي موج فرودي توسط اختالل چگالي الكتروني به      

ناپايداري تشديدي سه خاطر وجود يكي از مدهاي پالسما، نوعي 
موجي است كه نيازمند تطابق فاز در زمان و فضا است و شرايط 

  : كندتطبيق فركانس و عدد موج را اعمال مي
@A = @B +@DEF                                                  )5(  

�A = �B + �DEF                                                    )6(  

موج ) عدد موج(ترتيب فركانس به B(�B)@و  A(�A)@اينجا در 
نيز  DEF(�DEF)@فرودي و پراكنده شده در پالسما هستند و 

بسته به جهت . موج پالسما الكتروني است) عدد موج(فركانس 
-انتشار موج پراكنده شده پراكندگي رامان پيشرو و پسرو اتفاق مي

هاي پالسما الكتروني در رامان پيشرو و پسرو با سرعتامواج . افتد
دهند تا به ها را شتاب ميكنند و الكترونفاز متفاوتي پيشروي مي

  . هاي باالتر دست يابندانرژي
با فرض همگن و يكنواخت بودن پالسما و در نظر گرفتن يك 
موج الكترومغناطيسي فرودي كه به طور پيوسته در فضاي درون 

شود، رابطة پاشندگي پراكندگي رامان در حالت نتشر ميپالسما م
  : ]8[ آيددست مييك بعدي به

@- − @DEF- = G HIJ �KL 
M N �

O(G	GP,H	HP)+
�

O(G,GP,H,HP)R     
S(�, @) = @- − �-T- − @�4-                                              )7(          

4�@در اينجا  = #UV-/WA54  ،فركانس الكتروني پالسما�=B 
سرعت  Tها در ميدان الكتريكي عرضي، و سرعت نوسان الكترون

  .نور در خالء است
دست آوردن رابطة بررسي نوسانات طولي پالسما و به     

، كه در رابطة پاشندگي رامان ظاهر پاشندگي امواج پالسما الكتروني
كند اولين بار ار ساليس پيروي ميدر پالسمايي كه از آم شده است،

ها نشان آن]. 9[توسط ليما و همكارانش انجام شد  2000در سال 
با نتايج استفاده از آمار نافزونور مطابقت  هاي تجربيدادند كه داده

در پالسماي بدون برخورد  رابطة پاشندگي اين امواج. بهتري دارد
دهند از را تشكيل ميها زمينة يكنواختي نامغناطيده كه در آن يون
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-در حد طول موج پواسون  -حل خطي دستگاه معادالت والسوف

λ( هاي بلند ≪ YZ  (يا عدد موج كوچك به صورت  

@- = @�4- + 3(�YO)-@�4- & -
\�	�)                         )8(    

λZاست كه در آن  = #��34WA UV-⁄ طول دباي است. 
، وابسته است �شود اين رابطه به پارامتر همانطور كه مشاهده مي

متفاوت  �بنابراين رابطة پاشندگي رامان نيز براي مقادير مختلف 
  .خواهد بود

آهنگ رشد زماني پراكندگي رامان پسرو و پيشرو توسط روابط      
  :]10[ شودزير داده مي

^� = G_�KL
M � HIJ 

HJI`HL
!
�/-

                                          )9(  

^a = Gb�KL
-√-

HIJ
Hc

                                                     )10(  

ترتيب به پراكنـدگي رامـان پيشـرو و پسـرو     به eو  dباالنگاشت 
وابسته است، ايـن   �آهنگ رشد رامان پسرو به پارامتر . گرددبرمي

 �	در حالي است كه آهنگ رشد رامان پيشـرو بـراي همـة مقـادير    
براي پراكندگي رامان پيشـرو و پسـرو شـرط تطـابق      .يكسان است

:Uهاي كمتر از عدد موج را براي چگالي 4⁄ )U: = @A-gA54 V-⁄ 
  توان به صورت مي) چگالي بحراني نام دارد

