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Abstract 

In this study, the modulational instability growth rate of solitary waves due to the interaction of 

high-intensity laser with relativistic electron-positron plasma is investigated. The relativistic 

factor and the density of plasma particles are derived analytically as a function of the scalar and 

vector potentials, plasma temperature, plasma fluid velocity and soliton velocity. Using this 

factor, the governing equation of vertical component of electromagnetic wave is derived. The 

dispersion relation of the system is obtained and the variations of the modulational instability 

growth rate are investigated numerically. It is shown that the modulational instability depends on 

the wave number and the amplitude of the solitary wave and the unperturbed plasma temperature. 

Moreover, it is observed that depending on the relative velocity of the plasma fluid and the solitary 

wave, modulational instability shows opposing behaviors. 
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  دهیچک

یترون نسبیتی پوز-در این تحقیق، ناپایداري مدولاسیونی امواج سالیتاري ناشی از اندرکنش لیزر پرشدت با یک پلاسماي الکترون
داري، دماي پلاسما، اي و برهاي نردهپتانسیل صورت تابعی ازبهر نسبیتی و چگالی ذرات پلاسما مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتو

دي موج عمو ۀلفؤحاکم بر م ۀگیري از آن معادلو با بهره آمدهدست تحلیلی به روشو بهسرعت سیال پلاسما و سرعت سولیتون 
کارهاي عددي  زگیري او با بهره دست آمدهی بهسیستم مورد بررسپاشندگی مربوط به ۀالکترومغناطیسی استخراج شده است. رابط

موج  ۀنعدد موج و دامایم که ناپایداري مدولاسیونی بهایم. نشان دادهبررسی تغییرات نرخ رشد ناپایداري مدولاسیونی پرداختهبه
اپایداري سرعت نسبی سیال پلاسما و موج سالیتاري، نسالیتاري و دماي تعادلی پلاسما وابسته است. همچنین خواهیم دید که بسته به

  دهد.مدولاسیونی رفتارهاي متضادي از خود نشان می
پوزیترون-الکترون نسبیتی، پلاسماي پلاسماياري مدولاسیونی، رشد ناپایداري، ناپاید :واژگاندیکل

  مقدمه
هاي خطی بین تابشهاي غیراندرکنش   

-ني الکتروالکترومغناطیسی با شدت بالا و پلاسما
 فیزیک پلاسما ۀاز اهمیت بالایی در مطالع پوزیترون

زیادي را  ۀهمین دلیل توجه و علاقبرخوردار بوده و به
 .]1-5[ خود معطوف ساخته استهاي اخیر بهدر سال

رون در پوزیت-الکترونتشکیل پلاسماي دلیل این امر به
هاي و شلیک ]7[، در جهان اولیه ]6[قطبی تپنده نواحی 

پلاسماهاي . ]8[گردد می بر گاماي کیهانی ۀاشع
هاي پوزیترون همچنین در اثر اندرکنش پالس-الکترون
 شوندوات و پتا وات با ماده تولید می قدرت ترالیزر پر 

تشکیل و انتشار امواج سالیتاري . ]11-9[
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ن یکی پوزیترو-الکترومغناطیسی در پلاسماهاي الکترون
هاي رخ داده در نتیجه از انواع گوناگون پدیده

غیرخطی لیزر با پلاسماي مورد نظر است.  هاياندرکنش
مطالعات زیادي در خصوص انتشار این امواج در 

 پوزیترون و حتی-یون، الکترون-پلاسماهاي الکترون
پوزیترون صورت گرفته است. در برخی -یون-الکترون

ر پلاسما صف ةها، دماي ذرات تشکیل دهنداز این بررسی
رد در س پلاسما عبارت دیگردر نظر گرفته شده است. به

نظر گرفته شده و در نتیجه نقش دماي پلاسما در تشکیل 
این امواج در محاسبات ارائه شده لحاظ نشده است. در 

نه تنها پلاسما داغ فرض شده  برخی دیگر از مقالات
 مقداريشود که دما نقش ویژهاست بلکه نشان داده می

همچنین پلاسماي مورد نظر  .]12[ کندرا بازي می
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این که نسبیتی باشد بسته بهتواند نسبیتی یا غیریم
سرعت نور در چه سرعت ذرات پلاسما نسبت به

