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چكیده
 صوتی در یک پالسمای برخوردی با حضور الکترونهای فوقحرارتی با تابع توزیع کاپا مطالعه شده-در این مقاله انتشار امواج غیرخطی یون
 با نوشتن معادالت سیالی برای یونها و لحاظ کردن سهم برخورد بین یونها با اتمهای خنثی و همچنین بهکار بردن روش اختالل.است
 نتایج نشاندهنده انتشار پالس الکتریکی با دامنه مثبت.) تعیین شده استK-dV(  ده وری- معادله غیرخطی تعمیمیافته کورته وگ،کاهشی
 صوتی- بررسیهای عددی نشان میدهند که برخورد یونها با اتمهای خنثی تأثیر ویژهای بر ساختار امواج یون.(امواج سالیتونی متراکم) است
 اثر شاخص طیفی، عالوه براین. صوتی کاهش (افزایش) مییابد- با افزایش فرکانس برخورد دامنه (پهنای) موج یون، به عبارت دیگر.دارند
.الکترونهای فوقحرارتی و دمای یونها نیز بر ساختار این امواج مورد بررسی قرار گرفته است
 اصالح شدهK-dV  معادله، روش اختالل کاهشی، الکترونهای فوقحرارتی، پالسمای برخوردی، صوتی- امواج یون:کلیدواژهها
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Abstract
The present work investigates the propagation of nonlinear ion-acoustic waves in a collisional plasma
with superthermal electrons and a Kappa distribution function. Considering the basic fluid equations and
the ion-neutral collisions, a modified nonlinear Korteweg-de Vries (K-dV) equation is derived using the
reductive perturbation method. It was found that only compressive ion-acoustic solitary waves can be
propagated in this model. Also, the numerical results show that ion-neutral collisions have significant
effects on solitary wave structures. In other words, the amplitude (width) of the ion-acoustic solitons
decreases (increases) with increasing the ion-neutral collision frequency. Moreover, the present plasma
model has also studied the effects of the spectral index of superthermal electrons and ion temperature on
the ion-acoustic solitons.

Keywords: Ion-acoustic waves, Collisional plasma, Superthermal electrons, Reductive
perturbation method, Modified K-dV equation
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 .1مقدمه
امواج یون -صوتی یکی از مهمترین مدهای الکتروستاتیک در
فیزیک پالسما میباشند .این امواج در اثر نوسان یونها و در
حضور الکترونهای زمینه ،که نقش نیروی بازگرداننده را فراهم
میکنند ،ایجاد میشوند .وجود امواج یون -صوتی برای اولین بار
بهصورت آزمایشگاهی توسط ایکیز و همکارانش ] [1اثبات شده
بود .تاکنون پژوهشگران زیادی ساختار امواج یون -صوتی را
بهصورت تئوری مطالعه کردهاند .روش مدنظر در اینگونه
مطالعات معموالً استفاده از آنالیز اختالل کاهشی میباشد که
اولین بار توسط واشیمی و تانیوتی ] [2گزارش شده بود .در
ادامه تئوری غیرخطی کاملتری نیز برای بررسی اینگونه امواج
توسط سقدی اف ] [3معرفی گردید .بر طبق روش اختالل
کاهشی ،که در تقریب امواج با دامنه کوچک اما محدود معتبر
میباشد ،تحول امواج توسط یک معادله غیرخطی بیان میشود
که از آن جمله میتوان به معادله کورته وگ -ده وری ()K-dV
و یا معادله اصالح شده آن ( )mK-dVاشاره کرد ] .[4حل
اینگونه معادالت در پالسما ،منجر به جوابهای سالیتونی
می شود؛ یعنی امواجی که با یک سرعت مشخص و بدون تغییر
شکل میتوانند در محیط پالسما منتشر شوند .چنین امواجی از
توازن بین اثرات غیرخطی که سبب افتادگی موج میشود با
پاشندگی که منجر به پهن شدن موج میگردد ،ایجاد میشوند.
سرعت فاز سالیتونهای یون -صوتی معموال ً از سرعت حرارتی
الکترونها خیلی کمتر و از سرعت حرارتی یونها بیشتر است؛
از اینرو در بیشتر مواقع برای مطالعه این امواج میتوان از
اینرسی الکترونها صرفنظر کرده و آنها را با یک تابع توزیع
مناسب (مانند ماکسولی و یا غیر ماکسولی) مشخص نمود.
بیشتر محیطهای پالسماهای فضایی ،حضور الکترونها و یا
یونهای پر انرژی را تأیید میکنند .این ذرات فوقحرارتی از تابع
توزیع کاپا ( )κو یا توزیع لورنتسی تبعیت میکنند .توزیع کاپا
در واقع تعمیمی از تابع توزیع ماکسول -بولتزمن بهشکل
دنبالههایی توانی از سرعت است که اولین بار توسط وسیلیونس
] [5معرفی شده و هدف آن در ابتدا توصیف پالسماهای دور از
تعادل گرمایی نظیر پالسمای موجود در مگنتوسفرهای مختلف
(مانند زمین ،مریخ ،زحل و اورانوس) و بادهای خورشیدی بود
] .[10-6شکل کلی تابع توزیع کاپا در فضای سهبعدی توسط
رابطه زیر بیان میشود ]:[13-11
()1

n
)Γ ( κ + 1
ν2
)(1  2 )-(κ +1
2 3/ 2
)(πκθ ) Γ (κ 1/ 2
κθ
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که در آن  nتعداد چگالی ذرات در حالت تعادل را بیان میکند
و  θ = [(1- 3 / (2κ ))(2κ BT / m )]1/2سرعت گرمایی مؤثر
است که توسط ضریبی بر حسب کاپا  κبه سرعت حرارتی
 ν th = ( 2κ BT )1/2مرتبط میشود .پارامترهای  Tو m
m

