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1. Bevezetés

Folytonos közegek tanulmányozása során hamar rájöttek, hogy az egyensúlyi

állapot felé haladva, küls® kényszerek hiányában, a rendszerekben jelentkez®

inhomogenitások általában csökkennek, a rendszerek relaxálnak. Ezen jelen-

ség legegyszer¶bb, lineáris leírására használhatjuk az anyagfügg®, de annak

állapotától független transzport együtthatókat. Ezen transzport együtthatók

teremtenek kapcsolatot a közegben lév® gradiensek, és az ezek hatására fel-

lép® áramok között. Leggyakrabban meg�gyelt transzport folyamatok: (1) a

di�úzió, amely s¶r¶ség-gradiens hatására fellép® anyagáramlás, (2) a h®vezetés,

amely h®mérséklet-gradiens hatására jelentkez® energiaáramlás, és (3) a viszkoz-

itás, amely a mechanikai nyírás hatására fellép® momentumáramlás. Természete-

sen az anyag atomi szerkezetének felfedezése után a transzport jelenségek tanul-

mányozása is új, statisztikus �zikai alapokra helyez®dött, ahol megjelentek az

egyensúlyi �uktuációk, valamint kapcsolatot kellett teremteni az atomok és

molekulák (amelyek az itt vizsgált energiákon állandónak és bels® szerkezet nélkü-

linek tekinthet®k) mikroszkopikus mozgása és a makroszkopikusan meg�gyelt

viselkedés között.

Jelen disszertációban a fent említett transzport folyamatok közül a viszkozitás-

sal foglalkozom. Annak a lehet®ségét vizsgálom, hogy poros plazma kísérletekkel

hogyan lehet mikroszkopikus szinten tanulmányozni általában az anyagok viszkoe-

lasztikus viselkedését az id®ben periodikusan változó nyíró hatás frekvenciájának

függvényében.

A 2. fejezetében röviden ismertetem az er®sen csatolt sokrészecske-

rendszerekr®l és a poros plazmákról a dolgozat szempontjából lényeges tudni-

valókat, a 3. fejezetben bemutatom valós anyagoknál alkalmazott rheológia sza-

kterület alapjait és a terület korábbi eredményeit. Ezt követ®en, a 4. fejezetben

bemutatom az általam továbbfejlesztett és alkalmazott kísérleti berendezést és

eljárást. Az 5. fejezetben bemutatom a kísérleti eredményeket, majd a 6. fe-

jezetben összefoglalást és kitekintést adok.
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2. A plazmák és er®sen csatolt rendszerek

Plazmának nevezzük az olyan anyagállapotot, amikor a rendszerben jelent®s

mértékben jelen vannak szabad (delokalizált) elektromos töltéshordozók, és ezek

alapvet®en hozzájárulnak az anyag tulajdonságainak kialakításához. Leggyakrab-

ban a plazma ionizált gáz, amelyben ionok és elektronok szabadon mozognak.

A látható Világegyetem atomos anyagának 99% -át alkotja. A plazmák széles

körben kerülnek tudatosan alkalmazásra napjainkban, hiszen modern energia

takarékos fényforrások, lapos kijelz®k, gázlézerek mind közvetlenül hasznosítják

annak fényemittáló hatását. Ezeken túl, pl. a mikroelektronika iparban kerül-

nek alkalmazásra, ahol a szilícium hordozók mikrolitográ�ai megmunkálása

(vékonyréteg leválasztás, maratás, stb.) technológiai plazmák felhasználásával

történik. Napjainkban a plazmakutatásnak komoly lendületet adnak a fejl®d®

numerikus leírások, és az elérhet® számítási kapacitás.

2.1. Plazmák tulajdonságai

Az univerzumban el®forduló plazmaállapotok széles skálán jelen vannak.

S¶r¶ségük és h®mérsékletük is igen széles (közel 30, illetve 9 nagyságrendnyi)

skálán mozoghat. Az 1. ábrán tüntettem fel ezen paraméterek terében az legis-

mertebb plazmajelenségeket és kutatási területeket.

A plazmák legtöbb esetben a klasszikus �zika módszereivel leírhatóak, azon-

ban a nagy h®mérséklet¶ és/vagy s¶r¶ség¶ rendszereknél már relativisztikus- és

kvantumközelítések alkalmazása szükséges. Az általunk tárgyalt rendszereknél

azonban ez utóbbiakra nem lesz szükség, azonban olyan rendszereknél, ahol a

részecskék közötti távolság már összemérhet® a kvantummechanikai méretükkel

ez szükséges (pl. Neutroncsillagok belsejében). Klasszikus plazmák csopor-

tosíthatók a töltéshordozókra jellemz® csatolás er®sségének alapján, amelyet

hagyományosan a Coulomb csatolási paraméterrel mérünk. A Coulomb csatolási

paraméter megadja a rendszerben az átlagos (a Coulomb párkölcsönhatásból

ered®) potenciális és a h®mozgásból ered® átlagos kinetikus energiák arányát,

de�níciója:
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1. ábra. Az univerzumban el®forduló néhány plazma elhelyezkedése az elektron-

s¶r¶ség (n) - h®mérséklet (T ) térben [2]. A �Γ = 1� -el jelzett vonal választja el

az er®sen csatolt (jobb oldal) plazmákat a gyengén csatoltaktól.

Γ =
1

4πε0

q2

akBT
, (1)

ahol q a részecskék töltése, melyet általában q = Z ∗ e alakban adunk meg (e

az elemi töltés Z pedig a töltésállapot), kB a Boltzmann-állandó, T a h®mérsék-

let a pedig a részecskék átlagos távolsága. Ez utóbbit kristályos rendszerekben

gyakran a rácsállandóval helyettesítik, de a mi esetünkben a Wigner-Seitz sug-

arat használjuk (aWS), amely alkalmazható folyadék fázisban is. Az aWS értékét a

részecskes¶r¶ségb®l (n) határozzuk meg, mégpedig oly módon, hogy kiszámoljuk

az egy részecskére jutó térrészhez tartozó sugarat.

