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АНОТАЦIЯ

Павлинюк О. Р. Лазерно-iндукованi поверхневi структури та вплив транс-

порту поверхневого заряду на електрогiдродинамiчнi явища. —Квалiфiка-

цiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математи-

чних наук за спецiальнiстю 01.04.02 — теоретична фiзика. —Київський на-

цiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2021.

Лазерно-iндукованi перiодичнi поверхневi структури (ЛIППС) утворю-

ються на поверхнях металiв, дiелектрикiв та напiвпровiдникiв внаслiдок

дiї фемтосекундних лазерних iмпульсiв. Окрiм структур з перiодом, по-

рiвнянним з довжиною хвилi випромiнювання, також утворюються стру-

ктури з набагато меншим перiодом. Кiлькiснi характеристики генерування

наноструктур за допомогою фемтосекундного лазерного випромiнювання

ще не дослiдженi досконало та потребують подальшого уточнення. Проте,

вже зараз активно пропонуються рiзноманiтнi областi застосування нано-

структур, що формуються таким способом, для рiзних прикладних задач.

Електромагнiтне поле вiдiграє ключову роль у технологiях, якi дозво-

ляють здiйснювати манiпулювання мiкрочастинками, розподiленими у жи-

вих клiтинах чи схожих на них штучних об’єктах, що дає змогу проводи-

ти захоплення, сортування, роздiлення, характеристику, очищення клiтин,

а також вiрусiв, наночастинок, мiкрочастинок та бiлкiв. Зокрема, можна

видiлити технологiю манiпулювання мiкрочастинками, що знаходяться на

поверхнi дiелектричної краплини.

Як у випадку утворення ЛIППС, так i у випадку електромеханiки мiкро-

та наночастнок на поверхнi дiелектричної краплини важливе значення вi-
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дiграє виникнення пондеромоторних сил.

Тому перший роздiл дисертацiї присвячено порiвнянню наявних моде-

лей розрахунку механiчної дiї електромагнiтного поля у дiелектричному та

магнiтному середовищi. Для цього проводиться обчислення та аналiз нор-

мального тиску i тангенцiального напруження, якi виникають на поверхнi

дiелектричної кулi (чи порожнини), яка знаходиться в iншому дiелектри-

ку у зовнiшньому електромагнiтному полi. Величини нормального тиску

i тангенцiального напруження обчислюються, використовуючи рiзнi фор-

ми тензора електромагнiтних напруг Максвелла, оскiльки для знаходжен-

ня механiчної дiї електромагнiтного поля в дiелектричному та магнiтному

середовищi були запропонованi тензори Лоренца, Айнштайна-Лауба, Мiн-

ковського та Абрахама. Застосування тензора Лоренца давало найкращу

вiдповiднiсть для деяких ефектiв. Наприклад, передбачило витягування

краплини води у повiтрi вздовж вектора напруженостi електричного по-

ля лазерного випромiнювання. Цей факт зумовив використання саме тен-

зора Лоренца пiд час дослiдження лазерно-iндукованих структур. Також

модель Лоренца пояснює виникнення обертального моменту двопромене-

заломлюючої сферичної частинки в електричному полi. Однак не вдалося

отримати беззаперечних аргументiв на користь застосування чи незастосу-

вання однiєї iз представлених форм тензора електромагнiтних напружень

Максвелла.

У другому роздiлi дослiджено значимiсть механiчного тиску свiтла в

утвореннi ЛIППС. Враховуючи iнтерференцiю мiж полями падаючого ла-

зерного iмпульсу та збудженого поверхневого плазмон-поляритона на опро-

мiненiй твердiй поверхнi, обчислюються поверхневi розподiли нормально-

го тиску та тангенцiального напруження, а також об’ємний розподiл еле-

ктрострикцiйних сил. На основi проведених розрахункiв передбачається

руйнування поверхнi та формування перiодичної структури внаслiдок не-

пружних деформацiй, викликаних силами, якi виникають при одиничних
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фемтосекундних лазерних iмпульсах. Встановлено, що розрахованi поля

електромагнiтних сил добре узгоджуються з експериментальними структу-

рами. Встановлено, що розрахованi розподiли електромагнiтних сил вiдпо-

вiдають формi експериментально отриманих ЛIППС. Таким чином, утво-

рення ЛIППС можна пояснити виникненням електрострикцiйних сил.

Третiй роздiл присвячено вивченню поздовжнiх електромагнiтних

хвиль та їх значення у формуваннi ЛIППС з високою просторовою ча-

стотою. Переглянуто загальноприйняте визначення просторової дисперсiї

дiелектричної проникностi. Розв’язуючи кiнетичне рiвняння Больцмана,

знаходиться вiдгук виродженого електронного газу на електричне поле,

що задовольняє векторне рiвняння Гельмгольца. Визначена поздовжня дi-

електрична проникнiсть збiгається з дiелектричною проникнiстю, яка була

отримана Клiмонтовiчем та Сiлiном у 1952 р. i Лiндхардом у 1954 р. Однак

вона залежить вiд квадрата хвильового числа, параметра векторного рiв-

няння Гельмгольца, а не хвильового вектора плоскої електромагнiтної хви-

лi. Запропонована нова концепцiя спрощує моделювання нелокальних ефе-

ктiв, наприклад, за допомогою узагальненої теорiї Лоренца-Мi, оскiльки

зникає необхiднiсть виконувати перетворення Фур’є. Коефiцiєнти Френеля

узагальненi на випадок збудження поздовжнiх електромагнiтних хвиль.

Для того, щоб перевiрити адекватнiсть запропонованого пiдходу, роз-

раховуються спектри екстинкцiї нанометрових куль срiбла та золота. Для

вказаних частинок узагальнена теорiя Лоренца-Мi дає зсув в область висо-

ких частот та розширення плазмонного резонансу, що вiдмiнно узгоджую-

ться з експериментальними даними. Крiм того, нелокальна теорiя пояснює

зникнення плазмонного резонансу, що спостерiгається для золотих куль з

дiаметром менше або рiвним 2 нм. Також виявилось, що розрахунки, ви-

конанi з використанням дiелектричної проникностi Клiмонтовiча-Сiлiна-

Лiндхарда та гiдродинамiчної дiелектричної проникностi для срiбла, да-

ють близькi результати при енергiях фотонiв вiд 3 до 4 еВ. Встановлено,
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що абсолютнi значення хвильових чисел поздовжнiх хвиль у твердих тiлах

набагато вищi за вiдповiднi значення поперечних хвиль. Така значна вiд-

мiннiсть мiж хвильовими числами запобiгає збудженню поздовжнiх хвиль

на плоских поверхнях.

У четвертому роздiлi узагальнено модель неiдеальних дiелектрикiв

Тейлора-Мелчера для моделювання руху мiкрочастинок у слабопровiднiй

дiелектричнiй краплинi з урахуванням поверхневого електричного стру-

му. Визначено розподiл електричного потенцiалу всерединi та ззовнi слаб-

копровiдної дiелектричної кулi, зануреної в слабопровiдний дiелектрик в

змiнному однорiдному електричному полi. Зроблено висновок, що мiграцiя

мiкрочастинок на поверхнi краплини за рахунок електрогiдродинамiчних

(ЕГД) та дiелектрофоретичних (ДЕФ) сил вагомо залежить вiд поверхне-

вої провiдностi краплини та окремих мiкрочастинок. Представленi в нещо-

давнiх публiкацiях пояснення електромеханiки мiкрочастинок на поверхнi

краплини силiконової олiї, зануреної у касторову олiю, можуть вводити в

оману. Якщо врахувати поверхневу провiднiсть мiкрочастинок, то виявляє-

ться, ЕГД i ДЕФ сили мають однаковi напрямки в сталому чи низькочасто-

тному електричному полi, а не протилежнi, як було зазначено у згаданих

вище публiкацiях. Змiна руху мiкрочастинок в протилежному напрямку

вiдбувається через iнверсiю сили ДЕФ зi змiною частоти електричного по-

ля. Наявнiсть поверхневої провiдностi краплини також пояснює експери-

менти, в яких спостерiгається витягування краплини незалежно вiд взає-

мозамiни рiдин навколишнього середовища та краплини.

Для моделювання електрокiнетичних процесiв у слабкопровiдних дiеле-

ктричних середовищах широко використовується модель неiдеальних дi-

електрикiв Тейлора-Мелчера, хоча межi застосування даної моделi невiдо-

мi. Для їх знаходження у п’ятому роздiлi дисертацiї визначається розподiл

електричного потенцiалу всерединi та зовнi дiелектричної кулi в однорiдно-

му електричному полi, припускаючи, що куля та навколишнє середовище
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мають слабку провiднiсть, та враховуючи електричнi та дифузiйнi струми

через границю подiлу та розпад поверхневого заряду. В оригiнальнiй мо-

делi Тейлора-Мелчера дiйсна частина фактора Клаузiуса-Моссоттi, який

є характеристикою електричного поля дiелектричної кулi, була однозна-

чною функцiєю двох параметрiв — провiдностi сфери та навколишнього

середовища. В рамках узагальненої моделi дiйсна частина фактора Кла-

узiуса-Моссоттi залежить вiд бiльшої кiлькостi параметрiв та у сталому

електричному полi її значення можуть змiнюватися вiд значення для iде-

ального дiелектрика до значення для iдеального провiдника, навiть якщо

частинка є добрим iзолятором. Враховуючи розпад поверхневого заряду,

визначено частоти iнверсiї та перегину ДЕФу. Вперше передбачено зале-

жнiсть ефективної провiдностi кулi вiд кутового розподiлу електричного

поля. Запропонована модель перевiряється за допомого опису явищ, що

спостерiгаються головним чином для краплин силiконової олiї у касторо-

вiй олiї з мiкрочастинками на межi роздiлу.

Ключовi слова: електромагнiтнi сили, лазерно-iндукованi перiодичнi по-

верхневi структури, електрогiдродинамiка, дiелектрофорез, поверхнева про-

вiднiсть.
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SUMMARY

Pavlyniuk O. R. Laser-induced surface structures and influence of sur-

face charge transport on electrohydrodynamic effects. –– Qualification scien-

tific work in the form of manuscript.

Thesis for candidate of physical and mathematical sciences degree in spe-

ciality 01.04.02 –– Theoretical physics. –– Taras Shevchenko National Univer-

sity of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.

Laser-induced periodic surface structures are formed on the surfaces of

metals, dielectrics and semiconductors due to the action of femtosecond laser

pulses. In addition to structures with a period comparable to the wavelength

of radiation, structures with a much shorter period are also formed (so called

high-spatial-frequency LIPSS). Quantitative characteristics of the generation

of nanostructures using femtosecond laser radiation have not yet been thor-

oughly studied and need further refinement. However, various applications of

nanostructures formed in this way for various applications are already being

actively proposed.

The electromagnetic field plays a key role in technologies that allow the

manipulation of microparticles distributed in living cells or similar artifi-

cial objects, which allows the capture, sorting, separation, characterization,

purification of cells, as well as viruses, nanoparticles, microparticles, and

proteins. In particular, we can highlight the technology of manipulation of

microparticles on the surface of the dielectric droplet.

Both in the case of the formation of LIPSS and in the case of electrome-

chanics of microparticles and nanoparticles on the surface of the dielectric

droplet, the emergence of ponderomotor forces is important.
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Therefore, the first chapter of the dissertation is devoted to the compari-

son of existing models for calculating the mechanical action of the electromag-

netic field in a dielectric and magnetic medium are carried out. To achieve

this goal, the calculation and analysis of the electrically induced normal pres-

sure and tangential stress at the surface of a small dielectric sphere (or cavity)

in a dielectric. The values of normal pressure and tangential stress are cal-

culated using different forms of the Maxwell stress tensor, because Lorentz,

Einstein-Laub, Minkowski, and Abraham tensors were proposed in order to

describe the mechanical action of the electromagnetic field in dielectric and

magnetic media. The application of the Lorentz stress tensor was in the best

agreement with some effects. For example, it predicts the stretching of a

water drop in the air along the electric field of laser radiation. This fact led

to the use of the Lorentz tensor in the study of laser-induced structures. The

Lorentz model also explains the torque of a birefringent spherical particle in

an electric field. However, no conclusive arguments in favor of the applica-

tion or non-application of one of the presented forms of Maxwell stress tensor

were got.

In the second chapter, the significance of the mechanical pressure of light

in the creation of LIPSSs is investigated. Distributions of the electrically-

induced normal pressure and tangential stress at the illuminated solid surface,

as well as the field of volume electrostrictive forces, are calculated taking into

account the interference of the incident field and excited surface plasmon-

polariton (SPP). Based on these calculations, surface destruction and struc-

ture formation due to inelastic deformations during single femtosecond pulses

are predicted. The calculated fields of the electromagnetic forces are found

to agree well with the experimental LIPSSs. Thus, it’s concluded that the

electrostrictive forces can explain the origin of the periodic ripple structures.

The third chapter is devoted to the study of longitudinal electromagnetic

waves and their significance in the formation of high-spatial-frequency LIPSS.
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The common definition of the spatially dispersive permittivity is revised. The

response of the degenerate electron gas on an electric field satisfying the vec-

tor Helmholtz equation is found with a solution to the Boltzmann equation.

The calculated longitudinal dielectric function coincides with that obtained

by Klimontovich and Silin in 1952 and Lindhard in 1954. However, it depends

on the square of the wavenumber, a parameter of the vector Helmholtz equa-

tion, but not the wave vector of a plane electromagnetic wave. This new

concept simplifies simulation of the nonlocal effects, for example, with gener-

alized Lorenz-Mie theory, since no Fourier transforms should be made. The

Fresnel coefficients are generalized allowing for excitation of the longitudinal

electromagnetic waves.

To verify the theory, the extinction spectra for silver and gold nanometer-

sized spheres are calculated. For these particles, the generalized Lorenz-

Mie theory gives the blue shift and broadening of the plasmon resonance

which are in excellent agreement with experimental data. In addition, the

nonlocal theory explains vanishing of the plasmon resonance observed for gold

spheres with diameters less than or equal to 2 nm. The calculations using

the Klimontovich-Silin-Lindhard and hydrodynamic dielectric functions for

silver are found to give close results at photon energies from 3 to 4 eV. It

is shown that the absolute values of the wavenumbers of the longitudinal

waves in solids are much higher than those of the transverse waves. Such

a significant difference between the wavenumbers prevents the excitation of

longitudinal waves on flat surfaces.

In the fourth chapter, to simulate electromechanics of microparticles in a

weakly-conducting dielectric drop the Taylor’s leaky-dielectric model is ex-

tended taking into account the interfacial current. The electric-potential

distribution inside and outside a weakly-conducting dielectric sphere embed-

ded in a weakly-conducting dielectric in an electric field is determined. It

is concluded that the surface conductivities of the drop and individual mi-
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croparticles can have a significant influence on the microparticles moving over

the interface of the drop due to electrohydrodynamic (EHD) drag and dielec-

trophoretic (DEP) forces. It is shown that recent explanation (presented in

one of the publications) of manipulation by microparticles trapped at the

interface of a silicone-oil drop immersed in castor oil is misleading. Tak-

ing into account the surface conductivity of the microparticles, it is found

that EHD drag and DEP forces are of the same direction but not opposite

at zero or low frequencies as stated previously. Due to the reversal of the

DEP force with the field frequency the motion of microparticles turns back.

Surface conductivity of the drop can also explain experiments in which the

prolate deformation persists after liquids of the drop and ambient medium

are interchanged.

To simulate electrokinetic processes in weakly-conducting dielectric me-

dia the Taylor-Melcher leaky dielectric model is widely used though its ap-

plicability conditions are unknown. To define them in the fifth chapter, the

electric-potential distribution inside and outside a dielectric sphere placed in a

uniform electric field is determined assuming the sphere and ambient medium

are weakly conducting and taking into account electric and diffusion interfa-

cial currents and surface-charge decay. Earlier, an electric-field characteristic

of a dielectric sphere, for example, the real part of the Clausius-Mossotti

factor found for the direct current (DC) field, was commonly thought to be

a single-valued function of two parameters, the conductivities of the sphere

and ambient medium. Now, it depends on a larger number of parameters

and, in the DC case, ranges from the perfect-dielectric to perfect-conductor

values even for a particle of a good insulator. The dielectrophoretic (DEP)

inflection and cross-over frequencies are defined allowing for the decay of the

surface charge. A dependence of the effective conductivity of a sphere on the

angular field distribution is predicted for the first time. The proposed model

is confirmed by a review of phenomena observed mainly in a silicone-oil drop
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suspended in castor oil with microparticles at the interface.

Key words : electromagnetic forces, laser-induced periodic surface struc-

tures, electrohydrodynamics, dielectrophoresis, surface conductance.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослiдження. Сили, що дiють на

масивнi (англ. ponderous) тiла з боку електричного поля й змушують їх

рухатися (англ. motive), називають пондеромоторними (англ. ponderomoti-

ve). Пондеромоторний вплив електромагнiтного поля на дiелектричнi тiла

широко використовується в сучаснiй науцi та новiтнiх технологiях. Зокре-

ма, за допомогою свiтла можна утримувати (лазерна пастка), перемiщува-

ти (лазерний пiнцет), обертати (оптичний гайковий ключ) чи деформува-

ти (оптичний розтягувальний пристрiй) мiкроскопiчнi частинки. Пондеро-

моторнi сили також дуже важливi в оптомеханiчних приладах, системах

лазерного роздiлення iзотопiв, вiдiграють роль у лазернiй абляцiї i повин-

нi враховуватись у системах глобального позицiонування (GPS-навiгацiї).

За допомогою лазерного пiнцета запропонованi способи вимiрювання ма-

лих сил та змiщень порядку кiлькох ангстрем, локальної в’язкостi рiдин,

оцiнюючи електромагнiтнi сили при перемiщеннi чи обертаннi частинок в

рiдинi.

Пiд дiєю фемтосекундних лазерних iмпульсiв на поверхнях дiелектри-

кiв, напiвпровiдникiв i металiв утворюються наноструктури, зокрема ла-

зерно-iндукованi перiодичнi поверхневi структури (ЛIППС) [1–3]. Широкi

дослiдження ЛIППС проводяться в багатьох лабораторiях, у тому числi в

Центрi колективного користування приладами “Лазерний фемтосекундний

комплекс” НАН України та на кафедрi експериментальної фiзики фiзично-

го факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шев-

ченка. Проте строгих теорiй утворення цих структур на сьогоднiшнiй день

ще не побудовано. Тому важливо та актуально вивчити та змоделювати

пондеромоторний вплив електромагнiтного поля для таких явищ.
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Одним iз основних напрямiв сучасних бiологiчних наук i технологiй є

дослiдження електромеханiки мiкрочастинок у живих клiтинах чи схожих

на них штучних об’єктах [4–6]. Значна частина вказаних дослiджень зосере-

джена на манiпулюваннi мiкрочастинками, розподiленими у дiелектричнiй

краплинi вiдповiдних розмiрiв [7–12]. В них електричне поле використову-

ється як iнструмент для перемiщення мiкрочастинок або рiдини. Станом

на сьогоднi дуже бурхливо розвивається мiждисциплiнарна галузь науки,

присвячена дослiдженню та опису поведiнки малих (порядку мiкро- чи на-

нолiтра) об’ємiв та потокiв рiдин — так звана мiкрофлюїдика. Тому до-

слiдження механiчного впливу електромагнiтного поля в таких системах є

важливим та актуальним, адже воно може надати додатковi можливостi

контролю та манiпулювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацiйна робота є частиною дослiджень, що проводились на кафе-

дрi теоретичної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального

унiверситету iменi Тараса Шевченка в рамках комплексної наукової про-

грами “Конденсований стан — фiзичнi основи новiтнiх технологiй”. Змiст

роботи узгоджений з планами роботи кафедри та факультету за держ-

бюджетними темами: “Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики кон-

денсованого стану i елементарних частинок, астрономiї i матерiалознав-

ства для створення основ новiтнiх технологiй” (№ ДР 0111U004954), “Вза-

ємодiя частинок, хвиль i електромагнiтного поля з конденсованим сере-

довищем, атмосферою, магнiтосферою, наноструктурами i метаматерiала-

ми” (№ ДР 0116U002563), “Моделювання нерiвноважних станiв i взаємо-

дiї пiдсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнiшнiми впливами”

(№ ДР 0119U100183) та “Моделювання оптичних властивостей гiбридних

органiчно-неорганiчних плазмонних нано-структур для застосувань у бiо-

та нано-фотонiцi” (№ ДР 0120U102174).
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Мета i завдання дослiдження. Мета роботи — встановити зако-

номiрностi утворення лазерно-iндукованих перiодичних поверхневих стру-

ктур та врахувати транспорт поверхневого заряду в електрогiдродинамi-

чнiй теорiї краплин.

Вiдповiдно до мети ставилися наступнi завдання:

1. Визначитися iз математичним апаратом, необхiдним для моделювання

пондеромоторного впливу електромагнiтного поля на дiелектричнi тiла.

2. Встановити значення механiчного тиску свiтла в утвореннi лазерно-iн-

дукованих перiодичних поверхневих структур.

3. З’ясувати роль об’ємних плазмон-поляритонiв в утвореннi лазерно-iнду-

кованих структур.

4. Узагальнити електрогiдродинамiчну теорiю Тейлора-Мелчера, врахував-

ши електричнi та дифузiйнi поверхневi струми, а також розпад поверхне-

вого заряду.

Об’єкт дослiдження — лазерно-iндукованi перiодичнi поверхневi стру-

ктури та дiелектричнi краплини, зануренi в рiдкий дiелектрик в зовнiшньо-

му електричному полi.

Предмет дослiдження — механiзми утворення лазерно-iндукованих пе-

рiодичних поверхневих структур та значення транспорту поверхневого за-

ряду в електрогiдродинамiцi краплин.

Методи дослiдження. У роботi використовуються математичний

апарат та методи класичної електродинамiки, електрогiдродинамiки, еле-

ктромеханiки та електрокiнетики, застосовується тензор електромагнiтних

напружень Максвелла та розв’язок кiнетичного рiвняння Больцмана в на-

ближеннi часу релаксацiї, теорiя капiлярних явищ Релея та математичнi

методи комп’ютерного моделювання. Аналiтичнi результати порiвнюються

iз вiдповiдними експериментальними даними, отриманими iншими дослi-

дниками.
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Наукова новизна отриманих результатiв. Пiд час проведення до-

слiджень у дисертацiйнiй роботi було отримано ряд нових та важливих

теоретичних результатiв:

— Передбачення теоретичних моделей, що використовують рiзнi форми

тензора напружень Максвелла (Лоренца, Мiнковського, Айнштайна-Лау-

ба, Абрахама), порiвнюються мiж собою та дослiдними даними щодо обер-

тання, деформацiй та руйнування дрiбних дiелектричних краплин пiд дiєю

сталого електричного поля або свiтла.

