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 یک نایکنواختی مرز در امواج فرکانس موهومی بخش وابستگی پژوهش این در
 مورد دیگر عوامل نیز و محیط اولیه دینامیک با آل ایده غیر پالسمای محیط

 و میدان معادالت ی شده خطی شکل منطور، بدین .گیرد می قرار حتلیل
 غبار ذرات ی سامانه رفتار بر حاکم معادالت نیز و پالسما محیط دینامیک

 سپس، .آید بدست موج انتشار دیفرانسیل ی معادله تا شود می استخراج
 شرایط و مختلف پارامترهای به آن وابستگی و موج فرکانس موهومی بخش

 داده نشان منوداری و حتلیلی محاسبات با .گیرد می قرار بحث مورد دینامیکی
 ذرات آنها، نسبی سرعت محیط، اجزای سرعت و اولیه دینامیک که شود می

 .موثرند موج پایداری بر مغناطیسی میدان و غبار

 چکیده

 دیگر و سرعت میدان دمایی، چگالی، های نایکنواختی و گرادیان وجود پالسمایی های محیط در
 می سامانه های مشترک فصل و مرزها در رفتاری های پیچیدگی بروز باعث فیزیکی پارامترهای

 گونه، گرانش های ناپایداری و امواج از انواعی ایجاد شده گفته عوامل پیامد .]1-3[ گردد
 و گیرد می خود به مختلط شکلی امواج آرگومان موارد این در .است غیره و مفناطوگرمایی

 بخش .منود بررسی آن موهومی و حقیقی های یخش حتلیل با توان می را موج رفتار پیچیدگی
 عوامل و امواج ناپایداری یا میرایی های وضعیت از مناسبی اطالعات آرگومان، غیرحقیقی

 بخش آغازین استاتیک یا و دینامیک .هد د می بدست را پارامترها این فزونگر یا و گر تضعیف
 کاربردی نظر از .]4[دارند رخدادهایی چنین بر کننده تعیین نقشی محیط مختلف های

 های خوشه در ساختار تشکیل چگونگی شناخت به ناپایداری، نوع این ی مطالعه
 سیستم رفتار بر ها جنبه این بسزای نقش به توان می باره این در .کند می کمک کهکشانی

 اشاره اخترفیزیکی، پالسماهای نیز و گداخت گازی، دینامیک های سیستم احتراقی، های
 ]6[ رانشی کوانتومی امواج بررسی به توان می باره این در شده اجنام مطالعات دیگر از .]5[کرد

 و چگالی ی اولیه گرادیان با پالسمایی برای موج ناپایداری و پایداری پژوهش این در .کرد اشاره
 می مطالعه گرانروی اتالفی و مغناطیسی نیروهای از متاثر و مختلف های حالت در سرعت

 ویژه های حالت در پیشین های پژوهش با نتایج توافق و منوداری حتلیلی، محاسبات پایان در .شود
 .گردد می بیان

 مقدمه

 ناپایداری عامل مهمترین استاتیک، حالتدر که گردید مشخص تحلیلی نتایج از

 این بر عالوه .است چگال کم بخش روی بر چگالتر بخش گیری قرار موج

 واهلش از ناشی نیروی افزایش با که دهد می نشان نموداری و عددی تحلیل

 در .یابد می کاهش موج ناپایداری مغناطیسی، پارامترهای و غبار ذرات

 مشخص ،محیط یکسان چگالی با غبار ذرات غیاب در و دینامیک حالت

 سرعت عالمت گرو در سیستم امواج ناپایداری و بحرانی موج عدد که گردید
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