بهترتیب نشاندهنده دما و جرم ذره میباشند .در اینجا
)  Γ (xبیانگر تابع گاما بوده و  ν 2  ν x2  ν y2  ν z2مربع
اندازه سرعت در فضای سهبعدی میباشد .ضریب کاپا  κبهعنوان
شاخص طیفی معرفی شده و میزان انحراف از توزیع ماکسول-
بولتزمن را نشان میدهد .مقادیر پایین  κتوزیعهایی با جمعیت
بزرگتری از ذرات فوقحرارتی (یعنی ذراتی با سرعتی بیشتر از
سرعت حرارتی) را بیان میکنند؛ در حالیکه در مقادیر خیلی
بزرگ  ،κتابع توزیع سرعت به توزیع ماکسولی میل میکند .الزم
به ذکر است که سرعت گرمایی مؤثر  θفقط به ازای مقادیر
 κ < 3/2از نظر فیزیکی معتبر میباشد .بنابراین در تعیین
کمیتهای فیزیکی مانند چگالی ذرات ،که از طریق
انتگرالگیری از معادله  1استخراج میشود ،حتماً باید شرط
اخیر را مد نظر قرار داد.
انتشار امواج یون -صوتی در پالسماهای دو مؤلفهای شامل
الکترون -یون و با فرض توزیع کاپا برای الکترونها توسط
پژوهشگران زیادی بررسی شده است .برای مثال ،امواج
یون -صوتی با دامنه دلخواه در یک پالسما با یونهای سرد و
الکترونهای فوقحرارتی در مرجع ] [14مطالعه شده بود .آنها
نشان دادند که همانند یک پالسما با توزیع ماکسولی ،تنها
سالیتونهایی با پتانسیل مثبت (سالیتونهای متراکم) امکان
انتشار خواهند داشت .عالوه بر این ،آنها نشان دادند که وجود
الکترونهای فوق حرارتی ناحیه مجاز عدد ماخ را که در حالت
ماکسولی بهصورت  1 > M > 1/58میباشد ،کاهش داده و
همچنین باعث افزایش دامنه و شیب پالس سالیتونهای
یون -صوتی خواهند شد.
تأثیر الکترونهای فوقحرارتی با توزیع کاپا بر روی ساختار
امواج یون -صوتی با دامنه دلخواه در یک پالسمای دو مؤلفهای
مغناطیده و انحراف آن نسبت به یک پالسما با توزیع ماکسولی
در مرجع ] [15بررسی شده است .آنها دریافتند که با افزایش
زاویه بین راستای انتشار موج با میدان مغناطیسی خارجی،
دامنه امواج سالیتونی افزایش مییابد .اثر شدت میدان
مغناطیسی خارجی بر ساختار امواج یون -صوتی نیز در این
پژوهش مطالعه شده بود ] .[15آنها مشاهده کردند که میدان
مغناطیسی خارجی بر دامنه تأثیری نداشته و با افزایش شدت
میدان مغناطیسی ،پهنای امواج کمتر خواهد شد .بهعبارت دیگر،
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در حضور یک میدان مغناطیسی قویتر ،سالیتونهای باریک و
تیزتری منتشر خواهند شد .همچنین آنها دریافتند که میدان
مغناطیسی خارجی بر ناحیه مجاز عدد ماخ تأثیری ندارد و فقط
مقادیر ضریب کاپا و زاویه انتشار بر عدد ماخ تأثیرگذار هستند.
الزم به ذکر است که در مطالعات صورت گرفته در مراجع
] ،[15 ،14وجود امواج سالیتونی با دامنه دلخواه با استفاده از
روش شبه پتانسیل سقدی اف بررسی شده بود .این روش معادله
حاکم بر تحول امواج را بیان نمیکند .در سال  2011میالدی،
بهمنظور تعیین تحول امواج غیرخطی ،اثر الکترونهای
غیرگرمایی بر سالیتونهای یون -صوتی در یک پالسمای
الکترون -یون بررسی شده بود ] .[16آنها با تعیین جواب
سالیتونی معادله غیرخطی  K-dVدریافتند که شاخص طیفی
کاپا تأثیر بهسزایی بر ساختار امواج دارد .همچنین آنها مشاهده
کردند که الکترونهای غیرگرمایی تأثیر ویژهای بر دامنه
سالیتونهای یون -صوتی ،چنانچه انتشار آنها به سمت عقب
باشد ،دارند ].[16
عالوه بر این ،باید دقت کرد که در حضور الکترونهای دو
دمایی (سرد و گرم) ،ویژگی سالیتونهای یون -صوتی به شدت
تغییر خواهد کرد .این الکترونها در پالسماهای آزمایشگاهی و
فضایی مشاهده شدهاند .نویسندگان زیادی انتشار امواج
یون -صوتی در یک پالسما با الکترونهای دو دمایی با توزیع
ماکسولی را بررسی کردهاند ] .[20-17عالوه بر این ،حضور
الکترونهای دو دمایی سرد و گرم در مگنتوسفر زحل نیز
مشاهده شده بود ] .[22-21پژوهشگران دریافتند که
الکترونهای دو دمایی در مگنتوسفر زحل با توزیع کاپا بهخوبی
قابل توصیف هستند ] [23و شاخصهای طیفی برای
الکترونهای سرد  κcو گرم  κhبهترتیب در بازه
 1/8 > κc > 10و  3 > κh > 7قرار میگیرند.
وجود سالیتونهای یون -صوتی در یک پالسما در حضور
الکترونهای دو دمایی با توزیع کاپا مطالعه شده است ]،24
 .[25آنها دریافتند که به ازای مقادیر خاصی از چگالی
الکترونهای داغ ،هر دو امواج سالیتونی تراکمی و رقیقشونده
وجود خواهند داشت .انتشار امواج یون -صوتی در یک پالسمای
مغناطیده و در حضور الکترونهای دو دمایی با توزیع کاپا نیز در
مرجع ] [26مطالعه شده است .آنها نیز حضور امواج سالیتونی
با دامنه مثبت و منفی را گزارش کردهاند .همچنین آنها
مشاهده کردند که شاخص طیفی الکترونهای سرد و داغ اثرات
