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تیست ٍ یکویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًطگاُ ضْیذ تْطتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

صَت غباری-شبیِسازی تَلیذ سالیتَىّای یَى
 حسیي ػثاسی، ػشفاًِ تْدت، فائضُ اهیي هٌصَس،هشین ًَسی کادیداًی
 ایشاى، تْشاى، داًطگاُ صٌؼتی اهیشکثیش،داًطکذُ هٌْذسی اًشطی ٍ فیضیک
چکیذُ –در پژٍّش حاضر با استفادُ از یک کذ ّیبریذ کِ در آى دیٌاهیک الکترٍىّا با استفادُ از هعادلِ ٍالسَف ٍ دیٌاهیک یَىّا با
 صَت غباری در یک پالسوای غباری- بِ شبیِسازی فرآیٌذ تَلیذ سالیتَىّای یَى،استفادُ از هعادالت سیالی دًبال هیشَد
 دیٌاهیک کٌذ تغییر یَىّا باعث. در حضَر الکترٍىّای ابرگرم ٍ بِ دام افتادُ از یک اختالل اٍلیِ گَسی پرداختِاین،ُغیرهغٌاطیذ
 اثر پاراهترّای هختلف رٍی ًحَُ تَلیذ ایي سالیتَىّا. صَت غباری تجسیِ شَد- بِ سالیتَىّای یَى،ِهیشَد کِ اختالل گَسی اٍلی
.) هقایسِ شذُ استmKdV(ٍریس-بررسی ٍ با ًتایج عذدی حل هعادلِ تعوین یافتِ کَرتِ ٍگ د
. ضثیِساصی ّیثشیذ،صَت غثاسی- سالیتَىّای یَى، پالسوای غثاسی،ُ الکتشٍىّای اتشگشم ٍ تِ دام افتاد-ُکلیذ ٍاط

Simulation of Dust Ion Acoustic Solitons Excitation
Maryam Nouri Kadijani, Faezeh Aminmansoor, Erfaneh Behjat, Hossein Abbasi
Department of Energy Engineering and physics, Amir Kabir University and Technology,
Tehran, Iran
Abstract- In this paper, dynamics of generation process of a localized perturbation into Dust-Ion-Acoustic Solitons, in
presence of superthermal and trapped electrons by using a Hybrid code are simulated. Slowly varying dynamics of the order
of ion motion causes an initial localized perturbation to be disintegrated to Dust-Ion-Acoustic Solitons. The influence of
some parameters on generation process are investigated and the simulation results are compared to numerical results.
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 32تا  32دیواُ  ،۳292داًطگاُ ضْیذ تْطتی
 x De  xتیتؼذ ضذُاًذ n .چگالی رسات پالسوا
(  n0 ٍ )   e, i, dچگالی تؼادلی آًْاٍ ،لتی کِ ّیچ
اختاللی تِ پالسوا ٍاسد ًطذُ است e ،تضسگی تاس الکتشٍى،
 پتاًسیل خَدساصگاس الکتشیکی Te ،دهای الکتشًٍی،

 -1هقذهِ
دس سالّای اخیش هغالؼِ پالسواّای غثاسی اص خایگاُ
ٍیظُای دس هیاى پظٍّطگشاى فیضیک پالسوا تشخَسداس ضذُ
است .ایي اّویت ًِ تِ خاعش غیشلاتل حزف تَدى رسات
غثاس اص هحیظ اعشاف ها است تلکِ ،تِ خاعش فْن
پذیذُّای خوؼی هختلفی (تغییش هذّای پالسوایی،
تطکیل هذّای خذیذ ٍ  )...است کِ دس پالسواّای
آصهایطگاّی ٍ پالسواّای فضایی (هثل یًَسفش صهیي،
حلمِّای سیاسُای ٍ  )...سخ هیدٌّذ].[1

