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Előzmények és célkitűzések

Számos fizikai rendszer (például szilárdtestek, folyadékok, elektroli-

tok, stb.) modellezhető, mint egymással kölcsönható részecskék összes-

sége. Dolgozatomban olyan új vizsgálati módszereket mutatok be,

amelyek lehetővé teszik az elektromosan töltött, klasszikus sokré-

szecskerendszerek egyes makroszkopikus jelenségeinek mikroszkopi-

kus vizsgálatát.

Értekezésemben az erősen csatolt sokrészecskerendszerek terü-

letén végzett, a poros plazmákhoz szorosan kötődő kutatómunká-

mat ismertetem. Három témakört vizsgálok szimulációs modellek

segítségével: a kétdimenziós poros plazmák komplex viszkozitását

és lassú plasztikus deformációját, valamint a szilárd-folyadék fázis-

átalakulást leíró Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young elmélet

központi jóslatát.

Az első 2D poros plazma kísérleteket a viszkozitás mérésére 2001-

ben Lin I és munkatársai végezték [1]. Azóta számos kísérletet való-

sítottak meg a viszkozitás tanulmányozására. Felismerték 3D poros

plazmák nem-newtoni viselkedését [2], kimutatták a viszkoelaszti-

kus válasz létezését [3], és a viszkozitás hossz skálától való függését

[4]. Kristályos fázis esetén elsődleges relaxációs mechanizmusként a

kristályvonalak csúszását azonosították [5]. A 2D nyírási viszkozitás
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nem-newtoni jellegének megerősítésére csoportunk is végzett kísérle-

teket [6].

A kísérleti erőfeszítések kiegészítésére számos szimulációs tanul-

mány is készült mind 2D, mind 3D rendszerek nyírási viszkozitásának

számolására. A statikus viszkozitás számolása mellett, nagy nyírás

esetén megjósolták a nyírási vékonyodás (shear thining) hatást is [7],

illetve meghatározták 3D Yukawa rendszerekre a komplex viszkozitás

frekvenciafüggését [8].

A fentiek fényében célom a 2D Yukawa rendszerek harmonikusan

oszcilláló nyírásra adott válaszának, komplex viszkozításának mik-

roszkopikus, részecske szintű meghatározása széles tartományú nyí-

rási rátákra és oszcillálási frekvenciákra, mind folyadék, mind szilárd

fázisállapotú rendszerekre.

Az anyagtudományban és a kohászatban kúszás alatt a szilárd

anyagok azon tulajdonságát értjük, hogy mechanikai feszültség ha-

tására lassan, plasztikusan deformálódnak. A polikristályos szilárd-

testek kúszóképességét általában az állandósult, stacionárius defor-

mációsebesség tartományában vizsgálják, a kúszási ráta feszültség-,

hőmérséklet-, illetve szemcseméret-függését analitikus és empirikus

közelítések írják le. Értekezésemben a nagyon kis feszültségek tarto-

mányát vizsgáltam, ahol a deformációsebesség a nyírófeszültség hat-
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ványfüggvénye szerint változik, és hatványkitevője tipikusan egyhez

közeli.

A nagy hőmérsékleten kis feszültségek mellett létrejővő kúszás

mechanizmusát Harper és Dorn fogalmazták meg [9], kúszási me-

chanizmusként a diszlokációs mászást jelölték meg.

Számos vizsgálat történt ezen tartományban a kúszás szemcse-

méretfüggésének meghatározására [10]. A diszlokációk eloszlásának

szimulációjára „diszlokáció hálózat” elméletet dolgoztak ki [11].

Rézen végzett kísérletekkel megállapították az empirikus össze-

függések feszültség, illetve szemcseméret kitevőjét [12]. Megmutat-

ták, hogy magas hőmérsékleten a kis feszültségek tartományában a

feszültség hőmérsékletfüggő [13].

A fentiekkel összhangban célom a lassú nyírásnak kitett 2D Yu-

kawa rendszerek, mint modell anyagok plasztikus deformációjának

mikroszkopikus szintű megértése, továbbá a nyírási ráta, illetve disz-

lokációsűrűség nyírófeszültségtől való függésének meghatározása szé-

les hőmérséklet tartományra, illetve a domináns folyamat felisme-

rése.

A kétdimenziós sokrészecskerendszerek olvadási fázisátalakulása

nyitott kérdés maradt az utóbbi évtizedekben. A szakirodalomban

számos egymásnak ellentmondó tanulmány lelhető fel, melyekben
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különböző típusú fázisátmenetet találtak az olvadási fázisátalaku-

lásra. Napjainkban a nagy részecskeszámú számítógépes szimulációk

általában a KTHNY [14] elméletet támasztják alá, mely a fázisátme-

netet kétlepcsős folyamatként írja le, miszerint a szilárd és folyadék

fázis között létezik egy harmadik, hexatikus, kváziegyensúlyi fázis.

Megjelenése óta ezen elmélet érvényességét számos különböző pár-

potenciállal jellemezhető rendszerre vizsgálták.

A Morse-potenciálok széles tartományára tanulmányozták a po-

tenciál hatótávolságának hatását a 2D olvadásra [15]. Megmutatták,

hogy a nagy hatótávolságú kölcsönhatási potenciálok fontosak a sta-

bil hexatikus fázis kialakulását illetően. Lennard-Jones rendszerek

esetén vizsgálták a matematikailag tökéletes 2D síktól való eltérés

hatását [16] és azt találták, hogy a hexatikus fázis csak azon rend-

szerek esetén észlelhető, melyekben a részecskék elhelyezkedésének a

síkjára merőlegesen csak 0.15 részecskeátmérőnyinél kisebb fluktuá-

ciók vannak.

