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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Взаємодія макроскопічних заряджених об'єктів з плазмовим середовищем 
є однією із важливих проблем фізики плазми,  яка  постійно привертає  увагу 
дослідників.  До  характерних  прикладів  фізичних  систем  можна  віднести 
космічні  об'єкти  у  розрідженій  космічній  плазмі,  плазмові  зонди,  пилову 
геофізичну та лабораторну плазму, розчини заряджених колоїдних суспензій. 

Cеред  наведених  прикладів  слід  виділити  окрему  групу  об'єктів,  які 
прийнято  називати  колоїдною,  або  комплексною  плазмою.  У  широкому 
розумінні  терміном   “колоїдна  плазма”  прийнято  позначати  систему,  що 
складається  з  великого  числа  сильно  заряджених  ( Z=102

−105 електронних 
зарядів) частинок конденсованої фази мікронного та субмікронного розміру, які 
можна  розглядати,  як  підсистему  заряджених  макрочастинок,  занурених  в 
плазмовий  фон.  Завдяки  інтенсивній  Кулонівській  взаємодії,  потенціальна 
енергія колоїдної компоненти в таких системах може набагато перевищувати 
кінетичну, що призводить до явищ просторового впорядкування та формування 
сильнокорельованого конденсованого стану у колоїдній підсистемі. 

 Актуальність  роботи.  Загальний  момент,  який  об'єднує  заряджені 
колоїдні системи - визначальний вплив екранованої Кулонівської взаємодії на 
структурні і термодинамічні властивості цих систем. Звичайним і поширеним 
підходом  для  опису  ефективного  екранованого  потенціалу  заряджених 
макрочастинок  в  колоїдній  плазмі  є  наближення  Дебая-Хюккеля  та  його 
модифікована  версія  Дерягіна-Ландау-Вервея-Овербека  (ДЛВО)  для  випадку 
частинок скінченного розміру, які можна отримати як лінійне наближення з 
теорії  Пуассона-Больцмана.  Моделювання  методом  молекулярної  динаміки  і 
Монте-Карло  з  потенціалом  парної  взаємодії  Дебая-Хюккеля  свідчать,  що 
останній дає  можливість якісно пояснити утворення конденсованого стану в 
колоїдній плазмі. Зокрема, в комп'ютерних експериментах можна спостерігати 
утворення  Кулонівської  рідини  та  кристалів  з  ОЦК  та  ГЦК  структурою та 
структурні  фазові  переходи.   Основним  недоліком  цих  підходів  є  те,  що 
потенціал не враховує ряду ефектів, важливих для реальних систем. По-перше, 
це  вплив  ефекту  нелінійності  в  околі  сильнозарядженої  макрочастинки.  Із 
експериментальних  досліджень  пилової  плазми  і  колоїдних  суспензій  та 
відповідних  оцінок  випливає,  що  величина  χ=∣eϕ∣/k BT  (відношення 
потенціальної  енергії  плазмової  частинки  до  кінетичної)  біля  поверхні 
макрочастинки може значно перевищувати одиницю.  В той же час,  умовою 
застосовності  лінійної  теорії  екранування  є  χ≪1 ,  бо  χ -  це  параметр,  по 
якому проводиться лінеаризація. По-друге, у випадку газорозрядної колоїдної 
плазми заряд пилових макрочастинок підтримується плазмовими струмами до 
поверхні  останніх.  При  цьому  колоїдна  плазма  далека  від  термодинамічної 
рівноваги,  в  результаті чого Больцманівський розподіл для  частинок плазми 
порушується, і рівноважна теорія Пуассона-Больцмана, як і наближення Дебая-
Хюккеля стають непридатними для опису екранування. Окрім того, дискретна 
атомістична  природа  плазмових  струмів  призводить  до  того,  що  заряд 
макрочастинок не є сталим і флуктуює навколо середнього значення, що  також 
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може  призводити  до  ряду  несподіваних  ефектів  у  колективній  динаміці  та 
статистичних властивостях колоїдної компоненти, наприклад, до її розігріву.

Зазначені вище проблеми були предметом багатьох досліджень, але багато 
питань  залишаються  мало  вивченими.  Зокрема,  це  питання  про  вплив 
нелінійних  ефектів  на  екранування  частинок  з  геометрією,  відмінною  від 
сферичної, особливо у випадку малих розмірів. Також недосить дослідженою 
залишається роль захоплених іонних станів в екрануванні  пилових частинок у 
газорозрядній  плазмі.  До  останнього  часу  були  відсутні  атомістичні 
моделювання  флуктуацій  заряду  макрочастинок  для  випадку  плазми  з 
сильними зіткненнями.

Важливість  окреслених  вище  проблем  пов'язана  з  тим,  що  процеси 
зарядки,  екранування  та  властивості  ефективної  взаємодії  між  колоїдними 
частинками є визначальним фактором для ряду плазмових процесів, таких як 
динаміка заряджених макрочастинок, структуроутворення, фазові переходи, а 
розуміння фундаментальних процесів,  що відбуваються у колоїдній плазмі є 
необхідною  умовою  для  подальшого  розвитку  й  вдосконалення  плазмових 
технологій.  Протягом  останніх  років  інтенсивного  розвитку  набувають  нові 
технології,  які  використовують  процеси  структуроутворення  у  заряджених 
колоїдах  для  виробництва  наноструктурованих  матеріалів  для  фотоніки  та 
плазмоніки. Пилова компонента завжди існує в плазмохімічних установках для 
нанесення  покриттів,  при  плазмовому  щавленні  мікросхем  для 
мікроелектроніки,  і  є  одним  із  факторів,  що  суттєво  впливають  на  перебіг 
технологічних процесів. Тому вивчення характеру екранування та пов'язаних 
процесів  зарядки  і  флуктуацій  заряду  макрочастинок  в  колоїдній  плазмі  є 
актуальною проблемою. 

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 
Дисертаційна  робота   була  виконана  у  відділі  “Теорії  та  моделювання 
плазмових процесів” Інституту теоретичної фізики  ім. М.М. Боголюбова НАН 
України  та  у  відділі  “Прикладної  математики  та  обчислювального 
експерименту  в  матеріалознавстві”  Інституту проблем  матеріалознавства  ім. 
І.М. Францевича НАН України. Дисертаційна робота виконана у рамках таких 
науково-дослідних проектів: 

1) “Флуктуації  та  розсіяння  хвиль в  турбулентній  і  запорошеній  плазмі” 
(номер держреєстрації 0197U004784, 1997–2001 рр.);

2) “Статистична  теорія  та  числове  моделювання  турбулентної  плазми  та 
сильнозв'язаних кулонових систем” (номер держреєстрації 0101U006424, 
2002–2004 рр.); 

3) “Кінетична  теорія  та  комп'ютерне  моделювання  запорошеної  плазми” 
(номер держреєстрації 0103U000536, 2001–2006 рр.), по проекту ДФФД 
№ 2.7/00049; 

4) “Комп'ютерне  моделювання  Кулонових  кристалів  у  квазідвовимірних 
системах” (номер держєестрації 0103U007294, 2001-2006 рр.) по проекту 
ДФФД № 2.7/00134; 

5) “Фундаментальні властивості фізичних систем в екстремальних умовах” 
(номер держреєстрації 0107U000396, 2007–2011 рр.); 



