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 پوزیترون-الکترون کوانتومی ونی در پالسماهایمطالعه امواج سالیت
 مهدی، مومنی؛کبری، تراویده

 ضبٞشٚدِٔٛىِٛی دا٘طٍبٜ ٚ  ٌشٜٚ فیضیه اتٕی

 

 چکیده
پٛصیتشٖٚ پشداختٝ ٔی ضٛد. ثب استفبدٜ اص ٔعبدالت ٞیذسٚدیٙبٔیه وٛا٘تٛٔی دس پالسٕب -اِىتشٖٚ وٛا٘تٛٔی پالسٕبٞبیدس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ثشسسی ا٘تطبس أٛاد سبِیتٛ٘ی دس 

, ٔعبدالت دیفشا٘سیّی رفت ضذٜ حبِت ایستب دس چبسچٛة ٔشرع ٔتحشن ٔٛسد ٔغبِعٝ لشاس ٔی ٌیشد. ٘تبیذ عذدی تبحیش عذد ٔبخ ثشٚی ٚ حفؼ رٕالت غیش خغی

 . ٌشفتٝ استأىبٖ ا٘تطبس أٛاد سبِیتٛ٘ی ٔٛسد ثشسسی لشاس  حبِت وٛا٘تٛٔیٛاد سبِیتٛ٘ی سا ٘طبٖ ٔی دٞذ. ٕٞچٙیٗ دس دأٙٝ ٚ عشؼ أ
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Abstract 
 

In this paper the propagation of solitary waves in two component  quantum plasma (electron and positron) was 

studied. Using the quantum hydrodynamics model and preserving the non-linear terms, we investigate on the 

coupled differential equations for the stationary state in the moving reference frame. Numerical results show 

that amplitude and width of solitary waves change as the Much number changes. Also in the quantum case the 

possibility of solitary propagation is investigated. 

 

 

 قدمهم
( دستٝ ثضسٌی اص صٚد e-pپالسٕبٞبی اِىتشٖٚ پٛصیتشٖٚ)

ثب رشْ ٚ ثبس یىسبٖ )ٚ عالٔت ٔخبِف (  ٞستٙذ وٝ پالسٕبٞبیی 

دس سبختبس اِٚیٝ رٟبٖ ,دس ارسبْ اختشفیضیىی ٔب٘ٙذ تجبختش ٞب 

ضی پشتٛ ٌبٔب ٚ غیشٜ  ٚرٛد ,دسٞستٝ ٞبی وٟىطب٘ی فعبَ ,دس ٚاپب

ٔی تٛا٘ذ ٘بضی اص  ثشخٛسد ثیٗ رسات ثبسداس   e-pتِٛیذ صٚد . داس٘ذ

ٚیب ٘یشٚٞبی ٌشا٘طی ضتبثذاس  وٝ تٛسظ ٘یشٚٞبی اِىتشٚٔغٙبعیسی

اختشی  ثٝ عّت ذ ثبضذ. ٕٞچٙیٗ دسٔحیظ ٞبی تت ٔی ضٛ٘

ٚ یب   دس دستٍبٜ ٞبی ٕٞزٛضی  ,تططعبت فٛتٛ٘ی ثب  ا٘شطی ثبال 

ٔب٘ٙذ تٛوٛٔبن ٞب دس ثشخٛسد ثیٗ اِىتشٖٚ ٞب ثب ا٘شطی دس ٔحذٚدٜ 

Mev  صٚدe-p پالسٕبٞبی اختشفیضیىی ].1[ٔی تٛا٘ذ تِٛیذ ضٛد

ٔعٕٛال ضبُٔ اِىتشٖٚ ٞب ٚپٛصیتشٖٚ ٞب ٞستٙذ وٝ تمبسٖ ایٗ پالسٕب 

ٞب ٔیتٛا٘ذ دس حضٛس یٖٛ ٞب ضىستٝ ضٛد اٌشچٝ ٞٙٛص ٔذسن 

ٔستذِی ٔجٙی ثشحضٛس یٖٛ ٞب اعشاف ایٗ ٔحیظ ٞبی پالسٕب 

ٙذدسایٗ ثذست ٘یبٔذٜ أب ایٗ ثبٚس ٚرٛد داسد وٝ یٖٛ ٞب ٔی تٛا٘

صیبدی  ٚثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔغبِعبت[2] رٛد داضتٝ ثبضٙذٔحیظ ٞب ٚ

