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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
 Актуальність теми. Побудова теорії впливу радіаційного випромінювання на 
фізичні властивості рідин, що адекватним чином описує процеси, які відбуваються в 
системі під час опромінення, для широкого класу реальних систем, є однією з 
фундаментальних проблем сучасної молекулярної, радіаційної та медичної фізики. 
Актуальність і важливість задачі коректного опису радіаційно-стимульованих 
процесів не викликає в наш час ніяких сумнівів. 
 Історія дослідження цієї проблеми налічує більше ніж 100 років і починається з 
робіт Беккереля, в яких встановлено факт взаємодії радіаційного випромінювання з 
речовиною та його вплив на шкіру людини. В той же час було проведено перші 
спроби використання радіаційного випромінювання в медичній практиці. Але це 
були лише експериментальні роботи і ніякого адекватного пояснення фізичного 
механізму цих явищ не існувало. Сьогодні, напевно, найбільш вдалими 
інструментами, що дозволяють досліджувати цей незворотний процес радіаційного 
впливу, є термодинаміка рівновноважних та нерівноважних процесів та фізика 
рідин. Сучасна термодинаміка незворотних процесів і фізика рідин являють собою 
важливі розділи теоретичної фізики зі своїм загальним методом, що має велику 
евристичну силу, та багатьма прикладними задачами в області фізики, фізичної 
хімії, радіаційної біофізики, медичної фізики, радіаційної фізики. Її основною 
задачею є отримання залежності між інтенсивністю джерела опромінення в системі і 
різноманітними незворотними процесами, що в ній протікають.  
 Знаходження відповідних розв’язків задач радіаційного впливу на рідини має 
велике наукове та практичне значення. Можна відмітити такі суто наукові 
напрямки, де вивчення радіаційно-стимульованих процесів є обов’язковим 
компонентом наукового дослідження: радіаційна фізика рідин, фізика реакторів, 
радіаційна медицина, вивчення термодинамічних особливостей радіаційно 
опромінених систем, теоретичний опис зміни фізичних властивостей рідин під 
впливом радіаційного випромінювання, вивчення радіаційної дії на біооб’єкти, та 
ще багато інших.  
 Щодо актуальності в прикладному аспекті, то в наш час, коли особлива увага 
приділяється питанням екології, функціонування людського організму в умовах 
підвищеного радіоактивного фону, лікуванню злоякісних пухлин – особливо 
важливим стає коректне визначення змін, що відбуваються в опромінених 
модельних рідинних системах, бо саме вони описують організм людини в першому 
наближенні. В багатьох випадках функціонування усіх ланок процесів, від яких 
залежить життєдіяльність організмів, порушується із-за пролонгованої дії малих доз 
опромінення. Це стосується, наприклад, водно-сольового балансу в людському 
організмі, функціонуванні очисних споруд, впливу змін в радіаційному фоні на  
водні ресурси  в природі, і ще багато інших. В зв’язку з цим необхідно чітко 
усвідомлювати що саме і яким чином  може впливати на природу молекулярних 
процесів. Одним з можливих шляхів розв’язку є застосування всього спектру засобів 
термодинаміки незворотних явищ до опису процесів. 
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 Останнім часом велике значення в радіаційній фізиці рідин та рідинних систем 
відіграють чисельні методи. Вони дозволяють проводити дослідження радіаційного 
впливу радіаційного опромінення на рідинні системи, як шляхом комп’ютерного 
моделювання, так і за допомогою чисельного розв’язку теоретичних рівнянь 
нерівноважної статистичної механіки. Однак слід зазначити, що такі розв’язки не 
можуть дати достатньо повної фізичної картини процесів, що відбуваються в 
реальних системах і потребують розвинення теоретичних моделей фізичних 
процесів, що відбуваються в системі під час радіаційного опромінення. 
 В наш час існує велика кількість наукових робіт, присвячених дослідженню 
радіаційного впливу на рідинні системи, як фундаментального характеру, так і тих, 
що розв’язують конкретні задачі. В той же час слід зазначити, що дуже часто теорії, 
розвинені в цих роботах, не є загальними, а пристосовані до конкретних моделей. 
Таким чином, дослідження у напрямку розвитку теорії впливу радіаційного 
випромінювання на рідини, що базується на фундаментальних законах і враховує усі 
особливості радіаційно-стимульованих процесів в постановці задачі, а не шляхом 
введення поправок в кінцевий результат, є важливою і актуальною на даний час 
роботою. 
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є частиною досліджень, які проводяться на  кафедрі молекулярної фізики 
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 
рамках Комплексної наукової програми «Конденсований стан – фізичні основи 
новітніх технологій». Зміст роботи був узгоджений з планами роботи за 
держбюджетними темами «Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в 
рідинних, полімерних, медико-біологічних і наносистемах, які визначають їх 
рівноважні та кінетичні властивості» (№ ДР 0106U006363); «Фундаментальні 
дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії 
і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» (№ ДР 0111U004954) та 
«Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні 
об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини» 
(№ ДР 0114U003475). 
 Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розвиток підходу для 
визначення зміни структурних та термодинамічних характеристик рідинних систем 
під дією радіаційного опромінення та дослідження механізмів, що призводять до 
таких змін. 
 Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було розв’язати наступні 
завдання: 
- розвинути теоретичну модель, що зможе пояснити фізичні механізми 