 اي قرار داشته باشد. در این مقاله، قصد داریممحدوه
 هاي توضیحداري مدولاسیونی ناشی از اندرکنشناپای

هاي بالا را مورد بررسی قرار داده شده در پاراگراف
دگی ۀ پاشنخواهیم کرد تا رابط همین دلیل سعیدهیم. به

دست آورده و سپس به یصورت تحلیلمربوطه را به
تغییرات نرخ رشد ناپایداري  ۀمطالعصورت عددي بهبه

ۀ نوآوري این تحقیق مدولاسیونی بپردازیم. جنب
گردد. سرعتی بر می ۀبررسی این تغییرات در دو ناحیبه

اري یتجایی که سرعت سیال پلاسما از سرعت موج سال
بیشتر یا کمتر باشد. نشان خواهیم داد که نرخ رشد 
ناپایداري مدولاسیونی در این دو ناحیه رفتارهاي 

براي نشان دادن این  دهد.متضادي از خود نشان می
موضوع، تغییرات رشد ناپایداري را براي مقادیر مختلف 

دد موج، ع ۀسرعت سیال پلاسما، سرعت سولیتون، دامن
نهایت (دماي تعادلی ماي پلاسما در بیموج و همچنین د

صورت عددي ارائه پلاسما) در دو ناحیه ذکر شده به
  خواهیم کرد.

گیري از معادلات ماکسول براي بهرهدر بخش دوم با 
حرکت  ۀهاي الکتریکی و مغناطیسی، معادلمیدان

 پیوستگی ۀها و همچنین معادلها و پوزیترونالکترون
دستگاه معادلات جفت شده براي یک ذرات پلاسما به

اي دست خواهیم یافت. در هاي برداري و نردهپتانسیل
 ۀخنثایی رابطبخش سوم و با اعمال تقریب شبه

استخراج کرده و ارائه  تحلیلیصورت پاشندگی را به
همچنین تغییرات نرخ رشد ناپایداري  خواهیم کرد.

ه و ناحیازاء پارامترهاي گوناگون در دمدولاسیونی را به
ذکر شده رسم خواهیم کرد. بخش چهارم را 

صاص گیري اختمده و نتیجهدست آبندي نتایج بهجمعبه
  ایم.داده

  عادلات اساسیم
 ۀلفؤموج حاکم بر م ۀدر ابتدا قصد داریم تا معادل   

دست عرضی (عمودي) امواج الکترومغناطیسی را به
تعادل همین منظور کار را با معادلات آوریم. به

کنیم. این معادلات پیوستگی آغاز میحرکت و اندازه
 ]12[ ترتیب عبارتند ازبه
1                             α α α α γ  0xw e VP


     

  و
2                                   0xn v V   

    
 در معادلات بالا ما از تبدیل V x Vt    و

 2
V t V c x     

 wهمچنین  .ایماستفاده کرده 
پتانسیل الکتروستاتیکی،   ،آنتالپی ذرات ةنشان دهند

n ،چگالی ذرات v  ،سرعت ذرات پلاسماV  سرعت
، ءسرعت نور در خلا c، گروه سولیتون

  1 22 21V V c


   فاکتور نسبیتی مربوط
نوع ذرات (الکترون  ةدهندنشان و  سرعت سولیتونبه

  علاوه بر این و پوزیترون) است.

3                                        21 p     
و ما لورنتس مرتبط با سرعت سیال پلاسنسبیتی فاکتور 

مشتق اول نسبت به  ةدهندنشان و زیرنویس 

ذرات حرکت تعمیم یافتۀ اندازه αPاست. همچنین 
ۀدهد که طبق رابطپلاسما را نشان می

ApP  αα حرکت جنبشی ذرات  ةاندازبه
  vwp  جا، در این شود.مربوط میA  نشان

 ۀتوسط رابط  و است پتانسیل برداري ةدهند
q e   ها و رونکه براي الکت شودداده می

از  .شودمی 1 و 1ترتیب برابر با ها بهپوزیترون
یر روابط زترکیب معادلات بالا و پس از ساده سازي به

ها و ونبراي الکتر و فاکتور نسبیتی عدديبراي چگالی 
  دست خواهیم یافت هاي پلاسماپوزیترون
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  که در آن 
6                   2

0 0 1V xow V          
 5و  4هاي مثبت و منفی در معادلاتعلامت است.