3D : aWS =

(
3

4πn

) 1
3

(2)
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2D : aWS = (2πn)−
1
2 (3)

2.2. Er®sen csatolt rendszerek

A csatolási paraméter alapján a plazmákat két csoportra, er®sen (Γ > 1) és

gyengén (Γ < 1) csatolt rendszerekre oszthatjuk. Az 1. ábrán látható vonal

Γ = 1-nél található. A gyengén csatolt rendszerek leírására általában hidrodi-

namikai módszerek használhatóak. Az er®sen csatolt rendszereknél már a részec-

skék közötti közvetlen kölcsönhatás dominál, az elméleti leíráshoz teljes kinetikai

leírásra lenne szükség. A rendszer egy kölcsönható soktestproblémát valósít meg.

Mint ahogy azt az 1. ábrán is láthatjuk, a természetben extrém csillagászati

körülmények között találkozunk er®sen csatolt plazmákkal, ahol a nagy gravitá-

ciós nyomás hatására rendkívül nagy s¶r¶ségek alakul ki. Ilyen körülmények

között az atomok (óriásbolygók esetén H és He, fehér törpék esetén C és O, míg

neutroncsillagok köpenyében Fe) nyomás-ionizáció hatására teljesen ionizálód-

nak, az elektronok degenerálódnak és egy közel homogén semlegesít® hátteret

képeznek. Az ilyen rendszerek elméleti leírására alkalmas az ú.n. �egykompo-

nens¶ plazma modell�, amelyben csak a nehezebb (ion) részecskék mozgását írjuk

le explicit módon egymás között Coulomb taszítást feltételezve. A semlegesít®

hátteret homogénnek, izotrópnak és statikusnak tekintjük. Polarizálható háttér

esetén az egykomponens¶ plazma modell továbbra is alkalmazható, amennyiben

�gyelembe vesszük a háttér árnyékoló hatását, és a tiszta Coulomb párpotenciált

helyettesítjük annak exponenciális lecsengéssel kiegészített változatával, a Debye-

Hückel potenciállal [3], amelyet hagyományosan Yukawa potenciálnak nevezünk:

Uij =
qiqj
4πε0

e
−
|ri−rj |
λD

ri − rj
(4)

ahol λD a Debye-hossz, amely az árnyékolásra jellemz® karakterisztikus távol-

ság. Nagyságát az hátteret alkotó töltéshordozók (tipikusan elektronok) s¶r¶sége

és h®mérséklete határozza meg (klasszikus esetben):
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λD =

√
ε0kBTe
e2ne

(5)

A továbbiakban egy általánosabb, dimenzió nélküli mennyiséget képzünk az

úgynevezett Yukawa paramétert: κ = aWS/λD.

Er®sen csatolt plazmára a legáltalánosabb példaként a fémek szolgálnak. Itt

a nagy tömeg¶ atomok kristályrácsba rendez®dnek, és az ezt kitölt® elektronfelh®

adja az árnyékoló hátteret (ebben a példában Γ ≈ 103). A fémek vizsgálatánál

azonban az elektronmikroszkópos rendszereknél nagyobb tér és id®beli felbontást

nem tudunk jelenleg elérni. Azonban poros plazmakristály létrehozásával egy

sokkal nagyobb méret¶, ám az eredeti rendszerhez nagyon hasonló, könnyebben

tanulmányozható rendszert kapunk.

2.3. Poros plazmák

Poros vagy komplex plazmának nevezzük azokat a rendszereket, melyekben a

kisülésben résztvev® atomok mellett mikroméret¶ porrészecskék találhatóak. A

kisülés elektron- és ionáramából és az ebben feltölt®d® porrészecskékb®l álló kom-

plex rendszert nevezzük poros plazmáknak. Ezekre találhatunk példát akár a

természetben is. A Szaturnusz gy¶r¶jét alkotó porfelh®ben a Voyager ¶rszondák

felvételei segítségével fedeztek fel olyan komplex rendszereket, amelyeket a bolygó

és a holdak gravitációja nem magyarázott. Kiderült, hogy a �spoke�-oknak el-

nevezett jelenséget elektromosan töltött por sajátos tulajdonságai okozzák. A

fels®bb légkörben elhelyezked® jégkristályok fotoionizáció hatására alakítanak ki

hasonló rendszert [6]. Laboratóriumban poros plazmákat úgy állítunk el®, hogy

gázkisülésbe mesterségesen szórunk porszemcséket. Ez utóbbi jelenség leírásával

foglalkozok a továbbiakban.

1986-ban H.Ikezi [4] jósolta meg elméletileg, hogy az elektromos gázkisülésbe

szórt porszemcsék az elektronáramból nagy negatív töltésre tesznek szert, és ezért

a kialakuló taszítás hatására kristályrácsba rendez®dnek. Az els® kísérleti vizs-

gálatokat a Max Planck intézetben végezték 1994-ben [7]. Komplex plazmák létre-

hozására általában 1 − 10µm átmér®j¶ szabályos szemcséket, a kisüléshez pedig
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2. ábra. Laboratóriumban létrehozott poros plazmakristály felülnézeti képe, a hely-

meghatározó program futtatása után. A pontok a porrészecskék tömegközéppontjait

jelölik. Jól látható a hexagonális rácsszerkezet, és a rácshibák jelenléte.

Ar, Ne vagy Kr gázt használnak, 1-100 Pa nyomás mellett. A vákuumkamrában

elhelyezkedik egy lapos vagy homorú elektróda, melyre 1-10 W teljesítmény¶

rádiófrekvenciás generátort kapcsolnak. A porrészecskék Q = 103 − 104e töltést

vesznek fel. A feltöltött részecskék a katód átlagtere és a gravitációs er® között

egy (a katóddal párhuzamos) síkban találnak egyensúlyt, ahol a kölcsönös taszítás

hatására hexagonális kristályrácsba rendez®dnek. A 2.ábrán láthatunk egy képet

a KFKI-SZFKI laboratóriumában létrehozott kétdimenziós poros plazmakristá-

lyról. Ha a kísérletet alacsony gravitáció mellett végezzük el három dimenziós

szerkezeteket (FCC és BCC rács) kaphatunk. Ilyen kísérletek jelenleg is folynak

az ISS ¶rállomáson [8].

