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Вступ

Характерною рисою термоядерних досліджень на сучасному етапі
є швидкий розвиток систем, які є альтернативними до великих
токамаків. Так, у 1998 р. успішно стартував найбільший гвинтовий
пристрій - LHD (Large Helical Device) в Японії, де час утримання плазми
перевершив той, що очікувався. На сферичному токамаку START в Англії
досягнуто рекордних значень параметра р ((і > 30%). Отримано першу
плазму на сферичних токамаках MAST в Англії (кінець 1998 р.) та NSTX в
США (початок 1999 p.). Споруджується оптимізований ("advanced")
стеларатор Wendelstein 7-Х в Німеччині, а також розвиваються новітні
концепції квазисиметричних стелараторів.

В Україні, як і раніше, головними напрямками робіт з керованого
термоядерного синтезу (КТС) були експериментальні та теоретичні
дослідження на стелараторах і теоретичне вивчення фізичних процесів у
плазмі токамаків. Розпочато вивчення фізики плазми (ФП) в сферичних
токамаках. Значну роль відігравала міжнародна співпраця.

З метою координації досліджень, а також для підбиття підсумків
роботи за рік, в Україні проводяться щорічні національні конференції з
КТС та ФП. І, III та V Українські конференції з КТС та ФП відбулися в
Києві (НЦ "ІЯД") в 1992, 1994 та 1997 р„ II, IV та VI конференції - в
Харкові та Алушті (ННЦ "ХФТІ") в 1993, 1995 та 1998 р.

Чергова, VII конференція, має відбутися в Києві на базі НЦ "ІЯД",
20-21 вересня 1999 р. До її програми включено 72 доповіді. Програмний
комітет відібрав 23 доповіді для усного представлення на чотирьох
секціях. Решту, 49 доповідей, прийнято для стендового представлення на
трьох секціях.

Я.І.Колесниченко, А.Г.Загородніи, В.В.Луценко
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Понеділок, 20 вересня

Час Наша

10:15-11:00 РЕЄСТРАЦІЯ (і кавою та ЧИЇМ)

11:00-11:20 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

11:00 Вступне слово

11:10 Привітання до учасників конференції

11:20-13:10 УСНА СЕКЦІЯ - 1: Стсларатори та
сферичні токамаки

11:20У.Пн.1 Прогресивні альтернативні
термоядерні системи

11:50 У.Пн.2 Дослідження властивостей плазми ВЧ
розряду та її утримання в торсатроні з
дивертором Ураган-ЗМ

12:20 У.Пн.З Про механізми генерації поздовжніх
електричних струмів в диверторній
плазмі "Геліотропа Е"

12:50 У.Пн.4 Фішбон-мода в розрядах з великим
Р сферичних токамаків

13:10-14:00 ОБІД

14:00-15:30 СТЕНДОВА СЕКЦІЯ - 1 :
Тороїдальні системи, загальні
питання фізики плазми

С.Пн. 1 Надтеплове випромінювання з плазми
токамаків, пов'язане з циклотронно-
магнітозвуковою нестійкістю

С.Пн.2 Вплив електричного поля на
стохастичну дифузію
високоенергетичних іонів у токамаках

С.Пн.З Чисельне моделювання тороїдальних
альфвенівських мод, що збуджуються
альфа-частинками в центральній
області плазми TFTR

С.Пн.4 Швидка когерентна нестійкість
швидких магнітозвукових власних мод
у плазмі з високоенергетичними
іонами

С.Пн.5 Відбиття альфвенівських хвиль від
іоносфери та можливість утворення

Доповідач Стор.

О.Г.Ситенко
академік НАНУ,

директор ГГФ

І.М.Вишневський
академік ПАПУ,

директор НЦ "ІЯД"

Головує
А.Г.Загороднііі

Я.І.Колесниченко

Є.Д.Волков

В.В.Чечкін

В.В.Луценко 6

Я.І.Колесниченко 17

О.П.Фесенюк 18

В.С.Бєліков 19

О.О.Сілівра 20

І.О.Кременецький 21



"активного" магнітосферного
резонатора

С.Пн.6 Релаксація неідеальної нестисливої
плазми з течією в магнітному полі

С.Пн.7 Дослідження характеристик UI.F
хвиль у низькоширотному плазмовому
шарі заданими вимірювань Інтербол-
1.

С.Пн.8 Дрейфові хвилі в токамаках з
полоїдальним обертанням плазми

С.Пн.9 Корабельні хвилі в токамаках з

полоїдальним обертанням плазми
С.Пн. 10 Пульсуючий розряд у суміші газів при

наявності пилових частинок
С.Пн.11 Взаємодія плазмового струменя з

пиловими частинками
С.Пн.12 Тривимірне комп'ютерне

моделювання релаксації плазми у
плазмовому кристалі

С.Пн. 13 Взаємодія згустку пилових частинок з
плазмою

С.Пн. 14 Комплекс активної корпускулярної
діагностики на основі важкого іонного
пучка (НІВР) для стеларатора TJ - II

С.Пн.15 Вимірювання профілю електричного
потенціалу плазми за допомогою пучка
важких іонів на токамаці Т-10

С.Пн. 16 Альтернативний шлях до'
термоядерного реактору

С.Пн.17 Порівняльні дослідження флуктуацій
густини краєвоїта диверторної
плазми торсатрона "Ураган-ЗМ" з
використанням НВЧ та зондових
вимірювань

15:30-16:00 КАВА
16:00-18:40 УСНА СЕКЦІЯ - 2: Технологія,

електроніка, запорошена плазма

16:00 У.Пн.5 Термоіонне напилення
16:30 У.Пн.6 Використання кільватерних полів в

плазмі для потужних ВЧ-генераторів
17:00 У.Пн.7 Застосування плазми стаціонарного

НВЧ-розряду у дейтерії для
досліджень радіаційної стійкості
металевих дзеркал діагностичних
комплексів термоядерних установок

17:20 У.Пн.8 Електромагнітне поле поблизу
неекранованої ICRF антени

17:40 У.Пн.9 Високострумова плазмова лінза для
фокусировки широкоапертурних

О.К.Черемних 22

О.П.Верхоглядова 23

С.М.Ревенчук 24

С.М.Ревенчук 25

В.М.Зюзь 26

С.М.Занкович 27

Р.Д.Смірнов 28

О.Ю.Кравченко 29

І.С.Бондаренко 30

Л.І.Крупнік 31

В.Г.Котенко 32

В.Л.Бережний 33

Головує
І.М.Оннщснко

В.А.Саєнко 7
І.М.Онищенко 8

В.С.Войценя 9

В.І.Засенко 10

О.А.Гончаров 11



пучків металевих іонів
18:00 У.Пн.ІО СтатистичнийрозглядтаЗО Ю.І.Чутов 12

комп'ютерне моделювання
релаксуючої запорошеної плазми

18:20 У.Пн.11 Ефективність збудження стовпа густої В.Ф.Вірко 13
плазми ВЧ антенами різного типу

19:00 БЕНКЕТ

viii



Вівторок, 21 вересня

09:15-11:15 УСНА СЕКЦІЯ - 3: Загальна теорія,
токамаки

09:15 У .Вт. 1 Впливи турбулентної дифузії на
флуктуації в плазмі в зовнішньому
магнітному полі

09:35 У.Вт.2 Резонанси малої дії та вплив пилястих
коливань на швидкі іони в токамаках

09:55 У.Вт.З Часова еволюція дрейфових та
альфвеніпських хвиль у плазмі з
радіальним неоднорідним
електричним полем

10:15 У.Вт.4 Збудження солітонних збурень у
плазмовому потоці з від'ємними
іонами

10:35 У.Вт.5 Теорія магнітосферних МГД-мод
10:55 У.Вт.6 Формування корстко-хвильових

дрейфових солітонів на нелінійній
стадії модифікованої вибухової
нестійкості

11:15-11:35 КАВА
11:35-13:00 СТЕНДОВА СЕКЦІЯ - 2:

Технології, матеріали
С.Вт.1 Іонний синтез матеріалів
С.Вт.2 Вплив тонких забруднюючих

покриттів на відбражаючу здатність
металевих дзеркал, розташованих в
середині вакуумної камери
термоядерної установки

С.Вт.З Особливості формування та динаміки
перехідного прошарку при взаємодії
потужного замагніченого потоку
плазми з перешкодою

С.Вт.4 Спектроскопічні вимірювання
параметрів плазми екрануючого шару,
що виникає при взаємодії з мішенню
потужних плазмових потоків

С.Вт.5 Моделювання дії факторів плазми на
властивості діелектричних матеріалів:
гамма-компонент