��,a ≈ Hc
: ± Hc

: j1 − #U4 U:⁄ k                              )11(  

ترتيب بـه رامـان پيشـرو و    عالمت مثبت و منفي به. در نظر گرفت
  .  گرددپسرو برمي

   تجزيه و تحليل نتايج

براي درك شهودي پراكندگي رامان تحريكي در اين بخش به      
در اولين گام رفتار تابع توزيع را . پردازيمتجزيه و تحليل نتايج مي

�lمنحني تابع توزيع  1در شكل .كنيمبررسي مي = �<m�/U  بر
  . رسم شده است �براي مقادير مختلف  m>�/�حسب 

  
  .�ر مختلف يدالگاريتمي تابع توزيع در فضاي سرعت براي مقنمودار:  1شكل

كه ف توزيع ماكسولي شود بر خالهمانطور كه مشاهده مي     
هاي گرمايي متمركز هستند، توزيعبيشتر ذرات در اطراف سرعت 

�نافزونور با  < هايي با تعداد زيادي ذرة توصيف كنندة سيستم 1
شان از سرعت گرمايي بيشتر فوق حرارتي، يعني ذراتي كه سرعت

�در حالت . است، هستند > شود و دنبالة توزيع دچار قطع مي 1
اين توابع بنابر. يابدكاهش مي �مقدار بيشينة سرعت نيز با افزايش 

�توزيعي با  > هايي كه شامل تعداد زيادي براي توصيف سيستم 1
  .مناسب است هستند ذره با سرعت پايين

چگونگي رفتار پراكندگي رامان براي پالسماهايي  براي بررسي     
، آهنگ رشد پراكندگي رامان پسرو بر حسب نافزونورهاي با توزيع

��YOبراي عدد موج  �مقادير مختلف  = دماي الكترون و  0.13
34 = 350	Vq  كه از شرايط حاكم بر آزمايشاتSHS ]11 [به -

- مي همانطور كه مشاهده .رسم شده است 2در شكلدست آمده 

در يك عدد موج ثابت آهنگ  �شود به طور كلي با افزايش مقدار 
  .يابدزماني رشد رامان افزايش مي

  
در عدد موج  qنمودار تغييرات آهنگ رشد رامان پسرو برحسب پارامتر : 2 شكل

ksλZ =   .پالسما بهنجار شده استالكتروني آهنگ رشد به فركانس . 0.13
براي يك عدد موج ثابت  �با افزايش مقدار  2مطابق شكل     

يابد، ولي اين ميزان افزايش آهنگ رشد رامان پسرو نيز افزايش مي
براي درك شهودي . مختلف عدد موج متفاوت استبراي مقادير 

اين مطلب نمودار آهنگ رشد رامان پسرو بر حسب عدد موج 
     .رسم شده است 4و  3هاي در شكل �مقادير مختلف براي 

شود كه وقتي عدد موج كوچك است، آهنگ رشد براي مشاهده مي
ولي در نواحي كه عدد موج . 3هاي بزرگتر بيشتر است، شكل �

هاي كوچكتر است،  �شود رشد بيشتر مربوط به بزرگتر مي
توان در پديدة ميرايي النداو و ارتباط دليل اين رفتار را مي. 4شكل

يي النداو از ميرا .آن با تعداد ذرات تشديدي جستجو كرد
مشخصات پالسماي بدون برخورد است كه در اثر تبادل انرژي بين 
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اين پديده . شودپالسما حاصل ميذرات پالسما و مدهاي طبيعي 
در واقع . شود مد پالسما انرژي از دست بدهد و ميرا شودباعث مي

كنش تشديدي بين مد پالسما و ذراتي ميرايي النداو حاصل برهم
-است كه با سرعتي نزديك به سرعت فاز مد پالسما حركت مي

ن بنابراين شرايط ميرايي بوسيلة تعداد ذرات تشديدي تعيي .كنند
هايي كه دانيم كه تعداد ذرات فوق حرارتي در سيستممي. گرددمي

