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ВСТУП

 

Взаємодія  макроскопічних  заряджених  об'єктів  з  плазмовим 

середовищем  є  однією  із  важливих  проблем  фізики  плазми,  яка  постійно 

привертає увагу дослідників. Існує велика кількість фізичних систем, в яких 

екранування,  процеси  зарядки,  флуктуації  заряду  макрочастинок 

визначальним чином впливають на їх властивості. До характерних прикладів 

можна віднести  космічні  об'єкти  у  розрідженій  космічній  плазмі,  плазмові 

зонди,  пилову  геофізичну  та  лабораторну  плазму,  розчини  заряджених 

колоїдних суспензій. 

Cеред наведених прикладів останні два слід виділити  в окрему групу 

об'єктів,  які  прийнято  називати  колоїдною,  або  комплексною  (складною) 

плазмою.  У  широкому  розумінні  терміном   “колоїдна  плазма”  прийнято 

позначати  систему,  що  складається  з  великого  числа  сильно  заряджених 

(Z=100-100000 електронних зарядів) частинок конденсованої фази мікронного 

та субмікронного розміру, які можна розглядати, як підсистему заряджених 

макрочастинок,  занурених  в  плазмовий  фон  [1].  Завдяки  інтенсивній 

(екранованій)  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.  В 

експериментах  можна  спостерігати  утворення  Кулонівських  рідин  та 

кристалів з різноманітною структурою та відповідні фазові перетворення [1-

7]. Можна привести різноманітні конкретні приклади фізичних і біологічних 

систем, що здатні формувати просторово впорядковані Кулонівські структури 

у сильнозарядженій колоїдній компоненті.  З одного боку, це рідкі  розчини 

заряджених колоїдних суспензій, такі, як біологічні розчини молекул ДНК і 

РНК, здатні формувати фази, характерні для рідких кристалів, як, наприклад, 

кірально-нематична  фаза  філаментного  бактеріофага  [8],  нематична  фаза 

рідкокристалічного  стану  вірусу  тютюнової  мозаїки  [9-10],  мінерально-
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колоїдні суспензії із циліндричних частинок фосфату лантана в етіленгліколі 

[11], заряджені колоїдні суспензії циліндричних частинок двоокису кремнію 

[12],  тощо. Ці системи характерні тим, що заряд колоїдних частинок, який 

формується  за  рахунок  фізико-хімічних  процесів  на  їх  поверхні,  є 

фіксованим,   незалежним  від  часу,  а  плазмове  середовище  —  розчин 

електроліту  —  перебуває  у  стані,  близькому  до  стану  термодинамічної 

рівноваги  з  однаковою  температурою  плазмових  компонент  (іонів  та 

протиіонів). 

 Інший  клас  об'єктів,  де  в  колоїдній  компоненті  в  експериментах 

спостерігається утворення Кулонових рідин і кристалів, - газорозрядна плазма 

з  пиловою  компонентою  [13-15].  В  цьому  випадку  заряд  пилових 

макрочастинок  виникає  за  рахунок  поглинання  плазмових  частинок  — 

електронів  і  іонів,  тобто  за  рахунок  плазмових  струмів  до  поверхні 

макрочастинок і завдяки різній рухливості електронів та іонів.  Така система є 

нерівноважною,  і  підтримується  у  стаціонарному  стані  завдяки  енергії 

газового  розряду.  При  цьому  дискретна  атомістична  природа  плазмових 

струмів призводить до того, що заряд макрочастинок не є сталим і флуктуює 

навколо  середнього  значення.  Відкритість  системи та  наявність  плазмових 

струмів  і  флуктуацій  заряду  взаємодіючих частинок  суттєво  впливають  на 

характеристики газорозрядної колоїдної плазми і роблять її дуже багатою на 

різноманітні  фізичні  властивості.  Поряд  зі  звичайними  явищами 

структуроутворення, в таких системах можна спостерігати розповсюдження 

різноманітних  нелінійних  акустичних  та  змішаних  пилово-  іонно-  та 

електронно-акустичних  хвиль,  транспортні  явища  у  колоїдній  компоненті, 

утворення макроскопічних пустот, стаціонарні осциляції колоїдних частинок, 

тощо.  Наявність  плазмових  струмів  може  істотньо  змінювати  характер 

екранування  заряджених  макрочастинок  у  порівнянні  з  випадком 

термодинамічної  рівноваги,  так що асимптотика ефективного екранованого 

потенціалу  може,  в  залежності  від  фізичних  параметрів  плазми,  бути 

Кулонівською, як у випадку плазми з сильними зіткненнями, або обернено-
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квадратичною,  як  у  випадку  плазми  без  зіткнень.  Наявність  флуктуацій 

заряду  в  системі  також може  призводити  до  ряду  несподіваних  ефектів  у 

колективній динаміці, транспортних та статистичних властивостях колоїдної 

компоненти, наприклад, до її розігріву [16]. 

Загальний момент, який об'єднує наведені приклади колоїдних систем - 

визначальний вплив Кулонівської взаємодії  на структурні і  термодинамічні 

властивості і фазові переходи в утворених Кулонівських структурах. Причому 

у  стабілізації  і  структуроутворюванні  таких  систем  важливу  роль  відіграє 

саме ефективний екранований потенціал заряджених макрочастинок, бо він в 

значній мірі визначає колективні властивості колоїдної компоненти, пов'язані 

з відштовхуванням сильнозаряджених макрочастинок в колоїдній підсистемі. 

Варто  зауважити,  що  поряд  з  суто  фундаментальним  значенням, 

вищезазначені  явища  мають  також  важливі  прикладні  аспекти,  пов'язані  з 

розвитком  нових  технологій.  Екранована  Кулонівська  взаємодія  відіграває 

важливу роль у фазових переходах у рідких заряджених суспензіях — рідких 

кристалах,  які  знайши  в  останні  десятиріччя  широке  застосування  в 

електроніці. Протягом останніх років інтенсивного розвитку набувають нові 

технології,  які  використовують  процеси  структуроутворення  у  заряджених 

колоїдах  для  виробництва  наноструктурованих  матеріалів  для  фотоніки, 

плазмоніки  [17, 18]. 

 Пилова  (колоїдна)  компонента  завжди  існує  в  плазмохімічних 

установках для нанесення покриттів, при плазмовому щавленні мікросхем для 

мікроелектроніки [19, 20],  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. 

        Актуальність роботи. 

Звичайним і поширеним підходом для опису ефективного екранованого 

потенціалу  заряджених  макрочастинок  в  колоїдній  плазмі  є  наближення 

Дебая-Хюккеля  [21]  та  його  модифікована  версія  Дерягіна-Ландау-Вервея-
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Овербека  (ДЛВО)  [22,  23]  для  випадку  частинок  скінченного  розміру,  які 

можна  отримати  як  лінійне  наближення  з  теорії  Пуассона-Больцмана  для 

системи  макрочастинка-плазма  в  термодинамічній  ріавновазі.  Часто  також 

потенціал теорії Дебая-Хюккеля називають потенціалом Юкави. Комп'ютерні 

розрахунки  методом  Броунівської  динаміки  і  методом  Монте-Карло  з 

потенціалом  парної  взаємодії  Юкави  [24-31]  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 вони 

в  значній  мірі  описують  модельні  системи  колоїдної  плазми,  далекі  від 

реальних, бо Юкавський потенціал не враховує ряду ефектів, важливих для 

реальних систем. Відмітимо деякі важливі моменти, які перш за все повинні 

бути  враховані  для  більш  корректного  і  точного  розгляду  процесу 

екранування макрочастинки в колоїдній плазмі у різних фізичних умовах. По-

перше,  це  вплив  ефекту  нелінійності  в  околі  сильнозарядженої 

макрочастинки. Із експериментальних досліджень пилової плазми і колоїдних 

суспензій  і  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.  Як  наслідок,  застосування 

лінеаризованої  теорії  Пуассона-Больцмана  є  некорректним  для  багатьох 

експериментальних  систем.  По-друге,  у  випадку  газорозрядної  колоїдної 

плазми заряд пилових макрочастинок підтримується плазмовими струмами до 

поверхні останніх.  При цьому колоїдна плазма далека від термодинамічної 

рівноваги  навіть  у  стаціонарному  випадку.  В  результаті  Больцманівський 

розподіл  для частинок плазми порушується,  і  рівноважна теорія  Пуассона-

Больцмана,  як  і  наближення  Дебая-Хюккеля  стають,  строго  кажучи, 
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непридатними  для  опису  екранування.  Зазначені  вище  питання  були 

предметом  багатьох  досліджень.  Зокрема,  було  встановлено,  що  при 

існуванні  нелінійних  ефектів  екранований  потенціал  лише  на  відстанях 

значно більших радіуса Дебая може бути описаний теорією Дебая-Хюккеля, 

але величина ефективного заряду макрочастинки в цьому випадку менша за 

величину  неекранованого  [39].  Одним  із  важливих  підходів  для  розгляду 

ефектів  нелінійності  в  нерівноважній  колоїдній  плазмі  є  наближення 

обмежених орбіт (НОО), яке було запропоноване Бернстейном і Рабіновицем 

в роботі [32]. В запропонованій моделі нелінійні явища враховуються разом з 

ефектами поглинання  плазмових частинок макрочастинкою в рамках моделі 

беззіткнювальної  плазми.  Було   показано,  що  асимптотична  поведінка 

екранованого  потенціалу  для  випадку  беззіткнювальної  плазми  обернено 

пропорційна  квадрату  відстані.  В  цій  роботі  також  вперше  було  піднято 

питання стосовно ролі зв'язаних іонних станів в екрануванні макрочастинки. 

Пізніше,  в рамках теорії НОО, це питання  розглядалося в багатьох роботах 

[33-36]. В той же час, як зазначено Лампе в роботі [33], на час публікації цієї 

роботи послідовна самоузгоджена теорія  зв'язаних іонних станів відсутня.

Такий  значний  інтерес  до  проблеми  екранування  макрочастинок  в 

колоїдній плазмі пов'язаний з тим, що характер 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.  

В представленій теоретичній роботі розглянуто ряд актуальних питань, 

які  стосуються  проявів  нелінійності  в  екрануванні  макрочастинок  у 

заряджених  колоїдних  суспензіях,  процесів  зарядки  пилових  частинок 

плазмовими  струмами  та  впливу  присутності  зв'язаних  іонних  станів  у 

газорозрядній  колоїдній  плазмі,  та  властивостей  флуктуацій  заряду 
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макрочастинок,  в  діапазоні  параметрів,  характерних  для  лабораторних 

систем.

    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.); 

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.).
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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.
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     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  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,  наведені  нижче,  дають  грунт  для  подальшої  розробки 

теоретичних моделей та розробки експериментів.

1.  Нелінійні  ефекти  в  екрануванні  сильнозарядженої  циліндричної 

макрочастинки в рівноважній плазмі проявляються при малому радіусі та 

великому заряді  макрочастинки.  Визначено  межі застосовності  лінійного 

наближення.  Для  циліндричних  макрочастинок  нульового  радіусу 

ефективний заряд відмінний від нуля. Товщина нелінійного шару плазми 

навколо  сильнозарядженої  макрочастинки  збільшується  із  збільшенням 

константи  зв'язку  і  прямує  до  деякого  граничного  значення,  яке  має 

порядок довжини Дебая. 
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2.  В  діапазоні  параметрів,  характерних  для  лабораторної  пилової  плазми, 

процеси зарядки суттєво не змінюють величину ефективного екранованого 

потенціалу, яка передбачена рівноважною лінійною теорією екранування. 

Істотні відхилення від  лінійної теорії спостерігаються у випадку великих 

розмірів  макрочастинок,  —  порядку  довжини  Дебая,  та  на  великих 

відстанях, у зв'язку з різною асимптотичною поведінкою потенціалів. 

3.  У слабкозіткнювальній плазмі зв'язані іонні стани можуть існувати тільки в 

області,  обмеженої  певним  критичним  радіусом.  Показано,  що  це  є 

наслідком  асимптотичної  поведінки  ефективного  потенціалу,  обернено 

пропорційного  квадрату  відстані.  Як  наслідок,  для  великих  частинок, 

розміром два-три радіуса  Дебая,  зв'язані іонні стани відсутні. 

4.  На  основі  моделювання  методом  Броунівської  динаміки  та  в  рамках 

дифузійно-дрейфового  наближення  показано,  що  середньоквадратичне 

відхилення  заряду  макрочастинки  у  слабкоіонізованому  газі  дорівнює 

оберненому  параметру  зв'язку,  кореляції  флуктуацій  спадають 

експоненціально з часом, а час кореляцій є пропорційним квадрату радіуса 

Дебая.

      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 
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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.).

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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Публікації за матеріалами дисертації.

Основні статті у наукових фахових виданнях:       

1. Bystrenko O. Nonlinear screening of charged cylindrical macroparticles in 

plasmas / O. Bystrenko, T. Bystrenko // Phys. Scr.- 2008.- Vol.78.- 025502 

(4pp).  Особистий внесок: участь у постановці задачі, обговоренні та  

інтерпретації  отриманих  результатів;  розробка  та  відлагодження  

комп'ютерних  алгоритмів;  проведення  числового  моделювання;  

формулювання висновків.

2. Bystrenko T. To the problem of the influence of charging processes on the 

grain screening in plasmas / Т. Bystrenko, A. Zagorodny // Ukr. J. Phys.- 

2002.- Vol.47, №.4.- P.341-345. Особистий внесок: участь у обговоренні  

та інтерпретації отриманих результатів; розробка та відлагодження  

комп'ютерних  алгоритмів;  проведення  числового  моделювання;  

формулювання висновків.

3. Bystrenko T. Effects of Bound States in the Screening of Dust Particles  in 

Plasmas / T. Bystrenko, A. Zagorodny // Phys. Lett.- 2002.- Vol.A299.- P. 

383-391.  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.

4. Bystrenko  O.  Charge  fluctuations  of  a  dust  grain  embedded  in  a  weakly 

ionized  gas.  A  Brownian  dynamics  study  /  O.  Bystrenko,  T.  Bystrenko, 

A.Zagorodny // Phys. Lett.- 2004.- Vol.A329.- P.83-87. Особистий внесок:  

участь  у  обговоренні  та  інтерпретації  отриманих  результатів;  

адаптація  комп'ютерних  алгоритмів;  виконання  числових  

експериментів  методом  Броунівської  динаміки;  формулювання  

висновків.

5. Bystrenko O. Computer simulations of charge fluctuations in dusty plasmas / 

O.Bystrenko,  T.Bystrenko,  A.Zagorodny  //  Ukr.  J.  Phys.-  2005.-Vol.50, 
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№6.-  P.557-562.  Особистий  внесок:  участь  у  обговоренні  та  

інтерпретації  отриманих  результатів;  виконання  числового 

моделювання  в  рамках  дифузійно-дрейфового  наближення;  

формулювання висновків.

Додаткові статті у наукових фахових виданнях:

6. Bystrenko O. Screening of high-Z grains and related phenomena in colloidal 

plasmas / O. Bystrenko, T. Bystrenko, A. Zagorodny //  Cond. Matt. Phys.– 

2003.-  Vol.6,  № 3.-  P.425-445  (Оглядова робота). Особистий внесок:  

підготовка відповідного розділу огляду.

Публікації у працях наукових конференцій:

1  Bystrenko T. Influence of Charging Processes and Bound States on the Grain 

Screening  in  Collisionless  Plasmas  /  T.  Bystrenko,  A.  Zagorodny  // 

International Conference "Modern Problems of Theoretical Physics". Book 

of Abstracts. - Kiev, 2002.- P.100. 

2. Bystrenko T. Bound ionic states and grain screening in collisionless plasmas / T. 

Bystrenko,  A.  Zagorodny  //  International  Conference  on  Physics  of  Low 

Temperature  Plasma  03,  Abstracts,  Invited  and  Contributed  papers.-  Kiev, 

2003.- P.9-9. 

3. Bystrenko T. Bound ionic states and grain screening in collisionless plasmas / T. 

Bystrenko,  A.  Zagorodny  //  30th  EPS  Conference  on  Contr.  Fusion  and 

Plasma Phys. Abstracts.- St. Petersburg, 2003.– P.P-4.124. 

4. Bystrenko T. Bound ionic states and grain screening in collisionless plasmas / T. 

Bystrenko,  A.  Zagorodny //  Proc.  of  the  Intern.  Conf.  on  Physics  of  Low 

Temperature Plasma 2003. Invited and Contributed Papers.- Kiev: Navchal’na 

Knyga, 2004.- Р.9.19.143-р.

5. Bystrenko O. Charge fluctuations of dust grain embedded in a weakly ionized 

gas. A Brownian dynamics study / O. Bystrenko, T. Bystrenko, A. Zagorodny // 
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In: “Dusty plasmas in applications”: Proc. Intern. Conf. on Physics on Dusty 

and Combustion Plasmas.- Odessa, 2004.- Р.135. 

6. Bystrenko O. Brownian dynamics study of grain charge fluctuations in dusty 

plasmas  /  O.  Bystrenko,  T.  Bystrenko,  A.  Zagorodny  //  International 

Conference  on  Strongly  Coupled  Coulomb  Systems,  Book  of  Abstracts.- 

Moscow, 2005.– P.50. 

7. Bystrenko T. Computer simulations of the Grain Charge Fluctuations in Dusty 

Plasmas / T. Bystrenko, O. Bystrenko and A. Zagorodny // Proceedings of the 

13-th International Congress on Plasma Physics.- Kiev, 2006. 

8.  Zagorodny  A.  Effective  grain  interaction  in  dusty  plasmas:  theoretical 

description  and  numerical  simulation  /  A.  Zagorodny,  O.  Bystrenko,  T. 

Bystrenko, A.V. Filippov, A. Momot, A.F. Pal', A.N. Starostin // Proceedings 

of  the  28-th  ICPIG (15-20  July,  2007,  Prague,  Czech  Republic).-  Prague, 

2007. - Р.26.

9.  Bystrenko  T.  Nonlinear  effects  in  screening  of  highly  charged  cylindrical 

macroparticles in plasmas / T. Bystrenko, O. Bystrenko, S. Zubkova // Proc. of 

the XXI International Conference “Electronics and Applied Physics” (19-22, 

October, 2016, Kiev, Ukraine).-Kiev, 2016.- Р.178-179. 

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;

у  роботі  [2]  –  шляхом  комп'ютерного  моделювання  вивчено  вплив 

плазмових  струмів  на  екранування  зарядженої  колоїдної  порошинки  у 

газорозрядній  беззіткнювальній  плазмі.  Сформульовано  висновки  щодо 
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застосовності  лінійної  теорії  Дебая-Хюкеля  та  залежності  отриманих 

результатів  від розмірів макрочастинки;

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;

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;

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;

у роботі [6] — у рамках огляду представлено результати, які стосуються 

властивостей зв'язаних іонних станів у газорозрядній колоїдній плазмі.

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ

        1.1. Огляд робіт по темі дисертації

Фундаментальні явища процесів зарядки та екранування макрооб'єктів у 

плазмі  є  постійним  об'єктом  досліджень,  та  інтерес  до  цих  питань 

залишається незмінно високим. 

Перша класична теорія з екранування заряджених частинок у плазмі була 

запропонована  Дебаєм  і  Хюккелем  у  1923  р.  у  контексті  властивостей 

сильних електролітів [21]. Теорія екранування Дебая-Хюккеля спирається на 

лінеаризовану  теорію  Пуассона-Больцмана,  в  якій  електростатичне  поле 

знаходиться  з  рівняння  Пуассона,  а  густина  оточуючої  плазми  описується 

рівноважним розподілом Больцмана.  При цьому робиться припущення,  що 

плазмовий параметр  χ=|eΦ |/ kB T є значно меншим за одиницю,  що дає 

можливість  лінеаризувати задачу і застосувати концепцію середнього поля. З 

теорії  Дебая-Хюккеля  випливає,  що  середнє  екрановане  поле  зарядженої 

частинки спадає експоненціально з відстанню, і природньо виникає поняття 

радіуса екранування — довжини Дебая. 

Лінеаризована теорія отримала подальший розвиток у роботах Дерягіна 

та  Ландау  (1941)  та  Вервея  і  Овербека  (1948)  [22-23].  Положення, 

сформульовані  у  цих роботах,  відомі як теорія ДЛВО. Суттєва відмінність 

теорії  ДЛВО  полягає  в  тому,  що  в  ній  враховано  скінченний  розмір 

зарядженої частинки. При цьому експоненціальний характер екранування не 

змінюється,  але  виникає  поняття  ефективного  заряду,  який  залежить  від 

розмірів частинки. 

