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 حضور در الکترومغناطیسی های شاره در امواج پایداری حاضر کار در

 روابط .گیرد می قرار بحث مورد دینامیکی و مغناطیسی عوامل

 پارامترهای مکانیکی، چرخش اثر شامل تغییراتی با ،پایه الکترودینامیکی

 با .شود می گرفته نظر در مسـئله شرح برای ناخالصی ذرات و مغناطیسی

 ی رابطه الزم، مرزی شرایط از استفاده و مسئله معادالت سازی خطی

 تاثیر .آید می دست به ای شاره دو سیستم ناپایداری برای عمومی پاشندگی

 بر ذرات حرکت و مختلف مغناطیسی پارامترهای ناخالصی، ذرات

 قرار بحث مورد محیط مرزهای در ناپایداری رشد نرخ و پایداری میرایی،

   .گیرد می

 چکیده

 عوامل .باشد می فیزیک در موجود های پدیده ترین وکاربردی مهمترین از موجی های پدیده

 های شاره همچون هایی محیط در موجی و نوسانی اختاللی، های پدیده رفتار بر زیادی

 گرادیانی، مکانیکی، نیروهای مثل عواملی .هستند گذار تاثیر پالسماها و الکترومغناطیسی

 کالسیکی، های رژیم در غیره و مغناطیسی ویسکوزیته همچون هایی پارامتر و کوانتومی

 آنها الکترودینامیکی روابط تغییر یا امواج ناپایداری یا و میرایی باعث توانند می ...و نسبیتی

 میدان حضور در چگالی نایکنواختی در ریشه تواند می هایی سیستم چنین ناپایداری .شوند

 در  .باشد داشته بررسی مورد محیط مختلف مقاطع در برشی های جریان وجود یا و گرانشی

 در .دارد وجود آنها فرونشاندن یا و موجی ناپایداری ایجاد برای فراوانی دالیل پالسما فیزیک

 مسئله بر ناخالصی ذرات و مغناطیسی میدان حول ذرات چرخش شعاع اثر مطالعه زمینه، این

 میدان وجودی اثرات .[1,2,3]است کرده جلب خود به را محققین از بسیاری توجه پایداری، ی

 موجی اعداد از وسیعی گستره برای ناپذیر، تراکم و رسانا های شاره ناپایداری بر مغناطیسی

 قابل طور به تواند می حجیم ناخالصی ذرات وجود دیگر سوی از .دارند پایدارکننده نقشی

 می ناحالصی ذرات .بگذارد تاثیر ها شاره در ناپایداری و امواج انتشار های ویژگی بر توجهی

 به ای مؤلفه سه شاره یک محیط، های یون و ها الکترون همراه و شوند باردار شدت به توانند

 مرزهای در امواج ناپایداری و پایداری حاضر کار در .[4]بیاورند وجود به را شده جفت شدت

 گونه این کاربرد .شود می مطالعه یکنواخت مغناطیسی میدان معرض در و هم روی شاره دو

 و بقایا ها، سحابی جمله از اخترفیزیکی های محیط فیزیکی فرآیندهای شناخت در مباحث

 لختی محصورسازی با همجوشی و آزمایشگاهی پالسماهای نیز و ابرنواخترها، انفجارهای

 مربوط های بحث و معمولی های شاره دینامیک گستره در هایی پژوهش چنین  .دارد اهمیت

                      .هستند طرح قابل نیز احتراق با مرتبط نیز و ها آالینده به

 مقدمه

 می نشان نموداری و عددی نتایج .گردید ارائه ها یافته قسمت در بحث بخش

 کاهش را ناپایداری رشد نرخ ناخالصی ذرات واهلش فرکانس افزایش که دهد

 مغناطیسی پارامترهای چرخش، غیاب در .دارد کننده پایدار تاثیری و دهد می

 کننده ثبات بی تاثیر تواند می چرخش حضور در ولی دارد کننده تثبیت اثری

 که گیریم می نتیجه بنابراین .باشد داشته سیستم پایداری وضعیت بر ای

 پارامترهای چرخش، تاثیر تحت قویا الیه دو شاره ناپایداری رشد و پایداری

                                                                  .است ناخالصی ذرات حضور و مغناطیسی
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