— Проведено обчислення, якi iлюструють електрострикцiйний механiзм

утворення ЛIППС, з урахуванням iнтерференцiї падаючого електромагнi-

тного поля та збудженого у твердому тiлi поверхневого плазмон-полярито-

ну.

— Вперше визначено роль об’ємних плазмон-поляритонiв в утвореннi ла-

зерно-iндукованих структур. У рамках цього дослiдження

• виходячи з кiнетичного рiвняння Больцмана, отримано вираз для

просторово-дисперсiйної поздовжньої дiелектричної проникностi, яка за-

лежить вiд квадрату хвильового числа (параметра рiвняння Гельмгольца),

а не хвильового вектора;

• коефiцiєнти Френеля узагальненi на випадок збудження поздовжнiх

електромагнiтних хвиль;

• проведено детальнi обчислення без використання пiдгiнних параме-

трiв, якi пояснили зсув в область вищих частот i розширення поверхневого

плазмонного резонансу пучка срiбних нанокуль, а також зникнення пла-

змонного резонансу для золотих сферичних частинок з радiусом близько

2 нм.

— Теорiю Тейлора-Мелчера, вiдому як електрогiдродинамiку, узагальнено,

враховуючи електричнi та дифузiйнi поверхневi струми, а також розпад

поверхневого заряду. Використовуючи пропоновану теорiю,
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• вперше визначено залежнiсть ефективної провiдностi та поляризова-

ностi кулi вiд кутового розподiлу поля, що передбачає iснування нелокаль-

них явищ нового типу;

• визначено умови застосування моделi неiдеальних дiелектрикiв Тей-

лора-Мелчера;

• вiдповiдно до традицiйної електрогiдродинамiки, дiйсна частина фа-

ктору Клаузiуса-Моссоттi, знайдена для сталого поля, є однозначною фун-

кцiєю двох параметрiв, а саме: провiдностей кулi та зовнiшнього середови-

ща. В дисертацiї ця величина залежить вiд бiльшої кiлькостi параметрiв i,

у випадку сталого поля, може змiнюватися вiд значення, визначеного для

iдеального дiелектрика, до значення для iдеального провiдника (навiть для

частинки гарного iзолятора);

• деякi експериментальнi результати щодо електрогiдродинамiчної

(ЕГД) циркуляцiї рiдини та дiелектрофорезу (ДЕФ) мiкрочастинок у дi-

електричних краплях пояснено вперше або по-новому;

• частоти iнверсiї та перегину дiелектрофорезу визначено з урахуван-

ням затухання поверхневого заряду.

Практичне значення отриманих результатiв. Оскiльки лазерно-

iндукованi перiодичнi поверхневi структури знаходять надзвичайне широ-

ке застосування в новiтнiх технологiях (зокрема нанотехнологiях), то розу-

мiння принципiв та закономiрностей їх утворення приведе до пiдвищення

якостi виробництва i, вiдповiдно, ефективностi побудованих з їх викори-

станням пристроїв, а також дозволить зменшити ресурснi затрати на ге-

нерування таких структур. Удосконалення електрогiдродинамiчної моделi

Тейлора-Мелчера має значну вагу для бiофiзики та медицини.

Особистий внесок здобувача. Дисертацiя є самостiйною науковою

працею, в якiй представленi iдеї та результати автора, що дозволили дося-

гнути виконання поставлених завдань.
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Використанi в дисертацiї iдеї, положення чи гiпотези iнших авторiв ма-

ють вiдповiднi посилання i використанi лише для пiдтримки iдей здобува-

ча. Усi науковi результати, положення i висновки, що виносяться на захист,

отриманi здобувачем особисто. Вибiр тематики, постановка мети та завдань

дослiдження, аналiз отриманих результатiв здiйснено дисертантом разом з

науковим керiвником д.ф.-м.н., проф. Дацюком В. В. Усi аналiтичнi роз-

рахунки та математичнi моделювання проводилися дисертантом особисто

пiд керiвництвом Дацюка В. В.

Особистий внесок здобувача у статтi [13–17], виконанi у спiвавторствi

з науковим керiвником, полягає у проведенi на паритетних засадах аналi-

тичних розрахункiв, певної частини числових розрахункiв, побудовi графi-

кiв та аналiзi отриманих результатiв. Зокрема, здобувач порiвнював вiдомi

форми тензора Максвелла (на паритетнiй основi) та виконав комп’ютерне

моделювання пружних деформацiй дiелектричних куль в електричному по-

лi [13]. Проводив аналiтичнi та числовi розрахунки розподiлу нормального

тиску i тангенцiального напруження на поверхнi твердого тiла, розподiлу

густини об’ємних сил [14]. Дослiджував збудження поздовжнiх мод в рi-

зних системах та їх роль в утвореннi ЛIППС [15]. Виконав узагальнення

електрогiдродинамiчної моделi Тейлор-Мелчера (на паритетнiй основi) та

комп’ютерне моделювання електрогiдродинамiчних потокiв рiдини [16,17].

Здобувач написав основний текст публiкацiй [14,16] та брав активну участь

в пiдготовцi iнших публiкацiй [13,15,17], тез доповiдей [18–22].

Апробацiя матерiалiв дисертацiї. Результати, представленi в ро-

ботi, були оприлюдненi на 6-ти мiжнародних наукових конференцiях: Inter-

national Summer School and International research and practice conference,

August 25 - September 1, 2013, Lviv, Ukraine; 23rd International Conference:

Week of Doctoral Student, June 3-5, 2014, Prague, Czech Republic; Internati-

onal research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials”
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(NANO-2015), August 26-29, 2015, Lviv, Ukraine; International research and

practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2016),

August 24-27, 2016, Lviv, Ukraine; IEEE 39th International Conference on

Electronics and Nanotechnology (ELNANO), April 16-18, 2019, Kyiv, Ukrai-

ne; IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology

(ELNANO), April 22-24, 2020, Kyiv, Ukraine.

Публiкацiї. За матерiалами дисертацiї опублiковано 10 наукових ро-

бiт, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях [13–17], 4 з яких

входять до науково-методичної бази Scopus: “Physical Review A” (impact

factor 2, 777), “Nanoscale Research Letters” (impact factor 3, 581), “Ukraini-

an Journal of Physics” (SNIP 0, 314); та 5 публiкацiй [18–22] є матерiалами

i тезами доповiдей на мiжнародних наукових фахових конференцiях, якi

додатково вiдображають змiст дисертацiї та результати її апробацiї.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається з анота-

цiй українською та англiйською мовами, перелiку опублiкованих праць здо-

бувача за темою дисертацiї, вступу, п’ятьох роздiлiв, висновкiв та списку

використаних джерел, що мiстить 122 найменування, та додатку. Загаль-

ний обсяг дисертацiї становить 120 сторiнок. Робота мiстить 14 рисункiв та

4 таблицi.
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РОЗДIЛ 1

МЕТОД ДОСЛIДЖЕННЯ ТА ВИБIР АДЕКВАТНОЇ ФОРМИ

ТЕНЗОРА МАКСВЕЛЛА

1.1. Тензор Максвелла

Свiтло — важливий iнструмент сучасної науки i технологiй. Механi-

чна дiя свiтла використовується у лазерних пiнцетах, оптичних гайкових

ключах, оптичних розтягувальних пристроях, лазерних пастках, оптоме-

ханiчних приладах, системах лазерного роздiлення iзотопiв, вiдiграє роль

у лазернiй абляцiї i повинна враховуватись у системах глобального пози-

цiонування (GPS-навiгацiї). Застосування електромагнiтних сил зумовило

численнi досягнення за останнi десятилiття. Нобелiвська премiя 2018 року

присуджена з формулюванням “за iнструменти, зробленi зi свiтла”. Артур

Ашкiн був вiдзначений половиною премiї “за оптичний пiнцет та його за-

стосування у бiологiчних системах”. Жерар Муру i Донна Стрiкланд роз-

дiлили другу половину “за свiй метод генерацiї ультракоротких оптичних

iмпульсiв”. На мiкроскопiчному масштабi можливiсть захоплювати, керу-

вати, крутити частинки привела до створення однопроменевого лазерного

пiнцета, який є потужним вiдкалiброваним iнструментом для вимiрюван-

ня дуже слабких сил та змiщень порядку кiлькох ангстрем. Запропонованi

способи вимiрювання локальної в’язкостi рiдин, оцiнюючи електромагнiтнi

сили при перемiщеннi чи обертаннi частинок в рiдинi. Навiть були запро-

понованi космiчнi кораблi пiд дiєю свiтлового тиску.

Обчислення механiчної сили, що дiє на дiелектричне тiло з боку еле-

ктромагнiтного поля — одна з фундаментальних фiзичних проблем. Цю

проблему вперше було розглянуто Джеймсом Клерком Максвеллом у го-
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ловнiй працi його життя, “Трактатi з електрики i магнетизму” [23], у 1873

роцi. Згiдно з Максвеллом усереднена за часом механiчна сила, яка дiє на

тiло, виражається через iнтеграл по поверхнi

F =

∮
〈T〉 · n̂ dA, (1.1)

де n̂ — зовнiшнiй одиничний вектор нормалi до поверхнi, T — тензор еле-

ктромагнiтних напружень Максвелла, дужки позначають усереднення за

часом. На початку двадцятого сторiччя теорiю Максвелла було узагальне-

но на випадок механiчної дiї електромагнiтного поля у дiелектричному та

магнiтному середовищi. Наступнi форми тензора електромагнiтних напру-

жень Максвелла були запропонованi Лоренцом [24]

Tij = ε0EiEj + µ0HiHj −
1

2

(
ε0E

2 + µ0H
2
)
δij, (1.2)

Айнштайном та Лаубом [25]

Tij = EiDj +HiBj −
1

2

(
ε0E

2 + µ0H
2
)
δij, (1.3)

Мiнковським [26]

Tij = EiDj +HiBj −
1

2
(ED + HB) δij, (1.4)

та Абрахамом [27]

Tij =
1

2
(EiDj + EjDi +HiBj +Hj Bi)

−1

2
(ED + HB) δij, (1.5)

де ε0 — електрична стала, µ0 — магнiтна стала, δij — символ Кронекера. У

мiкроскопiчнiй електромагнiтнiй теорiї Лоренца [24] тензор електромагнi-

тних напружень (1.2) є функцiєю лише електричного поля з напруженiстю

E та магнiтного з напруженiстю H. Макроскопiчний пiдхiд забезпечує тен-

зори з рiвнянь (1.3) – (1.5), в яких D = ε0 εE — вектор електричного змi-

щення (електричної iндукцiї), B = µµ0H — вектор магнiтної iндукцiї, ε та
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µ — дiелектрична проникнiсть i магнiтна сприйнятливiсть середовища вiд-

повiдно. Бiльшiсть авторiв проводять пiдстановку величини µ−10 B замiсть

вектора напруженостi магнiтного поля H в рiвняннi (1.2) та отримують

тензор у виглядi так званого Амперiана [28, 29] або ж тензор Максвел-

ла [30–33] чи тензор Рааба-Уелша [34]. Даний тензор спiвпадає з тензором

Лоренца, якщо середовище немагнiтне (µ = 1, припущення справедливе

для даного роздiлу). Якщо ж середовище iзотропне, то тензори Мiнков-

ського та Абрахама стають iдентичними.

Для встановлення коректної форми тензора електромагнiтних напру-

жень Максвелла було докладено чимало зусиль великої кiлькостi дослi-

дникiв [28, 29, 35–39] з моменту виникнення так званої полемiки Абраха-

ма-Мiнковського. Наразi тензор у формi (1.4) прийнято загальновизнаним

означенням тензора електромагнiтних напружень Максвелла [30, 40–53],

який iнколи називають тензором електромагнiтних напружень Мiнковсько-

го [29,31,32,34,37,38,54]. Однак, деякi дослiдники вважають непереконли-

вими аргументи на користь тензора Мiнковського [55]. У лiтературi й на-

далi з’являються описи нових експериментiв, в яких рiзнi теоретичнi моде-

лi передбачають виникнення електромагнiтних сил, якi вiдрiзняються мiж

собою. Наприклад, Сталiнга у своїй роботi використовував тензор Мiнков-

ського та тензор у формi Амперiана для обчислення сил, якi дiють на дiеле-

ктричну плоскопаралельну пластинку, занурену в iнший дiелектрик [32].

Мансурiпур iз спiвавторами порiвнював розподiл об’ємних електромагнi-

тних сил, отриманих за допомогою тензора Лоренца та тензора Айнштай-

на-Лауба, у випадку поширення гаусового пучка крiзь прозорий iзотро-

пний дiелектрик, дiелектричну плоскопаралельну пластинку та краплину

води [39]. Зокрема, було з’ясовано, що два пiдходи передбачають рiзнi де-

формацiї краплини рiдини в електромагнiтному полi.

Мета даного роздiлу — порiвняння передбачень рiзноманiтних форм

тензора електромагнiтних напружень з експериментами. Розглядається дiя
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однорiдного електричного поля на дiелектричну кулю. В квазiстатичному

наближеннi такий же ефект створює свiтловий тиск на достатньо маленьку

(радiус менший, нiж довжина хвилi) кулю.

1.2. Нормальний тиск i тангенцiальне напруження

Якщо зовнiшнє електричне поле однорiдне, то всерединi дiелектричної

кулi поле теж однорiдне, вiдповiдно дивергенцiя тензора електромагнiтних

напружень Максвелла рiвна нулю. В такому разi iнтеграл у рiвняннi (1.1)

по довiльнiй замкнутiй поверхнi всерединi кулi також рiвний нулю. Зна-

чення F визначається поверхневими силами, якi вимiрюються в Паскалях,

а також виражається через рiзницю тензора електромагнiтних напружень

Максвелла у двох середовищах

Fj(rS) = 〈T (2)
jn (rS)〉 − 〈T (1)

jn (rS)〉, (1.6)

де rS — радiус-вектор точки на поверхнi тiла. Нормальна компонента FFF
називається нормальним тиском, P = FFF n̂. Тангенцiальна компонента на-

зивається тангенцiальним напруженням S,

FFF = P n̂ + S. (1.7)

Величина S не є широко вiдомою, оскiльки вона рiвна нулю, якщо вiдсутнi

поверхневi заряди sp чи застосовуються тензори Мiнковського, Абрахама

або Айнштайна-Лауба.

Обчислення компонент P i S поверхневої сили може бути спрощене,

якщо взяти до уваги умови неперервностi для тангенцiальних складових

напруженостi електричного E i магнiтного H полiв, а також умови не-

перервностi нормальних компонент електричної D i магнiтної B iндукцiї

на границi двох середовищ. Якщо куля з центром в початку сферичної

системи координат r, ϑ, φ знаходиться в статичному електричному полi
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E = E0 ẑ (ẑ — одиничний вектор в напрямку вiсi z), тодi при sp = 0 з

рiвнянь (1.4) та (1.5) отримаємо

Pr = ε1C
(
sin2 ϑ+ ε cos2 ϑ

)
, (1.8)

S = 0. (1.9)

де ε = ε2/ε1, ε2 — дiелектрична проникнiсть кулi, ε1 — дiелектрична прони-

кнiсть оточуючого середовища, C =
9 (ε− 1)

(ε+ 2)2
ε0
2
E2

0 . Тодi як тензор Лоренца

(1.2) дає

Pr = (ε+ 1)C cos2 ϑ, (1.10)

Sϑ = −C sin 2ϑ, Sφ = 0. (1.11)

У випадку тензора електромагнiтних напружень Айнштайна-Лауба (1.3)

отримаємо

Pr = (2 ε2 ε− ε− 1)C cos2 ϑ, (1.12)

S = 0. (1.13)

У випадку гармонiчного поля E = E0 cos(ωt) ẑ тиск та напруження на

поверхнi дiелектричної кулi у загальному випадку визначаються за допо-

могою значно складнiших виразiв. Однак, якщо куля мала порiвняно з

довжиною хвилi електромагнiтного випромiнювання i ε1 та ε2 дiйснi, то

рiвняння (1.8)-(1.13) залишаються справедливими, щоправда, параметр C

має бути подiлений на 2 (завдяки усередненню за часом).

1.3. Сферична порожнина у дiелектрику

1.3.1. Поверхневi сили. Поверхневi сили, обчисленi за допомогою

тензорiв електромагнiтних напружень (1.2) – (1.5), можуть значно вiдрi-

знятись мiж собою. Наприклад, рис. 1.1 демонструє сили на поверхнi ма-

ленької сферичної порожнини в iзотропному немагнiтному дiелектричному
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середовищi. Верхнiй ряд теоретичної частини рис. 1.1 вiдображає сили, якi

дiють на повiтряну бульбашку у водi з ε1 = 80, 1, ε2 = 1. У нижньому

рядку вiдображено обчислення для вiдносної дiелектричної проникностi

ε = 0, 44, що вiдповiдає експерименту [56] з краплиною рiдини, зануреною

в незмiшувану рiдину. Таке ж значення ε можна отримати для порожнини

в середовищi з показником заломлення 1, 5 — показник заломлення бага-

тьох оптичних матерiалiв.

E0

(а)

E0

(б)

E0

(в)

E0

(г)

E0

(д)

E0

(е)

(є)

(i)

(з)

(ж)

(и)

Рис. 1.1. Розподiл поверхневих сил, обчислений за допомогою тензора еле-

ктромагнiтних напружень Мiнковського (перша колонка), Айнштайна-Ла-

уба (друга колонка) та Лоренца (третя колонка). Верхнiй рядок теорети-

чних рис. (а–в) демонструє дiю постiйного електричного поля на повiтряну

бульбашку у водi. Четверта колонка — фотографiя краплини силiконової

олiї у постiйному електричному полi [56]. Сили, розрахованi для параметрiв

цього експерименту, вiдображенi у нижньому рядку теоретичних рис. (г–е).

Цi рисунки також справедливi для тиску свiтла на поверхню сферичної по-

рожнини в дiелектрику з ε1 = 2, 27. У всiх випадках вектор напруженостi

електричного поля спрямований вертикально.

Спостерiгаються разючi вiдмiнностi мiж теоретично обчисленими ко-
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лонками на рис. 1.1. Зумовленi електричним полем поверхневi сили, якi

дiють на сферичну порожнину, обчисленi за допомогою тензора Мiнков-

ського, використовуючи вирази (1.8)-(1.9), головним чином зосередженi в

областi екватора. Внаслiдок такої дiї куля повинна поступово перетворюва-

тися на витягнутий в напрямку вектора напруженостi електричного поля

сфероїд. При дуже високому тиску порожнина повинна стати цилiндро-

подiбною або ж навiть роздiлитися на двi менших. Обидва тензори Айн-

штайна-Лауба та Лоренца передбачають стиснення сферичної порожнини.

У моделi Айнштайна-Лауба електричне поле викликає сили, прикладенi

до поверхнi в областi полюсiв, якi нiяк не впливають на область бiля еква-

тора. Тому сферична порожнина повинна трансформуватися у стиснений

сфероїд iз заокругленими краями. При дуже високому тиску куля може

набути тороїдальної форми. У моделi ж Лоренца, тиск на полярнi областi

кулi супроводжується виникненням тангенцiальної тяги в областi екватора

порожнини. Такий розподiл тиску може перетворити сферичну частинку

на дископодiбну з гострими краями.

Характер деформацiй, якi передбачає тензор Лоренца, добре узгоджує-

ться з експериментальними даними. По-перше, електричне поле, прикладе-

не до зануреної в незмiшувану рiдину краплини, перетворює її зi сферичної

на дископодiбну [56]. По-друге, багато експериментальних даних свiдчать

про утворення структур субхвильових розмiрiв на поверхнi прозорих дiеле-

ктрикiв, напiвпровiдникiв та металiв пiд впливом фемтосекундних лазер-

них iмпульсiв [57–59]. У випадку лiнiйно-поляризованого свiтла в бiльшостi

випадкiв канали утворюються в напрямку, перпендикулярному до вектора

напруженостi електричного поля E. Таке явище може бути поясненим дiєю

свiтла на нанопорожнини в твердому тiлi [58], якщо застосовується модель

Лоренца чи Айнштайна-Лауба. При застосуваннi ж тензора Мiнковсько-

го чи Абрахама неможливо дати пояснення такому явищу, оскiльки данi

моделi передбачають утворення каналiв, паралельних до вектора E.
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Проведений вище аналiз швидше якiсний. Форма краплини (або буль-

башки) рiдини в постiйному електричному полi навряд чи буде такою ж,

як форма порожнини, утвореної фемтосекундними лазерними iмпульсами

в твердому тiлi. Для визначення реальних форм потрiбнi подальшi зусил-

ля. Проведенi нижче теоретичнi оцiнки демонструють, що для параметрiв,

вказаних в пiдписi до рис. 1.1, деформована сферична частинка стає ви-

тягнутою у випадку застосування тензора Мiнковського та сплюсненою у

випадку тензорiв Айнштайна-Лауба та Лоренца.

1.3.2. Малi деформацiї кулi в однорiдному електричному по-

лi. Деформацiї краплин рiдини можна оцiнити, використовуючи теорiю

капiлярних явищ, розроблену лордом Релеєм багато рокiв тому [60]. Да-

на теорiя пояснює вiдхилення форми поверхнi рiдини вiд цилiндричної чи

сферичної форми. Зазначена теоретична модель [60] стала доволi успiшною

попри те, що вона застосовна лише для малих деформацiй, наприклад, сфе-

ричної поверхнi

r = a+
∞∑
n=0

αn Pn(cosϑ), αn � a, (1.14)

де a — радiус недеформованої кулi, Pn — полiноми Лежандра. Тут до-

статньо припустити, що деформацiї симетричнi вiдносно осi z. Кривизна

поверхнi рiвняння (1.14) вiдображає тиск [61]

Ps =
2σ

a
− σ

a2
(2 + ∆ϑ, φ)

∞∑
n=0

αn Pn(cosϑ), (1.15)

де σ — поверхневий натяг, ∆ϑ, φ позначає
1

sinϑ

∂

∂ϑ

(
sinϑ

∂

∂ϑ

)
+

1

sin2ϑ

∂2

∂φ2
.

