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 بازسازي ميدان مغناطيسي با اعمال شرط هليسيتي
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 رانيا ،45137-66731زنجان  45195-1159 يصندوق پست بلوار گاوازنگه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان، فيزيك دانشگا دانشكده1

ن، ايرا19839-63113تهران، شهيد بهشتي دانشگاه، دانشكده فيزيك2  

 چكيده

پارامتر بتاي . باشد ي ميدان مغناطيسي حائز اهميت مي رو مطالعه از اين .گردد هاي تاجي از طريق اندازه گيري ميدان مغناطيسي ميسر مي ي پديده مطالعه

به همين دليل ميدان مغناطيسي تاج معموال، ميدان بدون نيرو در نظر گرفته .مقدار ناچيزي است ) نسبت فشار گرمايي به فشار مغناطيسي(پالسماي تاج 

به برون يابي ميدان مغناطيسي تاج از  ،هاي بدون نيرو ميدان و اعمال شرط هليسيتي روي بهينه سازي  روش يك در اين مقاله با استفاده از. شود مي

.پردازيم ر ميهسپ مگنتوگرام برداري شيد  

 مقدمه

س ميدان بدون نيرو به اين معني است كه نيروي لورنت. نظر كرد تمامي نيروهاي غير مغناطيسي صرف توان از اي از جو خورشيد است كه مي تاج، منطقه

  داريمبنابراين . صفر در نظر گرفته مي شود

                                                                     J ×B = 0           (1) 
ي صورت رابطه را به اين رابطه در حالت كلي غيرخطي است و مي توان آن  

                                                                   (∇×B) = α(r)B                         (2) 
ي  ي فوق ،معادله ي تك قطبي مغناطيسي و ديورژانس رابطه با توجه به عدم مشاهده. در نظر گرفت 2 صورت توان به را مي                  

                   B·∇α(r) = 0                                  (3)            

تواند مقادير مختلفي  كند، اما براي خطوط مختلف مي در امتداد هر خط ميدان مقدار ثابتي را اختيار مي  α(r)هاين رابطه بيانگر اين است ك. تعريف نمود

 .را اتخاذ نمايد

 روش كار
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هاي انجام شده  پردازيم سپس تطبيق بازسازي مغناطيسي مي به بازسازي ميدان] 2[اعمال شرط پايستگي هليسيتي و] 1[ در اين مقاله از روش ويتلند

 . پذيرد ي آي دي ال انجام مي ي ويگلمن در برنامه ها با استفاده از فراخواني خروجي برنامه اين بازسازي .شود سنجيده مي

 نتايج

دهند نتايج   طور كه تصاوير نشان مي همان. ويتلند با اعمال شرط پايستگي هليسيتي نشان داده شده است  وشهاي انجام شده به ر اين بخش بازسازي  در

 .شود تطبيق رضايت بخشي دارند با آنچه كه از روش ويتلند حاصل مي

. دهد نشان ميرا  ]۳[ ويگلمن-روش نصيري روش ويتلند و تطبيق آن با بازسازي به بازسازي ميدان مغناطيسي بهای از  نمونه ۱شکل 

 .خواني رضايت بخشي دارند طور كه از تصوير قابل استنتاج است اين دو روش هم همان

 ).سمت راست(ويگلمن -ریيبا روش نص قيتطبو )چپسمت (تلنديبه روش وخطوط ميدان  بازسازي  :۱شکل

 

 

 

 

 

روش ويتلند همراه با شرط پايستگي هليسيتي آورده شده  بازسازي بهويگلمن و تطبيق آن با -نصيري روش اي از بازسازي به نمونه نيز ۲در شکل

اي كه در تصوير سمت چپ، خطوط زرد رنگ بازسازي شده قابل تشخيص  گونه خطوط بازسازي شده كامال بر يكديگر منطبق هستند، به. است

 .باشند و اين بيانگر تطبيق كامل بازسازي انجام شده به دو روش مذكور است نمي

 پايستگي هليسيتي اعمال شرط با روش تطبيق آنو )چپسمت ( ويگلمن-نصيريبازسازي به روش  :۲شکل
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 .بخش است تطبيق رضايت. است روش اعمال شرط پايستگي هليسيتي آورده شده روش ويتلند و تطبيق با بازسازي انجام شده به بازسازي انجام شده به

 اعمال شرط با روش تطبيقو )چپسمت (ويتلندبازسازی به روش  :۳شکل
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