С.Вт.б Родій як перспективний матеріал для
внутрішніх дзеркал, спектроскопічних
і лазерних діагностик плазми в
термоядерному реакторі

С.Вт.7 Вплив імпульсних плазмових потоків
на структурний та фазовий склад
модифікованого поверхневого шару
вуглецевих сталей

С.Вт.8 Одержання та дослідження озона в

Головує
Я.І.Колссшіченко

А.Г.Загородній 37

Ю.В.Яковенко 38

В.С.Михайленко 39

В.ІЛапшин 40

О.П.Верхоглядова 41
О.Ю.Панькін 42

В.А.Саєнко 51
В.Н.Бондаренко 52

І.Є.Гаркуша 53

І.Є.Гаркуша 54

В.Т.Грицина 55

В.С.Войценя 56

О.В.Бирка 57

Е.М.Бабич 58



ВЧ-розряді
С.Вт.9 Перехідне випромінювання

модульованого електронного потоку в
слабконеоднорідній замапгіченій
плазмі

С.ВтЛО Випромінювання стрічкоподібного
модульованого електронного пучка в
плазмі з випадковими двовимірними
неоднорідностями

С.Вт.11 Деформація профілю концентрації
слабконеоднорідної плазми під дією
модульованого електронного потоку

С.Вт.12 Самоузгодження антен з плазмою
НВЧ розряду

С.Вт.13 Спектроскопія щільної
багатокомпонентної термічної плазми

С.Вт.14 Розподіл потенціалу в несамостійному
розряді, що підтримується плазмовим
потоком

С.Вт. 15 Параметри плазми мідної дуги в водні
С.Вт. 16 Розробка та застосування джерел

позитивних іонів Na*, К.*, Cs+, ТІ* на
основі твердотілих термоемітерів для
діагностичних комплексів
термоядерних пристроїв

С.Вт. 17 Дифузія іонів лужних металів у
алюмосилікатах

С.Вт. 18 Вплив повторної електронної емісії на
точність вимірювання електричного
потенціалу плазми методом зондування
пучком важких іонів

С.Вт. 19 Розподіл густини в перехідному
прошарку, утвореному при взаємодії
потужного замагніченого плазмового
потоку графітовою перешкодою

13:10-14:00 ОБІД
14:00-15:40 СТЕНДОВА СЕКЦІЯ - 3:

Тороїдальні системи, загальна
теорія

С.Вт.20 Моделювання, ідентифікація та
керування струмом плазми та її
границею в токамаках з ускладненою
магнітною конфигурацією

С.Вт.21 Структура сателітних альфвенівських
резонансів у периферійній плазмі
стеларатора

С.Вт.22 Дисперсійні властивості поверхневих
циклотронних хвиль та їх збудження в
зовнішньому змінному електричному
полі

І.О.Анісімов 59

І.О.Анісімов 60

І.О.Анісімов 61

І.П.Шашурін 62

І.Л.Бабіч 63

В.Я.Черняк 64

В.Я.Черняк 65
І.С.Бондаренко 66

І.П.Степаненко 67

С.М.Хребтов 68

І.Є.Гаркуша 69

В.Ф.Губарєв

І.О.Гірка 70

В.О.Гірка 71



С.Вт.23 Поглинання та віддзеркалення
швидких магнітознукових хвиль, що
поширюються в плазмі малого тнску
поперек магнітного поля

С.Вт.24 Випромінювання напівобмеженної
неоднорідної плазми

С.Вт.25 Еволюція тривимірних дрейфово-
іоннозвукових структур

С.Вт.26 Обертання, анізотропія і поляризація
тороїдальної плазми

С.Вт.27 Нелінійні хвильові структури та їх
еволюція біля плазмових резонансів
магнітоактивної плазми

С.Вт.28 Вплив некруглості магнітних
поверхонь на утримання альфа
частинок в JET

С.Вт.29 Моделювання радіального розподілу
втрат альфа-частинок в TFTR

С.Вт.ЗО Про вплив втрат заряджених продуктів
синтезу на їх функцію розподілу в
токам аці-реакторі

С.Вт.31 Нелінійні процеси розсіяння в
замагніченій плазмі з ВЧ накачкою

С.Вт.32 Вплив турбулентного середовища на
солітони узагальненого нелінійного
рівняння Шредінгера

15:40-16:00 КАВА
16:00-18:00 УСНА СЕКЦІЯ - 4: Стеларатори,

токамаки

16:00 У.Вт.7 Резонансна взаємодія швидких іонів з
магнітними островами

16:20 У.Вт.8 Механізми керування стохастизаціею
траєкторії зарядженої частки в
термоядерній плазмі

16:40 У.Вт.9 Про вимірювання швидкості
полоїдального обертання в торсатроні
"Ураган-ЗМ" за допомогою
полоїдальної кореляційної
рефлектометри

17:00 У.Вт.10 Неокласичний перенос у торсатроні
"Ураган-ЗМ" в режимі 1/v

17:20 У.Вт. 11 Розщеплення власних частот МГД
коливань плазми гвинтовим
магнітним полем стеларатора

17:40 У.Вт.12 "ЯМАТОР": стелларатори з великою
магнітною ямою

18:00-18:20 ДИСКУСІЯ, ЗАКРИТТЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

А.І.П'ятак 72

О.С.Усенко 73

В.Б.Таранов 74

А.А.Гурин 75

Ю.О.Залізняк 76

В.О.Яворський 77

В.Я.Голобородько 78

Ж.М.Андрущенко 79

В.М.Павленко 80

В.М.Лашкін

Головує
В.ІЛапшин

В.С.Марченко 43

О.О.Шишкін 44

А.І.Скибенко 45

В.М.Калюжний 46

І.О.Гірка 47

В.Г.Котенко 48



У.Пн.1 UA0001076

Прогресивні альтернативні термоядерні системи

Я.І.Колесниченко
Науковий Центр "Інститут ядерних досліджень", Київ

Як відомо, традиційні токамаки продовжують лідирувати в термоядерних
дослідженнях, а їх флагманом лишається проект ITER (незважаючи на відмову
США брати участь у цьому проекті). Проте останнім часом значно зросла
питома гага досліджень в інших напрямках, що спрямовані на створення
систем, які мають переваги перед традиційними токамаками. Доповідь
присвячена новітнім тороїдальним термоядерним системам, які є
альтернативними як традиційному токамаку, так і традиційному
стеларатору/торсатрону. А саме, в ній представлено досягнення на сферичних
токамаках, проведено аналіз концепцій оптимізованого (advanced) стеларатору,
квазі-симетричних стелараторів з гвинтовою та аксіальною симетріями, квазі-
омнігенного (quasi-omnigeneous) стеларатору та бутстреп-токамаку.



UA0001077
У.Пн.2

Дослідження властивостей плазми ВЧ розряду та ії утримання в торсатроні
з дивертором Уряган-ЗМ

Є.Д.Волков

Інститут Фізики Плазми, Національний Науковий центр "Харківський фізико-
технічний інститут"

В доповіді обговорюються результати виконаних на торсатроні Ураган-

ЗМ робіт в слідуючих напрямках:

-експериментальні дослідження по квазістаціонарному підтриманню і

нагріванню густої плазми в стелараторних системах високочастотними

методами;

-експериментальні дослідження полоідальної асиметрії густини плазми

та її флуктуацій в стелараторних системах;

-експериментальні дослідження утримання плазми ВЧ розряду в

стелараторних системах;

-вивчення процесів, що визначають перенос - частинок і тепла у

диверторних потоках плазми у торсатроні, таких як винікнення неамбіполярних

потоків зарядженню: частинок у диверторній плазмі та вертикальна

неоднорідність розподілу диверторних потоків;

-розробка засобів поліпшення плазмово-вакуумніх умов в стелараторних

системах, таких як очищення поверхонь вакуумних камер низькотемпратурною

плазмою ВЧ розряда та нанесення покриттів на поверхні вакуумних камер в

процесі очищення плазмою ВЧ розряда з використанням твердотільиих джерел.
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ПРО МЕХАНІЗМИ ГЕНЕРАЦІЇ ПОДОВЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ
В ДИВЕРТОРШЙ ПЛАЗМІ "ГЕЛІОТРОНА Е и

В.В. Чечкін, B.C. Войценя, М.С. Смирнова, Е.Л. Сороковий
ННЦХФТІ, Харків, Україна,

Т. Мізуучі, К. Нагасакі, X. Окада, А. Хаякава, X. Фунаба, Т. Хамада, Ф. Сано, Т. Обікі
Інститут перспективних джерел енергії Університету Кіото, Ужі, Японія,

X. Зуші, М. Накасуга, К. Кондо, С. Бесшоу
Курси аспірантури з енергетичних наук Університету Кіото, Ужі, Японія,

С. Масузакі, О. Мотожіма
Національний інститут термоядерних досліджень, Токі, Японія

В геліотроні-торсатроні "Геліотрон Е" (1=2, т=19, Д=2,2 м, а «0,2 м, 5,=1,9 Т) в

умовах інжекції нейтрального пучка (ІНП) та електронного циклотронного нагріву

(ЕЦН) неамбіполярні струми частинок (електричні токи), що виходять на стінку камери

удовж диверторних силових ліній, створюють складну знакозмінну структуру, яка

відзиачаегься сильною вертикальною асиметрією. На основі вимірювань полоїдальннх

розподілів електричних струмів на 8 ділянках одного періоду поля та зіставлення цих

розподілів з відповідними розрахованими розподілами диверторних силових ліній, а

також дослідження залежностей величини струму та його напрямку в головних

диверторних потоках від потужності нагріву плазми зроблено висновок, що струми, які

спостерігаються, та їх просторовий росподіл можуть бути зумовлені принаймні двома

наступними чинниками.