Співвідношення для екранованого потенціалу Дебая-Хюккеля та теорії 

ДЛВО  (який  ще  часто  називають  в  літературі  потенціалом  Юкави)  дуже 

широко використовуються в фізиці плазми для оцінки ефектів екранування 
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заряджених  об'єктів.  Крім  того,  використання  цих  потенціалів  дало  змогу 

пояснити  низку  явищ,  пов'язаних  зі  структуроутворенням  та  фазовими 

переходами  у  Кулонівських  системах,  зокрема,  у  заряджених  колоїдних 

суспензіях  [24,  25]   Розвиток  комп'ютерних  технологій  зробив  можливим 

моделювати  так  звані  Юкавські  системи  методами  Монте  Карло, 

молекулярної динаміки, і досліджувати в числових експериментах структуру, 

фазові діаграми та термодинамічні властивості таких систем. Модель Юкави 

залишається основною в контексті  пояснення властивостей таких фізичних 

систем як  заряджені  колоїдні  суспензії  та  газорозрядна  колоїдна   (пилова) 

плазма.  Як  приклад,  можна  навести  теоретичні  роботи  та  роботи  з 

комп'ютерного  моделювання  Юкавської  системи  [26-31],  в  яких  методами 

молекулярної  динаміки та Монте Карло досліджуються фазова  діаграма та 

динамічні  властивсті  такої  системи.  Зокрема,  отримано  криву  плавлення, 

показано  можливість  структурних  фазових  переходів  ОЦК-ГЦК  та 

досліджено  потрійну  точку  ОЦК-ГЦК-рідина,  перевірено  феноменологічні 

критерії Ліндеманна та Хансена-Верлетта для переходу плавлення,  вивчено 

транспортні властивості,  отримано радіальні функції розподілу, тощо.

Не  дивлячись  на  очевидну  корисність  та  ефективність  застосування 

лінійної  теорії  екранування  Дебая-Хюккеля  та  ДЛВО,  для  ряду  фізичних 

систем  виникає  питання  про  їх  застосовність,  з  огляду  на  порушення 

припущення  χ=|eΦ |/k BT≪1 .  Зокрема,   протягом  останніх  десятиріч, 

об'єктом інтенсивних досліджень є пилова плазма, в якій внаслідок процесів 

зарядки пилові частинки заряджаються до значних величин ( Z≃102
=105

зарядів електрона)  [13, 14, 37].  Як показують оцінки, в таких системах, так 

само  як  і  в  багатьох  випадках  в  рідких  заряджених  коллоїдах,  значення 

плазмового  параметра  може  набагато  перевищувати  одиницю  поблизу 

зарядженої макрочастинки, тобто акуратний розгляд задачі екранування має 

спиратись на нелінійну теорію Пуассона-Больцмана або атомістичні методи 

моделювань. 
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Аналітичний розв'язок нелінійної задачі Пуассона-Больцмана можливий 

лише  у  випадку  плоскої  геометрії  [38]  .  Більш  актуальний  з  огляду  на 

прикладні аспекти тривимірний випадок екранування сферичної частинки був 

предметом  досліджень  багатьох  робіт,  де  нелінійна  задача  Пуассона-

Больцмана  розглядалась  на  основі  аналітичних  та  числових  комп'ютерних 

методів.  В  роботі  [39]  було  показано,  що для  випадку  сильно заряджених 

колоїдних  частинок,  екранування  можна  описувати  на  основі  звичайного 

наближення  Дебая–Хюккеля,  але  з  перенормованим  зарядом.  Ефективний 

заряд  в  цілому  менше,  ніж  його  фактичне  значення.  Співвідношення 

фактичного  і  перенормованого  заряду   обчислювалось  шляхом  розв'язку 

рівняння Пуассона-Больцмана чисельно в сферичній комірці Вігнера–Зейтца. 

В  роботі  [40]  нелінійна  проблема  Пуассона-Больцмана  в  сферичній 

симетрії  була  проаналізована  аналітично  на  основі  самоузгодженого 

потенціалу навколо зарядженої макрочастинки для рівноважної ізотермічної 

плазми в  якості  прикладу.  Були представлені  якісні  моделі  всіх  можливих 

рішень  і  досліджені  їх  асимптотики.  Показано,  що  для  великих  розмірів 

частинки можна знехтувати кривизною поверхні зерна і використати рішення 

плоскої задачі. Крім того, було продемонстровано, що електрична взаємодія 

макрочастинок  можлива  тільки  на  відстанях,  менших  ніж  вісім  довжин 

екранування. 

Аналітичний  розв'язок  нелінійної  проблеми  Пуассона-Больцмана  для 

випадків плоскої, аксіальної та сферичної симметрії у вигляді нескінченних 

рядів з відповідними рекурентними співвідношеннями для коефіцієнтів був 

знайдений у роботі [41].

Досить  детальне  дослідження  нелінійних  ефектів  в  екрануванні 

сферичної частинки було виконано в роботах [42 -44]. 

В цих роботах було введено поняття константи зв'язку між колоїдною 

частинкою і плазмою і на основі теорії Пуассона-Больцмана було показано, 

що   нелінійні  ефекти  суттєві  при  значеннях  цієї  константи  χс>4 . 
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Важливий  результат,  отриманий  в  цих  роботах,  полягає  у  тому,  що  було 

строго  показано,  що  у  границі  малих  радіусів   макрочастинки  r→0  

ефективний заряд, отриманий в рамках теорії Пуассона-Больцмана, прямує до 

нуля,  тобто  відбувається  повне  екранування.  Це  переконливо  демонструє 

незастосовність  лінеаризованої  теорії  Дебая-Хюккеля або ДЛВО для опису 

екранування точкових зарядів, де ефективний заряд прямує до одиниці. Крім 

того, в цих роботах було виконане моделювання екранування методом Монте 

Карло  з  урахуванням  мікроскопічної  структури  плазмового  середовища,  і 

було  показано,  що  результати  цих  моделювань  добре  узгоджуються  з 

нелінійною теорією Пуассона-Больцмана навіть для випадку χс≫1 , і тим 

самим  було  підтверджено  застосовність  теорії  середнього  поля  у  цьому 

випадку.

Випадок  нелінійного  екранування  макрочастинок  різної  геометрії 

вивчався в ряді робіт Тризака зі співавторами  [45-49]. 

В них розглянуто екранування сферичних і  циліндричних частинок у 

плазмі для випадку  коли радіус частинки більше радіуса Дебая, та отримано 

аналітичний  результат  для  потенціалу  у  вигляді  розкладу  по  степеням 

(ak DEB)
−1 .  Показано,  що  асимптотика  ефективного  потенціалу  для 

нелінійного випадку аналогічна лінійному випадку, що обгрунтовує введення 

ефективного  потенціалу.  Розглянута  можливість  застосування  отриманих 

результатів  для  обчислення  ефективної  взаємодії  циліндричних 

макрочастинок у заряджених колоїдах. 

В роботах [48, 49] запропоновано спосіб для прогнозування ефективних 

зарядів  сильнозаряджених  макроіонів,  який  є  надійним для  одновалентних 

іонів  (і  протиіонів)  в  колоїдній  границі  (великий  розмір  макрочастинки 

порівняно з довжиною екранування і довжиною Бьеррума). Метод перевірено 

в рамках нелінійних рівнянь Пуассона–Больцмана та шляхом порівняння з 

експериментальними  даними.  Такий  підхід  дає  рецепт  для  включення 
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нелінійних ефектів шляхом ренормалізації заряду в лінійній теорії для систем, 

де електростатичні взаємодії грають важливу роль.

Крім  нелінійних  ефектів,  пов'язаних  головним  чином  з  великими 

значеннями  заряду  макрочастинок,  відхилення  від  класичної  теорії 

екранування ДЛВО можна очікувати внаслідок процесів зарядки плазмовими 

струмами у випадку газорозрядної колоїдної плазми.  

Останнім  часом  така  газорозрядна  плазма,  що  містить  додаткову 

колоїдну компоненту (яку ще називають комплексною, складною, пиловою 

плазмою), є об'єктом інтенсивних досліджень. Опублікована значна кількість 

експериментальних  та  теоретичних  робіт,  присвячених  різноманітним 

властивостям  газорозрядної  комплексної  плазми [50-65].  Зокрема,  в  роботі 

[50] представлено огляд результатів по властивостям пилової плазми. Огляд 

містить опис нових фізичних явищ, які спостерігаються в колоїдній плазмі. 

Термін  комплексна  плазма  використовується  для  стану,  коли  деякі 

компоненти (пил) перебувають у кристалічному або рідкому стані, у той час 

як інші (електрони, іони та нейтральні атоми) знаходяться в газоподібному 

стані. Подано експериментальні та теоретичні дослідження такого складного 

стану матерії. Підкреслюється, що (I) комплексна плазма являє собою досить 

незвичайний  стан  речовини,  (II)  систему  пилових  частинок  не  можна 

розглядати  просто  як  Кулонівську  систему,  тому  що  вона  завжди  має 

далекодіючі  неекрановані  складові  взаємодії  між  макрочастинками  двох 

типів:  відштовхування  і  притягання,  а  також  тому,  що  екранування 

макрочастинок  завжди  є  нелінійним,  і  (III)  взаємодії  між  частинками  в 

пиловій плазмі і в звичайній матерії суттєво відрізняються з огляду на сильне 

поглинання  плазми  макрочастинками  і  необхідність  підтримки  густини 

плазми  зовнішніми  джерелами  іонізації,  (IV)  звичайна  концепція  вільної 

енергії незастосовна для випадку комплексної плазми, тому що це відкрита 

система,  і  (V)  колективний  характер  парної  взаємодії  між  пиловими 

частинками  є  однією  з  найбільш  важливих  нових  функцій  комплексної 

плазми.  Досить  детальний  виклад  властивостей  газорозрядної  колоїдної 
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плазми  можна  знайти  також  у  монографії  [51]  та  роботах  оглядового 

характеру  [1,  53,  55,  56].  У  роботах  [57-65]  представлено  результати 

досліджень таких явищ у пиловій плазмі як динаміка плавлення плазмових 

кристалів;  властивості  іонно-звукових  хвиль  у  пиловій  плазмі;  розглянуті 

процеси зарядки та властивості заряду пилових частинок у колоїдній плазмі; 

досліджено  структурні,  динамічні  та  властивості  плавлення  двовимірних 

колоїдних  кластерів  у  комплексній  плазмі.  В  роботі  [65]  пропонується 

теоретичне пояснення утворення пустот («voids»), - макроскопічних областей 

у об'ємних кристалічних та рідких пилових структурах у пиловій плазмі, де 

повністю відсутня пилова компонента.

Зауважимо,  що  навіть  у  стаціонарному  випадку  плазми  зі  слабкими 

зіткненнями,  істотня  нерівноважність  системи  робить  застосування 

рівноважного розподілу Больцмана для опису густини плазми некоректним. 

Для  опису  таких  систем  досить  давно  запропоновані  підходи,  що 

грунтуються на законах збереження для плазмових частинок, що рухаються у 

беззіткнювальній плазмі [32, 66-68]. 

В  класичній  роботі  Бернстейна  і  Рабіновіца  [32]  представлено  метод 

опису характеристик електростатичних зондів в плазмовій системі у випадку 

відсутності  зіткнень,  який  пізніше  отримав  назву  наближення  обмежених 

орбіт  (НОО).  Розглянемо цю роботу більш докладно.  Зауважимо,  що опис 

запропонованого методу представлений також в роботі [66], яка представляє 

огляд останніх теорій  підсистеми іонів і відповідні посилання. 

Авторами роботи [32] були досліджені ефекти, пов'язані з присутністю 

від'ємно зарядженої одиничної макрочастинки (зонда), зануреної у плазмовий 

фон низької густини, точніше в нелінійній моделі беззіткнювальної плазми. 

Для  визначення  ефективного  потенціалу  розв'язувалося  рівняння 

Пуассона. Густина плазмових частинок визначалася із розв'язку відповідного 

рівняння Больцмана. Автори роботи виходили з результатів роботи [67] в якій 

було  показано,  що  у  відсутності  зіткнень,  загальний  розв'язок  рівняння 

Больцмана  для  одночастинкової  функції  розподілу  є  довільна  функція 
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констант  руху.  В  розглядуваній  роботі  був  запропонований  підхід  для 

отримання точного розв'язку рівняння Больцмана без урахування зіткнень. В 

якості  крайової  умови  використовувався  потік  плазмових  частинок,  що 

визначав  зарядку  макрочастинки  певного  радіусу  в  припущенні,  що  такі 

властивості макрочастинки, як ефект відбиття, поглинання і реемісії відомі. 

Було  зроблене  припущення,  що  великі  значення  потенціальної  енергії 

виникають  внаслідок  значного  заряду  макрочастинки,  тобто  внаслідок 

зовнішнього поля.  Як наслідок, потенціальна енергія плазмових частинок з 

урахуванням такого зовнішнього поля набагато більше кинетичної і фактично 

відбувається розділення плазмової системи на дві підсистеми — плазмових 

частинок  для  яких  потенціальна  енергія  набагато  менша  теплової,  що 

характерно для теорії середнього поля, і підсистеми в околі зонду на відстані 

в  межах  довжини  вільного  пробігу.  При  розгляді  плазмової  системи 

вважалося,  що  внаслідок  значного  від'ємного  заряду  макрочастинки  лише 

незначна  кількість  електронів  досягає  поверхні  макрочастинки,  тобто 

електронного струму не існує і густина електронної складової визначається 

рівноважною  функцією  розподілу  Больцмана,  тобто  електростатичний 

потенціал макрочастинки визначається лише потоком  іонів до її поверхні . 

Таким  чином   для  вивчення  характеристик   системи  запропоновано 

розв'язувати  рівняння  Больцмана  і  рівняння  Пуассона  спільно  в  області, 

обмеженій  поверхнею  макрочастинки  і  довжиною  вільного  пробігу 

плазмових  іонів.  Зокрема  були  розглянуті  випадки  зондів  сферичної  і 

циліндричної  симетрії  у  плазмі,  яка  складається  з  іонів  одного  виду  і 

електронів.  Метод  розв'язку  самоузгоджений,  враховує  певну  симетрію 

макрочастинок і той факт, що заряджені орбіти плазмових частинок можуть 

бути  охарактеризовані  часово-незалежними  константами  руху,  тобто 

виходячи  із  закону  збереження  енергії   і  моменту  кількості  руху.   Було 

показано, що  вплив іонної енергії на ефективний потенціал  не суттєвий. Для 

макрочастинок  малого  радіусу  зроблено  припущення  про  існування  класу 

іонів, які можуть бути захопленими полем ефективної потенціальної енергії 
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від'ємно  зарядженої  макрочастинки  —  зв'язаних  іонних  станів.  Було 

зазначено,  що  чисельність  зв'язаних  іонів  визначається   нечисленними 

зіткненнями. В роботі авторів безпосередньо не був розглянутий такий клас 

іонів  і  не  дано  відповіді  стосовно  впливу  зв'язаних  іонів  на  ефективний 

потенціал  системи.  З  аналізу  орбітального  руху  плазмових  частинок, 

виходячи  із  співвідношення  для  енергії  ефективного  потенціалу,  була 

отримана  асимптотична  поведінка  потенціалу,  як  обернено  квадратична 

відстані. 

Вплив  зв'язаних  іонних  станів  на  екранування  макрочастинок  у 

беззіткнювальній плазмі був предметом аналізу та вивчення у роботах [33-

36].

В роботі [33]  було зроблено огляд фізичних моментів, які певним чином 

впливають  на  взаємодію  між  макрочастинками  в  електронно-іонному 

плазмовому  фоні.  Відмічено,  що  макрочастинки  взаємодіють  під  дією 

електростатичних  сил  опосередковано  через   плазмову  зарядову  густину 

(ефект відштовхування) і під дією “тіньових” сил, завдяки передачі іонного 

моменту  макрочастинкам  (що  викликає  ефект  незначного  притягання  при 

певному співвідношенні  між  довжиною вільного  пробігу  іонної  складової, 

розміру макрочастинки і радіусу Дебая). При аналізі підходу для визначення 

ефективного екранованого потенціалу для одиничної макрочастинки  в теорії 

Дебая  зауважено,  що  лінеаризація  Больцманівського  фактора  для  іонної 

густини некоректна  внаслідок суттєвої сингулярності для випадку точкового 

заряду.  Підкреслено,  що  навіть  у  випадку  макрочастинок  скінченного 

розміру,  потенціальна  енергія  на  поверхні  макрочастинки  в  декілька  разів 

перевищує теплову не тільки іонної складової, але і електронної підсистеми. 

Для вивчення процесів взаємодії  в колоїдній підсистемі,  виходячи із теорії 

НОО в формулюванні, викладеному в роботі Г. Лафрамбуаз та Л. Паркер [34], 

розглянута модель визначення ефективного екранованого потенціалу навколо 

одиничної   сферичної  макрочастинки.  При цьому зроблена певна корекція 

твердження стосовно траєкторій іонів та електронів зв'язаних з термостатом 
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на нескінченості. В уточненій моделі без зіткнень [33] вважається, що середня 

радіальна швидкість іонів в околі поверхні макрочастинки значно більша за 

іонну  теплову  швидкість.  Середня  радіальна  складова  швидкості  струму 

електронів значно менша в порівнянні з тепловою електронною. Як наслідок, 

лише незначна кількість електронів досягає поверхні макрочастинки. Тому в 

моделі враховується лише поглинання іонних плазмових частинок. Розгляд 

ефектів в плазмовій системі був проведений при певних співвідношеннях між 

довжиною вільного пробігу іонів з  однієї  сторони, і  параметрами системи, 

такими як радіус Дебая і  параметр відстані між макрочастинками,  з іншої. 

Аналіз  поведінки  екранованого  потенціалу  на  відстанях  значно  більших 

радіусу  Дебая  показав  обернено  квадратичну  залежність  від  відстані. 

Зауважимо, що, оскільки відстань між макрочастинками по відношенню до їх 

розмірів  є  значною,  то  плаваючий  потенціал   на  поверхні  макрочастинок 

(внаслідок  заряджання  потоками електронної  і  іонної  складових плазмової 

системи) майже не залежить від присутності  інших макрочастинок.  Але за 

умови,  що   відстань  між  макрочастинками  менша  від  радіусу  Дебая, 

колективні  ефекти  від  присутності  інших  макрочастинок  можуть  бути 

значними.

Окремий параграф стосується можливого існування в системі зв'язаних 

іонних станів.  Зазначено,  що можливість існування таких іонів згадувалася 

ще в роботі [32], але більшість авторів при розгляді конкретних систем не 

враховувало  їх  вплив.  Відмічено,  що  умовою  існування  зв'язаних  іонних 

станів  є  від'ємність  повної  енергії.   Якщо  енергія  іона  внаслідок  якогось 

процесу  понизиться  і  стане  від'ємною,  іонні  частинки  будуть  захоплені 

потенціальною ямою макрочастинки. Відмічено, що таким процесом можуть 

бути зіткнення. Висловлена думка, шо захоплені іони можуть забезпечувати 

додаткове  екранування  між  макрочастинками,  тобто  зменшувати 

відштовхувальний  ефект  між  зарядженими  макрочастинками.  Було 

відзначено,  що  сиcтему  негативно  зарядженої   макрочастинки  і  хмари 

захоплених  позитивних  іонів  можна  розглядати  як  цілісну  одиницю,  яка 
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нагадує класичний аналог атому [35, 36]. Відмічено, що взаємодія  зв'язаних 

станів  з плазмовим оточенням  і близько розташованими макрочастинками 

може привести до поляризації   іонної  хмари захоплених іонів і  існуванню 

такого  ефекту,  як  передача  енергії  від  іонів  захопленої  хмари  до 

макрочастинки. В роботі [33] робиться припущення, що існування захоплених 

станів  перш за все характерно для  плазми високої густини. Відмічено, що на 

час  публікації  роботи [33]  не існує  самоузгодженої  теорії  зв'язаних  іонних 

станів.

В  роботі  [36]  автор  вказав  на  можливість  існування  високої  густини 

зв'язаних іонів  в стаціонарному стані, навіть, якщо зіткнення не часті. Число 

захоплених  іонів  визначається   балансом  між  появою  і  зникненням  таких 

іонних  частинок  завдяки  процесу  зіткнення.  Зокрема,  в  лабораторних 

розрядах  домінують  іонні  зіткнення  звичайного  обмінно-зарядового  типу. 