3. Reológia és komplex viszkozitás

A reológia tárgya azon áramló folyékony, és - speciális körülmények között - szilárd

anyagok, melyek nem csak elasztikusan deformálódnak. Olyan komplex struk-

túrák tartoznak ide, mint a különböz® szuszpenziók, polimerek, sokfajta étel,

de például a testnedvek és sok más biológiai anyag is. Ezen anyagok áramlásá-

nak karakterisztikája nem jellemezhet® csupán a h®mérsékletfügg® viszkozitás-
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sal. Például a kecsapot a polcról levéve ha önteni próbálunk, nagyon lassan

folyik. Azonban, ha megütögetjük az üveget, már sokkal könnyebben jön ki az

bel®le. A reológia egyesíti a nem-Newtoni folyadékok hidrodinamikájának, és

plasztikus anyagok mechanikájának látszólag független területeit. A kapcsolatot

az adja, hogy mindkét terület anyagai képtelenek statikus egyensúlyban elviselni

a nyírófeszültséget. Ebben a tekintetben a plasztikus anyagokat is folyadék-

nak tekinthetjük. A reológia egyik feladata, hogy empirikusan leírja a defor-

mációk és feszültségek közti kapcsolatot. A másik pedig hogy megteremtse az

ezek méréséhez szükséges eszköztárat a kontinuum mechanika alapján.

Általánosságban folyadéknak a viszkózus, fémnek az elasztikus viselkedés¶

anyagokat nevezzük. Egy pontosabb megközelítés, ha a hosszú és rövid id®skálán

való viselkedésüket �gyeljük. Amennyiben az anyag a rajta alkalmazott defor-

mációknak enged, majd ellenáll (tehát növelni tudjuk a diszlokációs¶r¶séget)

szilárd, ha azonban az anyag ellenállása nem változik, tehát az anyagáramlás

folytonos, folyadékkal van dolgunk. Rövid id®skálákon elasztikus, viszkózus, és

viszkoelasztikus felosztást alkalmazhatunk. Ha az alkalmazott feszültséggel a

deformációs ráta n® lineárisan akkor tisztán viszkózus, amennyiben a deformá-

ciós sebesség, tisztán elasztikus viselkedésr®l beszélünk. Amennyiben az el®z®

mennyiségek egyikének id®beli változása sem követi az alkalmazott feszültséget,

viszkoelasztikus anyaggal van dolgunk. A viszkozitás energiadiszipáló folyamat,

míg az elaszticitás energiát tárol.

A plasztikus anyagok alacsony nyomás alatt szilárd tulajdonságokat mutat-

nak, azonban egy bizonyos szint felett már folyadékként viselkedhetnek. Egyes

nem-Newtoni folyadékokban ennek ellenkez®jét �gyelhetjük meg: alacsony ny-

omáson folynak, ám magasabb értékeknél szilárd tulajdonságokat mutatnak.

3.1. Komplex viszkozitás

Viszkoelasztikus tulajdonságokat mutató anyagoknál vizsgálhatjuk a harmoniku-

san oszcilláló nyírófeszültség mellett fellép® viselkedést. Az ezt jellemz® frekveni-

cafügg®, viszkozitás dimenziójú mennyiséget nevezzük komplex viszkozitásnak.
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η∗(ω) = η′(ω)− iη′′(ω), (6)

ahol η∗ a komplex viszkozitást, ω a nyírás frekvenciáját, η′ a dinamikus viszkoz-

itást, η′′ pedig a fázistolt viszkozitást, vagyis az elaszticitást jelöli. A statikus

viszkozitás (η(0) = η′(0)) konstans áramlásoknál releváns és nem használható

gyors áramlásváltozások, vagy kis méretskálák esetén.

3.2. Komplex viszkozitás poros plazmákban

Az er®sen csatolt Coulomb és Yukawa rendszerek transzporttulajdonságainak

vizsgálata nagy érdekl®dést váltott ki az elmúlt évtizedekben. Ezen rendsz-

erek statikus nyírási viszkozitására jellemz®, hogy minimum értékkel rendelkezik

meghatározott h®mérsékleten (csatolási paraméternél). Ez a minimum a viszkoz-

itást meghatározó kinetikus és potenciális jellemz®kb®l következik, melyek a

h®mérsékletváltozás hatására ellentétesen változnak.

Az oszcilláló nyírásra érkez® választ a molekuláris szint¶ kölcsönhatások és az

impulzus-transzport határozza meg. Poros plazmákban mikroszkopikus szinten

rövid id®skálán a részecske ugyanazon szomszédaikhoz csatolódnak, és ez id®

alatt a zavar után az eredeti állapotukba térnek vissza, elasztikus viselkedést

tapasztalhatunk. Hosszabb id®skálákon a termikus mozgás miatt egy részecske

kiléphet az eredeti kristályban elfoglalt helyéb®l, irreverzíbilisen megváltoztatva

helyzetét. Ezt nevezzük viszkózus viselkedésnek, az anyag megfolyik.

3.2.1. Állandó nyírási viszkozitás kísérleti vizsgálati módszere

A poros plazmák állandó nyírási viszkozitását, vagyis η(0)-t már ismerjük [9].

A cikkben részletesen leírják a vizsgálati módszert, melyek alapul szolgálnak a

saját méréseink kiértékeléséhez. A plazmakristály síkjában tartott lézersugár

fénnyomása er®t fejt ki a részecskékre, így folytonos anyagáramot kelthetünk

benne. Ha két ilyen lézernyalábot a kristály síkjára és egymással párhuzamosan

helyezünk el, ellentétes nyírást létrehozva, a két nyaláb között jellegzetes sebesség-

pro�l alakul ki, ahogyan azt a 3.ábra is mutatja. Mint látható az alkalmazott
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nyírólézer er®sségét®l, tehát a nyíróteljesétménnyel arányos lesz az eloszlás negatív

és pozitív csúcsa. Ami ez alapján a viszkozitáshoz vezet minket, az a két csúcs

közötti átmenet alakja. A sebességpro�lt a kontinuum közelítéssel modellezzük,

a Navier-Stokes egyenletet felhasználva, számbavéve a gázzal való súrlódást.