відповідальні за такі зміни; 
- дослідити можливість узагальнення отриманих результатів для опису 

термодинамічних властивостей багатокомпонентних систем під дією 
радіаційного випромінювання; 

- провести якісне порівняння результатів з існуючими експериментальними 
даними; 
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- методами молекулярної динаміки розрахувати зміни радіальних функцій 

розподілу та коефіцієнти самодифузії рідинної системи під дією радіаційного 
випромінювання; 

- визначити термодинамічні характеристики стаціонарного нерівноважного стану 
системи під впливом радіаційного випромінювання; 

- порівняти отримані результати з теоретичними розрахунками; 
- провести кількісне порівняння теоретичних даних та результатів 

комп’ютерного моделювання. 
 Об’єктом дослідження є особливості впливу радіаційного випромінювання на 
рідини та рідинні системи. 
 Предметом дослідження є зміна структурних та термодинамічних 
характеристик рідинних систем під дією радіаційного випромінювання. 
 Методи дослідження. Основні методи, що використовувались в роботі – це 
фундаментальні методи статистичної термодинаміки нерівноважних процесів та 
методи фізики рідин. Достовірність отриманих результатів підтверджується 
порівнянням з існуючими експериментальними даними та результатами 
комп’ютерного моделювання.  
 Наукова новизна одержаних результатів. 
- Побудовано модель зміни структурних та термодинамічних характеристик 
двохкомпонентної рідинної системи під дією радіаційного опромінення.  
- Узагальнено метод розрахунку змін структурних та термодинамічних 
характеристик однокомпонентних систем на випадок функцій розподілу вищих 
порядків.  
- Вперше отримано вирази, що визначають структурні та термодинамічні зміни 
двох- та багатокомпонентної системи під дією радіаційного опромінення, що можна 
пояснити введенням двох або більше ефективних температур. 
- Вперше методами молекулярної динаміки досліджено вплив радіаційного 
випромінювання на воду.  
- Побудовано модель води, що опромінюється α-частинками, різної енергії при 
сталій температурі. 
- Вперше отримано радіальні функції розподілу для води при різних дозах 
опромінення. 
- Вперше отримано значення коефіцієнтів самодифузії атомів у воді при різних 
дозах опромінення. 
- Вперше визначено ефективну температуру системи і визначено залежність 
коефіцієнту самодифузії від ефективної температури. 
- Знайдено залежність коефіцієнтів самодифузії молекул води від різних доз 
опромінення. 
 Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 
роботи можуть бути використані при розрахунку радіаційно-стимульованих 
процесів, що відбуваються в живих організмах. Також можна використовувати 
отримані результати для розрахунків при побудові захисних споруд на атомних 
електростанціях і радіаційної стерилізації медикаментів. Результати щодо 
моделювання води під впливом радіаційного випромінювання можуть бути 
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використані для побудови моделей впливу опромінення на людський організм, а 
також, для розрахунку планів опромінення злоякісних утворень, тощо. Можливе 
застосування отриманих результатів для опису поведінки водних розчинів у ядерних 
реакторах. 
 Особистий вклад здобувача. Роботи, що містять основний зміст дисертації, 
написані у співавторстві. В роботі [1] здобувачці належить побудова 
двокомпонентної моделі водного розчину, аналіз характеристик надмолекулярних 
сполук у розчині. Дисертантка брала активну участь в аналізі та обговорені 
отриманих результатів. Їй належить порівняння отриманих даних з існуючими 
експериментальними даними. 
 В роботах [2-4] здобувачці належить розвинення однокомпонентної моделі 
рідинної системи під впливом радіаційного опромінення; розрахунок ефективних 
температур рідинної системи з використанням модельних функцій розподілу. 
Дисертантка брала активну участь в аналізі та обговорені отриманих результатів. 

В роботі [5] здобувачці належить побудова двокомпонентної моделі рідинної 
системи під дією радіаційного випромінювання. Дисертантка особисто отримала 
ефективні температури двокомпонентної системи. Брала активну участь в 
обговорені результатів та аналізі схожості у порівнянні зі структурними 
характеристиками плазми. 