Дiя оператора ∆ϑ, φ на Pn зводиться до наступного

∆ϑ, φ Pn(cosϑ) = −n (n+ 1)Pn(cosϑ), (1.16)

так що

Ps =
2σ

a
+
σ

a2

∞∑
n=0

αn (n− 1) (n+ 2)Pn(cosϑ). (1.17)
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У станi рiвноваги спостерiгається баланс мiж тисками P1 i P2 у двох середо-

вищах, тиском зумовленим поверхневим натягом Ps, та тиском викликаним

електричним полем Pr,
P2 − P1 + Pr = Ps. (1.18)

Якщо деформацiї малi, то тиск Pr наближено дорiвнює тиску на куль-

ку iдеальної сферичної форми. Всi розглянутi тензори електромагнiтних

напружень дають Pr в однаковому виглядi

Pr = q0 + q2 P2(cosϑ), (1.19)

але з рiзними коефiцiєнтами q0 та q2. Коефiцiєнти наведенi у табл. 1.1.

Таким чином, кожен коефiцiєнт розкладу αn можна знайти з рiвняння

Таблиця 1.1

Коефiцiєнт q2, подiлений на 2
3 C.

Тензор 3
2 q2/C

Лоренца ε+ 1

Мiнковського, Абрахама (ε− 1) ε1

Айнштайна-Лауба 2ε2 − ε− 1

(1.18) завдяки ортогональностi сферичних функцiй. Коефiцiєнт α0 слiд

визначити разом з тиском всерединi кулi P2, який залежить вiд об’єму

частинки

V ' 4

3
π (a+ α0)

3 + 4πa
∞∑
n=1

α2
n

2n+ 1
. (1.20)

Проте, якщо середовище нерозтяжне i αn малий, можна взяти α0 ' 0. Тодi

у рiвняннi (1.14) залишиться лише один вiдмiнний вiд нуля коефiцiєнт

α2 =
q2 a

2

4σ
(1.21)

який визначає деформацiю поверхнi. З рiвнянь (1.21), (1.14) i табл. 1.1

виявляється, що у конкретному випадку ε < 1, кулька стає витягнутою
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(при ε1 > 0) згiдно з тензорами електромагнiтних напружень Мiнковського

та Абрахама, або ж сплюснена для тензора Лоренца. Згiдно з тензором

електромагнiтних напружень Айнштайна-Лауба кулька повинна ставати

витягнутою при ε > 2ε2 − 1 чи сплюсненою при ε < 2ε2 − 1.

1.3.3. Моделювання деформацiї пружних дiелектричних куль.

Для того, щоб встановити деформацiю дiелектричної кулi за допомогою

поверхневих сил також було застосовано метод моделювання запропоно-

ваний у роботах [62, 63] (англ. position-based computation method), який

було об’єднано з алгоритмом з роботи [63] (англ. the shape matching algori-

thm). Поверхня кулi представлена 642-ма вершинами. Кожна вершина має

три атрибути: масу, положення та швидкiсть. Положення та швидкiсть

змiнюється внаслiдок дiї зовнiшньої сили. У нашому випадку iснує 1920

(вiдповiдає кiлькiсть ребер трикутникiв полiгональної сiтки) обмежень на

величину розтягування, якi намагаються утримувати двi частинки на зада-

нiй вiдстанi мiж собою. Ще одне обмеження накладається на змiну об’єму.

Кожне обмеження визначається через скалярну функцiю обмеження, яка

залежить вiд положення певного числа (2 або 642) вершин (називається

потужнiстю обмеження) та коефiцiєнта жорсткостi.

В рамках представленого методу моделювання обчислення проводяться

в два етапи (нагадує схему предиктор-коректор). На першому етапi, шля-

хом явного iнтегрування методом Ейлера знаходяться значення положень

та швидкостей вершин. Знайденi пiсля першого етапу позицiї використо-

вуються лише у якостi наближення. Тому на другому етапi за допомогою

отриманих наближених позицiй вершин генеруються непостiйнi зовнiшнi

обмеження. Потiм наближенi позицiї вершин коригуються, щоб задоволь-

нити умови, накладенi обмеженнями. Пiсля цього, використовуючи новi

положення, проводиться перерахунок швидкостей вершин. Пiсля певно-

го кiлькостi iтерацiй установлюється рiвноважна форма деформованої сил
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пружної кулi внаслiдок дiї зовнiшнiх.

Описаний метод був вдосконалений за допомогою процедури встанов-

лення вiдповiдностi мiж формами деформованого та оригiнального об’є-

кта (англ. shape matching procedure). Такий пiдхiд дозволяє моделювати

динамiку пружних деформацiй. Пiд час моделювання слiд зберiгати поча-

ткову конфiгурацiю об’єкта, який буде деформуватися внаслiдок дiї зовнi-

шнiх сил. На кожному етапi iнтегрування Ейлера обчислюються так званi

прогнозованi положення (англ. predicted positions) та швидкостi частинок,

враховуючи зовнiшнi сили. Отриманi на даному етапi позицiї вершин вико-

ристовуються для пошуку найкращого перетворення (матрицi повороту та

вектора перемiщення) мiж початковими та прогнозованими положеннями

вершин. Застосування знайденого перетворення до початкових положень

вершин дає ще один набiр так званих цiльових положень (англ. goal positi-

ons). Кожна прогнозована позицiя (англ. predicted position) вершини пере-

носиться до вiдповiдної їй цiльової позицiї, враховуючи коефiцiєнт жорс-

ткостi. Оскiльки використовується дана процедура, то можна знехтувати

накладанням обмежень на розтягування. При розрахунку поверхневих сил

припускалося, що електричне поле рiвномiрне всерединi порожнини. Цей

пiдхiд є строгим, якщо порожнина має форму елiпсоїда [41].

Результати математичного моделювання представленi на рис. 1.2, де

показана поверхня деформованої порожнини в дiелектрику у виглядi на-

бору трикутникiв полiгональної сiтки. На кожному рисунку вiсь оберталь-

ної симетрiї тiла та вектор напруженостi електричного поля спрямованi

вертикально. В результатi обчислень фiгури на рис. 1.2(а, б) виявилися

такими ж, як передбачалося рiвнянням (1.14) з α2 = 0, 1 i α2 = −0, 1 вiд-

повiдно. На рис. 1.2(в) екваторiальна частина порожнини бiльш витягнута,

нiж передбачається рiвнянням (1.14). При збiльшеннi електричного поля

на полюсах порожнини формуються чашки вiдповiдно до тензора напру-

жень Айнштайна-Лауба.
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Рис. 1.2. Деформацiї сферичної порожнини у пружному дiелектрику в

однорiдному електричному полi, розрахованi за допомогою тензора еле-

ктромагнiтних напружень Мiнковського (а), Айнштайна-Лауба (б) та Ло-

ренца (в). Вкладки демонструють поверхнi, визначенi з рiвняння (1.14) з

вiдмiнним вiд нуля одним коефiцiєнтом α2, рiвним 0, 1 (а), −0, 1 (б) та

−0, 2 (в).

1.4. Дiелектрична куля в дiелектрику

Розглянемо сили, що дiють на дiелектричну сферичну частинку у сере-

довищi iз ледь меншим показником заломлення. На рис. 1.3(а–в) зображе-

но розподiл сил на поверхнi маленької краплини води у полi CO2 лазера.

Сили обчисленi, нехтуючи уявною частиною показника заломлення води

n = 1, 173 + i 0, 061 при довжинi хвилi випромiнювання 10, 6 мкм та вико-

ристовуючи рiвняння (1.8)-(1.13).

З рис. 1.3(а) видно, що тиск, знайдений за допомогою тензора Мiн-

ковського, майже не залежить вiд напрямку вектора напруженостi еле-

ктричного поля E0. На противагу, моделi Айнштайна-Лауба та Лоренца

передбачають розтягнення краплини вздовж вектора E0. Проте напрямки

сили трохи вiдрiзняються для цих двох моделей. Квок, Вуд та Ченг у своїх

експериментах [64] спостерiгали деформацiї, викиди речовини, руйнуван-

ня та змiщення для краплин води (див. рис. 1.3(г, д)) та етанолу радiусом

50 мкм, якi були опромiненi iмпульсами CO2 лазера. Через значне поглина-
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Рис. 1.3. Тиск випромiнювання CO2 лазера на краплину води, обчислений

за допомогою тензора напружень Мiнковького (а), Айнштайна-Лауба (б)

та Лоренца (в). Краплi води до (г) i пiсля (д) проходження iмпульсу CO2

лазера [64].

ння випромiнювання CO2 лазера краплини води змiщувалися в напрямку

поширення лазерного променя (вздовж осi x) та вибухали. Варто заува-

жити, що пiсля вибуху розмiри утвореної хмарини в напрямку вектора E0

(вздовж осi z) в 2, 5 рази перевищували дiаметр 2a початкової краплини. В

той же час розмiри водяної хмарини в напрямку осi x залишалися такими,

як i до вибуху (2a), i не залежали вiд z координати. Така особливiсть добре

узгоджується з рис. 1.3(в), тобто з моделлю Лоренца.
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1.5. Двопроменезаломлююча куля в однорiдному

електричному полi

Концепцiю поверхневого напруження також можливо застосувати для

обчислення моменту сили N, який дiє на малу двопроменезаломлюючу

кулю, використовуючи наступне означення

N =

∮
r=a

[r× S] dA (1.22)

Для простоти, розглянемо сферичну частинку з вiдносною дiелектричною

проникнiстю у такому виглядi

ε =


εo 0 0

0 εo 0

0 0 εe

 (1.23)

та вiзьмемо

E0 = E0 sin Θ x̂ + E0 cos Θ ẑ, (1.24)

де x̂ — одиничний вектор (орт) в напрямку осi x. Результати розрахункiв

наведенi в табл. 1.2. В данiй таблицi представлено порiвняння поверхневого

вкладу в момент силиN, знайденого з рiвняння (1.22), та об’ємного вкладу:

N =

∮
r=a

[r× 〈T〉] · n̂ dA, (1.25)

де 〈T〉 обчислений на внутрiшнiй поверхнi сфери. ПараметромN0 в табл. 1.2

позначено

N0 = 6πa3 ε0E
2
0 sin(2 Θ)

εe − εo
(2 + εe)(2 + εo)

ŷ, (1.26)

де ŷ — одиничний вектор (орт) в напрямку осi y. Для маленької порiвняно

з довжиною хвилi кулi у гармонiчному полi з амплiтудою (1.24) наведене

вище значення моменту сили потрiбно подiлити на 2 аналогiчно до рiвня-

ння (1.10)-(1.11). Тензор Лоренца дає значення N, яке отримали Ландау,

Лiфшиц та Пiтаєвський [41]. Однак, у [41] було знайдено момент сили,
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не використовуючи жодного тензора електромагнiтних напружень, а як

результат векторного добутку електричного дипольного моменту поляри-

зованої кулi та вектора напруженостi електричного поля E, визначеного

при r � a. У нижньому рядку табл. 1.2 представлено значення, знайдене

за допомогою тензора Абрахама, визначеного ззовнi кулi. Таке ж значен-

Таблиця 1.2

Момент сили на невеликiй двопроменезаломлюючiй кулi.

Тензор

Вклад

Поверхневий Об’ємний

Лоренца N0 0

Мiнковського 0 ε1N0

Айнштайна-Лауба 0 ε1N0

Абрахама ε1N0 0

ня отримується в наближеннi достатньо малої порiвняно з довжиною хви-

лi сферичної частинки для узагальненої теорiї розсiяння свiтла Лоренца-

Мi [47]. Незважаючи на те, що сила на довiльний елемент об’єму кулi рiвна

нулю, тензори електромагнiтних напружень Мiнковського та Айнштайна-

Лауба дають беззмiстовний об’ємний вклад в момент сили N. Але, як бу-

ло зазначено Швiнгером та iн., цi тензори не можуть бути застосовними,

оскiльки не задовольняють умову Tij = Tji, “необхiдну для iснування ло-

кального закону збереження моменту iмпульсу” [42].

До того ж, окрiм вiдмiнної залежностi N вiд ε1, тензори електромагнi-

тних напружень Лоренца та Абрахама мають рiзнi розподiли поверхневих

сил FFF . Наприклад, на рис. 1.4 зображено сили FFF для маленької (коли за-

стосовне квазiстатичне наближення) сферичної частинки рiдкого криста-

лу E44 у водi. Для порiвняння теоретичних моделей та експерименталь-

них результатiв Муразави та iн. [65] було взято λ = 1, 064 нм, при якiй
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Рис. 1.4. Сили на поверхнi рiдко-кристалiчної кулi E44 у водi, знайденi

у квазiстатичному наближеннi, використовуючи тензор електромагнiтних

напружень Абрахама (а) i Лоренца (б).

n1 = 1, 33 [66], no = 1, 52, i ne = 1, 68 [67]. Кут Θ мiж оптичними осями

рiдкого кристалу та лiнiйною поляризацiєю електричного поля E становив

π/4. Результати, зображенi на рис. 1.4(б), передбачають можливiсть дефор-

мацiї сферичної частинки, що якiсно узгоджується з експериментом [65], в

якому краплина рiдкого кристалу E44 з дiаметром вiд 1, 8 до 3, 1 мкм обер-

талися за допомогою лазерного пiнцета. Муразава та iн. зменшили поверх-

невий натяг краплини, додавши незначну кiлькiсть поверхнево-активної

речовини до рiдкого кристалу. Зменшення поверхневого натягу привело до

уповiльнення обертання краплини, що було пояснено “змiною форми мi-

крочастинок, що оберталися” [65].

Висновки до роздiлу 1

В даному роздiлi декiлька форм тензора електромагнiтних напружень

Максвелла, вiдомих ще з початку двадцятого сторiччя, були застосованi

для обчислення сил, якi дiють на дiелектричну кулю та сферичну поро-
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жнину в дiелектрику. Розглянуто ситуацiї, за яких рiзнi форми тензора

електромагнiтних напружень дають результати, якi суперечать один одно-

му. У даному роздiлi не вдалося знайти переконливих аргументiв на ко-

ристь використання або невикористання однiєї з чотирьох найбiльш вiдо-

мих форм тензора Максвелла. Тому в подальшому, пiд час дослiдження ла-

зерно-iндукованих структур було використано тензор Лоренца. Цей вибiр

зумовлений порiвнянням теоретичних розрахункiв з результатами спосте-

режень дiї потужного лазерного iмпульсу на краплю води. Мiкроскопiчний

пiдхiд (тензор Лоренца) забезпечує найкращу вiдповiднiсть мiж теорiєю та

експериментами, чого не можна стверджувати про загальноприйнятий ма-

кроскопiчний пiдхiд (тензор Мiнковського). Тому можна зробити висновок,

що загальноприйнята теорiя Максвелла-Мiнковського незастосовна для ви-

значення деформацiй чи розривiв дiелектричних сферичних частинок або

порожнин в електричному полi. Однак, щоб пiдтвердити або спростувати

цей висновок, потрiбнi додатковi порiвняння теорiї з експериментами.
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РОЗДIЛ 2

УТВОРЕННЯ ЛАЗЕРНО-IНДУКОВАНИХ СТРУКТУР НА

ПОВЕРХНI ТВЕРДИХ ТIЛ ЗА УЧАСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ

ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНIВ

2.1. Моделi утворення лазерно-iндукованих перiодичних

поверхневих структур

Взаємодiя фемтосекундного лазерного iмпульсу iз середовищем може

зумовити утворення так званих лазерно-iндукованих поверхневих перiоди-

чних структур (ЛIППС) [1–3]. Фiзиками та iнженерами було запропоновано

широке коло застосувань таких ЛIППС. Тому, наприклад, такi структури

можуть застосовуватися для формування мiкроскопiчних капiлярiв, якi ви-

користовуються в мiкрогiдродинамiцi (мiкрофлюїдицi) для здiйснення кон-

тролю над лазерним маркуванням та змiною кольору матерiалiв [68, 69],

для подолання дифракцiйних обмежень при використаннi лазерної нано-

обробки [70], змiнi локальних електричних властивостей, для пiдвищення

ефективностi використання фотоелементiв (фотоелектричних комiрок) [71]

та виробництва дифракцiйних ґраток.

Незважаючи на те, що ЛIППС вперше були виявленi ще у 1965 ро-

цi [72], механiзми їх утворення досi залишаються дискусiйною темою [73]

та потребують подальшого вивчення. Видiляються два основнi механiзми

утворення таких структур. Перший — резонансний механiзм, що враховує

розсiювання електромагнiтної хвилi на дефектах поверхнi [74] чи збудже-

ння поверхневої електромагнiтної хвилi (поверхневого плазмон-полярито-

на) [1, 3, 70, 75–77]. Другий — нерезонансний механiзм, який пов’язаний з

тепловим впливом лазерного випромiнювання на поверхню твердого тiла,
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наприклад, утворення в розплавленому шарi капiлярних хвиль [78].

Класична резонансна модель [74] утворення ЛIППС передбачає розсiю-

вання падаючої електромагнiтної хвилi на нерiвностях (дефектах) поверх-

нi мiкронного масштабу та iнтерференцiю лазерного випромiнювання iз

заломленим на дефектах цiєї поверхнi свiтлом. Iнтерференцiя зумовлює

утворення неоднорiдного розподiлу поглинання електромагнiтної енергiї

безпосередньо пiд поверхнею. Вiдповiдно до цiєї моделi перiод поглинан-

ня енергiї (перiод структури) може бути значно меншим за довжину хвилi

лазера. Однак, добре структурованi ЛIППС [70] можуть формуватися ли-

ше за умови iснування дефектiв на поверхнi та при використаннi багатьох

лазерних iмпульсiв.

В роботi [79] було застосовано метод скiнченних рiзниць в часовiй обла-

стi для вивчення неоднорiдного поглинання енергiї вiд лiнiйно поляризова-

ного лазерного променю пiд поверхнею зразка. Результати математичного

моделювання пiдтверджують резонансний сценарiй.

Резонансний механiзм утворення ЛIППС включає збудження поверхне-

вої електромагнiтної хвилi падаючим лазерним випромiнюванням [1, 3, 70,

74–81]. Вiдповiдно до [3, 70, 75, 76, 78, 80, 81], iнтерференцiя лазерного ви-

промiнювання з поверхневим плазмон-поляритоном створює перiодичний

розподiл поля на поверхнi, що певним чином зумовлює зростання структу-

ри з такою ж перiодичнiстю.

Поверхневий плазмон-поляритон (ППП) може бути збуджений на по-

верхнi металу. Тому ЛIППС, що утворюються на металевих поверхнях, по-

яснюються явищем поверхневого плазмон-поляритонного резонансу [76,77].

Крiм того, ЛIППС спостерiгалися на поверхнях i напiвпровiдникiв [1,3,75,

78, 81] i дiелектрикiв [1, 70, 75]. Тому здатнiсть та умови збудження ППП

для напiвпровiдникiв та дiелектрикiв вивчалися додатково [1, 3, 70,75,78].

З-помiж нерезонансних механiзмiв також можна видiлити теоретичну

модель, що включає явище теплообмiну та виникнення гiдродинамiчних
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напружень [78]. В рамках теплообмiну описується динамiка частинок, збу-

дження носiїв заряду та явища теплопровiдностi. Гiдродинамiчна частина

описує динамiку розплавлених матерiалiв та процес капiлярно-хвильової

кристалiзацiї (затвердiння).

Слiд зазначити, що тривалiсть (характерний часовий iнтервал) фемто-

секундного лазерного iмпульсу i поверхневого плазмон-поляритону (' фс)

значно менша, нiж характерний час плавлення матерiалу (' пс) [80] в опи-

саних вище процесах. Бiльше того, в деяких роботах [3, 80, 81] було проде-

монстровано можливiсть утворення ЛIППС лише за допомогою одиничних

фемтосекундних лазерних iмпульсiв. Усi цi факти дозволяють припусти-

ти, що механiчна дiя електромагнiтного поля може грати важливу роль у

формуваннi перiодичних структур. Таким чином мета нашого дослiджен-

ня полягає у визначеннi електромагнiтних сил, якi виникають на поверхнi

матерiалу, враховуючи iнтерференцiю падаючого електромагнiтного поля

зi збудженим ППП. В даному роздiлi знаходиться розподiл нормального

тиску i тангенцiального напруження на поверхнi металу внаслiдок дiї зов-

нiшнього електромагнiтного поля та розрахуються їхнi амплiтуди. Крiм то-

го, проводиться оцiнка густини об’ємних сил всерединi поверхневого шару.

Потiм перевiряється узгодженiсть проведених розрахункiв з уже вiдомими

характеристиками ЛIППС.

2.2. Методи розрахункiв розподiлу електромагнiтних сил

Для визначення властивостей ППП i для розрахунку сили, що дiє на

металеву поверхню, застосовується класична теорiя електромагнiтного по-

ля. Для спрощення розглядається взаємодiя фемтосекундного (лазерного)

iмпульсу з немагнiтним металом (µ2 = 1 при z > 0) в повiтрi (ε1 = 1, µ1 = 1

при z < 0 ).
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2.2.1. Поверхневi плазмон-поляритони. У бiльшостi випадкiв

спостерiгалося, що ЛIППС були перпендикулярнi до вектора напруженостi

електричного поля [1–3, 70, 74–77]. Тому їх утворення пов’язується iз збу-

дженням ППП поперечно-магнiтною (ТМ) хвилею [2, 3, 70, 71, 75, 76, 78, 80,

81]. Властивостi ППП описуються за допомогою класичної теорiї електро-

магнiтного поля (див., наприклад, [43,82]).

Поверхневий плазмон-поляритон — це електромагнiтне збудження, яке

може iснувати на межi двох середовищ з дiелектричними проникностями

протилежних знакiв (наприклад, дiелектрик та метал) [43,82]. Електричнi

та магнiтнi поля задовольняють рiвняння Максвелла i звичайнi граничнi

умови Максвелла. Амплiтуди полiв зменшуються експоненцiйно iз збiльше-

нням вiдстанi вiд межi подiлу середовищ (див. рис. 2.1). Електричне поле

E має двi компоненти: Ex, спрямовану вздовж напрямку поширення хви-

лi, i Ez — перпендикулярну до поверхнi; магнiтне поле H має лише одну

y-компоненту.

