
РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа 70 с., 13 рис., 55 источников. 

БРОУНОВСКИЕ МОТОРЫ, РЭТЧЕТЫ, ИНЕРЦИОННЫЕ МОТОРЫ, 
МЕРЦАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПРИБЛИЖЕ-
НИЕ, АСИММЕТРИЯ ПОТЕНЦИАЛА, АВТОМОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Цель работы: моделирование движения инерционной броуновской 
частицы, возникающего при циклическом включении и выключении 
пространственно-периодического асимметричного потенциала с амплитудой, 
превышающей тепловую энергию (низкотемпературный броуновский мотор 
с мерцающим потенциалом), а также исследование (аналитическое и 
численное) влияния массы частицы и асимметрии профиля потенциальной 
энергии на величину моторного эффекта 

Объект исследования: неравновесные процессы возникновения 
направленного движения наночастиц в отсутствие приложенных постоянных 
сил и градиентов концентраций. Предмет исследования: механизмы влия-
ния массы наночастицы на характеристики ее направленного движения в 
модели низкотемпературного рэтчета с мерцающим потенциалом; закономе-
рности изменений средней скорости движения мотора при изменении массы 
частицы и пространственной асимметрии профиля потенциальной энергии. 

Основные результаты: изучен низкотемпературный инерционный 
броуновский мотор, действующий за счет детерминистических переходов 
между состояниями с включенным и выключенным потенциальным про-
филем с одним максимумом и минимумом на его пространственном периоде; 
получено автомодельное представление средней скорости рэтчета, зависящей 
от многих параметров задачи, как функции одной переменной в пределе 
больших градиентов потенциала и малого времени жизни состояния с 
выключенным потенциалом; показано, что при сильной инерции рэтчеты с 
большими градиентами потенциала наиболее перспективны. 

Научная новизна: впервые проанализировано влияние массы частицы и 
больших градиентов потенциала на моторный эффект в модели 
низкотемпературного броуновского мотора с мерцающим потенциалов вне 
адиабатического предела и показана возможность усиления моторного 
эффекта увеличением асимметрии потенциального профиля. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием современ-
ных средств аналитического описания броуновских моторов и проверкой 
количественного совпадения результатов численного моделирования и 
аналитических асимптотических оценок, а также согласием результатов с 
имеющимися литературными данными.  

Полученные результаты могут быть интересны для приложений в 
области наноинженерии, физики, биофизики, химии поверхности, которые 
используют эффект выпрямления неравновесных флуктуаций в направленное 
движение наночастиц, а также для разработок методов управления 
протеканием процессов в химических и биологических системах. 



ABSTRACT 
 

Thesis 70 pages, 13 pictures, 55 ref. 

BROWNIAN MOTORS, RATCHETS, INERTIAL MOTORS, FLASHING 
POTENTIAL, LOW-TEMPERATURE APPROXIMATION, POTENTIAL’S 
ASYMMETRY, SELF-SIMILAR DESCRIPTION 

Purpose of the work: to model the motion of an inertial Brownian particle 
that occurs at cyclic switching on and off of a spatially periodic asymmetric 
potential with an amplitude exceeding the thermal energy (low-temperature 
flashing ratchet), as well as to analyze (analytically and numerically) the influence 
of the particle mass and the asymmetry of the potential profile on the intensity of 
motor effect. 

Object of the research: Nanoparticle transport in the absence of stationary 
forces and concentration gradients under nonequilibrium conditions. Subject of 
the research: Mechanisms of the influence of nanoparticle mass on the 
characteristics of its directional motion within the model of a low-temperature 
flashing ratchet; regularities of changes in average velocity of Brownian motor 
under the changes in particle mass and spatial asymmetry of the potential energy 
profile. 

Main results: The low-temperature inertial Brownian motor driven by the 
deterministic switching on and off of a spatially periodic asymmetric potential 
profile with one minimum and one maximum on its spatial period has been 
explored; the self-similar representation of the ratchet average velocity which is a 
function of a number of motor parameters has been obtained as a function of one 
variable in the limit of large values of potential gradient and small values of 
lifetime of a state with potential switched off; it has been shown that, at strong 
inertia, ratchets with large gradients in potential profile are more promising. 

Scientific novelty. The influence of the particle mass as well as large 
gradients of the potential profile on the intensity of ratchet effect in the framework 
of low-temperature flashing ratchet is analyzed for the first time beyond the 
adiabatic limit; the possibility of the enhancement of motor effect by the increasing 
of the asymmetry of potential profile is demonstrated. 