Кожне  зіткнення,  яке  відбувається  в  області  екранованого  потенціалу, 

замінює  іон  з  кинетичною  енергією  навіть  порядку  кінетичної  енергії 

електрона  на  новий  з  кінетичною  енергією  порядку  нейтрального  газу. 

Зазвичай  теплова  енергія  електрона  набагато  більша  кінетичної  енергії 

нейтральної частинки.  Тому іон з температурою нейтрального газу  або впаде 

на  макрочастинку  ,  або  буде  захопленим   полем  цієї  ж  макрочастинки  і 

перетвориться  в  зв'язаний  іон.   Втрати  зв'язаних  іонів  відбуваються  в 

основному за рахунок наступної перезарядки зіткненнями, і як результат — 

поява іонів з малим кутовим моментом, що і спричиняє процес поглинання 

іонів   макрочастинкою.  Густина   захоплених  іонів  неявно  залежить   від 

частоти  зіткнень  (фактично  від  тиску),  тому  що  їх  поява  і  зникнення 

пропорційні  зарядово-обмінним  зіткненням.  Тому  інтенсивність  цього 

процесу,  а  значить  і  густина  з'явившихся  захоплених  іонів,  пропорційна 

густині  плазми  оточуючого середовища.  В [36] автор використовує метод 

Монте-Карло  для  оцінки  появи  і  втрати  іонів  для  водневої  плазми. 

Ефективний  потенціал  визначався  несамоузгоджено,  як  одночастинковий 

Дебаєвський  потенціал.  Із  отриманих  розрахунків  випливає,  що  заряд 
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захоплених іонів стає приблизно порядку заряду макрочастинки, коли густина 

плазми n0>109
−1010 cм−3 . Отриманий результат підтверджує необхідність 

самоузгоджених розрахунків  потенціалу для такої області густин.

Робота  [69]   цілком присвячена  дослідженню впливу зв'язаних  іонних 

станів  на  екранування  заряджених  макрочастинок  у  газорозрядній  плазмі. 

Автори  розглядають  модель  на  основі  НОО,  в  якій  електронна  густина 

апроксимується Больцманівським розподілом, а джерелом іонів є зіткнення 

іонів  з  нейтралами  з  перезарядкою.  Автори  приходять  до  висновку,  що  в 

умовах, коли іони виникають переважно за рахунок таких зіткнень, зв'язані 

стани можуть накопичуватись і домінувати в ефекті екранування. При цьому 

область існування зв'язаних станів простягається до нескінченності.

У контексті впливу процесів зарядки плазмовими струмами на характер 

екранування  макрочастинок  у  плазмі  варто  відзначити  роботу  [70],  в  якій 

було  розглянуто  випадок  макрочастинки  у  слабкоіонізованому  газі,  тобто 

плазмову систему з сильними зіткненнями. Дослідження виконано в рамках 

двох  підходів:  дифузійно-дрейфового  наближення  та  атомістичного 

моделювання Броунівською динамікою з врахуванням поглинання плазмових 

частинок  макрочастинкою.  Результати  обох  методів  моделювань  цілком 

узгоджуються  для  одних  і  тих  самих  значень  параметрів.  В  моделюванні 

відтворюється  стохастичний  процес  зарядки  макрочастинки.  Головний 

висновок роботи полягає в тому, що асимптотика екранованого потенціалу у 

плазмі з сильними зіткненнями (тобто коли плазмові частинки в основному 

розсіюються на нейтралах) має Кулонівський характер  ϕ(r )≃1/ r . Таким 

чином, екранування проявляється лише у тому, що ефективний заряд менший 

від початкового чистого заряду. У випадку присутності інтенсивної об'ємної 

іонізації екранований потенціал близький до теорії Дебая-Хюккеля.

Одним  із  важливих  ефектів,  які  можуть  істотньо  впливати  на 

властивості газорозрядної колоїдної плазми, є флуктуації заряду, пов'язані з 

атомістичною структурою плазмового середовища. Флуктуації заряду можуть 



29

впливати  на  транспортні  та  кінетичні  властивості  колоїдної  плазми,  та 

призводити до нетривіальних явищ, як, наприклад, різке зростання кінетичної 

енергії пилової компоненти (нагрів) до значень ≃50 eV [16, 71]. В зв'язку з 

цим  властивості  флуктуацій  заряду  у  колоїдній  плазмі були  предметом 

досліджень багатьох робіт [72-80].

В роботі  [81] процеси зарядки макрочастинок у слабкоіонізованому газі 

розглянуто на основі ймовірністного опису в рамках теорії Фоккера-Планка. 

Показано, що часовий масштаб флуктуацій обернено пропорційний розміру 

частинки та концентрації іонів і що у випадку частинок невеликих розмірів 

цей час значно перевищує дифузійний час частинки. 

В  роботі  [82]  виконані  дослідження  часових  характеристик  зарядки 

макрочастинки,  а  саме,  час  релаксації  стаціонарного  заряду  та  зарядових 

флуктуацій  для  різних  розмірів  макрочастинок  на  основі  моделювання 

молекулярною  динамікою.  Результати  порівняно  з  деякими  теоретичними 

передбаченнями (в основному з  тими,  що отримані  в  дифузійно-дрейфовій 

моделі). Моделювання виконане для нерухомої та рухомої дво-температурної 

аргонової плазми.

В  роботах  [83-84]  запропоновано  аналітичні  моделі  для  отримання 

автокореляційної функції для флуктуацій заряду макрочастинки.  Зокрема, в 

роботі  [83]  показано,  що,  виходячи  з  відомих  залежностей  для  струмів 

зарядки,  можна визначити як  величину,  так  і  характерний час  флуктуацій. 

Числові результати представлено для різних механізмів зарядки, включаючи 

термоіонну  та  фотоелектричну  еміссію.  Показано,  що  для  всіх  механізмів 

виконується  співвідношення  Δ Z=α √<| Z |> ,  де  < Z > -  рівноважне 

значення заряду.

Відзначимо також ряд робіт, присвячених вивченню впливу флуктуацій 

заряду пилових частинок на різні колективні властивості колоїдної плазми. 

У роботі [85] розглядається вплив флуктуацій заряду пилових частинок 

у  плазмі  на  властивості  нелінійних  іонно-звукових  хвиль.  Для  малої,  але 
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скінченної амплітуди, показано, що хвилі описуються  нелінійним рівнянням 

Буссінеска  в  поєднанні  з  рівнянням  для  коливань  заряду.  Для 

однонаправленого  розповсюдження  хвилі,  рівняння  зводяться  до  рівняння 

Кортвега-де-Фріза  з  додатковим  джерелом.  У  початкові  моменти, 

локалізовані рішення виявляються затухаючими із-за флуктуацій заряду пилу. 

Також розглянуті різні граничні випадки загального рівняння.

У  роботі  [86]  продовжено  дослідження  впливу  флуктуацій  на 

розповсюдження нелінійних іонно-звукових хвиль у пиловій компоненті на 

основі  аналізу  рівняння  Кортвега-де-Фріза.  Встановлено,  що  флуктуації 

заряду  призводять  до  дисипації,  пов'язаної  з  ударними  хвилями. 

Сформульовано  умови  формування  поодинокої  іонно-звукової  хвилі  (типу 

солітона) та ударних хвиль, та пояснено їх властивості.

В роботі [87] вивчається вплив флуктуацій заряду колоїдної частинки 

на колективні ефекти у пиловій плазмі. Показано, що наявність флуктуацій 

призводить  до  додаткових  дисипативних  механізмів  та  нестабільності  для 

іонних хвиль у  плазмі  та  може призвести  до  цікавих наслідків  у  багатьох 

лабораторних і астрофізичних системах.

Беззіткнювальне затухання нелінійних пилово-іонних звукових хвиль у 

пиловій плазмі,  зумовлене наявністю флуктуацій заряду пилових частинок, 

було  предметом  дослідження  в  роботі  [88].  Було  показано,  що 

беззіткнювальне  затухання  за  рахунок  флуктуацій  заряду  пилу  може  бути 

описане  рівнянням  Кортвега-де-Фріза  з  урахуванням  затухання.  Завдяки 

наявності  нетеплових  електронів,  пилова  іонно-звукова  хвиля  допускає  як 

позитивний,  так  і  негативний  потенціал  і  тому  вона  виявляє  менше 

демпфування, ніж чисто акустична хвиля у пиловій компоненті, яка допускає 

тільки негативний потенціал.

В  роботі  [89]  зроблена  спроба  пояснити  впливом  флуктуацій 

несподіваний  ефект  нагріву  і  плавлення  колоїдного  кристалу  у  пиловій 

компоненті, який спостерігався у експериментах [16]. На основі аналітичних 

оцінок і числового моделювання було показано,  що флуктуації заряду дають 
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ефективне джерело енергії для нагріву пилової компоненти до декількох еВ, в 

умовах, близьких до експериментальних.

Відмітимо,  що  питання,  які  стосуються  екранування  заряджених 

макрочастинок  та  пов'язаних  явищ  в  колоїдній  плазмі,  залишаються 

актуальними і  після публікації  робіт,  представлених в даній дисертації,  і  є 

предметом інтенсивних досліджень. 

З  останніх  робіт  по  вивченню  нелінійного  екранування  в  рамках 

рівноважної  теорії  Пуассона-Больцмана  відмітимо  роботу  [90],  де 

продовжено  вивчення  екранованого  потенціалу  на  основі  аналітичного 

розкладу по оберненим степеням ak Deb , тобто для випадку макрочастинки 

великого розміру. Запропоновано схему визначення ефективного заряду, яка 

цілком узгоджується з точним числовим моделюванням.

Значний інтерес дослідників викликають питання, пов'язані з впливом 

зв'язаних  іонних  станів  та  флуктуацій  заряду  на  різноманітні  колективні 

властивості газорозрядної пилової плазми.

Ефекти зв'язаних іонів були предметом вивчення в роботах [91-94]. В 

роботі [91] вивчається вплив зв'язаних іонних станів на екранування та силу 

тертя для макрочастинок у пиловій плазмі. В роботі [92] запропоновано нову 

модель виникнення захоплених іонних станів у нерівноважній плазмі низької 

густини та аналізується їх вплив на ефект екранування пилової частинки. 

В  роботі  [93]  запропоновано  модифіковану  версію  наближення 

обмежених  орбіт  та  виконано  порівняння  нової  версії  з  результатами 

комп'ютерних  моделювань  методом  частинок  у  комірці.  Показано,  що 

розбіжність в оцінці заряду макрочастинки між модифікованою теорією НОО 

та результатами числових моделювань не перевищує 20%.

В  роботі  [94]  процес  зарядки  сферичної  макрочастинки  у 

беззіткнювальній плазмі досліджується методом комп'ютерних моделювань. 

Показано,  що  після  виходу  заряду  на  стаціонарне  значення  та  закінчення 

перехідних процесів, плазма знаходиться у стабільному стаціонарному стані. 
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В  числових  моделюваннях  спостерігалось  утворення  щільної  хмари 

захоплених іонних станів за умови, що іонна довжина Дебая була порядку 

розмірів  частинки,  а  електронна  довжина  Дебая  набагато  перевищувала ці 

розміри.  Показано,  що  зв'язані  іонні  стани  дають  суттєвий  внесок  у 

екранування  зарядженої  сфери,  і,  тим  самим,  впливають  на  розподіл 

плазмової густини.

Напівфеноменологічну  модель  для  опису  екранованого  потенціалу 

поглинаючої частинки в ізотропній беззіткнювальній плазмі запропоновано в 

[95].  Наближений  вираз  для  потенціалу  представлений  у  вигляді  суми 

потенціалу Дебая-Хюккеля та асимптотичного виразу, отриманого з розв'язку 

лінеаризованого  рівняння Пуассона.  При цьому довжина екранування  не  є 

константою, а залежить від відстані від макрочастинки. Продемонстровано, 

що  запропонована  модель  добре  узгоджується  з  розв'язком  нелінійного 

рівняння  Пуассона  для  умов,  типових  для  експериментів  з  комплексною 

плазмою.

Властивості  флуктуацій  заряду  колоїдних  частинок  у  пиловій 

газорозрядній плазмі також залишаються предметом інтенсивних досліджень 

[96-101].

Відзначимо теоретичну роботу  [96], в якій зроблена спроба одночасно 

врахувати комбіновані ефекти захоплених іонів та флуктуацій заряду пилової 

частинки на розповсюдження нелінійних акустичних хвиль у пиловій плазмі. 

В  цій  роботі  показано,  що  динаміка  невеликих  за  амплітудою акустичних 

хвиль  може  бути  описана  модифікованим  рівнянням  Кортвега-де-Фріза  та 

проаналізовано взаємний вплив цих ефектів.

Вплив зіткнень на процес зарядки та флуктуації заряду макрочастинки 

був предметом дослідження у роботі [97].  Запропоновано нову модель,  що 

враховує іонний струм, посилений під дією зіткнень в околі макрочастинки. 

Показано,  що  зіткнення  суттєво  зменшують  негативний  заряд  частинки. 

Проаналізовано  вплив  швидкості  процесів  зарядки  та  флуктуацій  на 

підвищення кінетичної енергії (нагрів) пилової частинки.
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В  роботі  [98]  на  основі  методу  збурень  досліджено  нелінійне 

розповсюдження пилово-електронних акустичних хвиль у пиловій плазмі, яка 

складається  із  холодних та  гарячих  електронів,  нерухомих іонів  та  іонних 

потоків  та  пилової  частинки  з  флуктуюючим  зарядом.  Показано,  що 

флуктуації заряду є джерелом дисипації  та причиною формування ударних 

пилово-електронних акустичних хвиль.  Запропоновано схему лабораторних 

експериментів для перевірки передбачень викладеного теоретичного підходу.

Аналітичне  дослідження  властивостей  макрочастинки,  зануреної  у 

зіткнювальну плазму, виконане в роботі [99]. Отримано асимптотичні вирази 

для зарядових струмів, потенціалу на поверхні частинки, електростатичного 

потенціалу  на  великих  відстанях,  та  властивостей  флуктуацій  заряду. 

Отримані  аналітичні  результати  задовільно  узгоджуються  з  результатами 

числових моделювань. 

Продовження  вивчення  впливу  флуктуацій  на  прискорення  (нагрів) 

макрочастинок у плазмі виконане в роботі [100], в якій обговорюється новий 

механізм такого процесу, що може домінувати у випадку частинок менших 

~0.1 мкм. Прискорення викликане прямою електростатичною взаємодією у 

зв'язку з флуктуаціями заряду частинки. Джерелом енергії для прискорення є 

незворотні процеси, що відбуваються на поверхні макрочастинки. 

Відмітимо також окремо теоретичну  роботу  [101],  в  якій  розглянуто 

можливість  врахувати  ефекти  пам'яті  в  процесі  зарядки  пилової  частинки. 

Запропоновано  два  можливих  підходи  до  вирішення  цієї  задачі.  Перший 

підхід  грунтується  на  узагальненні  флуктуаційно-дисипаційної  теореми  на 

випадок немарківських систем, виходячи із узагальнених рівнянь Ланжевена. 

Альтернативний  підхід  виходить  із  фрактального  (дробового)  рівняння 

Ланжевена з метою отримати часові кореляційні функції.
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        1.2. Висновки до першого розділу

Зі зробленого огляду робіт можна зробити наступні висновки:

1) процеси  зарядки  та  екранування  заряджених  макрооб'єктів  у 

плазмовому  середовищі,  властивості  флуктуацій  заряду  таких  об'єктів  є 

предметом інтенсивних досліджень;

2) ефекти  нелінійного  екранування  сферичних  макрочастинок  у  рідких 

заряджених  колоїдах  вивчені  досить  докладно;  в  той  же  час,  екранування 

циліндричних макрочастинок вивчено значно менше, зокрема, маловивченим 

залишається випадок, коли радіус частинки менший довжини Дебая;

3) вплив  нерівноважності  системи  внаслідок  зарядки  плазмовими 

струмами  на  екранування  макрочастинок  у  газорозрядній  плазмі  є 

маловивченим;

4) відсутні  дослідження ефектів  зв'язаних  іонних станів  на  екранування 

макрочастинок  у  плазмі  без  зіткнень  на  основі  моделі  зі  самоузгодженим 

потенціалом, яка б послідовно спиралася на теорію НОО;

5) властивості флуктуацій заряду макрочастинок є предметом інтенсивних 

досліджень,  як  в  рамках  аналітичних теорій,  так  і  методами молекулярної 

динаміки.  В  той  же  час,  атомістичні  моделювання  для  випадку 

слабкоіонізованого газу з сильними зіткненнями  відсутні.

Сформульовані  висновки  і  є  обгрунтуванням  для  вибору  задач  для 

дисертаційної роботи.
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РОЗДІЛ 2

НЕЛІНІЙНІ ЕФЕКТИ В ЕКРАНУВАННІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ 

МАКРОЧАСТИНКИ В КОЛОЇДНІЙ ПЛАЗМІ

                                                                                                                                       

        2.1. Постановка задачі. Аналіз нелінійного рівняння Пуассона-Больцмана

Розглянемо  колоїдну  плазму,  як   систему,  що  складається  з  двох 

підсистем — плазмового  середовища та  зарядженої  колоїдної  компоненти. 

Класичний  підхід  для  опису  екранування  зарядів  у  рівноважній  плазмі 

грунтується  на  теорії  Пуассона-Больцмана,  в  якій  самоузгоджене  середнє 

поле  Φ шукається  як  розв'язок  рівняння  Пуассона,  а  густина  зарядів 

визначається  одночастинковим  розподілом  Больцмана.  Припускаючи,  що 

плазмові  частинки,  які  ми  далі  умовно  будемо  називати  іонами  та 

електронами,  мають однакові за величиною, та різні за знаком заряди, рівні 

заряду електрона е, відповідні рівняння можемо записати у вигляді:

                                                                                                                                       

ΔΦ(r )=−4π e [ni(r )−ne(r ) ]  (2.1)

n i(r )=n exp(− eΦ
k BT ) (2.2)

ne(r )=n exp( eΦ
k B T ) , (2.3)

                                                                                                                                       

де  n — густина  зарядів  на  нескінченності.  Зауважимо,  що  такий  підхід  є 

фізично  виправданим  для  випадку  рідких  електролітів,  коли  плазмове 

середовище  ізотермічне  і  близьке  до  стану  термодинамічної  рівноваги,  а 

концентрація плазмових частинок настільки невелика, щоб кореляціями між 

плазмовими частинками можна було  знехтувати.  Останню умову  звичайно 

формулюють у вигляді
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|eΦ |
k B T

≪1 , (2.4)

що  фактично  означає,  що  кінетична  енергія  іонів  та  електронів  набагато 

більша від потенціальної взаємодії між ними. Відповідно до цього, плазмову 

компоненту можна розглядати, як ідеальну плазму, що власне і дає підставу 

для  використання  концепції  середнього  поля  для  опису  ефективного 

екранованого потенціалу.  

При  виконанні  умови  (2.4)  систему  рівнянь  (2.1-2.3)  можна 

лінеаризувати, що приводить до лінійних теорій екранування Дебая-Хюккеля 

та  Дерягіна-Ландау-Вервея-Овербека  (ДЛВО)  [21-23].  Зокрема,  класичний 

результат  теорії  ДЛВО  для  екранованого  потенціалу  сферичної 

макрочастинки  дає  експоненціально  спадаючу  асимптотику  з  довжиною 

екранування, яка має назву радіуса Дебая. 

В  той  же  час,  завдяки  дуже  великим  зарядам  колоїдних  частинок, 

потенціальна енергія колоїдної підсистеми може на порядки перевищувати її 

кінетичну  енергію,  тобто  колоїдна  підсистема  є  сильно  зв'язаною, 

неідеальною  плазмою.  Великі  значення  потенціальної  енергії  в  околі 

макрочастинки,  які  виникають  при  цьому  завдяки  значному  заряду 

макрочастинки,  роблять  опис  ефективного  екранованого  потенціалу  в 

лінійному наближенні некоректним. Більш послідовним є вивчення ефектів в 

екрануванні  макрочастинок  в  колоїдній  плазмі,  яке  базується  на   точному 

числовому розв' язку рівнянь Пуассона-Больцмана (2.1-2.3).  Зауважимо, що 

порушення при цьому умови (2.4) не означає порушення умови застосовності 

концепції середнього поля, бо в розглядуваній задачі при вивченні нелінійних 

ефектів в екрануванні треба виходити з того, що поле  Φ  тепер складається 

з двох складових: середнього поля плазмового середовища (для якого умова 

(2.4) виконується),  та зовнішнього поля зарядженої макрочастинки. 

