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چکیده

انتشار سالیتونهای یونـصوتی متراکم (مثبـ)

رییـ( (می)ـی یر یـس سی ـتم

پالسمای چیدجزئی شامل یونهای مثب) می)ی الکتر نها بررسی شده اس).

معایلۀ کورته گـی ری )𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾( برای سی تم پالسمای چیـدجزئی نوشـته شـد.
سپس با است)ایه از ر ش تجزیه آی مین )𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴( به حل معایلـۀ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 پریاختـه

جواب سالیتونی این معایله به یس) آمد .همچیـین تـثییر پارامترهـای متتفـا از

یبیل غفظ) یون می)ـی )𝑟𝑟(

سـرت) )𝜈𝜈( بـر ر ی امـواس سـالیتونی مـوری نظـر

بررسی شد .نتایج نشان مییهید برای مد سـری سـالیتونهـای یـونـصـوتی یـس
غفظ) بحرانی از یـونهـای می)ـی ) 𝑐𝑐𝑟𝑟(

جـوی یاری کـه یر مدـاییر کمتـر از آن

سالیتونهای متراکم یر مداییر بیشتر از مددار بحرانی سالیتونهای ریی( حضور

یارند که هر ی ی این سالیتونها با است)ایه از معایلـۀ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 توصـیا مـیشـوند.
1
2

شیاسه ییجیتال (10.22051/jap.2018.14040.1068 : DOI

گر ه فیزیس یانشکدة تفوم پایه یانشگاه شاهد تهران ایران.
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همچیین با یاب) بوین غفظ) با افزایش سرت) یامیـۀ سـالیتونهـای متـراکم

ریی( افزایش یافته پهیای آنها کاهش مییابد.

واژههای کلیدی :سالیتونهای متراکم ریی( سـالیتون یـونـصـوتی معایلـۀ
 KdVر ش تجزیۀ آی مین.

 .1مقدمه
انتشار امواس غیرخطی یر پالسما م ئفۀ مهمی یر مطالعۀ فیزیس پالسماس) [ .]2 1ایـن امـواس بـا
است)ایه از معایالت یی)ران یل غیرخطـی مانیـد معایلـۀ ) ]3[KdV (Korteweg-de Vriesتوصـیا

میشوند یارای جواب سالیتونی میباشد.

سالیتونها یارای یژگیهای غیرخطی میباشید که میتوانید یر محیط غیرخطی انتشـار یابیـد

یر ای تشکیل سالیتون نتیجۀ تعایل بین پاشیدگی غیرخطی) محیط اس) که یر نتیجۀ آن شکل

سرت) امواس سالیتونی یر حین انتشار بعد از برخوری با امواس سالیتونی ییگر ح)ظ میشوی [.]4
اشیمی

1

تانیوتی 2برای ا

توصیا کریند [.]5

لـین بـار سـالیتونهـای یـونـصـوتی را بـا اسـت)ایه از معایلـۀ KdV

یر آزمایشگاه یر یس آزمایش جدید آیکزی

3

همکارانش برای ا لـین بـار سـالیتونهـای

یونـصوتی را با است)ایه از یستگاه پالسمایی ی بل مشاهده کریند [.]6

ناکامورا 4سالیتونهای یونـصوتی را با است)ایه از یس باریکـۀ یـونی یر سی ـتم پالسـمای سـه

جزئی به طور تجربی بررسی کری [ .]7به طور کفی سالیتونهای یونـصوتی توسط محددان زیـایی

به طور نظری تجربی بررسی شده اس) یر بتشی از ایـن مطالعـات نشـان یایه شـده اسـ) کـه

جوی یون می)ی [8ـ ]13ندـش تمـدهای را یر ناپایـداری سـالیتونهـای یـونـصـوتی ای)ـا مـیکیـد

[13ـ .]18همچیین نشان یایه شده اس) که یس غفظ) بحرانی )  (rcبـرای یـونهـای می)ـی جـوی