ویژه و متضادی بر ساختار سالیتونها دارد؛ بهطوریکه با افزایش
 κcدامنه (پهنای) امواج سالیتونی با پتانسیل مثبت کم (زیاد)
میشود ،درحالیکه دامنه و پهنای سالیتونهای با پتانسیل
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منفی ،هر دو با افزایش شاخص طیفی الکترونهای سرد افزایش
مییابد ].[26
الزم به توضیح است که تمامی مقاالت اشاره شده مربوط به
حالتی است که پالسما بدون برخورد فرض شده است .تاکنون
مطالعات مختلفی بر انتشار امواج سالیتونی در پالسماهای
برخوردی انجام شده است .قوش و همکارانش ] [27دینامیک
امواج یون -صوتی غیرخطی را در یک پالسمای جفت یون
(متشکل از اتمهای  C 60و  ) C 60بررسی کردند .برخورد بین
هر دو گونه یونهای مثبت و منفی با ذرات خنثی در نظر گرفته
شده بود .آنها با استفاده از روش اختالل کاهشی ،معادله
 K-dVاصالح شدهای را که حاوی یک جمله میرایی متناسب با
اثرات برخوردی بود را تعیین کردند .همچنین آنها دریافتند که
امواج سالیتونی با هر دو پتانسیل مثبت و منفی در این مدل
وجود خواهند داشت .عالوه بر این ،انتشار مایل امواج پایدار
یون -صوتی در یک پالسمای مغناطیده برخوردی و در حضور
الکترونهای ابرگرم و ذرات غبار ساکن نیز در مرجع ][28
بررسی شده بود .مشاهده شده است که بهدلیل برخورد یونها با
ذرات خنثی ،دامنه امواج بهطور نمایی با گذشت زمان کاهش
مییابد .همچنین آنها دریافتند که حضور ذرات غبارآلود باعث
انتشار سالیتونهای تراکمی و انبساطی میگردد .اثرات شاخص
طیفی کاپا و زاویه انتشار امواج نسبت به میدان مغناطیسی
خارجی نیز در مقاله ] [28بررسی شده بود .رفتار پوش
سالیتونهای الکترون -صوتی در یک پالسمای سه مؤلفهای
برخوردی شامل الکترونهای سرد ،الکترونهای ابرگرم با توزیع
کاپا و یونهای ثابت نیز در مرجع ] [29بررسی شده است.
مطالعات زیادی نیز ساختار امواج ضربهای را در پالسماهای
برخوردی بررسی کردهاند ] .[31 ،30با این حال ،در پژوهش
حاضر ،بهمنظور درک بهتر پالسماهای فضایی و آزمایشگاهی و
همچ نین از بین رفتن این کمبود در بین مطالعات موجود ،بحث
انتشار سالیتونها در حضور برخوردها در یک پالسمای الکترون-
یون با الکترونهای فوقحرارتی بررسی شده است .از آنجا که
سرعت گرمایی الکترونها خیلی بزرگتر از سرعت فاز امواج
یون -صوتی است ،در نتیجه از اینرسی الکترونها صرفنظر شده
و معادالت سیالی برای الکترونها لحاظ نشده است .بهعبارت
دیگر ،الکترونها با یک توزیع غیرماکسولی مرسوم به توزیع کاپا
در نظر گرفته شدهاند .از طرف دیگر ،در یک پالسمای یونیزه
شده ضعیف ،ذرات خنثی نیز حضور خواهند داشت .بهدلیل
سنگینی ذرات خنثی ،پاسخ آنها به اختالالت الکتروستاتیکی
خیلی آرام خواهد بود و بنابراین میتوان آنها را بهعنوان ذرات
زمینه در نظر گرفته و از سهم برخورد آنها با الکترونها
صرفنظر کرد .از سوی دیگر ،فرض میشود که یونها بیدررو
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(آدیاباتیک) بوده و با اتمهای خنثی موجود در پالسما از طریق
فرکانس  υ inبرخورد میکنند .همچنین از برخورد کولنی بین
یونها و الکترونها نیز بهدلیل پایین بودن میزان درجه
یونیزاسیون صرفنظر شده است .تحت این شرایط ،در پژوهش
حاضر به بررسی امواج سالیتونی یون -صوتی در یک پالسمای
برخوردی پرداخته شده و به کمک روش اختالل کاهشی ،معادله
 K-dVاصالح شده به دست خواهد آمد .هدف اصلی این پژوهش
شناخت بیشتر مدهای یون -صوتی در حضور برخوردها بوده و
اینکه برخوردها و همچنین سایر پارامترهای موجود در پالسما
چه تأثیری میتوانند بر ساختار امواج سالیتونی داشته باشند؟
در بخش دوم ،معادالت اساسی سیال یونی با درنظرگرفتن
سهم برخورد یونها با ذرات خنثی ارایه میشود .در بخش سوم،
دینامیک غیرخطی الزم معرفی شده ،معادله  K-dVاصالح شده
به دست آمده و در نهایت جواب تحلیلی این معادله را بیان
خواهیم کرد .سرانجام نتایج عددی و نتیجهگیری نیز بهترتیب
در بخشهای  4و  5ارایه خواهند شد.
 .2معادالت اساسی
در این پژوهش ،انتشار امواج یون -صوتی در یک پالسمای
برخوردی که شامل یونهای گرم و الکترونهای فوقحرارتی
میباشد ،بررسی شده است .انتشار امواج در یکبُعد درنظر گرفته
شده و فرض میشود فرکانس نوسانی اختالالت کوچک است و
از اینرو از جرم الکترون در مقایسه با جرم یون صرفنظر شده
است .همچنین ،چنانکه پیش از این نیز بیان شد ،فرض
میشود یونها با فرکانس  ، υ inکه خیلی کمتر از فرکانس یونی
پالسما میباشد ،با ذرات خنثی برخورد میکنند .بنابراین،
معادالت اساسی سیال یونی بهصورت زیر نوشته میشوند:
( )2
()3
( )4