∂v

∂t
+ (v∇)v = −ρ−1∇p+

η

ρ
∇2v +

[
ζ

ρ
+

η

3ρ

]
∇(∇ · v)− νdv, (7)

ahol a paraméterek, melyek a szuszpenziót reprezentálják v, p, ρ, η és ζ, vagyis

a sebesség, nyomás, felületi tömegs¶r¶ség és (dinamikus) nyírási viszkozitás és

másodlagos viszkozitás, valamint νd a gázzal való súrlódást jelenti. A ζ/ρ arány

a kinematikus viszkozitás amely megegyezik 2D és 3D rendszerekben. Az áramlás

szimmetriája miatt ∂/∂x = 0 és vy = 0. Így az egyenlet az alábbira egyszer¶södik

stacionárius esetben:
∂2vx(y)

∂y2
− νdρ

η
vx(y) = 0, (8)

valamint p = const. Megoldva a (8) egyenletet egy elméleti sebességpro�lt ka-

punk:

vthx (y) =
(V1 + V2e

2αh)eαy − (V2 + V1e
2αh)eαy

e3αh − e−αh
, (9)

ahol α =
√
νdρ/η, 2h pedig a lézernyalábok közti távolság. A határfeltételek

vx(−h) = −V1 és vx(h) = V2, ahol V1 és V2 a kapott pro�l csúcsai.

A szimmetrikus nyírásnak köszönhet®en, mivel V1 = V2 = V , az elméleti pro�l

az alábbiként egyszer¶södik:

vthx (y) = V
sh(αy)

sh(αh)
(10)

Itt �gyelmen kívül hagytuk a η/ρ térfüggését és így elhanyagoltuk a h®mérsék-

leti gradiensb®l adódó nyíróer®t. Ahogy ν → 0, egyenletünk megoldása egy

lineáris sebességpro�lhoz közelít. A gáz súrlódása adja azon stacionárius sebesség-

pro�lokat, melyek meredeksége a viszkozitástól függ. Így lehet®ségünk nyílik

kiszámolni a viszkozitást a pro�lokból, amennyiben νd ismert. A görbékre való

illesztés során a kísérletileg meghatározott V1, V2 értékekkel illeszthetünk az α

szabad paraméterrel. Ezután számolható a η/ρ = νdα
−2 kinematikus viszkozitás,

ahol az Epstein gáz súrlódási együtthatót (νd = 0.87s−1) helyettesíthetjük [?].
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3. ábra. Az y tértengely függvényében mért abszolút sebességeloszlás, több külön-

böz® nyíróteljesítmény mellett. Az adatsorok 256 kép mélységi átlagolásából és az

y tértengely felosztásán belüli dobozok átlagolásából származnak. A pontsorokra

jól illeszkedik a (9) egyenletben kifejezett pro�l. [9]

Az eredményeken láthatjuk, hogy a 70 < Γy < 100 tartományon veszi fel mini-

mum értékét a viszkozitás. Észrevehetjük még, hogy a 70 < Γy < 700 szakaszon a

viszkozitás nem függ er®sen Γy értékét®l, amely visszaigazolja a h®mérsékleti gra-

diens �gyelmen kívül hagyásának jogosultságát. Az áramlásra jellemz® Reynolds

szám R = V1h/(µ/ρ) = 0.7 − 17. Ilyen alacsony értékek a lamináris áramlásra

jellemz®ek, így ezt a közelítés is megengedhet®.

3.2.2. Komplex viszkozitás korábbi kutatásai

Háromdimenziós folyadékállapotú komplex plazma komplex viszkozitását sz-

imulációs módszerrel mérték [12]. Ezek során többféle módszert alkalmaztak

a rendszer modellezésére. Az egyensúlyi molekuladinamikai szimuláció (EMD)

stabil állapotú rendszert vesz, ahol mikroszkopikus �uktuációkat használtak a

viszkozitás számolására. A nemegyensúlyi molekuladinamikai szimulációkban

(NEMD) alkalmaztak egy oszcilláló nyírást a szimulációs doboz határain, így

a viszkozitás meghatározható a rendszer válaszából.

A viszkozitás a nyíró feszültségb®l ébred, amelyet a P nyomástenzor diagonáli-
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4. ábra. A kinematikus viszkozitás η/ρ látható a nyírófeszültség (bal) és a Γy

csatolási paraméter (jobb) függvényében. Láthatjuk a jól behatárolható minimu-

mot 70 < Γy < 100 környékén. [10]

son kívül es® elemei reprezentálnak. Hogy meg�gyelhessük a viszkozitás frekven-

ciafüggését, megengedjük, hogy a nyomástenzor id®ben változzon. Így a ny-

omástenzor fontos tagjait a következ®képp kapjuk:

Pxy =
N∑
i=1

{mvxy −
1

2

N∑
j 6=i

xijyij
rij

∂Φ

∂rij
}, (11)

ahol N a részecskeszám, rij = | ~rij| = |~ri − ~rj| = |(xij, yij)|, Φ pedig a már

korábban említett Yukawa kölcsönhatás [3] . A két szimulációs módszerben a

fenti értékek meghatározása különböz®képp történik.

A poros plazmakristály mozgásegyenletében a részecskekölcsönhatás Yukawa-

kölcsönhatást követ. Az EMD szimulációban a részecskék mozgásegyenlete:

m
d~vi
dt

= −Q
N∑
j 6=i

∇Φij, (12)

ahol Φij a bináris Yukawa kölcsönhatási potenciál hatása az i részecskére a

j részecske által. Itt nem alkalmaztak küls® nyíróer®t. A szimuláció egy pe-

riodikus határfeltétellel ellátott L élhoszúságú dobozra történt. A részecskék
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random lehelyezése után az id®t léptetve rögzítjük a pozíciókat és sebességeket.

A kapott adatsorokat az (11) egyenlet segítségével elemezzük, meghatározva

Pxy(t), Pxz(t), Pyz(t) értékeket. Ezután kiszámoljuk a nyírófeszültség autokor-

relációs függvényét:

Cη(t) = 〈Pxy(t)Pxy(0)〉 (13)

A rendszer szimmetriáját kihasználva ha kiszámoljuk a többi átlón kívüli elemre

a Cη(t)-t és átlagolunk, növelhetjük a jel/zaj arányt.

Ezután számolható a komplex viszkozitás (6) a Cη(t) függvényb®l, az ál-

talánosított Green-Kubo relációt felhasználva [14], ahol a szokásos id®függés

helyett a frekvenciafüggésre vagyunk kíváncsiak, így Cη(t)-n egyúttal Fourier-

transzformálást is végzünk:

η(ω) =
1

V kT

∫ ∞
0

Cη(t)e
iωt dt, (14)

ahol V = L3 a szimulációs doboz térfogata. Itt a gyakorlatban a végtelen

integrációs határt egy végessel helyettesítjük. Felismerve, hogy Cη(t) elméletileg

csak pozitív értékeket vesz fel, azonban nagy id®értékeknél már zérus körül �uk-

tuál a rendszer véges mérete miatt, így az integrálás fels® határának Cη(t) els® x

tengellyel való metszéspontját választjuk.