پٖٛ غٛست -پٛصیتشٖٚ–ٝ ای اِىتشٖٚ پیشأٖٛ پالسٕبٞبی سٝ ِٔٛف

داسای ٚیظٌی ٞبی فیضیىی وبٔال  e-pپالسٕبٞبی . [2]ٌشفتٝ است 

ٞستٙذ.حضٛس یٟٛ٘ب  ثبعج ا٘تطبس  e-iٔتفبٚتی ثب پالسٕبٞبی 

چٙیٗ  e-pسٕبٞبی أٛاری ثب فشوب٘س پبییٗ ٔی ضٛد وٝ دس پال

ٔغبِعبت ٘طبٖ دادٜ است وٝ اضبفٝ .  [3]ضٛ٘ذ أٛاری ٔٙتطش ٕ٘ی

وشدٖ یه ِٔٛفٝ )پٛصیتشٖٚ( ثٝ پالسٕب سفتبس رٕعی پالسٕب سا ثٝ 

ضذت تغییش ٔی دٞذ ثٝ عٙٛاٖ ٔخبَ ٔی تٛاٖ ثٝ تغییش دس  أٛاد 

خغی ٚ غیش خغی  اِىتشٚستبتیىی  ٚ اِىتشٚٔغٙبعیسی , ضشایظ 
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سبِیتٖٛ ٞبی  آٟ٘ب, ثشاٍ٘یختٍی ٞبی غیش خغی ٚ٘بپبیذاسی 

 ثٝ دستشسی ثٝ اخیشإٞچٙیٗ ثبتٛرٝ[4]آوٛستیىی اضبسٜ وشد.

 ثٝ دساثعبد٘ب٘ٛ،تٛرٝ ٔغبِعٝ ثٝ ٔٙذیٚعاللٝ ثسیبس پبییٗ دٔبٞبی

احشات وٛا٘تٛٔی .[5]است  یبفتٝ وٛا٘تٛٔی پالسٕبافضایص خٛاظ

رسات ٚلتی وٝ عَٛ ٔٛد دثشٚی  رسات اص عَٛ دثبی پالسٕب ثیطتش 

ثبضذ إٞیت پیذا ٔی وٙذ وٝ دس ایٗ حبِت ثب وبٞص دٔب رسات ثٝ 

سٕت تجٍٟٗ ضذٖ پیص ٔی سٚ٘ذ ٚ تبثع تٛصیع رسات اص حبِت 

دیشن ٔیُ پیذا  –والسیسىی ثٝ سٕت تبثع تٛصیع وٛا٘تٛٔی فشٔی 

شٚص رّٕٝ فطبس وٛا٘تٛٔی ثٛٞٓ دس ٔعبدِٝ حشوت ثٝ دِیُ ث ٔی وٙذ

ا٘تظبس ٔی سٚد وٝ ٔذ ٞبی رذیذی دس پالسٕبٞبی وٛا٘تٛٔی 

استفبدٜ اص  وٝ ثبسشعت فشٔی رسات احش[7-6] ثشاٍ٘یختٝ ضٛ٘ذ

ثشٚی  تٛغیف ٔی ضٛ٘ذ ٔعبدِٝ حبِت سیستٓ دس دٔبی غفش

س ایٗ [8] دیٙبٔیه پالسٕبٞبی وٛا٘تٛٔی  ٘یض ثشسسی ضذٜ است

ٚ  دس ٔحذٚدٜ فشوب٘سی پبییٗٔمبِٝ ضشایظ حذٚث أٛاد سبِیتٛ٘ی 

تبحیش پبسأتشٞبی فیضیىی حبوٓ اص رّٕٝ پبسأتش وٛا٘تٛٔی ثشٚی 

ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ احشات دس یه پالسٕبی وٛا٘تٛٔی دأٙٝ ایٗ أٛاد 

 ٛسد ٔغبِعٝ لشاس ٔی ٌیشد.ٌشٔبیی ٔ

 معادالت حاکم
دس  ٛصیتشٖٚ دسغیبة ٔیذاٖ ٔغٙبعیسیپ-ٔعبدالت دیٙبٔیىی اِىتشٖٚ

وٝ ضبُٔ ٔعبدِٝ پیٛستٍی, ٔعبدِٝ  ٔذَ ٞیذسٚدیٙبٔیىی وٛا٘تٛٔی

 تعشیف ٔی ضٛ٘ذ ثٝ غٛست صیش حشوت ٚ ٔعبدِٝ پٛاسٖٛ ٔی ثبضذ
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ثشای p ثشای اِىتشٖٚ ٞبeٚ ٔعبدَ است ثبjفٛقدس ٔعبدالت  وٝ