В роботі [6] здобувачці належить розвинення двокомпонентної моделі  рідинної 
системи під впливом радіаційного випромінювання та порівняння отриманих 
результатів з існуючими експериментальними даними. Дисертантка розрахувала 
ефективну температуру для водного розчину хлориду калію. 
 Апробація результатів дисертації. Результати роботи були представлені на 
науковій конференції „ International Nuclear Physics Conference ” (Firenze, 2013), на 
п’ятій міжнародній конференції молодих вчених «Problems of Theoretical Physics» 
(Kyiv,2013), на 7-ій міжнародній науковій конференції з сучасних проблем фізики 
рідин „ Physics Of  Liquid Matter: Modern Problems (PLMMP-2014) ”  (Kyiv,2014), на 
науковій конференції молодих вчених „ НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми 
фізики ” (Київ, 2014), на 3 Міжнародній конференції „Conference on Radiation and 
Applications in Various Fields of Research” (Будва, Чорногорія,  2015).  Результати 
роботи включені в звіт кафедри молекулярної фізики Київського національного 
університету за 2014 р. по госпрозрахунковій темі д/б № 01БФ051-01.  Результати 
роботи обговорювались також на семінарах кафедри молекулярної фізики 
Київського національного університету. 
 Публікації. Результати дисертаційної роботи викладені у 12-ти публікаціях, 
зокрема: 6-ти статтях в наукових фахових виданнях [1-6], 6-ьох тезах доповідей 
міжнародних конференцій [7-12]. 
 Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 96 
найменувань. Роботу викладно на 116 сторінках машинописного тtксту, який 
містить 33 рисунки та 8 таблиць.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовані мета і 
задачі дослідження, визначено об’єкт і предмет досліджень, показані наукову 
новизну та практичну цінність отриманих результатів, визначений особистий внесок 
здобувача та наведено інформацію щодо апробації результатів досліджень. 
 В першому розділі представлено критичний огляд літератури, присвяченої 
впливу радіаційного випромінювання на рідини.  
 У першому підрозділі проаналізовано наявні підходи до вивчення 
радіолітичних процесів. Порівняно переваги і недоліки різних теорій радіолізу на 
прикладах одно радикальної та багато радикальної дифузійних моделей. З аналізу 
літератури визначено в яких саме системах можна використовувати ту чи іншу 
модель.  
 В другому підрозділі проведено аналіз експериментальних робіт, присвячених 
дослідженню впливу радіаційного випромінювання на фізичні та хімічні властивості 
рідин. В цьому підрозділі показано, що для кожного, окремо взятого, експерименту 
існує певна теорія, але немає загальної теорії, яка б могла пояснити 
експериментальні дані. 
 У третьому підрозділі наведено огляд літератури, присвяченої комп’ютерному 
моделюванню радіаційного впливу на рідинні системи. Проаналізовано роботи з 
вивчення часово-залежних процесів радіолізу, дослідження різних стадій радіолізу, 
вивчення впливу радіації на рідинні системи при високих температурах. Результати 
аналізу свідчать, що в сучасних роботах роблять акцент на хімічних моделях та 
процесах, а фізичних моделей на сьогоднішній час для рідин не існує. 

У другому розділі розглядаються теоретичні методи та моделі, що 
застосовуються у роботі.  

В першому підрозділі розглядається теоретичний підхід оцінки впливу 
опромінення на термодинамічні и структурні характеристики рідинних систем, 
виходячи з фундаментального ланцюжка рівнянь ББГКІ[1*]: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )1
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1 1
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   (1) 

де ( )nH – функція Гамільтона замкненої системи из n частинок, ( ), ,nF r p t 

, ( )1 , ,nF r p t+
   – 

нерівноважні функції розподілу n-го порядку, які залежать від просторових 
координат r , імпульсів p  і часу t , ( )1i nr r +Φ −

 

 - потенціал взаємодії структурных 

елементів, N
V

ρ =  – чисельна густина рідини. 

За умови припущень: 
- не розглядається перехід частинки із одного стану в інший, а досліджується 
тільки початкове і кінцеве положення частинки в фазовому просторі; 
- під дією постійного за інтенсивністю потоку частинок система переходить в 
стаціонарний нерівноважний стан. 
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Виходячи з цього показано, що у випадку стаціонарного стану рівняння (1) 
перетворюється на суму двох рівнянь, кожне з яких є рівнянням ланцюжка ББГКІ у 
випадку нерівноважного стану [2*]:  
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В другому підрозділі розглянуто особливості застосування методу 
молекулярної динаміки для дослідження впливу радіаційного випромінювання на 
термодинамічні та фізичні властивості рідин. 