Az NEMD metódusnál a nyírást a homogén nyírási algoritmussal generálták

[14]. A szimulációs doboz két ellentétes oldalán ellentétes irányú nyíróer®t viszünk

a rendszerbe. Így a mozgásegyenlet:

dri
dt

=
p̃i
m

+ γyix̂,
d̃pi
dt

= Fi − γp̃yix̂− αp̃i, (15)

ahol p̃ = (p̃x, p̃y) a részecskék önálló momentuma, x̂ az x irányú egységvektor, α

pedig a Gauss termosztát szorzó. Statikus értékekre (ω = 0) a módszer visszaadja

a statikus viszkozitást, amelyet η = −〈Pxy/γ〉 képlettel a t → ∞ határesetben

kapunk .

Az η frekvenciafüggésének számolásakor �gyelembe kell vennünk a nyíróer®
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id®függését, így:

γ(t) = γ0 cos(ωt). (16)

Mivel γ(t) értéke harmonikusan oszcillál, a kapott nyírási feszültség is pe-

riodikus függvénye lesz az id®nek. A komplex η számolása az (6) egyenletb®l

3 lépésben történik. Els®ként kiszámoljuk a |η(ω)| modulust, mint Pxy(t) har-

monikus amplitúdójának és az alkalmazott nyírás γ0 amplitúdójának hányadosát.

Pxy amplitúdóját egyszer¶en mérhetjük a mérés során kapott értékekb®l. Ezután

kiszámoljuk −Pxy(t) fáziseltolását −Pxy(t) és az alkalmazott nyírás keresztkor-

relációjából. Ez a fázis lesz η komplex fázisa is. Harmadik lépésként η modu-

lusából és fázisából megkapjuk η komplex értékét.

5. ábra. A szimulációkból kapott komplex viszkozitás η(ω) = η′(ω)−iη′′(ω) értékek,

a frekvencia (Hz) függvényében. Az ábrák két Γ csatolási paraméter mellett mu-

tatják a valós η′(ω) és komplex módusok η′′(ω) viszonyát. A folytonos vonalak az

EMD, míg a gömbök és háromszögek a NEMD szimulációból kapott értékeket jelö-

lik. A csillagok a NEMD szimuláció η(0) értékeit ábrázolják, az összehasonlítás

céljából. [12]

A szimulációk eredményeképpen betekintést nyerhetünk a η(ω) komplex

13



viszkozitás frekvenciafüggésébe, valamint láthatjuk a η′(ω) valós rész és a η′′(ω)

komplex rész viszonyát. Az eredmények ábrázolását a 5. ábrán láthatjuk.

3.3. A Maxwell anyagmodell

6. ábra. A Maxwell-anyagmodell szemléltetése. Az ábrán a két gömb két részecskét

jelképez, melyeket egy dugattyú (viszkozitás) és egy rugó (elaszticitás) jelképez. Az

anyag minden szomszédos részecskéje között fennáll ez a kapcsolat.

A Maxwell anyag [15] egy olyan modell ami a fémek és nem-Newtoni

folyadékok viszkoelasztikus tulajdonságainak modellezésére alkotta névadója

1876-ban. Ebben a modellben az anyag részecskéi közti kapcsolatot egy sorba

kötött tisztán viszkózus dugattyú és egy tisztán elasztikus rugó alkotja, ahogyan

az a 6. ábrán látható. A rendszer viselkedését az alábbi egyenlet írja le:

1

E

dσ

dt
+
σ

η
=
dε

dt
, (17)

ahol E a rugóra jellemz® Young modulus, η az anyagi állandó a viszkozitásra,

σ a deformáció, ε pedig a feszültség. Ebben a modellben tehát a dugattyút New-

toni folyadékként, a rugót pedig a Hooke törvényen keresztül írjuk le. A rendszer

válaszát az általunk vizsgált frekvenciájú nyírásra, az úgynevezett komplex di-

namikus modulus írja le:

E∗(ω) =
1

1
E

+ i
(ωη)

=
Eη2ω2 + iωE2η

ω2η2 + E2
(18)

Szétválaszthatjuk az egyenletb®l a viszkózus (valós) és elasztikus (képzetes)

tagokat:
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E1(ω)

E∗(ω)
=

Eη2ω2

ω2η2 + E2
(19)

E2(ω)

ηω
=

E2ηω

ω2η2 + E2
(20)

A fenti mennyiségek képzik a dimenziótlanított elasztikus modulust (20) és

a dimenziótlanított viszkózus modulust (19). A 1Hz < ν < 5Hz tartományon

ábrázolva a fenti mennyiségeket a 7. ábrán láthatjuk). A frekvencia növekedtével

a viszkózus tag lecseng, míg az elasztikus tag meger®södik. A modell eredményeit

összevetve a [12] szimulációs eredményeivel szembet¶n® a hasonlóság.

7. ábra. A (18) egyenletb®l kapott relatív mennyiségek változása a dimenziómentes

frekvencia λω függvényében. A kék egyenesen (19), míg a sárgán (20) látható.
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3.4. A diplomamunka célkit¶zései