,2تمسیٓ ثش حبثت پال٘هب ,ٟپٛصیتشٚ٘
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pm em  

رشْ اِىتشٖٚ یب پٛصیتشٖٚ, 
jn  ٚ

ju ثٝ تشتیت چٍبِی ٚ سشعت 

فطبس ٘بضی اص رسات حشاستی ٔیجبضذ. jpٔی ثبضٙذ. حشوت رسات

رسات  ثٛٞٓ یب فطبس وٛا٘تٛٔی, پتب٘سُ ترّٕٝ آخش دس ٔعبدِٝ حشو

ثذٖٚ سا (3(,)2,)(1) تتفبدٜ اص تجذیالت صیشٔعبدالثباسٔی ثبضذ. 
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e pT T T ٔی ثبضذ ٜدٔبی رس. 

 جوابهای ایستا
xش ٔتغیش یتغیب ایست ثٝ ٔٙظٛس یبفتٗ رٛاثٟبی ٔٛضعی Mt  

سا تعشیف ٔی وٙیٓ ٚ فشؼ ٔی وٙیٓ وٝ تٕبٔی ٔتغیش ٞب ثٝ 

ٚاثستٝ ثبضٙذ
 S

u
M

C
 است وٝ دسآٖ  عذد ٔبخu سشعت

دس حذ والسیىی .ٔی ثبضذٛ٘ی ِیتبسأٛاد  ا٘تطبس 0   ّٕٝر

 ٔی ٌشدد.( وٝ ٘بضی اص احشات وٛا٘تٕی است حزف 2آخشٔعبدِٝ)

دس چبسچٛة  والسیىی یه ثعذی ثٟٙزبسضذٜ ٔعبدالت  ثٙبثشایٗ

 :ثبص ٘ٛیسی ٔی ضٛ٘ذ ثٝ غٛست صیشٔشرع ٔتحشن 
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صیرش ٘یرض اسرتفبدٜ     ضشایظ ٔرشصی اص 4-6دس ثذست آٚسدٖ ٔعبدالت 

 ضذٜ است:

    0e pu u       1e pn n    

   0   
ٔری  وٛتربی ٔشتجرٝ چٟربس    -ٚ ثب استفبدٜ اص سٚش ساً٘ثغٛس عذدی 

.دس سا ثذسرت آٚسد  4-6ٝ ٔعبدالت تٛاٖ رٛاثٟبی سبِیتٛ٘ی ٔزٕٛع

310ٔشتجٌٝٚبْ حشوت سا اص-4تب 4ص سااایٗ سٚش ثبصٜ تغییشات 

٘سجت ثرٝ  پتب٘سیُ تغییشات ٔٙحٙی ( 1 )دس ضىٌُیشیٓ.دس٘ظشٔی 

 .سسٓ ضذٜ است عذد ٔبخ ٞبی ٔتفبٚتثبصای 
 

 
0.5Mهای ثشای عذد ٔبخ  تغییشات پتب٘سیُٔٙحٙی : 1ضىُ  

0.2Mٚچیٗ()ٔٙحٙی ٘مغٝ   )ٔی ثبضذ )ٔٙحٙی تٛ پش. 

 

ٕٞبٖ عٛس وٝ اص ضىُ ٔطخع است دأٙٝ ٔٛد سبِیتٛ٘ی ثب 

آٖ ثبسیىتش ضذٜ است.    ایص عذد ٔبخ افضایص یبفتٝ ٚ عشؼافض

آحبس غیشخغی ٚپبضٙذٌی دسٔحیظ دس٘تیزٝ تعبدَ ثیٗ ِیتٖٛ ٞب بس

ِیتٖٛ ٞب ثستٍی ثٝ ایٗ داسد وٝ بتطىیُ سحبغُ ٔی ضٛ٘ذ.