1. Термоелектричний ефект, що виникає внаслідок різниці між температурою

білястінкової плазми у верхній та нижній частинах тору. У свою чергу, ця різниця,

пев.не, являє собою одне з проявлень вертикальної асиметрії втрат, пов'язаної з

роз'єднанням реальних магнітних поверхней, на яких розташовуються "Х-точки"

диверторної магнітної конфігурації в верхній та нижній частинах тору.

2. Втрати певних груп локально-замкнених надтеплових іонів та електронів, які

виникають у плазмі в умовах ІНП та ЕЦН, та зумовлений цими втратами

неоднорідний полоїдальний розподіл потенціалу плазми в SOL. У свою чергу,

зазначені втрати, їх вертикальна асиметрія можуть бути пов'язані з природною

вертикальною асиметрією гвинтового гофрування магнітного поля геліотропу.
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Фішбоїі-мода в розрядах з великим (3 сферичних токамаків

Я.І.Колесниченко, В.В.Луценко, В.С.Марченко

Науковий центр "Інститут ядерних досліджень ", Київ, 252680

Мале аспектне відношення плазми в сферичних токамаках спричиняється до

появи значної частки захоплених частинок в цих машинах навіть ііри тангенціальній

інжекції, що підтверджується чисельним моделюванням нейтральної інжекції в NSTX

(National Spherical Tokamak Experiment) [1]. З іншого боку, як показали експерименти

на звичайних токамаках, присутність енергетичних захоплених частинок може

призвести до нестійкості моди "фішбон", яка значно погіршує нагрівання плазми

викликаючії втрати шжектованнх частинок на стінку [2]. Тому важливо дослідити

стійкість цієї моди в сферичних токамаках, що є метою представленої робота.

Проведені дослідження показали, що магнітна долина в рівноважному

магнітному полі, яка виникає внаслідок діамагнетизму тороїдальної плазми з високим

тиском, впливає на прецесійний рух швидких іонів, приводами до абсолютної стійкості

моди "фішбон" в сферичних токамаках з достатньо великим (}. Розвинута теорія

узгоджується з експериментальними спостереженнями на токамаці START (Small Tight

Aspect Ratio Tokamak) і передбачає стійкість моди "фішбон" у розглянутому випадку

для токамаку NSTX.

Робота виконана при частковій підтримці МАГАТЕ в рамках контракту №10539.

[1] D.R. Mikkelsen, R.B. White, R.J. Akers, et a!., Phys. Plasmas 4, 3667 (1997).

[2] K. McGuire, R. Goldston, M. Bell, et al., Phys. Rev. Lett. 50,891 (1983).
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Термоіонне напилення
В.А.Саенко

Серед вакуумно-плазмових методів напилення тонких плівок найбільшого
поширення набули магнетронний та вакуумно-дуговий методи. Недоліками
першого методу є: І) присутність баластного газу в технологічному об'ємі; 2) малі
швидкості напилення q ; 3) низький коефіцієнт іонізації плазми робочої речовини
а ; 4) малий коефіцієнт корисної дії. Основними недоліками другого методу, який
називається ще методом "конденсації з іонним бомбардуванням (КІБ) ", є : і)
обмеженість q та вибору робочих речовин ; 2) присутність крапель робочої
речовини в плазмовому потоці , який конденсується (напилюється ) . З метою
ліквідації цих недоліків нами запропоновано метод термоіонного 'напилення
тонких плівок, покриттів, нових матеріалів тощо [І] за допомогою розрядів з
однорідним випаровуванням електрода у вакуумі . Метою даної роботи є виклад,
насамперед, фізичних основ роботи пристроїв термоіонного напилення (ТІН). З
цією метою пристрої ТІН поділяються на три групи: 1) з випаровуванням катода;
2) з. випаровуванням анода; 3) з електронно-променевим випаровуванням
нейтрального електрода.

У першій групі пристроїв найбільш поширеними є джерела плазми з
випаровуванням робочої речовини з порожнистого катода, який використовують
як для інтенсифікації а, так і для керування діаграмою напрямленості потоку
плазми. Застосовуються вони для напилення, насамперед, Си, Аи. Ag [1]. Робляться
перші спроби використати порожнистий катод для розробки джерел іонізованих
молекулярних потоків.

У другій групі пристроїв найбільшого поширення набули діодний і тріодний
розряди з випаровуванням анода за допомогою термокатода. У тріодному
розряді, як правило, потенціал додаткового електрода перевищує потенціал анода.
Основною перевагою цих пристроїв є зарядова зкомпенсованість плазмового
потоку, що важливо при металізації та синтезі діелектриків і високоомних
напівпровідників [1].

У третій групі пристроїв робоча речовина випаровується електронами з
електронної гармати або з порожнистого катода спеціальної конструкції. При
використанні електронних гармат а підсилюється: 1) введенням додаткового
термокатода ; 2) застосугчнням пучково-плазмового розряду ; 3) використанням
ВЧ та НВЧ іонізаторів. Основна перевага електронно-променевих пристроїв - це
одержання великих q , що важливо, наприклад, при синтезі нових матеріалів.

Нові можливості ТІН з'являються при напусканні хімічно-активного газу в
технологічний об'єм [2], що буде розглянуто нами пізніше. Нові фізичні ефекти в
таких пристроях з випаровуванням анода вивчались у роботах [3-5].

ЛІТЕРАТУРА
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злектрометаллургии. - 1998, №3, С. 29г34.
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ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬВАТЕРНИХ ПОЛІВ В ПЛАЗМІ ДЛЯ
ПОТУЖНИХ ВЧ-ГЕНЕРАТОРІВ

І.М. Онищенко

ННЦХарківський фізико-технічиий інститут
Академічна вул. 1,Харків 310108, Україна

Email: onish@kipt. kharkov. ua

В останній час інтенсивні кільватерні поля в плазмі широко використовуються
для розробки нових методів прискорення при створенні компактних ТеВ коллайдерів
як прискорювачів нового покоління. Другим важливим приміненням кільватерних
молів, збуджуваних в плазмі, є потужні джерела ВЧ-випромінювання. В даній доповіді
зроблений огляд результатів теоретичного аналізу, чисельного моделювання і
експериментів по використанню плазмових кільватерних полів для генерації потужного
випромінювання та представлені оригінальні дослідження, виконані в Національному
Науковому Центрі " Харківський фізикко-технічний інститут". Розглянуті дві основні
концептуальні проблеми. Перша концепція стосується збудження сильних електричних
полів в плазмі послідовністю коротких згустків релятивистських електронів.
Модульований релятивистський електронний пучок, отриманий на лінійному
резонансному прискорювачі на 2, 14, та 20 МеВ з 10 електронів в кожному згустку, був
використаний для збудження в плазмі електричного поля амплітудою 0.4 МеВ/см.
Оскільки фазова швидкість збуджуваних хвиль була релятивистською, випромінювання
таких полів не було ускладнене. Друга концепсия базується невикористанні плазмових
кільватерних полів для модуляції електронного пучка перед інжекцією його в
традиційну електродинамічну уповільнюючу структуру. Для генерації вузького
частотного спектру був вибраний клістрон з метою розробки так званого " клістрона на
плазмових кільватерних полях" [І]. Обговорюється чисельне модулювання та
доказовий експеримент. Для широкосмугової генерації була взята структура з
модифікованою спіраллю [2]. Електронний пучок з енергією 11 кеВ і струмом З А
генерувався і модулювався шумом в магнетронній гарматі. Його взаємодія з секцією
плазмового хвилеводу призводила до збудження плазмових кільватерних полів і
суттєвої модуляції електронного пучка. Спіраль відбирала на виході ВЧ-потужність 15
кВт в частотній смузі 300-500 МГц.