3

6) “Теорія  нелінійних  процесів  в  макромолекулярних  структурах, 
наносистемах і плазмі” (номер держреєстрації 0107U007871, 2008– 2012 
рр.);

7) “Мікроскопічні  та  феноменологічні  моделі  фундаментальних фізичних 
процесів  у  мікро-  та  макросвіті”  (номер  держреєстрації  0112U000056, 
2012–2016 рр.).
Мета  і  задачі  дослідження. Метою  дисертаційного  дослідження  є 

вивчення  ефектів  в  екрануванні  сильнозаряджених  колоїдних  частинок  у 
колоїдній  плазмі,  пов'язаних  з  великим  значенням  заряду  макрочастинок, 
нерівноважністю системи та флуктуаціями заряду. Для досягнення мети роботи 
було розглянуто такі задачі:
1.  Дослідження  на  основі  комп'ютерного  моделювання  в  рамках  моделі 

Пуассона-Больцмана ефективного екранованого потенціала сильно-зарядженої 
циліндричної  макрочастинки  в  колоїдній  плазмі  з  урахуванням  нелінійних 
ефектів у випадку термодинамічної рівноваги; визначення меж застосованості 
лінійної теорії і вивчення впливу нелінійних ефектів.
2. Вивчення на основі комп'ютерного моделювання впливу процесів зарядки 
пилової макрочастинки плазмовими струмами на екрановане поле у випадку 
термодинамічно  нерівноважної  системи  у  газорозрядній  беззіткнювальній 
плазмі та порівняння отриманих результатів із відомими результатами лінійних 
моделей Дебая-Хюккеля та ДЛВО.
3. Дослідження властивостей та впливу зв'язаних іонних станів на ефективне 
екрановане поле зарядженої макрочастинки у газорозрядній беззіткнювальній 
плазмі.
4. Вивчення статистичних характеристик флуктуацій заряду макрочастинки в 
сильнозіткнювальній ізотермічній плазмі (у слабкоіонізованому газі) шляхом 
комп'ютерних  експериментів  в  рамках  атомістичного  моделювання 
Броунівської динаміки та на основі дифузійно-дрейфового наближення.

Об'єкт  дослідження.  Об'єктом  дослідження  є  одинична 
сильнозаряджена  колоїдна  частинка  в  плазмовому  середовищі  в  межах 
параметрів, характерних для різних випадків лабораторної плазми. Розглянуто 
випадки  циліндричної  макрочастинки  у  розчині  електроліту  за  умови 
термодинамічної рівноваги та сферичної колоїдної частинки у нерівноважній 
газорозрядній плазмі.
     Предмет дослідження. Предметом  дослідження  є  екрановане  поле  та 
флуктуації  заряду  макрочастинки  в  плазмовому  середовищі,  в  ролі  якого 
виступає розчин електроліту та газорозрядна плазма.

Методи  дослідження. Для  вирішення  сформульованих  завдань 
розглядались  крайові  задачі  з  певними  граничними  умовами  в  рамках 
рівноважної  теорії  Пуассона-Больцмана  та  в  моделі  обмежених  орбіт  для 
нерівноважної  газорозрядної  колоїдної  плазми.  Для  числового  розв'язку 
крайових  задач  був  застосований  метод  стрільби,  з  використанням  методу 
Рунге-Кутта  другого  порядку  для  розв'язання  відповідних  задач  Коші.  Для 
дослідження зарядових флуктуацій було виконано ряд комп'ютерних числових 
експериментів  на  основі  методу  молекулярної  Броунівської  динаміки.  Для 
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дослідження  релаксаційних  властивостей  флуктуацій  в  рамках  дифузійно-
дрейфового  наближення  числовими  методами  розв'язувалася  система 
кінетичних рівнянь параболічного типу.
      Наукова  новизна  отриманих  результатів.  За  науковим  значенням 
робота є внеском у фундаментальну теорію явища екранування та ефективної 
взаємодії заряджених об'єктів у плазмі та теорію флуктуацій заряду у пиловій 
плазмі.  Отримані  нові  теоретичні  положення,  сформульовані  у  висновках, 
дають  грунт  для  подальшої  розробки  теоретичних  моделей  та  розробки 
експериментів.
      Практична цінність роботи. Практичне  значення  роботи  зумовлене  її 
тісним зв'язком з новими плазмовими технологіями, що активно розвиваються 
останнім  часом.  Розуміння  властивостей  колоїдної  плазми  важливо  для 
розробки  і  вдосконалення  технології  плазмового  нанесення  покриттів, 
плазмового  щавлення  у  виробництві  мікросхем,  технологій  виробництва 
наноструктурованих матеріалів для застосування в фотоніці та оптоелектроніці. 

Обґрунтованість  і  достовірність  висновків.  Обґрунтованість  і 
достовірність висновків, отриманих у дисертації,  підтверджується коректним 
використанням  математичного  апарату,  узгодженістю  результатів 
комп'ютерного моделювання та числових експериментів з  результатами інших 
авторів, отриманих у альтернативних теоріях та підходах, та узгодженістю з 
відомими експериментальними даними.

Наукові  результати  виконаної  роботи  визнані  фахівцями  та  активно 
використовуються  в  теоретичних  та  експериментальних  дослідженнях 
колоїдної плазми. Це підтверджується високою цитованістю представлених до 
захисту публікацій (за  міжнародною наукометричною базою Google Scholar, 
вона складає більше 50).

Апробація  результатів  і  публікації. Результати  дисертаційної  роботи 
доповідалися на наступних міжнародних наукових конференціях: 
1) “Modern Problems of Theoretical Physics" (м. Київ, 2002р.) ;
2) International Conference on Physics of Low Temperature Plasma 03 (м. Київ, 

2003р.);
3) 30th  EPS  Conference  on  Controlled  Fusion  and  Plasma  Physics  (м. 

С.Петербург, 2003р.);
4) International Conference on Physics of Dusty and Combustion Plasmas.  (м. 

Одеса, 2004р.); 
5) International Conference on Strongly Coupled Coulomb Systems, (м. Москва, 

2005р.);
6) 13th International Congress on Plasma Physics (м. Київ, 2006 р.);
7) 28th International Conference on Physics of Ionized Gases (м. Прага, 2007р.);
8) XXI International Conference  “Electronics  and Applied Physics”  (м.  Київ, 

2016р.).
Публікації за матеріалами дисертації.  Результати роботи опубліковані 

у вигляді 15 наукових робіт, з них 6 статей у профільних наукових журналах (5 
основних,  та  1  оглядова  робота),  та  9  публікацій  у  працях  8  міжнародних 
наукових конференцій.
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Особистий  внесок  здобувача.  У  статтях,  що  опубліковані  в 
співавторстві,  у  дисертаційній  роботі  представлені  до  захисту  лише  ті 
результати, які отримані особисто здобувачем:

у роботі [1] – на основі комп'ютерного моделювання досліджено нелінійні 
ефекти  в  екрануванні  сильнозаряджених  циліндричних  макрочастинок  у 
плазмовому середовищі. Визначено межі застосовності лінеаризованої теорії та 
отримано  ряд  висновків  щодо  властивостей  нелінійного  екранування. 
Особистий  внесок:  участь  у постановці  задачі,  обговоренні  та  інтерпретації 
отриманих результатів; розробка та відлагодження комп'ютерних алгоритмів; 
проведення числового моделювання; формулювання висновків;