Розподiл кожної компоненти A електричного та магнiтного поля для

поверхневої хвилi, що поширюється вздовж осi x має наступний вигляд

A = A0 exp(±k1,2z) exp[i(kpx− ωst)], (2.1)

де A0 — це амплiтуда, kp — хвильове число плазмон-поляритона, k1 > 0 i

k2 > 0 — коефiцiєнти загасання поверхневої електромагнiтної хвилi в сере-

довищi 1 та середовищi 2, вiдповiдно, t — час. Верхнiй знак “+” вiдноситься

до середовища 1, де z < 0, нижнiй знак “−” вiдноситься до середовища 2,

де z > 0. Коефiцiєнти k1 та k2 визначаються як

k1 = kp

(
−ε1
ε2

)1/2

, k2 = kp

(
−ε2
ε1

)1/2

. (2.2)

Якщо задана амплiтуда H магнiтного поля, то через неї можна вира-
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Рис. 2.1. Розподiл напруженостi електричного поля поверхневого плазмон-

поляритона на поверхнi мiдi. Обчисленi розподiли для x-компоненти (а)

та z-компоненти (б) напруженостi електричного поля ППП, збудженого на

границi повiтря-мiдь при частотi, яка вiдповiдає довжинi хвилi у вакуумi

λ0 = 800 нм.

зити амплiтуду електричного поля наступним чином

Ex =
i

[−ε1 − ε2]1/2
Z0H, (2.3)

E1z = −
[

ε2
ε1 (ε1 + ε2)

]1/2
Z0H, (2.4)

E2z =

[
ε1

ε2 (ε1 + ε2)

]1/2
Z0H, (2.5)
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де Z0 = (µ0/ε0)
1/2.

Дисперсiйне спiввiдношення для хвильового числа ППП kp випливає з

граничних умов для рiвнянь Максвелла

kp = k0

(
ε1ε2
ε1 + ε2

)1/2

, (2.6)

де k0 = ω/c — хвильове число хвилi у вакуумi, c — швидкiсть свiтла у

вакуумi, ε1 та ε2 — вiдноснi дiелектричнi проникностi середовищ на частотi

ω.

Вiдповiдно до спiввiдношення (2.6) та умов iснування ППП (дiелектри-

чних проникнiсть одного з середовищ є вiд’ємною i за модулем перевищує

дiелектричну проникнiсть iншого середовища) [43, 82] kp завжди бiльше,

нiж k0. Таким чином, ППП може збуджуватися, якщо є наночастинка на

поверхнi i локалiзований плазмон збуджується навколо неї [43]. Потрiбнi

наночастинки можуть бути створенi електромагнiтними силами, що дiють

на порожнини нанометрових розмiрiв пiд поверхнею металу [58].

2.2.2. Тензор електромагнiтних напруженьМаксвелла. Як бу-

ло встановлено в [13] та попередньому роздiлi дисертацiї, тензор електрома-

гнiтних напружень Максвелла-Лоренца (1.2) краще, нiж iншi форми тен-

зора Максвелла, узгоджується з експериментами та враховує електростри-

кцiю. Тому саме вiн використовується для оцiнки величини електромагнi-

тних сил в цьому роздiлi, використовуючи рiвняння (1.1).

Оскiльки нормальна компонента електричного поля не є неперервною

на границi середовищ, то скалярний добуток T з n також має розрив. Рi-

зниця мiж скалярними добутками 〈T〉 · n в двох середовищах визначає

поверхневi силами FFF , якi вимiрюються в Паскалях. Для того, щоб пов’яза-

ти z-компоненту FFF з нормальним тиском P на поверхню металу, введено

наступне означення

FFF = P ẑ + S =
[
〈T(2)〉 − 〈T(1)〉

]
· ẑ, (2.7)
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де ẑ — одиничний вектор в напрямку осi z, тангенцiальна компонента FFF
називається тангенцiальним напруженням S.

Компоненти P i S поверхневої сили FFF можна легко визначити, вико-

ристовуючи граничнi умови для тангенцiальних компонент E i H та нор-

мальних компонент D i B. Використовуючи тензор електромагнiтних на-

пружень Максвелла-Лоренца (1.2), отримаємо

P =
ε0
2

(
1−

∣∣∣∣ε2ε1
∣∣∣∣2
)
〈E2

n〉+
µ0
2

(
1−

∣∣∣∣µ2µ1
∣∣∣∣2
)
〈H2

n〉, (2.8)

St = ε0

〈(
1− ε2

ε1

)
EtEn

〉
+ µ0

〈(
1− µ2

µ1

)
HtHn

〉
. (2.9)

В наведених рiвняннях величини P i S виражаються через напруженiсть

електричного поля в середовищi 2. За умови µ1 = µ2 поверхневi сили не

залежать вiд магнiтного поля.

Застосування теореми Гаусса перетворює праву частину рiвняння (1.1)

на iнтеграл по поверхнi тiла

F =

∫
∇ · 〈T〉 dV. (2.10)

Величина пiд знаком iнтеграла вимiрюється в Н/м3 i може розглядатися

як об’ємна густина електромагнiтних сил

f = ∇ · 〈T〉. (2.11)

Нижче проводиться розрахунок та аналiз розподiлу об’ємних електрома-

гнiтних сил.

2.3. Оцiнка тиску лазерного фемтосекундного iмпульсу

Нормальний тиск i тангенцiальне напруження можуть бути вираженi

через поля E просто пiд поверхнею металу, використовуючи (2.8) i (2.9),

вiдповiдно. За принципом суперпозицiї дане поле виражається як сума на-

пруженостей поля заломленої хвилi та поля хвилi ППП. Нормальний тиск



48

виражається через квадрат нормальної компоненти напруженостi електри-

чного поля E, усереднений за часом. Розглядається падiння плоскої хвилi з

магнiтним полем, паралельним до поверхнi подiлу z = 0, тобто випадок p-

поляризацiї. У такому разi нормальна компонента напруженостi електри-

чного поля вiдмiнна вiд нуля i En = Ez. Знехтувавши вiдбитою хвилею

та врахувавши, що частота ω падаючої хвилi приблизно рiвна плазмоннiй

частотi ωs (зазвичай, центральна довжина хвилi фемтосекундного лазера

становить близько 800 нм), отримуємо:

〈E2
n〉 =

1

2

(∣∣∣∣ε1ε2
∣∣∣∣2 |E iz|2 + |E2z|2

)

+

∣∣∣∣ε1ε2
∣∣∣∣ |E iz| |E2z| cos[(kp − k ix)x], (2.12)

деE iz та k ix є z-компонентою електричного поля та x-проекцiєю хвильового

вектора k падаючої хвилi вiдповiдно, E2z — z-компонентою поля ППП, що

визначається рiвнянням (2.5). На вiдмiну вiд нормального тиску, тангенцi-

альне напруження залежить як вiд тангенцiальних, так i вiд нормальних

компонент електричного поля. Таким чином, отримаємо

〈EtEn〉 = −1

2

∣∣∣∣ε1ε2
∣∣∣∣ |E ix| |E iz|+

1

2

∣∣∣∣ε1ε2
∣∣∣∣ |Ex| |E iz| sin[(kp − k ix)x]

+
1

2
|E ix| |E2z| cos[(kp − k ix)x], (2.13)

Якщо θ — кут падiння, тодi k ix = k0 sin θ i

kp − k ix =
2π

λ0

(
λ0
λs
− sin θ

)
, (2.14)

де λ0 = 2π/k0 — довжини хвилi падаючого випромiнювання i

λs = λ0

(
ε1ε2
ε1 + ε2

)−1/2
(2.15)

— довжина хвилi ППП.
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Рiвняння (2.12–2.14) показують, що перiод нормального тиску та тан-

генцiального напруження становить

Λ =
λ0

λ0
λs
± sin θ

, (2.16)

де знак “+” вiдповiдає ППП, який поширюється в зворотньому напрямку.

Отримана перiодичнiсть збiгається з вимiряною перiодичнiстю ЛIППС, якi

були отриманi в численних дослiдженнях [70,74–76,78,80,81].

За допомогою формул (2.8) i (2.9) для P та S i рiвнянь (2.12) та (2.13)

проведемо оцiнку величини поверхневих сил. Проводиться оцiнка величини

можливого тиску лазерного фемтосекундного iмпульсу на поверхню мiдi,

для якої ε2 = −25, 07 + 2, 54 i для частоти, яка вiдповiдає довжинi хвилi

800 нм. Вiдповiдно до [3,70,78,81], амплiтуда електричного поля ППП може

бути такого ж порядку, як i електричне поле падаючої хвилi. Вiзьмемо

Ex = E i (2.17)

та виразимо E i через параметри лазера:

Φ

τ
=
ε0 c

2
〈|E i|2〉, (2.18)

де Φ — густина потужностi лазерних iмпульсiв, τ — тривалiсть лазерних

iмпульсiв. Як правило, для генерацiї ЛIППС використовуються лазери з

τ = 140 − 150 фс, λ0 = 800 нм та Φ в дiапазонi 0, 2 − 1, 5 Дж/см2. Для

числової оцiнки було взято τ = 150 фс та Φ = 1 Дж/см2, що в результатi

дає

P0 =
Φ

τ c
' 0, 2 ГПа (2.19)

В публiкацiях з оптики часто за допомогою P0 позначають тиск свi-

тла на iдеально поглинаюче середовище з нульовим коефiцiєнтом вiдбива-

ння [43]. Якщо коефiцiєнт вiдбиття дорiвнює одиницi, то тиск був би рiвний

2P0. Згiдно iз загальноприйнятим уявленням про тиск електромагнiтного
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поля, якщо ε1 = 1, то свiтло завжди вiдштовхує поглинаюче середови-

ще, створюючи позитивний тиск. В цьому роздiлi було застосовано тензор

Максвелла-Лоренца для визначення тиску P , що дiє на поверхневий шар

твердого тiла. У разi нормального падiння свiтла без збудження ППП в

результатi отримуємо P = 0, оскiльки En = 0. Якщо ж ППП збуджує-

ться, то це означає, що нормальна компонента напруженостi електричного

поля не дорiвнює нулю. Використовуючи рiвняння (2.17), обчислення да-

ють P ' −4P0 та перiодичний розподiл St з перiодом Λ = λs ' 770 нм i

амплiтуди 5P0 на поверхнi мiдi.

Картина взаємодiї свiтла з речовиною стає бiльш повною, якщо визна-

чити об’ємну силу f . Тому було проведено обчислення розподiлу f у мiдi

для випадку нормально падаючої плоскої електромагнiтної хвилi, яка при

цьому збуджує ППП. Результат розрахункiв представлено на рис. 2.2, який

вiдображає f в одиницях f0 =
1

2
ε0 |Ei|2 × 109 м−1. Обчислення iнтегралу∫ ∞

0

f dz дає тиск на тонкий напiвнескiнченний цилiндр з вiссю, паралель-

ною вiсi z. Розраховане значення цього тиску становить 50P0. Об’ємнi сили

розподiляються в поверхневому шарi на глибинi близько 25 нм. Таким чи-

ном, наш розрахунок показує, що величини поверхневого та об’ємного ти-

ску можуть бути кiлька ГПа. Такi тиски можуть призводити до непружної

деформацiї мiдi [83]. Рис. 2.2 передбачає, що глибина канавок, створених

одним фемтосекундним iмпульсом, може сягати 25 нм.

Також встановлено перiод об’ємних сил у напрямку осi x. Вiн становить

770 нм, що менше, нiж λ0 = 800 нм, i збiгається з перiодом λs тангенцiаль-

ного напруження, отриманого в рiвняннi (2.16) для нормально падаючої

хвилi, коли θ = 0.



51

Рис. 2.2. Розподiл нормованих об’ємних електромагнiтних сил пiд поверх-

нею мiдi. Обчисленi розподiли x-компоненти (а), z-компоненти (б) i векто-

ра об’ємних сил f (в) пiд поверхнею мiдi у випадку нормального падiння

лазерного променя з довжиною хвилi у вакуумi λ0 = 800 нм.

Висновки до роздiлу 2

У даному роздiлi пропонується електростикцiйний механiзм формува-

ння лазерно-iндукованих поверхневих перiодичних структур. Визначено

зумовленi електромагнiтним полем нормальний тиск i тангенцiальне на-

пруження на границi подiлу мiдь-повiтря при iнтерференцiї падаючого ла-

зерного випромiнювання зi збудженим поверхневим плазмон-поляритоном.

Крiм того, визначено електрострикцiйнi об’ємнi сили, якi виникають в по-

верхневому шарi металу. Встановлено, що напруження i тиск на поверхне-

вий шар досягають кiлькох ГПа, що є достатнiм для модифiкацiї поверхнi
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мiдi. Цi розрахунки демонструють, що електромагнiтнi сили можуть вiдi-

гравати важливу роль у процесi утворення лазерно-iндукованих поверх-

невих перiодичних структур. Знайдений перiод розподiлу поверхневих сил

добре узгоджується з перiодами структур, якi спостерiгалися експеримен-

тально, та з перiодом, отриманим в iнших теоретичних моделях. В рамках

пропонованої теорiї також була оцiнена глибина канавок, створених одним

фемтосекундним лазерним iмпульсом.



53

РОЗДIЛ 3

ВЛАСТИВОСТI ОБ’ЄМНИХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНIВ ТА

ЇХ РОЛЬ В УТВОРЕННI ЛАЗЕРНО-IНДУКОВАНИХ

ПОВЕРХНЕВИХ СТРУКТУР

3.1. Лазерно-iндукованi перiодичнi поверхневi структури з

високою просторовою частотою

Вплив iмпульсiв фемтосекундного лазерного випромiнювання на плоску

поверхню металу супроводжується утворенням лазерно-iндукованих перi-

одичних поверхневих структур (ЛIППС) [84]. Окрiм того, спостерiгається

утворення ЛIППС з високою просторовою частотою [59, 84]. Просторовi

перiоди таких ЛIППС значно меншi, нiж довжина хвилi випромiнювання

λ0. Наприклад, для алюмiнiю цей перiод, за оцiнками, коливався вiд 20

до 200 нм при λ0 = 0, 8 мкм [59, 85]. Звичайнi ЛIППС орiєнтуються пер-

пендикулярно до поляризацiї лазерного випромiнювання. Проте, орiєнтацiя

ЛIППС з високою просторовою частотою буває як перпендикулярна, так iн-

коли й паралельна поляризацiї. Утворення ЛIППС з високою просторовою

частотою вiдбувається на поверхнях прозорих дiелектрикiв, напiвпровiдни-

кiв та металiв. При спробах пояснити природу походження цих структур

було запропоновано рiзноманiтнi механiзми, в яких враховувались або ж

генерацiя другої гармонiки, або виникнення певних типiв плазмонних мод,

чи процеси самоорганiзацiї, або ж пiдсилення локального поля пiд час не-

однорiдного руйнування дiелектричних матерiалiв [59,85].

Мета даного роздiлу — з’ясувати значення поздовжнiх електромагнi-

тних хвиль в процесi утворення структур з коротким перiодом Λ � λ0.

Для цього дослiджуються властивостi поздовжнiх (L) електромагнiтних
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хвиль у металах, також вiдомi як плазмовi хвилi. Дослiдження проводи-

ться в декiлька етапiв. В першу чергу переглянуте визначення просторо-

вої дисперсiї дiелектричної проникностi. Як буде показано нижче, загаль-

ноприйняте визначення незастосовне, якщо дослiджуване середовище не

є однорiдним i нескiнченним. Тому пропонується дещо iнший пiдхiд для

визначення просторової дисперсiї дiелектричної проникностi ε. Таким чи-

ном, в запропонованому пiдходi просторова дисперсiя дiелектричної про-

никностi встановлює прямо пропорцiйну залежнiсть мiж двома векторни-

ми полями, E(r, ω) i D(r, ω), а не амплiтудами E(k, ω) i D(k, ω) плоских

хвиль. Як наслiдок, величина ε залежить вiд квадрату хвильового числа

k2, який є параметром векторного рiвняння Гельмгольца для електричного

поля E(r, ω), а не вiд хвильового вектора k плоскої хвилi. Потiм проводи-

ться виведення дiелектричної проникностi, розв’язуючи кiнетичне рiвнян-

ня Больцмана в наближеннi часу релаксацiї, яке враховує вiдгук електро-

нiв провiдностi на електромагнiтнi моди. Отримано так званi поперечнi та

поздовжнi дiелектричнi проникностi Лiндхарда. З’ясувалося, що значення

для поздовжньої дiелектричної проникностi Лiндхарда i значно спрощеної

гiдродинамiчної дiелектричної проникностi спiвпадають в широкому дiапа-

зонi параметрiв. Застосовуючи новий пiдхiд, обчислюється спектр екстин-

кцiї свiтла для сферичних наночастинок срiбла i золота. Нелокальна теорiя

Мi пояснює зсув спектру в область вищих частот i розширення поверхне-

вого плазмонного резонансу пучка срiбних нанокуль, а також зникнення

плазмонного резонансу, яке спостерiгається зi зменшенням розмiру нано-

куль благородних металiв. Для вивчення значення поздовжнiх мод у фор-

муваннi лазерно-iндукованих поверхневих структур модифiкується теорiя

Френеля, враховуючи виникнення поздовжнiх хвиль.
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3.2. Основнi рiвняння

Для визначення електромагнiтних полiв у кусково-однорiдних середо-

вищах застосовується класична теорiя електромагнетизму. Електричне по-

ле E у кожнiй однорiднiй областi неоднорiдного середовища вважається

розв’язком векторного рiвняння Гельмгольца

∆E + k2E = 0, (3.1)

де ∆ = −∇×∇×+∇∇ — векторний оператор Лапласа.

Як зазвичай, тангенцiальнi компоненти електричного E та магнiтного

H полiв неперервнi на границi середовищ. Враховуючи, що вiльнi електро-

ни присутнi лише в металi, застосовується додаткова гранична умова для

нормальної компоненти густини струму j на поверхнi металу

(j n)|r∈S = 0. (3.2)

Для знаходження струму провiдностi в металi розв’язується кiнетичне

рiвняння Больцмана в наближеннi часу релаксацiї:

∂f

∂t
+ v

∂f

∂r
+
e

m
(E + v ×B)

∂f

∂v
=
f0 − f
τ

, (3.3)

де f — одночастинкова функцiя розподiлу у фазовому просторi (r, v), v —

мiкроскопiчна швидкiсть електрона, e i m — заряд електрона i його маса,

вiдповiдно, B — магнiтна iндукцiя, f0 — рiвноважна функцiя розподiлу, τ

— час релаксацiї.

Нижче виводиться формула для просторової дисперсiї дiелектричної

проникностi. Потiм результати застосовуються для вивчення вiдбивання

свiтла вiд плоскої металiчної поверхнi i розсiяння свiтла на нанокульках

благородних металiв.
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3.3. Плазмон-поляритони та їх значення для деяких ефектiв

3.3.1. Просторова дисперсiя дiелектричної проникностi ε в не-

однорiдному середовищi. Традицiйно в лiтературi для пояснення яви-

ща просторової дисперсiї дiелектричної проникностi ε записується спiввiд-

ношення мiж вектором iндукцiїD i вектором напруженостi E електричного

поля [43,86,87]:

D(ω, r) = ε0

∞∫∫∫
−∞

dr′ ε(ω, r− r′)E(ω, r′), (3.4)

де ε0 — електрична стала (дiелектрична проникнiсть вакууму), D(ω, r) —

амплiтуда коливання вектора електричної iндукцiї з кутовою частотою ω

в точцi r, E(ω, r′) — амплiтуда коливання вектора напруженостi електри-

чного поля в точцi r′. Про просторову дисперсiю говорять, якщо вектор

електричної iндукцiї D у точцi r залежить вiд напруженостi E в iнших то-

чках простору r′. Пiсля перетворення Фур’є за змiнними t i r перетворює

iнтеграл у правiй частинi рiвняння (3.4) на добуток

D(ω, k) = ε0 ε(ω, k)E(ω, k) (3.5)

де

ε(k, ω) =
1

(2π)4

∫∫∫ ∞
−∞

dr

∫ ∞
0

dt ε(r, t) exp [− i (kr− ωt)] . (3.6)

В (3.5) входить E(k, ω) — амплiтуда плоскої хвилi, зв’язана з E(r, t) на-

ступними спiввiдношеннями:

E(k, ω) =
1

(2π)3

∫∫∫ ∞
−∞

drE(r, ω) exp(−ikr), (3.7)

E(r, ω) =
1

2π

∫ ∞
−∞

dtE(r, t) exp(i ωt). (3.8)

Дiелектрична проникнiсть ε(ω, k) залежить вiд хвильового вектора k пло-

скої електромагнiтної хвилi, що є ознакою її просторової дисперсiї. Сере-
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довище з просторовою дисперсiєю дiелектричної проникностi ε можна на-

звати середовищем з нелiнiйним вiдгуком [43], а теорiї, якi враховують та-

кий вiдгук — нелокальними теорiями. Що ж стосується рiвняння (3.4), то

воно є однозначним лише в нескiнченному однорiдному об’ємi, але у дано-

му випадку розглядається кусково-однорiдна система, де слiд враховувати

границi, а k не однаковий в рiзних областях середовища.

Автори сучасної монографiї з нанооптики [43] зауважують, що ефекти

нелокальностi спостерiгаються поблизу поверхонь, що вiдокремлюють рi-

знi середовища, а також в металевих об’єктах з розмiрами, порiвняними з

довжиною вiльного пробiгу електрона. У той же час рiвняння (3.6) та (3.7)

записанi для однорiдного нескiнченного середовища, а iснування iнших се-

редовищ, вiдокремлених межами подiлу, в цих рiвняннях не передбачено.

Щоб уникнути цього протирiччя i складнощiв пiд час моделювання явищ у

гетерогенних середовищах, пропонується не використовувати розклад еле-

ктромагнiтної хвилi по плоских хвилях (3.7). Натомiсть використовувати

розвинення поля за власними розв’язками E(r, ω; k) векторного рiвняння

Гельмгольца (3.1).

Просторово-дисперсiйна дiелектрична проникнiсть визначає спiввiдно-

шення мiж D(ω, r) i конкретним розв’язком векторного рiвняння Гельм-

гольца (3.1)

D(ω, r) = ε0 ε(ω, k)E(ω, r). (3.9)

Тут E(ω, r) позначає розподiл електричного поля, а не просто вектор E у

точцi r.

3.3.2. Поздовжня та поперечна дiелектрична проникнiсть.