1. J.A. Pasour et al., Rev. Sci.Instr. 68, 3229(1997).
2. A. Alisov et al., Proc. of 12 Int. Conf. On Power Beams, Haifa, July, 1998.
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Застосування плазми стаціонарного НВЧ-розряду у дейтерії для
досліджень радіаційної стійкості металевих дзеркал

діагностичних комплексів термоядерних установ

А.Ф.Бардамід*. В.С.Войценя, В.Г.Коновалов, Д.В.Орлінський", А.Н.Шаповал, А.Ф.Штань,
С.І.Солодовченко, К.І.Якімов*

ІФП ННЦ ХФТІ, Харків 310108, "Київський Університет ім.Шевченка,
**РНЦ Курчатовский институт Москва РФ

В деяких конструктивних варіантах металеві дзеркала (МД) оптичних
вимірювальних комплексів є такими, що мають бути розміщені в середині
вакуумних камер термоядерних установок і тому можуть зазнавати
пошкоджуючої дії різних видів плазмового випромінювання, а саме: гамма,
рентгенівського, нейтронного та швидких перезаряджених атомів (ШПА) {!]. Як
було показано в наших попередніх дослідженнях [2,3], найбільш шкідливу дію з
них на МД мають потоки ШПА.

Тоді для вивчення розпилюючої дії ЩПА на поверхню МД та падіння їх
віддзеркалюючої властивості нами було використано катодне розпилення МД
іонами дейтерієвої плазми PIG-розряду, де дзеркала розміщувались на
протилежних катодах. На жаль цьому типу розряду властива обмежена
можливість зміни умов експерименту. Дійсно, іони могли мати фіксовану
енергію поблизу 0,65 КеВ з напівшириною енергетичного спектру -0,12 КеВ
[3]. В той же час енергетичний спектр ШПА може бути більш широким в межах
0 - 2 КеВ, як це випливає з результатів вимірювань на існуючих токомаках [4,5]
та з розрахунків для ITER [6].

Тому тепер для одержання іонів з відносно широким енергетичним
спектром ми використали дейтеріеву плазму стаціонарного НВЧ-розряду.
Катодне розпилення вивчаємого дзеркала проводилось іонами із змінною у часі
енергією, яка отримувалась за рахунок додавання до МД змінного у межах 0,1-
Ifi КеВ негативного потенціалу. Така схема експерименту дозволяла змінювати
енергію розпиляючих дзеркало іонів незалежно від параметрів розряду.
Проводиться обміркування пошкоджуючої дії на поверхню МД дейтерієвих
іонів із різних частин енергетичного спектру.
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ПОБЛИЗУ
НЕЕКРАНОВАКОЇ ICRF АНТЕНИ

В.І. Засємко

Інститут ли:оретичішї фізики Lu. М. Боголюбоба

2521 fЗ А'иі'й, Україна

Традиційно вважалося, що фарадесвий екран, розташований між плазмою та
центральним провіднимком ICRF антени (радіочастотної антени, яка застосовується
для наїріну токамачної плазми в діапазоні іонного циклотронного резонансу), значно
покращує характеристики пагріну. Проте, з підвищенням потужності антен стає
відчутним забруднення плазми іонами металу, які вибиваються з поверхонь екрану
іонами плазми, що прискорюються спрямленим молем в приповерхневому дебаєвому
шарі. Помітними стають інші пади фарадеквих екранів: екранування магнітного по-
току, необхідність додаткового охолодження; причому вплив негативних ефектів
зростає зі збільшенням потужності. Тому важливою для розвитку радіочастотного
нагріву є концепція нєекрапованих антен, що сформувалася в результаті низки
успішних експериментів на токамаках середніх розмірів [1].

Ці експерименти стимулювали продовження теоретичних досліджень [2] самоуз-
годженої поведінки плазми та електромагнітного поля в околі ICRF антени. Плазма
поблизу антени є нестаціонарною і характеризується дуже неоднорідним профілем
густини та нелінійною залежністю тороїдальних потоків частинок від поля. Своєю
поведінкою вона суттєво відрізняється від решти плазми токамаку. Плазмова ди-
наміка моделювалась на основі рівнянь гідродинаміки та узагальненої теорії при-
поверхневих дебаєвих шарів; розв'язок знаходився числовими методами. Розра-
хунки показали, що в сильному радіочастотному полі поблизу антени утворюється
динамічна структура з просторовим розділенням макроскопічного заряду. її фор-
мування супроводжується сильною просторовою зміною електромагнітного поля в
околі антени. Знайдені профілі густини компонент плазми та просторово-часовий
розподіл електромагнітного поля.

1. Van Nieuwenhove R., Koch R., Van Oost G., et a]., Nuclear Fusion 31, 1770 (1991).
Noterdaeme J.-M., Becker W., Braun F., et al., 11th Top. Conf. on RF Power
in Plasmas, Palm Springs, AIP Conf. Procs. 355, 47 (1996).
Koch R., Brix M., Durodie F., et al., LPP, ERM-KMS, Brussels, Rep. 112 (1997).

2. Zasenko V.I., Faulconer D.W., Koch R., Proc. 24th EPS Conf. CFPP,
Berchtesgaden, 21A, 449 (1997).
Zasenko V.I., Faulconer D.W., Koch R., LPP, ERM-KMS, Brussels, Rep. I l l (1997).
Zasenko V.I., Proc. 25th EPS Conf. CFPP, Prague, 22C, 1368 (1998).
Zasenko V.I., Врпросьі атомной науки и техники, вьіп. 1-2, 148 (1999).
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Високої"!румова плазмова л і т а для фокусировкн ііінрокоапертурних пучків
металевих іонів.

О. Гончаров , С. Губарев, А. Добровольський, І. Проценко, І. Браун " .

Інститут Фізики НАНУ, Проспект Науки, 46, Киів-39, 252650, Україна.
1) Лоуренсівська Беркліївська Національна Лабораторія, Берклі, Каліфорнія, США.

Перші результати досліджень фокусування пучків важких металевих іонів сильно-
струмовою шіазмовою лінзою представлені в [1J. Експерименти виконувались з імпуль-
сно-періодичним пучком іонів міді струмом до 800 мА, початковим діаметром до 5,5 см
та енергією 10-25 кеВ. Тривалість імпульсу -100 мке, частота повторювання 1 Гц. Тут
представлено результати подальших досліджень фокусування та керування плазмовою
лінзою широкоапертурних сильнострумових пучків іонів металів, що були виконані в
ЛБНЛ. Пучки іонів вуглецю, міді, цинку і танталу формувались імпульсно-
періодичним вакуумно-дуговим джерелом іонів. Енергія пічків 10-50 кеВ, струм до 0,5
А, початковий діаметр 10 см і тривалість імпульсу 250 мкс.

Досліджувалась лінза з вхідною апертурою діаметром 10 см, довжиною 20 см з ім-
пульсним магнітним полем до 800 Ге і потенціалом на електродах до 7 кВ.

Характеристики пучка, що пройшов лінзу, вимірювались радіально-пересувним ци-
ліндром Фарадея з подавленням вторинної електронної емісії магнітним полем. Фокусу-
ючі властивості плазмової лінзи були визначені для ряду різних розподілів зовнішнього
потенціалу по електродах лінзи. Було показано, що таким чином можна керувати фоку-
суванням включаючи як збіжні так і розбіжні режими. Обговорюються особливості фо-
кусування важких іонів в цих умовах. Результати показують, що фокусна відстань лінзи
і радіальний профіль транспортованого пучка можуть контролюватись зміною магніт-
ного поля і розподілом потенціалів електродів. Загальний струм пучка, що пройшов лін-
зу, може збільшуватись до 60%. При оптимальному розподілі потенціалів по електро-
дам лінзи, що мінімізує сферичні аберації, пучок іонів танталу з початковим діаметром
10 см, середньою енергією 72 кеВ, струмом - 0,24 А фокусувався лінзою в пляму
діаметром 5 2 см, що відповідає коефіцієнту стиснення густини струму ~ ЗО разів. Були
також виявлені ефекти зміни просторового розподілу іонів пучка різної зарядності в
фокусі лінзи. Експерименти продемонстрували високу ефективність електростатичної
плазмової лінзи для маніпуляції широкоапертурними високострумними пучками
важких іонів середньої енергії.

Ця робота була частково підтримана за грантами Ф4/347-97-32 та Ф5/1953-98-32 від
ДФФД Украіни.