يابد، افزايش مي �كنند با كاهش مقدار از توزيع نافزونور پيروي مي
، بنابراين وقتي عدد موج كوچك باشد يا سرعت 1مطابق با شكل

فاز نسبت به سرعت گرمايي بيشتر باشد ذرات فوق حرارتي و 
وجود دارد،  �هايي با مقادير كوچكتر متشديدي بيشتري در سيست

براي  ين مدهاتر و اقوي ،ذرات و مد پالسما كنش بيندر نتيجه برهم

�توابع توزيعي با . شوندبيشتر ميرا مي �مقادير كوچكتر  > 1 
هاي پائين است هايي را كه شامل تعداد زيادي ذره با سرعتسيستم

ر نواحي با سرعت فاز كند، از اينرو ميرايي بيشتر دتوصيف مي
اين پديده براي موج پالسما  .شودپائين يا عدد موج بزرگ ديده مي

. افتدالكتروني كه يكي از مدهاي طبيعي پالسما است اتفاق مي
بيشتر  �ميرايي اين مد در عدد موج كوچك براي مقادير كوچك 

هاي �تري براي بنابراين در عدد موج كوچك مدهاي ضعيف. است
وجود دارد كه باعث پراكندگي كمتر موج الكترومغناطيس فرودي كوچك 

از  .هاي كوچك است�، اين به معناي آهنگ رشد كمتر براي دنشومي
سوي ديگر در عدد موج بزرگتر ميرايي بيشتر موج پالسما 

 هاي�در نتيجه براي . افتدبزرگ اتفاق مي هاي�الكتروني براي 
موج الكترومغناطيسي فرودي و  تري بينكنش ضعيفبزرگ برهم

شود كه به موج پالسما الكتروني در عدد موج بزرگ حادث مي
 .بزرگ است هاي�معناي آهنگ رشد كمتر براي 

  

) كوچك(عدد موج  نمودار تغييرات آهنگ رشد رامان پسرو برحسب : 3شكل
بهنجار  �	λZو  ωuvبه ترتيب و عدد موج بهآهنگ رشد . qبراي مقادير مختلف 

  .اندشده

 

 
) بزرگ(عدد موج  برحسبنمودار تغييرات آهنگ رشد رامان پسرو  : 4شكل

بهنجار  �	λZو  ωuvبه ترتيب و عدد موج بهآهنگ رشد . qبراي مقادير مختلف 
  .اندشده

   نتيجه گيري 

در اين مقاله رابطة پاشندگي و آهنگ زماني رشد پراكندگي      
 �به صورت توابعي از پارامتر رامان تحريكي در پالسماي نافزونور 

نتايج نشان داد آهنگ رشد رامان پسرو در يك . نداستخراج شد
يابد ولي ميزان افزايش افزايش مي �عدد موج ثابت با افزايش مقدار 

در عدد موج كوچك آهنگ رشد بيشتر . به مقدار عدد موج وابسته است
ذرات  كوچك �چون در پالسماهايي با . گرددهاي بزرگتر برمي�به 

توانند با موجي با سرعت فاز باال فوق حرارتي زيادي وجود دارند كه مي
موج پالسما الكتروني . تبادل انرژي انجام دهند و موج را ميرا كنند

از . تواند موج الكترومغناطيسي فرودي را پراكنده كندضعيف كمتر مي
بزرگ  �سوي ديگر وجود ذرات با سرعت پايين در پالسماهايي با 

عدد موج (شود مدهاي طبيعي پالسما با سرعت فاز پايين باعث مي
تري با كنش ضعيفبيشتر در محيط ميرا شوند و در نتيجه برهم) بزرگ

بنابراين در عدد موج بزرگ . موج الكترومغناطيسي فرودي داشته باشند
  .هاي كوچك بزرگتر است�آهنگ رشد رامان براي 
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