دو ناحیه بهترتیب به 0x V  یعنی جایی که سرعت ،
ي موج سالیتارسرعت از  ي در حالت تعادلسیال پلاسما

اي که موج آن یعنی ناحیه برعکس و است بیشتر
 کندسولیتون از سیال پلاسما سریعتر حرکت می

 0x V ، د قصاي که دو ناحیه دقیقاً  شوند.ربوط میم
تار آهنگ رشد ناپایداري را در رف در این مقاله داریم

اکم ح ۀاز طرفی معادل ها بررسی و با هم مقایسه کنیم.آن
 تصورت زیر اسعرضی پتانسیل برداري به ۀلفؤبر م

 ]4و11[

7                   2a a n v    


      

شکل زیر اخیر در آن به ۀگذاري دو معادلکه با جاي
  خواهد آمددر 
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 ۀشروع ما در بخش بعد براي یافتن رابط ۀنقط 8ۀمعادل
بر سیستم مورد بررسی است.  پاشندگی حاکم

کمیت  ةبعد نشان دهندبه 4در معادلات 0هاي اندیس
مورد نظر در حالت تعادلی یا فواصل بسیار دور از مرکز 

فر سمت صجایی که پتانسیل برداري بهپلاسما است. 
 کند. میل می

  آهنگ رشد ناپایداري مدولاسیونی
و با اعمال  8ۀگیري از معادلاکنون قصد داریم با بهره   

پاشندگی غیر خطی حاکم بر  ۀرابط ،خنثاییشبهشرط 
 بررسی آهنگکمک آن بهدست آورده و بهدستگاه را به

  رشد (افت) ناپایداري مدولاسیونی دست یابیم.

به این نکته باید اشاره کنیم که اگر چه  8ۀدر معادل
را در بر  aتحولات مکانی و زمانی پتانسیل برداري 

 اي راست آن پتانسیل نردهگیرد اما در طرف می
همین دلیل در ابتدا سعی خواهیم کرد با وجود دارد. به
اي را پتانسیل نرده 4ۀدر معادل خنثاییشبهاعمال شرط 

 م.دست آوریصورت تابعی از پتانسیل برداري بهبه
به یک  8ۀگذاري آن در طرف راست معادلسپس با جاي

شرودینگر غیر خطی تعمیم یافته براي پتانسیل  ۀمعادل
  صورتبه برداري
9                   2

2
i 0aa a

t a





   

 
  

 در نهایت نیز این معادله بادست خواهیم یافت. 
 نرخ ،سازيگیري از روش اختلالی و پس از خطیبهره

رشد (میرایی) ناپایداري مدولاسیونی را نتیجه خواهد 
 داد. داریم

2 1 2 3 2 2
0 2

0

i k a
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  و
12                 22 2 2

0 0 0 1 2w V w


      

جا لازم است این موضوع را یاد آوري کنیم در این است.
ترون پوزی-پلاسماي الکترونماي مورد بررسی که پلاس

ون هاي الکترون و پوزیتراست. بنابراین، برابري لختی
. کندخنثایی میگیري از شرط شبهبهرهما را مجاز به

علت این امر این است که در یک پلاسما که ذرات 
دلیل  هیچ ،آن داراي اینرسی برابر هستند ةتشکیل دهند

وجود نخواهد اي براي ایجاد عدم تعادل بار فیزیکی
-همین دلیل است که در پلاسماهاي الکترونداشت. به
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e خنثاییشبهپوزیترون شرط  pn n  امري بدیهی
ود شخود موجب می ۀنوبله بهأ. این مسآیدحساب میبه

که پاسخ دهی پلاسما در حضور یک میدان 
ابر راي باشد که پتانسیل عددي بگونهالکترومغناطیسی به

تغییرات آهنگ رشد ناپایداري  1در شکل با صفر باشد.
مدولاسیونی براي دو ناحیه که در آن سرعت سیال 
پلاسما از سرعت سولیتون بیشتر (پنل بالایی) و کمتر 

نمایش در آمده است. در هر دو (پنل پائینی) است به
پنل تغییرات آهنگ رشد براي حالتی رسم شده است 