[1]. A. Goncharov, A. Dobrovolsky, I. Litovko, I. Protsenko, I. Onishchenko and I. Brown.
Rev. Sci. Instr. 69 (1998), 1155.
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СТАТИСТИЧНИЙ РОЗГЛЯД ТА 3D КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАНЬІЯ
РЕЛАКСУЮЧОЇ ЗАПОРОШЕНОЇ ПЛАЗМИ

Ю.І. Чутов, П. Шрам*

Київський університет ім. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252017, м. Київ, вул. Володимирська, 64, yuch6)bov.rpd,univ.kiev,ua

* Технічний університет м. Ейндховена, Нідерланди

Останнім часом виявилося [1,2], що в установках для термоядерного синтезу

утворюється значна кількість пилових частинок, які можуть істотно впливати на їх ро-

боту, особливо поблизу стінок та в області дівертора, тах що назріла необхідність все-

бічного дослідження запорошеної плазми з точки зору КТС.

В даній роботі досліджується запорошена плазма, що складається спочатку з рі-

вноважних електронів талонів, а також нейтральних пилових частинок, а потім релак-

сує внаслідок збирання (абсорбції) електронів та іонів пиловими частинками. Вільні та

абсорбовані електрони ха іони розглядаються як єдині підсистеми, що описуються спі-

льною повною функцією розподілу [3]. Це дозволяє записати постійний в часі

Гамільтоніан підсистеми, та використовуючи рівняння Ліувіля, отримати рівняння для

кожної підсистеми. Показано, що ці підсистеми* описуються складними інтегро-

диференційними рівняннями з немарківською кінетикою, так що релаксуюча

запорошена плазма "пам'ятає" весь процес релаксації.

3D комп'ютерне моделювання релаксації плазми в кубічному плазмовому

кристалі показало, що зміна з часом середніх функцій розподілу вільних електронів та

іонів за швидкостями, а також їх середніх енергій "пам'ятає" весь процес релаксації.

Попередні результати досліджень опубліковані в [4,5].

Література.

1. J. Winter. Invited talk at ICPDP'99, Hakone, Japan, May 24-28,1999.
2. Цьггович В.Н., Винтер Дж. // УФН. - 1998. -Т.168, 8. - С. 899-907.
3. Климонтович Ю.Л. Статистическая физикі. - М: Наука. Глав. Ред. физ.-мат. лит,

1982.-608 с.
4. Yu.Chutov, P.Schram. //Contrib. Plasma Phys. 1999. - V.39, No 1-2. - P. 127-130.
5. Yu.I.Chutov. Invited talk at ICPDP'99, Hakone, Japan, May 24-28. i<wo
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ СТОВПА ГУСТОЇ ПЛАЗМИ
ВЧ АНТЕНАМИ РІЗНОГО ТИПУ

В. Ф. Вірко, Г. С. Кириченко, К. П. Шамрай
Науковий центр "Інститут ядерних досліджень" НАН України

Геліконні джерела плазми працюють на основі ВЧ розряду зі збудженням хвиль за
допомогою простих антен рамкового типу, що охоплюють діелектричну розрядну
камеру і можуть мати різну симетрію та конфігурацію. При постійній потужності,
що відбирається від генератора, ефективність генерації плазми істотно залежить
від конструкції антени [1-3]. Одна з причин цього полягає в тому, що величина
опору, який вноситься в коло антени плазмовою нагрузкою, залежить від типу
антени. Зростання олору веде до збільшення частки потужності, що передається в
плазму, а також до зменшення напруги, а з нею і ємносного зв'язку антени, що
сприяє генерації густої плазми.

В доповіді представлені результати дослідження збудження разноманітними
ВЧ антенами стовпа густої плазми, що генерується незалежно імпульсним ЕЦР
розрядом. Така експериментальна схема дозволяє вивчати взаємодію ВЧ поля з
плазмою в широкому діапазоні параметрів, включаючи такі, що недосяжні в
розряді через обмеження, які існують завдяки вимогам рівноваги та стійкості [4].
Експериментальні результати порівнюються з теоретичними.

Залежності потужності, що поглинається, напруги та струму антени від
густини плазми вимірювались на протязі одного ЕЦР імпульсу. Для антен з
азимутальною т=±\ симетрією поглинання виявляється істотно немонотонним з
густиною: крива поглинання має декілька піків. З використанням магнітних зондів
було показано, що ці піки відповідають збудженню аксіально стоячих мод різної
довжини. На відміну від чього, залежність поглинання від густини для т=0 антени
є досить плавною. Опір антени Нагойського типу [2] виявився найбільшим по
амплітуді. Трохи менший опір має пряма антена, в той час як опір даопіввиткової
антени [1] значно менший Найменший опір виявився у т=0 антени.

Експериментальна картина поглинання в цілому виявляється подібною до
тої, що очікується в теорії на основі механізму конверсії геліконних хвиль в
електростатичні [5]. Краще кількісне узгодження теорії з експериментом може бути
досягнуте з урахуванням додаткових каналів поглинання, таких як пряме
збудження електростатичних хвиль антеною, а також дифракційних ефектів, що
виникають завдяки азимутальній асиметрії плазмового стовпа.

Робота виконана при частковій підтримці ДФФД Міннауки України, проекти
№2.5.2/11 та 2.4/997.

!. A.W.Degeling,C.O.Jung,R.W.Boswcll,A.R.EIlingboe>Ay'j;,/'teOTas3(1996)2788
2. l.D.Sudit, F.F.Chen. Plasma Sources Sci. Techno!. 5(1996)43
3. S.Sliinohara, N.Kanoda, Y.Kawai. Thin Solid Films 316 (1998) 139
4. K.P.SIiamrai, A.F.AIeksandrov, G.E.Bougrov, V.F.Virko, V.P.Katiukha, S.K.Koh, S.GXondranin,

E.A.Kralkina, G.S.Kirichenko, A.A.Rukhadze. J. Physique 7 (1997) C4-365
5. K.P.Shamrai, V.B.Taranov. Plasma Sources Sci. Techno/. 5(1996)474;

!< P.Stomrai, V.P.Pavlenko, V.B.Taranov. Plasma Phys. Control. Fusion 36 (1997) 1719
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Надтеплове випромінювання з плазми токамаків, пов'язане з
цикАОтронно-магнітозвуковою нестійкістю

Я.І.Колесниченко
Науковий Центр "Інститут ядерних досліджені)", Київ, Україна

М.Лісак, Д.Андерсон
Чалмерський технологічний університет, Ґетеборг, Швеція

Розглянуто потужність електромагнітної енергії в діапазоні гармонік
іонної циклотронної частоти, що випромінюється з плазми токамака.
Знайдено, що це випромінювання може походити від флуктуацій плазми,
понизаних з локалізованими поблизу границі плазми власними модами
швидких магнітозвукових хвиль та істотно підсилених взаємодією з
високоенергетичними іонами. V випадку, коли це мав місце, майже вся
енергія, що передана хвилям високоенергетичними іонами, випромінюється
з плазми, й система знаходиться поблизу границі стійкості завдяки
наявності малого затухання. Ці уявлення узгоджуються, зокрема, з
енергетичними вимірюваннями надтепловоі' іонно-циклотронної емісії в так
званому "попередньому трітієвому експерименті" на JET.
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Вплив електричного поля на стохастичну дифузію швидких іонів
у токамаках

Я.І. Колесниченко, О.П. Фесенюк, Ю.В. Яковенко
Науковий центр "Інститут ядерних досліджень", Київ, Україна

Стохастична дифузія, викликана гофровкою тороїдального магнітного
поля в токамаках [1], є механізмом втрат швидких іонів у токамаках, що може
приводити до сильного локального навантаження на поверхню вакуумної
камери токамаку. У роботі досліджується вплив радіального електричного поля
на цю дифузію. У попередніх дослідженнях таким впливом нехтували. Проте,
як показано в роботі, це виправдано лише для іонів достатньо високих енергій
(типово - у мевному діапазоні енергій). При меншій енергії (порядку сотень
кілоелектронвольт), характерній для інжектованих іонів, радіальне електричне
поле може істотно впливати на стохастичну дифузію, особливо, в режимах з
покращеним утриманням плазми, у яких так звані "транспортні барєри", як
вважають, повязані з існуванням сильного та просторово неоднорідного
електричного поля.

У роботі отримано критерій стохастичності руху захоплених швидких
іонів з урахуванням радіального електричного поля. Знайдено умови того, коли
внесок електричного поля до критерію стохастичності є визначальним.
Досліджено зміну форми та розмірів області втрат у токамаці TFTR.