у  роботі  [2]  –  шляхом  комп'ютерного  моделювання  вивчено  вплив 
плазмових  струмів  на  екранування  зарядженої  колоїдної  порошинки  у 
газорозрядній  беззіткнювальній  плазмі.  Сформульовано  висновки  щодо 
застосовності  лінійної  теорії  Дебая-Хюкеля  та  залежності  отриманих 
результатів   від  розмірів  макрочастинки.  Особистий  внесок:  участь  у 
обговоренні та інтерпретації отриманих результатів; розробка та відлагодження 
комп'ютерних алгоритмів; проведення числового моделювання; формулювання 
висновків;

у  роботі  [3]  –   вивчено  вплив  зв'язаних  іонних  станів  на  ефективне 
екрановане поле зарядженої макрочастинки у газорозрядній беззіткнювальній 
плазмі. Встановлено ряд властивостей зв'язаних станів, які стосуються умов їх 
існування,  зв'язок  з  асимптотичною  поведінкою  ефективного  потенціала, 
сформульовані відповідні висновки. Особистий внесок: участь у обговоренні та 
інтерпретації отриманих результатів;  проведення  аналітичних розрахунків та 
отримання основних аналітичних виразів моделі;  розробка та відлагодження 
комп'ютерних алгоритмів; проведення числового моделювання; формулювання 
висновків;

у роботі [4] –  виконано ряд числових експериментів методом Броунівської 
динаміки по дослідженню властивостей  флуктуацій заряду макрочастинки у 
слабкоіонізованому газі.  Виконано обчислення  статистичних  характеристик 
флуктуацій, встановлено загальні залежності автокореляційної функції заряду, 
сформульовані  висновки.  Особистий  внесок:  участь  у  обговоренні  та 
інтерпретації  отриманих  результатів;  адаптація  комп'ютерних  алгоритмів; 
виконання  числових  експериментів  методом  Броунівської  динаміки; 
формулювання висновків;

у роботі  [5] –  виконано моделювання в рамках дифузійно-дрейфового 
наближення  по  дослідженню  флуктуацій  заряду  макрочастинки  у 
слабкоіонізованому  газі.  Встановлено  релаксаційні  властивості  флуктуацій 
заряду,  виконано  порівняння  з  результатами  атомістичних  моделювань 
Броунівською динамікою, сформульовані висновки. Особистий внесок: участь 
у  обговоренні  та  інтерпретації  отриманих результатів;  виконання  числового 
моделювання  в  рамках  дифузійно-дрейфового  наближення;  формулювання 
висновків;
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у роботі [6] — у рамках огляду представлено результати, які стосуються 
властивостей  зв'язаних  іонних  станів  у  газорозрядній  колоїдній  плазмі. 
Особистий внесок: підготовка відповідного розділу огляду.

Об'єм і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 
висновків,  та  списка  використаних  джерел  із  114  найменувань  робіт 
українських і  закордонних авторів,  на  які  зроблено  посилання  в  дисертації. 
Загальний  об'єм  роботи  складає  124  сторінки,  в  тому  числі  113  сторінок 
основного тексту. Дисертація  включає 31 рисунок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Дисертація  присвячена  вивченню  явищ,  пов'язаних  з  зарядкою  та 
екрануванням  сильнозаряджених  макрочастинок  у  плазмовому  середовищі. 
Головну  увагу  приділено  нелінійним  ефектам,  впливу  нерівноважності, 
зумовленої  процесами  зарядки  плазмовими  струмами,  ефектам  зв'язаних 
іонних станів,  та  вивченню властивостей  флуктуацій заряду  макрочастинок. 
Структурно дисертація складається зі вступу, п'яти розділів та висновків. 

У  вступі  подано  інформацію  про  задачі,  пов'язані  з  зарядженими 
колоїдними системами, обгрунтовано актуальність роботи, окреслено її місце 
та  важливість  для  прикладних  застосувань.  Вказано  зв'язок  з  науковими 
програмами, темами, сформульовано мету та задачі роботи, наукову новизну та 
практичну цінність. Вказано особистий внесок здобувача в виконану роботу, 
відмічено її апробацію на наукових конференціях.

У першому розділі роботи було виконано огляд літератури щодо явищ, 
пов'язаних з темою дисертації. Виконано аналіз існуючих теоретичних підходів 
та відомих моделей для опису явищ екранування. Особливу увагу приділено 
результатам,  отриманим  в  рамках  теорії  Пуассона-Больцмана,  аналізу 
наближення  обмежених орбіт (НОО) в контексті  опису процесів зарядки та 
екранування  порошинок  у  слабкозіткнювальній  газорозрядній  плазмі,  та 
результатам ряду дослідників властивостей флуктуацій заряду макрочастинок. 
На основі проведеного аналізу сформульовано актуальні невирішені проблеми 
та питання,  які зумовили вибір напрямку дисертаційного дослідження.

У  другому  розділі дослідження  було  розглянуто  нелінійні  ефекти  в 
екрануванні  циліндричної  макрочастинки  в  рівноважній  двокомпонентній 
плазмі.   Для  отримання ефективного екранованого потенціалу  Φ  в системі 
циліндрична  макрочастинка-плазма  числовим  методом  розв'язувалася 
нелінійна задача Пуассона-Больцмана:

ΔΦ ( r )=
1
r
∂
∂r (r

∂Φ
∂ r )=−4 πne [exp(− eΦ

k B T )−exp( eΦ
k BT )]          (1)

(тут   e —  абсолютне  значення  заряду  електрона;  k B -  стала  Больцмана)  з 
граничними умовами

 
∂Φ
∂ r
∣r=A = −

2 Ze
HA

; Φ ( r→∞ )→0 ,                                 (2)

де  А та  Н  —  радіус  та  довжина  циліндра;  Z —  зарядове  число.  Числові 
розрахунки виконувались у безрозмірних змінних  x=r /r DEB ;  ϕ=eΦ /k BT ,  де 
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r DEB≡(8 πne2 /k BT )
−1/2

- радіус Дебая. Було показано, що вищенаведена проблема 
повністю  визначається  двома  безрозмірними  параметрами  —   радіусом 
a=A / rDEB  і  константою  зв'язку χ 2= 2 Ze2

/k B T H .  З  метою  порівняння  та 
визначення області застосовності лінійного наближення, був також отриманий 
розв'язок лінеаризованої задачі (1-2), виражений через модифіковану функцію 
Бесселя нульового порядку: 

ϕL (x )=−
χ2 K0 (x )

aK 0
/ (a )

,         (3)

який є аналогом наближення ДЛВО для випадку циліндричної симетрії. 