یاری که یر این غفظ) ضریب جمفـۀ غیرخطـی یر معایلـۀ  KdVکـاهش یافتـه بـه سـم) صـ)ر

میر ی .یر این صورت سـالیتونهـا بـا اسـت)ایه از معایلـۀ اصـال

شـدة  KdVیعیـی معایلـۀ mKdV

توصیا میشوند که این معایله مراتـب بـاالتر غیرخطیـ) را توصـیا مـیکیـد [ .]20 19معایلـۀ
 mKdVیارای یس جواب سالیتونی اس) که م تدل از تالم) اختالل بویه نشانیهیدة این اس)
1

Washimi
Taniuti
3
Ikezi
4
Nakamura
2
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که هر ی سالیتون متراکم ریی( می توانید به طور همزمان یر چیین پالسمایی حضور یاشته باشید

چیین سالیتونهایی سالیتونهای  mKdVنامیده میشوند یر آزمایشهای زیایی که با اسـت)ایه از
اضافه کرین  SF6به پالسمای گاز آرگون انجام شدهاند مشاهده شده اس) [.]22 21

هدف کفی این مداله بررسی تثییر پارامتر غفظ) یون می)ی ) (rسرت) ) (νیر انتشـار امـواس

سالیتونی با حل معایلۀ  KdVبا است)ایه از ر ش تجزیۀ آی مین ) (ADMاس).

این مداله یر این بتشها تیظیم شده اس) :بتش ا ل معرفی؛ بتش ی م تئوری کـار ارائـۀ

ر ش حل؛ بتش سوم بررسی سالیتونهای یونـصـوتی متـراکم رییـ( بـرای سی ـتم پالسـمایی

متشکل از  Ar + , F −؛ بتش پایانی شامل نتایج اس).

 .2تئوری و ارائۀ روش حل
جه) بررسی سالیتونهای متراکم ریی( محیطی پالسمایی که شامل الکتر نهایی با تـاب توزیـ

ماک ولی یونهای مثب) همچیین یونهای می)ی اس) یر نظر میگیریم معایلۀ حـاکم بـر ایـن

پالسما یر متتصات یکارتی یس معایلۀ یی)ران یل غیرخطی اس) .این معایلۀ یی)ران یل غیرخطی

eϕ
 (Ψ = kTامواس با طول موس بفید هیگامی که ن ب) یمـای یـون
برای آش)تگی کمیامیه )≪ 1
e

به الکتر ن ص)ر باشد ( T=0یر پالسمای چیدجزئی با یونهای می)ی به صـورت زیـر اسـ) [19

]24 23
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) (2αh + βh2

= D2

یر ر ابط باال  rغفظ) یون می)ی  μن ب) جرم یون می)ی به یون مثب)  Tن ب) یمای یون به

الکتر ن  νسرت) سالیتون  hیامیۀ سالیتون  Dپهیای سالیتون اس) .یر اییجا فـر

شـده اسـ)
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eϕ
δn
 Ψ = kTبهنحوی که  δneچگالی الکتر ن اختاللی
که الکتر نها تاب توزی بُفتزمیی یارند = e
n
e

میباشد.

e

زمانی که غیرخطی) محیط زیای نباشد ) (β ≪ 1با تدریب ب یار خوبی میتـوان یر معایلـۀ (1

از جمفۀ سوم یر مدابل جمفۀ ی م صرف نظر کری .بیابراین معایلۀ ( 1به صورت زیر کاهش یافتـه
معایلۀ  KdVنامیده میشوی []23 19

3

(8

∂Ψ
∂Ψ ∂ Ψ
+ 6αΨ
+
=0
∂t
∂x ∂x 3

این معایله جواب سالیتونی یاری.