• Megérteni a téma plazma�zikai hátterét és kísérleti gyakorlatot szerezni a

KFKI-SZFKI Lézer�zikai osztály laboratóriumának poros plazma kísérletén

• A kísérletet továbbfejleszteni, hogy alkalmas legyen a plazmakristály kom-

plex viszkozitásának mérésére, ehhez a feldolgozást végz® programokat

megírni, a meglév®ket továbbfejleszteni

• A megismert kísérleti és szimulációs módszerek eszköztárának és ered-

ményeinek felhasználásával a poros plazma komplex viszkozitásának

feltérképezése, majd ennek alapján megtudni, hogy rendszerünk alkalmas e

a kétdimenziós kristálysíkok viselkedésének modellezésére

• A szakirodalom és a kapott adatok összevetése a jöv®beni pon-

tosabb kalibrálás és el®nyösebb kezd®feltételek, vizsgálati tartományok

meghatározásához, az eredmények publikálható formába öntéséhez

16



4. Módszer

4.1. Berendezés

Az SZFKI Lézer�zikai osztály laboratóriumában épített kísérleti kamra vázlata a

8. ábrán látható. A kísérlethez szükséges kb. 1 Pa nyomást a két körös (rotációs

és turbó) szivattyú biztosítja. A kamra oldalán és tetején lév® üvegfalak a meg�-

gyel® kamera és a megvilágító- és nyírólézerek hozzáférését biztosítják. A kamra

oldalából kiálló cs®ben egy fémrúd végén található egy sz¶r®vel ellátott tégely

amelyben a porszemcsék találhatóak. Az adagolásuk így egyszer¶bb, hiszen egy

er®s mágnes segítségével a kamrán kívülr®l irányíthatjuk a rudat. Az RF generá-

torhoz kötött elektróda kerek felület¶, a poros plazma összetartásához szükséges

inhomogén teret a falveszteségb®l adódó enyhe töltéstöbblet adja.

8. ábra. A kísérleti vákuumkamra alapösszeállításának vázlata

Els® lépésként kioldjuk a biztonsági szelepet, majd bekapcsoljuk a vákuumot

biztosító szivattyúkat, megvárjuk míg a rendszer nyomása stabilizálódik.Ezután

az tartályból a tartály és a kamra közti lezárt vezetékbe kis mennyiség¶, 99,996%

tisztaságú Ar gázt engedünk majd azt visszazárjuk. A gázadagoló szelepet

óvatosan megnyitva utat engedünk az Ar-nak a kamrába, majd a t¶szelep segít-

ségével stabilizáljuk a nyomást a 0.5 < P < 10Pa tartományban. A tartály ki- és

beáramlási �uxusának beállítása hosszan tartó folyamat, ám fontos, mivel többek

közt a kamra nyomása is befolyásolni fogja a plazmakristály lebegési magasságát.
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Ha ezzel megvagyunk bekapcsoljuk a katódra kötött 5W teljesítmény¶ RF gen-

erátort, így létrehozva a kisülést. Ezután a poradagoló kart a mozgatómágnes

segítségével a katód közepe fölé pozicionáljuk, majd -akár egy apró sószóróból-

port adagolunk a kisülésbe. Szabad szemel is jól meg�gyelhet®, ahogy a porrészec-

skék az egyensúlyi magasság körül oszcillálva lassan vertikálisan stabilizálódnak,

majd kristályrácsba rendez®dnek. Az ekkor kapott poros plazma még nem áll

készen a mérésre, hiszen az adagoló tartályban összetapadt és a kicsivel eltér®

tömeg¶ részecskék a kívánt magasságnál lejjebb találnak egyensúlyt, és mivel

a kristály részecskéinek összességéhez képest kevesen vannak nagy sebességgel

"száguldoznak"' ebben az alacsonyabb térrészben, folyamatosan perturbálva a

kristályt. Ezeket a részecskéket úgy tudjuk kiküszöbölni, ha rövid t < 0.1s id®re

ki, majd újra visszakapcsoljuk az RF generátort. Ekkor a porszemcsék a katódra

zuhannak, majd a taszítás miatt annak széle felé sodródnak. A nagyobb tömeg¶,

így nagyobb töltés¶ részecskék gyorsabban jutnak le a katódról, így amikor a gen-

erátort visszakapcsoljuk jó eséllyel már csak a számunkra el®nyös tulajdonságú

részecskék emelkednek vissza. A m¶veletet kétszer/háromszor elvégezve homogén

eloszlású kristályt kapunk. A kristályt a föld mágneses tere lassú forgómozgásra

készteti, amelynek hatását a kamra tetejére helyezett mágnessel kompenzálunk.

9. ábra. Az optikai pad alapösszeállításának vázlata

A kialakult plazmakristályt egy zöld (532nm) lézer fényével világítottuk meg,

majd egy ugyanilyen színsz¶r®vel ellátott JAI Pulnix TM-1405GE típusú kamerá-

val �gyeltük meg. A kamera 30 fps (kép/s) sebességgel készített a plazmáról
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1392*1040 pixeles képeket. A kamera vezérlését egy Linux operációs rendszer

alatt futó program végezte. A program az elkészült képekhez névként a kamera

processzoridejét rendelte, amib®l kés®bb a képeken látható állapotok között pon-

tosan eltelt id®t számíthattuk. Az elkészült képeket (≈50Mb/s) a program egy

nagysebesség¶ merevlemezre mentette. A 8 bites monokróm képekb®l, melyeken

a részecskék voltak láthatók ki kellett nyernünk azok koordinátáit. Erre a Bin Liu

[11] által leírt szubpixeles algoritmust használva általam tovább fejlesztett C kód

szolgált. Az algoritmus lényege hogy az egy részecskéhez tartozó pixelek helyét

kiátlagolva a kamera felbontásánál nagyobb pontossággal (±0.04 pixel) kapjuk

meg a részecske tömegközéppontjának helyét.

10. ábra. A laboratóriumban létrehozott poros plazma képe felülnézetb®l. A képen

jól látszik a háttér és a részecskék intenzitásviszonya. A képerny® alsó sarkában

található fehér folt a referencialézer fénye. A részecskék mozgásán látható a két

lézernyaláb által keltett nyíróáramlás.

A plazma nyírását piros (650nm) lézerekkel oldottuk meg, a készített optikai

pad vázlata a 9. ábrán látható. A lézerdióda után közvetlenül egy polarizáló

nyalábosztó kettébontja a lézersugarat, melyet aztán mégegyszer kettéosztunk.

Az immáron négy nyalábot egy forgó polársz¶r®n vezetjük át, amelyet állandó

frekvenciával forgatunk, így a két-két ellentétesen polarizált nyalábpár teljesít-
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ménye ellentétes fázisban, szinuszosan fog változni. Ezután a nyalábokat elvezetve

a kamra két oldaláról, egymástól d távolságban úgy vezetjük szembe egymással,

hogy ellentétesen változó nagyságú és irányú nyíróer®ket hozzanak létre a plaz-

makristályon. A nyalábok egy síkba hangolása kényesen precíz feladat, így nem

lehetett a meg�gyelt tér teljes hosszában tökéletesen nyírási szimmetriát létre-

hozni.