[1] R.G. Goldston, R.B. White, A.H. Boozer, Phys. Rev. Lett. 47 (1981) 647.
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ЧИСЕЛЬНІ-: МОДЕЛЮВАННЯ ТОРОЇДАЛЬНИХ ллш-ншських мод,
ЩО ЗБУДЖУЮТЬСЯ АЛЬФА ЧАСТИНКАМИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ О ПЛАСТІ

ПЛАЗМИ TI-TR

Бєліков B.C., Голобородько В.Я., *Едешіітрассер І., Різник CM., Шоііф K.,
Яиорськиіі В.О.

Інститут ядерних досліджень ПЛІ І України, Київ, Україна
'інститут теоретичної фізики Іннсбрукськоїх) Університету, Інпсбрук, Австрія

АНОТАЦІЯ

Збудження тороїдальних Альнсиівських мод (ТАЕ) швидкими альфа
частинками спостерігалося на TFTR в розрядах зі зменшеним широм та
підвищеною величиною коефіцієнту запасу стійкості в центральній області плазми
(q(0)>l) відразу після завершення інжекції пучка нейтралів [1]. Моди, що
спостерігалися, були локалізовані в центральній частині плазми (г/а<0.5) та мали
тороїдальні волнові числа в диаиазоні п=2-4. Як було передбачено в [2,3], відразу
після припинення інжекції нейтралів на TFTR складаються оптимальні умови для
збудження альфа частинками ТАЕ мод в центральній області плазми. Попереднє
чисельне моделювання виконане в [4,6| показало, що інкремент нестійкості ТАЕ
мод суттєво залежить від геометрії магнітного поля токамака та від спричиненого
гофрировкою переносу швидких альфа частинок. В данній роботі проведено
чисельне моделювання збудження ТАЕ мод в токамаці з круглими магнітними
поверхнями з плоским профілем q та підвищеною його величиною на магнітнім
вісі. Показано, що сплощення профілю q в центрі суттєво впливає на резонансну
структуру ТАЕ мод. Проведене 3D Fokker-Planck моделювання поведінки альфа
частинок показало, що зростання q на магнгітній вісі призводить до зростання
анізотропії їх функції розподілу в фазовому просторі. Обидва ці ефекти приводять
до зростання інкременту нестійкості ТАЕ мод з тороїдальними числами п-1-6.
Представлені результати чисельних розрахунків задовільно узгоджуються з
експериментальними спостереженнями на TFTR та відповідними передбаченнями,
що базуються на розрахунках за допомогою NOVA-K коду [2].

[1] R.Nazikian et al., Phys. Rev. Lett. 78, 2976 (1997).
[2] G.Y.Fu et al., Phys. Rev. Lett. 75, 2336 (1995); G.Y.Fu et al., Phys. Plasmas

3, 4036 (1996).
(3] R.V.Budny et al., Nucl. Fusion 32, 429 (1992).
[4\ V.Ya.Goloborod'ko et al., Proc. TC Meeting on Alpha Particles in Fusion

Research, Abingdon, England,. 1997, P.We.13.
[5] V.Ya.Goloborod'ko et al., Proc. 25th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma

Phys., Praha, 1998, Vol.1, p.192.
[6\ .V.Ya.Goloborod'ko et al., presented at 9th Int. Toki Conf. on Plasma Phys.

and Contr. Nuclear Fusion, Japan, Dec. 1998, P-H-ll; to be published in JPFR-
Series II.
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Швидка когерентна нестійкість
швидких магнітозвукових власних мод

у плазмі з високоенергетичними іонами

В.С.Бєліков, Я.І.Колесниченко, О.О.Сілівра
Науковий центр "Інститут ядерних досліджень"

Київ, Україна

Розвинуто теорію швидкої когерентної магнітозвукової циклотронної
нестійкості у плазмі з швидкими іонами, яка враховує радіальну структуру
швидких магнітозвукових власних мод та скінченність відношення
ларморівського радіуса швидких частинок (ра) до ширини локалізації хвилі
(Lw). Показано, що скінченне відношення p<jLw призводить до зменшення
інкремента когерентної нестійкості і може навіть повністю її стабілізувати.
У випадку, коли pa«Lw, отримані результати узгоджуються з попередніми
дослідженнями магнітозвукової циклотронної нестійкості, які проводилися в
рамках локального підходу [1,2]. А саме, показано, що локальний підхід є
придатним, якщо ларморівський радіус частинок € значно меншим, ніж
ширина локалізації хвилі. У цьому випадку головні обмеження на
можливість дестабілізації розглянутих мод пов'язані з широм магнітного
поля та тороїдальним дрейфом швидких іонів. Ці результати разом із
дослідженням повільної когерентної магнітозвукової циклотронної
нестійкості [3] приводять до висновку, що погодження надтеплового іонно-
циклотронного випромінювання з плазми токамаків [4] навряд чи пов'язане
з когерентним механізмом впливу швидких іонів на магнітозвукові хвилі.

ЛІТЕРАТУРА

1. V.S.Belikov, Ya.I.Kolesnichenko, Sov. Phys.-Tech. Phys. 20 (1976) 1146.
2. V.S.Belikov, Ya.I.Kolesnichenko, Fusion Technology 25 (1994) 258.
3. V.S.Belikov, Ya.I.Kolesnichenko, O.A.Silivra, Nucl. Fusion 36 (1996) 1583.
4. R.O.Dendy, Plasma Phys. Control. Fusion 36 (1994) B163.

20



С.Пн.5 UA0001091

ВІДБИТТЯ АЛЬВЕНІВСЬКИХ ХВИЛЬ ВІД ІОНОСФЕРИ ТА

МОЖЛИВІСТЬ УТВОРЕННЯ «АКТИВНОГО»

МАГНІТОСФЕРНОГО РЕЗОНАТОРА

Живило 0 ' С.Д-, Івченко(2) В.М., Кременецький0' І. О„

Рапопорт(2) Ю.Г., Черемних(1) O.K.

(1) Інститут космічних досліджень НАНУ та НКАУ, Київ, Україна;
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(2) Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

E-mail: rapoport@astrophys.ups.kiev.ua

Робота виконується в рамках міжнародного проекту

"Попередження". Проведено аналіз можливості підсилення в

магнітосфері ультранизькочастотного електромагнітного

випромінення літосферного походження. Отримана оцінка

інтегрального підсилення альвенівської хвилі у випадку її

резонансної взаємодії з захопленими у радіаційних поясах

протонами. Досліджени втрати на відбиття при падінні альвенівської

хвилі на іоносферу з магнітосфери. На базі моделей тонкої плівки та

однорідного шару для іоносфери розрахований коефіцієнт відбиття

альвенівської хвилі. Проаналізоване вплив основних параметрів

системи на коефіцієнт відбиття альфвенівської хвилі. Для отриманих

коефіцієнтів підсилення та відбиття показано, що електромагнітне

внпромінення сейсмогенної природи може підсилюватись.

Проаналізовани умови утворення "активного" магнітосферного

резонатора.
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РЕЛАКСАЦІЯ НЕІДЕАЛЬНОЇ НЕСТИСКАЄМОЇ ПЛАЗМИ ІЗ
ТЕЧІЄЮ У МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Черемних O.K.*, Еденштрасер Й.В**.

•"Інститут космічних досліджень НАНУ та НКАУ, м.Київ

**Інститут теоретичної фізики Університету м. Інсбрук

Анотація.

Досліджена часова еволюція циліндричного плазмового пінну в

наближенні нестискаємої плазми із течією з ненульовими в'язкістю і

провідністю. Одержано декілька часткових рішень для зкороченої системи

рівнянь магнітної ітдродинаміки, які релаксують до стану гідростатичної

рівноваги, стаціонарної течії та рівноваги плазми, що обертається, у вигляді

нелінійної хвилі.

Рішення для вказаної системи подані у вигляді аналітичних функцій часу.

Вони являють собою стани кінетичної рівноваги плазми Ь вмерзлими

магнітними і швидкісними полями, які мають форму вихорів. Одержані рішення

мають бути названі дифузійно-подібними, тому що їх часова залежність близька

до аналогічних рішень у задачі дифузії. Показано, що магнітне поле і поле

гідродинамічних течій мають рані характерні часи згасання. В асимптотиці

нескінченого часу плазма повільно релаксує до станів гідростатичної рівноваги.

В даній роботі також досліджені велико-масштабні вихорові рухи

плазми. Показано, що існують локалізовані вихорові рішення при фіксованій

границі плазми. Продемонстровано, що зкорочена система МГД-рівнянь

допускає рішення у вигляді глобальних вихорів, причому поперечний розмір

такого вихору має порядок самого радіусу плазми. Отримане вихорове рішення

не чутливе до дрібномасштабних збурень оточення, і тому вони не залежать від

особливостей дисперсійних властивостей плазми та можуть бути описані у

рамках однорідинної моделі.
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Дослідження характеристик ULF* хвиль у нті.коширо гному
плазмовому шарі за даними вимірювань Інтсрбол-1.