ni 
  ni ui  
t x
ui
u
n
φ
 ui i    3 χni i  νui
t
x
x
x
2
φ
 ne  ni
x2

در روابط باال ،چگالی یونها  niبه چگالی مختل نشده ، n

سرعت  uiبه ( C  Te / mi سرعت یون-صوتی) ،که
در آن  Teدمای الکترون و  miجرم یون است ،پتانسیل
الکتریکی  φبه  e ( Te / eبار الکترون) ،زمان  tو مکان x
1/ 2

بهترتیب به فرکانس یونی پالسما
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 ωpi   4πe2n / mi و

1/ 2

طول

دبای



1/ 2

λD  Te / 4πe2n

بهنجار

شدهاند.

 ν  νin / ωpiفرکانس برخورد بهنجار شده بین یونها و
اتمهای خنثی میباشد و  χ  Ti / Teبهعنوان نسبت دمای
یونها به الکترون تعریف میشود .در حالت تعادل شرط
 ne  ni  nبرقرار است.
تابع چگالی بهنجار شده برای الکترونها با انتگرالگیری از
رابطه  1بر حسب سرعتها ،بهصورت زیر بدست میآید
]:[13-11
1
2

() 5

 κe 





φ
ne  1 

  κe  3  
 
2  

که در آن شاخص  κ eمیزان انحراف الکترونها از توزیع
ماکسولی را نشان میدهد .همانطور که پیش از این بیان شد،
مقادیر کوچک این شاخص بیانگر حضور بیشتر الکترونهای
فوق حرارتی (پر انرژی) خواهند بود و در ازای مقادیر بزرگ
(  ،) κe  توزیع فوق (مرسوم به توزیع کاپا) به توزیع
ماکسولی منجر میشود.
 .3دینامیک غیرخطی :تعیین معادله  K-dVاصالحشده
برای تعیین معادله حاکم بر تحول امواج یون-صوتی در
پالسمای برخوردی مورد نظر از روش استاندارد اختالل کاهشی
استفاده شده است ] .[2قبل از پرداختن به جزییات این روش،
باید توجه شود که در سیستم پالسمای حاضر ،اثرات برخوردی
با انتخاب مقیاس  ν ( [28-27] ν  ε 3 / 2νیک کمیت بدون
بعد که بیانگر فرکانس برخورد است) در رابطه  3لحاظ
میشوند .این شرط با فرض کوچک بودن فرکانس برخوردی
نسبت به فرکانس یونی پالسما سازگار است ( .) ν in  ωpi
الزم به توضیح است که در تحلیل عددی ،کمیتهای بهکار رفته
طوری انتخاب شدهاند که مقیاس فوق همواره برقرار باشد .برای