  

Числовий розв'язок крайової задачі (1-2) був отриманий методом стрільби, з 
використанням  методу  Рунге-Кутта  2-го  порядку  для  рішення  відповідних 
задач  Коші.  Потенціал,  отриманий  у  числових  розрахунках,  виявив 
асимптотичну  поведінку,  ідентичну  отриманій  в  лінійному  наближенні,  бо 
відношення ϕ(x)/ϕL(x) є константою  на великих відстанях  (рис. 1). Таким 
чином,  загальний  вигляд  асимптотики  потенціалу  для  обох  випадків 
ідентичний асимптотиці модифікованої функції Бесселя  Φ ( r )≃ exp (−rk DEB )/√r .
Нелінійні ефекти головним чином проявляються як відхилення поведінки Ф(r) 
від  лінійного  вигляду  поблизу  поверхні  циліндричної  макрочастинки  на 
відстані порядку r DEB  Крім того, нелінійність проявляється в різниці амплітуд 
асимптотичних  розв'язків.  З  огляду  на  такі  властивості   потенціалу,  було 
введено  поняття  відносного  ефективного  заряду,  Z*

≡ϕ(x)/ϕL(x); x→∞ ,
аналізуючи  поведінку  якого  можна  легко  виділити  нелінійні  ефекти  в 
екрануванні. Із загальної поведінки ефективного заряду (рис. 2) було зроблено 
два  висновки.  По-перше,  лінійне  наближення  є  справедливим   (тобто  коли 
Z*≃ 1 ),  коли  константа  зв'язку мала  χ 2<1 ,  а  радіус  макрочастинки  більше 

радіуса Дебая, A/ r DEB>1 . По-друге, для циліндра нульового радіуса ефективний 

Рис.  1.  Відношення  потенціалу,  отри-
маного  в  числових  розрахунках,  до 
лінійного наближення,  в залежності від 
відстані  для  циліндричної  макро-
частинки  радіусу  а=1  і   константи 

зв'язку χ 2 = 1(1); 5(2) та 20(3).

 
Рис. 2. Відносний ефективний заряд Z*  
в  залежності  від  радіуса  циліндра  та 

константи зв'язку χ 2 . Штриховані лініі 
у  основі  рисунку  є   лініями  сталого 
ефективного заряду.
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заряд відмінний від нуля. Останній висновок цікавий тим, що така поведінка 
ефективного заряду якісно відрізняється від сферично-симетричного випадку, 
коли  в  рамках  нелінійної  теорії  Пуассона-Больцмана  граничне  значення 
ефективного заряду для макрочастинки нульового радіуса дорівнює нулю.  

Окремо  було  виконано 
розрахунки  властивостей 
нелінійного  плазмового  шару 
навколо  циліндричної 
макрочастинки,  визначеного 
нерівністю

∣ϕ∣=∣eΦ∣/k B T>1         (4)
Як  видно  з  рис.  3,  товщина 
нелінійного  шару  плазми 
збільшується  із  збільшенням 
константи  зв'язку  і 
наближається  до  деякого 
граничного  значення  для 
χ 2≫1 , яке слабко залежать від 

радіусу  циліндричної 
макрочастинки, але залишається порядку довжини Дебая.

У  третьому  розділі роботи  розглянуто  вплив  процесів  зарядки 
плазмовими  струмами  на  ефективне  екрановане  поле  зарядженої 
макрочастинки у беззіткнювальній  плазмі.  Дослідження виконане на основі 
лінеаризованої версії НОО. В рамках такого підходу ефективний екранований 
потенціал шукається як розв'язок рівняння Пуассона

Δϕ ( r )=−4 πe [Z i ni (r )−ne ( r ) ] ,                  (5)
де  Z i -  іонне  зарядове  число,  а розподіли іонної  ni ( r ) і  електронної  ne ( r )
густини визначаються із наступних міркувань. Вважається, що на нескінченості 
є  термостат  з  температурами   T e  для  електронної  та  T i для  іонної 
компоненти, і, відповідно, з електронною і іонною густинами n0e та n0i . У 
відсутності зіткнень розподіл Максвелла, справедливий на нескінченності, має 
зберігатись,  як  і  повна  енергія  кожної  частинки.  Але  присутність 
макрочастинки призводить до вилучення тих траєкторій,  що її перетинають, 
що,  в  свою  чергу,  означає  порушення  розподілу  Максвелла.  Відповідно, 
розподіли густин для плазмових компонент можна отримати, інтегруючи повну 
функцію  розподілу  Максвелла-Больцмана  по  швидкостям  з  урахуванням 
вищенаведених обмежень. При цьому кутова область, в якій відсутні траєкторії 
плазмових частинок,   визначається  із  законів  збереження  енергії  і  моменту 
кількості руху окремої плазмової частинки.

В  моделі,  що  використовувалась  в  розрахунках,  такий  підхід 
застосовувався  лише  для  іонної  компоненти,  а  для  швидких  електронів 
розподіл по швидкостям припускався Максвелівським. Окрім того,  вивчення 

Рис. 3. Товщина шару нелінійної плазми для 
циліндра радіуса а = 0.1(1); 0.5(2); 1.0(3) та 
5.0(4).
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ефектів  зарядки  макрочастинки  на  екранування  проводилося  в  лінійному 
наближенні. Відповідно, електронна та іонна густини були отримані у вигляді:

 ne(r )=n0e [1+ eϕ(r)
k BT ] .                      (6)

ni (r )=n0i [1−e Z iϕ(r)

k BT i
]−n0i

a2

4r2 [1+ Z i e (2|ϕ0 |+ϕ(r))

k BT i
] ,           (7)

де а - радіус пилової макрочастинки, а ϕ0  - значення потенціалу на поверхні 
макрочастинки. 

В  даних  розрахунках  послідовно  враховувалась  величина  ϕ(r)  у 
лінійному наближенні у всіх виразах, і був отримий розв'язок для потенціала у 
всій  розглядуваній  області  шляхом  числового  моделювання.  Числовий 
розв'язок рівнянь (5-7) проводився з наступними крайовими умовами:

 ϕ(a)=ϕ0 ; ϕ(rmax)=ϕasymp(r max) ,                   (8)
де  rmax  задає положення правої границі і має набагато перевищувати радіус 
екранування  Дебая  r D ,  а  функція  ϕasymp (r ) визначає  асимптотичну 
поведінку  самоузгодженого  потенціалу.  Значення  потенціалу  на  поверхні 
макрочастинки  ϕ0 знаходилось  із  умови  балансу  плазмових  струмів  до 
поверхні макрочастинки. 

Рис. 4.  Обчислені абсолютні значення потенціалів (суцільні криві) в порівнянні з 
передбаченнями теорії ДЛВО (штриховані криві) для параметрів  плазми τ=0.01  
(криві 1, 2), та τ=1.0  (криві 3, 4). Ліворуч: ρ=0.01 ; Праворуч: ρ=1.5

 
Явний  вираз  для  асимптотики  ϕasymp (r ) ,  необхідний  для  формулювання 
крайової умови (9), був знайдений як розв'язок рівнянь (5-7) у припущенні, що 
на великих відстанях |ϕ0 |≫|ϕ(r ) | , і, відповідно, величиною ϕ(r) у другому 
доданку у виразі для іонної густини (7) можна знехтувати. Розв'язок крайової 
задачі (5-8) був виконаний після переходу до безрозмірних змінних x=k D r ; 

w=eϕ/ k BT e ;  μ=mi/me ;  τ=T i/T e ;  ρ=k Da ; Γe=e2 ne0
1/3
/k BT e , для таких 

основних параметрів плазми:  μ=104 ; Γe=10−4 ; Z i=1 .  Для  пилової плазми 
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типова  температура  іонної  складової   становить  T i≃0.03eV ,  температура 
електронної  складової  — T e≃1−5 eV ,  тобто  τ≃0.01 .  Типові 
експериментальні значення величини розміру макрочастинки у пиловій плазмі 
становлять ρ=a/ r D≃0.005−0.05 . 