Вiдгук електронiв провiдностi металевої частинки на коливання еле-

ктромагнiтного поля можна знайти, розв’язавши кiнетичне рiвняння Боль-

цмана (3.3). З рiвняння (3.3) можна знайти функцiю розподiлу f для еле-
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ктронiв провiдностi металу в електромагнiтному полi i використати її для

обчислення густини струму

j = e

∞∫∫∫
−∞

v f dv = σE, (3.10)

де σ — коефiцiєнт електропровiдностi, dv =
v

m
dε d Ω, d Ω = sin θdθ dφ,

v, θ, φ — сферичнi координати швидкостi.

Дiелектрична проникнiсть металiв виражається через коефiцiєнт еле-

ктропровiдностi σ [43]:

ε = εg +
i σ

ω ε0
, (3.11)

де εg — частина дiелектричної проникностi завдяки поляризацiї твердого

тiла (без врахування внеску електронiв провiдностi). Для простого металу

маємо εg = 1. Зазвичай εg 6= 1 завдяки мiжзонним переходам. На вiдмiну

вiд попереднiх робiт, в данiй не вводиться хвильовий вектор k, а знахо-

диться розв’язок рiвняння Больцмана у виглядi нескiнченного ряду, який

мiстить оператори v∇, що дiють на vE :

f = f0 +
e

−iω + Γ

∂f0
∂ε

[
1 +

v∇
−iω + Γ

]− 1

vE, (3.12)

де Γ = 1/τ. Також f0 була апроксимована розподiлом Фермi-Дiрака при

температурi в околi абсолютного нуля, i пiсля iнтегрування по ε в рiвнян-

нi (3.10) отримується

j =
ω2
p ε0

−iω + Γ

3

4π

∫∫
u (1 + l u∇)− 1 (uE) d Ω, (3.13)

де ω2
p =

e2 ne
mε0

, ωp — плазмова частота, u =
v

v
— одиничний вектор в напрям-

ку v, l =
vF

−iω + Γ
, vF — швидкiсть Фермi. В подальшому обчислюються
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iнтеграли ∫∫
u (uE)dΩ =

4π

3
E (3.14)∫∫

u (u∇)2n−1(uE)dΩ = 0 (3.15)∫∫
u (u∇)2n(uE)dΩ =

4π

2n+ 3
∆n−1

[
∇ (∇ · E)− 1

2n+ 1
∇×∇× E

]
(3.16)

де n — натуральне число. Врештi-решт отримуємо наступну залежнiсть j

вiд довiльного електричного поля E

j =
ω2
p ε0

−iω + Γ

{
E + 3

∞∑
n=1

l 2n × ∆n−1

2n+ 3

[
∇ (∇ · E)− ∇×∇× E

2n+ 1

]}
. (3.17)

Для рiвняння Гельмгольца (3.1) iснує два типи розв’язкiв: бездиверген-

тне поле, яке задовольняє рiвняння ∇ · E = 0, та безвихрове поле, яке

задовольняє рiвняння

∇× E = 0. (3.18)

Для плоскої хвилi iз E ∝ exp[i (kr−ωt)] рiвняння (3.18) перетворюється на

спiввiдношення k× E = 0, яке демонструє, що хвиля поздовжня (L). Для

опису поширення хвиль у сферичних частинках зручно використовувати

векторнi сферичнi гармонiки L, M та N у якостi повної системи ортого-

нальних функцiй. В такому випадку рiвняння (3.18) визначає гармонiки

L. Хвильове число L хвилi чи L моди визначається наступним законом

дисперсiї

εL(ω, kL) = 0. (3.19)

Розв’язок рiвняння (3.19) iснує лише за наявностi просторової дисперсiї

дiелектричної проникностi. Таким чином, у середовищi з нелокальним вiд-

гуком можуть виникати повздовжнi електромагнiтнi хвилi.

З рiвнянь (3.11) i (3.17) можна знайти тi розв’язки рiвняння (3.1), якi

задовольняють умову рiвняння (3.18), i отримати поздовжню дiелектричну
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проникнiсть

εL = εg −
ω2
p

ω (ω + iΓ)

3

2
Φ

(
a2, 1,

3

2

)
(3.20)

де Φ — дзета-функцiя Лерха,

3

2
Φ

(
a2, 1,

3

2

)
=

∞∑
n=0

3

2n+ 3
a2n, (3.21)

де a =
kvF

ω + iΓ
.

Отримана дiелектрична проникнiсть вiдрiзняється вiд знайденої у ро-

ботi [88] лише позначеннями:

εL = εg +
ω2
p

ω (ω + iΓ)

3

a2

[
1− 1

ia
tan−1(ia)

]
(3.22)

Спiввiдношення
1

ia
tan−1(ia) =

1

2
ln

1 + a

1− a (3.23)

дозволяє переписати рiвняння (3.22) у наступному виглядi

εL = εg −
ω2
p

ω (ω + iΓ)

3

a2

[
1− 1

2a

ln(1 + a)

ln(1− a)

]
. (3.24)

У випадку Γ = 0 цей вираз набуває вигляду рiвняння отриманого у ро-

ботi Клiмонтовiча та Сiлiна [89], в якiй вони вивчали затухання Ландау

у виродженiй плазмi (див. [90], [91, рiвняння (40.17)] i [92]). Дiелектрична

проникнiсть, представлена у еквiвалентних виразах (3.20), (3.22) i (3.24),

називається дiелектричною проникнiстю Лiндхарда (з посиланням на [93]),

хоча вперше була отримана в працi Клiмонтовiча та Сiлiна [89].

Поперечна дiелектрична проникнiсть Лiндхарда [88] може бути одер-

жана з рiвняння (3.17) за умови ∇ · E = 0 i набуває вигляду

εT = εg −
ω2
p

ω (ω + iΓ)
3
∞∑
n=0

a2n

(2n+ 1) (2n+ 3)
. (3.25)

У фактичному випадку vF k � ω вона спрощується до дiелектричної про-

никностi Друде:

εT = εg −
ω2
p

ω2 + iΓω
. (3.26)
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Така дiелектрична проникнiсть узгоджується з експериментальними дани-

ми для великої кiлькостi металiв [94]. Якщо параметр |a| < 1, поздовжня

дiелектрична проникнiсть (3.20) спрощується до наступного вигляду

εL(ω, kL) = εg −
ω2
p

ω2 + iΓω − 3

5
(vF k

L)2
. (3.27)

Даний вираз ще називається гiдродинамiчною дiелектричною проникнiстю.

3.3.3. Вiдбивання плоскої електромагнiтної хвилi вiд плоскої

поверхнi металу.

Граничнi умови. У цiй частинi визначається напрямок хвильового

вектора kL та амплiтуда L-хвилi, збудженої в металi пiд час вiдбивання

плоскої електромагнiтної хвилi вiд плоскої поверхнi.

Розглядається плоска хвиля, що падає на границю подiлу дiелектрик-

метал z = 0, при цьому хвильовий вектор знаходиться у площинi xz. Еле-

ктричне поле в дiелектричному середовищi 1 складається з падаючої Ei

та вiдбитої Er хвиль, поле в металi 2 має заломлену поперечну Et, а в де-

яких випадках i поздовжню EL компоненти. Вiдповiдно до граничних умов

Максвелла, тангенцiальнi складовi векторiв напруженостi електричного та

магнiтного полiв неперервнi в площинi z = 0. Крiм того, оскiльки електро-

ни не вилiтають з металу, тому нормальна складова густини електричного

струму дорiвнює нулю при z = 0

ẑ j|z=0 = 0, (3.28)

де ẑ — одиничний вектор в напрямку осi z.

Усi доданки в граничних умовах Максвелла повиннi мати однакову за-

лежнiсть вiд x i y. Ця умова має кiлька наслiдкiв. По-перше, можна вста-

новити, що L-хвилi можуть збуджуватися лише у випадку p-поляризацiї,



62

коли електричний вектор падаючої хвилi E(i) паралельний площинi падi-

ння. Iншими словами, плазмон-поляритони можуть генеруватися попере-

чною магнiтною (TM) хвилею. Ефект майже такий самий, як у металевiй

кулi [95]. По-друге, формули, подiбнi до закону Снелiуса, можна отримати

з умов

k1x = k2x = kL2x = k1 sin θ1, (3.29)

де iндекси 1x та 2x позначають x-проекцiї векторiв у середовищах 1 i 2

вiдповiдно, θ1 — кут падiння.

Коефiцiєнти вiдбивання та заломлення. Визначимо поле, утво-

рене плоскою р-поляризованою електромагнiтною хвилею, що падає на

плоску металеву поверхню. Зручно виражати компоненти електричного та

магнiтного полiв через x складовi E(i), а саме E(r)
x = − r E(i)

x для вiдбитої

хвилi, E(t)
x = t E

(i)
x для заломленої поперечної хвилi, i

E(a)
x = δ E(t)

x = tLE
(i)
x (3.30)

для заломленої поздовжньої хвилi, r — коефiцiєнт вiдбивання, t i tL —

коефiцiєнти проходження.

З граничних умов для рiвняння Максвелла i додаткової граничної умо-

ви (3.28), записаної у виглядi

ẑ (D− ε0εgE)|z=0 = 0, (3.31)

отримаємо

r = −(1 + δ) ε1 k2z − ε2 k1z
(1 + δ) ε1 k2z + ε2 k1z

= 1− (1 + δ) t (3.32)

t =
2 ε1 k2z

ε2 k1z + (1 + δ) ε1 k2z
, (3.33)

δ =
εg − ε
εg

k22x
k2z kL2z

(3.34)
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При δ = 0 коефiцiєнт r перетворюється на коефiцiєнт вiдбивання Фре-

неля p-поляризованої хвилi (див., наприклад, рiвняння (2.49) [43]). За цiєї

ж умови t не перетворюється на коефiцiєнт проходження Френеля, оскiль-

ки визначення t i r не спiвпадають з визначеннями Френеля.

3.3.4. Екстинкцiя свiтла металевою нанокулею. У роботi [95]

узагальнено теорiю Лоренца-Мi, враховуючи для сферичної частинки дода-

ткову граничну умову (3.2). Встановлено, що аналог коефiцiєнта Френеля

r, коефiцiєнт Мi bl для вiдбитої TM моди порядку l має вигляд

bl = −
(1 + δl) ε1

k2 ψ
′
l(k2R)

ψl(k2R)
− ε2 k1 ψ

′
l(k1R)

ψl(k1R)

(1 + δl) ε1
k2 ψ′

l(k2R)
ψl(k2R)

− ε2 k1 ζ
′
l(k1R)

ζl(k1R)

, (3.35)

де

δl =
εT − εg
εg

l (l + 1) jl(k2R) jl(k
L
2R)

ψ′l(k2R) kL2R j
′
l(k

L
2R)

, (3.36)

де ψl — функцiї Рiккатi-Бесселя порядку l, ζl — функцiї Рiккатi-Ганкеля

порядку l, jl — сферичнi функцiї Бесселя, штрих позначає похiдну функцiї

по її аргументу. Коефiцiєнт Мi al залишився таким же, як для класичної

теорiї Мi.

Важливою характеристикою розсiяння та поглинання свiтла є перерiз

екстинкцiї, нормований на геометричний перерiз кулi π R2,

Qext =
2

(k1R)2

∞∑
l=1

(2l + 1) Re (− al − bl), (3.37)

який є експериментально вимiрюваною величною.

Тепер проведемо порiвняння результатiв класичної та узагальненої те-

орiй Лоренца-Мi з експериментальними даними. У роботi [96] автори ви-

вчали спектри екстинкцiї наночастинок срiбла, нанесених на дiелектричнi

поверхнi. На першому етапi експерименту дослiдники генерували кластери

срiбних частинок iз середнiм дiаметром 2 , 3,5 та 4 нм, визначали розподiл

частинок за розмiром для одного з кластерiв, записували спектри екстин-

кцiї та оцiнили для срiбних кульок у вакуумi параметр A = 0, 25, який
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входить у феноменологiчну формулу Γ = Γb + AvF/R, де Γb — об’ємна

швидкiсть релаксацiї металу.

Для порiвняння з описаним експериментом в данiй роботi було про-

ведено теоретичний розрахунок спектру екстинкцiї для кластера срiбних

кульок iз середнiм дiаметром 〈D〉 = 2 нм та представленим в експери-

ментi [96] розподiлом за розмiрами, який охоплює область вiд D = 1 до

D = 4 нм. Узагальнена теорiя Лоренца-Мi не мiстить пiдгiнних параметрiв.

Для того, щоб визначити значення дiелектричної проникностi, використо-

вується таблиця показникiв заломлення срiбла, запропонована Лiнчем та

Хантером [97] (див. рис. 3.1). Також застосували рiвняння (3.20), (3.26) та

(3.27) з ωp = 9, 17 еВ, Γb = 0, 021 еВ, vF = 1, 39×106 м/с i A = 0, 25. Резуль-

тати розрахункiв та експериментальний спектр представленi на рис. 3.2.

Теоретичнi спектри на рис. 3.2 розрахованi за допомогою дiелектричної

проникностi Клiмонтовiча-Сiлiна-Лiндхарда i значно простiшої гiдродина-

мiчної дiелектричної проникностi. Несподiвано, що обидва розрахунки да-

ли близькi результати, хоча |a| > 1 в областi плазмонного резонансу.

Пiк у спектрi екстинкцiї називається резонансом Фрьолiха [101], або ж

плазмонним чи поверхневим плазмон-поляритонним резонансом [96]. Резо-

нансну частоту можна визначити з умови

Re(2 ε1 + ε2) = 0, (3.38)

яку називають умовою резонансу Фрьолiха [101] або, в металооптицi, —

умовою плазмонного резонансу. Вiдповiдно до умови (3.38), частота пла-

змонного резонансу для срiбної нанокулi повинна набувати значення ω0 =

3, 5 еВ. Саме на такiй частотi досягає максимуму перерiз екстинкцiї на

рис. 3.2, знайдений за допомогою класичної теорiї Лоренца-Мi. Збудження

безвихрових сферичних гармонiк L, враховане в нелокальнiй теорiї, при-

водить до того, що умова (3.38), записана для частинок малого радiусу,

модифiкується. В результатi для нанометрових срiбних кульок спостерi-
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Рис. 3.1. Дiйсна (а) та уявна (б) частини дiелектричної проникностi срiбла

згiдно з Джонсоном i Крiстi (�) [98], Лiнчем i Хентером (+) [97], Вебе-

ром (4) [66], Хао i Нордлендером (пунктирна лiнiя) [99] та Драчьовим та

iншими (суцiльна лiнiя) [100].

гається зсув плазмонного резонансу в область вищих частот вiд 3, 5 до

3, 65 еВ. Нелокальна модель чудово узгоджується з експериментальними

даними (див. рис. 3.2 i табл. 3.1).

Розрахунок зсуву плазмонного резонансу у високочастотну область спе-

ктру може бути пiдтверджений наступним розглядом. В електростатично-

му наближеннi лише b1 дає вагомий вклад в перерiз екстинкцiї Qext i рiв-
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Рис. 3.2. Спектр екстинкцiї свiтла срiбних частинок нанометрових розмiрiв,

якi спостерiгалися в [96] та розрахованi за допомогою локальної та нело-

кальної моделей. Всi теоретичнi спектри представленi у вiдносних одини-

цях.

няння (3.35) можна спростити, використовуючи наступнi наближення

k2Rψ
′
l(k2R)

ψl(k2R)
' l + 1;

k1Rζ
′
l(k1R)

ζl(k1R)
' − l. (3.39)

Таким чином, Qext має максимум при

Re[2 (1 + δ1) ε1 + ε2] = 0. (3.40)

Отримана умова (3.40) враховує збудження L мод (за рахунок наявностi

доданку δ1) i, таким чином, вiдрiзняється вiд умови резонансу Фрьолiха

(3.38).
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Таблиця 3.1

Резонанснi частоти та ширини диполярного плазмонного

резонансу однiєї срiбної частинки та пучка частинок

Розмiр, нм ωm (еВ) ∆ω (еВ)

ТЕОРIЯ

локальна нелокальна локальна нелокальна

A = 0A = 0, 25A = 0A = 0, 25A = 0A = 0, 25A = 0A = 0, 25

D = 4 3,50 3,51 3,61 3,61 0,23 0,36 0,20 0,26

D = 3 3,50 3,51 3,65 3,65 0,23 0,39 0,18 0,26

D = 2 3,51 3,51 3,74 3,74 0,23 0,44 0,15 0,28

D = 1 3,51 3,51 – – 0,23 0,58 – –

〈D〉 = 2 3,50 3,51 3,68 3,68 0,23 0,42 0,25 0,33

Експеримент

〈D〉 = 2 3,65 0,33

В експериментi [96] пiковi частоти ωm та резонанснi ширини ∆ω спектрiв

екстинкцiї майже не залежали вiд 〈D〉. Така властивiсть ∆ω не вiдповiд-

ає класичнiй теорiї Мi. Дiйсно, локальна теорiя передбачає розширення

плазмонних резонансiв зi зменшенням D (при A = 0, 25), як показано в

табл. 3.1. У той же час нелокальна теорiя дає приблизно рiвнi резонанснi

ширини, але рiзнi положення пiкiв. Врахування внескiв усiх частинок дає

значення ∆ω, яке спiвставне з експериментальними даними. Цiкаво, що

нелокальна теорiя передбачає розширення плазмонного резонансу пучка

частинок навiть при A = 0.

При ω > 4 еВ, згладженi теоретичнi кривi на рис. 3.2 лежать вище,

нiж набiр вузьких близько розташованих один до одного експерименталь-

них пiкiв. Як можна зауважити з рис. 3.1, в цьому спектральному дiапа-

зонi домiнує мiжзонне поглинання. Такi особливостi спектру, ймовiрно, є
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наслiдком переходу вiд неперервної зони до структури дискретних рiвнiв.

Такий квантово-розмiрний ефект був виявлений ранiше при дослiдженнi

оптичних властивостей нанокуль золота [102]. Коли розмiр срiбної кулi був

збiльшений до 〈D〉 = 3, 5 нм, то спочатку поглинання збiльшилося вiдно-

сно максимуму i сформувало плато iз низкою невеликих рiвновiддалених

провалiв. Потiм поглинання трохи зменшилось при 〈D〉 = 4 нм.

Для вивчення формування зсуву плазмонного резонансу у високочасто-

тну область спектра було розраховано спектри екстинкцiї частинок срiбла

дуже малих розмiрiв, якi зображенi на рис. 3.3. Важливою особливiстю спе-
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Рис. 3.3. Нормований перерiз екстинкцiї срiбних частинок з дiаметрами

2, 2 , 1, 8 , 1, 4 , i 1, 0 нм обчисленi в рамках локальної (пунктирнi лiнiї) та

нелокальної (суцiльнi кривi) теорiї Мi. Чим менша частинка, тим вище кри-

ва. Всi теоретичнi перерiзи представленi в загальних вiдносних одиницях.

ктрiв на рис. 3.3 є повне зникнення плазмонного резонансу при D = 1 нм.

Ранiше такий же ефект спостерiгався при експериментальному дослiджен-

нi нанокуль золота [102]. Зокрема, у роботi [102] експериментальнi спектри
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частинок дiаметром 1, 7 , 1, 9 , 2, 0 , 2, 1 , 2, 3 та 2, 5 нм порiвнювались зi

спектрами, розрахованими за допомогою локальної теорiї Мi. Однак вiдпо-

вiднiсть мiж експериментом та теоретично розрахованими спектрами була

поганою, не вдалося пояснити розширення плазмонного резонансу та його

положення [102]. Спроби авторiв покращити вiдповiднiсть шляхом змiни

розмiру частинок та модифiкацiї дiелектричних проникностi не дали по-

слiдовних результатiв. Авторiв [102] визнають, що аномальна ширина чи

зникнення резонансу не пiддаються поясненню за допомогою їхнiх коригу-

вань локальної теорiї Мi.

Як видно з рис. 3.4, ситуацiя рiзко змiнюється, якщо застосовується

нелокальна теорiя Мi. Слiд зауважити, що при цьому не використовуються
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Рис. 3.4. Спектр поглинання, обчислений в рамках локальної (пунктирнi

лiнiї) i нелокальної (суцiльнi лiнiї) теорiї Мi та експериментальнi данi (то-

чки) роботи [102] для золотих куль з D = 2, 5 , 2, 1 , i 1, 7 нм в толуолi

(крива 1 i кола, крива 2 i квадрати, крива 3 i трикутники, вiдповiдно). Всi

теоретичнi спектри нормованi до 1 при 4,12 еВ i змiщенi по вертикалi.

жоднi пiдгiннi параметри. Таблицю комплексного показника заломлення
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[98] було використано для визначення дiелектричної проникностi золота.

Iншi параметри, включаючи A = 1 та показник заломлення толуолу (1,37),

було взято з роботи [102].

3.3.5. Хвильове число поздовжнiх хвиль. Поздовжнi моди вiд-

рiзняються вiд поперечних значно вищими значеннями хвильових чисел.

Наприклад, для розрахункiв, представлених на рис. 3.2, дiйсна частина

kL2 , яка вiдповiдає просторовому перiоду Λ = 2π/Re kL2 , зменшується з 9

до 2 нм при збiльшеннi ω вiд 3 до 4 еВ. У цьому iнтервалi ω абсолютне

значення вiдношення kL2 /k2 зменшується зi 130 до 100, а параметр δ рiвня-

ння (3.32) зменшився з 0,01 до 0,005 при θ1 = π/4. Отже, робимо висновок,

що збудженням L-хвиль на плоскiй срiбнiй поверхнi можна знехтувати.

Однак встановлено, що L моди мають важливе значення в срiбних нано-

метрових скупченнях срiбних частинок.

Замiна виразу −ω2
p/(ω

2+iΓω) у рiвняннi (3.20) на εT−εg згiдно з рiвня-

нням (3.26) дозволяє переписати дисперсiйне рiвняння (3.19) у наступному

виглядi

1 +
3

5
a2 +

3

7
a4 +

3

9
a6 + · · · = 1

1− εT/εg
. (3.41)

В найпростiшому випадку, коли εg = 1 i Γ = 0, рiвняння (3.41) передбачає,

що метал повинен бути прозорим як для поперечних, так i для L-хвиль при

ω > ωp, але обидва вектори kL та kT — комплекснi при ω < ωp.