 csسشػت یَى صَت z ،چگالی تاس رسات پالسواDe ،

سالیتَى ،یک ساختاس خایگضیذُ ٍ غیشخغی است کِ تؼلت
تَاصى تیي اثشات غیشخغی ٍ پاضٌذگی دس هحیظّای
غیشخغی ٍ پاضٌذُ تطکیل ٍ هٌتطش هیضَدً .حَُ اًتطاس
یک تؼذی سالیتَىّا ،تَسظ هؼادلِ  ، KdVتَضیح دادُ
هیضَد .اخیشا یک هغالؼِ تدشتی ]ً ٍ [2ظشی ] [3سٍی
ًحَُی تَلیذ سالیتَىّای یَى-صَت غثاسی دس پالسوای
غثاسی اًدام ضذُ است .دس ایي پظٍّص یک سٍش
ضثیِساصی تشای تشسسی تحَل ایي سالیتَىّا دس یک
پالسوای غثاسی اص یک اختالل اٍلیِ گَسی اسائِ هیضَد.
حل ػذدی ایي هسالِ دس ] [3اًدام ضذُ است .اها تا تَخِ
تِ تمشیةّای تکاس گشفتِ ضذُ دس حل ػذدی ،ها تشآى
ضذین کِ یک سٍش ضثیِساصی تِ دٍس اص ایي تمشیةّا،
تشای ایي هسالِ اسائِ دّین.
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تشای تشسسی اًتطاس اهَاج یَى-صَت غثاسی دس پالسوای
غیشهغٌاعیذُ ،یَىّا ٍ رسات غثاس سا سشد ٍ الکتشٍىّا سا
داؽ فشض هیکٌین .تٌاتشایي هؼادالت سیالی تشای یَىّا
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ٍ سٍش اختالل کاّطی ،تا حل هؼادالت (،)6( ٍ )۳(-)2
هؼادلِ  mKdVتصَست صیش تشای سالیتَىّای یَى-صَت
غثاسی تذست هیآیذ][3
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zi2 ni 0
عَل دتای الکتشٍى ٍ ,
ne 0
ساکي دس ًظش گشفتِ ضذُاًذ].[4
تشای هذل کشدى الکتشٍىّای اتشگشم ٍ تِ دام افتادُ اص تاتغ
تَصیغ لَسًتسی (کاپا) استفادُ ضذُ است][3
  است .رسات غثاس

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًطگاُ ضْیذ تْطتی
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(ػالهت )(1

ًطاى دٌّذُی هشتثِ اٍل اختالل هیتاضذ) است.

تشای ضثیِساصی پالسوای هَسد تشسسی اص یک کذ ّیثشیذ،
کِ دس آى الکتشٍىّا خٌثطی ٍ یَى_ّا سیالیاًذ استفادُ
ضذُ است .تشای تشسسی دیٌاهیک الکتشٍىّا اص هؼادلِ
ٍالسَف ،کِ تِ سٍش هسیشّای هطخصِ حل ضذُ است،
تصَست صیش استفادُ هیضَد].[5
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تذست هیآیٌذ .تا استفادُ اص هؼادالت ( ،)۳2( ٍ )۳۳همذاس
 Mهحاسثِ هیضَد ٍ تا لشاس دادى دس هؼادلِ ()۳3
سشػت اٍلیِ یًَی هحاسثِ هیضَد .تشای همایسِ تْتش
ًتایح ضثیِساصی تا ًتایح حاصل اص حل ػذدی ،تا تَخِ تِ
ایٌکِ هؼادلِ  )8( mKdVدس چاسچَب هتحشکی تا سشػت
 v0تذست آهذُ است ،سیستن هؼادالت خؼثِ ضثیِساصی
ًیض دس ایي دستگاُ هختصات حل هیضًَذ.