گر عبارت دیاي ندارد و یا بهریشهکه پتانسیل برداري 
0تنها داراي یک قله است که در  عدد دهد. رخ می

0.1kموج براي هر دو پنل یکسان و برابر با   .است 
هاي استفاده شده در این مقاله پارامترها و کمیت ۀهم

جا طول، در ایناند. بعد شدهبی براي راحتی خواننده
زه حرکت، آنتالپی، فشار، زمان، سرعت، اندا

ه ترتیب بهاي عددي و برداري و عدد موج بهپتانسیل

pc / ،1
p ،c ،mc ،2mc ،0

2nmc ،

emc که در آن  اندبعد شدهبی 0nو  2/

 2
1

2
0 /  4 ep men   فرکانس الکترونی پلاسما

 دهد. چگالی مختل نشده ذره را نشان می 0nو 
هاي بالایی و پایینی براي نمودارهاي ارائه شده در پنل
ها مقادیر اند که در شکلدماهاي متفاوتی رسم شده

 ذکر است که مقادیرمربوطه آورده شده است. لازم به
 دست آمده براي موج سالیتارينتایج بهدمایی مربوط به

بارت عبهاي و برداري است. هاي نردهصورت پتانسیلبه
ایی و بقیه دماهاي موجود در دیگر این مقادیر دم

امواج مربوط بهمقادیر هاي ارائه شده همگی ویژهگراف
سالیتاري هستند که البته ترسیم این امواج موضوع و 

0 ۀهدف ما در این مقاله نبوده است. در ناحی V   با
پیداست نرخ  1طور که در شکلموج همان ۀافزایش دامن

  .یابدرشد ناپایداري مدولاسیونی افزایش می

 

  
از دامنه موج براي ناحیهصورت تابعی آهنگ رشد به .1شکل

0 V   با

0 0.8 0.4وV  (پنل بالایی) و ناحیه
0 V  با

0 0.7   و
0.9V  (پنل پایینی)  

  
0ۀ در ناحی V  موج با  ۀبرعکس با افزایش دامن
اي عبارت دیگر در دو ناحیهبه روبرو هستیم. کاهش

یال پلاسما و موج سالیتاري که سرعت نسبی س
هاي جبري متفاوتی دارند، موج سالیتاري از خود علامت

دیگري که از  ۀنکتدهد. رفتارهاي متضادي نشان می
 ۀازاء یک دامنپیداست این است که به وضوحبه 1شکل

 ۀموج معین، در ناحی
0 V   ،با افزایش دماي پلاسما

 با ناپایداري ۀکه در ناحییابد در حالیناپایداري افت می
 2. در شکلیابدافزایش دماي پلاسما افزایش می

رداري بتغییراتی مشابه را این بار براي حالتی که پتانسیل 
دهد. مقدار داراي یک ریشه (دو قله) است نشان می

0.1kبرابر با  نیز عدد موج در اینجا   در نظر گرفته
شده است. روند تغییرات نرخ رشد ناپایداري در این 

است. در اینجا هم موج  1شکل نیز همانند شکل
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شده  جادتغییر ایهاي متضادي نسبت بهسالیتاري واکنش
  دهد. در دماي پلاسما و دامنه موج نشان می

  

  

  
صورت تابعی از دامنه موج براي مقادیر مشابه آهنگ رشد به .2شکل
  .پتانسیل برداري داراي یک ریشه است فایلبراي حالتی که پرو 1شکل

 
تغییرات نرخ رشد ناپایداري مدولاسیونی با عدد موج 

شکل مقدار نمایش داده شده است. در این  3در شکل
0موج برابر با  ۀانتخابی براي دامن 0.5a  .هر  است

  اند. ها براي یک دماي معین رسم شدهیک از پنل

 
 

 
ۀصورت تابعی از عدد موج براي ناحیآهنگ رشد به .3شکل

0 V   با
0.4,V 0 0.8  و

0 1.116w  (پنل بالایی) و ناحیه
0 V  با

0 0.7  , 0.9V   و
0 0.398w   (پنل پایینی) براي پتانسیل

  .برداري دو کوهانه
 

 بالایی در دمايپنل 
0 1.116w  و پنل پایینی در دماي

0 0.398w   گرفته شده است. هر دو گراف ارائه شده
حالتی است که پتانسیل برداري در این شکل مربوط به