این منظور پالسمایی با چگالی در محدوده  ،106 105 cm3با
دمای الکترونی  Te  5 eVو دمای یونی T i  0/01 eV
انتخاب شده است .همچنین در محاسبه بسامد برخورد نیز از
رابطه
][32

 νin  4nn σin  kBT / πmi استفاده شده است
که در آن سطح مقطع برخورد بهصورت

1/ 2

 σ in  1/ 16 1018 m 2تعریف میشود .در اینجا  Tدمای

ذرات خنثی و  n n  1010cm 3چگالی آنها میباشد .پارامتر
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 k Bنیز ثابت بولتزمن است .محاسبات عددی نشان میدهند که
مقدار کمیت  ν  νin / ωpiاز مرتبه  105 104خواهد بود
که با انتخاب مقیاس  ν  ε 3 / 2νبهخوبی مطابقت دارد.
اکنون برای تعیین دینامیک حاکم بر سیستم ،طبق روش
اختالل کاهشی ،ابتدا متغییرهای کند تغییر

 ξ  ε1/ 2  x  λt و  τ = ε 3 / 2tدرنظرگرفته میشوند،
بهطوری که  λسرعت فاز موج و بهنجار شده به  Cو ε 1
یک پارامتر خیلی کوچک است که میزان غیرخطی بودن
سیستم را مشخص میکند .سپس متغیرهای چگالی ،سرعت و
پتانسیل بهصورت زیر بسط داده میشوند:

ni  1 εni1  ε2ni2  ...

ui  εui1  ε2ui2  ...

()6

φ  εφ1  ε2φ2  ...

با جایگذاری عبارات فوق در روابط  2تا  ،4برای پایینترین
مرتبه  εخواهیم داشت:
n u
()7
 λ i1  i1 
ξ
ξ
u φ
n
()8
 λ i1  1  3 χ i1 
ξ ξ
ξ
1

 κe  2 
()9
ni1  
φ 
3 1
 κe  
2

بهطوریکه با انتگرالگیری از معادالت  7و  8و بهکار بردن
شرایط مرزی  ni1  1و  ui1  φ1 در حد ، ξ  
برای پایینترین مرتبه کمیتهای اختاللی چگالی و سرعت
داریم:
()10
()11

1
φ1
λ 3χ
λ
ui1  2
φ1
λ 3χ
2

ni1 

اکنون با استفاده از رابطه  10و همچنین پایینترین مرتبه
معادله پواسون (معادله  ،)9سرعت فاز امواج غیرخطی بهصورت
زیر بدست میآید:

3
2
λ  3χ 
1
κe 
2
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که به دمای یونها  χو شاخص فوقحرارتی  κ eبستگی داشته
و مستقل از فرکانس برخورد میباشد .در حالت خاص (برای
یونهای سرد  χ و الکترونهای ماکسولی) رابطه پاشندگی
فوق بهصورت  ω  kCتبدیل میشود که بهخوبی با رابطه
پاشندگی امواج یون -صوتی مطابقت دارد .نتایج عددی نشان
میدهند که که به ازای یک مقدار معین  ، κ eبا افزایش دمای
یونها ،سرعت فاز موج افزایش مییابد .همچنین ،در پالسمای
برخوردی حاضر ،چنانچه توزیع الکترونها ماکسولی باشد
(مقادیر بزرگ پارامتر  ،) κ eامواج غیرخطی با سرعت فاز
بیشتری نسبت به توزیع کاپا میتوانند در محیط پالسما منتشر
شوند .این رفتار با نتایج گزارش شده در مراجع ][16 ،14
مطابقت دارد.
در ادامه ،از مرتبه بعدی  εمعادالت زیر نتیجه میشوند:
()13
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ui 2 φ2
n
u
u

 3 χ i 2  i1  ui1 i1
ξ
ξ
ξ
τ
ξ
n
3 χni1 i1  ν ui1 
ξ

λ

()14

()15


1 
1 
1

  κe   κe   
2
 κe  2 
2 
2   2  φ1
ni 2  
φ2   
φ1  2 

2
3


ξ
3

 κe  
 2  κe  

2

2




اکنون با ضرب رابطه  13در  λو ترکیب آن با  14و همچنین
بهکار بردن روابط  10و  ،11کمیت اختاللی  ni 2بهصورت زیر
بیان میشود:
2


ni 2
φ1  3  λ  χ   φ1
2λ


φ1
2
3
ξ
 λ2  3 χ  τ   λ2  3 χ   ξ

()16

φ 2
λν
1

φ
 λ  3 χ  ξ  λ2  3 χ 2 1
2



حال با مشتقگیری از طرفین رابطه  15نسبت به  ، ξو با
استفاده از رابطه  ،16یک معادله  K-dVتعمیمیافته برای مرتبه
اول پتانسیل به شکل زیر بهدست میآید:

κe 

()12

ni 2 ui 2 ni1   ni1ui1 




ξ
ξ
τ
ξ

λ

φ1
φ
φ
 Mφ1 1  N 31  Rφ1 
τ
ξ
ξ
3

()17
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الزم به ذکر است که در عبارت فوق ،بنابر رابطه پاشندگی ،12
جمالت حاوی پتانسیل اختالل  φ2حذف خواهند شد .در
اینجا ،ضرایب غیر خطی  ، Mپاشندگی  Nو میرایی  Rبه
فرم زیر داده میشوند:


1 
1  
 3 λ2  χ
  κe   κe    
  2   2  2   N
 
M 

3
2
2


3

 λ  3 χ 
 2  κe  


2





λ  3 χ
N

2

2

2λ

()18

ν
2

R

همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب غیرخطی و پاشندگی
مستقل از فرکانس برخورد بین یونها با اتمهای خنثی هستند و
اثر فرکانس برخورد فقط در جمله میرایی  Rظاهر میشود.
بررسی عددی نشان میدهد که ضریب غیرخطی  Mهمواره
مثبت است؛ این نکته بیانکننده این است که در مدل پالسمای
تحت بررسی فقط پالس الکتریکی با پتانسیل مثبت یا
سالیتونهای تراکمی وجود خواهند داشت .سالیتونهای
رقیق شونده (انبساطی) در صورت منفی بودن ضریب غیرخطی
ایجاد میگردند که در سیستم حاضر مشاهده نمیشوند .الزم به
ذکر است که این ویژگی با پالسماهای غیربرخوردی دو
مؤلفهای ،متشکل از الکترون -یون و با حضور الکترونهای
ماکسولی و یا کاپا به خوبی مطابقت دارد اما با نتایج داده شده
در مراجع ] [28-27متفاوت است .همچنین نتایج عددی نشان
میدهند که با افزایش پارامتر   eضریب غیرخطی کاهش
مییابد درحالیکه ضریب پاشندگی  Nافزایش مییابد.
 1.3جوابهای تحلیلی

در غیاب برخوردها (  ) با توجه به تبدیل مختصات
     U و درنظرگرفتن شرایط مرزی  φ1و مشتقات آن
که در    صفر شوند ،جواب معادله  17بهصورت زیر
تعیین میشود:
()19

φ1  ξ ,τ   φ sech2 δ 1η

که در آن  φ  3U / Mدامنه و  δ  2 N / Uپهنای
امواج سالیتونی را نشان میدهند (  U  φ M / 3سرعت
انتشار موج پایدار در چارچوب مرجع متحرک میباشد).
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الزم بهذکر است که در حضور برخوردها ،رابطه  17بهطور
دقیق یک سیستم هامیلتونی انتگرالپذیر نیست و از اینرو
انرژی سالیتون ثابت باقی نمیماند .تغییرات زمانی انرژی
سالیتون به شکل زیر تعیین خواهد شد :طبق تعریف ،انرژی


سالیتون به صورت

  φ  ξ ,τ  dξ
2
1

 E است و مشتق زمانی



آن را میتوان با رابطه زیر بیان کرد:


φ
E
  2φ1 1 dξ
τ 
τ

()20

برای سادگی آرگومان حذف شده است .اکنون با توجه به رابطه
 ،17رابطه فوق به فرم زیر بازنویسی خواهد شد:
()21




φ
3φ
E
  2φ1   Mφ1 1  N 31  Rφ1 dξ
τ  
τ
ξ


در ادامه با محاسبه انتگرال فوق و در نظر گرفتن اینکه  φ1و
مشتقات اول و دوم آن در    صفر میشوند ،حاصل دو
جمله اول در  21صفر شده و در نهایت (با توجه به تعریف انرژی
سالیتون و جمله میرایی  ) Rتغییرات انرژی به صورت
 E    Eتعیین خواهد شد .رابطه اخیر بیان میکند
که در غیاب برخوردها (  ،) انرژی سالیتون ثابت است
درحالیکه در حضور برخوردها ،فرکانس برخورد یون -خنثی در
میرایی انرژی سالیتون نقش ویژهای خواهد داشت.
اکنون با توجه به رابطه تغییرات انرژی سالیتون و با استفاده
از مراجع ] ،[34 ،33جواب تحلیلی رابطه  17به فرم زیر تعیین
خواهد شد:
τ

Mφ  τ  
M
ξ

(φ  τ  dτ  )22


12N 
3


φ1  ξ ,τ   φ  τ  sech2

τ

M d
سرعت سالیتون میباشد .در
که در آن φ  τ 
3 dτ 
اینجا دامنه  ، φ  τ پهنا  L  τ و سرعت انتشار پالس V  τ 

تابعی بر حسب زمان میباشند و بهصورت زیر تعریف میشوند:
()23
()24
()25

 2ν 
φ  τ   φ exp  
τ
 3 
12 N
ν 
Lτ  
exp  τ 
Mφ
3 
Mφ
 2ν 
V τ  
exp  
τ
3
 3 
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 φدامنه اولیه پالس در زمان  τ میباشد.
در ادامه به بررسی ساختار امواج یون -صوتی در پالسمای
برخوردی مد نظر پرداخته خواهد شد.