Із отриманих результатів (рис.  4) випливає,  що в діапазоні параметрів, 
характерних для лабораторної пилової плазми на відстанях порядку декількох 
радіусів Дебая  процеси зарядки суттєво не змінюють величину ефективного 
екранованого  поля,  яка  передбачена  лінійною  теорією  екранування  ДЛВО. 
Відхилення ефективного потенціалу на відстанях порядку двох - трьох радіусів 
Дебая  від  лінійної  теорії  екранування  є  істотним  лише  у  випадку 
макрочастинок, радіус  яких  a≥0.5 r D .  Розбіжність у поведінці ефективних 
екранованих  потенціалів  на  значних  відстанях  є  наслідком  відмінності 
асимптотичної  поведінки  потенціалів,   отриманих в рамках теорій ДЛВО та 
НОО.

У  четвертому  розділі дослідження  були  розглянуті  ефекти  впливу  зв' 
язаних  іонних  станів  на  екранування  зарядженої  пилової  макрочастинки  в 
беззіткнювальній газорозрядній  плазмі.  Дослідження  виконувалось  в  рамках 
моделі НОО, яка була послідовно застосована для визначення як іонної, так і 
електронної густин, з урахуванням нелінійних ефектів. Повна густина іонних 
станів, що входить до рівняння Пуассона (5), була представлена у вигляді

ni (r )=nif (r )+nib (r ) ,         (9)
де nif (r ) - густина вільних плазмових частинок, пов'язаних з термостатом на 
нескінченості,  а  nib(r ) -  густина  частинок  з  від'ємною повною  енергією  і 
фінітними траєкторіями, захоплених полем макрочастинки та не пов'язаних з 
термостатом.  Зважаючи  на  те,  що  на  нескінченості  справедлива  функція 
розподілу  Максвелла,  а  у відсутності зіткнень між плазмовими частинками 
розподіл частинок по швидкостям буде зберігатися, вирази для густин вільних 
плазмових частинок можна отримати інтегруванням одночастинкової функції 
розподілу Максвелла за умови виконання закону збереження енергії і моменту 
кількості  руху  і  присутності  обмежень  пов'язаних  з  наявністю  пилової 
макрочастинки.  Фінітні  траєкторії  не  зв'язані  з  термостатом,  і  будь  який 
розподіл по швидкостям, з яким система була створена у початковий момент 
часу, у беззіткнювальній моделі буде також зберігатися. Тому, щоб ліквідувати 
цю невизначеність, для знаходження густини зв'язаних іонних станів  в даній 
роботі  було  запропоноване  додаткове  припущення  відносно  їх  початкового 
розподілу. В реальних умовах завжди існує процес, пов'язаний із зіткненнями. 
Природньо припустити,  що в результаті такого процесу також встановиться 
Максвелівський  розподіл  по  швидкостям  і  для  зв'язаних  станів.  Тому 
визначення густини зв'язаних іонних станів виконувалось також інтегруванням 
одночастинкового  Максвелівського  розподілу  по  швидкостям  за  умови 
виконання закону збереження енергії  і моменту кількості руху. Щоб врахувати 
ефекти,  пов'язані  з  присутністю  поглинаючої  пилової  макрочастинки,  були 
сформульовані  відповідні  обмеження  в  траєкторіях  електронних  і  іонних 
плазмових частинок, а саме: 1) враховуються всі електронні та іонні траєкторії, 
які не перетинаються з макрочастинкою; 2) із фазового простору вилучаються 
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всі  обмежені  іонні траєкторії,  які  перетинають поверхню макрочастинки;  3) 
вилучаються всі іонні та електронні траєкторії, які перед цим перетинались із 
макрочастинкою.  Виконуючи  інтегрування  функції  розподілу  Максвелла-
Больцмана  по  швидкостям  з  урахуванням  цих  обмежень,  можна  отримати 
вирази для густин електронів ne(r ) , та вільних nif (r)   і  зв'язаних  nib (r )  
іонів  у наступному вигляді: 

ne(r )=
n0 e

2
exp [ e ϕ(r)T e

]×  

×{1+erf [ ve0

√2 se
]−√ 2

π
ve0

s e

exp [− ve0
2

2 se
2 ]+√1−

a2

r2
exp[ ve0

2

2 se
2

a2

r2−a2 ]×  

×[1−erf ( v e0

√2 se √ r2

r2
−a2 )+√ 2

π
v e0

se √ r 2

r2
−a2 exp (− v e0

2

2 se
2

r2

r2
−a2 )]} ; (10)

nif (r )=
n0i

2
exp[−Z i eϕ(r)

T i
]×{1−erf [ v ib

√2 s i
]+ 2
√π

v ib

√2 s i
exp[− v ib

2

2 si
2 ]+   

+√1−
a2

r2
exp [−v i min

2

2 si
2 ]×[1−{erf (√v ib

2−vimin
2

√2 si
)  


2
√π
√v ib

2
−vimin

2

√2 si

exp (− vib
2
−v imin

2

2 s i
2 )}θ(vib

2
−vimin

2
)]} ;     (11)

nib(r )=A n0i exp [−Z i eϕ(r )

T i
]√1−

a2

r2
exp[−v i min

2

2 si
2 ]×

×[erf (√vib
2−v imin

2

√2 s i
) 2
√π
√vib

2−v imin
2

√2 s i

exp(−v ib
2−vimin

2

2 si
2 )]θ(vib

2
−vimin

2
) (12)

Тут  а позначає радіус макрочастинки;  sα=√T α /mα - теплова швидкість 

частинок сорту  α ,  а  також введено  ряд  позначень: v e0
2 =

2e
me

[ |ϕ(a) |+ϕ(r )] ;

v i0
2
=

2 e Z i

mi

[ |ϕ(a) |+ϕ(r )] ; v imin
2
=

a2 vi0
2

r2
−a2 ; v ib

2
(r )=

2 eZ i

mi

(∣ϕ(r )∣) . 

Амплітуда  А, що входить до виразу для  густини зв'язаних іонних станів 
(12) є вільним параметром, який визначає відносний вклад зв'язанних іонних 
станів  до  густини  заряду.  Підкреслимо,  що   величина  цієї  амплітуди  не 
визначена в рамках беззіткнювальної моделі, внаслідок того, що концентрацію 
зв'язанних станів  ніяким  чином  неможливо  зв'язати  з  концентрацією іонної 
складової на нескінченості. 
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Рис.  5.  Ліворуч:  Розподіл  густини  заряду  для  електронів  (1),  вільних  (2)   та 
зв'язаних  (3)  іонних  станів  для  ρ=0.1 ; τ=0.4 ;Α=1.0 .  Праворуч:  Критична 
відстань   r c ,  що  обмежує  область  існування  зв'язаних  іонних  станів  в 
залежності від радіуcа макрочастинки для τ=0.08(1); 0.4(2);1.0 (3) . Амплітуда 
А=1.