چیدین ر ش جه) حل معایالت یی)رن یل غیرخطی بهکار گرفتـه مـیشـوی کـه از آن جمفـه

میتوان به ر ش تجزیۀ آی مین [25ـ ]29ر ش اختالل هموتوپی30[ 1ـ ]32ر ش تکرار ریشی

[ ]33اشاره کری .یر این مداله معایلۀ  KdVرا با است)ایه از ر ش تجزیۀ آی مین حل کـریه یکـی
از جوابهای سالیتونی این معایله را به یس) میآ ریم.
(9

شرط ا لیۀ زیر جه) حل معایلۀ ( 8به ر ش تجزیۀ آی مین یر نظر گرفته میشوی

که یر آن طب( رابطههای (6
به یس) میآیید

(7

با فر

4h(ex⁄D )2
((ex⁄D )2 + 1)2
غیرخطی) ضعیا ) D h (β ≪ 1به صـورت زیـر
= )Ψ(x, 0

ν
2
=h
= , D2 h
2α
α

(10

طب( ر ش تجزیۀ آی مین برای 𝛹𝛹 یس سری به صورت زیر یر نظر میگیریم

(11

)Ψ(x, t) = ∑ Ψn (x, t
n=0

معایلۀ ( 8را میتوان به صورت زیر نیز نوش)

Ψt + 6αΨΨx + Ψxxx = 0

(12

شکل اپراتوری معایلۀ ( 12به صورت زیر نوشته میشوی

(13

 L−1به صورت زیر تعریا میشوند
اپراتور  Ltمعکوس آن t

(14

∞

Lt Ψ + 6αΨΨx + Ψxxx = 0
t

= ∫(. )dt
0

L−1
) t (.

∂
= Lt
,
∂x

Homotopy perturbation method

1
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 L−1به ی طرف معایلۀ ( 13یاریم
با اِتمال اپراتور معکوس t
(15

−1
−1
L−1
t Lt Ψ(x, t) = −6αLt ΨΨx − Lt Ψxxx

(16

−1
Ψ(x, t) − Ψ(x, 0) = −6αL−1
t ΨΨx − Lt Ψxxx

پس از اِتمال اپراتور معکوس معایلۀ ( 15به شکل زیر نوشته میشوی
با تعریا ر ابط

(17

ΨΨx = F(Ψ(x, t)) ,
∞

F(Ψ(x, t)) = ∑ An
n=0

میتوان معایلۀ ( 16را به صورت زیر نوش)
(18

با جایگذاری رابطههای (9

(19

∞

−1
Ψ(x, t) = Ψ(x, 0) − 6αL−1
t (∑ A n ) − Lt Ψxxx
n=0

( 11یر رابطۀ ( 18یاریم
∞

4h(ex⁄D )2
− 6αL−1
) t (∑ An
((ex⁄D )2 + 1)2
n=0

xxx

∞

− L−1
))t (∑ Ψn (x, t

= )∑ Ψn (x, t

n=0

n=0

Ψnها با است)ایه از ر ابط بازگشتی به صورت زیر نوشته میشوند

(20

,k ≥ 0

∞

∞

− L−1
))t (∑ Ψn (x, t
n=0
xxx

2

) 4h(ex⁄D
= )Ψ0 (x, t
((ex⁄D )2 + 1)2
∞

−6αL−1
) t (∑ An
n=0

= )Ψk+1 (x, t

 Anچیدجمفهایهای آی مین نامیده میشوی که برای تبارت غیرخطی ) F(Ψمیتواند با رابطۀ زیـر

بیان شوی

(21

,

فرمول ( 21را میتوان به صورت زیر نیز سایه کری بـا فـر

n

λ=0

1 dn
]) [F (∑ λi Ψi
n! dλn
n=0

= An

… n = 0,1,2,

اییکـه تـاب ) F(Ψغیرخطـی اسـ)

بیابراین با است)ایه از معایلۀ ( 21چیدجمفهایهای آی مین به صورت زیر به یس) میآیید

(22

1 3 ‴
… Ψ F (Ψ0 ) ,
3! 1

) A0 = F(Ψ0
) A1 = Ψ1 F ′ (Ψ0
1
) A2 = Ψ2 F ′ (Ψ0 ) + Ψ12 F ″ (Ψ0
!2

+ Ψ1 Ψ2 F ″ (Ψ0 ) +

) Ψ3 F ′ (Ψ0

= A3
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بیابراین زمانی که تبارت غیرخطی به صورت  F(Ψ) = ΨΨxباشد آنگاه معایلۀ ( 22به صورت

