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 چکیده
شده است. از روش  بررسیهاي ثابت،  نیز یوناي گرم غیرحرارتی و ههاي سرد و الکترونانتشار امواج غیرخطی الکترون صوتی در پالسماي حاوي جریان الکترون

، استفاده شده است. همچنین از روش تجزیه آدومین براي حل معادلهKdVکورته وگ دوریس  يآوردن اولین مرتبه پتانسیل معادلهاختالل کاهش یافته براي بدست 
هاي سرد بر دامنه و پهناي ساختار موج هاي گرم به الکترونگرم غیرحرارتی و غلظت نسبی الکترون هاياستفاده شده است. اثر غلظت الکترونبدست آمده،   KdVي 

 .انفرادي الکترون صوتی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است
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Abstract  
 

The nonlinear propagation of electron-acoustic waves in a plasma composed of cold electron fluid, non-thermal 
hot electrons and stationary ions is investigated. The reductive perturbation method is used to obtain the first-
order potential of the Korteweg–de Vries (KdV) equation. The Adomian decomposition method (ADM) is 
employed to solve the obtained KdV equation. The effect of the population of energetic non-thermal hot 
electrons and the relative density of hot electrons to cold electrons has been analyzed on the amplitude and the 
width of solitary electron-acoustic waves. 
 

  قدمهم
] در 2-1[ 3و فـــرد 2توســـط گولـــد1ون صـــوتیالکتـــر مـــد    

ــال  ــه 1961سـ ــددي معادلـ ــل عـ ــان حـ ــندگی ، در جریـ ي پاشـ
خطـــــــی الکتروســـــــتاتیک والســـــــف در پالســـــــماي 

 ي همگن مطرح شد.غیرمغناطیده

توانـــد هـــم امـــواج الکتـــرون صـــوتی الکتروســـتاتیک، مـــی
ــده     ــماي غیرمغناطیـ ــم در پالسـ ــده و هـ ــماي مغناطیـ در پالسـ

ــد [  5-3[ ــی یابـ ــار مـ ــی   6] انتشـ ــک جزئـ ــماي تـ ]. در پالسـ
هــا، مـــد الکتــرون صــوتی داراي فرکانســـی    حــاوي الکتــرون  

1. Electron-acoustic mode 
2. Gould  
3. Fried 

ــین فرکــانس ــه هــا مــیهــا و الکتــرونهــاي یــونب باشــد، کــه البت
 ].7-6به شدت میراست [

خطـــی و غیرخطـــی در  ســـالیتونی انتشـــار امـــواج صـــوتی
ــان      ــیاري از محققـ ــه بسـ ــورد توجـ ــف مـ ــماهاي مختلـ پالسـ

ــت ــه اســ ــوا8-10[ قرارگرفتــ ــوتی در ]. امــ ــرون صــ ج الکتــ
ــرون   ــزء الکتـ ــامل دو جـ ــماهاي شـ ــرم) و   پالسـ ــرد و گـ (سـ

ــون ــه یـ ــط واتانابـ ــت توسـ ــاي ثابـ ــه  4هـ ــارانش مطالعـ و همکـ
ــت ــده اســ ــواجی در  11[ شــ ــین امــ ــود چنــ ــرط وجــ ]. شــ

پالســــماهاي شــــامل دو جــــزء الکتــــرون بصــــورت زیــــر، 

4  . Watanabeh 
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ــري  ــط گـ ــار 5توسـ ــال  6و توکـ ــده   1985در سـ ــت آمـ بدسـ
 ].12[ است

 
ــا   ــه در اینج ــا ک ــروندم ــرد ي الکت ــاي س ــاي  و  ه دم

 می باشد. گرمهاي الکترون
و سیســـتم  KdVي بـــه اســـتخراج معادلـــه ایـــن مقالـــهدر  

پــردازیم و ســپس جــواب معادلــه را بصــورت      یحــل آن مــ 
 عددي بررسی می کنیم.