4.2. Mérés és adatfeldolgozás

A dolgozathoz mellékelt dvd lemezen található két videó ennek szemléltetésére

szolgál. Ezeket úgy készítettem, hogy a felvett képek kiértékelésekor kapott

tömegközéppont adatsorokat kiplotoltam, majd a kapott képeket a megfelel®

30fps-es sebességgel mozgóképpé f¶ztem, így valós id®ben �gyelhetjük meg a

feldolgozóprogram munkáját. A dps_fs_sim.avi fájlban egy magas frekvenciá-

val nyírt plazma látható. Ha jól meg�gyeljük, láthatjuk a részecskék periodikus

jobbra-balra mozgását. A dps_ss_asim.avi felvétel alacsonyabb nyírási frekven-

cia mellett készült. Itt látszik, hogy a lassabb irányváltás miatt felt¶n®bb a

nyírólézerek mentén a részecskék szervezett mozgása. A fels® lézer ugyanakkor

láthatóan az egyik irányba nagyobb er®vel nyírja a kristályt, mint a másikba. Ez

a lézerb®l sugarakat irányító tükrök és a nyalábosztó �nomhangolásával kompen-

zálható. Látható még hogy nem nyúlik át a teljes meg�gyelt térrész szélességén a

plazma síkjának és a lézer útjának metszete. A méréseknél a jól megközelíthet®en

szimmetrikusan nyírt térrészeket vizsgáltunk. Az optikai pad része még egy

poláros zöld (532nm) lézer, amelynek sugarát csak a forgó polársz¶r®n vezetjük

át majd az áthaladó sugarat tükörrel a katódra irányítjuk. Ez a fény fogja biz-

tosítani a nyírási mértékének referenciáját.

A mérések során a polársz¶r®t forgató motor teljesítményét egy poten-

ciométerrel �x értékre állítjuk. Ezek után a kamerával felveszünk egy ≈ 1 perces

szekvenciát. A nyírási egyenesek közti térrészen kívülre irányított zöld referencia

lézerfény magasintenzitású foltként jelenik meg a felvételeken, így az adott térrész

átlagintenzitását �gyelve visszakapjuk a nyírási intenzitást, amit szintén az el®bbi

program számol. Ezek után szükségünk van az egyes részecskék sebességére, a
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11. ábra. A sebességmér® program által visszaadott adat ábrázolása. A részec-

skés sebességét a pozíciójukból kiinduló vektor szemlélteti, melyet a jobb láthatóság

érdekében az eredeti érték 30 szorosára növeltem. A vektorok egyébként igen aprók,

hiszen a részecskék sebessége 0.01pixel/0.03s < vi < 3pixel/0.03s. A részecske

sebességét az adott id®pillanat el®tti és utáni helyzetének eltérése adja.

sebességleoszlás alakjának meghatározásához. Az általam írt sebességeket szá-

moló kód minden három egymást követ® képet megvizsgál. Amennyiben talál

olyan részecskét, amely két-két kép között nem tesz meg az el®re meghatározot-

tnál nagyobb elmozdulást, az adott részecskét hozzáadja a második kép pillanatá-

nak "sebességtérképéhez" ahol a részecske ahol a részecske helye és sebessége az

i-edik id®pontban: (x, y)i és (vx, vy)i = (xi+1 − xi−1, yi+1 − yi−1) lesznek (az id®

egységét megfelel®en választva).

A sebességmér® program által adott eredményb®l már ábrázolni tudjuk a 3.

ábrához hasonló módon a sebességeloszlást. A 12. ábrán két nyírási fázisban

ábrázoltam az f(xi) = vyi eloszlást. A bal oldali intenzív nyírási fázison jól

látszik a hasonlóság a 3. ábrával.

Az ábrán látható, hogy bár a várt alakot kaptuk, arra nagy zaj rakódott a

mérés során. Ennek egy része a berendezés által generált mérési zaj, a másik fele

pedig a plazma termikus zaja. A mérési zaj több helyr®l is adódhat: a kamra

vákuumát biztosító berendezések magas frekvencián forognak, az ebb®l ered®
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12. ábra. A lézerrel nyírt plazmakristályon mért sebességeloszlás (vi(xi) minden

részecskére) magas (bal) és alacsony (jobb) nyírási intenzitás mellett. A vastagabb

fekete vonalak a [9]-ban bemutatott illesztett egyenesek trendjét szemléltetik.

rezgést pedig az egész szerkezet átveszi, így a kamera is rezgésbe kerül. A feldol-

gozás metódusa is tartalmaz hibalehet®ségeket. A nyírási sávban, mint ahogy az

a 10. ábrán is látszik a részecskék túl gyorsan haladnak a fényképez®gép expozí-

ciós idejéhez képest, és ezáltal a pozíciójukat sem tudjuk pontosan meghatározni.

Másrészt ha a részecske elmozdulása megközelíti aWS értékét, a sebességfeldolgozó

program tévesen érzékeli sebességét. Ha az egymás utáni képek összehasonlítási

referenciatávolságát (vagyis azt amilyen sugárban keresi a részecske elmozdulását)

az aWS értéke fölé növelnénk, több részecskepárt találnánk a képeken, mint amen-

nyi ténylegesen ott van.

A fentiek alapján úgy pontosíthatjuk a kapott eloszlást, ha a (10) illesztése

helyett az x tengelyt megfelel®en felosztva átlagoljuk a ponthalmazokat, majd a

két csúcs közötti értékekre illesztünk egy α meredekség¶ egyenest, ahogyan az a

13. ábrán is látható. A kapott α(t) görbére pedig szinuszt illesztünk.