Якщо тверде тiло прозоре, поздовжня хвиля може збуджуватися при

непрямому падiннi p-поляризованої хвилi на плоску поверхню. Iснує кiлька

вiдмiнних рис цього ефекту. По-перше, поздовжнi хвилi можуть генерува-

тися на плоскiй поверхнi, тодi як для збудження поверхневих плазмон-по-

ляритонiв слiд докласти певних зусиль [43,86]. По-друге, в iнтерференцiй-

нiй картинi iнтенсивнiсть електромагнiтного поля модулюється не вздовж,

а перпендикулярно до границi подiлу середовищ. Тому через розширен-

ня твердого тiла порожнини можуть виникати в площинах, паралельних
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поверхнi. Згiдно з визначенням ωp, умова ω > ωp може виконуватися у

твердих тiлах (наприклад, напiвпровiдниках) з низькою густиною носiїв

струму. Такий випадок не розглядається в даному роздiлi, оскiльки фор-

мула для εL була виведена для виродженого електронного газу.

Висновки до роздiлу 3

Для того, щоб визначити просторову дисперсiю дiелектричної прони-

кностi, бiльшiсть дослiдникiв розглядали взаємодiю речовини з плоскою

електромагнiтною хвилею. Цей пiдхiд не є конструктивним i строгим у на-

нооптицi, коли поле локалiзоване в порожнинi, i граничнi умови повиннi

бути якось врахованi. Обчисливши вiдгук середовища на електричне поле,

яке задовольняє векторне рiвняння Гельмгольца, вдалося вирiшити дану

проблему. Отримана просторово-дисперсiйна дiелектрична проникнiсть за-

лежить вiд квадрата хвильового числа (параметра рiвняння Гельмгольца),

а не хвильового вектора плоскої хвилi.

Визначено коефiцiєнти Френеля iз врахуванням збудження поздовжнiх

хвиль у металах. Подiбне узагальнення було зроблено ранiше для коефi-

цiєнтiв Мi. Теорiя перевiрена шляхом обчислення екстинкцiї свiтла ску-

пченням срiбних та золотих частинок нанометрових розмiрiв. Розрахова-

ний зсув вiд 3, 5 до 3, 65 еВ i ширина поверхневого плазмонного резонансу

пучка частинок срiбла вiдповiдають експериментальним даним. Крiм то-

го, нелокальна модель пояснює зникнення плазмонного резонансу золотих

куль дiаметром близько 2 нм. Важливо, що L-хвиля може збуджуватися

на плоскiй поверхнi плоскою падаючою хвилею. Це основна вiдмiннiсть

плазмон-поляритонiв вiд поверхневих плазмон-поляритонiв.

Дослiджено властивостi електромагнiтних коливань у металах. Вста-

новлено, що абсолютнi значення хвильових чисел поздовжнiх хвиль на-

багато бiльшi за значення для поперечних хвиль. Наприклад, у срiблi при
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енергiї фотона 3, 5 еВ вiдношення абсолютних значень хвильових чисел до-

рiвнює 130. При цьому дiйсна частина хвильового числа поздовжньої хвилi

вiдповiдає довжинi хвилi 7 нм. Велика рiзниця хвильових чисел запобiгає

збудженню L-хвиль на плоскiй поверхнi. Однак було показано, що моди L

збуджуються в срiбних та золотих нанометрових частинках.
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РОЗДIЛ 4

РОЛЬ ПОВЕРХНЕВОГО СТРУМУ В ЕЛЕКТРОМЕХАНIЦI

ДIЕЛЕКТРИЧНИХ КРАПЛИН

4.1. Електромеханiка мiкрочастинок в дiелектричнiй

краплинi

Велика кiлькiсть дослiджень електромеханiчного руху мiкрочастинок

у живих клiтинах або схожих на них штучних об’єктах формує одну iз

головних галузей новiтнiх бiологiчних наук i технологiй [4–6]. Значна ча-

стина таких дослiджень зосереджена на можливостi манiпулювати мiкро-

частинками, якi розподiленi у дiелектричнiй краплинi [7–12]. Зокрема, ве-

лика кiлькiсть дослiджень проводилась для вивчення утворення структур

з мiкрочастинок на поверхнi мiлiметрових краплин [7–12]. В роботах [7–12]

за допомогою електричного поля вiдбувається перемiщення мiкрочастинок

та рiдини у мiкролiтрових об’ємах.

Вiдомо декiлька способiв перемiщення частинок в рiдинi. Прикладан-

ня електричного поля може зумовити виникнення потокiв рiдини разом

iз частинками всерединi краплини. Виникнення циркуляцiй рiдини внаслi-

док дiї зовнiшнього електричного поля є предметом вивчення дисциплi-

ни пiд назвою електрогiдродинамiка (ЕГД), основоположником якої став

Джеффрi Тейлор [103], запропонувавши свою модель рiдких неiдеальних

(слабопровiдних) дiелектрикiв для опису деформацiї краплин в постiйному

електричному полi [104,105]. Важливе узагальнення теорiї Тейлора-Мелче-

ра на випадок змiнного електричного поля здiйснено у науковiй працi [56].

Застосувавши дану теорiю [56, 103], можна визначити ЕГД сили, що ви-

никають в електричному полi. Також вiдомий другий спосiб перемiщення
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частинок в середовищi завдяки ефекту дiелектрофорезу (ДЕФ) –– явищу

виникнення сили на дiелектричну частинку в неоднорiдному електричному

полi [4–6].

Циркуляцiї рiдини, передбаченi електрогiдродинамiчною теорiєю, про-

iлюстровано на рис. 4.1. На даному рисунку зображено напрямки та аб-

солютнi значення швидкостi потокiв рiдини, якi обчисленi, використовую-

чи модель рiдких неiдеальних дiелектрикiв [103]. Обчислення виконували-

ся для краплини рiдини в iншiй рiдинi в однорiдному електричному полi,

спрямованому вертикально. При цьому рiдини вважалися незмiшуваними.

Зображенi лiнiї току (течiї) у площинi x = 0. Вони вiдповiдають нормо-

ваним функцiям потоку (струменя) Тейлора [103] зi значеннями рiвними

−0, 2 , −0, 05 , 0, 05 , 0, 03 i 0, 01.

0 0.5 1

ШВИДКIСТЬ ПОТОКУ

Рис. 4.1. Циркуляцiя рiдини вiд полюса до екватора всерединi та ззовнi

дiелектричної кулi в електричному полi, припускаючи, що куля i оточуюче

середовище є слабопровiдними дiелектриками. Швидкостi потоку позначе-

нi кольором.

В статтях на дану тематику дуже часто нiяк не враховується поверхнева

провiднiсть краплини i мiкрочастинок. Лише приблизно в 10 % праць згаду-



75

ється чи розглядаються поверхнева провiднiсть κ, хоча її легко врахувати

при визначеннi ЕГД i ДЕФ сил. Тiльки слiд замiнити об’ємну провiднiсть

σb кулi радiусом a на [4–6]

σ = σb + 2κ/a. (4.1)

Нижче в цьому роздiлi буде виведено формулу (4.1), придiляючи особливу

увагу походженню константного множника 2, який у бiльш загальнiй теорiї

повинен бути змiнною величиною чи навiть оператором.

В даному роздiлi, враховуючи протiкання струму через поверхню кра-

плини, узагальнено модель неiдеальної дiелектричної кулi в змiнному еле-

ктричному полi [56] i у частковому випадку отримано формулу (4.1). Но-

визна роботи полягає в ретельному врахуваннi поверхневої провiдностi.

Врахування поверхневої провiдностi частинок i краплини дозволяє дещо

по-новому пояснити результати експериментiв, в яких проводилися манiпу-

ляцiї мiкрочастинками на поверхнi краплини з силiконової олiї [11]. Поверх-

нева провiднiсть також дає можливiсть коректно описати один iз перших

ЕГД експериментiв, в якому вiдбувалося перемiшування дiелектричних рi-

дин у краплинах [106].

4.2. Властивостi слабопровiдної дiелектричної кулi

4.2.1. Методи дослiдження. В цьому роздiлi вирiшується електро-

статична задача для простої сферичної геометрiї, загальний розв’язок рiв-

няння Лапласа якої вiдомий. Тому для вирiшення даної задачi потрiбно

встановити граничнi умови i розв’язати отриману систему. В такому ра-

зi зазвичай використовуються граничнi умови для нормальної складової

вектора напруженостi електричного поля та потенцiалу. Для визначення

розподiлу поверхневого заряду додатково вводиться рiвняння балансу. Пi-

сля отримання розподiлу потенцiалу електричного поля можна застосувати
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описанi в роботах [11, 56, 103] методи для визначення деформацiї крапли-

ни та потокiв рiдини в нiй, а також для аналiзу руху мiкрочастинок на її

поверхнi.

Для обчислення поверхневої сили на границi роздiлу дiелектричної ку-

лi [56] використовується тензор електромагнiтних напружень Максвелла

[107]. Зокрема, тангенцiальне напруження, що зумовлює течiю рiдини, ви-

значається наступним чином:

Sθ = − spE2 sin θ cos θ, (4.2)

де θ — полярний кут, sp — поверхневий заряд на полюсi кулi при θ =

0, E2 — абсолютне значення вектора напруженостi електричного поля на

внутрiшнiй поверхнi.

4.2.2. Розподiл потенцiалу електричного поля. Розглянемо про-

вiдну сферичну краплину (середовище 2), занурену в провiдне середовище

1 в однорiдному електричному полi, вектор напруженостi якого спрямо-

ваний вздовж осi z. Суперпозицiя зовнiшнього поля i поля поляризова-

ної кулi задається потенцiалом V1 = −E z + (C1/r
2) cos θ при r > a та

V2 = C2 r cos θ при r 6 a. Для визначення коефiцiєнтiв C1 та C2 необхiдно

використати наступнi граничнi умови:

V1 = V2, при r = a; (4.3)

−K1
∂V1
∂r

+K2
∂V2
∂r

=
s

ε0
, при r = a; (4.4)

де K1 –– дiелектрична проникнiсть оточуючого середовища, K2 — дiеле-

ктрична проникнiсть кулi, s — поверхневий заряд. В попереднiх роздiлах

для позначення дiелектричної проникностi, яка у загальному випадку є

комплексною величиною, використовувалася грецька лiтера ε. В даному

роздiлi, саме для позначення дiйсної частини дiелектричної проникностi

використовується латинська лiтера K.
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Використовуючи (4.3) i (4.4), визначимо потенцiал зовнi та всерединi

кулi та поверхневий заряд

V1 = −zE +
z

2K1 +K2

[
(K2 −K1)E +

sp
ε0

](a
r

)3
, (4.5)

V2 =
z

2K1 +K2

(
− 3K1E +

sp
ε0

)
, s = sp cos θ, (4.6)

Для того, щоб визначити sp, необхiдно додатково до граничних умов (4.3)

i (4.4) розглянути рiвняння балансу заряду на поверхнi кулi.

Розглянемо нескiнченно малу змiну (варiацiю) поверхневого заряду в

елементi площi поверхнi кулi мiж арками: θ = θ0, θ = θ0 + dθ, φ =

φ0 i φ = φ0 + dφ, де префiкс d позначає нескiнченно малий (iнфiнiте-

зимальний) прирiст, φ — азимутальний кут. Заряд, який витiкає з цього

елемента поверхнi за одиницю часу в напрямку радiус-вектора r, рiвний

[j1r(a, θ0) − j2r(a, θ0)] a
2 sin θ0 dθ dφ. Заряд, який витiкає з елемента по-

верхнi за одиницю часу через арки θ = θ0 i θ = θ0 + dθ, становить [sin(θ0 +

dθ) iθ(θ0+dθ, φ0)−sin(θ0) iθ(θ0, φ0)] a dφ =
∂

∂θ
[sin(θ0) iθ(θ0, φ0)] a dθ dφ. Та-

кож можливий потiк поверхневого заряду в напрямку одиничного вектора

eφ, який рiвний [iφ(θ0, φ0 +dφ)− iφ(θ0, φ0)] a dθ =
∂

∂φ
iφ(θ0, φ0) a dθ dφ. Пiд-

сумувавши всi струми, використовуючи закон Ома ji = σiEi i формули

i = κE1θ i iφ = κE1φ та подiливши суму на a2 sin θ0 dθ dφ, отримаємо

∂s

∂t
= σ1

∂V1
∂r
− σb2

∂V2
∂r

+
κ

a2
∆θ, φV1, (4.7)

де ∆θ, φ позначає
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin θ2
∂ 2

∂φ2
. Якщо потенцiал зовнi-

шнього поля виразити через сферичнi гармонiки Y m
l (θ, φ) порядку l, тодi

∆θ, φ Y
m
l = −l (l + 1)Y m

l i формула (4.7) дещо спрощується

∂s

∂t
= σ1

∂V1
∂r
− σ2

∂V2
∂r

. (4.8)

Тут σ2 — повна провiднiсть кулi:

σ2 = σb2 + (l + 1)
κ

a
. (4.9)
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Зокрема, формула (4.1) є частковим випадком (4.1), якщо куля знаходиться

в однорiдному електричному полi.

Рiвняння (4.8) разом iз умовою ∂s/∂t = −iω s та визначеними у фор-

мулах (4.5, 4.6) величинами V1, V2 дають наступнi вирази для параметрiв

формули (4.2)

sp =
3 ε0 (K1 σ2 −K2 σ1)E

σ2 + 2σ1 − iωε0 (K2 + 2K1)
; (4.10)

E2 =
3E σ1 [1− iωτ1]

σ2 + 2σ1 − iωε0 (K2 + 2K1)
, (4.11)

де τ1 = σ1/(ε0K1) — час релаксацiї об’ємного заряду.

В електрокiнетицi та електромеханiцi частинок [5, 108] ключову роль

вiдiграє так званий фактор Клаузiуса-Моссоттi. Даний фактор використо-

вується для визначення напрямку та абсолютного значення сили ДЕФ, яка

виникає на частинку на поверхнi кулi. Велична i напрям цiєї сили залежать

вiд добутку β (2+β) β′ [11,12], де β i β′ — дiйснi частини фактора Клаузiуса-

Моссоттi краплини i частинки в оточуючiй рiдинi вiдповiдно.

У випадку запропонованої вище моделi провiдної кулi, фактор Клаузi-

уса-Моссоттi можна виразити наступним чином

fCM = Θ βld + (1−Θ) βpd, (4.12)

де Θ = [1− iωτβ]−1, τβ = ε0 (K2 + 2K1)/(σ2 + 2σ1) — модифiкований

час релаксацiї Максвелла-Вагнера iз пiдставленою σ2 замiсть σb2, βld =

(σ2 − σ1)/(σ2 + 2σ1) — фактора Клаузiуса-Моссоттi провiдної кулi iз вико-

ристанням σ2 замiсть σb2 i βpd = (K2−K1)/(K2+2K1) —фактор Клаузiуса-

Моссоттi iдеально дiелектричної кулi. Отримана формула (4.12) показує,

що фактор Клаузiуса-Моссоттi провiдної дiелектричної кулi змiнюється в

межах мiж двома екстремальними значеннями βld та βpd. Параметр τ−1β на-

зивається частотою перегину i визначає частоту переходу вiд одного гра-

ничного випадку до iншого. З рiвнянь (4.10)–(4.12) можна отримати ре-

зультати, наведенi в [56], якщо не врахувати поверхневу провiднiсть, тобто
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κ = 0. Якщо, окрiм цього, взяти ω = 0, то отримаємо оригiнальну модель

неiдеальних дiелектрикiв Тейлора [103].

Варто вiдзначити, що у бiльшостi попереднiх дослiджень, окрiм декiль-

кох робiт [109–111], параметр κ формули (4.1) взагалi не згадується. Проте

цим параметром не можна знехтувати, якщо (I) радiус a кулi малий по-

рiвняно з характеристичною довжиною a1 = 2κ/σ1, (II) куля має високо

провiдний шар чи (III) зроблена iз гарного iзолятора з σ2 ' 0, (IV) куля

знаходиться в неоднорiдному полi з l2 � a/a1. Використовуючи опублiко-

ванi в роботi [112] данi, величину a1 можна визначити для деяких твер-

дих речовин (боросилiкатного скла та чистого кварцу) у рiзних рiдинах

(дистильованiй водi, розведених водних розчинах HCl та NaCl, метанолi та

ацетонiтрилi). Бiльшiсть значень потрапляють в дiапазон вiд 26 до 52 мкм.

Згiдно iз проведеними у роботi [109] чотирма вимiрюваннями, a1 приблизно

дорiвнює 6 i 9 мкм для двох полiстиролових куль з дiаметрами приблизно 6

i 9 мкм, занурених у водi. Наведенi данi означають, що модель неiдеальних

дiелектрикiв Тейлора незастосовна для мiкрогiдродинамiки, оскiльки нiяк

не враховує поверхневу провiднiсть, яка на мiкрорiвнi стає дуже важливою.

Значення поверхневої провiдностi розглянуто нижче.

4.2.3. Граничне наближення поверхневого провiдника. Якщо

припустити, що виконуються наступнi нерiвностi: 2κ/a � σ2 i 2κ/a � σ1,

то величинами σ1 i σ2 можна знехтувати в (4.10) i (4.12). Таким чином,

отримаємо

sp =
3 ε0K1E

1 + ϑ
, fCM =

1 + ϑβpd
1 + ϑ

, (4.13)

де ϑ = −iωε0 (K2 + 2K1) a/(2κ). Властивостi поверхнево-провiдної кулi

змiнюються в широкому дiапазонi. При |ϑ| � 1 отримаємо

sp ' 0 i fCM ' βpd, (4.14)
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що характерно для кулi з властивостями iдеального iзолятора. У випадку

ж |ϑ| � 1 отримаємо потенцiал та iншi характеристики iдеально провiдної

кулi

sp = 3 ε0K1E i fCM = βpc = 1. (4.15)

Обидвi моделi, як iдеального дiелектрика, так i iдеального провiдника,

передбачають вiдсутнiсть ЕГД течiї, тобто тангенцiальне напруження Sθ,

пропорцiйне добутку spE2, стає рiвне нулю. У наближеннi iдеального дi-

електрика Sθ = 0 тому, що sp = 0 при E2 6= 0. У випадку наближення

iдеального провiдника навпаки: sp 6= 0, але Sθ = 0, оскiльки E2 = 0. Наве-

денi теоретичнi висновки добре узгоджуються з експериментами [9] i [12],

вiдповiдно.

4.3. Експериментальне спостереження поверхневої

провiдностi

4.3.1. Електрогiдродинамiчнi сили. Торза разом iз спiвавторами

у своїй роботi [56] проводили теоретичне i експериментальне вивчення впли-

ву змiнного однорiдного електричного поля на виникнення деформацiй i

циркуляцiй рiдини в дiелектричнiй краплинi, що була занурена в незмiшу-

ванi дiелектричнi рiдини (дiелектричнi рiдини з межею подiлу). Отриманий

результат показав залежнiсть даних ефектiв вiд коефiцiєнтiв q = K2/K1 i

Z = σb2/σ1. Пiсля розрахунку безрозмiрної дискримiнацiйної функцiї, що

визначає тип деформацiй краплин, було введено класифiкацiю систем [56].

У системах класу A, де q 6 Z, електрично-iндукований потiк по обидвi сто-

рони межi роздiлу спрямований вiд екватора до полюсiв. У системах класу

В, для яких 0 < q − Z < DZ (Z − 1)2, де D = (5 η1 + 5 η2)/(16 η1 + 19 η2),

η1, η2 — в’язкостi оточуючого середовища i краплини вiдповiдно, навпа-

ки: потiк спрямований вiд полюсiв до екватора. У системах класiв A i

B краплина стає витягнутим сфероїдом. У системах класу С, для яких
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q − Z > DZ (Z − 1)2, краплина стає стисненою при низьких частотах i

витягнутою при високих частотах.

Згiдно з Торза та iн., а також iншими дослiдниками [104], типи дефор-

мацiй i напрями потокiв змiнюються на протилежнi, якщо рiдини помiня-

ти мiж собою мiсцями. Наприклад, система з краплини чистої силiконової

олiї, зануреної в касторову олiю, належить до класу C, при цьому крапли-

на ставала стисненою в постiйному електричному полi. Система ж, в якiй

краплина касторової олiї занурена в силiконову олiю, належить до класу А

i ставала витягнутою в електричному полi. Однак, в одному з експеримен-

тiв як краплина з полiметилфенилсiлоксану (ПМФС) у веретеннiй олiї, так

i краплина веретенної олiї в ПМФС витягуються вздовж напрямку вектора

напруженостi електричного поля [106].

Переходи систем класу C до класу A спостерiгалися у низцi експери-

ментiв [9, 12]. В данiй роздiлi запропоновано кiлькiсний опис для цих ре-

зультатiв на основi ретельного врахування поверхневої провiдностi. Якщо

нiякi iншi процеси не враховуються, то узагальнення моделi роботи [56]

зводиться до перевизначення параметра Z:

Z = a1/a+ σb2/σ1. (4.16)

Значення параметра Z зростає при зростаннi κ чи зменшеннi a. Як ре-

зультат, система класу C може перейти до класу B i потiм до класу A, що

пiдтверджується спостереженням на експериментах морфологiчного пере-

ходу, коли стиснення змiнюється на витягування [9, 12].

У роботi [9] глинянi частинки було розподiлено у краплинi силiконової

олiї мiлiметрового розмiру з масовою часткою 1%. Постiйне i низькоча-

стотне змiнне електричне поле формує вздовж напряму вектора напруже-

ностi ланцюжки з високопровiдних глиняних частинок на поверхнi кра-

плини силiконової олiї, зануреної в касторову олiю. При достатньо високiй

напруженостi електричного поля i концентрацiї глиняних частинок вiдбу-
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валася змiна деформацiї краплини вiд стисненої до витягнутої. Водночас

припиняється ЕГД потiк рiдини. Як було зауважено в коментарях до рiв-

няння (4.13), iснує два способи пояснити таку поведiнку системи. Перший

спосiб полягає у використаннi моделi iдеального дiелектрика, як це й було,

фактично, зроблено авторами у роботi [9], якi дiйшли висновку, що значно

пiдвищена поверхнева провiднiсть повинна зменшити накопичення заряду

на краплинi i тим самим зупинити ЕГД потiк. Проте такий пiдхiд не дозво-

ляє пояснити спостережуванi у роботi [12] витягування i подальший розпад

краплини силiконової олiї, покритої високопровiдними мiкрочастинками.