زیر به یس) میآید
(23

𝑥𝑥= Ψ0 Ψ0
= Ψ0𝑥𝑥 Ψ1 + Ψ1𝑥𝑥 Ψ0
= Ψ0x Ψ2 + Ψ1x Ψ1 + Ψ2x Ψ0
= Ψ0x Ψ3 + Ψ1x Ψ2 + Ψ2x Ψ1 + Ψ3x Ψ0
… … = Ψ0x Ψ4 + Ψ1x Ψ3 + Ψ2x Ψ2 + Ψ3x Ψ1 + Ψ4x Ψ0 ,

با محاسبۀ Anها جایگذاری آنها یر رابطۀ ( Ψn 20ها به صورت زیر تعیین میشوند
2

(24

2

2
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2

][(ex⁄D )4 − 6(ex⁄D ) + 1] [((ex⁄D ) − 1
{
+
… } t2 ,
((ex⁄D )2 + 1)4
((ex⁄D )2 + 1)4

با جایگذاری رابطۀ ( 24یر رابطۀ ( 11یاریم

(25
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2
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− 1)ν
+
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2

= )Ψ(x, t

2

][(ex⁄D )4 − 6(ex⁄D ) + 1] [((ex⁄D ) − 1
{
+
… … } t2 ,
((ex⁄D )2 + 1)4
((ex⁄D )2 + 1)4

اگر جمالت بعدی را یر رابطۀ ( 24محاسبه کریه به رابطۀ ( 25اضـافه کیـیم یر مـییـابیم کـه

رابطۀ ( 25ب ط تبارت زیر اس)
(26

ξ = x − νt

x − νt
( Ψ = hsech2
),
D

رابطۀ ( 26جواب ییی( معایلۀ ( 8بویه با جواب بهیسـ)آمـده از طریـ( پتان ـیل سـاگدیا یر

مرج [ ]15مطابد) کامل یاری.

 .3بررسی سالیتونهای متراکم و رقیق
شکل  1نمویار تغییرات یامیۀ سالیتون را بر ح ـب غفظـ) یـون می)ـی بـرای پالسـمای متشـکل از

 Ar + , F −نشان مییهد .با توجه به شکل  1یر مییابیم که یر غفظ) خاصی (همان غفظ) بحرانـی

)  (rcنمویار تبدیل به خط تمویی میشوی که این موضوع نشانیهیدة آن اس) که یر این غفظ)
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یس مددار بحرانی از یونهای می)ی جوی یاری .به تبارت ییگر یر این ندطۀ بحرانی سالیتونها را

نمیتوان با است)ایه از معایلۀ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 توصیا کری زیرا یر این غفظ) ضریب غیرخطیـ) یعیـی  αیر

معایلۀ  KdVص)ر میشوی .با یی) یر شـکل  1یر مدـاییر کمتـر از غفظـ) بحرانـی سـالیتونهـای

متراکم یر مداییر بیشتر از آن سالیتونهای ریی( را یاریم که هر ی ی این سالیتونها با اسـت)ایه از

معایلۀ  KdVتوصیا میشوند .یر غفظ) بحرانی یونهای می)ی )  (r = rcسالیتونهـای متـراکم

ریی( همزمان حضور یارند که این سالیتونها با است)ایه از معایلۀ تعمیم یافته  KdVکه به اصـطال

سالیتونهای  mKdVنامیده مـیشـوند توصـیا مـیشـوند .همچیـین مشـاهده مـیشـوی کـه یامیـۀ

سالیتونهای متراکم با افزایش غفظ) یون می)ی افزایش مییابد برای سالیتونهای ریی( با افزایش
غفظ) یون می)ی بزرگی یامیه کاهش مییابد.

شکل  .1تغییرات یامیه ) (hبرح ب غفظ) یون می)ی ) (rبرای .ν = 0.01 μ = 0.476

شکل  .2تغییرات یامیه ) (hپهیای ) (Dسالیتون متراکم بر ح ب مکان ) (xبرای
 r = 0.01یر سرت)های متتفا .μ = 0.476
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شکل  .3تغییرات یامیه ) (hپهیای ) (Dسالیتون متراکم بر ح ب مکان ) (xبرای
 r = 0.04یر سرت)های متتفا .μ = 0.476

یر شکلهای 2ـ 5تغییرات یامیه پهیای سالیتون متراکم یر غفظ)های متتفـا

یر هـر غفظـ)

برای سرت)های متتفا رسم شده اس) .همانطور که از نمویارها مشتص اس) با افزایش غفظ)

یامیۀ سالیتونها افزایش مییابد پهیای سالیتونها یاب) میماند.