Коректність  застосування  теорії  Пуассона-Больцмана   (2.1-2.3)  для 

опису  нелінійних  ефектів  в  екрануванні  сферичної  макрочастинки  була 
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переконливо  продемонстрована  у  роботі  [42].  В  цій  роботі  ефективний 

потенціал, отриманий на основі нелінійної теорії  Пуассона-Больцмана було 

порівняно з результатами атомістичних моделювань методом Монте Карло, і 

обидва  підходи  показали  добре  узгодження  між  собою,  в  тому  числі  і  в 

області сильної нелінійності. 

Зауважимо,  що,  у  порівнянні  з  випадком  сферичної  симетрії, 

дослідження  екранування  циліндричних  макрочастинок  є  значно  менш 

вичерпними і  обмежені,  переважно,  випадком,  коли  радіус  макрочастинки 

більший за радіус Дебая [45-49].

Отже,  розглянемо  модель  двокомпонентної  плазми  з  двома  сортами 

позитивно та негативно заряджених частинок, та одиничної сильнозарядженої 

колоїдної  частинки  у  вигляді  нескінченного  циліндра  радіуса  А,  що  на 

практиці відповідає випадку, коли довжина його набагато більша за діаметр. 

Вважаємо, що заряд циліндра фіксований і рівномірно розподілений вздовж 

осі,  а  вся  система  -  плазмовий  фон  та  колоїдна  частинка  знаходяться  у 

термодинамічній  рівновазі  при  температурі  Т  з  рівними  іонною  і 

електронною густинами n.  

Для  опису  ефектів  екранування  в  такій  моделі,  з  урахуванням 

циліндричної симетрії, відповідне рівняння Пуассона-Больцмана запишемо у 

вигляді:

ΔΦ(r )=
1
r
∂
∂ r (r ∂Φ∂ r )=−4π ne [exp (− eΦ

k B T )−exp( eΦ
k B T )] ,    (2.5)

де  e — абсолютне значення заряду електрона; k B - стала Больцмана.

Область  шуканого  розв'язку  в  нашій  моделі  починається  від  поверхні 

колоїдної  циліндричної  макрочастинки,  тобто  поле  задається  крайовою 

умовою на поверхні макрочастинки. Для того, щоб визначити крайову умову 

для  потенціалу  на  поверхні  циліндра,  застосуємо  відому  теорему 
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Остроградського-Гаусса.  Враховуючи,  що  заряд  розподілений  рівномірно 

вздовж  осі  циліндра  і  задача  має  циліндричну  симетрію,  компонента 

електричного поля вздовж осі OZ буде рівна нулю, а радіальна компонента - 

нормальною до поверхні циліндра і постійною на цій поверхні. Тому формулу 

Остроградського-Гаусса для частини циліндра висотою Н можна записати як

                       ∫E n dS=E r 2π A H=4πZe (2.6)

де  Z — зарядове число, що відноситься до висоти циліндра   H.  Звідси для 

радіальної компоненти електричного поля матимемо

E r=
2 Ze
HA

, (2.7)

а крайова умова для  похідної потенціалу на поверхні циліндричної матиме 

вигляд:

∂Φ
∂ r |r=A = −

2 Ze
HA

=−
2σ
A

, (2.8) 

де σ=Ze /H є питомим зарядом циліндра на одиницю довжини.

Друга крайова умова визначає потенціал на нескінченності 

Φ(r→∞)→0                                                                 (2.9)

і підкреслює фізичну умову відсутності джерел на нескінченості.

В  реальних  розрахунках  права  крайова  умова  фіксується  на  певній 

відстані  В, достатньо віддаленій від поверхні циліндричної  макрочастинки, 

таким чином, щоб виконувалась умова
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  Φ(B)=0 при B≫A+ r DEB . (2.10)

Тут ми ввели позначення для радіуса Дебая  r DEB≡(8π n e2
/k BT )−1/2 . 

Для числових розрахунків переформулюємо задачу у безрозмірному вигляді, 

для чого перейдемо до безрозмірних змінних для довжини та потенціалу:

x=r / r DEB

ϕ=eΦ/k B T
                            (2.11) 

Враховуючи   (2.11),  рівняння  з  граничними  умовами  (2.5-2.9) 

набувають вигляду:

∂
2
ϕ

∂ x2 +
1
x
∂ϕ

∂ x
=−

1
2
(e−ϕ−eϕ) (2.12)

∂ϕ

∂ x |x=a = −
χ2

a
ϕ(b)=0

,  (2.13)

де a=A / r DEB , b=B / r DEB . Тут ми ввели безрозмірний параметр  

χ2=
2 Ze2

k B T H
, (2.14)

який, по аналогії з задачею нелінійного екранування сферичної частинки [42], 

будемо називати далі константою зв'язку між циліндричною макрочастинкою 

і плазмою.

Зауважимо,  що вищенаведена проблема повністю визначається двома 

безрозмірними  параметрами  —  радіусом  а і  константою  зв'язку  χ2 . 

Розрахунки  були  проведені  для  різних  величин  радіусів  циліндричної 

макрочастинки і для різних випадків константи зв'язку. Права крайова умова 
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при розрахунках задавалася на відстанях порядку десяти радіусів Дебая від 

поверхні циліндричної макрочастинки. З метою порівняння результатів та для 

обгрунтування  необхідності  нелінійного підходу,  при розгляді  екранування 

циліндричної  макрочастинки  в  плазмі,  був  отриманий  також  розв'язок 

рівняння  Пуассона-Больцмана  і  в  лінійному  наближенні.  Для  цього  в 

припущенні,  що  плазмовий  параметр  значно  менший  одиниці, 

|eΦ | /k B T≪1 ,  рівняння (2.5)  було лінеаризоване  по цьому параметру  і 

зведено до наступного вигляду:

 ∂
2
Φ

∂ r 2
+

1
r
∂Φ
∂ r

=
1

r DEB
2

Φ              (2.15)

або, у безрозмірному вигляді,

                                
∂

2
ϕ

∂ x2 +
1
x
∂ϕ

∂ x
−ϕ=0 .                      (2.16)

Як видно, після елементарних перетворень та переходу до безрозмірних 

змінних,  лінеаризоване  рівняння  Пуассона  (2.16)  цілковито  співпадає  з 

рівнянням для модифікованих функцій Бесселя нульового порядку [103], яке 

має два незалежних розв'язки K 0(x) та I 0(x ) . Тому загальний розв'язок 

рівняння (2.16) може бути записаний як 

ϕ(x )=C 1 K 0(x )+C 2 I 0(x) (2.17)

Завдяки  вимозі  спадання  потенціалу  на  нескінченості,  маємо  С 2=0 ,  бо 

модифікована  функція  Бесселя  I0(x )  має  зростаючу  асимптотику. 
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Коефіцієнт  С 1 , визначається крайовою умовою для електричного поля на 

поверхні ціліндричного стрижня. Підставляючи  (2.17) в (2.13), отримуємо,

С 1=−χ2/a K 0
/
(a) , (2.18)

 

і, отже, розв'язок рівняння (2.14) можна записати у вигляді

ϕ L(x )=−
χ2 K 0( x)

a K 0
/ (a)

, (2.19)

або, у розмірному вигляді,

   

ΦL (r )=−
2 Ze

HA k DEB K 0
/
(Ak DEB)

K 0(rk DEB) , (2.20)

де введена обернена довжина Дебая k DEB=r DEB
−1 .

Співвідношення  (2.19)-(2.20)  є  аналогами  теорії  ДЛВО  для  випадку 

циліндричної симетрії. 

        2.2. Результати числового моделювання

       Для того, щоб врахувати нелінійні ефекти, ми розв'язуємо крайову задачу 

(2.5-2.8)  числовим  методом.  Розглянемо  схему  обчислень  більш  детально. 

Комп'ютерний розв'язок нелінійної крайової задачі шукався методом стрільби 

[102]. Ідея методу полягає у тому, щоб звести розв'язання крайової задачі з 

двома  умовами  на  кінцях  проміжку,  на  якому  шукається  розв'язок,  до 

розгляду  задачі  Коші  з  початковими  умовами.  Для  останньої  є  багато 

надійних  та  ефективних  комп'ютерних  алгоритмів,  що  значно  спрощує 

числові розрахунки. В рамках методу стрільби, сформульована вище крайова 



42

задача розв'язувалась наступним чином. При фіксованій початковій умові для 

електричного  поля,  шукається  серія  розв'язків  відповідної  задачі  Коші,  що 

відповідають  різним  початковим  значенням  потенціалу  на  поверхні 

макрочастинки, і які змінюються з деяким кроком в області, де знаходиться 

шукане  значення  потенціалу  (тобто  те,  яке  забезпечує  виконання.  правої 

крайової умови). 

            

Рис.  2.1.  Пояснення  схеми  розрахунків  методом  стрільби.  Серія 

кривих відповідає  розв'язкам  задачі  Коші  (2.12-2.13)  для  різних 

початкових значень  потенціалу  у  межах  ϕ(a)=0.684 ...0.7 , 

отриманих з кроком 0.004 по  ϕ(a)  для фіксованого  початкового 

значення похідної ϕ
/
(a)=−1 ,  тобто для а=1; χ2=1 .

      Слідкуючи за знаком отриманих розв'язків  на правій границі,  можна 

методом  послідовних  наближень  локалізувати  початкове  значення 
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потенціалу, при якому шуканий розв'язок задовольнить праву крайову умову, 

з будь-якою заданою точністю. Викладений алгоритм проілюстровано на рис. 

2.1, на якому зображена серія розв'язків рівняння (2.12) для різних початкових 

значень потенціалу при фіксованому значенні похідної (тобто електричного 

поля).  

       Для числового розв'язання задачі Коші було використано стандартний 

алгоритм Рунге-Кутта 2-го порядку. 

   

Рис. 2.2. Відношення потенціалу, отриманого в числових розрахунках, 

до відповідного розв'язку у лінійному наближенні, в залежності від 

відстані  для циліндричної макрочастинки радіусу  а=1 і  константи 

зв'язку χ2 = 1(1); 5(2) та 20(3). 

   Результати  моделювання  представлено  на  рис.  2.2-2.7.  На  рис.  2.2 

представлено відношення потенціалу, отриманого в числових розрахунках, до 
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відповідного розв'язку у лінійному наближенні,  ϕ(x )/ϕL( x) , в залежності 

від відстані  для циліндричної  макрочастинки радіусу  а=1 і  різних величин 

константи зв'язку  χ2 .  Зауважимо, що у безрозмірних змінних одиничний 

радіус макрочастинки дорівнює радіусу Дебая.

         Як випливає із рис. 2.2, потенціал, отриманий у числових комп'ютерних 

розрахунках, має асимптотичну поведінку ідентичну отриманій в лінійному 

наближенні,  бо  відношення  ϕ(x )/ϕL( x)  є  константою   на  великих 

відстанях. Таким чином, загальний вигляд асимптотики потенціалу для обох 

випадків  (лінійного  та  нелінійного)  ідентичний асимптотиці  модифікованої 

функції Бесселя K 0(rk DEB) [103]: 

 

Φ(r )≃
exp(−rk DEB)

√r
. (2.21)

Нелінійні  ефекти  головним  чином  проявляються  як  відхилення 

поведінки  Ф(r)  від  лінійного  вигляду  поблизу  поверхні  циліндричної 

макрочастинки  на  відстані  порядку  r DEB .  Окрім  того,  нелінійність 

проявляється в різниці амплітуд асимптотичних розв'язків.  Такі властивості 

потенціалу дають можливість ввести поняття відносного ефективного заряду, 

яке ми визначимо вищенаведеним відношенням на великих відстанях

Z *
≡ϕ(x )/ϕL(x ) ; x→∞ , (2.22)

тобто фактично при умові x >> a, та  x >> 1. 

Зауважимо,  що  це  означення  відрізняється  від  загальноприйнятого. 

Дійсно,  вищенаведене  відношення  визначає  відносний  ефективний  заряд, 

тобто  по  відношенню  до  лінійного  ефективного  заряду,  в  той  час  як 

традиційно  ефективний  заряд  визначається  по  відношенню  до  “чистого“ 

заряду. 
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Аналізуючи  поведінку  відносного  ефективного  заряду,  можна  легко 

виділити нелінійні  ефекти в екрануванні.   Загальна поведінка ефективного 

заряду  представлена  на  рис.  2.3-2.5.  Проаналізуємо результати наведені  на 

рис.  2.3  та  2.4.  По-перше,  видно,  що  нелінійні  ефекти  суттєві  для 

циліндричних макрочастинок малого радіусу і для випадку сильного зв'язку (

χ2≫1 ),  аналогічно випадку сферичної макрочастинки в колоїдній плазмі 

[42].

  

 Рис. 2.3. Відносний ефективний заряд Z *  в залежності від радіуса 

циліндра  та  константи  зв'язку  χ2 .  Штриховані  лініі  у  основі 

рисунку є лініями постійного ефективного заряду.

 По-друге, отримані результати дозволяють розглянути важливий  граничний 

перехід  a→0  при постійних параметрах плазми (густини і температури). 

Звичайно, стан плазми характеризується константою зв'язку плазми
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 Γ=
e2

k B T d
,  (2.23)

де  d=(4π n /3)−1 /3 -середня міжчастинкова відстань.  Співвідношення між 

параметрами Γ (константи  зв'язку  плазми)  і  константи  зв'язку  χ2 має 

вигляд:

Γ=( χ2
2

24σ2 )
1 /3

 (2.24)

В цьому виразі σ=Z /H k DEB - безрозмірний заряд  на  одиницю довжини. 

            

Рис.  2.4.  Контурний графік для ефективного заряду в залежності  від 

радіуса  циліндра  та  константи  зв'язку  χ2 .  Суцільні  лінії 

відповідають  постійним  значенням  ефективного  заряду,  які  подано 

поруч.
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Рис. 2.5. Поведінка ефективного заряду в залежності від радіуса циліндра 

для константи зв'язку Γ=0.0123(1) ;0.0360(2) ;0.0570(3) ;0.0905(4)

Лінійний заряд циліндра дорівнює σ=150 .

Із співвідношення (2.24) випливає, що граничний перехід  до  a→0

при  постійних  параметрах   плазми  еквівалентний  переходу  a→0 при

χ2=const , тому що лінії постійної константи зв'язку Γ=const (рис. 2.4) 

в той же самий час є лініями постійного зв'язку для χ2 .

На  рис.  2.5  представлено  ряд  залежностей,  котрі  описують  поведінку 

ефективного заряду  Z *
=Z *

(a) вздовж ліній χ2=const ( Γ=const ).  Як 

випливає із наведених результатів, для кожної величини константи зв 'язку Г 

існує певне граничне значення ефективного заряду Z *
(a→0 ) , відмінне від 

нуля.  Це  означає,  що  заряджена  циліндрична  макрочастинка  нульового 

радіусу,  тобто  заряджена  лінія  у  плазмовому  фоні  створює  скінченне 

електричне поле, яке характеризується деяким ефективним зарядом. 
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На рис. 2.6 приведена гранична крива для ефективного заряду зарядженої 

лінії, отримана естраполяцією даних з рис. 2.4 і 2.5. 

            

Рис.  2.6.  Ефективний  заряд  циліндра  нульового  радіуса  як  функція 

константи зв'язку χ2 .

Відмітимо, що такий тип поведінки ефективного потенціалу контрастує 

з  випадком  екранування  сферичної  макрочастинки,  коли  граничний 

ефективний заряд сферичної колоїдної макрочастинки нульового радіуса (при 

Γ=const )  дорівнює  нулю  [42],  тобто  нелінійні  ефекти  призводять  до 

повного екранування точкового заряду в плазмі.

Розглянемо  тепер  властивості  нелінійного  плазмового  шару  навколо 

циліндричної  частинки.  Слід  зауважити,   що  визначення  радіуса  шару 

нелінійної плазми є умовним. 

В нашому випадку ми використовуємо найбільш природнє визначення, 

яке  базується  на  припущенні,  що  лінеаризоване  рівняння  Пуассона-
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Больцмана  (2.15-2.16)   по  відношенню  до  потенціала  ϕ=eΦ/k B T  є 

прийнятним у межі  |ϕ |<1 .

           

Рис.  2.7.  Товщина шару нелінійної  плазми для циліндра радіуса  а  = 

0.1(1); 0.5(2); 1.0(3) та 5.0(4).

 B той же час нелінійні ефекти  істотні в комплементарній області, 

|ϕ |=| eΦ |/k BT >1 (2.25)

Таким чином, нерівність (2.25) визначає нелінійний  шар. Зауважимо, що 

з мікроскопічної точки зору це означає, що ми визначаємо нелінійний шар, як 

область, де потенціальна енергія частинок плазми значно більша за кінетичну 

енергію. Результати для товщини шару, тобто різниця між радіусом шара і 

радіусом циліндра,  представлені  на рис.  2.7.  Як видно з  рис.  2.7,  товщина 

нелінійного шару плазми  збільшується із збільшенням зв'язку і наближається 
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до  деякого  граничного  значення  для  χ2≫1 ,  яке  слабко  залежать  від 

радіусу  циліндричної  макрочастинки,  але  залишається  порядку  довжини 

Дебая.

        2.3 Висновки до другого розділу

Сформулюємо висновки до другого розділу. Відмітимо, що результати, 

які  були  отримані  на  основі  нелінійної  теорії  Пуассона-Больцмана  щодо 

екранування циліндричної макрочастинки,  якісно схожі з результатами для 

випадку сферичної симетрії. На великих відстанях ефективний потенціал  має 

асимптотичну форму лінійного розв'язку. Нелінійні ефекти проявляються, як 

відхилення  величини  ефективного  потенціалу  від  лінійного  наближення 

поблизу  поверхні  макрочастинки  і  відрізняються  по  амплітуді  з 

асимптотикою лінійного наближення, що дозволяє ввести поняття відносного 

ефективного  заряду.  Встановлена  область  застосовності  наближення 

лінійного екранування, а саме, коли константа зв'язку мала χ2<1 , а радіус 

макрочастинки великий в порівнянні з радіусом Дебая,  A/ r DEB>1 . Якісні 

відмінності  у  властивостях  нелінійного  екранування  заряджених 

циліндричних та сферичних макрочастинок виникають у граничному випадку 

малого радіусу колоїдної  макрочастинки.  На відміну від  точкового  заряду, 

який  в  теорії  Пуассона-Больцмана  екранується  повністю  за  рахунок 

нелінійних ефектів, заряджена лінія (циліндр  нульового радіусу) має певний 

ефективний  заряд,  відмінний від  нуля.  Показано,  що товщина  нелінійного 

шару плазми  збільшується із збільшенням зв'язку і наближається до деякого 

граничного  значення  при  χ2≫1 ,  яке  cлабко  залежить  від  радіусу 

циліндричної макрочастинки, але залишається порядку довжини Дебая.
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РОЗДІЛ 3

ВПЛИВ ЗАРЯДКИ ПЛАЗМОВИМИ СТРУМАМИ НА ЕКРАНУВАННЯ 

ЗАРЯДЖЕНОЇ МАКРОЧАСТИНКИ В ПЛАЗМІ 

       3.1. Постановка задачі. Лінеаризована модель екранування макрочастинки 

у беззіткнювальній газорозрядній плазмі

У  газорозрядній  колоїдній  плазмі заряд  макрочастинок  виникає  і 

підтримується  за  рахунок  плазмових  струмів.  Процеси  зарядки   пилових 

макрочастинок  в  такій  системі  зумовлені  головним  чином  відмінністю  у 

рухливості  електронів  та  іонів  у  плазмовій  компоненті.  Завдяки  більшій 

рухливості  електронів  порівняно  з  іонами,  пилові  макрочастинки 

заряджаються негативно, до сотень і тисяч електронних зарядів. Відмітимо, 

що процес заряджання пилової макрочастинки в розглядуваній системі має 

обмежений характер.  Це пов'язано з  тим,  що завдяки значному від'ємному 

заряду  пилової  макрочастинки  електрони  поступово  починають 

відштовхуватися, а іони притягуватися до поверхні макрочастинки сильніше, 

що  призводить  до  вирівнювання  потоків  електронної  та  іонної  складових 

плазмового фону до поверхні зарядженої макрочастинки. Таким чином, ми 

маємо  відкриту  систему  макрочастинка-плазма,  яка  є  термодинамічно 

нерівноважною і  для дослідження якої потрібен підхід більш адекватний в 

порівнянні з рівноважною теорією Пуассона-Больцмана. 