کِ دس آى ً   me miسثت خشم الکتشًٍی تِ یًَی
است .دس ایي ضثیِساصی فضای فاص ضاهل ضثکِای تا اتؼاد
 Lx  Lvاست کِ هؼادالت ( )۳(-)2تش سٍی ًماط ایي

ضثکِ (  ) nx  nvحل هیضًَذ .ضثکِ دیگش دس فضای فاص،
یک ضثکِ دیٌاهیک هتطکل اص ًماط فاصی است کِ دس
اتتذای تشًاهِ تِ ّشیک اص آًْا یک هختصِ هکاًی ،سشػت
ٍ یک همذاس  f peهغاتك تا هؼادلِ ( )2تؼٌَاى ضشایظ اٍلیِ
الکتشًٍی دادُ هیضَد .همذاس  f peتؼٌَاى هطخصِ آى
ًمغِ فاص تَدُ ٍ تا پایاى تشًاهِ ثاتت است .اعالػات ًماط
فاص تش سٍی ًماط ضثکِ دسٍىیاتی هیضًَذ ٍ چگالی
الکتشًٍی سٍی ًماط ضثکِ هحاسثِ هیضَدّ .وضهاى
چگالی یًَی تا استفادُ اص هؼادالت سیالی هحاسثِ ضذُ ٍ
سشاًدام هؼادلِ پَاسَى تِ سٍش  FFTسٍی ایي ًماط
حل هیضَد .هیذاىّای حاصلِ اص حل هؼادلِ پَاسَى
سٍی ًماط فاص دسٍىیاتی هیضًَذ ٍ ایي ًماط تحت
هیذاىّای تذست آهذُ هَلؼیت ٍ سشػت خذیذ خَد سا
تذست هیآٍسًذ ٍ تذیي صَست حلمِ تشًاهِ تکویل
هیضَد.

ً -4تایج
ًتایح حاصل اص ضثیِساصی ٍ اثش پاساهتشّای هختلف هثل
دهای الکتشًٍی ،پاساهتش تِداماًذاصی الکتشًٍی ٍ چگالی تاس
یًَی سٍی فشآیٌذ تمسین پشٍفایل گَسی تِ سالیتَىّای
یَى -صَت غثاسی اص لحاػ کیفی کاهال هطاتِ ًتایح
حاصل اص حل ػذدی هؼادلِ ( )8هٌغثك تا ] [3هیتاضٌذ.
ػذم اًغثاق کوی ًیض تِ دلیل تمشیةّای تکاس گشفتِ ضذُ
دس سٍش اختالل کاّطی است .کِ ایي تمشیةّا ضاهل -۳
حزف خوالت هشتثِ  2تِ تاال دس تذست آٍسدى هؼادلِ
 -3 ٍ ]2[ mKdVاستفادُ اص هذل سیالی ٍ حزف اثشات
هشتَط تِ تحَالت تاتغ تَصیغ الکتشًٍی هیتاضذّ .واًغَس
کِ دس ضکل  ۳دیذُ هیضَد تا کاّص داهٌِ پشٍفایل
گاٍسی اٍلیًِ ،تایح ػذدی ٍ ضثیِساصی ّوچٌاى کِ
اًتظاس هیسٍد تِ ّن ًضدیک هیضًَذ صیشا تا کاّص داهٌِ،

 -1-3سالیتَىّای یَى-صَت غباری
تِ هٌظَس ضثیِساصی تَلیذ سالیتَىّای یَى-صَت
غثاسی ،اص یک پشٍفایل گَسی تِ ػٌَاى پتاًسیل اختاللی
اٍلیِ تصَست
2

()۳1

  Ae x c 
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 -3الگَریتن شبیِسازی

استفادُ ضذُ است .کِ دس آى  c ٍ  ، Aتِ تشتیة
داهٌِ ،پٌْا ٍ هَلؼیت تیطیٌِ داهٌِی اختالل هیتاضٌذ.
هْوتشیي پاساهتش دس ایي ضثیِساصی اًتخاب ضشایظ اٍلیِ
هٌاسة تشای سشػت ٍ چگالی یَىّاست.
تشای تذست آٍسدى چگالی اٍلیِ یًَی اص هؼادلِ پَاسَى
( )2استفادُ هیضَد کِ چگالی الکتشًٍی اص هؼادلِ (ٍ )2
پتاًسیل اص هؼادلِ ( )۳1هحاسثِ هیضَد