َ ا٘شطی وبفی ٚفبص تعبد اختالالت اِٚیٝ ثشای یه پالسٕبی دس حبَ

ثٙبثشایٗ ثب افضایص عذد ٔبخ ا٘شطی سیستٓ ٘یض  .ثبضذ الصْ سا داضتٝ

ثب تئٛسی فیضیىی سبصٌبسی  (1ضىُ)٘تبیذ افضایص یبفتٝ است ٚ 

ٔیتٛاٖ ثباضبفٝ وشدٖ تػحیحبت وٛا٘تٕی ثٝ ٔعبدالت .داسد

ٞیذسٚدیٙبٔیه والسیىی,ایٗ ٔعبدالت سا ثشای یه سیبَ وٛا٘تٛٔی 

داد.ایٗ تػحیحبت اص ٔشتجٝ٘یضثسظ  2 هستندوبه صورت

حضورجمله .(1-3) معبدالتپتبنسیل بوهم ظبهرمی شوند

قببل بحث می مسئله ای  نبشی از آن   پبیدارینبفشبرکوانتمی و

چبرچوة مرجع متحرک شکل دیفرانسیلی معبدالت یک در ببشد. 

 .ثػٛست صیش دس خٛاٞذ آٔذ
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که 
2

2 2 22 D s

H
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 داسد٘بْ پبسأتش وٛا٘تٛٔی
e eA n ٚ

P pA nثب  9-7 ٔعبدالت یش ٔتغیش  چٍبِی ٔی ثبضٙذ.یتغ

ثٝ  .لبثُ حُ ٔی ثبضٙذچٟبس ٔشتجٝ وٛتب-بدٜ اص سٚش ساً٘استف

بیذاسی ثش٘بٔٝ دس حیٗ ارشا ثبیذ ضشایظ اِٚیٝ ثشای چٍبِی پ ٔٙظٛس

ثشای چٍبِی سا  ٔب ضشایظ اِٚیٝ.پتب٘سیُ ثذسستی ا٘تخبة ضٛ٘ذٚ

0 0.2en  ,
0 0.2pn ُ0ٚ ثشای پتب٘سی  ا٘تخبة

 اعذاد اصایٝ ثثٝ  ٘سجتپتب٘سیُ  .تغییشات(2)دس ضىُ.ٕ٘ٛدیٓ

0.5Mٔبخ  ٚ0 . 8M  ٚ0.01وٛا٘تٕیپبسأتشH ٘طبٖ سا

 ٔی دٞذ.

0.5Mیٔٙحٙی تغییشات پتب٘سیُ ثشای عذد ٔبخ ٞب  : 2ىُض   

0.8M٘مغٝ چیٗ(ٚ )ٔٙحٙی   ( ٚ )وٛا٘تٛٔی پبسأتشٔٙحٙی تٛ پش 

0.01H   ٘طبٖ ٔی دٞذسا.                                               

       

ثضسي دس  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ عٛس وٝ ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد یه پبِس سبِیتٖٛ

40  وٝ ٔبوضیٕٓ  سخ ٔی دٞذ ٚ ٘سجت ثٝ حبِت والسیىی
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0دأٙٝ ٔٛد سبِیتٛ٘ی آٖ دس   ٖٔی ثبضذیه ربثزبیی دس آ

ٞبی وٛچىتش ٘ٛسب٘بت وٛچه دس پتب٘سیُ دسدیذٜ ٔی ضٛد.

ثب افضایص  ,ضشایظ اِٚیٝ یىسبٖحت تٕٞچٙیٗ ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد. 

یبثذ  وٝ ٘طبٖ دٞٙذٜ وبٞص ا٘شطی وبٞص ٔی  دأٙٝعذد ٔبخ 

 تغییشات (3)ىُدس ض]8[سیستٓ دس حبِت وٛا٘تٛٔی ٔی ثبضذ

ٕیوٛا٘ت پبسأتشٞبی ٔمبدیش ٔختّف ثشایثٝ ٘سجت پتب٘سیُ 

0.01H ,0.0105H ,0.011H ,0.5M  ٓسس

ٕٞب٘غٛس وٝ ٔطبٞذٜ ٔی ضٛد دسضشایظ اِٚیٝ یىسبٖ, ثب  ضذٜ است.