Az irodalomban található tanulmányok idővonala azt az általá-

nos trendet mutatja, hogy a korábbi tanulmányokban elsőrendű vagy

másodrendű fázisátalakulást észleltek a szimulációkban, de amint a

számítógépek számolási kapacitása növekedett (a 2000. év körül),

a részecskealapú szimulációk inkább a KTHNY elméletet igazolták.
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A folyamatban lévő vita egy lehetséges feloldását Chen és munka-

társai ismertették [17]: munkájukban a 2D Lennard-Jones rendszer

Monte Carlo szimulációja feltárta a hexatikus fázis metastabilis jel-

legét. Ez a diffúziv időskálán működő atomisztikus fázismező (Phase

Field Crystal, PFC) szimulációkat támasztja alá [18], melyek sok-

kal hosszabb időt fednek le, mint a Monte Carlo vagy a Molekuláris

Dinamikai módszerek .

A fentiekkel összefüggésben célom 2D rendszerek esetén az olva-

dási fázisátalakulás során a szilárd és folyadék fázisok között levő

egyensúlyi hexatikus fázis létezésének, illetve annak valódi egyensúlyi

jellegének igazolása vagy cáfolása.

Alkalmazott módszerek

Az erősen csatolt kétdimenziós poros plazma rendszereket szamító-

gépes modellezés segítségével vizsgáltam. Ilyen rendszerek szimulá-

ciójához két alapvető módszer áll rendelkezésre: a Metropolis Monte

Carlo szimuláció és a molekuláris dinamikai szimuláció. Doktori mun-

kám során a molekuláris dinamikai szimulációt használtam, mivel ez

a rendszer időbeni megfigyelésére alkalmas módszer.

A szimuláció segítségével a részecskék közti párkölcsönhatás is-

meretében, a mozgásegyenletek integrálásával a részecskék időbeni
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mozgását (pályáját, helyzetét, sebességét) követhetjük. Az általam

vizsgált tulajdonságok vizsgálatára kidolgozott szimulációk a rend-

szer fejlődését leíró mozgásegyenletekben, illetve ezen egyenletek meg-

oldási algoritmusában, módszereiben különböznek.

Új tudományos eredmények

A munkám során elért új tudományos eredményeket az alábbi tézis-

pontokban foglalom össze:

1. Nemegyensúlyi molekuláris dinamikai (NEMD), illetve Langevin

dinamikai (LD) szimulációs modellt dolgoztam ki kétdimenziós,

Yukawa párkölcsönhatással jellemezhető sokrészecskerendszerek

harmonikusan oszcilláló nyírásra adott válaszának meghatározá-

sára. Kis nyírás esetén kapott eredményeimet a korábbi 3D szimu-

lációk eredményeivel, valamint 2D poros plazma kísérletek ered-

ményeivel összehasonlítva ( azaz (i) alacsony frekvenciák esetén

a viszkozitás értékének a nyírási rátától való függése, és (ii) köze-

pes nyírások esetén a viszkozitás frekvenciafüggése) igazoltam a

modell helyességét. Összehasonlítva a NEMD és LD szimulációk

eredményeit erős és kisfrekvenciás nyírások esetén, megállapítot-

tam, hogy a globális termosztát (NEMD szimulációk) alkalmazása

alacsony frekvenciákon nem célravezető [TF1, TF4].
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2. A NEMD és LD szimulációs vizsgálatok során új jelenségeket ta-

láltam: (i) erős és nagyfrekvenciás nyírásnál a viszkozítás egy új-

fajta, nem-monoton változását, (ii) közepes nyírások mellett ma-

ximális energia abszorpciót, (iii) a rendszer hullámdiszperziós re-

lációjában fellépő platófrekvencia közelében erős kollektív gerjesz-

téseket, (iv) nagy nyírási ráták és alacsony frekvenciák mellett a

rendszer stukturális anizotrópiáját figyeltem meg [TF1, TF4].

3. LD modellt fejlesztettem 2D Yukawa rendszerek lassú plasztikus

deformációjának vizsgálatára. Összehasonlítva a modell eredmé-

nyeit az irodalomban talált eredményekkel, illetve csoportunk ko-

rábbi kísérleti eredményeivel, igazoltam a modell helyességét. A

szimuláció segítségével, a rendszer mikroszkopikus jellemzőinek

(részecskék helyzete, sebessége, diszlokációk) ismeretében megha-

tároztam az eddig csak kísérleti megfigyelések alapján megálla-

pított empirikus összefüggéseket a nyírási ráta és nyírófeszültség,

valamint a hibaarány és a nyírási ráta makroszkopikus jellemzők

között [TF2].

4. Mikrokanonikus sokaságot, illetve Gibbs kanonikus sokaságot meg-

valósító molekuláris dinamikai szimulációs modellt dolgoztam ki

az olvadási fázisátalakulás Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-

Young (KTHNY) elméletének vizsgálatára. Megmutattam, hogy
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a szilárd és folyadék fázist elválasztó hexatikus fázis egy metasta-

bilis fázis, és elég hosszú időt hagyva a rendszer termalizálására

ez a fázis eltűnik. Továbbá azt is megmutattam, hogy szimulációs

vizsgálatokban nem elég a rendszer méreteit kiterjeszteni, a méret

növelésével a termalizációs időt is szükséges növelni [TF3].
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