Вплив процесів зарядки на екранування макрочастинок у пиловій плазмі 

розглянемо у наступній моделі.   

 Розглядається  одинична  сильнозаряджена  сферична  пилова 

макрочастинка,  занурена  у  двокомпонентну  беззіткнювальну  плазму. 

Припускається,  що підсистеми електронної та іонної складових плазмового 

фону  мають  різні  температури,  T e  та  T i ,  відповідно,  з   іонною  і 

електронною  густинами  на  нескінченості  n0e та  n0i .  Шуканий 
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ефективний  екранований  потенціал   навколо  пилової   макрочастинки 

задовольняє  рівнянню Пуассона:

Δϕ(r )=−4π e [Z i ni(r)−ne(r ) ]   (3.1)

де  n i(r ) і  ne(r ) -  відповідно  іонна  і  електронна  густини  плазмових 

частинок навколо колоїдної макрочастинки;  е — абсолютна величина заряду 

електрона,  Z i -  іонне  зарядове  число.  В  запропонованій  моделі  будемо 

вважати,  що  на  нескінченості  є  термостат  для  кожної  компоненти,  які 

“постачають”  електронну  і  іонну  складові  плазмового  фону.  Останні  в 

процесі  руху  взаємодіють  між  собою  лише  через  самоузгоджене  поле 

(розглядається  модель беззіткнювальної  плазми),  причому на нескінченості 

для  частинок  плазмового  фону  виконується  розподіл  Максвелла.  У 

відсутності зіткнень розподіл частинок по швидкостям має зберігаєтися, як і 

повна енергія кожної частинки (відсутній обмін енергією між частинками). 

Але  процеси  зарядки  пилової  макрочастинки  плазмовими  струмами 

призводить  до  вилучення  тих  плазмових  частинок,  траєкторії  яких 

перетинають пилову макрочастинку,  що, в  свою чергу,  означає порушення 

розподілу Максвелла.  Кутову область,  в якій відсутні траєкторії  плазмових 

частинок можна визначити із законів збереження енергії і моменту кількості 

руху окремої плазмової частинки [106]: 

mσ vσ
2

2
+eσϕ(r )=

mσ vσ ,min
2

2
+eσϕ(rmin) (3.2)

mσ r vσ sin Q=mσ r min vσ , min (3.3)

де  mσ , vσ -  маса  та  швидкість  плазмової  частинки  сорту  σ ; vσ ,min - 

швидкість  частинки  в  точці  траєкторії,  що  мінімально  віддалена  від 

макрочастинки;  r min -  мінімальна  відстань  між  траєкторією  плазмової 
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частинки та макрочастинкою; Q - кут між вектором швидкості та радіусом-

вектором, що з'єднує плазмову частинку та макрочастинку  (див.  рис.  3.1). 

Виходячи із (3.2) і (3.3), можемо отримати, що траєкторії частинок, для яких 

виконується умова

sin2 Q<
a2

r2 (1+ 2eσ [ϕ( r )−ϕ( rmin)]

mσ vσ
2 ) (3.4)

будуть перетинати пилову макрочастинку, і, отже, мають бути вилучені при 

інтегруванні функції розподілу. 

                      

Рис.  3.1.  Схема,  що  пояснює  означення  кута  Q  та  мінімальнної 

відстані  r min .   Тут  К позначає  макрочастинку;  v -  вектор 

швидкості плазмової частинки.

При цьому вважається, що будь-яка плазмова частинка може перетнути 

поверхню макрочастинки, а під поглинанням її мається на увазі звичайне її 

торкання  поверхні  пилової  частинки.  Основні  ідеї  сформульованої  вище 

моделі,  яка  отримала  назву  наближення  обмежених  орбіт,  викладені  у 

роботах Бернстейна та Рабіновіца [32], Цитовича  [106] та  М. Лампе [69].
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В  рамках  підходу,  який  ми  використовуємо  нижче,  в  розрахунках 

приймається до уваги лише іонна складова струму в такому процесі,  тобто 

відхилення  від  Максвелівського  розподілу  по  швидкостям  враховується 

тільки  для  іонів.  В  результаті,  іонна  густина  плазмових  частинок 

визначається  Максвелівською  функцією  розподілу  по  швидкостям  з 

вилученням  тих  траєкторій  іонних  плазмових  частинок,  які  перетинають 

пилову  макрочастинку.  Для  швидких  електронів  розподіл  по  швидкостям 

припускається  Максвелівським  і  визначається  Максвелівською  функцією 

розподілу.  Окрім  того,  відзначимо,  що  вивчення  ефектів  зарядки 

макрочастинки  на  екранування  проводилося  в  лінійному  наближенні. 

Електронну  густину  в  такому  підході  можна  отримати,  лінеаризуючи 

звичайну функцію розподілу Больцмана: 

 

ne(r )=n0 e [1+ eϕ(r )
k BT ] . (3.5)

Іонна густина плазмових частинок буде відрізнятися від тієї  величини, яка 

визначається  функцією  розподілу  Больцмана  на  величину  густини 

поглинених  плазмових  частинок.  Зауважимо,  що  аналогічний  підхід  для 

отримання  виразу  для  іонної  густини  був   запропонований  в  роботах  В. 

Цитовича  зі  співавторами [104,  105],  в  яких  досліджувалась  асимптотична 

поведінка потенціалу. Але, на відміну від цих робіт, ми не обмежуємось тепер 

лише великими відстанями і не робимо додаткових наближень, а послідовно 

враховуємо величину  ϕ(r )  у  лінійному наближенні  у всіх виразах,  щоб 

отримати  розв'язок  для  потенціала  у  всій  розглядуваній  області  шляхом 

числового  моделювання.  Приймаючи  до  уваги  вищевказане,  вираз  іонної 

густини в околі сферичної макрочастинки можна записати у вигляді:
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n i(r )=C i(r ){1−2π(
mi

2π k B T i

)
3/2

[∫
0

∞

v2 dv exp (− mi v
2

2 k BT i
) ∫

0

Qmin

sin Q dQ ]} , 

(3.6) 

де  С i(r )  позначає  Больцманівський  фактор  для  іонів

С i(r )=n0i exp (−eϕZ i /k B T i ) ,   а  вираз,  який визначає  граничне значення 

кута є наслідком виразу (3.4)  [105, 106]:

1−cos Qmin=
a2

2r 2 (1+ 2Zi e (|ϕ0 |+ϕ(r ))

mi v i
2 )  . ( 3.7)

 

Тоді, з урахуванням (3.7), і виконуючи інтегрування в (3.6), отримуємо,

n i(r )=C i(r )-

-2πC i(r )(
mi

2π k BT i

)
3/2

[∫0
∞

v2 dv exp (− mi v
2

2 k B T i
) a2

2r2 (1+ 2Zi e( |ϕ0 |+ϕ(r ))

mi v i
2 )] =  

 = n0i exp (−eϕ Z i

k BT i
){1− a2

4 r2 [1+ 2 Z i e (ϕ(r )+|ϕ0 |)

k B T i
]} , (3.8)

а після  лінеаризації по ϕ(r ) вираз для іонної густини приймає вигляд:

n i(r )=n0i [1− e Z iϕ(r )

k B T i
]−n0i

a2

4r2 [1+ Z i e (2|ϕ0 |+ϕ(r ))

k B T i
]   (3.9)

де а - радіус пилової макрочастинки. Функція ϕ(r )  задає самоузгоджений 

ефективний потенціал навколо колоїдної макрочастинки, а  ϕ0  - значення 

потенціалу на поверхні макрочастинки.    
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Для числового розв'язку рівнняня Пуассона (3.1) з електронною і іонною 

густинами плазмових частинок (3.5-3.9) були сформульовані наступні крайові 

умови. Одна крайова умова — потенціал  на поверхні пилової макрочастинки,

 ϕ(a)=ϕ0 , (3.10)

визначається добре відомим співвідношенням балансу плазмових струмів до 

поверхні макрочастинки [106] : 

ω pe
2

se

e−u=
ω pi

2

si

(t+u)  , (3.11)

де введені позначення ω pσ
2
=4πeσ

2 nσ /mσ ; sσ=(k B T σ /mσ)
1 /2

; 

t=T i /T e Z i ,  nσ -  густина  частинок  сорту  σ на  нескінченності,  а 

u=e |ϕ0 |/k B T e -  шуканий  безрозмірний  потенціал  на  поверхні 

макрочастинки.

Права крайова умова повинна бути задана на досить великій відстані, що 

має  набагато  перевищувати  радіус  екранування  Дебая   і   зазвичай,   при 

розрахунках  на правій границі покладається ϕ(rmax )=0 . Виходячи з того, 

що  на  нескінченості  потенціал  має  певну  асимптотичну  поведінку 

ϕ≃ϕasymp(r) ,  для  числового  розв'язку  задачі  (3.1)   цю  умову  більш 

коректно замінити на 

ϕ(rmax )=ϕasymp(rmax ) , (3.12)

Щоб  знайти  аналітичний  вираз   для  асимптотики  ефективного 

екранованого  потенціалу,  розв'яжемо  рівняння  (3.1)  в  припущенні,  що 

абсолютна величина потенціалу  зменшується з  відстанню, а  значить  буде 

виконуватися  нерівність  |ϕ0 |≫|ϕ(r ) | при  r≫r max .  Таким  чином, 
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величиною ϕ(r ) у другому члені у співвідношенні (3.9) можна знехтувати, 

і  вираз  для  густини  для  іонної  складової  плазмового  фону,  що  входить  в 

рівняння  Пуассона (3.1),  набуває вигляду: 

ni (r)≃n0i [1−e Z iϕ(r )

k B T i ]−n0i

a2

4r2 [1+ 2Zi e |ϕ0 |

k B T i ] (3.13)

Підставляючи вирази для електронної (3.5) і іонної (3.13) густини в  (3.1), 

отримаємо рівняння:

Δϕ−k D
2
ϕ=−

A

r 2
, (3.14)

де   k D=[4π e2
(n0 e /k BT e+n0i/k B T i)]

1/2  - обернена довжина Дебая, а вираз 

для А має вигляд: 

A=−π e n0ia
2 [1+ 2Z i e |ϕ0 |

k B T i
] . (3.15)

.

Зробивши заміну  ϕ(r )=ψ( r )/ r  та враховуючи сферичну симетрію 

системи, рівнянню (3.7) можна надати наступного одновимірного вигляду:

ψ
//
(r )−k D

2
ψ(r )=− A

r
        (3.16)

аналітичний  розв'язок  якого  можна  отримати  методом  варіації  сталих. 

Розв'язок неоднорідного рівняння (3.16) будемо шукати у вигляді загального 

розв'язку відповідного однорідного рівняння
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ψ(r )=С1 e
−k D r

+C 2 e
k D r

, (3.17)

де  коефіцієнти  С 1 та  С2 вважаються  функціями координати  r ,  і  які 

мають бути знайдені із системи рівнянь

С 1
/
(r )e

−k D r
+C2

/
(r )e

k D r
=0  

−k D С1
/
(r )e

−k D r
+k D C2

/
(r)e

k D r
=−

A
r

. (3.18)

Розв'язуючи (3.18) відносно С1 та С2 , знаходимо,

С 1(r )=
A

2 k D
∫
ak D

rk D
erk D

r
dr+C1  (3.19)

С 2( r )=−
A

2 k D
∫
ak D

rk D
e−rk D

r
dr+C2 . (3.20)

Тут С1 та С2  - константи інтегрування. Підставляючи (3.19-3.20)  в вираз 

(3.17),  і  враховуючи  співвідношення  ϕ(r )=ψ/r ,  можемо  записати 

загальний розв'язок  рівняння (3.16) у вигляді

ϕ(r )= 1
r [ A

2 k D
∫
ak D

rk D
e

rk D

r
dr+C 1]e−k D r

+[− A
2 k D

∫
ak D

rk D
e
−rk D

r
dr+C 2 ]ek D r

,  

(3.20)

а невідомі константи   С 1 та С 2  визначимо із крайових умов. З огляду на 

відому теорему Остроградського-Гаусса, за умови сферичної симетрії пилової 

макрочастинки,  крайову умову на поверхні пилової макрочастинки  можна 

сформулювати у вигляді
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ϕ
/
(a)=−Qg /a

2 , (3.21)

а відсутність джерел на нескінченності визначається умовою

ϕ(∞)=0                     (3.22)

Переформулювання граничної умови на поверхні макрочастинки (при  r=a) 

для  знаходження  ϕasymp(r )  необхідне  в  зв'язку  з  тим,  що  наближений 

розподіл  для  іонної  густини  (3.13),  який  використовувався  для  отримання 

асимптотичної  величини  ефективного  потенціалу,  не  виконується  в 

безпосередньому  околі  пилової  макрочастинки.  Величину  заряду  Qg у 

відповідності з вихідною постановкою задачі можно визначити,  приймаючи 

до уваги  той факт, що потенціал на поверхні макрочастинки підтримується 

плазмовими струмами, тобто із співвідношення (3.11).

Підсталяючи  (3.20) в  (3.21), визначимо явний вигляд констант С1 та 

С 2 , після чого відповідний розв'язок для  асимптотики ϕ(r )=ϕasymp(r )

можна привести до вигляду:

ϕasymp(r)=
A

2 k D r
e−k D r [E i(k D r )−E i (k D a)−E 1(k D a)e2k D a 1−k D a

1+k D a ]+  

+
A

2 k D r
e

k D r
E 1(k D r )+

Qg exp (k D a−k D r)

r (1+k D a)
(3.23)

Тут Ei (k D r )  та E 1(k D r )  позначають визначені стандартним чином 

інтегральні  експоненти  [103];  Qg -  стаціонарний  заряд  макрочастинки. 

Зазначимо,  що  використані  в  (3.23)  інтегральні  експоненти  пов'язані 

співвідношенням
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E i(k D r)=−E 1(−k D r ) . (3.24)

Розглянемо  поведінку  отриманого  асимптотичного  розв'язку  для 

ефективного  потенціалу  на  великих  відстанях.  Після  підстановки 

асимптотичного  розкладу  інтегральних  показникових  функцій  для  великих 

аргументів 

E i(k D r)≃
exp (k D r)

k D r ( 1
k D r

+
2!

k D
2 r 2+...)  

E 1(k D r )≃
exp(−k D r )

k D r (1− 1
k D r

+
2!

k D
2 r2−...)  (3.25)

в вираз (3.23), останній при граничному переході  r→∞   набуває вигляду:

ϕasymp(r)≃
A

(k D r)2
    (3.26)

Таким  чином,  використовуючи  асимптотичний  розклад  інтегральних 

показникових  функцій  для  великих  аргументів,  ми  показали,  що 

асимптотична  поведінка  ефективного  потенціалу  на  великих  відстанях 

збігається з результатами, отриманими в роботах [104,  105]. Зауважимо, що 

заряд Qg не входить у вираз (3.26) завдяки експоненціальному множнику.

Отже,  крайова задача (3.1,  3.10,  3.12) тепер повністю визначена.  Для 

числового розв'язку доцільно переформулювати її  у безрозмірному вигляді. 

Для цього були використані наступні безрозмірні величини і параметри:

1) відстань в одиницях радіуса Дебая x=k D r ;

2) потенціал  w=eϕ/k B T e ;
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3) відношення маси іона до маси електрона μ=mi /me

4) відношення іонної до електронної температури  τ=T i /T e ;

5) розмір сферичної макрочастинки ρ=k D a ;

6) електронна константа зв'язку плазмового фону Γe=e2 ne0
1/3
/k BT e .

     

Рис. 3.2. 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). 

Радіус  частинки  ρ=0.01 .  Відстань   вимірюється  в  одиницях 

довжини Дебая; одиниця потенціалу є k BT e /e . 

В цих позначеннях задача (3.1, 3.10, 3.12) набуває вигляду:
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w //
(x )=−

2
x

w /
(x )+(1+ Z i

2 x2

ρ
2

(τ+Z i) )w (x)+
ρ

2

4 x2

τ+2 Z i u

τ+Z i

  (3.27)

з крайовими умовами:

w (ρ)=−u ;         (3.28)

                w (xmax )=eϕasymp(rmax)/k B T e .         (3.29)

  

Рис. 3.3. 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).

Радіус частинки ρ=0.1 .
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        3.2. Результати числового моделювання

     

      Сформульована  крайова  задача   розв'язувалася  числовим  методом 

стрільби  [102],  використовуючи  метод  Рунге-Кутта  2-го  порядку  для 

розв'язання відповідних задач Коші, схему якого було викладено в  Розділі 2.

Розрахунки виконувались для наступних основних параметрів плазми: 

μ=104 ; Γe=10−4 ; Z i=1 . Відповідні значення інших параметрів вказані 

у підписах до рисунків.

  

Рис. 3.4. 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).

Радіус частинки ρ=1.5 .
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На рис. 3.2-3.6 показана поведінка залежності ефективних екранованих 

потенціалів  від  відстані  в  межах  параметрів,  характерних  для 

експериментальної плазми. Для пилової плазми, зазвичай, температура іонної 

складової  становить  T i≃0.03eV ,  температура електронної складової —

T e≃1−5eV ,  тобто типове значення для відношення температур складає

τ≃10−2 .  Типові  експериментальні  значення  величини  розміру 

макрочастинки у у пиловій плазмі у перерахунку до радіусу Дебая становлять 

ρ=a /r D≃0.005−0.05 . 

   

Рис.  3.5.  Порівняння  абсолютних  значень  потенціалів  для  розмірів 

макрочастинки ρ=0.05(1) ;0.1(2) ;0.75(3) ;1.5(4) для  τ=0.01 .

Додатково,  для  порівняння,   були  проведені  розрахунки  ефективного 

потенціалу  для  випадку  ізотермічного  стану  системи,  при  τ=1.0 . 
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Результати  розрахунків  порівнювалися  з  результатами,  які  передбачені 

рівноважною лінійною теорією екранування ДЛВО [22-23]. Було розглянуто 

асимптотичну поведінку ефективних потенціалів. 

Із  наведених  результатів  випливає,  що  в  діапазоні  параметрів, 

характерних  для  експериментальної  пилової  плазми  на  відстанях  порядку 

декількох  радіусів  Дебая  процеси  зарядки  суттєво  не  змінюють  величину 

ефективного  екранованого  поля,  яка  передбачена  лінійною  теорією 

екранування ДЛВО.  

             

Рис.  3.6.  Порівняння  абсолютних  значень  потенціалів  для  розмірів 

макрочастинки ρ=0.05(1) ;0.1(2) ;0.75(3) ;1.5(4) для  τ=1.0 .

Як видно із наведених графічних залежностей  відхилення поведінки 

ефективного потенціалу на відстанях порядку двох - трьох радіусів Дебая від 

лінійної теорії екранування є істотним лише у випадку макрочастинок, радіус 
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яких a≥0.5r D .  На значних відстанях  відхилення у поведінці ефективних 

екранованих потенціалів є наслідком відмінності  асимптотичної  поведінки 

отриманих потенціалів від тих, які є результатом  теорії ДЛВО. Окрім того, 

слід  зазначити,  що  поведінка  і  конкретні  значення  величини  ефективного 

потенціалу майже не залежать  від співвідношення τ=T i /T e . 

             

Рис.  3.7.  Відносний  розподіл  заряду  Q(r)/Qg навколо  пилової 

частинки в плазмі для радіусів ρ = 1.5 (криві 1, 2) та 0.01 (криві 3, 4). 

Суцільні  криві:  дані  розрахунки;  штриховані  криві:  теорія  ДЛВО. 

Параметри  плазми  рівні  μ=104 ; Z i=1 ; τ=0.01 .Відстань 

вимірюється в одиницях довжини Дебая.

    Для  того,  щоб  оцінити  інтенсивність  та  радіус  екранування,  зручно 

використовувати функцію розподілу заряду  Q(r)=r2 E (r ) ,  визначену як 
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повний заряд  (з  урахуванням заряду  плазмових частинок),  що знаходиться 

всередині сфери радіуса  r. Результати розрахунків та порівняння з теорією 

ДЛВО подані на рис. 3.7.