  داراي دو قله است.
 این نکته اشاره کنیم که پروفایل پتانسیلبد نیست به

برداري در حالتی که تنها یک ریشه دارد متقارن است. 
عبارت دیگر شکل موج سولیتون مربوطه نسبت بهبه
0   داراي تقارن است. اما در حالتی که پتانسیل

ها دو قله) است، یکی این قلهبرداري داراي یک ریشه (
یل اي که پروفاگونهکمینه و دیگري بیشینه بوده به

0مربوطه نسبت به   باشد. همان گونه ارن میپاد متق
پیداست، در ناحیه  3که در شکل

0 V  با افزایش ،
یابد در حالی که عدد موج، نرخ ناپایداري افزایش می

در ناحیه 
0 V   افزایش عدد موج موجب کاهش 

بهتر این تغییرات،  ۀو براي مقایس 4در شکلگردد. می
آهنگ رشد ناپایداري مدولاسیونی برحسب دماي 

پلاسما رسم شده است. در ناحیه 
0 V  )

0 V  (
مده دست آهاي بهطبق انتظار و در توافق کامل با گراف

 ، با افزایش دما شاهد افزایش2و  1هايدر شکل
همچنین واضح است که در  نرخ رشد هستیم. (کاهش)

0ناحیه  V   و در یک دماي معین، نمودارهاي مربوط
 0aهاي موج بزرگتر در بالاي نمودارهاي با دامنهبه
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0ۀگیرند در حالی که در ناحیکوچکتر قرار می V  ،
رود رفتاري متضاد را شاهد گونه که انتظار هم میهمان

 هستیم. 
 

  

 
0.5kصورت تابعی از دماي تعادلی پلاسما باآهنگ رشد به .4شکل  

اي که سرعت سیال پلاسما از سرعت سولیتون بیشتر است (پنل در ناحیه
 .یالایی) و برعکس (پنل پایینی)

تغییرات رفتار موج سالیتاري  ۀبررسی و مطالعاگر چه 
له از اهداف أبراي پارامترهاي مختلف موجود در مس

 مورد در این مقالهطور مستقیم این مقاله نبوده و به
وع این موض، اما لازم است بهه استبررسی قرار نگرفت

راي ب دست آمده در اینجانتایج متضاد بهاشاره کنیم که 
خود سرعتی، در توافق کامل با نتایج مربوط به ۀدو ناحی

طوري که دامنه به موج سالیتاري در این نواحی است.
 ۀپتانسیل برداري موج سالیتاري نیز در دو ناحی

0 V  

و
0 V  دهد. رفتارهاي متضادي را از خود نشان می

، با افزایش در حالی که در یک ناحیه ،عنوان نمونهبه
ۀ پتانسیل برداري افزایش دامن ۀبیشین دماي پلاسما

دیگر با کاهش دامنه روبرو خواهیم  ۀیابد در ناحیمی
  .]12[ بود

  گیريبحث و نتیجه

معادلات حرکت و پیوستگی مربوط با استفاده از    
هاي پلاسما، چگالی عددي و ها و پوزیترونالکترونبه

 ۀ، معادلدست آوردیم. سپسفاکتور نسبیتی لورنتس را به
عمودي (عرضی) موج الکترومغناطیسی  ۀلفؤحاکم بر م

استخراج کردیم. در نهایت با استفاده از تقریب شبه را 
نسیل صورت تابعی از پتااي را بهخنثایت، پتانسیل نرده

 ناپایداري دست آورده و تغییرات نرخ رشدبرداري به
ي از جمله دما ازاء پارامترهاي مختلفینی را بهمدولاسیو

شان ن و عدد موج سالیتاري بررسی کردیم.پلاسما، دامنه 
اي که سرعت سیال پلاسما از که در ناحیه داده شد

سرعت موج سالیتاري بیشتر (کمتر) است، با افزایش 
دامنه و عدد موج، آهنگ رشد ناپایداري مدولاسیونی 

. همچنین دیده شد که در ناحیه یابدافزایش (کاهش) می
0 V  افزایش دماي پلاسما موجب کاهش رشد ،