Метод молекулярної динаміки – це метод, в якому часова еволюція системи 
взаємодіючих атомів, відслідковується шляхом інтегрування їх рівнянь руху[3*]: 

 , ( ), 1,2,..,N
i i i

i

m r f f U r i N
r
∂

= = − =
∂

 

 





 (4) 

де if


 – сумарні сили,які діють на i-тий атом збоку інших атомів, ( )NU r  – 
потенціальна енергія, ( )1 2, ,...,N

Nr r r r=
     – координати атому, N  – кількість частинок в 

досліджуваній системі. 
В підрозділі розглянуто найбільш загальновживаний вираз потенціальної 

енергії, який є сумою потенціалу Леннард-Джонса  

 ( )
12 6

4 ij ij
LJ ij ij

i j ij ij

U r
r r
σ σ

ε
    
 = −           

∑


 , (5) 

та кулонівського потенціалу 

 ( )
04

i j
cul ij

i j ij

q q
U r

rπε
=∑



  (6) 

де ijr  – відстань між атомами i та j; 0ε  – діелектрична стала; iq , jq  – заряди 
атомів; ijσ  і ijε  – радіус дії сили та глибина потенціальної ями, що розраховуються за 
допомогою комбінаційного правила: 

 2
i j

ij

ij i j

σ σ
σ

ε ε ε

+
=

=
 . (7) 
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Розглядаються межі застосування методу молекулярної динаміки. Показано, що 
його можна використовувати лише при умові, що довжина хвилі де Бройля атому є 
набагато меншою міжатомної відстані, а час, при якому досліджується поведінка 
системи, є більшим за час релаксації досліджуваних фізичних величин.  

У другому розділі показано, що розглянуті методи можуть бути успішно 
застосовані для вивчення поведінки рідинних систем під впливом радіаційного 
випромінювання. 

У третьому розділі «Вплив радіаційного опромінення на структурні та 
фізичні властивості рідин» застосовано метод фундаментального ланцюжка 
рівнянь Боголюбова для дослідження поведінки одно-, дво- та багатокомпонентних 
систем під опроміненням. Показано, що в опромінюваних системах введення нової 
характеристики, а саме «ефективної температури» дозволяє використовувати методи 
рівноважної статистичної фізики для розрахунку термодинамічних характеристик 
рідинних систем в нерівноважних стаціонарних станах. Ефективна температура – це 
температура, при якій характеристики нерівноважної системи відповідають 
характеристикам рівноважної системи, але при ефективній температурі. Існування 
такої температури, відмінної від реальної температури системи, в роботі 
пояснюється відхиленням від рівноважного розподілу частинок за імпульсами 
внаслідок дії радіаційного випромінювання. 

В третьому розділі представлено співвідношення для ефективної температури 
однокомпонентної системи [2-4]: 

 ( ) ( )2 1 2 1
1 2 1 2 2 1 2

1
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f p p pkT dp dp dp dp f p p
p m

∂
= −
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 , (8) 

Також розраховано ефективні температури однокомпонентної системи з  
узагальненням на функції розподілу вищих порядків: 
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Показано, що для опису термодинамічних властивостей двокомпонентної 
системи необхідно вводити три ефективні температури [5],  
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,  (10) 

де i, j=1, 2 – типи частинок. У випадку функції розподілу Максвела 
ii ij jj

eff eff effkT kT kT kT= = = . 

У роботі вираз для ефективних температур двокомпонентної системи (10) 
узагальнено на випадок багатокомпонентної системи: 
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де індекси ...ij k  нумерують кількість компонент системи. Для багатокомпонентної 
системи, що знаходиться під впливом радіаційного випромінювання буде існувати 

дорівнювати 
( )

!
! !

nn
s n s

+
−

 ефективних температур, де n – кількість компонент 

системи, s – порядок функції розподілу. 
Для підтвердження теоретичної моделі проведено порівняння теоретичних 

результатів з експериментальними даними.  
По-перше, розраховано «ефективну температуру» для води, що опромінюється 

жорстким рентгенівським випромінюванням, з урахуванням експериментальних 
даних по температурній залежності коефіцієнту поверхневого натягу. Ефективна 
температура розраховується за допомогою виразу  

 0
0

1eff B
TkT k T

T
 ∆

= + 
 

 , (12) 

де 0T T T∆ = − , 0T  – температура системи до опромінення, Т – температура 
рівноважної системи з коефіцієнтом поверхневого натягу рівним отриманому в 
експерименті. 

З рис.1 видно, що коефіцієнт поверхневого натягу до опромінення був рівним 

0 71,2 мН
м

σ =  , що відповідає температурі Т0=303К (рис.2.), після опромінення 

0 62,7 мН
м

σ = (рис.1.), що відповідає температурі Т=353К (рис.2.). З урахуванням 
формули (12) ефективна температура буде дорівнювати :  

 
 1,2eff BkT k T≈   (13) 
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Рис. 1. Зміна поверхневого натягу 
води під дією жорсткого 
рентгенівського випромінювання [4*] 

Рис. 2. Температурна залежність 
поверхневого натягу води[5*] 
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По-друге, розраховано ефективну температуру для нескінченно розведеного 
водного розчину хлориду калію під дією радіаційного випромінювання. 
З рис.3 видно, що коефіцієнт питомої електропровідності до опромінення був 

рівним 
1 1

0 0,15K Oм м − −=  , що відповідає температурі Т0=301К (рис.4.), після 
опромінення 1 10,215K Oм м − −= (рис.3.), що відповідає температурі Т=323К (рис.4.). 