 

 Рівняння  Пуассона  (5)   з 
визначеними   електронною  і 
іонними  густинами  плазмових 
частинок  (10-12)  розв'язувалось 
на  інтервалі  a<r<rmax з 
крайовими  умовами  для 
ефективного  потенціалу 
ϕ(a)=ϕ0 ; ϕ(rmax)=ϕas ,  де 

права  границя  вибирається  так, 
щоб  виконувалось rmax≫r D  
(тут   r D -  радіус  Дебая),  а 
асимптотика  ϕas визначається 
відомими виразами, отриманими 
у  попередньому  розділі. 
Значення  потенціала  ϕ0 на 
поверхні  макрочастинки 
знаходилося  із  баланса 
плазмових  струмів  до  поверхні 

макрочастинки.  Розрахунки  були  виконані  для  діапазону  параметрів, 
характерних  для  експерименту: μ=mi/me=104 ; Z i=1 ; τ=T i/T e=0.08−1.0 ; 
ρ=a/ r D=0.015−3.0 .

В  числовому  моделюванні  було  виявлено,  що  характерною  рисою 
поведінки зв'язаних іонних станів є обмежений характер області їх існування — 
починаючи з деякої критичної відстані  r c  густина зв'язаних іонних станів 
дорівнює нулю (рис. 5).  Було показано, що цей ефект є наслідком обернено 
квадратичної  асимптотичної поведінки ефективного потенціалу. Дослідження 

 Рис. 6. Порівняння теорії Дебая-Хюккеля (1) 
з розрахованими ефективними потенціалами 
для  А=0(2); 0.1(3); 1.0(4). Відношення іонної 
температури до іонної складає  τ=0.08 ,  а 
радіус макрочастинки дорівнює ρ=0.015
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ефективних потенціалів показало, що врахування зв'язаних станів для амплітуд 
в межі А=0-1, призводить до незначних змін в результатах, що свідчить про те, 
що густини вільних і зв'язаних станів підлаштовуються самоузгодженно таким 
чином,  щоб  отримувалися  близькі  потенціали  для  різних значень  величини 
амплітуди.  При  чому,  для  пилових  частинок   малого  розміру  (а=0.015), 
розраховані  ефективні  потенціали  співпадають  з  отриманими  в  рівноважній 
теорії Дебая-Хюккеля (рис. 6). Істотнє відхилення розрахованих потенціалів від 
отриманих в теорії Дебая-Хюккеля спостерігається у випадку макрочастинки 
значних розмірів, порядку радіуса Дебая. 

У  п'ятому  розділі роботи  в  рамках  атомістичних  числових 
експериментів  методом  Броунівської  молекулярної  динаміки  та  на  основі 
дифузійно-дрейфового   наближення  виконано  дослідження  статистичних  та 
релаксаційних  властивостей  флуктуацій  заряду  макрочастинки  у 
слабкоіонізованому газі, тобто у  випадку, коли зіткнення плазмових частинок з 
нейтралами домінують. Було розглянуто ізотермічний випадок, коли присутні 
дві різнойменно заряджені компоненти плазми, - іони і електрони з зарядовими 
числами  Z i , e=±1  при  температурі  T .   Адекватний  опис  молекулярної 
динаміки такої системи задається передемпфованими рівняннями Ланжевена

hk

d r k
d t
=−∇ k U +F k(t ) ,            (13)

які  описують рух системи в термостаті  за  умови,  коли сили тертя набагато 
більші сил інерції. Тут r i - радіус-вектор і - тої частинки; K i=−∇i U - сила, 
що діє на  і - ту частинку з боку потенціального поля  U;  F i (t) - випадкова 
сила  Ланжевена.  Коефіцієнти  тертя  hk  та  випадкові  сили  Fk (t )  
визначаються властивостями термостату і мають задовольняти флуктуаційно-
дисипаційному співвідношенню

〈F k ,α(t )Fm ,β(t
/)〉=2 hk k B T δkmδαβδ(t−t /) ,       (14)

де індекси  α ,β=x , y , z позначають декартові компоненти випадкової сили, а 
індекси  k,  m нумерують плазмові  частинки.  В  комп'ютерному моделюванні 
рівняння  (13)  розв'язувались  в  рамках  наближення  середнього  поля  за 
додаткової умови сферичної симетрії для поля (тобто потенціал залежить лише 
від радіуса), з  використанням ідеології метода частинок у комірці (PIC/PM) з 
концентричними комірками,  що  враховують сферичну симетрію задачі.  Вся 
система  є  скінченною  і  знаходиться  у  сфері   радіуса  R;  в  центрі  сфери 
розташована  макрочастинка  радіуса  а,  а  плазмовий  фон  розглядається  як 
сукупність  дискретних  точкових  зарядів  двох  сортів,  які  рухаються  у 
середньому  полі,  створеному  плазмовими  частинками  та  зарядженою 
макрочастинкою у центрі сфери.  Випадкові сили Ланжевена генерувались на 
кожному часовому кроці таким чином, щоб задовольнити співвідношення (14) 
з точністю дискретного представлення для часу. 

Паралельно  було  виконано  моделювання  тієї  ж  фізичної  системи  в 
рамках дифузійно-дрейфового наближення, яке дозволяє вивчати релаксаційні 
процеси.  Для  невідомих  густин  іонів  та  електронів  ni ,e(r , t)  і 
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самоузгодженого  потенціалу  ϕ(r , t) ,  була  розв'язана  задача,  визначена 
кінетичними рівняннями та рівнянням Пуассона

∂ni , e

∂t
=

1
hi , e

[ezi , ediv(ni ,e∇ ϕ)+kB T Δni ,e ]      (15)

Δϕ=−4π e(ni−ne) .       (16)

та граничними умовами  ni , e=n0  при  r=R;  та  ni , e=0  при  r=a. Гранична 

умова для потенціалу на поверхні макрочастинки задавалась як
∂ ϕ

∂ r
=−

Z(t)e
a2

 при  r=a,             (17)

де  динаміка  заряду  макрочастинки  Z(t)  визначалась  із  співвідношення  для 
плазмових струмів до поверхні макрочастинки.  

Рис. 7.  Ліворуч: Порівняння релаксаційної динаміки заряду початково нейтральної 
макрочастинки  в рамках дифузійно-дрейфового наближення (штриховані криві) та в 
моделюванні Броунівською динамікою (суцільні нерегулярні криві). Праворуч:  Час 
кореляцій в залежності від квадрату радіуса Дебая. Суцільні символи (трикутники і 
ромби) відповідають результатам, отриманим в дифузійно-дрейфовому наближенні. 
Нижня штрихована крива та  серія суцільних трикутників  відповідає розрахункам 
для А= 1000. Різні точки отримані у моделюванні Броунівською динамікою для А = 2 
(згори, квадрати); та 10 (в центрі, хрестики) для різних значень параметра зв'язку в  
межах  0.1-0.01.  Штриховані  криві  відображають  залежність  τcorr=α x DEB

2  при 
α=1.5 (згори); α=0.8 (в центрі) та α=0.3 (знизу).  

В  комп'ютерному моделюванні  задача  (15-17)  розв'язувалась  з  урахуванням 
сферичної симетрії, для значень параметрів, початкових та крайових умов, що 
відповідали моделюванню Броунівською динамікою. Метою досліджень було 
вивчити  процеси  релаксації  збуреної  системи  до  стаціонарного  стану  та 
порівняти з результатами атомістичних моделювань.