 ۀکه در ناحیشود در حالیناپایداري می
0 V  نرخ ،

ها رشد ناپایداري مدولاسیونی با افزایش دماي الکترون
  یابد.هاي پلاسما افزایش میو پوزیترون

 گزاريسپاس
هاي صورت گرفته از این نویسندگان مقاله از حمایت   

مقاله توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر قدردانی 
  نمایند.می

 هامرجع
[1] T. Tatsuno, V.I. Berezhiani, S.M. 
Mahajan, Vortex Solitons: Mass, energy, 
and angular momentum bunching in 
relativistic electron-positron plasmas, 
Physical Review E 63 (2001) 1-7. 
https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103
/PhysRevE.63.046403 
 
[2] M. Lontano, S. Bulanov, J. Koga, One-
dimensional electromagnetic solitons in a 
hot electron-positron plasma, Physics of 
Plasmas 8 (2001) 5113-5120.  

https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103


     32                                                1398، زمستان 4، شمارة9اي، دورةذرههاي بسپژوهش سیستممجلۀ    

 

https://doi.org/10.1063/1.1416878  

[3] N.C. Lee, Electromagnetic solitons in 
fully relativistic electron-positron plasmas 
with finite temperature, Physics of Plasmas 
18 (2011) 062310, 1-5.  
https://doi.org/10.1063/1.3603309. 
 
[4] E. Heidari, M. Aslaninejad, H. Eshraghi, 
L. Rajaee, Standing electromagnetic solitons 
in hot ultra-relativistic electron-positron 
plasmas. Physics of Plasmas 21 (2014) 
032305, PP: 1-7. 
http://dx.doi.org/10.1063/1.4868729 
 
[5] J. Borhanian, Modulational instability of 
nonlinear electromagnetic waves in plasma 
Bragg grating, Journal of Research on 
Many-body Systems 9 (2019) 7-19. 
http://jrmbs.scu.ac.ir/article_14582_en.html 
 
[6] M.A. Ruderman, P.G. Sutherland, 
Theory of pulsars: polar gaps, sparks, and 
coherent microwave radiation. 
Astrophysical Journal 196 (1975) 51-72.  
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1975ApJ..
.196...51R/abstract 
 
[7] C.W. Misner, K.S. Thorn, J.A. Weeler, 
Gravitation, W.H. Freeman and Company, 
Can Francisco, (1973).  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1
002/asna.19752960110 
 

[8] T. Piran, Gamma-ray bursts and the 
fireball model, Physics Reports 314 (1999) 
575-667.  
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhR..
.314..575P/abstract 
 
[9] P.K. Shukla, M. Marklund, B. Eliasson, 
Nonlinear dynamics of intense laser pulses 
in a pair plasma, Physics Letters A 324 
(2004) 193-197.  
https://www.sciencedirect.com/science/artic
le/abs/pii/S0375960104003093 
 
[10] E.P. Liang, S.C. Wilks, M. Tabak, Pair 
Production by Ultraintense Lasers, Physical 
Review Letters 81 (1998) 4887-4890.  
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.488
7 
 
[11] C. Gahn, G.D. Tsakiris, G. Pretzler, K. 
J. Witte, Generating positrons with 
femtosecond-laser pulses , Applied Physics 
Letters 77 (2000) 2662-2664.  
https://portal.research.lu.se/portal/en/public
ations/generating-positrons-with-
femtosecondlaser-pulses(271d6c98-3bde-
4429-91fd-23f4f7cdc4a7)/export.html 
 
[12] E. Heidari, L. Rajaee, M. Aslaaninejad, 
Role of plasma velocity on symmetric and 
antisymmetric solutions of moving solitons 
for electron–positron plasma, Plasma 
Physics and Controlled Fusion 61 (2019) 1-
13.  
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPCF
...61f5020H/abstract 

  

https://doi.org/10.1063/1.1416878
https://doi.org/10.1063/1.3603309.
http://dx.doi.org/10.1063/1.4868729
http://jrmbs.scu.ac.ir/article_14582_en.html
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1975ApJ..
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhR..
https://www.sciencedirect.com/science/artic
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.488
https://portal.research.lu.se/portal/en/public
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019PPCF