وٝ ایٗ  افضایص پیذا ٔی وٙذٔٛد غیش خغی دأٙٝ  Hافضایص

 .افضایص  ٘بضی اص افضایص احشات پبضٙذٌی دس سیستٓ ٔی ثبضذ

ٔی تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ دس چٍبِی  Hاص ساثغٝ غشیح  ٕٞچٙیٗ

وٝ  ذافضایص ٔی یبث Hٞبی ثبال ٚ دٔبٞبی پبییٗ پبسأتش وٛا٘تٛٔی 

دس ایٗ حبِت سیستٓ ثٝ حبِت ٞبی تجٍٟٗ ٘ضدیه تش ضذٜ ٚ 

أٛاد ثب دأٙٝ ثضسي ثشاٍ٘یختی  ٚ سٕت پبیذاسی ثیطتشٝ پالسٕب ث

 .ٔیُ پیذا ٔی وٙذ

01H.وٛا٘تٛٔی ثٝ اصای ضشایتپتب٘سیُ تغییشات ٔٙحٙی :3ضىُ  

0.0105H(,خظ چیٗ ٔٙحٙی) (ٗٔٙحٙی ٘مغٝ چی )0.011H 

0.5Mٔٙحٙی تٛپش( عذدٔبخ )   ٖدٞذ. ٔی٘طب 

 

 نتیجه گیری

 ایٗ ٔمبِٝ تبحیش عذد ٔبخ ٚ پبسأتش وٛا٘تٛٔی ثشٚی پالسٕبٞبی  دس

ثشسسی ضذٜ دس دٚ حبِت والسیىی ٚ وٛا٘تٛٔی  پٛصیتشٖٚ-اِىتشٖٚ

ثب افضایص عذد ٔبخ دس پالسٕبٞبی والسیىی ا٘شطی سیستٓ  است.

٘تیزٝ دأٙٝ أٛاد سبِیتٛ٘ی افضایص پیذا ٔی وٙذ ٘تیزٝ ای وٝ  سٚد

دس پالسٕبٞبی وٛا٘تٛٔی ثشلشاس ٕ٘ی ثبضذ. دس پالسٕبٞبی وٛا٘تٛٔی 

ثب افضایص عذد ٔبخ دأٙٝ غیش خغی أٛاد ثشاٍ٘یختٝ ضذٜ وبٞص 

تب ٔمذاس ٔطخػی ٕچٙیٗ ثب افضایص پبسأتش وٛا٘تٛٔی ٔی یبثذ. ٞ

دس ٔىب٘یه یبثذ. ٞبی ثشاٍ٘یختٝ ضذٜ افضایص ٔیی سبِیتٖٛا٘شط

ثشای رسات ثٝ داْ  وٛا٘تٛٔی ثٝ دِیُ پبضٙذٌی تبثع ٔٛد )ثٝ رض

افتبدٜ دسٖٚ تبثع ٔٛد( تطىیُ ٚپبیذاسی سبختبسٞبی سِٛیتٛ٘ی پبیب 

ٝ احشات وٛا٘تٛٔی ٔب٘ع ثٝ داْ أىبٖ پزیشٕ٘ی ثبضذ.ثٝ دِیُ ایٙى

ٔیشٚد وٝ ٔیشایی  افتبدٖ رسات دسٖٚ تبثع ٔٛد ٔی ضٛ٘ذ,ا٘تظبس

حتی ثشای صٔبٖ ٞبی ثضسٌتش اص صٔبٖ رٟص رسات ٕٞچٙبٖ  ال٘ذائٛ

اصِحبػ فیضیىی احشات وٛا٘تٛٔی ٔشثٛط ٔی ضٛ٘ذ ثٝ ثشلشاس ثبضذ.

ب یه پذیذٜ تُٛ٘ ص٘ی وٛا٘تٛٔی : رسات ثٝ داْ افتبدٜ دسٖٚ ٔٛد ث

ا٘شطی  احتٕبِی دٚثبسٜ ثٝ داْ ٔی افتٙذ حتی اٌشا٘شطی آٟ٘ب وٕتش اص

چبٜ پتب٘سیُ ٔٛد ثبضذ.صٔب٘یىٝ چبٜ پتب٘سیُ ٘یضخیّی وٓ عٕك ثبضذ 

ٞیچ حبِت وٛا٘تٛٔی ٔمیذی ٕ٘ی تٛا٘ذ دسٖٚ آٖ ٚرٛد داضتٝ 

سبِیتٖٛ ٞبی پبیذاس  ٘تیزٝ تعبدَ ثیٗ   QHDثبضذ.دس ٔذَ 

 پتب٘سیُ اِىتشٚاستبتیىی خٛدسبصٌبس ٔٛحش ٚفطبسوٛا٘تٛٔی ٞستٙذ.
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