Розрахунки були виконані у безрозмірних змінних для часу τ=tDi/a
2 та 

координати x=r /a , переважно для наступної області параметрів: відношення 
електронного  коефіцієнта  дифузії  до  іонного  A≡De /Di=10 ;  безрозмірний 
радіус Дебая  x DEB≡r DEB/a=2−10 .  В моделюванні Броунівською динамікою 
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було  розраховано  кореляційну  функцію  〈δZ (0)δ Z ( τ)〉  флуктуацій  заряду 
макрочастинки  шляхом  усереднення  по  ансамблю,  тобто  по  набору 
стохастичних  функцій  Z ( τ) ,  отриманих  у  різних  серіях  моделювань  для 
ідентичних систем. У моделюванні було виявлено,  що,  незалежно від інших 
параметрів задачі, для дисперсії заряду завжди виконується  співвідношення 

〈δ Z2 〉= 1
χ , (18)

де  параметр  зв'язку  визначається  як  χ≡e2
/ k B T a .  Типова  поведінка 

автокреляційної  функції  має  експоненціально  затухаючий  вигляд,  що  дає 
можливість визначити час кореляцій.  Моделюваня Броунівською динамікою та 
у дифузійно-дрейфовому наближенні виявили відмінне узгодження між собою, 
як  щодо  процесу  релаксації  до  стаціонарного  стану,  так  і  відносно  часу 
кореляцій  флуктуацій  (рис.  7).  Було  встановлено,  що  час  кореляцій 
пропорційний квадрату радіуса Дебая

τcorr=α x DEB
2 , (19)

де коефіцієнт α залежить від параметра А, але залишається порядку одиниці.

ВИСНОВКИ

1. Нелінійні  ефекти  у  екрануванні  сильнозарядженої  циліндричної 
макрочастинки  у  рівноважній  плазмі  проявляються  у  відхиленні 
ефективного  потенціалу  від  лінійного  наближення  поблизу  поверхні 
макрочастинки.  Товщина  нелінійного  шару  плазми  навколо 
макрочастинки збільшується із зростанням константи зв'язку і прямує до 
деякого  граничного  значення,  яке  слабко  залежать  від  радіусу 
циліндричної макрочастинки, але залишається порядку довжини Дебая.

2. Встановлена  область  застосовності  лінійного  наближення  теорії 
Пуассона-Больцмана  для  опису  екранування  зарядженої  циліндричної 
макрочастинки, а саме, коли константа зв'язку менше одиниці, а радіус 
макрочастинки більше радіуса Дебая. 

3. Показано,  що  в  рамках  нелінійної  теорії  Пуассона-Больцмана  циліндр 
нульового радіусу в рівноважній плазмі має ефективний заряд, відмінний 
від нуля. Визначено залежність ефективного заряду від константи зв'язку 
для цього випадку.

4. Для параметрів, характерних для лабораторної пилової плазми, процеси 
зарядки  суттєво  не  змінюють  величину  ефективного  екранованого 
потенціалу, яка передбачена рівноважною лінійною теорією екранування 
Дерягіна-Ландау-Вервея-Овербека. Істотні відхилення спостерігаються  у 
випадку макрочастинок великих розмірів — порядку довжини Дебая, та 
на  великих  відстанях,  у  зв'язку  з  різною  асимптотичною  поведінкою 
потенціалів. 

5. Зв'язані іонні стани в беззіткнювальній плазмі існують лише в обмеженій 
області  поблизу  макрочастинки.  Встановлено,  що  це  є  наслідком 
асимптотичної  поведінки  ефективних  потенціалів,  обернено 
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пропорційної квадрату відстані. Як наслідок, для випадку макрочастинок 
значних розмірів — порядку двох-трьох радіусів Дебая — зв'язані стани 
взагалі можуть бути відсутніми.

6. Для параметрів, типових для лабораторної пилової плазми, присутність 
зв'язаних іонних станів практично не впливає на ефективні екрановані 
потенціали. Для макрочастинок розмірів набагато менших радіуса Дебая, 
розраховані  ефективні  екрановані  потенціали  в  околі  макрочастинки 
близьки до отриманих в рівноважній лінійній теорії Дебая-Хюккеля.

7. На  основі  комп'ютерних  експериментів  методом  молекулярної 
Броунівської динаміки показано, що дисперсія заряду макрочастинки у 
слабкоіонізованому  газі,  зумовлена  флуктуаціями,  дорівнює  оберненій 
константі зв'язку макрочастинка-плазма, незалежно від інших параметрів 
системи.

8. В рамках моделювання методом Броунівської молекулярної динаміки та 
на  основі  дифузійно-дрейфового  наближення  показано,  що  кореляції 
флуктуацій  заряду  макрочастинки  у  слабкоіонізованому  газі  спадають 
експоненційно з часом, а час кореляцій є пропорційним квадрату радіуса 
Дебая  для  плазмового  середовища.  Результати,  отримані  методом 
Броунівської молекулярної динаміки та в рамках дифузійно-дрейфового 
наближення, цілком узгоджуються між собою.
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АНОТАЦІЯ 
Бистренко  Т.О.  Екранування  сильнозаряджених  макрочастинок  та 

пов'язані явища в колоїдній плазмі. – Рукопис. 
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  фізико-

математичних наук  за  спеціальністю 01.04.08  –  фізика  плазми.  -  Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна  робота  присвячена  теоретичному  вивченню  явища 
екранування  заряджених  колоїдних  частинок  у  плазмі.  Головну  увагу 
приділено нелінійним ефектам, впливу нерівноважності, зумовленої процесами 
зарядки  плазмовими  струмами  у  газорозрядній  плазмі,  ефектам  зв'язаних 
іонних станів, та вивченню властивостей флуктуацій заряду макрочастинок.

В  рамках  теорії  Пуассона-Больцмана  розглянуто  нелінійні  ефекти  у 
екрануванні  циліндричної  макрочастинки  в  рівноважній  плазмі.  Досліджено 
поведінку відносного ефективного заряду, включаючи випадок малих радіусів 
макрочастинки. Встановлено область застосовності лінійної теорії.  Показано, 
що  нелінійні  ефекти  є  суттєвими  при  малих  радіусах  та  великій  константі 
зв'язку, а товщина нелінійного шару зростає при збільшенні константи зв'язку, 
але  залишається  обмеженою  величиною  порядку  радіуса  Дебая.  На  основі 
лінеаризованої версії наближення обмежених орбіт досліджено вплив зарядки 
плазмовими  струмами  на  екранування  зарядженої  пилової  частинки  у 
газорозрядній  плазмі.  Досліджено  поведінку  екранованого  потенціалу  і 
показано, що для параметрів, характерних для лабораторної пилової плазми, 
процеси зарядки суттєво не змінюють величину ефективного потенціалу, яка 
передбачена  рівноважною  лінійною  теорією  екранування  Дерягіна-Ландау-
Вервея-Овербека.  Істотні  відхилення  спостерігаються   у  випадку 
макрочастинок  великих  розмірів  —  порядку  довжини  Дебая.  В  рамках 
нелінійного наближення обмежених орбіт досліджено вплив зв'язаних іонних 
станів на  екранування  зарядженої  пилової частинки у газорозрядній плазмі. 
Встановлено, що внаслідок  асимптотичної поведінки ефективних потенціалів, 
обернено  пропорційної  квадрату  відстані,  зв'язані  іонні  стани  в 
беззіткнювальній  плазмі  існують  лише  в  обмеженій  області  поблизу 
макрочастинки.  В  рамках  моделювання  методом  Броунівської  молекулярної 
динаміки  та  на  основі  дифузійно-дрейфового  наближення  досліджено 
властивості  флуктуацій заряду макрочастинки  у слабкоіонізованому газі.  На 
основі аналізу кореляційної функції та процесу релаксації збуреної системи до 
стаціонарного стану  показано, що кореляції флуктуацій заряду макрочастинки 
спадають експоненційно з  часом,  а  час  кореляцій є  пропорційним квадрату 
радіуса  Дебая  плазмового  середовища.  Результати,  отримані  методом 
Броунівської  молекулярної  динаміки  та  в  рамках  дифузійно-дрейфового 
наближення, цілком узгоджуються між собою.