        3.3. Висновки до третього розділу

Сформулюємо  висновки.  Числовим  методом  було  досліджено  вплив 

процесу  зарядки  макрочастинки  на  ефективне  екрановане  поле  в  околі 

зарядженої макрочастинки в рамках лінеаризованої моделі беззіткнювальної 

плазми в діапазоні параметрів, характерних для експерименту. Із отриманих 

результатів  випливає,  що  процеси  зарядки  суттєво  не  змінюють  величину 

ефективного  екранованого  потенціалу,  яка  передбачена  рівноважною 

лінійною теорією екранування ДЛВО.  Істотні відхилення  від лінійної теорії 

екранування можна очікувати  у випадку великих розмірів макрочастинок — 

порядку  довжини  Дебая  та  на  великих  відстанях,  у  зв'язку  з  різною 

асимптотичною  поведінкою  потенціалів.  На  значних  відстанях  знайдена 

аналітично та у числових розрахунках асимптотична поведінка екранованого 

потенціалу  є  обернено  пропорційною  квадрату  відстані  і  збігається  з 

отриманою в  [104, 105]. 
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РОЗДІЛ 4

ЕФЕКТИ ЗВ'ЯЗАНИХ ІОННИХ СТАНІВ В ЕКРАНУВАННІ 

МАКРОЧАСТИНКИ В ПЛАЗМІ

        4.1. Постановка задачі. Нелінійна модель екранування макрочастинки у 

беззіткнювальній газорозрядній плазмі

Внаслідок  заряджання  пилових  макрочастинок  плазмовими  струмами 

газорозрядна  колоїдна  плазма далека  від  стану  термодинамічної  рівноваги 

навіть у випадку стаціонарного стану. Наявність потоків електронної і іонної 

складових плазмового фону до поверхні макрочастинки роблять дослідження 

ефективного  екранованого  потенціалу  в  рівноважній  теорії  Пуассона-

Больцмана некоректним. У даному розділі ми розглянемо задачу екранування 

зарядженої  макрочастинки  у  газорозрядній  плазмі,  виходячи  з  більш 

адекватної  для  таких  задач  нелінійної  моделі  беззіткнювальної  плазми  з 

урахуванням  підтримання  заряду  на  поверхні  макрочастинки  плазмовими 

струмами.  Слід  зазначити,  що  проблема  вивчення  ефектів  екранування  у 

беззіткнювальній плазмі  в  нелінійній теорії  була предметом дослідження у 

ряді  робіт [32-36]. Однак в більшості робіт одне важливе питання, а саме, 

вплив  зв'язаних  іонних  станів  на  екранування   зарядженої  пилової 

макрочастинки,  взагалі  не  розглядалося.  Питання  стосовно  урахування 

ефектів, пов'язаних з присутністю іонів, захоплених негативно зарядженими 

макрочастинками,  було поставлене Бернстейном і Рабіновицем в їх роботі 

[32],  а  в  конкретній  моделі  було  розглянуто  пізніше  також  Лампе   зі 

співавторами  [69].  Однак  висновки,  яких  дійшли  автори  цих  робіт,  є 

неоднозначними, зокрема, що стосується області існування зв'язаних іонних 

станів.  Тому  задача  вивчення  властивостей  таких  станів  та  їх  впливу  на 

екранування макрочастинок залишалась до останнього часу актуальною.

Отже,  щоб  дослідити  вплив  зв'язаних  іоннів  станів  на  ефективне 

екрановане  поле  одиничної  сильнозарядженної  пилової  макрочастинки   в 
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рамках нелінійної теорії  в  беззіткнювальній моделі плазми, розглянемо, як 

завжди,  відповідне  рівняння  Пуассона  для  самоузгодженого  потенціалу 

ϕ(r ) :

Δϕ(r )=−4π e [Z i ni( r)−ne(r ) ] (4.1)

де  n i(r ); ne(r ) -  іонна і  електронна густини плазмових частинок,  Z i - 

іонне зарядове число, відповідно. Зазначимо, що електронна густина в (4.1) - 

це  густина  вільних  плазмових  частинок  електронної  підсистеми  колоїдної 

плазми, пов'язаних з термостатом на нескінченості. Іонна густина плазмових 

частинок в (4.1) складається із густини вільних плазмових частинок n if ( r) , 

пов'язаних з термостатом на нескінченості, і фінітних траєкторій, не зв'язаних 

з термостатом,  n ib( r) : 

n i(r )=nif (r )+nib(r ) (4.2)

В  запропонованій  моделі  траєкторії  вільних  електронів  і  іонів 

плазмового фону пов'язані з термостатом на нескінченості, який є джерелом 

вільних  плазмових  частинок.  Зважаючи  на  те,  що  на  нескінченості 

справедлива  функція  розподілу по швидкостям Максвелла,  а  у  відсутності 

зіткнень між плазмовими частинками (розглядається модель беззіткнювальної 

плазми)  розподіл  частинок  по  швидкостям  буде  зберігатися,  вирази  для 

густин  вільних  плазмових  частинок  можна  отримати  інтегруванням 

одночастинкової  функції  розподілу  Максвелла  по  швидкостям  за  умови 

виконання закону збереження енергії і моменту кількості руху і присутності 

обмежень  пов'язаних  з  наявністю  пилової  макрочастинки  (див.  Розділ  3). 

Фінітні  траєкторії  не  зв'язані  з  термостатом,  і,  строго  кажучи,  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 
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станів   в  даній  моделі  ми  робимо  додаткове  припущення  відносно  їх 

термодинамічної рівноваги. Справді, в реальних умовах завжди існує процес 

пов'язаний  із  зіткненнями  -  зв'язані  траєкторії  існують  тривалий,  але 

обмежений  час,  тобто  існує  баланс  між  зникненням  іонних  частинок  із 

зв'язаних  станів  і  поповнення  цих  станів.  Природньо  припустити,  що  в 

результаті  такого процесу також встановиться Максвелівський розподіл по 

швидкостям і для зв'язаних іонних станів. Як наслідок, визначення густини 

зв'язаних іонних станів виконується також інтегруванням одночастинкового 

Максвелівського  розподілу  по  швидкостям  за  умови  виконання  закону 

збереження енергії  і моменту кількості руху.  

   4.2.  Отримання  виразів  для  іонної  та  електронної  густини  у 

беззіткнювальній моделі

Для того, щоб врахувати ефекти, пов'язані з присутністю поглинаючої 

пилової  макрочастинки,  при  інтегруванні  розподілу  Максвелла   необхідно 

врахувати  відповідні  обмеження  в  траєкторіях  електронних  і  іонних 

плазмових частинок. Сформулюємо ці умови:

1) ми враховуємо всі електронні та іонні траєкторії, які не перетинаються з 

макрочастинкою;

2) ми вилучаємо із фазового простору всі обмежені іонні траєкторії,  які 

перетинають поверхню макрочастинки;

3) ми  вилучаємо  всі  іонні  та  електронні  траєкторії,  які  перед  цим 

перетинались із макрочастинкою.

Розглянемо ці питання більш докладно. Розглянемо випадок електронної 

густини. В моделі враховуються всі електронні траєкторії, які не перетинають 

макрочастинку.  Визначимо  кутову  область  0<Q<Qmin  (де Q -  кут  між 
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радіус-вектором,  що  з'єднує  плазмову  частинку  і  макрочастинку,  та  її 

швидкістю,  див.  рис.  4.1)  як  область,  в  якій  електронні  траєкторії 

перетинають макрочастинку і, отже, мають бути вилучені з розгляду. 

                 

Рис  4.1.  Схема,  що  пояснює  означення  кута  Qmin для  випадку 

розсіяння  вільних  електронів  на  негативно  зарядженій  колоїдній 

частинці  К.  Траєкторія  2  відповідає  електрону,  для  якого   кут 

Qmin=0 ,  бо  його  кінетична  енергія  недостатня  для  подолання 

Кулонівського бар'єру.

Тоді, діючи аналогічно підходу, запропонованому в [32], і виходячи із закону 

збереження  енергії  і  кутового  моменту  кількості  руху  частинки,  можна 

отримати наступне співвідношення для визначення відповідного граничного 

кута Qmin в залежності від швидкості налітаючого електрона у вигляді:

sin2 Qmin(ve)=
a2

r2 [1− 2e
me ve

2
(ϕ(r )−ϕ(a))]⋅θ(ve

2
−ve ,min

2
) (4.3)
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  де  ϕ(a)  —  величина  самоузгодженого  екранованого  потенціалу  на 

поверхні  макрочастинки,  me -  маса  електрону,  е-  абсолютна  величина 

заряду  електрона,  θ -   одинична  тета-функція  функція  Хевісайда,  а 

мінімальна швидкість визначається законом збереження енергії

ve , min
2

=ve
2
−

2 e
me

(ϕ(r )−ϕ(a)) (4.4)

Одночастинкова  густина  електронних  станів,  які  не  перетинають 

макрочастинку, може бути тепер записана як 

ne(r )=C e(r )⋅2π(
me

2πT e

)
3/2

[∫0
∞

v2 dv exp(−me v2

2T e
) ∫
Q min

π

sin Q dQ ] , (4.5)

де  С e(r ) -  Больцманівський  фактор  для  електронів 

С e(r )=n0e exp (eϕ/T e )  (тут n0 e - електронна густина на нескінченності). 

Тоді, з урахуванням (4.3),  отримуємо,

ne(r )=C e(r )⋅2π(
me

2πT e

)
3/2

[∫0
∞

v2 dv exp(−me v2

2T e
)(1+cos Qmin)]=  

=C e(r )⋅2π(
me

2πT e

)
3/2

×  

×∫
0

∞

v 2 dv exp (−me v2

2T e
) [1+√1− a2

r 2
(1−

2e ( |ϕ0 |+ϕ)

me v2
)θ(v2−vmin

2 )]  , (4.6)

де введено позначення ϕ0=ϕ(a) . 
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Після інтегрування, остаточний вираз для електронної густини можемо 

записати у вигляді:

ne(r )=
n0 e

2
exp [ eϕ(r )T e

]×  

×{1+erf [ ve0

√2 se
]−√ 2

π
ve0

se

exp [− ve0
2

2 se
2 ]+  

+√1−
a2

r 2 exp[ ve0
2

2 se
2

a2

r 2
−a2 ]×  

×[1−erf ( ve0

√2 se √ r 2

r 2−a2 )+√ 2
π

ve0

se √ r2

r2−a2
exp (− ve0

2

2 se
2

r2

r2−a2 ) ]}     (4.7)

В цих виразах  se=√T e /me  — теплова електронна швидкість,  а — розмір 

(радіус)  сферичної  макрочастинки.  Зауважимо,  що  ми  використовуємо тут 

систему  одиниць,  в  якій  константа  Больцмана  k B=1 .  Для  зручності  та 

скорочення написання виразів тут додатково введено позначення : 

ve0
2
=

2 e
me

[ |ϕ(a) |+ϕ(r )]

Відмітимо,  що  для  електронів,  які  в  розподілі  Максвелла  мають 

невелику швидкість, можлива ситуація, коли їх кінетична енергія недостатня 

для  подолання Кулонівського  бар'єру,  і  тоді  sin2 Qmin=0  (див.  рис.  4.1). 

Тому  при  інтегруванні  (4.6)  по  швидкості  ми  розглядаємо  дві  області 

інтегрування, 0<v2
<ve ,min

2 , та ve , min
2

<v2
<∞ .

Розглянемо  тепер  випадок  іонних  станів.  Для  знаходження   іонних 

траєкторій  —  вільних  і  зв'язаних  -  також  виходимо  із  закону  збереження 
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енергії і моменту кількості руху. Відповідне обмеження по кутам, пов'язане з 

присутністю макрочастинки має вигляд

 sin2 Qmin(vi)=
a2

r2 [1+ 2 e Z i

mi vi
2 (ϕ(r )−ϕ(a))]⋅θ(v i

2
−v i , min

2
) . (4.8)

                                                                                                 

             

Рис  4.2.  Схема,  що  пояснює  означення  кута  Qmin для  випадку 

розсіяння іонів  на  негативно  зарядженій  колоїдній  частинці  К.

Траєкторія  2 відповідає можливій траєкторії зв'язаного іона.

Обмеження по швидкості для іонних траєкторій набуває вигляду:

v i ,min
2

=v i
2
−

2 eZ i

mi

(ϕ( r )−ϕ(a )) (4.9)

Окрім  того  визначимо  верхню  границю  по  швидкості  для  зв'язаних 

іонних станів,  виходячи із  закону збереження енергії  і  умови,  що в цьому 

випадку повна енергія повинна бути від'ємною: 
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v ib
2
(r )=

2 eZ i

mi

(∣ϕ(r )∣) (4.10)

Для отримання густини вільних іонних станів виходимо з того, що їх 

траєкторії  обмежені  умовою  Q>Qmin ,  і,  крім  того,  внаслідок  від'ємного 

заряду пилової макрочастинки  в області швидкостей v i
2
<v ib

2  вільних іонів 

бути  не  повинно  внаслідок  їх  притягання  до  сильнозарядженої  від'ємної 

макрочастинки.  Останнє  зауваження  враховується  присутністю   множника 

θ(v2
−v ib

2
)  у виразі для густини вільних іонних станів.

Таким  чином  вираз  для  одночастинкової  функції  розподілу  вільних 

іонних станів можна отримати виходячи із Максвелівської функції розподілу і 

за умови виконання вищенаведених обмежень :

n if ( r)=C i( r)⋅2π(
mi

2πT i

)
3 /2

[∫0
∞

v2 dv exp (−mi v
2

2T i
)θ(v2

−v ib
2
) ∫

Qmin

π

sin Q dQ ] ,

(4.11)

де  С i(r ) -  Больцманівський фактор для іонів С i(r )=n0i exp (−eϕZ i /T i )

(тут n0i - iонна густина на нескінченності). Тоді, з урахуванням (4.8) і (4.10), 

отримуємо,

 n if ( r)=C i( r)⋅2π(
mi

2πT i

)
3 /2

[∫vib

∞

v2 dv exp (−mi v2

2T i
)(1+cosQmin)]=  

 =C i (r )⋅2π(
mi

2πT i

)
3/2

∫
vib

∞

v2 dv exp(−mi v
2

2T i
) [1+√1−

a2

r2 (1+
v i0

2

v2 )θ(v
2
−v imin

2
)]  

 (4.12)

де введено позначення 
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v i0
2
=

2 e Z i

mi

[ |ϕ(a) |+ϕ(r )]

Після  інтегрування,  остаточний  вираз  для  густини  вільних  іонів  можемо 

записати у вигляді:

n if ( r)=
n0i

2
exp [−Z i eϕ(r)

T i
]×  

×{1−erf [ v ib

√2 si
]+ 2
√π

vib

√2 si

exp [− v ib
2

2 s i
2 ]+  

+√1−
a2

r 2
exp[−v i min

2

2 s i
2 ]×[1−{erf ( √v ib

2
−v imin

2

√2 si
)  


2
√π

√v ib
2
−v imin

2

√2 si

exp (− vib
2
−v imin

2

2 si
2 )}θ(v ib

2
−v imin

2
)]}      (4.13)

 Тут введено позначення si=√T i /mi для теплової іонної швидкості та 

v imin
2
=

a2v i0
2

r2
−a2

Перейдемо до визначення густини зв'язаних іонних станів. Перш за все 

зазначимо,  що треба  виходити із  кутової  області  Q>Qmin ,  бо  необхідно 

враховувати зв'язані іонні частинки, які не поглинені макрочастинкою, цілком 

аналогічно випадку вільних іонів. Окрім того, необхідно ще врахувати, що 

зв'язані  стани  мають  обмеження по  швидкості  згори  v i
2
<v ib

2  і  врахувати 

обертальний  рух  навколо  макрочастинки  за  допомогою  тета-функції 

Хевісайда  θ(π−Qmin−Q) .  Необхідно  також  врахувати,  що  швидкість 
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зв'язаних  іонних  частинок  повинна  бути  більша  v imin ,  яку  можна 

розглядати, як мінімальну швидкість непоглинених іонних частинок. Таким 

чином,  область  існування  зв'язаних  іонних  станів  по  швидкості  можна 

визначити  нерівністю  v imin<v i
2
<v ib

2 ,  яка  у  виразі  для  функції  розподілу 

враховується присутністю добутку тета-функцій  θ(v ib
2
−v i

2
)θ(v2

−v imin
2
) .

Враховуючи  вищевказане,  одночастинкову   функцію  розподілу  для 

зв'язаних іонних станів  запишемо у вигляді:

f (r , v)= f 0iθ(Q−Qmin)θ(vib
2
−v2

)θ(π−Qmin−Q)θ(v2
−v imin

2
) ,  (4.14)

де  f 0i -  функція  розподілу  Максвелла-Больцмана для іонів  у  відсутності 

макрочастинки. Інтегруючи (4.14) по швидкостям,  отримаємо:

n ib( r)=C n(r )⋅2π(
mi

2πT i

)
3/2

×   

×[∫0
vib

v 2 dv exp (−mi v
2

2T i
)θ(v2

−v ib
2
) ∫

Q min

π−Qmin

sin Q dQ ]=
= C n(r )⋅2π(

mi

2πT i

)
3 /2

[ ∫v imin

vib

v2 dv exp (−mi v
2

2T i
)√1− a2

r2 (1+
v i0

2

v 2 )θ(v
2−vimin

2 )]   

(4.15)

І остаточно, вираз для густини зв'язаних станів приймає вигляд:

n ib( r)=A n0i exp [−Z i eϕ(r )

T i
]√1−

a2

r 2 exp [− vi min
2

2 si
2 ]×
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×[erf ( √vib
2−v imin

2

√2 si
) 2

√π
√v ib

2 −v imin
2

√2 s i

exp (−v ib
2 −v imin

2

2 s i
2 )]θ(v ib

2
−v imin

2
)  (4.16)

Відзначимо,  що співвідношення  для густини електронних плазмових 

частинок (4.7) аналогічне відповідному виразу роботи [35], а  співвідношення 

для густини вільних іонних частинок (4.13) аналогічне відповідному  виразу 

роботи [33].  

Підкреслимо  ще  раз,  що  при  отриманні  виразу  (4.16)  для  густини 

зв'язаних  іонних  станів  ми  також  виходимо  із  Максвелівської  функції 

розподілу, хоча фінітні траєкторії не зв язані з нескінченістю і як наслідок  не 

зв'язані  з  термостатом.   Таким  чином  ми  додатково  робимо  припущення 

відносно  їх  термодинамічної  рівноваги  —  припускаємо  обмін  енергією  з 

термостатом, що приводить до рівноваги в підсистемі зв'язаних іонних станів. 

У співвідношення (4.16)  для густини зв'язаних іонів входить вільний 

параметр, амплітуда А, яка визначає відносний вклад зв'язанних іонних станів 

до  густини  заряду.  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.  Однак певні оцінки величини  А можна отримати наступним 

чином.  Розглянемо граничний перехід  a→0 в співвідношеннях (4.7-4.16). 

Такий перехід дозволяє не враховувати обмеження, пов'язані з присутністю 

пилової макрочастинки. Природньо припустити, що стан системи при такій 

додатковій  умові  є  термодинамічно  рівноважним  з  електронною  і  іонною 

густинами  плазмових  частинок,  які  визначаються  рівноважною  функцією 

розподілу Больцмана. Перевіримо, що для того, щоб для такого граничного 

переходу  відповідний  граничний  розподіл  визначався  функцією  розподілу 

Больцмана,   величина  А  має бути рівною 1.  Справді,  співвідношення (4.7-

4.16)  при a→0 набувають вигляду: 
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ne(r )=n0 e exp [
e φ
T e

] ; (4.17)

nif (r)=n0i exp [−
Z i e φ

T i

][1−erf (
v ib

√2si

)] ; (4.18)

n ib(r)=Αn0iexp [−
Z i e φ

T i

]erf (
v ib

√2si

) . (4.19)

Із  порівняння  виразів  (4.18)  і  (4.19)  очевидно,  що  їх  сума  дасть  функцію 

розподілу Больцмана за умови А=1. Природньо припустити, що в загальному 

випадку  величина  А,  хоча  і  залежатиме від  конкретних фізичних ситуацій 

(наприклад,  від  того,  яким  шляхом  система  досягає  свого  стаціонарного 

стану), вона  матиме той самий порядок.