A komplex viszkozitás meghatározásához szükségünk lesz még a képekhez a

nyírás aktuális intenzitását is meghatározni. Ehhez a pozíciószámoló program

egyik függvénye által generált összintenzitási adatokat használjuk. A kamera

kimeneti .raw fájljainak legintenzívebb foltját a referencialézer adja (10. ábra),

amelyhez képest a porszemek összintenzitásának változása elhanyagolható. A

kapott értékekb®l visszakaphatjuk a szinuszos gerjesztés adatait.
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13. ábra. A 12. ábrán látható sebességeloszlás a csúcsok közé sz¶kített tar-

tományon, átlagolva. A pontokra a (10)-t illesztettem. A bal oldali ábrán

α = −4.98 ∗ 10−3± 3.57 ∗ 10−4, a jobbon α = −1.59 ∗ 10−03 ± 1.99 ∗ 10−04

A komplex viszkozitás (6) értékének meghatározásához ki kell számolnunk a

referenciafényb®l kapott nyírási szinuszgörbe és a sebességeloszlásokra illesztett

egyenesek meredekségéb®l kapott görbe közti ϕ(ω) fáziskülönbséget, amelyet

±0.1 rad pontossággal sikerült meghatároznom. Ezután nincs más dolgunk, mint

az adott frekvenciákra kapott fáziseltolásokból kiszámolni η̂(ω) normált értékét

(|η̂| = 1), ahol η̂(ω) = cos(ϕ(ω))− i sin(ϕ(ω)).
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14. ábra. A képek összintenzitásának ábrázolása azok id®bélyegeinek függvényében.

A kapott pontsorból jól meghatározható a nyírás frekvenciája és az egyes id®pil-

lanatok sebességpro�ljaihoz tartozó fázisok.
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5. Eredmények

Az el®z® fejezetben leírtak szerint több kísérletet végeztem a félév során. Az es-

zközöket aprólékosan kallibráltam és különböz® módszerekkel ellen®riztem azok

pontosságát. Sikerült megtalálnom az otikai pad és a vákumrendszer azon beál-

lítását, amielyek mellett a legoptimálisabb mérési feltételek kialakultak. A fel-

dolgozáshoz az eszközökhöz hangolt saját programokat írtam, m¶ködésüket opti-

malizáltam.

A mért adatsorokat a 4-ban leírt folyamat szerint feldolgozva a 15. ábrán

látható eredményeket kaptam.

15. ábra. A laboratóriumban végzett kísérlet eredményeképp kapott η̂(ω) kom-

plex viszkozitás η̂′(ω) (valós/viszkózus) és η̂′′(ω) (imaginárius/elasztikus) tagok

arányai a teljes értékhez képest.

A kapott függvények jó egyezést mutatnak a szimulációkból kapott [12] ered-

ményekkel. Látható hogy ν < 1.7 Hz frekvencián a viszkózus tag a mérvadó,

azonban a frekvencia növelésével ν > 1.8 Hz frekvenciákon már az elasztikus tag

kerül fölénybe. Az alacsony nyírási frekvencián a nyírás irányváltoztatása közötti

id® elég ahhoz, hogy meginduljon a két lézernyaláb közti térrészben az impulzus-

transzport. Azonban ahogyan növeljük a frekvenciát, a rendszernek nem lesz

ideje válaszolni az ®t ért nyírásra, így a részecskék nem tudnak elég energiát
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összegy¶jteni, hogy kiszakadjanak helyükr®l a kristályrácsban. Az elasztikus tar-

tományban a részecskék a nyírási sávban is eredeti helyükön maradnak, és a küls®

er® frekvenciájával harmonikusan rezegnek.

Hasonlítsuk most össze méréseinket a [12]-ban leírt háromdimenziós mod-

ell eredményeivel és az egydimenziós Maxwell-anyagmodell elméletb®l kapott

értékeivel (7. ábra). Látható, hogy mindkét esethez hasonló függvényalakot kap-

tunk. A viszkózus és elasztikus tagok menete, görbülete hasonlóképpen alakul

a vizsgált tartományon,valamint azok metszéspontja is hasonló frekvenciatar-

tományba esik. Elmondhatjuk tehát hogy a kísérletünkben kialakított plaz-

makristály alkalmas kétdimenziós kristályok modellezésére.
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6. Összefoglalás

Szakdolgozati munkám során az MTA-SZFKI Lézer�zikai osztály laboratóri-

umában végeztem kísérleteket poros plazmákkal. Megismertem a terület elméleti

hátterét és a kísérleti eszköz m¶ködtetését, hangolását, valamint résztvettem an-

nak továbbfejlesztésében. Kísérleteim során rögzített adatokat az általam írt

programokkal feldolgoztam. Munkám során számos kísérletet végeztem, melyek

során ellen®riztem a programok m¶ködését, feltérképeztem a mérési hibale-

het®ségek forrásait és minimalizáltam azok hatását. A kapott eredmények a

poros plazmák komplex viszkozitását célzó korábbi szimulációkkal jó kvalitatív

egyezést mutattak. A plazma változó frekvenciával való nyírásakor megkaptam

az η̂(ω) valós és képzetes komponenseinek relatív frekvenciafüggését. A rend-

szerben ν = 1.8 Hz frekvencia alatt viszkózus, míg felette elasztikus viselkedést

tapasztaltam. Kísérleteim eredménye hasonlóságot mutatott a korábban bemuta-

tott egy- és háromdimenziós rendszerek karakterisztikáival. Megmutattam, hogy

poros plazmákban az atomos anyagoknál megismert viszkoelasztikus viselkedés

�gyelhet® meg, így rendszerünk alkalmas ezen folyamatok részecskeszint¶ vizs-

gálatára. A kísérletet a jöv®ben tervezem az eddigi tapasztalatokból kiindulva

pontosabb kalibrálással és több kezd®feltétellel vizsgálni, amelyeket kés®bb pub-

likálhatunk.

26



7. Summarize

I made my thesys work in the laboratory of MTA-SZFKI Laser Physics Depart-

ment, with dusty plasmas. I studied the theoretical background of the �eld and

the usage, and usage and tuning of the experimental setup, and take apart on

its upgrade. I process the datas recorded on experimental runs, with programs

i'v maked. During series of experiments i have tested the behaviour of the pro-

grams, mapped the sources of possible errors, and corrected it. The results shown

good kvalitative match whit former dusty plasma reshearches. Along the shear of

plazmacristal with various frekvencies i'v got the relative frekvency-dependence

of real and imaginary part of η̂(ω). The system shows viscosous behaviour under,

and elastic over the shear frekvency of ν = 1.8 Hz. My results shown similarity

with the charasteristics of one- and three-dimensional systems presentet before.

I have shown, that in the 2D dusty plasma, we can observe the same viscoelastic

behaviour as on atomic level, so our system is a good modell for it. With the

collected experiences i plan to make more experiences, with greater precisity and

various ground conditions, and publish the results.
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