У роботi [12] також було проведено експерименти з одиничними мiлiме-

тровими краплинами силiконової олiї зануреними в касторову олiю в по-

стiйному та змiнному однорiдному електричному полi. Краплини покрива-

лися рiзними сферичними частинками: покритими срiблом порожнистими

скляними мiкрокульками iз середнiм дiаметром вiд 15 до 55 мкм, частин-

ками чистого полiстиролу, а також двома видами сульфонованих части-

нок полiстиролу з середнiм дiаметром 40 мкм. Електропровiдностi мiкро-

кульок коливалися вiд 10−11 Смм−1 для полiстиролу до 107 Смм−1 для

срiбла. Краплина чистої силiконової олiї з ε2 = 2, 8 , σ2 = 5 − 10 пСмм−1

та µ2 = 50 мПа с в касторовiй олiї ε1 = 4, 7 , σ1 = 50 − 100 пСмм−1 та

µ1 = 700 мПа с, належать до класу C згiдно класифiкацiї [56]. Це означає,

що краплина має бути стиснена в постiйному електричному полi та витя-

гнута в змiнному електричному полi при частотi, що перевищує критичне

значення. Теорiя передбачає, що потiк рiдини повинен бути спрямований

вiд полюсiв до екватора, що узгоджується з експериментом. Дослiдниками

вказувалось на наявнiсть рiзних процесiв, включаючи деформацiї краплин,

потiк рiдини, мiграцiю мiкрочастинок на поверхнi та формування поверхне-

вих структур. Рiзкi змiни властивостей краплини спостерiгалися в сталому

електричному полi, якщо частинки на її поверхнi утворювали поздовжнi

ланцюжки вiд полюса до полюса. Спостерiгалися морфологiчний перехiд
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краплини вiд стисненого стану до витягнутого та зворотнiй рух потокiв рi-

дини, що вказує на перехiд системи з класу С до класу А. При збiльшеннi

напруженостi електричного поля чи концентрацiї частинок краплина, по-

крита високопровiдними частинками, ставала витягнута i розривалася, тодi

як ЕГД потiк рiдини зникає. Автори дослiдження роблять висновок, що у

сталому електричному полi “ланцюжки частинок здiйснюють перерозпо-

дiл вiльних зарядiв на поверхнi краплини, поки тангенцiальна компонента

електричного поля не стане нульовою.” Дане твердження абсолютно узго-

джується з наближенням iдеального провiдника.

Поверхнева провiднiсть також може змiнити знак β чи β′. В такому разi

вiдповiдно змiнюється i напрям сили ДЕФ.

4.3.2. Сили дiелектрофорезу. Амах та iн. [11] вивчали манiпулю-

вання мiкрочастинками, якi були розподiленi на поверхнi краплини силiко-

нової олiї мiлiметрового розмiру в електричному полi. Вони показали, що

частинки можна сконцентрувати на екваторi чи полюсах та перемiщувати

їх вiд екватора до полюсiв i навпаки. В експериментах використовувалися

силiконова олiя I з K2 = 6, 85 i σ2 = 56 пСмм−1 та силiконова олiя II з

K2 = 2, 75 i σ2 = 3, 6 пСмм−1. Як оточуюча рiдина для краплини вико-

ристовувалася касторова (рицинова) олiя з K1 = 4, 7 i σ2 = 32 пСмм−1.

Частинки на поверхнi краплини наближено мали сферичну форму. Було

задiяно три типи частинок. Частинки вапняно-натрiєвого скла з K2 = 6, 9

та дiаметром вiд 1 до 3 мкм, порожнистi частинки скла з K2 = 1, 2 та дi-

аметром вiд 6 до 32 мкм i частинки з полiстиролу дiаметром 4 мкм, для

яких K2 = 2, 0.

В моделi, яка застосовувалася у роботi [11], ДЕФ сила вважалась неза-

лежною вiд частоти i виражалась через параметр βpd краплини i параметр

β′pd мiкрочастинок. Для визначення тангенцiального напруження, яке зу-

мовлює виникнення течiї рiдини, яка в свою чергу перемiщує частинки,
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застосовувався пiдхiд, описаний в роботi [56]. Змiна напряму швидкостi

(руху) мiкрочастинок, яка спостерiгалась пiд час експериментiв, на думку

авторiв обумовлена спiввiдношенням мiж ЕГД та ДЕФ силами. А саме: пе-

редбачалось, що цi сили, прикладенi до порожнистих мiкрочастинок скла

та полiстиролу в статичному електричному полi, були протилежних на-

прямкiв, але iз бiльшою ЕГД силою. Iз збiльшенням частоти тангенцiальне

напруження, швидкiсть течiї i ЕГД сила тяги зменшуються. Тому при ви-

соких частотах електричного поля переважає ДЕФ сила. Згiдно iз Амахом

та iншими, швидкiсть частинок змiнює свiй напрям на протилежний при

критичнiй частотi, коли ЕГД i ДЕФ сили мають однаковi амплiтуди, але

рiзнi напрямки.

На рис. 4.2 нормованi ЕГД сили FEHD(ω)/|FEHD(0)| = Sθ(ω)/|Sθ(0)| по-
рiвнюються iз нормованими ДЕФ силами [12]

FDEP(ω)

|FDEP(0)| =
β (2 + β) β′

|βld (2 + βld) β′ld|
(4.17)

Рис. 4.2 виявляє помилку у вище описанiй теоретичнiй моделi [11]. На вiд-

мiну вiд припущення, зробленого авторами, частотна залежнiсть ДЕФ сил

може бути набагато гострiша, нiж частотна залежнiсть ЕГД сили тяги у дi-

апазонi 0 < ω < 10 с−1, i FDEP(ω) може навiть змiнити знак. Якщо взяти до

уваги дану помилку i застосувати модель рiдких неiдеальних дiелектрикiв

Тейлора, то теоретичний результат не буде узгоджуватися з експеримен-

том. А саме, Амах iз спiвавторами [11] зазначили, що ДЕФ сила i ЕГД

сила, що дiють на частинки скла у краплинi iз силiконової олiї I та силi-

конової олiї II, були завжди спрямованi однаково. Цi експериментальнi ре-

зультати якiсно вiдрiзняються вiд обчислень, представлених на рис. 4.2(а)

i рис. 4.2(в). Дане протирiччя можна усунути, якщо врахувати поверхне-

ву провiднiсть частинок, радiус яких a1 = 20 мкм. Проте така поправка

зумовлює значнi змiни у трактуваннi експериментальних результатiв. На-

справдi згiдно з рис. 4.2(б) i рис. 4.2(г) ЕГД i ДЕФ сили завжди мають
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Рис. 4.2. Теоретичнi частотнi залежностi нормованої ЕГД сили тяги (су-

цiльнi лiнiї) i ДЕФ сили, якi дiють на мiкрочастинки вапняно-натрiєвого

скла (лiнiї з ромбовидними мiтками), порожнистi мiкрочастинки скла (лi-

нiї з круглими мiтками) та мiкрочастинки полiстиролу (лiнiї з зiрочками)

на поверхнi краплини iз силiконової олiї I [рис. (а) i (б)] чи силiконової

олiї II [рис. (в) i (г)], занурених в касторову олiю, обчислених, нехтуючи

[лiва колонка: рис. (а) i (в)] та враховуючи [права колонка: рис. (б) i (г)]

поверхневу провiднiсть мiкрочастинок.

однаковi, а не протилежнi напрямки.

Згiдно з нашими обчисленнями, наведеними на рис. 4.2(б), ДЕФ сила,

яка дiє на сферичнi частинки полiстиролу дiаметром 4 мкм, змiнює знак

при кутовiй частотi ωc = 6, 8 с−1 визначенiй iз формули

ωc = τ̃−1β

√
−βld/βpd. (4.18)

Дане значення повинно бути меншим за критичну кутову частоту ω0, при
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якiй мiкрочастинки змiнюють напрям руху. В статтi [11] значення ω0 було

порядку 10 с−1, тобто теоретична ωc наближається до експериментальної

ω0. Тому не можна знехтувати ЕГД силою тяги. В експериментi з порожни-

стими частинками скла рiзних розмiрiв вiд 6 до 32 мкм змiна напряму руху

спостерiгалась при частотах, якi знижувалися при збiльшеннi розмiру [11].

Бiльш детально, ω0 приблизно становило 5 с−1 для найменших частинок,

а теоретично розраховане значення ω0 для середнього розмiру частинок

18 мкм становить 2,1 с−1. Розрахованi нами значення ωc = 4, 2 с−1 майже

спiвпадають iз експериментальним ω0 для найменших порожнистих части-

нок скла i ωc = 1, 3 с−1 для частинок середнього розмiру.

Додаткову перевiрку теорiї можна провести, якщо порiвняти її резуль-

тати з експериментом, в якому використовується сумiш частинок полiсти-

ролу i порожнистих частинок скла. У роботi [11] представлено розподiл

таких частинок на краплинi силiконової олiї I, зануреної в касторову олiю,

для частот ω 0, 1 , 6 i 20 с−1. При частотi ω = 0, 1 с−1, коли ЕГД i ДЕФ

сили на рис. 4.2(б) спрямованi вiд екватора до полюсiв, всi частинки кон-

центруються на полюсах. Частота ω = 6 с−1 є вищою, нiж ωc = 4, 2 с−1

найменших порожнистих мiкрочастинок скла, але нижча, нiж ωc = 6, 8 с−1

мiкрочастинок полiстиролу. На данiй частотi “частинки порожнистого скла

починають перемiщатися до екватора, але частинки полiстиролу залишаю-

ться на полюсах” [11]. При частотi ω = 20 с−1, коли можна знехтувати ЕГД

силою i теоретично передбачена нами ДЕФ сила спрямована вiд полюсiв

до екватора, обидва типи частинок концентруються на екваторi.

Напрямки ЕГД сили i ДЕФ сил також порiвнювалися в експериментi

з бiльшими частинками [12]. При низьких концентрацiях (покриттях) ча-

стинок порядку 0,1 i сильному статичному електричному полi 170 Вмм−1

всi рiзнi типи частинок, якi використовувалися в експериментах [12], пе-

ремiщувалися до екватора краплини в напрямку ЕГД конвекцiйних течiй.

Визначенi ДЕФ сили мали один i той же напрям для всiх типiв частинок,
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окрiм слабопровiдних чистих сферичних мiкрочастинок полiстиролу.

Висновки до роздiлу 4

Нехтування поверхневою провiднiстю в електрогiдродинамiцi дiелектри-

чної кулi може зумовити виникнення якiсних помилок, на зразок таких,

якi було виявлено у роботi [11]. Врахування ж поверхневої провiдностi у

моделi неiдеальних дiелектрикiв Тейлора для випадку змiнного електри-

чного стуму дає вiдмiнне узгодження теорiї з експериментами. Однак до-

сi залишаються експериментальнi результати, якi не пiддаються пояснен-

ню. Наприклад, досi незрозумiло, чому краплина силiконової олiї, покрита

ланцюжками високопровiдних мiкрочастинок, перетворюється на iдеаль-

ний дiелектрик в одному випадку, але на iдеальний провiдник в iншому.

Для з’ясування цього потрiбне подальше узагальнення розглянутої теоре-

тичної моделi.
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РОЗДIЛ 5

РОЛЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ДИФУЗIЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНIЦI

ДIЕЛЕКТРИЧНИХ КРАПЛИН

5.1. Потенцiал електричного поля дiелектричної кулi

У другiй половинi ХХ столiття була запропоновано та успiшно розро-

блено новi технологiї, якi за допомогою електричного поля дозволяють

проводити манiпулювання, характеристику та подiл клiтин, мiкроорганi-

змiв, макромолекул, ДНК, вiрусiв та дiелектричних мiкрочастинок [5, 6,

108,113–116]. Протягом останнього десятилiття частина дослiджень даного

напрямку була присвячена манiпулюванню мiкрочастинками на поверхнi

дiелектричної краплини [9, 11, 12, 105, 116]. Зокрема, увагу було придiле-

но формуванню структур мiкрочастинок на поверхнi мiлiметрової крапли-

ни [9,12]. Також викликає особливий iнтерес той факт, що в одному з екс-

периментiв [9] краплина силiконової олiї, покрита ланцюжками високопро-

вiдних мiкрочастинок, проявляє властивостi iдеального дiелектрика, але

при цьому в iншому експериментi [12] поводиться як iдеальний провiдник.

В лiтературi пояснень такої двоякої поведiнки краплини силiконової олiї не

знайшлося.

Аналогiчно ще не визначенi умови застосування для двох рiзних пiдхо-

дiв електромагнiтної теорiї для опису сферичної частинки в iншому середо-

вищi. З одного боку, розподiл потенцiалу для iдеально дiелектричної кулi

в однорiдному електричному полi E мiститься, можливо, в кожному пiдру-

чнику з електромагнiтної теорiї та оптики, в тому числi i в сучасних [5,108].

Для iдеально дiелектричної кульки з дiелектричною проникнiстю K2 в iде-

ально дiелектричному середовищi з дiелектричною проникнiстю K1 потен-
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цiал Vpd представлено в табл. 5.1, де r — радiальна координата в сферичнiй

системi координат з початком у центрi кулi та вiссю z, паралельною E. Iде-

альний дiелектрик — це речовина, яка не має провiдностi.

З iншого боку, неiдеально дiелектрична куля може розглядатися як про-

вiдна, що дає потенцiал моделi неiдеальних дiелектрикiв (leaky-dielectric

model) Тейлора-Мелчера Vld [103, 105]. Ця модель зазвичай застосовується

для моделювання електрогiдродинамiчних (ЕГД) потокiв всерединi та зов-

нi дiелектричної краплини в однорiдному електричному полi. Такий пiдхiд

був запропонований Тейлором [103] для постiйного електричного поля i

був узагальнений у роботi Торза, Кокса i Масона (Torza, Cox, Mason) [56]

(ТКМ) для випадку змiнного електричного поля. В теорiї дiелектрофорезу

сила пропорцiйна дiйснiй частинi β фактора Клаузiуса-Моссоттi fCM. Да-

ний фактор знаходиться в табл. 5.1, як вираз у квадратних дужках перед

множником (a/r)3.

Для кращого розумiння мети дослiдження в даному роздiлi давайте роз-

глянемо наступне питання: який потенцiал слiд використовувати на пра-

ктицi для визначення поляризацiї дiелектричної кулi, Vld чи Vpd?

На перший погляд, модель Тейлора-Мелчера слабопровiдних дiелектри-

кiв здається бiльш вiдповiдною, оскiльки вона враховує провiднiсть σ1 i

σ2 оточуючого середовища i краплини вiдповiдно, якими нехтує модель,

в якiй розглядаються iдеальнi дiелектрики. Однак у формулах для по-

тенцiалу V у моделi слабопровiдних дiелектрикiв чи провiдникiв [108] не

входять величини дiелектричних проникностей K1 i K2. Тому модель Тей-

лора-Мелчера не є бiльш загальною, нiж модель iдеальних дiелектрикiв.

Дiйсно, перший рядок у табл. 5.1 не випливає з другого рядка, якщо вста-

новити σ1 = σ2 = 0. А по-друге, Vld i Vpd залежать вiд однакової кiлькостi

матерiальних параметрiв σ1, σ2 i K1, K2 вiдповiдно.

Ситуацiя, здавалося б, зрозумiла: якщо система знаходиться у змiнному

електричному полi. Для часової залежностi у виглядi e−iω t дiелектрична
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Таблиця 5.1

Розподiл потенцiалу постiйного електричного поля для моделей

iдеальних дiелектрикiв, неiдеальних (слабопровiдних)

дiелектрикiв, iдеальних провiдникiв та моделi рiдких

(слабкопровiдних) дiелектрикiв в змiнному електричному полi.

V r 6 a r > a

Vpd − 3K1

2K1 +K2
z E

[
K2 −K1

2K1 +K2

(a
r

)3
− 1

]
z E

Vld − 3σ1
2σ1 + σ2

z E

[
σ2 − σ1

2σ1 + σ2

(a
r

)3
− 1

]
z E

Vpc 0

[(a
r

)3
− 1

]
z E

Vac − 3 ε1
2 ε1 + ε2

z E

[
ε2 − ε1

2 ε1 + ε2

(a
r

)3
− 1

]
z E

проникнiсть K зазвичай замiнюється на

ε = K + iσ/(ω ε0) (5.1)

i в результатi можна одержати потенцiал Vac [108]. Тут, як i ранiше, ε0 —

електрична стала. Потенцiал Vac → Vld при низьких частотах, коли ω τβ →
0, та Vac → Vpd, при високих частотах, тобто коли ω τβ → ∞ [6, 108, 114].

Тут, τβ = ε0 (K2 + 2K1)/(σ2 + 2σ1) — час релаксацiї Максвелла-Вагнера

[5, 6, 105,108].

На даному етапi доречно ввести час розпаду поверхневого заряду τα,

який, зокрема, залежить вiд коефiцiєнта поверхневої дифузiї. Модель, що

враховує розпад поверхневого заряду, як буде показано нижче, дає потенцi-

ал V = Vpd на високих частотах. Однак на низьких частотах або у випадку

постiйного електричного поля потенцiал може бути представлений у ви-

глядi лiнiйної комбiнацiї Vpd i V = Vpd, що дає Vld при τβ � τα i V = Vld

при τβ � τα. Таким чином, iснує значна якiсна вiдмiннiсть мiж запропо-
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нованою в даному роздiлi моделлю та моделлю неiдеальних дiелектрикiв

Тейлора-Мелчера.

В попередньому роздiлi та роботi [116] було враховано поверхневу про-

вiднiсть κ, пiдставивши з рiвняння (4.1) повну провiднiсть σ2 = σb2 + 2κ/a

сферичної частинки радiусом a замiсть об’ємної провiдностi σb2. Рiвняння

(4.1) дозволило пояснити залежнiсть руху мiкронних i субмiкронних ча-

стинок вiд розмiру в експериментах [117–120] у дуже широкому дiапазонi

провiдностей електролiту. Цi експериментальнi данi обговорювалися разом

iз моделями [117, 118, 121], якi враховували рiзноманiтнi електрокiнетичнi

процеси у дифузному шарi та шарi Штерна. Теоретичнi дослiдження по-

ляризацiї подвiйного шару сферичних частинок розпочали Максвелл i Ва-

гнер.

Їхнi iдеї розвиваються з 1960-х рокiв. Наприклад, у роботi [122] авто-

ри виклали свою теорiю гiгантської низькочастотної дисперсiї дiелектри-

чної проникностi для дисперсних середовищ сферичних частинок та ча-

стинок iнших форм. Вони врахували три можливi механiзми транспорту

iонiв в електролiтi завдяки мiграцiї в електричному полi, дифузiї та руху

йонiв, зумовленого конвекцiєю рiдини. У дiелектрично-релаксацiйнiй спе-

ктроскопiї [113] релаксацiя, пов’язана з дифузiєю йонiв на поверхнi, назива-

лася низькочастотною двошаровою релаксацiєю або α-релаксацiєю. Водно-

час релаксацiя, яка характеризується часом релаксацiї Максвелла-Вагне-

ра (або Максвелла-Вагнера-О’Конскi [113]), було названо високочастотною

релаксацiєю або β-релаксацiєю.

Попереднi теоретичнi дослiдження в основному були зосередженi на

будовi поверхнi та механiзмах струму крiзь межу подiлу середовищ. Дослi-

дження, представлене в даному роздiлi, вiдрiзняється вiд них постановкою

задачi. Тут κ та коефiцiєнт поверхневої дифузiї D12 розглядаються як фе-

номенологiчнi параметри та дослiджується їх вплив на ДЕФ та ЕГД рух

мiкрочастинок та рiдин. Таким чином, застосовується аналогiчний до ро-
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бiт [56, 103] пiдхiд, в яких визначалася поляризацiя кулi, не враховуючи

властивостi її подвiйного шару. Такий фактично феноменологiчний пiд-

хiд може бути успiшно застосований для моделювання складних систем

з покритими тонкими плiвками або ланцюгами високопровiдних частинок

поверхнями.

Також в цьому роздiлi представлено загальну модель електричних вла-

стивостей слабопровiдної дiелектричної кулi, а її результати порiвнюються

з iншими моделями та експериментами. Принципова вiдмiннiсть представ-

леної моделi вiд моделi слабопровiдних дiелектрикiв [56, 103] полягає у

врахуваннi дифузiйних струмiв. Однак навiть вiдомий процес поверхне-

вої провiдностi вимагає особливого розгляду. Таким чином, показано, що

рiвняння (4.1) застосовне, якщо зовнiшнє поле є однорiдним.

5.2. Поляризацiя слабопровiдної кулi в електричному полi

5.2.1. Теоретична модель. Постановка задачi iдентична до розгля-

нутої в попередньому роздiлi. Розглядається краплина провiдної рiдини у

формi кулi (середовище 2), яка помiщена в рiдинне провiдне середовище 1.

При цьому система знаходиться в однорiдному електричному полi, вектор

напруженостi якого паралельний осi z. Суперпозицiя зовнiшнього поля з

полем поляризованої кулi описується потенцiалом V1 = −E z+(C1/r
2) cos θ

при r > a i V2 = C2 r cos θ при r 6 a. Коефiцiєнти C1 i C2 визначаються з

граничних умов (4.3) i (4.4). Невiдомою величиною залишається поверхне-

вий заряд s, який слiд визначити з рiвняння балансу для заряду.

Розглянемо нескiнченно малу змiну (варiацiю) поверхневого заряду в

елементi поверхнi кулi мiж арками: θ = θ0, θ = θ0+dθ, φ = φ0 i φ = φ0+dφ,

де префiкс d позначає нескiнченно малий (iнфiнiтезимальний) прирiст, φ

— азимутальний кут. Заряд, який витiкає з цього елемента поверхнi за

одиницю часу в напрямку радiус-вектора r, рiвний [j1r(a, θ0)− j2r(a, θ0) +
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s(a, θ0)/τs] a
2 sin θ0 dθ dφ. Тут τ−1s — швидкiсть розпаду поверхневого заря-

ду, яка враховує витiк заряду з поверхнi завдяки об’ємнiй дифузiї, випаро-

вуванню чи витоку зарядженої рiдини i т.д. Заряд, який витiкає з елемента

поверхнi за одиницю часу через арки θ = θ0 i θ = θ0+dθ, становить [sin(θ0+

dθ) i
θ

(θ0 + dθ, φ0)− sin(θ0) iθ(θ0, φ0)] a dφ =
∂

∂θ

[
sin(θ0) iθ(θ0, φ0)

]
a dθ dφ.