Reliability of results is provided by using of modern analytical methods for 
description of Brownian motors, by quantitative agreement between simulation 
results and analytical asymptotic estimations, as well as by the agreement of the 
results obtained with the available literature data. 

The results obtained can be interesting for practical applications in nano-
engineering, physics, biophysics, surface chemistry that use the effect of 
rectification of nonequilibrium fluctuations onto directed motion of nanoparticles 
as well as for development of methods of governing processes in chemical and 
biological systems. 



РЭФЕРАТ  

Дыпломная работа 70 с., 3 мал., 55 спасылак. 

БРОЎНАЎСКІЯ МАТОРЫ, РЭТЧАТЫ, ІНЭРЦЫЙНЫЯ МАТОРЫ, 
МІГАТЛІВЫЯ ПАТЭНЦЫЯЛЫ, НІЗКАТЭМПЕРАТУРНАЕ НАБЛІЖЭННЕ, 
АСІМЕТРЫЯ ПАТЭНЦЫЯЛУ, АЎТАМАДЭЛЬНАЕ АПІСАННЕ 

Мэта: мадэляванне руху інэрцыйнай броўнаўскай часціцы, які ўзнікае 
пры цыклічным уключэнні і выключэнні прасторава-перыядычнага 
асіметрычнага патэнцыялу з амплітудай, якая перавышае цеплавую энергію 
(нізкатэмпературны броўнаўскі матор з мігатлівым патэнцыялам), а таксама 
правесці даследаванне (аналітычнае і колькаснае) ўплыву масы часціцы і 
асіметрыі профілю патэнцыяльнай энэргіі на велічыню маторнага эфекту. 

Аб’ект даследавання: нераўнаважныя працэсы ўзнікнення транспарту 
наначасціц пры адсутнасці прыкладзеных статычных сіл і градыентаў кан- 
цэнтрацый. Прадмет даследавання: механізмы ўплыву масы наначасцы на 
характарыстыкі яе накіраванага руху ў рамках мадэлі нізкатэмпературнага 
рэтчета з мігатлівым патэнцыялам («он-оф» рэтчета); заканамернасці 
змяненняў сярэдняй хуткасці руху матора пры змене масы часціцы і 
прасторавай асіметрыі профілю патэнцыяльнай энергіі. 

Асноўныя вынікі: вывучаны нізкатэмпературны інэрцыйны броўнаўскі 
матор, дзеючы за кошт дэтэрміністычных пераходаў паміж станамі з уклю-
чаным і выключаным патэнцыйным профілем з адным максімумам і 
мінімумам на ягоным прасторавым перыядзе; атрымана аўтамадэльнае прад-
стаўленне сярэдняй хуткасці рэтчата, якая залежыць ад многіх параметраў 
задачы, як функцыі адной пераменнай для вялікіх градыентаў патэнцыялу і 
малога часу жыцця стану з выключаным патэнцыялам; паказана, што пры 
моцнай інэрцыі рэтчаты з вялікімі градыентамі патэнцыялу найбольш 
перспектыўныя. Навуковая навізна: упершыню прааналізаваны ўплыў масы 
часціцы і вялікіх градыентаў патэнцыялу на маторны эфект у мадэлі 
нізкатэмпературнага броўнаўскага матора з мігатлівым патэнцыялам па-за 
адыябатычнага ліміту і паказана магчымасць ўзмацнення маторнага эфекту 
павелічэннем асіметрыі патэнтыяльнага профілю. 

Дакладнасць вынікаў забяспечваецца выкарыстаннем сучасных 
сродкаў аналітычнага апісання броўнаўскіх матораў і праверкай супадзення 
вынікаў колькаснага мадэлявання і аналітычных асімптатычных ацэнак, а 
таксама згоду вынікаў наяўнымі літэратурнымі дадзенымі. 

Атрыманыя вынікі могуць быць цікавыя для практычных прыкладанняў 
у галіне нанаінжынерыя, фізікі, біяфізікі, хіміі паверхні, якія 
выкарыстоўваюць эфект выпроствання нераўнаважных флуктуацый у 
накіраваны рух наначасціц, а таксама для распрацовак метадаў кіравання 
праходжаннем працэсаў у хімічных і біялагічных сістэмах. 