 
32 40 48 56

0,16

0,20

0,24

K,
 

Ом-1

м-1

T,0C  
Рис. 3. Залежність питомої 
електропровідності нескінченно 
розведеного водного розчину 
хлориду калію від дози опромінення 
[6*] 

Рис. 4. Температурна залежність питомої 
електропровідності нескінченно 
розведеного водного розчину хлориду 
калію [5*] 

 
З урахуванням формули (12) ефективна температура буде дорівнювати :  
 1,07eff BkT k T≈   (14) 

У цьому розділі також пораховано ефективну температуру для 
концентрованого водного розчину хлориду калію, використовуючи 
експериментальні дані по питомій електропровідності.  

 
 

Таблиця 1 
Значення питомої електропровідності 

концентрованого водного розчину 
хлориду калію до та після 

опромінення [6*] 
 

 К, Ом-1м-1 
до 

опромінення 8,987 

після 
опромінення 8,785 
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 O

m
-1

m
-1

T,0C  
Рис. 5. Температурна залежність питомої 
електропровідності концентрованого 
водного розчину хлориду калію [5*] 
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З табл.1 видно, що питома електропровідність концентрованого водного 
розчину хлориду калію до опромінення становила 1 1

0 8,987KОм м − −= , що відповідає 
температурі Т0=288К (рис.5). Після опромінення – 1 18,785KОм м − −=  , що відповідає 
Т=286,5К (рис.5). З урахуванням формули (12), ефективна температура 
концентрованого водного розчину хлориду калію дорівнює 
 1,005eff BkT k T≈   (15) 

У роботі з отриманих результатів показано, що для випадку розбавлених 
розчинів ефективна температура більш суттєво відрізняється від вимірювальної 
температури системи у порівнянні з концентрованим розчином. Відповідно, в 
рамках запропонованого підходу можна сказати, що зміни миттєвої структури є 
більшими для системи з меншою концентрацією. З цього можна зробити висновок, 
що розподіл частинок за імпульсами сильніше відрізняється від максвелівського 
саме для таких систем. 
 В четвертому розділі «Перевірка теоретичної моделі комп’ютерним 
моделюванням» використано введений в другому розділі модельний потенціал, що 
дорівнює сумі Леннард-Джонсівського та кулонівського потенціалів, для 
моделювання радіаційного впливу на воду. 
Розрахунки в четвертому розділі проведено з використанням наступних параметрів 
системи: 

Таблиця 2 
Значення параметрів модельної системи [7*, 8*] 

θ°<HOH 109,47 εO, 
кДж/моль 0,65 

rOH, Å 1 εH, 
кДж/моль 0 

rHH, Å 1,63 σO, Å 3,1656 
mH, а.о.м. 1 σH, Å 0 

mO, а.о.м. 16 εHe, 
кДж/моль 0,084 

qH, +0,41 σHe, Å 2,6 

qO, -0,42 εO, 
кДж/моль 0,65 

 
Система складалася з 16384 молекул води. Моделювання було виконано при 

температурі 300 К і з густиною системи ρ=992,27 кг/м3. Розрахунки проводилися з 
використанням періодичних граничних умов в кубічній комірці з довжиною ребра 
79 Å. Система стабілізувалася в NVT ансамблі Берендсена протягом 500 пс, а потім 
моделювалася в NVE ансамблі протягом 10 пс з перемінним за часом кроком. 
Радіаційне випромінювання вводилося у вигляді частинки з певною енергією. 
Використовувалися такі енергії радіаційного випромінювання: 0,05кеВ, 0,1кеВ та 
0,2кеВ. 
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В результаті комп’ютерного моделювання було отримано особливість впливу 
радіаційного випромінювання на воду спостерігалося підвищення температури 
системи при початковій 300К (табл. 3). 

Таблиця 3 
Залежність температури системи від енергії радіаційного випромінювання 

Енергія радіаційного 
випромінювання, кеВ 

Температура системи, 
К 

0 300 
0,05 307 
0,1 311 
0,2 323 

 
В роботі представлено вплив радіаційного опромінення на радіальні функції 

розподілу води при різних енергіях радіаційного випромінювання (рис. 6, рис. 7, 
рис. 8). 
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Рис. 6. Атом-атомна радіальна функція розподілу goo(r) води. На вставках 
зображено збільшені максимуми та мінімуми функції. (–– - 0 кеВ, –– - 0,05кеВ, –– - 
0,1 кеВ, –– - 0,2 кеВ) 

 
На рис. 6, рис.7 та рис. 8 показано, що під впливом радіаційного 

випромінювання зменшується висота першого та другого піків. Це може свідчити 
про тенденцію до розмиття першої та другої координатних сфер. Також 
зменшується глибина першого мінімуму. Це свідчить про розмиття межі між 
першою та другою координатними сферами. 