Також можливий потiк поверхневого заряду в напрямку одиничного векто-

ра eφ, який рiвний [iφ(θ0, φ0 + dφ) − iφ(θ0, φ0)] a dθ =
∂

∂φ
iφ(θ0, φ0) a dθ dφ.

Пiдсумувавши всi струми та подiливши суму на a2 sin θ0 dθ dφ, отримаємо

∂s

∂t
= −j1r + j2r −

s

τs
− 1

a sin θ

[
∂

∂θ

(
sin θ i

θ

)
+

∂

∂φ
iφ

]
. (5.2)

В цiй моделi об’ємна густина струму визначається за допомогою закону

Ома:

ji = σiEi. (5.3)

Однак, врахування поверхневої дифузiї вiдбулось у визначеннi поверхневої

густини струму:

i
θ

= κE1θ −D12
1

a

∂s

∂θ
, iφ = κE1φ −D12

1

a sin θ

∂s

∂φ
, (5.4)

де κ— поверхнева провiднiсть,D12 — коефiцiєнт поверхневої дифузiї. Якщо

виконати пiдстановку рiвнянь (5.3) i (5.4) в рiвняння (5.2), отримаємо

∂s

∂t
+
s

τs
− D12

a2
∆θ, φ s = σ1

∂V1
∂r
− σb2

∂V2
∂r

+
κ

a2
∆θ, φ V1, (5.5)

де ∆θ, φ =
1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin θ2
∂ 2

∂φ2
, — оператор Лапласа у сфери-

чнiй системi координат. Дане рiвняння балансу вiдрiзняється вiд рiвняння

балансу (4.7) з попереднього роздiлу наявнiстю в його лiвiй частинi ще

двох доданкiв, якi виникають внаслiдок врахування розпаду поверхневого

заряду та поверхневої дифузiї.

Для кулi в однорiдному електричному полi рiвняння (5.5) можна дещо

спростити
∂s

∂t
+
s

τ
= σ1

∂V1
∂r
− σ2

∂V2
∂r

, (5.6)
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де τ−1α = τ−1s + 2D12/a
2 i враховує рiвняння (4.1). В цьому мiсцi виникає

деяка суперечнiсть. Множник 2, наявний у рiвняннi (4.1), вказує на те, що

електричне поле вважається однорiдним. Але таке припущення є незасто-

совним, якщо дослiджується виникнення ДЕФ сил, i тому електричне поле

повинно бути неоднорiдним [114].

Розв’язок системи рiвнянь (4.3), (4.4) i (5.6) з ∂s/∂t = −iω s набуває

вигляду

sp = ε0 (βld − βpd) (K2 + 2K1) ΘE, (5.7)

E2 =

[
3σ1

σ2 + 2σ1
Θ +

3K1

K2 + 2K1
(1−Θ)

]
E. (5.8)

де βld = (σ2−σ1)/(σ2 + 2σ1) — фактор Клаузiуса-Моссоттi провiдної кулi з

σ2 замiсть σb2 i βpd = (K2−K1)/(K2 + 2K1) — фактор Клаузiуса-Моссоттi

iдеально дiелектричної кулi, Θ =
[
1 + τβ (−iω + τ−1α )

]−1.
Звiдси, запропонована бiльш загальна модель провiдної кулi дає фактор

Клаузiуса-Моссоттi

fCM = Θ βld + (1−Θ) βpd, (5.9)

який за виглядом спiвпадає з отриманим в попередньому роздiлi факто-

ром Клаузiуса-Моссоттi (4.12). Однак тепер параметр Θ додатково зале-

жить вiд τα, на вiдмiну вiд попереднього роздiлу, в якому Θ = [1− iωτβ]−1.

Рiвняння (5.9) показує, що дiйсна частина β фактора Клаузiуса-Моссоттi

провiдної кулi змiнюється в дiапазонi мiж двома значеннями βld i βpd. З

рiвняння (5.9) отримуємо результат моделi ТКМ [56], якщо взяти τ−1α = 0

i κ = 0. Якщо ж, крiм того, взяти ω = 0, то отримаємо результат оригi-

нального дослiдження Тейлора [103].

5.2.2. Властивостi вищих порядкiв. Довiльний неоднорiдний по-

тенцiал зовнiшнього електричного поля може бути виражений через сфе-

ричнi гармонiки

V0 = −
∑
l,m

Cl,m r
l Y m

l (θ, φ), (5.10)
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де Y m
l (θ, φ) — сферичнi гармонiки порядку l. В такому разi поляризацiю

αl вищого порядку слiд ввести для визначення потенцiалу поляризованої

кулi

V =
∑
l,m

αl Cl,m r
−l−1 Y m

l (θ, φ), (5.11)

де r > a. В рамках пропонованої моделi отримаємо

αl =
[
Θl β

(ld)
l + (1−Θl) β

(pd)
l

]
a2 l+1, (5.12)

де

β
(ld)
l =

σ2 l − σ1
σ2 l + σ1 + σ1/l

, β
(pd)
l =

K2 −K1

K2 +K1 +K1/l
,

Θl =
[
1 + τβ l (−iω + τ−1α l )

]−1
, τβ l= ε0

K2 +K1 +K1/l

σ2 l + σ1 + σ1/l
,

σ2 l = σb2 + (l + 1)
κ

a
, τ−1α l = τ−1s + l (l + 1)

D12

a2
. (5.13)

Перше рiвняння (5.13) вiдрiзняється вiд загальноприйнятого рiвняння (4.1).

Множник l (l + 1) з’являється через оператор Лапласа у сферичнiй си-

стемi координат для поверхневого заряду (5.5). В роздiлi 3, в якому до-

слiджувалися нелокальнi ефекти в металевих частинках, оператор Лапла-

са присутнiй у виразi для для електричного струму. Аналогiчно, рiвнян-

ня (5.13) демонструє залежнiсть параметрiв σ2 l i τα l вiд розподiлу поля,

який враховується за допомогою параметра l. Вiдповiдно до цих рiвнянь,

чим бiльш неоднорiдне електричне поле, тим бiльше значення мають по-

верхневi процеси. Зокрема, якщо τβ lτα l →∞ i, як наслiдок, αl → βpd a
2 l+1

при l → ∞ чи a → 0. Ця властивiсть αl, ймовiрно, буде важливою, якщо

розклад за сферичними гармонiками, нехтуючи транспортом поверхневого

заряду, збiгатиметься повiльно або буде розбiжним [95].
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5.3. Екстремуми фактора Клаузiуса-Моссоттi

Введений в формулi (5.6) параметр τ−1α — це швидкiсть α-релаксацiї

поверхневого заряду, визначена як сума швидкостi розпаду та коефiцiєнта

дифузiї поверхневого заряду, τ−1s i τ−1sd = 2D12/a
2, вiдповiдно. Параметр

τ−1α має значний вплив на розподiл потенцiалу електричного поля. Далi

обговорюються деякi граничнi випадки, якi стосуються перетворення фа-

ктора Клаузiуса-Моссоттi.

5.3.1. Наближення iдеального дiелектрика. Абсолютне значен-

ня коефiцiєнта Θ достатньо мале, Θ ' 0 i рiвняння (5.9) зводиться до

fCM ' βpd (5.14)

якщо

ω τβ � 1 або τα � τβ. (5.15)

Якщо виконується одна з вище зазначених умов, то отримуємо потен-

цiал Vpd, визначений у табл. 5.1. Отже, куля має властивостi iдеального

дiелектрика не лише у високочастотному змiнному електричному полi, але

i при будь-якiй частотi ω, включаючи ω = 0, якщо витiк поверхневого

заряду вiдбувається швидко.

5.3.2. Наближення модифiкованої моделi Тейлора-Мелчера.

Абсолютне значення коефiцiєнта 1 − Θ достатньо мале, Θ ' 1 i рiвнян-

ня (5.9) зводиться до

fCM ' βld (5.16)

якщо

ω τβ � 1 i τα � τβ. (5.17)

Отже, незважаючи на поширену думку [6,108,114], лише першої умови (5.17)

недостатньо для справедливостi моделi неiдеальних (слабопровiдних) дi-
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електрикiв. Потенцiал Vac моделi слабопровiдних дiелектрикiв в змiнному

полi [56,108] iз замiною σb2 на σ2 можна отримати, якщо ωτα � 1.

5.3.3. Частотна залежнiсть фактора Клаузiуса-Моссоттi. Для

вивчення залежностi поляризацiї кулi вiд параметра κ i часу α-релаксацiї

поверхневого заряду розглянемо рис. 5.1. На ньому зображенi теоретичнi

залежностi фактора β вiд частоти ν = ω/(2π) для кульок полiстиролу,

занурених у воду. Розрахунки виконувались з R = 10мкм та iншими па-

раметрами, взятими з експерименту [109]. Рис. 5.1 демонструє величезний

розкид значень дiйсної частини фактора Клаузiуса-Моссоттi β, тодi як на

високих частотах всi кривi наближаються до значення, яке вiдповiдає на-

ближенню iдеального дiелектрика. Порiвнюючи кривi 1, 5 i 6 на рис. 5.1,

5 10

– 0.5

0

1
1

2

3

4

5

6

№ лiнiя a (мкм) τβ/τα

1 — 0.5 0

2 — 0.5 0.3
3 — 0.5 1
4 — 0.5 3
5 — 10 0
6 — 1000 0

ν (кГц )

β′

Рис. 5.1. Частотна залежнiсть дiйсної частини фактора Клаузiуса-Моссот-

тi, обчислена для кульок полiстиролу у водi

можна зауважити, що властивостi малої кулi з 2 a = 1мкм значно вiдрi-

зняються вiд властивостей порiвняно великої кулi. Неочiкувано виявляє-

ться, що частинка якiсного iзолятора мiкрометрового розмiру iз σb2 = 0

при низьких частотах веде себе як гарний провiдник. Насправдi значення

β(ω = 0) = 0, 86 для кривої 1 близьке до значення βpc = 1, яке вiдповiдає

наближенню iдеального провiдника.
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Порiвняння кривих 1–4 на рис. 5.1 показує, що значення βdc зменшую-

ться iз збiльшенням вiдношення часу релаксацiї Максвелла-Вагнера τβ до

часу α-релаксацiї поверхневого заряду τα. Частота iнверсiї, яка визначає-

ться з умови β(ω c) = 0, є немонотонною функцiєю τβ/τα.

З експериментiв вiдомо, що ДЕФ сили можна змiнювати, змiнюючи ча-

стоту. Якщо фактори βpd i βld мають протилежнi знаки, то частоту iнвер-

сiї [5,114,118,121] (або критичну частоту [108]) можна визначити як частоту,

що роздiляє областi негативного та позитивного дiелектофорезу, при якiй

дiйсна частина фактора Клаузiуса-Моссоттi рiвна нулю. З рiвняння (5.9)

та визначення параметра Θ отримаємо

ω c = τ−1β

[(
− βld
βpd
− τβ
τ

) (
1 +

τβ
τ

)]1/2
. (5.18)

При τ−1α = 0 наведене вище рiвняння дає вiдомий результат [5, 118,121]

ω c =

[
σ2 − σ1

(K1 −K2) ε0
τ−1β

]1/2
. (5.19)

Вiдповiдно до рис. 5.1 i рiвняння (5.9) фактор β = Re fCM досягає ма-

ксимуму при ω = 0, якщо параметр Θ рiвний Θ0 = (1 + τβ/τα)−1, i мiнiмуму

при Θ = 0. Частота

ω i = τ−1β + τ−1α (5.20)

при якiй Re Θ = Θ0/2, називається частотою перегину.

5.4. Експериментальне пiдтвердження α-релаксацiї

5.4.1. Електрогiдродинамiчнi циркуляцiї рiдини. У дослiджен-

нi Доммерснеса та iн. [9] глинянi частинки розчиняли у краплинi силiко-

нової олiї мiлiметрового розмiру з масовою часткою 1%. У постiйному та

низькочастотному змiнному електричних полях ланцюжки високопровiд-

них частинок формувались вздовж напрямку поля на поверхнi краплини
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силiконової олiї, зануреної в касторову олiю. За достатньо високих напру-

женостi поля та концентрацiї глиняних частинок спостерiгалась змiна ти-

пу деформацiї краплини вiд сплюсненої до витягнутої. Водночас затухали

ЕГД циркуляцiї рiдини. Згiдно з висновком попереднього пiдроздiлу, iснує

два можливих пояснення такого ефекту. Перший спосiб пояснення полягає

у використаннi моделi iдеального дiелектрика, що фактично було зроблено

у роботi [9], в якiй автори дiйшли висновку, що значне пiдвищення по-

верхневої провiдностi повинно зменшити накопичення заряду на поверхнi

краплини i таким чином зменшити тангенцiальне напруження, що в свою

чергу зумовить зупинку ЕГД потоку. Однак таке обґрунтування нiяк не

пояснює витягнення i подiл краплини силiконової олiї, покритої високо-

провiдними мiкрочастинками, якi спостерiгалися у статтi [12].

У експериментах Мiккельсена та iн. [12] при досить сильному постiйно-

му електричному полi 200 Вмм−1 та високому покриттi частинками 0, 6–

0, 8 , ланцюжки високопровiдних мiкрочастинок з’єднували полюси кра-

плини. У цьому екстремальному випадку краплина витягувалася i розри-

валася на двi, тодi як ЕГД потоки рiдини зупинялися. Автори дослiдження

зробили висновок, що в постiйному електричному полi “ланцюжки части-

нок перерозподiляють вiльнi заряди на поверхнi краплини, доки компонен-

та електричного поля, паралельна поверхнi краплини, не стане рiвна нулю”.

Дане твердження абсолютно узгоджується з наближенням iдеального про-

вiдника.

5.4.2. Дiелектрофорез. В деяких експериментах спостерiгалося зро-

стання частоти iнверсiї iз зменшенням радiуса частинок. Наприклад, в

статтi [118] обговорюється частота iнверсiї νc = ω c/(2π) для кульок по-

лiстирольного латексу, суспендованих у водному розчинi KCl з дiапазоном

провiдностей вiд 10−4 до 10−1См/м. Використовуючи рiвняння (5.19), ав-

тори встановили, що κ зменшується в дiапазонi вiд 0, 9 до 1, 2 нСм для
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частинок з дiаметром вiд 110 до 1900 нм i κ = 0, 75нСм для частинок

дiаметром 44 нм.

Розглянемо формулу частоти iнверсiї (5.18), припускаючи, що частинки

надзвичайно малi, так що поверхнева провiднiсть домiнує в правiй частинi

рiвняння (4.1), βld прямує до одиницi i вираз 2D12/a
2 домiнує у визначеннi

τ−1α . За цих умов рiвняння (5.18) має такий вигляд

ω c =
2κ

ε0 (K2 + 2K1)

1

a

[(
1

βpd
− L

a

) (
1 +

L

a

)] 1
2

, (5.21)

де L = D12 (K2 + 2K1) ε0/κ. Як видно на рис. 5.2, наведене рiвняння добре

узгоджується з експериментальними даними, взятими у роботi [118] при

σ1 = 0, 7 × 10−4См/м. В даному розглядi величини κ i D12 є пiдгiнними

параметрами. Пiдгонка дала κ = 0, 91нСм i D12 = 1, 8 × 10−8 м2/с. Для
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Рис. 5.2. Частота iнверсiї νc = ω c/(2π), вимiряна для надтонких частинок

полiстиролу рiзних розмiрiв у водному розчинi KCl (позначки), i теорети-

чно розрахованi кривi, використовуючи рiвняння (5.21) з κ = 0, 91нСм,

D12 = 1, 8× 10−8 м2/с (суцiльна лiнiя) та D12 = 0 (пунктирна лiнiя).

порiвняння побудовано, нехтуючи поверхневою дифузiєю, пряму штрих-

пунктирну лiнiю. Як видно з рис. 5.2, краща вiдповiднiсть отримується,

якщо все ж таки враховується поверхнева дифузiя. При цьому суцiльна
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лiнiя перетинає експериментальнi позначки при 1/a = 9, 3 i 18, 2 мкм−1

вище прямої лiнiї i опускається нижче цiєї лiнiї при 1/a > 45мкм−1.

Висновки до роздiлу 5

Отже, було виведено загальну формулу розподiлу потенцiалу всереди-

нi та ззовнi провiдної кулi в однорiдному електричному полi, враховуючи

поверхневу провiднiсть та α-релаксацiю поверхневого заряду завдяки по-

верхневiй дифузiї та розпаду поверхневого заряду. В граничних випадках

ця формула дає вiдомi потенцiали для моделi неiдеальних (слабопровiдних)

дiелектрикiв, iдеальних дiелектрикiв та iдеальних провiдникiв. Крiм того,

введено нове наближення поверхневого провiдника, вагоме в мiкрофлюїди-

цi. Проведений теоретичний опис поляризованої кулi в рамках узагальненої

моделi Тейлора-Мелчера узгоджується з останнiми експериментами.

Наголошується, що у випадку постiйного електричного поля модель рiд-

ких неiдеальних дiелектрикiв справедлива лише в тому випадку, якщо час

поверхневої релаксацiї τα значно бiльший, нiж час релаксацiї Максвелла-

Вагнера τβ, τα � τβ, в той час як при τα � τβ i ω ' 0 повинна вико-

ристовуватися модель iдеальних дiелектрикiв всупереч загальноприйнятiй

концепцiї. Ця модель також може використовуватися на високих частотах

при ω τβ � 1 i довiльних τα.

Наведено експериментальнi докази, що демонструють важливе значен-

ня α-релаксацiї поверхневого заряду краплини та вбудованих мiкрочасти-

нок у процесах дiелектрофорезу та електрогiдродинамiки. Показано, що

тангенцiальне напруження Максвелла на поверхнi слабопровiдної кулi, або

ж електрогiдродинамiчна сила тяги, зникає при високих i низьких значен-

нях швидкостi α-релаксацiї, яка введена у цьому роздiлi. Цiкаво, що обидва

цi випадки спостерiгались для краплини силiконової олiї, що знаходиться

в касторовiй олiї, коли поверхня краплини була покрита високопровiдними
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мiкрочастинки [9,12]. Мiкрочастинки пластинчастої глини з гострими кра-

ями перетворили провiдну краплину на iдеальний дiелектрик [9]. Хоча за

подiбних умов порожнистi склянi мiкрокулi, покритi срiблом, та сульфованi

мiкрокулi полiстиролу дозволили досягти властивостей, якi характернi для

наближення iдеальних провiдникiв [12]. Встановлено, що модель, яка вра-

ховує дифузiю поверхневого заряду, добре узгоджується з експерименталь-

но отриманою залежнiстю частоти iнверсiї вiд розмiру мiкрочастинок [118].

Показано, що процеси транспорту поверхневого заряду залежать вiд

кутового розподiлу електричного поля. Цей ефект може бути важливим у

системах близько розташованих частинок i в процесi дiелектрофорезу.
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ВИСНОВКИ

У дисертацiї проведено дослiдження значення пондеромоторних сил в

утвореннi лазерно-iндукованих перiодичних поверхневих структур та вра-

ховано транспорт поверхневого заряду в електрогiдродинамiчнiй теорiї кра-

плин. У результатi зроблено такi основнi висновки.

1. Проведенi обчислення показали, що лазерно-iндукованi перiодичнi

поверхневi структури можуть формуватися внаслiдок дiї пондеромоторних

сил, якщо врахувати iнтерференцiю падаючого електромагнiтного поля та

збудженого у твердому тiлi поверхневого плазмон-поляритону.

2. Коефiцiєнти Френеля узагальнено на випадок рефракцiї додаткової

повздовжньої електромагнiтної хвилi та встановлено, що її збудженням пiд

час утворення лазеро-iндукованих структур можна знехтувати.

3. Отримано вираз для просторово-дисперсiйної повздовжньої дiеле-

ктричної проникностi та показано її залежнiсть вiд квадрата хвильового

числа (параметра рiвняння Гельмгольца), а не вiд хвильового вектора.

4. Проведенi обчислення без використання пiдгiнних параметрiв в рам-

ках нелокальної теорiї, яка враховує збудження поздовжнiх мод, пояснили

зсув в область вищих частот i розширення поверхневого плазмонного резо-

нансу групи срiбних нанокуль, а також зникнення плазмонного резонансу

для золотих сферичних частинок з радiусом близько 2 нм.

5. Електрогiдродинамiку Тейлора-Мелчера узагальнено, враховуючи еле-

ктричнi та дифузiйнi поверхневi струми, а також розпад поверхневого за-

ряду, що дозволило пояснити експериментальнi результати щодо електро-

гiдродинамiчної циркуляцiї рiдини та дiелектрофорезу мiкрочастинок у дi-

електричних краплях.



104

6. Вперше встановлено залежнiсть ефективної провiдностi та поляри-

зованiстi кулi вiд кутового розподiлу поля.

7. Модель неiдеальних (слабопровiдних) дiелектрикiв Тейлора-Мелче-

ра у випадку сталого електричного поля справедлива, якщо час релаксацiї

поверхневого заряду τα значно бiльший, нiж час релаксацiї Максвелла-Ва-

гнера τβ, τα � τβ. Водночас, за протилежної умови τα � τβ при ω ' 0,

всупереч загальноприйнятiй концепцiї повинна використовуватися модель

iдеальних дiелектрикiв, яка є застосовною також за високих частот, коли

ω τβ � 1, при довiльних τα.

8. Якщо врахувати поверхневу провiднiсть та α-релаксацiю (дифузiя

та розпад) поверхневого заряду, то дiйсна частина фактора Клаузiуса-Мос-

соттi залежить вiд бiльшої кiлькостi параметрiв порiвняно з традицiйною

моделлю Тейлора-Мелчера, в якiй вона є однозначною функцiєю двох пара-

метрiв, а саме провiдностi кулi та зовнiшнього середовища, у випадку ста-

лого електричного поля. При цьому в узагальненiй моделi дiйсна частина

фактора Клаузiуса-Моссоттi навiть у випадку iзолятора може змiнюватися

вiд значення iдеального дiелектрика до значення iдеального провiдника.

9. В експериментах по перемiщенню мiкрочастинок вздовж поверхнi

дiелектричних краплин ключову роль грає передбачена змiна дiйсної ча-

стини фактора Клаузiуса-Моссоттi, а не спiввiдношення мiж силою дiеле-

ктрофорезу та електрогiдродинамiчною силою.

10. Враховуючи затухання поверхневого заряду, вперше отримано фор-

мулу для частоти iнверсiї дiелектрофорезу, яка краще узгоджується з екс-

периментальними результатами.
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