شکل  .4تغییرات یامیه ) (hپهیای ) (Dسالیتون متراکم بر ح

ب مکان ) (xبرای r = 0.06

یر سرت)های متتفا .μ = 0.476
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شکل  .5تغییرات یامیه ) (hپهیای ) (Dسالیتون متراکم بر ح

ب مکان ) (xبرای r = 0.09

یر سرت)های متتفا .μ = 0.476

همچیین با توجه به نمویارها یر هر غفظ) با افزایش سرت) سالیتون یامیۀ سالیتون افزایش مییابد

پهیا کاهش می یابد که این افزایش یامیه کاهش پهیا با توجه به خاصی) اساسی سالیتون یعیـی

تعایل بین پاشیدگی غیرخطی) اس).

شکل  .6تغییرات یامیه پهیای سالیتون ریی( بر ح ب مکان ) (xبرای  r = 0.2یر
سرت)های متتفا .μ = 0.476
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شکل  .7تغییرات یامیه پهیای سالیتون ریی( بر ح ب مکان ) (xبرای  r = 0.4یر
سرت)های متتفا .μ = 0.476

یر شکلهای 6ـ 9تغییرات یامیه پهیای سالیتونهای ریی( یر غفظ)های متتفا

یر هر غفظ)

برای سرت)های متتفا رسم شده اس) .همانطور که یر شکلهای 6ـ 9مشتص اس) با افـزایش

غفظ) تا مددار مشتصی از غفظ) یون می)ی بزرگی یامیه کاهش مـییابـد از آن مدـدار بـه بعـد

کمی افزایش مییابد.

شکل  .8تغییرات یامیه پهیای سالیتون ریی( بر ح ب مکان ) (xبرای  r = 0.6یر
سرت)های متتفا .μ = 0.476
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شکل .9تغییرات یامیه پهیای سالیتون ریی( بر ح ب مکان ) (xبرای  r = 0.8یر
سرت)های متتفا .μ = 0.476

با توجه به شکلهای 6ـ 9پهیای سالیتونها یر غفظ)های متتفا یاب) میمانـد .همچیـین بـا یابـ)

بوین غفظ) با افزایش سرت) بزرگی یامیه افزایش یافته پهیا کاهش مییابد.

 .4نتایج
یر ابتدا با معرفـی ر ش تجزیـۀ آی مـین بـه حـل معایلـۀ کورتـه گــی ری پـریاختیم جـواب

سالیتونی این معایله را به یس) آ رییم .سپس جواب سالیتونی بهیس)آمده را بررسی کرییم یر

یافتیم که برای مد سری سالیتونهای یون صوتی یس غفظ) بحرانی از یونهای می)ی جـوی یاری

که یر مداییر کمتر از این غفظ) بحرانی سالیتونهای متراکم را یاریم که یامیۀ این سالیتونهـا بـا
افزایش غفظ) یون می)ی افزایش مییابـد .همچیـین مشـتص شـد کـه یر مدـاییر بیشـتر از غفظـ)

بحرانی یونهای می)ی سالیتونهای ریی( حضور یارند که بزرگی یامیۀ این سالیتونهـا بـا افـزایش
غفظ) یون می)ی کاهش مییابد .یر غفظ) بحرانی سالیتونهـای متـراکم رییـ( همزمـان حضـور

یارند که این سالیتونها با است)ایه از مراتب باالتر غیرخطی) یعیی با اسـت)ایه از معایلـۀ تعمـیمیافتـۀ

کورته گـی ری توصیا میشوند .همچیین با یاب) بـوین غفظـ) بـا افـزایش سـرت) یامیـۀ
سالیتونهای متراکم ریی( افزایش یافته پهیای آنها کاهش مییابد.
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