Для розв'язання рівняння Пуассона (4.1)  з визначеними  електронною і 

іонними густинами плазмових частинок (4.7-4.16) на інтервалі  a<r<r max

сформулюємо крайові умови для ефективного потенціалу φ(r) :

ϕ(a)=ϕ0                                                      (4.20)

ϕ(rmax)=ϕas                                              (4.21)

Праву  границю  вибираємо  на  достатньо  значній  відстані  від  поверхні 

макрочастинки,  r max≫r D  (тут  r D=(∑σ=i ,e
4πeσ

2 nσ /T σ)
−1/2

  — радіус 

Дебая),   щоб  потенціал  вийшов  на  асимптотику  φas .  Асимптотична 

поведінка потенціала відома  (формула (3.26) Розділу 3; а також [104, 105]):

ϕas(r )≃−π e n0i a
2 [1+ 2Zi e |ϕ0 |

T i
] rD

2

r2 =  

=
T e

2 Z i (T e+T i) (Z i+
T i

2 e |ϕ0 | ) a2

r2 |ϕ0 | (4.22)
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Як і в лінеаризованій моделі обмежених орбіт, значення потенціала  ϕ0 на 

поверхні  макрочастинки  визначається  балансом  плазмових  струмів  до 

поверхні  макрочастинки   (див.   Розділі  3).  Скористаємося  тим  самим 

співвідношенням  [106]:

ω pe
2

se

e−u=
ω pi

2

si

(t+u)  , (4.23)

де  ω pσ
2
=4πeσ

2 nσ /mσ ; sσ=(T σ /mσ)
1/2

;  t=T i /T e Z i ,  nσ - густина 

частинок  сорту  σ на  нескінченності,  а  u=e |ϕ0 |/T e -  шуканий 

безрозмірний потенціал на поверхні макрочастинки.

Рівняння Пуассона (4.1) з виразами для густин плазмових частинок (4.7-

4.16)  і крайовими умовами (4.20-4.21)  представляє собою крайову задачу для 

визначення  ефективного  екранованого  потенціалу.  Сформульована  крайова 

задача розв'язувалася методом стрільби [102], схема якого була викладена у 

Розд. 2. 

        4.3. Результати числового моделювання

Розрахунки  були  виконані  для   наступного  діапазону  параметрів, 

характерних для експерименту: 

τ=T i /T e=0.08−1.0 ;

ρ=a /r D=0.015−3.0 ;

Α=0−10 ;

Z i=1 ;

μ=mi/me=104 .
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Зауважимо,  що  параметр  τ=0.08  характеризує  неізотермічну 

плазму, а τ=1.0  відповідає випадку ізотермічної системи. 

Результати  розрахунків  наведені  на  рисунках.  На  рис.  4.3  -  4.4 

відображена  поведінка  густини  плазмового  заряду,  який  відповідає 

розрахованому ефективному потенціалу  плазмової системи.  Як випливає з 

рис.  4.3  і  рис.  4.4,  зв'язані  іонні  стани  мають  тенденцію  концентруватися 

поблизу  поверхні  макрочастинки.  Причому  для  макрочастинки  більшого 

розміру, при однаковій решті параметрів плазмової системи, відносний вклад 

густини зв'язаних станів зменшується порівняно з густиною вільних іонних 

станів  (рис. 4.4). 

      

Рис. 4.3. Розподіл густини заряду для електронів (1), вільних (2)  та 

зв'язаних (3) іонних станів для ρ=0.1 ; τ=0.4 ;Α=1.0 .
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Окрім того, зі збільшенням розмірів пилової частинки, величини іонних 

складових зарядових густин  мають  взагалі тенденцію до зменшення.  

Найбільш  важливою  рисою  поведінки  зв'язаних  іонних  станів  є 

обмежений характер області їх присутності — починаючи з деякої критичної 

відстані  r c  густина  зв'язаних  іонних  станів  дорівнює  нулю,  що  означає 

відсутність зв'язаної плазмової компоненти. 

 

Рис. 4.4. Розподіл густини заряду для електронів (1), вільних (2) 

та зв'язаних (3) іонних станів для ρ=1.5 ; τ=0.4 ;Α=1.0 .

Із рис. 4.5 видно, що існує безпосередня залежність зарядової густини 

зв'язаних   іонних  станів  від  вибору  значення  величини  амплітуди  А — зі 

збільшенням величини амплітуди зарядова густина також збільшується при 

фіксованих інших параметрах  плазмової  системи.  Зазначимо,  що критична 
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відстань,  на  якій  густина  зв'язаних  станів  стає  нульовою,  не  залежить  від 

величини параметра амплітуд, які вибиралися для проведення розрахунків. 

На рис. 4.6 показана залежність величини критичної відстані  r c  існування 

зв'язаних  іонних  станів  в  залежності  від  розмірів  пилової  макрочастинки. 

Приведені криві залежностей відділяють область  існування зв'язаних станів 

від  такої, де зв'язані стани відсутні.  

 

Рис.  4.5.  Розподіл  густини заряду  зв'язаних  іонних станів  для 

ρ=0.5 ; τ=0.4 та А =0.01(1); 0.1(2); 0.5(3); 1.0(4).

Ця діаграма дозволяє визначити критичний розмір макрочастинки, який 

обмежує  область  існування  фінітних  іонних  траєкторій,   для  різних 

параметрів  τ  і  певного  розміру  пилової  макрочастинки.  Так  для 
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неізотермічної плазми ( τ=0.08 ) критичний радіус  дорівнює майже трьом 

радіусам Дебая. 

Як видно із графіка (рис. 4.6), для неізотермічної плазми існує широкий 

діапазон  зміни  радіуса  макрочастинки  при  якому  критичній  радіус r c  

зв'язаних станів не залежить від  розміру  макрочастинки (плато на кривій 1). 

 

Рис. 4.6. 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.

Для  випадку  τ=0.4 і  τ=1.0 (ізотермічний  випадок),  існує  більш 

явна залежність критичної відстані r c  від розмірів пилової частинки (криві 
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2  і  3,  відповідно).  Зазначимо,  що  приведені  результати  отримані  для 

фіксованого значення амплітуди А =1. 

На  рис.  4.7  наведена  діаграма  залежностей  критичної  відстанні 

існування зв'язаних станів як функція параметра τ для одиничної амплітуди 

А=1 і різних розмірів макрочастинки. 

Як випливає із наведених графічних залежностей 4.6 і 4.7,  для частинок 

малих розмірів ( ρ=0.015 ) можно вважати, що критична відстань майже не 

залежить від характеристики плазми (від τ ) і прямує до нескінченості при 

ρ→0 . 

  

Рис.  4.7.  Критична  відстань   rc ,  що  обмежує  область  існування 

зв'язаних  іонних  станів,  в  залежності  від  відношення  іонної  та 

електронної  температури  для  ρ=0.015(1);0.1(2);0.5(3);1.0(4) . 

Амплітуда  А=1.



86

При збільшенні розмірів пилової макрочастинки, починаючи з ρ=0.1  

(криві 2 — 4 на рис. 4.7)  спостерігається вплив розміру макрочастинки на 

величину критичної відстані. 

Отже,  підсумовуючи,  можна  зробити  важливий  висновок,  який 

випливає   із отриманих результатів — для пилових макрочастинок значних 

розмірів порядку двох-трьох радіусів Дебая, зв'язані стани взагалі не існують.

Покажемо,  що  цей  ефект  пов'язаний  з  асимптотичною  поведінкою 

ефективного  потенціала,  який  обернено  квадратично  залежить  від  відстані 

(рівняння  4.22).  У  виразі   для  густини   зв'язаних  станів  (4.16)  присутній 

множник — тета-функція Хевісайда, аргумент якої визначається виразом:

η=v ib
2
−v imin

2
=

2 e Z i

mi(1−a2
/r2

) {|ϕ(r) |−
a2

r2 |ϕ(a)|} (4.24)

На великих відстанях потенціал ϕ(r )  можна замінити його асимптотичним 

виразом (4.22). Для цього випадку аргумент тета-функції  

η(r→∞)=−[1+2 τ (1− 1
4 Z i u )] a2 |ϕ0 |

r2

e Z i

mi(1−a2
/r2

)(1+τ)
 (4.25)

завжди  від'ємний,   η(∞)<0  тому  що  Z i≥1 та  u=e φ0 /T e≥1 .  Це 

означає,  що  густина  зв'язаних  станів  дорівнює  нулю,  тобто  зв'язані  стани 

відсутні  на  великих  відстанях,  де  потенціал  виходить  на  асимптотичну 

поведінку.  Зауважимо,  що  такий  ефект  буде  характерним  для  всіх 

асимптотичних потенціалів обернено-степеневого вигляду 

φ≃1 /rn (4.26)
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для n≥2 .

На рис.  4.8-4.10 представлені розраховані  потенціали. Як випливає із 

наведених результатів, врахування зв'язаних станів для амплітуд в межі А=0-

1, приводить до незначних змін в результатах для розрахованих ефективних 

потенціалів,  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 від радіуса Дебая), розраховані ефективні 

потенціали співпадають з отриманими в рівноважній теорії Дебая-Хюккеля 

(рис. 4.8). 

 

Рис.  4.8.   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 ρ=0.015 .
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Значне  відхилення  розрахованих  потенціалів  від  отриманих  в  теорії 

Дебая-Хюккеля спостерігається  у  випадку  макрочастинки значних розмірів 

(а=1.5 радіуса Дебая) (рис. 4.9). 

Для  розуміння  впливу  величини  амплітуди  А на  ефективний 

екранований потенціал були проведено дослідження останнього для випадку 

сильно неізотермічної плазми ( τ=0.08 ) і  макрочастинки малого розміру (

ρ=0.015 ) при   А=1 і А=10. 

 

Рис. 4.9.  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  ρ=1.5 .
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Обчислення  показали,  що   при  А>>1  розрахований  ефективний 

екранований потенціал суттєво відрізняється від отриманого в теорії Дебая-

Хюккеля (рис. 4.10). Повертаючись до рис. 4.6 і акцентуючи увагу, що для 

малих радіусів макрочастинки ( ρ=0.015 ) критичний радіус зростає, можна 

стверджувати, що область, де потенціал виходить на асимптотику, зміщується 

у бік великих відстаней. 

 

Рис. 4.10.  Порівняння теорії Дебая-Хюккеля (штрихована крива) з 

обчисленими  ефективними  потенціалами  для  А=  1.0(1);  10.0(2). 

Відношення температуи іонів та електронів складає τ=0.08 , а 

радіус макрочастинки ρ=0.015 .

Для такого випадку отриманий потенціал в області  r<rc практично 

співпадає  з  отриманим  в  теорії  Дебая-Хюккеля  (рис.  4.8).  Цей  висновок 
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узгоджується  з  результатами  теоретичних  робіт  [33,  35]  і  відповідає 

експериментальним результатам [107], в яких був отриманий Юкавський тип 

ефективної взаємодії.

4.4. Висновки до четвертого розділу

Були досліджені ефекти, повязані з впливом зв'язаних іонних станів на 

екранування  заряджених  пилових  макрочастинок  в  плазмовій  ситемі. 

Дослідження виконано на основі нелінійної моделі беззіткнювальної плазми з 

урахуванням поглинання плазмових частинок макрочастинкою (наближення 

обмежених  орбіт).  Показано,  що  зв'язані  стани  існують  лише  в  області, 

обмеженій  певною  критичною  відстанню  rc ,  що  є  наслідком 

асимптотичної поведінки ефективних потенціалів, які ведуть себе обернено 

пропорційні  квадрату  відстані.  Внаслідок  цього,  у  випадку  макрочастинок 

значних розмірів — порядку двох-трьох радіусів Дебая і більше — зв'язані 

стани взагалі можуть не існувати. Числові розрахунки свідчать, що ефективні 

екрановані  потенціали  слабко  залежать  від  існування  зв'язаних  станів  в 

широкому діапазоні плазмових параметрів. У випадку макрочастинок малих 

розмірів (набагато менших радіуса Дебая)  розраховані ефективні екрановані 

потенціали близьки до отриманих в рівноважній теорії Дебая-Хюккеля.
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РОЗДІЛ 5

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФЛУКТУАЦІЙ ЗАРЯДУ 

МАКРОЧАСТИНКИ В СЛАБКОІОНІЗОВАНОМУ ГАЗІ

  5.1. Постановка задачі. Формулювання моделі та схема обчислень 

методом Броунівської динаміки

У  цьому  розділі  ми  розглянемо  найпростіший  випадок  одиничної 

макрочастинки, що знаходиться у сильнозіткнювальній ізотермічній плазмі  - 

слабкоіонізованому газі.  Ця задача  досліджувалась  методом комп'ютерного 

моделювання  на  основі  атомістичної  молекулярної  Броунівської  динаміки. 

Метою  моделювання  було  дослідити  основні  властивості  динаміки  заряду 

макрочастинки та часової  автокореляційної  функції  для флуктуацій заряду. 

Зауважимо, що у зв'язку з тим, що флуктуації заряду порошинки призводять 

до багатьох важливих фізичних ефектів у колоїдній плазмі, їх властивості є 

предметом інтенсивних досліджень, в тому числі в рамках теорії  Фоккера-

Планка та методом молекулярної динаміки [81, 82]. В той же час атомістичні 

моделювання  для  випадку  плазми  з  сильними  зіткненнями  залишалися  до 

останнього часу відсутніми.

Сформулюємо  основні  фізичні  припущення,  використані  в  нашій 

моделі. Розглянемо одну сферичну макрочастинку радіуса a, яка знаходиться 

у слабкоіонізованій плазмі при високому тиску, точніше, для  випадку, коли 

зіткнення  плазмових  частинок  з  нейтралами  домінують.  Тоді  нейтральну 

компоненту  можна розглядати  як  природній  термостат,  в  якому  рухається 

плазмова  підсистема.  Будемо  розглядати  випадок,  коли  присутні  лише  дві 

різнойменно заряджені компоненти плазми, - іони і електрони з зарядовими 

числами Z i ,e=±1 . У сформульованих вище умовах природньо припустити, 

що  вони  знаходяться   при  однаковій  температурі  T i=T e=T .  Заряд 

макрочастинки  Qg=Z e  (де  е позначає  абсолютне  значення  заряду 
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електрона) виникає в результаті  повного поглинання обох типів плазмових 

частинок  при  потраплянні  на  поверхню  макрочастинки,  тобто,  внаслідок 

електронного та іонного плазмових струмів до поверхні  частинки.  Завдяки 

різниці в рухливості електронів та іонів,  макрочастинка має накопичувати 

негативний заряд до того моменту, поки в результаті перехідного процесу в 

системі не встановиться стаціонарний (але нерівноважний) стан. 

       

Рис.5.1.  Схематичне зображення системи, яка використовувалвсь у 

моделюванні  Броунівською  динамікою.  У  центрі  розташована 

макрочастинка М радіуса  а; зовні сфери радіуса  R знаходиться шар 

L, в якому шляхом генерації  плазмових частинок підтримується 

постійна густина  плазми.  Плазмові  частинки  двох  сортів 

позначені світлими та темними кружками.

У розгядуваній задачі припускається, що об'ємна рекомбінація відсутня, 

а  джерела  частинок  плазми  знаходяться  на  нескінченності.   Фактично 
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рекомбінація  плазмових  частинок  відбувається  опосередковано,  лише  на 

поверхні макрочастинки.

Дослідження  динаміки  заряду  макрочастинки  проводилось  методом 

молекулярної  Броунівської  динаміки  для  системі  в  термостаті,  аналогічно 

підходу, викладеному у роботі [70] . При цьому ми використовуємо ідеологію 

метода частинок у комірці (PIC/PM [108]) з концентричними комірками, що 

враховують  сферичну  симетрію  задачі.  Вся  система  є  скінченною  і 

знаходиться у сфері  радіуса R; в центрі сфери розташована макрочастинка, 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 (див. рис. 5.1).  

Як  було  заначено  вище,  двокомпонентну  плазму,  занурену  у 

нейтральний  газ  для  випадку,  коли  переважають  зіткнення  плазмових 

частинок  з  нейтралами,  можна  розглядати  як  класичний  приклад 

багаточастинкової  системи,  що  рухається  у  термостаті.  Адекватний  опис 

динаміки  такої  системи  задається  в  загальному  випадку  рівняннями 

Ланжевена [109,  110] 

mi

d 2 r i
dt2 =K i−h

d r i
d t

+F i(t ) (5.1)

що  враховують,  поряд  з  потенціальними  силами,  тертя  у  термостаті  та 

стохастичні сили - джерела Ланжевена. Тут mi - маса і - тої частинки; 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. В даному 

моделюванні ми використали так зване передемпфоване наближення, в якому 

рівняння Броунівської динаміки записуються у вигляді
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h
d r k
d t

=−∇ k U +F k(t ) (5.2)

В такому наближенні ми нехтуємо інерційними силами, бо припускаємо, що 

сили  тертя  значно  переважають  внаслідок  сильних  зіткнень  плазмових 

частинок  з  нейтралами.  Власне,  умовою  застосовності  передмпфованої 

Броунівської динаміки є  t≫m /h , тобто часи спостережень та сили тертя 

мають бути достатньо великими, а маса частинок малою. 

Коєфіцієнт тертя h та випадкові сили Ланжевена F k(t )  визначаються 

властивостями  термостату,  який  в  нашому  випадку  представлений 

нейтральним  газом.  А  саме,  корелятор  випадкових  сил  має  задовольняти 

флуктуаційно-дисипаційному співвідношенню

〈 F k ,α(t )F m ,β(t
/
)〉=2h k B T δkm δαβδ(t−t /

) , (5.3)

де  індекси   α ,β=x , y , z позначають  декартові  компоненти  випадкової 

сили,  а  індекси  k,  m нумерують плазмові  частинки.  Стохастичні  сили,  для 

яких виконується (5.3), прийнято називати дельта-корельованними.

В  ком'ютерному  моделюванні  рівняння  (5.2)  розв'язувались  в  рамках 

наближення  середнього  поля  за  додаткової  умови  сферичної  симетрії  для 

поля (тобто потенціал залежить лише від радіуса). За рахунок цього рівняння 

Пуассона  можна значно  спростити,  проінтегрувавши по  кутових  змінних і 

використавши  функцію  повного  заряду,  що  знаходиться  всередині  сфери 

радіуса r:

Q (r )≡4π∫
0

r

ρ(r )r 2 d r (5.4)

Після  цього  воно  зведеться  до  тривіального  вигляду  закона  Кулона,  що  є 

наслідком теореми Гаусса-Остроградського:
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E (r )=Q (r )/r2
(5.5)

Іншими словами, обчислення сили з боку середнього поля, що діє на плазмові 

частинки,  за  додаткової  вимоги  сферичної  симетрії  поля,  зводиться  до 

підсумувування повного заряду системи у сфері  радіуса  r  в даний момент 

часу.

Не  дивлячись  на  те,  що  потенціальна  складова  сил,  які  діють  на 

плазмові частинки, має лише радіальну компоненту, реальний стохастичний 

рух  частинок  є  тривимірним  за  рахунок  випадкових  сил  Ланжевена. 

Випадкові  сили  F k(t ) генерувались  на  кожному  часовому  кроці  таким 

чином,  щоб  задовольнити  співвідношення  (5.3)  (з  точністю  дискретного 

представлення  для  часу).  При  цьому  випадкова  сила,  яка  діє  на   k -  ту 

частинку, визначається Гауссовим розподілом 

P (Bk (Δ t ))=
1

(4π h2 DΔ t )3 /2
exp [−|Bk (Δ t) |2

4 h2 DΔ t ] , (5.6)

який визначає ймовірність для моменту

B k(Δ t)= ∫
t

t+Δ t

F k(t )dt (5.7)

бути  переданим   k -  тій  плазмовій  частинці  за  проміжок  часу  Δ t . 

Зауважимо, що тут ми використали позначення  D для коефіцієнта дифузії, 

який  в  рамках  теорії  Ланжевена  має  задовольняти  співвідношенню 

Ейнштейна:

D i ,e=k B T / hi ,e . (5.8)
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Відмітимо також, що в загальному випадку сили тертя та коефіцієнти дифузії 

для іонів та електронів мають бути різними, як це зазначено у співвідношенні 

(5.8);  відповідні  індекси  у  співвідношеннях  (5.1-5.6)  пропущені  задля 

скорочення.