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًطگاُ ضْیذ تْطتی
اثش تمشیةّای ػذدی ٍ خوالت حزف ضذُ کاّص هی-
یاتذ .اها ّوچٌاى تفاٍتّای کوی تِ چطن هیخَسًذ.
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ضکل  :3فشآیٌذ تمسین پشٍفایل گَسی تِ سالیتَىّای یَى-صَت

-50

غثاسی دس خؼثِ ضثیِساصی تا ، nv  4801 ، nx  1024

X

 ٍ Lx  250گام صهاًی  dt  0.01کِ A  0.2,   20

  Zi, Zi=1
T=420pi

 -5جوعبٌذی

1.1

Initial Profile (A=0.05 ,
Simulation
mKdV

فشآیٌذ تحَل یک اختالل اٍلیِ گَسی تِ سالیتَىّای
یَى-صَت غثاسی دس پالسوای غثاسی ضاهل الکتشٍىّای
تِ دام افتادُ ٍ اتشگشم ضثیِساصی ضذّ .ش چٌذ ًتایح
ضثیِساصی ٍ ػذدی] [3تا دلت خَتی دس حذ داهٌِّای
کَچک تش ّن هٌغثمٌذ ،اها هذل ضثیِساصی ًطاى هیدّذ
کِ تشای تشسسی ایي پذیذُ ًویتَاى اص تحَالت تاتغ تَصیغ
سشػت الکتشًٍی چطنپَضی کشد .تٌاتشایي اص هضیتّای
هذل ضثیِساصی تِ هذل  KdVهیتَاى تِ  -۳ػذم
استفادُ اص تمشیةّای سٍش اختالل کاّطی دس حزف
تشخی اص خوالت  -3استفادُ اص ًظشیِ خٌثطی کِ دس آى
تحَالت تاتغ تَصیغ الکتشًٍی دس ًظش گشفتِ هیضَد کِ
ّذف اصلی ایي پظٍّص ًیض هیتاضذ -2اهکاى استفادُ اص
هذل ضثیِساصی تشای داهٌِّای تضسگتش اص هحذٍدُ هذل
 KdVاضاسُ کشد.
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ضکل  :۳فشآیٌذ تمسین پشٍفایل گَسی تِ سالیتَىّای یَى-صَت
غثاسی دس خؼثِ ضثیِساصی تا ، nv  4801 ، nx  1024

 ٍ Lx  250گام صهاًی ( dt  0.01تاال) A  0.1,   20
(پاییي) A  0.05,   20

ضکل  3اثش افضایص داهٌِی پشٍفایل گاٍسی اٍلیِ سا سٍی
فشآیٌذ تمسین ضذى ًطاى هیدّذّ .واًغَس کِ هطاّذُ
هیضَد تا افضایص داهٌِ پشٍفایل گَسی ،سشػت تَلیذ
سالیتَىّا ٍ تؼذاد آًْا افضایص هییاتذ ٍ ًتایح ضثیِساصی
ٍ ػذدی اختالف لاتل هالحظِای تا ّن داسًذ کِ ایي اهش
ًویتَاًذ صشفا تِ دلیل حزف خوالت هشتثِ  2تِ تاال دس
سٍش اختالل کاّطی تاضذ .ها دس ضثیِساصی خٌثطی
خَد ًطاى دادین کِ ایي تفاٍت تؼلت حزف اثشات ًاضی اص
تحَالت تاتغ تَصیغ سشػت الکتشًٍی دس هذل KdV
(سیالی) است .تٌاتشایي تشای تشسسی ایي پذیذُ ًیاصهٌذ
استفادُ اص ضثیِساصی ٍالسَف کِ دس آى تحَالت تاتغ
تَصیغ الکتشًٍی دس ًظش گشفتِ هیضَد ،هیتاضین.
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