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ارانتشبرخنثیذراتوغبارذراتبینبرخوردهایاثرمطالعۀبهپژوهشایندر

-بهیالکترونباریکۀحضوردروغباریپالسماییکدرغباریصوتیامواجخطی

هایونیوهاالکترونکهایمکردهفرض.شودمیپرداختهمستقلمولفۀیکعنوان

هایدانهتدرشدینامیککهدرحالیکنندمیتبعیتبولتزمنیهایتوزیعازپالسما

آمدهتدسبهپاشندگیروابط.گرددمیتوصیفهیدرودینامیکیمعادالتباغباری

ربعالوهغباری،صوتیمدهایخطیانتشاردینامیککهدهندمینشانوضوحبه

.داردقویبستگیبرخوردپارامترهایبهالکترونی،باریکۀهایویژگیازمتأثرشدن

امواجازدستهاینقطعنهایتاًوغباریصوتیموجمیراییباعثغبارذراتبرخورد

صوتیامواجمیراییآهنگکهدهندمینشانچنینهمماهاییافته.گرددمی

باریکۀیچگالافزایش.داردبستگیالکترونیباریکۀچگالیوموجطولبهغباری

ربعالوه.شوندمیموجمیراییآهنگشتابموجببلندترموجطولیاوالکترونی

طوربهغباریصوتیامواجدینامیکدهندکهمینشانعددیمحاسباتآن

.کندمیتغییرغباربارعالمتبامعناداری

چکیده

یتوجهقابلرشدمختلفهایزمینهدرپالسمادانشازاستفادهاخیرسال هایدر

اتم ها،باالکترون هابرخوردمتعددکاربردهایبهتوانمیازجملهاست؛داشته

نچنیهمپالسماها.کرداشارهپاییندمایپالسماهایدرسطوحویون هامولکول ها،

قراریعوساستفادهموردپزشکیونانوموادساختحکاکی،براینیمه رسانادرصنعت

جامدذراتازاضافیجزءیکحاویاغلبوخالصندرتبهپالسماها.[1]می گیرند

صورتهبغبارذرات.می شودگفته"غبار"آنبهکه،هستندمیکرونابعادبامایعیا

ازسیاریبدرچنینهم.دارندکنشبرهمپالسمااجزاءدیگرباوشدهباردارالکتریکی

وستاره ایبینفضایسیاره ای،سحابی هایسیاره ای،حلقه هایمانندفضانقاط

غبارذراتوجودبه دلیل.[2]دارندوجودغباریهایدانهدرشتدنباله دار،هاله های

هایمسیستمیزانبهغباریپالسماهاییون ها،والکترون هاخنثی،مؤلفه هایباردار،

ومیکروناندازه هایباباردارغبارذراتحضور.شوندمیگرفتهنظردرجزئیچند

سبب،غباریپالسمایتشکیلبرایپالسمایکاجزایدیگرکناردرمیکرونزیر

کهامواجاین.شودمیپایینبسامدباامواجیانتشاروموجانتشارشرایطیافتنتغییر

طرفیاز.[3]شوندمینامیدهغبارصوتیامواجهستند،مکانیکیامواججنساز

بارداراتذربینبرخوردودستگاهمرزهایبامرتبطآثارشدهمنتشرگزارشاتمطابق

رااریغبپالسمایامواجپراکندگیخواصتوجهیقابلطوربهمی تواندخنثیذراتو

غبارامواجپاشندگیرابطۀدرهاپژوهشازبخشیروایناز.[4]دهدقرارتأثیرتحث

-دادهازاستفادهباآندرکهدارد،اختصاصخنثی-غباربرخوردهاینقشبهصوتی

روابطومیراییآهنگدبای،طولبار،غباری،پالسمایبسامدبهمربوطتجربیهای

دهندیمقراربررسیموردغباریپالسماییکبرایراسیالبرمبتنیپاشندگی

داربارذراتهایباریکۀانتشاروحضوربرحاکمفیزیکگذشته،هایدههطی.[5]

تحولومحیطیونشدرهاآنبرجستۀنقشوپالسماهادرالکترونیباریکۀویژهبه

مطالعاتواستبودهفیزیک دانانتوجهموردموضوعاتازپالسماساختارهای

هایباریکه.استشدهگزارشوانجامزمینهایندرایتوجهجالبوگسترده

هایویژگی.دارندپالسماییساختارهایتحولوتغییردرمهمینقشالکترونی

وترکیباتیرتغیبهمنجرکهالکترونیباریکۀهایمشخصهتغییربامی توانراپالسما

امواجدگیپاشنرابطۀبررسیلذا.کرداصالحشوند،میالکتریکیتخلیۀپارامترهای

ورحضدرغیربرخوردیوبرخوردیایمؤلفهچندپالسماییکدربسامدکمغباری

قبلیکارهایدر.[6]استاهمیتحائزبسیارفیزیکیدیدگاهازالکترونیباریکۀیک

بررسیدمورپالسمایکدرالکترونیباریکۀحضوردرغباریمکانیکیامواجانتشار

امواجدینامیکبرباریکهمؤثرنقشمؤیدپیشینشدهانجاممطالعۀ.گرفتقرار

ذراتحرکتتحولوتعریفدربرخوردهامؤثرنقشبهنظر.[7]استبودهغباری

اریغبپالسماییکدرغباریمکانیکیامواجانتشاردینامیکبررسیپالسما،

نایدرروایناز.بودخواهدتوجهجالببسیارالکترونیباریکۀشاملبرخوردی

غباریصوتیامواجبرحاکمپاشندگیروابطوشدهپرداختهموضوعاینبهتحقیق

.استگرفتهقراربحثموردواستخراج

مقدمه

شامل،غباریصوتیمدهایخطیانتشاربرهابرخورداثربررسیبهتحقیقایندر
دادند،نشاناتمحاسبنتیجه.شدپرداختهمثبتومنفیغباربارباالکترونیباریکۀ

.شودمیامدبسکممکانیکیامواجانتشاردینامیکتغییرباعثبرخوردپارامترکه
نیزبرخوردپارامترکاتد،پتانسیلوباریکههایالکترونچگالیبرعالوهبنابراین

هاسیبرر.داردبرعهدهغباریصوتیمدهایخطیانتشاردرکنندهتعییننقشی
واسترتمحسوسبرخوردهانقشالکترونی،باریکۀچگالیافزایشبادادند،نشان

یشافزاباشده،انجامعددیمحاسباتمطابقآنبرعالوه.افتدمیاتفاقمیرایی
در.دهدمیرختریکوچکبرخوردیپارامتردرقطعوتقویتمیراییموج،طول

منفی،غبارشاملپالسماهایبامقایسهدرومثبت،غبارشاملپالسماهای
درقطعودارندغباریصوتیامواجمیراییدرتریرنگکمنقشبرخوردها
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