Лгапітов О.В., Івченко В.М., Верхогпядова О.П.
(Кафедра астрономії та фізики космоса,

Київський Університет ім. Тараса Шевченко,
Глушкова, б, Київ 252022)

По матеріалам проекта Interball проведено дослідження ULF активності в
плазмовому шарі магнітосфери Землі. Були використані дані приладів MIF-1 та
CORALL по магнітному та електричному полям та експериментальні дані по
густині та швидкості плазми за 1995 - 1997 роки. Були виявлені часові
інтервали, протягом яких спостерігалася хвильова активність типу Рс 5,6.
Спектральні характеристики процесів були проаналізовані з використанням
кореляційного аналізу часових рядів, швидкого перетворення Фур'є ( Fast Fourie
Transforming), перетворення Фурье на короткочасових інтервалах (Short
TimeFourie Transforming) та перетворення елементарної хвилі (Wavelet

• Transforming). Характерні періоди хвиль складають близько 10 - 15 хвилин.
Проаналізовано зміни частоти хвиль при русі супутника по орбіті. Виявлено
вихрові процеси, що відбуваються одночасно і пов'язані з хвилями типу Рс 5,6.
Статистичними методами виачено характеристики цих вихрових рухів, їх
орієнтацію в просторі. З'ясовано, що вихрові рухи відбуваються переважно
перпендикулярно до локальної магнітної силової лінії. Запропонована
теоретична модель процесу.
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Дрейфові хвилі в токамаках з полоїдальним обертанням плазми

С.М.Рсвенчук", В.П.Павленко2), І.Сандберг2'

" Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 252680, Україна

2> Уппсальський універсітет, S-755 91 Уппсала, Швеція

Досліджено дрейфові хвилі в токамаці з осьовою симетрією, великим аспектним

відношенням та круглими концентричними магнітними поверхнями за умови

полоУдального обертання плазми. Проведений аналіз базується на точних рівняннях

власних мод, які зв'язані по полоїдальних номерах за рахунок тороїдальних ефектів.

Обертання плазми спричиняється радіальним електричним полем, що є типовим для

Н-режиму утримання плазми в токамаці. Низькочастотні електростатичні коливання

квазінейтральної плазми з малим у? та адіабатичними електронами розглянуто в так

званому "наближенні слабкого зв'язку", яке враховує тороїдальне зачіплення

локальних власних мод, що розташовані иа суміжних раціональних поверхнях.

Проаналізовано вплив полоїдального обертання плазми на власні тороїдальні

дрейфові моди. Показано, що навіть у наближенні слабкого зв'язку для зачіплення

гіолоїдальнх мод у тороїдальній плазмі завдяки її обертанню можуть збуджуватись як

глобальні дрейфові моди, які локалізовані у відповідній потенціальній ямі, так і

звичайні дрейфові хвилі, що вільно розповсюджуються. Глобальна дрейфова хвиля має

структуру квазімоди, що локалізована у радіальному та полоідальному напрямках і

характерізується малим хвильовим числом вздовж утримуючого магнітного поля. Вона

має суттєву радіальну протяжність і охоплює низку раціональних магнітних поверхонь

за рахунок тороїдального зв'язку мод, що локалізовані на суміжних магнітних

поверхнях. Така мода відповідає рівноважному рівню в потенціальній ямі. Навпаки,

витікаючи дрейфові хвилі залишають магнітну поверхню, на якій вони виникли, і

зазнають ширового згасання. Для глобальних та витікаючих дрейфових хвиль одержано

аналітичні дисперсійні рівняння, які розв'язано для деяких граничних випадків. Крім

того визначено області параметрів, що відповідають кожному типу дрейфових хвиль.
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Корабельні хвилі в токамаках з полоїдальним обертанням плазми

С.М.Ревенчук", В.П.Павленко2', Е.Асп2>

1) Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ 252680, Україна
2 ) Уппсальський універсітет, S-755 91 Уппсала, Швеція

Турбулентність в плазмі токамаків часто пов'язують з розвитком різноманітних

нестійкос гей. Такі нестійкості збуджуються завдяки вивільненню локальної вільної

енергії, що зв'язана з градієнтами тиску і температури плазми, або іншими градієнтами.

Проте, якщо рівноважний стан плазми не є статичним (наприклад, у разі обертання

плазми); існує інший механізм збудження хвильового руху, що відрізняється від

нестійкостей. Джерелом хвильового руху в цьому випадку є зовнішня статична

перешкода. Такі хвилі відомі в гідродинаміці як хвилі, що виникають при обтіканні

твердого тіла, наприклад, корабельні хвилі. Якщо швидкість течії дорівнює v<>, то тоді

умова збудження корабельних хвиль відповідає умові випромінення Черенкова о\— kvo =

0, де uJk є локальна частота і k є хвильовий вектор. Таким чином, в лабораторній системі

відліку частота корабельної хвилі дорівнює нулю. Ми припускаємо, що корабельні хвилі,

які збуджуються на межі тороїдальної плазми внаслідок її полоїдального обертання, є

джерелом турбулентності плазми з радіальним зв'язком за рахунок тороїдальності. Якщо

характерна довжина радіальної кореляції таких структур перевищує іонний радіус

Лармора на порядок величини, то тоді глобальні моди можуть відповідати за деякі

нелокальні властивості переносу плазми під час L-H переходів.

В цій роботі досліджено корабельні моди дрейфових хвиль в токамаці з осьовою

симетрією, великим аспектним відношенням та круглими концентричними магнітними

поверхнями. Плазма токамаку обертається в полоїдальному напрямі. Аналіз проведено

на основі точних рівнянь для власних мод, що зв'язані по полоїдальних номерах за

рахунок тороїдальних ефектів. Показано, що власні моди корабельних хвиль нульової

енергії поділяються на два якісно відмінних типи: локалізовані глобальні моди та моди,

що вільно розповсюджуються у всьому об'ємі плазми. Одержано аналітичні дисперсійні

рівняння д л я о б о х типів власних мод та визначено області параметрів існування кожного

типу. Показано, що для типових експериментальних даних, одержаних на токамаці DIH-

D, можливе збудження корабельних хвиль та формування структур глобальних мод з

характерною радіальною довжиною порядку малого радіуса плазми.
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пульсуючий РОЗРЯД у суміші ГАЗІВ ПРИ НАЯВНОСТІ пилових

ЧАСТИНОК.

Б.М.Зюзь

Київський університет ім. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252033, м. Київ/вул. Володимирська, 64

Відомо, що пилові частинки можуть суттєво впливати на властивості плазми
внаслідок селективного збирання електронів та іонів з плазми [1]. Метою цієї
роботи є вивчення впливу пилових частинок на пульсуючий або бар'єрний
розряд [2] у суміші силану та водню між електродами, що вкриті шарами
діелектрику, який є дуже ефективним джерелом плазми для різних плазмових
технологій завдяки високій енергетичній ефективності такого розряду. Така
суміш використовується у промислових реакторах [3].

В роботі за допомогою гідродинамічної моделі проводився комп'ютерний
р о з р а х у н о к ОДНОВИМІрНОГО ПуЛЬСуЮЧОГО р о з р я д у у СумІШІ H2/SiH4 З ПИЛОВИМИ

частинками. Баланс концентрації записується для кожного типу частинок у
розряді, що включає електрони, іони та нейтрали (всього 22 компоненти). Роль
джерела у цьому балансі грає створення та розпад відповідних частинок
завдяки електронному удару і/або хімічній реакції, напуску (лише для силану
та водню) та відкачці цих частинок. Рівняння руху тут замінено дрейфово-
дифузійним наближенням. Всього враховується 13 хімічних та 11 реакцій,
стимульованих електронними зіткненнями. Реакції з електронними
зіткненнями також враховуються при вирахуванні електронної енергії. Пилові
частинки збирають на себе електрони та іони (чотирьох типів) [4].

Отримані результати показують, що пилові частинки зменшують амплітуду
імпульсу струму у зовнішньому колі приблизно в 2 рази, а також суттєво
змінюють концентрації усіх компонент такого розряду. Цікаво, що біля
електродів утворюються деякі шари, де концентрація компонент суттєво
відрізняється від концентрації у середині проміжку (як з пиловими частинками,
так і без них).

Література

1. Yu.I.Chutov, A.Yu.Kravchenko, P.Schram. //Physica, 1996, B128, 11-20.
2. Ю.І.Чутов, М.С.Баранчук, М.ПЛозович, В.Г.Данилов. //Ж.Т.Ф., 1974, 44,

2, 355-367.
3. GJ.Nienhuis, W.J.Goedheer, E.A.Hamers, W.G.J.H.M. van Sark and J.Bezemer.