12 
 

0 4 8 12 16
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

g(r
)

r,10-10 м

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

g(
r)

r,10-10 м

1,70 1,75 1,80 1,85 1,90
1,25

1,30

1,35

1,40

g(
r)

r,10-10 м

3,2 3,3 3,4

1,46

1,48

1,50

1,52

g(
r)

r,10-10 м

 
 

Рис. 7. Атом-атомна радіальна функція розподілу gOH(r) води. На вставках 
зображено збільшені максимуми та мінімуми функції. (–– - 0 кеВ, –– - 0,05кеВ, –– - 
0,1 кеВ, –– - 0,2 кеВ) 
 

З рис. 7 видно зменшення висоти першого максимуму, що говорить про 
тенденцію до руйнування сітки водневих зв’язків під впливом радіаційного 
випромінювання. Також спостерігається розмиття локальної структури системи. 
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Рис. 8. Атом-атомна радіальна функція розподілу gHH(r) води. На вставках 
зображено збільшені максимуми та мінімуми функції. (–– - 0 кеВ, –– - 0,05кеВ, –– - 
0,1 кеВ, –– - 0,2 кеВ) 
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Наявні зміни є досить малими, але, враховуючи достатньо великий розмір 
системи і усереднення по даним кількох комп’ютерних експериментів, можна 
вважати, що ці зміни не є похибкою моделювання, а відображають реальні 
структурні зміни системи. 

Так як під час впливу радіаційного випромінювання на систему спостерігалося 
підвищення температури (табл. 3), було проведене комп’ютерне моделювання 
системи при температурі 307К та енергії радіаційного випромінювання 0,05кеВ для 
перевірки радіаційного ефекту. 

 
Рис. 9. Атом-атомна радіальна функція розподілу goo(r) води при 

температурі 307К ( –– - 300К, –– - 307 К) 
 
На рис.9, як приклад, показано, що підвищення температури в даній системі не 

спричинює зміни структурних властивостей системи. Тому робиться висновок, що 
структурні зміни спричинені впливом радіаційного випромінювання. 

У розділі чотири було отримано змінені функції розподілу частинок за 
швидкостями під впливом радіаційного випромінювання, а також було розраховано 
для кожної енергії радіаційного випромінювання ефективну температуру системи. 

З рис.10 видно, що розподіли частинок за швидкостями даної системи  
відрізняються від стандартного розподілу Максвела, що відповідає зміні структури 
системи, яка спостерігалася на радіальних функціях розподілу. 
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Рис. 10. Розподіл Максвела та розподіли частинок за швидкостями V.  
( –– - 0,05 кеВ, –– - 0,1 кеВ, –– - 0,2 кеВ, ….. – розподіл Максвела) 

 
 

Таблиця 4 
Ефективна температура рідинної системи при різних енергіях випромінювання 

Енергія 
випромінювання, кеВ 

Ефективна 
температура (8), 

kBT 

Температура 
системи, К 

0 1 (300К) 300 
0,05 1,2 (360К) 307 
0,1 1,2 (360К) 311 
0,2 1,3 (390К) 323 

 
З таблиці 4 видно, що ефективна температура є більшою за реальну 

температуру системи під час радіаційного опромінення. Збільшення енергії 
опромінення призводить до росту ефективної температури. Ці результати якісно 
підтверджують теоретичні припущення.  

Показано, що при збільшенні енергії радіаційного випромінювання 
спостерігається зростання коефіцієнтів самодифузії молекул води, що відповідає 
температурному зростанню коефіцієнтів самодифузії молекул води без впливу 
радіаційного випромінювання (рис. 11 та рис. 12). 

В межах похибки обчислень з рисунків 11 та 12 видно, що отриманий під час 
радіаційного опромінення системи коефіцієнт самодифузії відповідає коефіцієнту 
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самодифузії рівноважної системи при  температурі 360К, яка і є розрахованою 
ефективною температурою системи. 
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Рис. 11. Залежність коефіцієнтів 
самодифузії молекул води від енергії 
радіаційного випромінювання  
( – - апроксимаційна пряма, проведена 
методом найменших квадратів) 

Рис. 12. Залежність коефіцієнтів 
самодифузії чистої води при 0,1 МПа. 
(▲ – SPC, ▼– SPC/E, ■–TIP4P, ●–
IP4P/2005 моделі у порівнянні з 
експеримент. даними (5)) 
 

 
ВИСНОВКИ 

 
В роботі розвинуто підхід для визначення зміни структурних та 

термодинамічних характеристик рідинних систем під дією радіаційного 
опромінення та дослідження механізмів, що призводять до таких змін. 