 معادالت اساسی
ــی   ــادالت اساســ ــماي غیمعــ ــدون  پالســ ــده بــ رمغناطیــ

ســیال الکتــرون ســرد و   ، هــاي ثابــت نبرخــورد، شــامل یــو  
یـــروي مـــی کننـــد، گـــرم کـــه از تـــابع توزیـــع غیرحرارتـــی پ

 ]:13و2[ آیدبصورت زیر بدست می

 
)١( 

 
 

)٢( 

 
)٣( 

هاي گرم به غلظت نسبی الکترون  در روابط فوق،
هاي سرد (گرم) در چگالی الکترون هاي سرد، الکترون

 سرعت سیال الکترون سرد نرمال شده و  دل، حالت تعا

 باشد.پتانسیل الکتریکی می

غیرحرارتــی از رابطــه زیــر    غلظــت الکتــرون هــاي گــرم   
 ]:14و13[ آیدبدست می

 , 

 
)۴( 

ــوق  ــط فــ ــرم   در روابــ ــاي گــ ــرون هــ ــت الکتــ غلظــ
ــد. مع   ــی دهـ ــان مـ ــی را نشـ ــه غیرحرارتـ ــیف  KdVادلـ توصـ

ي زمـــانی طـــوالنی و سیســـتم مـــورد نظـــر در بـــازهي کننـــده
تغییـــر متغیـــر زمـــانی و مکـــانی زیـــر  بـــا  ي محـــدود،دامنـــه

5 . Gary 
6 . Tokar 

ــد:  ــی باشـ ــر مـ ــیار    ( میسـ ــد و بسـ ــی بعـ ــارامتر بـ ــک پـ یـ
 می باشد: )سرعت موج  کوچک و 

 )۵( 

ــت ــاي حالـ ــر ب  متغیرهـ ــورت زیـ ــط را بصـ سـ
 .می دهیم 

  
 
 

)۶(  

) در 6) و اســــتفاده از بســــط (5بــــا اعمــــال تغییرمتغیــــر(
و  ، اخــتالل )، نتــایج بــراي اولــین مرتبــه   4) تــا (1روابــط (

ــتالل    ــه اخ ــین مرتب ــین دوم )Oهمچن ــت  ( ــیبدس ــه  م ــد ک آی
ــایج، و  ــن نتـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــذف بـ ــه و  ، حـ ، معادلـ

KdV  د:یآمیبصورت زیر بدست 

 

)٧(  

 ضریب غیرخطیت و ، که در آن

 .به صورت زیر می باشند بوده و ضریب پاشندگی 
 

 به روش تجزیه آدومین KdVحل معادله 
ــواب م    ــت آوردن جـ ــراي بدسـ ــه بـ ــن مرحلـ ــه در ایـ عادلـ

ــه از روش )7( ــین( تجزیـــ ــی   ADM( 7آدومـــ ــتفاده مـــ اســـ
ــیم. ــق ا کن ــطب ــی     ی ــرم کل ــه ف ــوق ب ــه ف ــواب معادل ن روش ج

 ]:15-17[ آیدمیزیر بدست 

 

 

 

 

)8(  

عملگــــر  ، شــــرط اولیــــه در عبــــارت فــــوق، 
ــتق ــوس مشـ ــان،  معکـ ــه زمـ ــبت بـ ــالت نسـ ــین  جمـ آدومـ

7 . Adomian decomposition method 
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ــی  ــی م ــنغیرخط ــین  د.باش ــالت آدوم ــی جم ــورت  غیرخط بص
 زیر تعریف می شوند:

 
 
 

)9(  

 گیریم:درنظر میزیر بصورت سري نامتناهی  تابع مجهول 

 
)10( 

 ) به صورت زیر می باشد:7در معادله ( ي غیرخطیجمله

 )11( 

 با تعریف شرط اولیه به صورت زیر:

 
)12( 

 

 

 باشند. می  و که در آن 
) به صورت زیر بدست 7حل معادله (، )10( -)8( وابططبق ر

 آید:می

 

 

 

 

 

)13( 

ــه ( ــور  13رابطـــ ــط تیلـــ  ) بســـ
ــه (   ــواب معادلـ ــابراین جـ ــد، بنـ ــی باشـ ــر   )7مـ ــورت زیـ بصـ

 آید:بدست می

 )14(  

ي بـــــه ترتیـــــب پهنـــــا و دامنـــــه و  کـــــه در آن 
ــاکزیمم( ــوج  مـ ــاختار مـ ــالیتون) سـ ــوتی   سـ ــرون صـ الکتـ

 می باشد.