200

º

0/25
0/20
0/15

 .4تحلیل عددی و بررسی خواص امواج
تاکنون دینامیک حاکم بر انتشار امواج یون -صوتی را در یک
پالسمای دو مؤلفهای برخوردی شامل الکترون -یون بررسی
کردیم .الکترونها را فوقحرارتی درنظرگرفته و فرض شد از تابع
توزیع کاپا تبعیت میکنند .همچنین برخورد بین یونها با
اتمهای خنثی نیز لحاظ شدند .اکنون برای کامل شدن بحث و
ایجاد درک فیزیکی بیشتر بر ساختار امواج یون -صوتی در
پالسماهای فضایی و آزمایشگاهی یونیزه شده ضعیف ،اثرات
برخورد بین یونها با اتمهای خنثی بر دینامیک امواج سالیتونی
بررسی خواهند شد .درحضور برخوردها (  ،) ν از آنجا که
رابطه  17بهطور دقیق یک سیستم هامیلتونی انتگرالپذیر
نیست ،بنابراین برای حل آن باید از روشهای عددی استفاده
شود .بنابراین در این پژوهش برای به دست آوردن تحول زمانی
امواج ،در نرمافزار متلب الگوی تفاضل محدود به کار برده شد.
بهعبارت دیگر ،رابطه  18که در غیاب برخوردها میباشد را
بهعنوان جواب اولیه درنظرگرفته sech2 δ 1ξ 

φ

φ 1 ξ ,

0/10

100

0/05
0
30

20

10

-10

0

(الف)
º
0/25
0/20
100

0/15
0/10

200

0/05
0

30

20

10

0

-10

(ب)
شكل  .1تحول زمانی پتانسیل الکتروستاتیکی (الف) در غیاب برخوردها و

بهطوریکه  ، ξ    L,Lسپس با توجه به شرط مرزی

 ) ν  001برای زمانهای مختلف
(ب) در حضور برخوردها (
/
(نمودار نقطهای) ( τ 100 ،نمودار خطچین) و ( τ  200نمودار

تعیین خواهد شد .با توجه به نتایج عددی ،مالحظه میشود که
در غیاب برخوردها دامنه و پهنای پالس ثابت باقی میماند .این
رفتار بهعنوان یک ویژگی اصلی برای امواج سالیتونی
درنظرگرفته میشود و با مراجع موجود به خوبی سازگار است؛
درحالیکه در حضور برخوردها ،دامنه پالس با گذشت زمان
کاهش مییابد .بنابراین مشاهده میشود که نیروهای اتالفی
(بهواسطه برخورد یونها با ذرات خنثی) نقش کلیدی بر تغییر
ساختار امواج یون -صوتی دارند و سبب کاهش انرژی سالیتون
میشوند .جزییات بیشتر در شکل  1نشان داده شده است.
از طرفی بنا بر رابطه  ،10میتوان چگالی یونها را بهصورت زیر
بیان کرد:

و

 φ 1   L,τ   φ 1   L,τ  جواب عددی رابطه 17

1
φ 
λ  3 χ  1
2

ni 1 ξ ,τ  

τ

Mφ τ  
1
M
2
φ
τ
sech
ξ

(φ τ  dτ  )26
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τ 

κe  4 ، χ  0002
خط ممتد) .سایر پارامترها بهصورت
/
 U  01درنظرگرفته شدهاند.
/

تحول زمانی چگالی یونها در یک پالسمای برخوردی نیز
در شکل  2نمایش داده شده است .مشاهده میشود که در
حضور برخوردها ،بیشینه چگالی ذرات نیز بهطور نمایی با
گذشت زمان کاهش مییابد.
در ادامه باید دقت شود که رابطههای  23و  24وابستگی
دامنه و پهنای امواج سالیتونی را به طور نمایی به فرکانس
برخورد بین یونها با ذرات خنثی و همچنین زمان انتشار بیان

میکنند .بنابراین شکل  3تغییرات دامنه  φ  τ و پهنای
 L  τ امواج یون -صوتی را در حضور برخوردها نشان میدهد.

مشاهده می شود که با گذشت زمان دامنه امواج کاهش و پهنای
آنها افزایش مییابد .از سوی دیگر ،در یک زمان ثابت ،بهعنوان
مثال  ، τ 100مشاهده میشود که با افزایش فرکانس برخورد
دامنه (پهنا) کاهش (افزایش) مییابد .بهعبارت دیگر ،در یک
پالسمای برخوردی ،هر چه فرکانس برخورد بیشتر شود
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پالسهای کوتاهتر و پهنتری منتشر خواهند شد .دلیل فیزیکی
این رویداد ،وابستگی نمایی دامنه و پهنای امواج به فرکانس
برخورد است؛ بهطوریکه طبق رابطههای  23و  24دامنه با
افزایش بسامد برخورد کاهش و پهنا افزایش مییابد .باید توجه
شود که هر چند ساختار سالیتونها به دو عامل ضریب غیرخطی
و پاشندگی محیط وابسته بوده و این دو ضریب مستقل از
فرکانس برخورد هستند (رابطه  18را مالحظه کنید) ،با این
وجود ،در حضور آثار برخوردی ضعیف ،بهدلیل کاهش انرژی
سالیتون با بسامد برخورد انتظار میرود که دامنه نیز با افزایش
فرکانس برخورد کاهش یابد .از سوی دیگر ،از آنجا که
حاصلضرب دامنه در مربع پهنای امواج سالیتونی همواره یک
مقدار ثابت است (به ازای مقادیر ثابتی از پارامترهای پالسما) ،از
اینرو انتظار میرود پهنا با افزایش فرکانس برخورد کاهش یابد.
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(ب)