 
1. Побудовано модель впливу радіаційного випромінювання на рідинні системи. 
2. Запропоновано метод розрахунку структурних та термодинамічних змін 
параметрів системи під впливом радіаційного випромінювання на основі ланцюжка 
рівнянь Боголюбова. 
3. Запропоновано нову характеристику системи, що знаходиться в 
нерівноважному стаціонарному стані під впливом радіаційного випромінювання, а 
саме, ефективну температуру, що дозволяє знаходити характеристики нерівноважної 
системи через характеристики відповідної рівноважної системи. 
4. Запропоновано аналітичний вираз для розрахунку ефективної температури 
одно-, дво- та багатокомпонентної системи для випадку парних функцій розподілу 
частинок за швидкостями, а також узагальнено на функції розподілу вищих 
порядків. 
5. Проведено якісне порівняння запропонованого підходу з експериментальними 
даними, а саме, з коефіцієнтом поверхневого натягу води та коефіцієнтом 
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електропровідності водного розчину хлориду калію, що знаходяться під впливом 
радіаційного випромінювання. 
6. Було розраховано ефективні температури для модельних систем з 
видозміненими функціями розподілу частинок за швидкостями. 
7. Методами молекулярної динаміки для модельної системи, що опромінювалася 
α-частинками з різною енергією, було отримано радіальні функції розподілу, 
коефіцієнти самодифузії молекул води та функції розподілу частинок за 
швидкостями. 
8. Для обрахованої модельної системи було розраховано ефективні температури 
при різних енергіях радіаційного випромінювання. 
9. Проведено кількісне порівняння коефіцієнтів самодифузії отриманих за 
допомогою комп’ютерного моделювання та з літературних даних. Літературні дані 
бралися для рівноважної системи при 307К, а з комп’ютерного моделювання – для 
нерівноажної системи при 300К. 
10. Використання формалізму фундаментального ланцюжка рівнянь Боголюбова 
дозволяє опис структурних та термодинамічних характеристик рідинних систем, що 
знаходяться в нерівноважному стані під впливом радіаційного випромінювання. 
11. Для характеристики структурних та термодинамічних змін рідинних систем, 
що знаходяться під дією радіаційного випромінювання, є достатнім використання 
другого рівняння ланцюжка рівнянь Боголюбова. При використанні рівнянь вищих 
порядків результати зводяться до результатів для другого рівняння Боголюбова. 
12. Основним механізмом, що призводить до змін структурних та 
термодинамічних параметрів опромінених систем є відхилення функції розподілу 
частинок за швидкостями від функції розподілу Максвела. 
13. Опис теплофізичних властивостей рідинних систем, що знаходяться під 
впливом радіаційного випромінювання, можливий за допомогою введення 
ефективної температури, при якій термодинамічні характеристики нерівноважної 
системи співпадають з термодинамічними характеристиками рівноважної системи за 
ефективної температури. 
14. Зміни радіальних функцій розподілу під впливом радіаційного 
випромінювання свідчать про розмиття локальної структури води та тенденцію до 
руйнування сітки водневих зв’язків. 
15. Зростання коефіцієнтів самодифузії молекул води під впливом радіаційного 
випромінювання відповідає температурному зростанню коефіцієнтів самодифузії 
молекул води, що знаходиться в рівноважному стаціонарному стані. Це свідчить про 
наявність в нерівноважній системі ефективної температури і є якісним 
підтвердженням запропонованої теорії. 
16. Якісне підтвердження теоретичних результатів з існуючими 
експериментальними даними по коефіцієнтам поверхневого натягу води та 
коефіцієнтам електропровідності водного розчину хлориду калію підтверджують 
адекватність запропонованої моделі. 
17. Результати проведеного комп’ютерного моделювання кількісно 
підтверджують запропоновану модель. 
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АНОТАЦІЯ 

 
 Власенко Т.С. Вплив радіаційного опромінення на структурні та 
термодинамічні властивості молекулярних рідин – Рукопис. 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 
 

 Дисертація присвячена дослідженню впливу радіаційного випромінювання на 
фізичні, термодинамічні та структурні властивості рідин та рідинних систем. 