Ключові слова: колоїдна плазма, нелінійне екранування, зв'язані іонні стани, 
флуктуації заряду, час кореляцій.
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АННОТАЦИЯ
Быстренко  Т.А.  Экранирование  сильнозаряженных  макрочастиц  и 

связанные явления в коллоидной плазме. - Рукопись.
Диссертация  на  соискание  научной  степени  кандидата  физико-

математических наук по специальности 01.04.08 — физика плазмы. - Киевский 
национальный университет  имени Тараса  Шевченко,  МОН Украины,  Киев, 
2017.

Диссертационная  работа  посвящена  теоретическому  изучению  явления 
экранирования заряженных коллоидных частиц в плазме. Основное внимание 
уделяется  нелинейным эффектам,  влиянию неравновесности,  обусловленной 
процессами зарядки плазмовыми токами в газоразрядной плазме,  эффектам, 
связанным  с  присутствием  связанных  ионных  состояний  и  изучению 
особенностей флуктуаций заряда макрочастиц.

В рамках теории Пуассона-Больцмана рассмотрены нелинейные эффекты 
в  экранировании  цилиндрической  макрочастицы  в  равновесной  плазме. 
Исследовано поведение эффективного заряда, включая случай малых радиусов 
цилиндрической макрочастицы. Установлена область применимости линейной 
теории. Показано, что нелинейные эффекты существенны при малых радиусах 
и  большой  константе  связи,  а  толщина  нелинейного  слоя  возрастает  при 
увеличении  константы  связи,  но  остается  ограниченной  величиной  порядка 
радиуса  Дебая.  На  основе  линеаризованной  версии  приближения 
ограниченных орбит  рассмотрено  влияние  зарядки  плазменными токами  на 
экранирование  заряженной  пылевой  частицы  в  газоразрядной  плазме. 
Показано,  что  для  параметров,  характерных  для  лабораторной  пылевой 
плазмы, процессы зарядки существенно не изменяют величину эффективного 
потенциала,  предсказанного  равновесной  линейной  теорией  экранирования 
Дерягина-Ландау-Вервея-Овербека. Существенные отклонения наблюдаются в 
случае  макрочастиц  больших размеров  — порядка  длины  Дебая.  В  рамках 
нелинейного  приближения  ограниченных  орбит  исследовано  влияние 
связанных ионных состояний на экранирование заряженной пылевой частицы в 
газоразрядной  плазме.  Установлено,  что  вследствие  асимптотического 
поведения  эффективных потенциалов,  обратно  пропорционального  квадрату 
расстояния,  связанные  ионные  состояния  в  бесстолкновительной  плазме 
существуют лишь в  ограниченной  области  вблизи  макрочастицы.  В рамках 
моделирования  методом  Броуновской  динамики  и  на  основе  диффузионно-
дрейфового  приближения  исследованы  свойства  флуктуаций  заряда 
макрочастицы  в  слабоионизированном  газе.  На  основе  анализа 
корреляционной  функции  показано,  что  корреляции  флуктуаций  заряда 
макрочастицы  уменьшаются  экспоненциально  со  временем,  а  время 
корреляций  пропорционально  квадрату  радиуса  Дебая.  Результаты, 
полученные  методом  Броуновской  динамики  и  в  рамках  диффузионно-
дрейфового приближения полностью согласуются между собой. 

Ключевые слова: коллоидная плазма, нелинейное экранирование, связанные 
ионные состояния, флуктуации заряда, время корреляций. 
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ABSTRACT
Bystrenko  T.О.  Shielding  of  highly  charged  macroparticles  and  related 

phenomena in colloidal plasmas. – The manuscript.
Thesis  for  Physics  and  Mathematics  candidate's  degree  on  the  specialty 

01.04.08 - physics of plasma. Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of 
Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the theoretical study of the phenomenon of shielding of 
charged colloidal particles  in plasma. The main attention is paid to  the nonlinear 
effects, the effects of nonequilibrium caused by the processes of charging by plasma 
currents in a discharge plasma, the effects associated with trapped ion states, and the 
study of the properties of fluctuations of the macroparticle charge.

Nonlinear  effects  in  the  shielding  of  a  cylindrical  macroparticle  in  an 
equilibrium plasma are examined within the Poisson-Boltzmann theory. The behavior 
of the relative effective charge, including the case of small radii of macroparticle, is 
considered. The range of applicability of the linear theory is established. It is shown 
that the nonlinear effects are significant for small radii and strong coupling constant. 
The thickness of the nonlinear layer increases with the coupling constant, but remains 
limited by the size  of the order  of the Debye radius.  Effects  of charging plasma 
currents  on  the  shielding of  a  charged  dust  particle  in  a  discharge  plasma  are 
considered  on  the  basis  of  the  linearized  version  of  the  orbital  motion  limited 
approximation. The behavior of the screened potential is examined. It is shown that, 
for the parameters typical for laboratory dusty plasmas, the charging processes do not 
significantly  change  the  behavior  of  the  effective  potential  predicted  by  the 
equilibrium linear screening Deryaguin-Landau-Verwey-Overbeck theory. Significant 
deviations are observed in the case of macroparticles of larger sizes — of the order of 
the Debye length.  Effects of trapped ion states on the shielding of a charged dust 
particle in a discharge plasma are considered on the basis of the nonlinear orbital 
motion  limited  approximation.   It  is  established  that  the  bound  ionic  states  in 
collisionless plasmas exist only in a limited region near the dust grain, which is the 
result of the asymptotical behavior of the effective potentials inversely proportional to 
the squared distance.  The properties  of the grain charge fluctuations in a  weakly 
ionized gas are studied on the basis of Brownian dynamics simulations and within the 
drift-diffusion approach.   The  analysis  of  the  correlation  function and  relaxation 
process of the perturbed system to the steady state shows that the correlations of grain 
charge fluctuations exponentially decrease with time while the time correlations are 
proportional to the squared Debye length of plasma environment. The results obtained 
by  Brownian  molecular  dynamics  and  those  based  on  the  diffusion-drift 
approximation correlate well.

Keywords:   colloidal  plasma,  nonlinear  shielding,  trapped  ion  state,  charge 
fluctuations, correlation time.