У реальному моделюванні стохастичні рівняння (5.2) розв'язувались у 

наближенні дискретного часу. Пояснимо схему обчислень на прикладі руху 

однієї  частинки  (пропускаючи  відповідні  індекси  для  спрощення).  Щоб 

отримати  переміщення  для  заданої  частинки  за  проміжок  часу  Δ tn  (де 

індекс  n тепер  нумерує  послідовні  кроки  по  часу),   відповідне  рівняння 

Ланжевена (5.2) розв'язувалось на цьому проміжку числовим методом Рунге-

Кутта. При цьому поряд з регулярною залежною від радіальної координати 

силою з боку потенціального поля (5.5),  на частинку діє  стохастична сила 

Ланжевена,  усереднена по проміжку часу  Δ tn  (тобто постійна на цьому 

проміжку часу),  декартові компоненти якої можуть бути отримані у вигляді

F α(tn)=
1
Δ tn

∫
tn

tn+Δ tn

Fα(t)dt=(
2h2 D
Δ tn

)
1 / 2

Gn  (5.9)

де  α=x , y , z ;  Gn -  послідовність  випадкових  чисел  з  нормальним 

(Гауссовим)   розподілом  та  одиничною  дисперсією.  Іншими  словами, 

переміщення  частинки  за  проміжок  Δ tn  обчислювалось  як  сума 

переміщень  внаслідок  дрейфу  у  потенціальному  полі  та  за  рахунок  дії 

стохастичної сили. Величина проміжку часу Δ tn вибиралась таким чином, 

щоб середньоквадратичне переміщення іонів та електронів за цей проміжок 

було значно менше радіуса частинки:
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〈r2〉=6 D i , eΔ tn≪a2 , (5.10)

або

Δ tn≪
a2

6 Di ,e

. (5.11)

Таким чином, розв'язуючи рівняння передемпфованої Ланжевенівської 

динаміки  для  кожної  частинки  на  кожному  часовому  кроці,  можна 

змоделювати  стохастичну  Броунівську  динаміку  розглядуваної 

багаточастинкової системи. 

При цьому на кожному кроці  по часу кожна плазмова частинка,  яка 

потрапила  у  межі  центральної  сферичної  макрочастинки,  вважається 

поглиненою,  і  відповідно,  кількість  рівнянь  динаміки  зменшується  на 

одиницю, а заряд макрочастинки збільшується або зменшується,  в залежності 

від знаку заряду плазмової частинки. 

Компенсація  втрати  плазмових  частинок  у  системі  внаслідок 

поглинання центральною макрочастинкою  досягається заданням граничних 

умов  на  поверхні  сфери,  в  якій  знаходиться  розглядувана  система.  На 

кожному  часовому  кроці  на  поверхні  випадковим  чином  генеруються 

плазмові частинки так, щоб змоделювати постійну густину плазми за межами 

сфери. Це може бути реалізовано наступним чином. За межами сфери радіуса 

R,  в  якій  знаходиться  розглядувана  система,  додатково  моделюється  шар 

плазми (шар L на рис. 5.1), в об'ємі якого відбувається генерація частинок так, 

щоб підтримувати сталу густину в цьому шарі. Іншими словами, поповнення 

плазмових  частинок  відбувається  за  рахунок  плазмових  струмів  із-за  меж 

системи.
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        5.2. Дослідження властивостей флуктуацій заряду макрочастинки у 

рамках дифузійно-дрейфового наближення

Дифузійно-дрейфовим  наближенням  звичайно  називають 

континуальний  підхід,  в  якому  для  опису  кінетичних  процесів  у  плазмі 

використовують  розподіли  густин  плазмових  компонент  (електронної  та 

іонної), залежні від часу. 

Хоча дифузійно-дрейфовий підхід носить континуальний  характер, він 

може  дати  цінну  інформацію про  властивості  флуктуацій  заряду,  оскільки 

дозволяє  вивчати  релаксаційні  процеси  в  системі.  В  рамках  дифузійно-

дрейфового наближення, загальні рівняння для невідомих, залежних від часу 

густин  іонів  та  електронів  ni , e(r , t)  і  самоузгодженого  потенціалу 

ϕ(r , t)  мають вигляд

∂ni , e

∂t
=−div ji , e  (5.12)

Δϕ=−4π e(ni−ne) , (5.13)

де густини плазмових струмів j i , e можна записати у вигляді

j i , e=−μi ,e ni ,e∇ ϕ−Di , e∇ ni , e . (5.14)  

Тут  μi , e  та  D i ,e позначають  іонні  та  електронні  рухливості  та 

коеффіцієти  дифузії,  відповідно.  При  цьому  припускається,  що  останні 

пов'язані свіввідношенням Ейнштейна 

μi , e=
zi , e e Di , e

kBT
, (5.15)
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де zi , e=±1 - іонне / електронне зарядове число. 

Розглянемо тепер ту ж саму фізичну систему, що і в п. 5.1,  — сферичну 

макрочастинку  у  двокомпонентній  плазмі,  що  заряджається  за  рахунок 

плазмових струмів, — на основі дифузійно-дрейфового підходу, тобто рівнянь 

(5.12-5.15).  Враховуючи  (5.14)  та  (5.15),  можемо  сформулювати  систему 

кінетичних рівнянь для плазмових густин та самоузгодженого потенціалу у 

вигляді

∂ni , e

∂t
=

1
hi , e

[ezi , e div(ni , e∇ ϕ)+kBT Δni , e ] (5.16)

Δϕ=−4π e(ni−ne) , (5.17)

Зауважимо, що кінетичні рівняння (5.16) можна отримати  інтегруючи 

рівняння  Фоккера-Планка-Смолуховського  для  багаточастинкових  функцій 

розподілу компонент по координатам всіх частинок, крім однієї, за додаткової 

вимоги відсутності  кореляцій між плазмовими частинками,  тобто в рамках 

концепції  середнього  поля.  Для  опису  динаміки  заряду  макрочастинки  за 

рахунок плазмових струмів, використаємо рівняння

d Z
dt

=−4πa2( j
(r) i− j

(r)e) , (5.18)

де індекс (r) означає радіальну компоненту струму, а  Z=Q gr / e - зарядове 

число для макрочастинки.

Щоб  сформулювати  крайові  умови,  еквівалентні  тим,  що 

використовувались  у  моделюваннях  Броунівською  динамікою,   ми 

припускаємо, що система знаходиться у сферичному об'ємі достатньо великих 

розмірів,  R≃50−500 rDEB з  макрочастинкою  у  центрі.  Джерела  іонізації 
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плазми,  які  компенсують  втрату  плазмових  частинок  завдяки  поглинанню 

макрочастинкою,  знаходяться  поза  межами  сфери.  Дія  цих  джерел 

моделюється підтриманням постійної густини електронів та іонів на поверхні 

сфери,  ni=ne=n0 .  Відповідно до цього, ми запишемо крайові умови для 

рівнянь (5.16-5.17) у вигляді

ni , e=n0  при r=R. (5.19)

На поверхні сфери можемо сформулювати умову для потенціалу

∂ϕ

∂r
=−

Z (t)e
a2  при  r=a, (5.20)

а для плазмових густин ми використаємо крайові умови роботи [70], адекватні 

у випадку сильних зіткнень,

ni , e=0  при  r=a, (5.21)

які  описують  повне  поглинання  плазмових  компонент  на  поверхні 

макрочастинки  і  є  еквівалентними  умові  поглинання  плазмових  частинок 

макрочастинкою у моделюванні Броунівською динамікою.

Зауважимо,  що  завдяки  співвідношенню  (5.8)  можна  встановити 

однозначну  відповідність  між  континуальним  дифузійно-дрейфовим 

наближенням  та  атомістичними  моделюваннями  Броунівською  динамікою. 

Підкреслимо,  що  передемпфована  молекулярна  Броунівська  динаміка 

представляє  собою  прямий  аналог  до  ймовірністного  опису  кінетики  у 

дифузійно-дрейфовому наближенні,  оскільки останнє,  як згадувалось  вище, 

може бути отримане з рівнянь Смолуховського для одночастинкових функцій 

розподілу в наближенні середнього поля [109, 110].
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В  комп'ютерному  моделюванні  задача  (5.16-5.21)  розв'язувалась  з 

урахуванням  сферичної  симетрії  (тобто  фактично  для  одновимірного 

випадку),  для  значень  параметрів,  початкових  та  крайових  умов,  що 

відповідають  моделюванню  Броунівською  динамікою.  Метою  досліджень 

було  вивчити  процеси  релаксації,  та  порівняти  результати  з  результатми 

атомістичних моделювань. 

        5.3. Результати числових експериментів

Щоб  представити  результати  числового моделювання,  ми 

використовуємо  нижче  безрозмірний  заряд  Z (зарядове  число  в  одиницях 

абсолютних електронних зарядів) та безрозмірний час τ , що вимірюється в 

одиницях часу a2
/Di . 

Моделювання  було  виконано  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 . 

Параметр зв'язку макрочастинка-плазма, визначений як 

χ≡
e2

k B T a
(5.22)

знаходився  у  межах  0.1-0.01.  Підкреслимо,  що  тут  а є  радіусом 

макрочастинки (а не середньою відстанню між частинками плазми). 

Декілька окремих комп'ютерних моделювань було виконано для  A=5; 

x DEB=30 ; 70 ; χ=0.005 . Ці значення якісно узгоджуються з типовими 

експериментальнми значеннями x DEB=10−100 ;  χ=0.01−0.001 ;  A=2-

1000. Менші значення A можливі для випадку двокомпонентної іонної плазми 
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з двома типами різнозаряджених іонів та за відсутності вільних електронів у 

системі. 

     

Рис.  5.2.   Типова  релаксаційна  динаміка  заряду  початково 

нейтральної  макрочастинки,  що  спостерігалась  у  числовому 

моделюванні   Броунівською динамікою

Число  плазмових  частинок  у  системі  підтримувалось  достатньо 

великим, у межах  N≃500−3000 , щоб забезпечити виконання умови для 

числа частинок у сфері Дебая N DEB>20 . 

Результати моделювання представлено на рисунках. Рис. 5.2 іллюструє 

процес  зарядки  початково  нейтральної  (при  τ=0 )  макрочастинки.  Як 

видно  з  графіка,  після  періоду  релаксації,  система  досягає  стаціонарного 

стану із зарядом, який флуктуює навколо деякого середнього значення. 



103

На рис.  5.3  подано  порівняння  результатів  Броунівської  динаміки  та 

дифузійно-дрейфового  наближення  для  процесу  релаксації  заряду 

макрочастинки до стаціонарного стану. 

    

Рис.  5.3.   Порівняння  релаксаційної  динаміки  заряду  початково 

нейтральної  макрочастинки,  що  спостерігалась  у  числовому 

моделюванні  в  рамках  дифузійно-дрейфового  наближення 

(штриховані  криві)  та  в  моделюванні  Броунівською  динамікою 

(суцільні  нерегулярні  криві)  для  трьох  різних  наборів  плазмових 

параметрів. 

Зауважимо,  що  результати,  отримані  у  дифузійно-дрейфовому 

наближенні  відмінно  узгоджуються  з  результатами  моделювань 

Броунівською динамікою, вконаних для тих самих значень параметрів.
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Динамічна  поведінка  заряду  Z (τ) ,  отримана  в  атомістичних 

моделюваннях,  може  бути  безпосередньо  використана  для  обчислення 

кореляційної функції для флуктуацій 〈δZ (0)δZ ( τ)〉 шляхом усереднення 

по ансамблю, тобто по  набору стохастичних функцій Z (τ) , отриманих у 

різних серіях моделювань для ідентичних систем.  Як і  можна було чекати 

[111, 112], типова поведінка автокреляційної функції, подана на рис. 5.4, має 

експоненціально  затухаючий  вигляд.  Зауважимо,  що  така  поведінка 

узгоджується з теорією флуктуацій у рівноважних системах, не дивлячись на 

те, що в даному випадку система є нерівноважною. 

   

Рис. 5.4. Типова поведінка зарядового корелятора 〈δZ (0)δZ (τ )〉 , 

отримана  у  моделюванні  Броунівською  динамікою.  Штрихована  

крива позначає відповідну експоненціальну апроксимацію.
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Рівноважна  теорія  флуктуацій  передбачає  для  корелятора  поведінку 

[112]

〈δZ (0)δZ ( τ)〉=〈δZ 2 〉 exp (−| τ |
τcorr ) (5.23)

Як  випливає  з  цього  співвідношення,  статистичні  властивості  зарядових 

флуктуацій  визначаються  середньоквадратичним  відхиленням  заряду 

〈δZ 2 〉  та  часом  кореляцій  τcorr ,  які  мають  залежати  від  параметрів 

задачі. У моделюванні Броунівською динамікою було виявлено, що, у межах 

точності  обчислень,  незалежно  від  інших  параметрів  задачі,  для  дисперсії 

заряду завжди виконується  універсальне співвідношення

〈δ Z 2 〉= 1
χ (5.24)

Відповідні результати представлені на рис. 5.5. Відмітимо, що ці результати 

якісно узгоджуються з результатами роботи [81], отриманими в рамках теорії 

Фоккера-Планка.  Зауважимо  також,  що  співвідношення  (5.24)  також 

узгоджується з результатами роботи [111], де був отриманий розподіл заряду

w (Q)≃exp [− (Q−Q)
2

2a k B T * ]≃exp [−χ(Z−Z )2

2 ] (5.25)

для  ансамбля  заряджених  макрочастинок  у  пиловій  плазмі.  Тут  ефективна 

температура  T* трохи  відрізняється  від  температури,  що  входить  до 

константи зв'язку χ .

Припускаючи  експоненціальну  поведінку  корелятора  флуктуацій 

заряду, можна за нахилом кореляційної функції в точці τ=0 визначити час 

кореляцій (рис. 5.6). 
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Рис.  5.5.  Дисперсія  заряду  як  функція  оберненої  константи  зв'язку. 

Штрихована лінія передає співвідношення 〈δZ 2 〉=1 /χ . Різні точки 

відповідають  моделюванню  з  різними  (довільними)  значеннями 

відношення  r DEB/a  у  межах 2-10  для  A=10 .  Для  кожної  точки 

вказана   середньоквадратична  похибка.  Нижня  штрихова  лінія 

відповідає   передбаченням  теоріі  Фоккера-Планка,  отриманим  у 

роботі [81]  за  припущення  типового  значення  eϕ/k B T≃3  для 

поверхневого потенціалу макрочастинки.

Дифузійно-дрейфове  наближення  дає  альтернативну  можливість 

визначити час кореляцій.  Ідея обчислень, які  звичайно використовуються з 

цією  метою  [75],  полягає  у  вивченні  релаксації  системи  до  стаціонарного 

стану.  Фактично,  такий  підхід  грунтується  на  твердженні,  що  релаксація 
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збуреної  системи  до  стаціонарного  стану  ідентична  релаксації  малих 

флуктуацій. Строго кажучи, це твердження сформульовано для рівноважних 

систем  і  відоме  як  гіпотеза  Онзагера  [113,  114].  Отже,  для  випадку 

нерівноважної  системи ми маємо справу  з  його  узагальненням.  З  гіпотези 

Онзагера  випливає,  що  для  системи  у  рівновазі  час  релаксації  збуреної 

системи дорівнює часу кореляцій для флуктуацій. 

            

Рис. 5.6. Час кореляцій в залежності від довжини Дебая xDEB для А = 

10. Різні точки отримані у моделюванні Броунівською динамікою для 

різних значень зв'язку в межах 0.1-0.01. Штрихована крива відображає 

залежність τcorr=α xDEB
2  при α=0.8 .

Для  порівняння  часових  властивостей  флуктуацій,  моделювання  на 

основі дифузійно-дрейфового наближення були виконані наступним чином. 
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Спочатку моделювався процес релаксації описаної вище системи (сферична 

макрочастинка  у  ізотермічній  плазмі  з  сильними  зіткненнями)  до 

стаціонарного  стану.  Далі  в  систему  вносилося  незначне  збурення  заряду 

макрочастинки  (так  щоб  задовольнити  умову  √ 〈δZ 2 〉 /Z<0.01 ),  щоб 

змоделювати виникнення флуктуації. Після цього, вивчався процес релаксації 

системи до початкового стаціонарного стану. 

Результати  моделювань,  виконані  на  основі  викладених  вище 

міркувань,  цілком  узгоджуються  з  гіпотезою  Онзагера.  Збурена  система 

релаксує  експоненційно,  і  час  релаксації  відмінно  узгоджується  з 

результатами для часів кореляцій, отриманих Броунівською динамікою (рис. 

5.7).  Цей  факт  ще  раз  пітверджує,  що  властивості  флуктуацій  заряду 

макрочастинки близькі до рівноважних.

Як було встановлено у моделюванні, час кореляцій визначається лише 

довжиною Дебая. На рис. 5.6 та 5.7 подано результати, отримані для різних 

значень  параметра  зв'язку  у  межах  χ=0.1−0.01 для  фіксованих значень 

А=2  та  10.  Як  видно  з  рисунків,  у  межах  точності  комп'ютерного 

моделювання, функція τcorr (xDEB)  апроксимується співвідношенням

τcorr=α x DEB
2

(5.26)

Зауважимо, що залежність τcorr∼α xDEB
2  узгоджується також з результатами 

роботи [81], отриманими на основі теорії Фоккера-Планка. 

Відмітимо також, що співвідношення (5.26) можна обгрунтувати також 

із міркувань розмірності, оскільки у розмірному вигляді воно записується як 

tcorr=α r DEB
2

/Di .  У загальному випадку,  коефіцієнт пропорційності  α

залежить від величини  А.  Для випадку  А = 10, представленому на рис. 5.6, 

можна знайти, що α=0.8 . В той же час, окремі моделювання, виконані для 

значень А = 2 та А = 5, також дають значення для α , близькі до 1.
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Рис.  5.7.  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  у 

дифузійно- дрейфовому  наближенні  для  А=  1000.  Різні  точки 

отримані у моделюванні Броунівською динамікою для  А = 2 (згори, 

квадрати);  та  10  (в  центрі,  хрестики)  для  різних  значень  зв'язку  в 

межах  0.1-0.01.  Штриховані  криві  відображають  залежність 

τcorr=α xDEB
2  при  α=1.5 (згори);  α=0.8 (в центрі) та  α=0.3

(знизу). 

Варто  зазначити,  що  формула  (5.26)  приводить  до  досить  великих 

значень  для  часу  кореляцій  для  випадку  слабкоіонізованого  газу  великого 

тиску.  Наприклад,  для  пилової  частинки,  що  знаходиться  у  аргоні  при 
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кімнатній  температурі  при  атмосферному  тиску  з  типовим  значенням 

r DEB≃102 мкм  можна  отримати  tcorr≃10−2 сек .  Це  додатково 

обгрунтовує  застосовність  передемпфованої  Броунівської  динаміки,  яка 

справелива  на  часових  проміжках  t≫m /h  (де  m —  маса  плазмової 

частинки).

Можна  переконатись,  що  вищенаведена  нерівність  справджується  в 

досить  широкому  діапазоні  параметрів,  включаючи  тиск  p≃10−3 атм і 

температуру  k B T≃1 еВ .  Отже,  представлений  вище  і  використаний  у 

дослідженнях  метод  моделювання  Броунівською динамікою,  так  само  як  і 

еквівалентний  йому  ймовірністний  підхід  в  рамках  дифузійно-дрейфового 

наближення, має досить широку область застосовності.

        5.4. Висновки до п'ятого розділу

Сформулюємо  висновки.  На  основі  комп'ютерного  моделювання 

методом  Броунівської  молекулярної  динаміки  та  в  рамках  дифузійно-

дрейфового  наближення  досліджено  статистичні  властивості  флуктуацій 

заряду  макрочастинки  у  слабкоіонізованому  ізотермічному  газі.  Показано, 

що, у межах точності комп'ютерних розрахунків, дисперсія заряду дорівнює 

оберненій  константі  зв'язку  макрочастинка-плазма,  незалежно  від  інших 

параметрів  системи.  Результати  моделювання  показують,  що  кореляції 

флуктуацій 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, узгоджуються між собою та з результатами інших 

авторів, отриманих в рамках теорії Фоккера-Планка.



111

ВИСНОВКИ

В  даній  роботі  виконано  теоретичне  вивчення  явищ,  пов'язаних  з 

зарядкою  та  екрануванням  сильнозаряджених  макрочастинок  у  колоїдних 

розчинах  та  газорозрядній  пиловій  плазмі.  Дослідження  виконано  шляхом 

комп'ютерного моделювання в рамках нелінійної теорії Пуассона-Больцмана, 

на основі моделі обмежених орбіт, шляхом числових експериментів на основі 

молекулярної  Броунівської  динаміки,  та  числового  моделювання  в  рамках 

дифузійно-дрейфового наближення. Отримано наступні нові результати:

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 
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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 

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.

Отримані  результати  є  основою  для  подальшого  розвитку 

фундаментальної  теорії  колоїдної  плазми  та  можуть  бути  використані  для 

створення  та  вдосконалення  плазмових  технологій  щавлення,  нанесення 
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покриттів,  у   розробці  та  виробництві  матеріалів  для  мікро-  та 

оптоелектроніки.

Автор  висловлює  глибоку  подяку  науковому  керівнику  професору 
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Францевича НАН України Картузову Валерію Васильовичу за цінні поради та 
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