سالیتونی بر حسب زمان به ازای فرکانسهای برخورد مختلف .سایر پارامترها
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به منظور بررسی اثر شاخص طیفی الکترونهای فوقحرارتی
 ، κ eتغییرات دامنه و پهنای امواج سالیتونی به ازای مقادیر
مختلف این شاخص در شکل  4ترسیم شده است .مشاهده
میشود که با افزایش این پارامتر ،ساختار امواج یون -صوتی
بهطور ویژهای اصالح میشود .بهعبارت دیگر ،دامنه و پهنای
امواج با افزایش  κ eهر دو افزایش مییابند .این بدان معنی
است که هر چه جمعیت الکترونهای پر انرژی بیشتر باشد
(مقادیر کوچک  ) κ eامواج سالیتونی با دامنه و پهنای کمتری
مشاهده خواهند شد و در حضور الکترونهایی با توزیع ماکسولی
(مقادیر بزرگ  ،) κ eامواج با دامنه و پهنای بزرگتری نسبت به
توزیع کاپا منتشر میشوند .دلیل فیزیکی این رفتار آن است که
در حضور الکترونهای پر انرژی کاپا ،ضریب جمله غیرخطی
رابطه  17بزرگتر و ضریب پاشندگی کوچکتر خواهد شد.
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تأثیر فرکانس برخورد یون -خنثی و شاخص طیفی کاپا بر دینامیک . . .

بنابراین با توجه به رابطههای  φ 1 / Mو  δ  Nتمایل
به کاهش دامنه و پهنای امواج بیشتر خواهد شد .بهعبارت
دیگر ،هر چه انحراف از تعادل ترمودینامیکی (توزیع ماکسولی)
بیشتر باشد ،امواج با دامنه و پهنای کمتری منتشر خواهند شد.
این نتایج با یافتههای حاصل از مراجع ] [15 ،14که در آنها
ساختار امواج یون -صوتی در یک پالسمای بدون برخورد در
حضور الکترونهای فوقحرارتی بررسی شدهاند ،مطابقت دارد.
سرانجام برای کامل شدن بحث ،تأثیر دمای یونها بر
ساختار امواج سالیتونی در یک پالسمای برخوردی با حضور
الکترونهای فوق حرارتی بررسی خواهد شد .از شکل  5مشاهده
میشود که افزایش دمای یونها تأثیر قابلتوجهی بر دامنه و
پهنای امواج یون -صوتی ندارد .اگرچه بررسی دقیقتر نشان
میدهد که با افزایش دما ،دامنه و پهنا کاهش مییابد با این
حال این کاهش خیلی محسوس نیست.
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 .5نتیجهگیری
در این مقاله انتشار امواج یون -صوتی در یک پالسمای دو
مؤلفهای برخوردی و در حضور الکترونهای پر انرژی با توزیع
کاپا برای الکترونها مورد بررسی قرار گرفته است .برای این
منظور ،با نوشتن معادالت سیالی برای یونها و بهکار بردن روش
استاندارد اختالل کاهشی ،یک معادله  K-dVتعمیمیافته برای
سالیتونهای یون -صوتی به دست آورده شد و جواب تحلیلی و
عددی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
برخوردها تأثیر ویژهای بر ساختار امواج یون -صوتی دارند.
بهعبارت دیگر ،در پالسمای ضعیف یونیزه شده حاضر ،برخورد
یونها با ذارت خنثی مانند یک نیروی میرایی عمل کرده و
سبب کاهش انرژی و به دنبال آن ،کاهش دامنه سالیتون
میگردد .همچنین مشاهده شد که هر چه اندازه فرکانس
برخورد بین یونها و ذرات خنثی بیشتر شود ،سالیتونهای
یون -صوتی با دامنه کمتر و پهنای بیشتری منتشر خواهند
شد .از سوی دیگر ،حضور ذرات پر انرژی باعث کاهش دامنه در
هر دو حالت برخوردی و غیر برخوردی میشود .عالوه براین،
باید توجه شود که به ازای جمعیت بیشتر الکترونهای پر انرژی
(مقادیر کم  ،) κ eآثار غیرخطی همواره قویتر از پاشندگی
خواهند بود و این باعث میشود دستگاههای برخوردی با توزیع
کاپا رفتار متفاوتی نسبت به توزیع ماکسولی داشته باشند .نتایج
بهدست آمده در این پژوهش میتوانند سهم بهسزایی در درک
بهتر رفتار محیطهای آزمایشگاهی و فضایی در حضور ذرات پر
انرژی داشته باشند .همچنین حضور میدان مغناطیسی و
درنظرگرفتن آثار یونیزاسیون نیز میتواند بهعنوان چشماندازی
برای آینده این پژوهش محسوب شود.
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