Метою даної роботи було знаходження підходу для визначення зміни 
структурних та термодинамічних характеристик рідинних систем під дією 
радіаційного опромінення та дослідження механізмів, що призводять до таких змін. 
Дослідження проводилися за допомогою ланцюжка фундаментальних рівнянь 
ББГКІ та методів молекулярної динаміки. В результаті проведених досліджень було 
побудовано модель впливу радіаційного випромінювання на рідинні системи та 
введено нову характеристику системи «ефективну температуру», що дозволяє 
знаходити характеристики нерівноважної системи через характеристики відповідної 
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рівноважної системи. Також знайдено аналітичний вираз для розрахунку ефективної 
температури одно-, дво- та багатокомпонентної системи для випадку парних 
функцій розподілу частинок за швидкостями, а також узагальнено на функції 
розподілу вищих порядків. Всі теоретичні результати було порівняно з існуючими 
експериментальними даними, що якісно підтверджують даний підхід. А проведене 
комп’ютерне моделювання кількісно підтверджує адекватність даної теорії.  

 
 Ключові слова: рідинна система, парна функція розподілу, радіаційне 
випромінювання, ланцюжок фундаментальних рівнянь ББГКІ, ефективна 
температура, багатокомпонентна система, комп’ютерне моделювання, структура 
рідинної системи. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Власенко Т.С. Влияние радиационного облучения на структурне и 
термодинамические свойства молекулярних жидкостей - Рукопись. 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика - Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 
 

Диссертация посвящена исследованию влияния радиационного излучения на 
физические, термодинамические и структурные свойства жидкостей и жидкостных 
систем. 

Целью данной работы было установление подхода для определения изменения 
структурных и термодинамических характеристик жидкостных систем под 
действием радиационного облучения и исследования механизмов, приводящих к 
таким изменениям. Исследования проводились с помощью цепочки 
фундаментальных уравнений ББГКИ и методов молекулярной динамики. В 
результате проведенных исследований была построена модель влияния 
радиационного излучения на жидкостные системы и введена новая характеристика 
системы «эффективная температура», которая позволяет определить характеристики 
неравновесной системы через характеристики соответствующей равновесной 
системы. Также получено аналитическое выражение для расчета эффективной 
температуры одно-, двух- и многокомпонентной системы для случая парных 
функций распределения частиц по скоростям, а также обобщено на функции 
распределения высших порядков. Было проведено сравнение всех теоретических 
результатов с  существующими экспериментальными данными.  Это сравнение 
качественно подтверждает данный подход. Методами молекулярной динамики для 
модельной системы воды, которая облучалась α-частицами с разной энергией, было 
получено радиальные функции распределения, коэффициенты самодиффузии 
молекул воды и функции распределения частиц по скоростям. Также было 
рассчитано эффективные температуры, с помощью полученных функций 
распределения частиц по скоростям,  при различных энергиях радиационного 
излучения. Изменения радиальных функций распределения под воздействием 
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радиационного излучения свидетельствуют о размытии локальной структуры воды и 
тенденцию к разрушению сетки водородных связей. Проведенное количественное 
сравнение коэффициентов самодиффузии полученных с помощью компьютерного 
моделирования и литературных данных показывает, что рост коэффициентов 
самодиффузии молекул воды под воздействием радиационного излучения 
соответствует температурному росту коэффициентов самодиффузии молекул воды, 
находящейся в равновесном стационарном состоянии. Это свидетельствует о 
наличии в неравновесной системе эффективной температуры, что и является 
качественным подтверждением предложенной теории. 

  
 Ключевые слова:  жидкостная система, парная функция распределения, 
радиационное излучение, цепочка фундаментальных уравнений ББГКИ, 
эффективная температура, многокомпонентная система, компьютерное 
моделирование, структура жидкостной системы. 
 

SUMMARY 
 
Vlasenko T.S.  Radiation influence on the structural and thermodynamics properties 
of molecular liquids - Manuscript. 

Thesis for Doctor of Philisohy degree (Candidate of Sciences in Physics and 
Mathematics) by specialty 01.04.14 – thermophysics and molecular physics. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2015. 
 

This research focuses on the impact of radiation on the physical, thermodynamic 
and structural properties of liquids and liquid systems. 

The aim of this study was to determine the approach of the structural changes and 
thermodynamic properties of liquid systems under irradiation and study the mechanisms 
that lead to such changes. Studies were conducted using chain BBGKY fundamental 
equations and methods of molecular dynamics. As a result of the research was the model 
of the impact of radiation on liquid system and introduced a new characterization system 
"effective temperature" that helps you to find properties nonequilibrium system through 
the characteristics of the equilibrium system. Also found analytical expression for 
calculating the effective temperature of single, double and multicomponent system in the 
case of pair distribution functions of particle velocities and generalized to higher-order 
distribution functions. All theoretical results were compared with experimental data 
qualitatively confirm this approach. A computer simulation performed quantitatively 
confirms the adequacy of this theory. 
  

Keywords: liquid system, pair distribution function, ionizing radiation, chain of 
BBGKY fundamental equations, the effective temperature, multicomponent system, 
computer modeling, system structure system. 