 الکترون صوتی سالیتونبررسی عددي ساختار موج 
-در ایــن بخــش اثــر عوامــل مختلــف را در تغییــر دامنــه      

ــوج    ــاي مـ ــین پهنـ ــاکزیمم و همچنـ ــالیتوني مـ ــرون  سـ الکتـ
 .یمنمائمیصورت عددي بررسی صوتی ب

ــرون   ــت الکتـ ــر غلظـ ــی  اثـ ــرم غیرحرارتـ ــاي گـ ــر  هـ بـ
ــوج   ــاختار مـ ــالیتونسـ ــکل  سـ ــوتی در شـ ــرون صـ  ،1الکتـ

ــایش داده  ــزایش   نمـ ــا افـ ــت. بـ ــده اسـ ــوج   شـ ــاي مـ ، پهنـ
 یابد.ي ماکزیمم کاهش میافزایش و دامنه

ــه ــوج دامنـ ــاختار مـ ــالیتوني سـ ــا   سـ ــوتی بـ ــرون صـ الکتـ
ــر   ــبی الکت ــت نس ــزایش غلظ ــاهش   وناف ــرد ک ــه س ــرم ب ــاي گ ه

ــی ــا مـ ــد امـ ــه یابـ ــل مالحظـ ــر قابـ ــاي آن تغییـ ــداردپهنـ  اي نـ
ــکل ــالیتون     ).2(شـ ــوج سـ ــاختار مـ ــرعت سـ ــزایش سـ ــا افـ بـ

ــه     ــی رود دامنـ ــار مـ ــه انتظـ ــه کـ ــوتی، همانگونـ ــرون صـ الکتـ
ــکل    ــد (ش ــی یاب ــزایش م ــاکزیمم اف ــاختار   3م ــه س ــرا دامن )، زی

 الکترون صوتی با سرعت ساختار رابطه مستقیم دارد.

) برحسب ي ماکزیمم(ي دامنهاندازه نرخ رشد ،4ر شکلد
کاهش  رسم شده است. با افزایش  به ازاي مقادیر متفاوت  

ي ي دامنهکنیم. همچنین اندازهرا مشاهده میي ماکزیمم دامنه
، با م مقادیرساختار سالیتون موج الکترون صوتی به ازاي تما

 ).5کاهش می یابد (شکل افزایش 

 

 
 ، تغییرات ساختارموج سالیتون الکترون صوتی به ازاي1شکل

 و مقادیر مختلف



 پنجمین کنفرانس 

 مهندسی و فیزیک پالسما
 دانشگاه شهید بهشتی

 1396اردیبهشت  22و  21

 
 ن صوتی به ازايتغییرات ساختارموج سالیتون الکترو، 2شکل

 و مقادیر مختلف

 
و  ، تغییرات ساختار سالیتون الکترون صوتی به ازاي3شکل

 مقادیر مختلف

 
و مقادیر   به ازاي  تغییرات قدرمطلق دامنه ماکزیمم برحسب  ،4شکل

 متفاوت

 
و بـه ازاي  ، تغییرات قـدر مطلـق دامنـه ي مـاکزیمم برحسـب      5شکل

 مقادیر متفاوت 
 نتیجه گیري

این مقاله به بررسی انتشار امواج سالیتون الکترون صوتی در  در
هاي غیرحرارتی پرداختیم. ي شامل الکترونپالسماي غیرمغناطیده

بدست آمده با استفاده از روش تجزیه آدومین حل  KdVيمعادله
 هاي گرم بهدهند، اثر غلظت نسبی الکترونشد. نتایج نشان می

ساختار موج سالیتون الکترون صوتی ي هاي سرد بر دامنهالکترون
باشد. همچنین گرم غیرحرارتی میهاي الکترونمشابه اثر غلظت 

ي ساختار با افزایش سرعت افزایش پیدا می مشاهده کردیم دامنه
کند که این اثر ناشی از خاصیت ساختار غیرخطی امواج سالیتون 
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