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Abstract 

In this study, the motions of slow electrons in air and nitrogen with it's 
mixtures are studies by details. We solved numerically Boltzmann transport 
equation to calculate the parameters E, Vd

 and D/µ have been possible to deduce 
expression empirical formula from which may be derived the drift velocity, 
collisional frequencies, electronic temperature and mean energy loss per collision. 
These results applied to the ionosphere allow electronic collisional frequencies to 
be ready found in the ionosphere below 94 km, from the pressure of the air. The 
collision cross-sections of the molecules of air and nitrogen when the electronics 
temperature is less than about 2600°K. 

The addition results are presented for electrons drifting through air in a steady 
state of motion under the action of the electric field, such as, KT, U, Q, Q0, ω, 
ω/P,η, ηKT , and W/D for both Maxwell and Druyvesteyn distribution laws. This 
parameters are graphically as a functions for their variables. 

The results appeared excellent agreements with the experiments and 
theoretical data.   
Keywords: Boltzmann transport equation, electron energy distribution, interaction 

of radio waves. 
    

تطبيقھا في طبقة إمكانية لحركة ا�لكترونات البطيئة في الھواء و تطبيقية اتدراس
  يونسفيرا 

  الخ�صة
الھواء وغاز النيتروجين م�ع  ، تمت دراسة حركة ا�لكترونات واطئة الطاقة فيفي ھذا العمل

�زيج��روجي( (Ar + N2)     م��ون+  ننيت��ة ) آرك��ل معادل��&ل ح��ن خ��ال ا)م��ددياً بلنتق��ان ع�ولتزم
لحساب المجال الكھربائي، سرعة انجراف ا�لكترونات والطاقة المميزة ل-لكترونات، وم�ن خ�&ل 

لكترون�ات ودرج�ة الح�رارة لحس�اب الت�ردد التص�ادمي ل- وض�عيةھذه المعلمات تم اس�تنتاج ع&ق�ة 
  .ا�لكترونية ومعدل الطاقة المفقودة ل-لكترونات عند كل تصادم مع جزيئات الوسط

فير التي تس�مح بت�رددات تص�ادمية إلكتروني�ة ف�ي سطبقة ا:يون فيتم تطبيق ھذه النتائج أع&ه 
مية لجزيئ�ات المق�اطع العرض�ية التص�اد. كيل�ومتر، م�ن ض�غط الھ�واء 94نسفير )رتفاع دون وا:ي

  .كلفندرجة  2600 ھا بحدوداقل من درجة حرارةما تكون الھواء والنيتروجين عند
في ھذا البحث أيضاً حس�اب معلم�ات إض�افية أخ�رى )نج�راف ا�لكترون�ات خ�&ل الھ�واء تم 

لحال�ة ك�ل م�ن  W/Dو  KT ،U ،Q ،Q0 ،ω ω/P, ،η ،ηKTتحت تأثير المجال الكھربائي مثل 
����ع الس���انوني توزي���تنلرع ق���ويل ودروفس���دوال أزاء . ماكس���مھا ك���ائج ورس���ذه النت���ة ھ���ت جدول��تم

  .أظھرت ھذه النتائج عند مقارنتھا مع المعطيات العملية والنظرية المنشورة تطابقاً جيداً .متغيراتھا
 
 
 