//J.AppI.Phys, 1997,82, 5, 2060-2071.
4. J.Goree. //Plasma Sources Sci. Technol., 1994, 3, 400-406.
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ВЗАЄМОДІЯ ПЛАЗМОВОГО СТРУМЕНЯ З ПИЛОВИМИ ЧАСТИНКАМИ.

С.М.Занкович

Київський університет їм. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

При взаємодії плазмових струменів зі стінкою камери в багатьох
експериментальних установках, включаючи установки для КТС, можуть виникати
пилові частинки, з якими потім взаємодіє цей потік. Взаємодія плазмових потоків з
пиловими частинками досліджувалась раніше [1], але ця задача розв'язувалась в
одномірному випадку і не враховувалось осадження електронів та іонів на пилових
частинках.

В цій роботі розраховується взаємодія розрідженого частково іонізованого
плазмового струменю з пиловим згустком, який знаходиться біля стінки. Для описання
динаміки струменя та пилового згустку обрано двохрідннну гідродинамічну модель, в
якій враховується осадження частинок плазми на пилинках. При цьому вважається, що
електрони знаходяться в рівновазі з потенціалом самоузгодженого поля. Взаємодія
плазми з пиловими частинками описується за допомогою методу обмежених орбіт [2].
Оскільки нас цікавлять розміри, які значно перевищують радіус Дебая, то плазма
вважається квазінейтральною. Розрахунок проводився за допомогою методу крупних
частинок [3].

В результаті проведених розрахунків одержані просторові розподіли
потенціалу самоузгодженого електричного поля, концентрації та направленої
швидкості іонів в різні моменти часу при різних значеннях концентрації та радіусу
пилових частинок. Аналіз результатів показує, що пилові частинки можуть суттєво
змінювати розподіл потенціалу. Зокрема, на границі пилового згустку утворюються
піки електричного поля, які приводять до розширення пилових частинок в плазму. В
центральній області пилового згустку на просторових розподілах концентрації
електронів та потенціалу поля з'являється "яма", яка обумовлена процесом зарядки
пилових частинок. Досліджено її еволюцію з часом. Показано, що в деяких режимах на
периферії згустку пилові частинки заряджаються інтенсивніше, ніж в центрі, що
пов'язано з різним співвідношенням концентрації електронів та іонів в області
пилового згустку.

Література.
1. Yu M.Y., Luo Hi Adiabatic self-similar expansion of dust grains in a plasma. //Phys.

Plasmas, 1995,2,3, 591-593.
2.Goree J. Charging of particles in a plasma. //Plasma Sources Sci. Technol, 1994, 3,

400-406.
З.Белоцерковский О. М., Давнщов Ю. М. Метод крупних частйц в газовой

динамике, М, Наука, 1982.
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ТРИВИМІРНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛАКСАЦІЇ ПЛАЗМИ У
ПЛАЗМОВОМУ КРИСТАЛІ

Р.Д.Смірнов

Київський університет ім. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64 •

Нестаціонарна запорошена плазма є складною статистичною системою
зі змінною кількістю, частинок завдяки інтенсивному обміну зарядом між
пиловими частинками і фоновими електронами і іонами. У загальному
випадку, такі нестаціонарні системи повинні бути нерівноважними, тому що
імовірності всіх процесів, що забезпечують зміну кількості частинок, залежать
від енергій частинок [1,2]. Метою цієї роботи є комп'ютерне моделювання
релаксаційних явищ у плазмовому кристалі з нерівноважними електронами та
іонами.

В роботі за допомогою модифікованого 3D РІС методу досліджується 3D
кубічний кристал, що спочатку складається з нерухомих нейтральних
сферичних пилових частинок заданого радіусу та фонових рівноважних
електронів і іонів із заданими початковими концентраціями та температурами.
Моделюється релаксація плазми лише в однієї кристалічній комірці, завдяки
вибору періодичних граничних умов на її межах. Осідання електрона чи іона
на пилову частинку відбувається при перетинанні їм поверхні пилинки.
Моделювання руху частинок плазми у, самопогодженому електричному полі
відбувалося без додаткових припущень про їхню рівновагу.

. В роботі показано, що селективне збирання електронів і іонів пиловими
частинками спричиняє відхилення від їхньої початкової рівноваги на протязі
релаксації, зокрема, їхні функції розподілу по швидкостях відрізняються від
максвелівської. На протязі релаксації відбувається ефективне охолоджування
електронів та нагрів іонів. В окремих випадках вільні електрони і іони можуть
бути неідеальними компонентами релаксуючої пилової плазми в кристапі,
завдяки інтенсивному обміну зарядом між пиловими частинками та фоновими
електронами і іонами.

Література.
1. Chutov Yu.I., Kravchenko A.Yu., Schram P. Expansion of a bounded plasma with dust

particles.//! Plasma Physics,- 1996.-№55(рап 1).-Р.87-94.
2. Чутов Ю.І., Кравченко О.Ю., Шрам П. і Смирнов Р.Д. Розширення

плазмових шарів з пиловими частинками.//український Фізичний Журнал.-
1997.-Т.42,№8.-С.996-1002.
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ВЗАЄМОДІЯ згустку пилових ЧАСТИНОК з ПЛАЗМОЮ

О.Ю. Кравченко
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252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, kay@boy.rpd.univ.kiev.ua

Пилова ішазма, яка складається з електронів, іонів та заряджених пило-
вих частинок, останнім часом є предметом інтенсивних досліджень. Це обумов-
лено широким розповсюдженням такої плазми в космосі та в лабораторних
експериментах. Б проведених експериментальних дослідженнях було показано,
що пилові частинки локалізуються в певних областях, утворюючи згустки з ві-
льною границею, а в ряді випадків було зареєстровано утворення пилових кри-
сталів, в яких пилинки утворювали регулярну структуру [1,2].

В даній роботі проводиться комп"ютєрне моделювання взаємодії плазми
з одновимірним шаром пилових частинок, який має вільну границю. При цьо-
му іони описуються гідродинамічними рівняннями, для концентрації елект-
ронів використовується рівноважний розподіл Больцмана, а пилові частинки
вважаються нерухомими, оскільки їх маса набагато більша за масу електронів та
іонів. Зміна заряду пилових частинок описується в рамках орбітальної теорії
зонду. Заряд пилових частинок враховується при знаходженні потенціалу са-
моузгодженого електричного поля, який описується рівнянням Пуасона.

Числові розрахунки проводились з використанням методу кінцевих різ-
ниць Лакса — Вендроффа для різних концентрацій пилових частинок. Показа-
но, що з часом в області пилового згустку встановлюються стаціонарні просто-
рові розподіли параметрів плазми, заряду пилових частинок та самопогодже-
пого електричного поля. Для малих концентрацій пилу вони практично не
відрізняються від одержаних в попередніх роботах [3]. Зокрема, в цих режимах
утворюються умови для подальшого розширення негативно заряджених пило-
вих частинок в плазму.

При великих концентраціях пилових частинок, коли осадження іонів на
них стає сутгєвим, реалізуються осциляції в стаціонарних розподілах потенціа-
лу, які викликають виникнення піків концентрації іонів та заряду пилових час-
тинок. На границі пилового шару з'являється максимум самопогодженого еле-
ктричного поля. Одержані немонотонні потенціальні розподіли можуть бути
причиною утворення кристалічних структур для пилинок, а додатній макси-
мум нони свідчить про утворення пастки для пилових частинок.

Література.
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Комплекс активної корпускулярної діагностики на основі важкого
іонного пучка ( ШВР) для стеларатора TJ - II.

Бондаренко І. С, Древаль М. Б., Козачек О. С, Комаров О. Д., КрупнікЛ. /.,
Тєрьошин В. /., Чмига О. О., Хребтов С. М.

Інститут Фізики Плазми ННЦ «ХФТІ», м.Харків, Україна

ЄлісєєвЛ. Г., Мєльников О. В., Литвинова О.О.
Інститут Ядерного Синтезу РНЦ «Курчатівський інститут», м.Москва, Росія

Гарсіа-Кортес І, Ідальго К.
СІЕМАТ, м.Мадрид, Іспанія

З метою вимірювання параметрів плазми на стелараторі TJ - II (СІЕМАТ,
м.Мадрид, Іспанія) встановлено комплекс активної корпускулярної діагностики на
основі важкого іонного пучка (НІВР). До складу комплексу входять:

Н прискорювач іонів Cs+ , розрахований на енергію до 200 кеВ, струм іонів
100 мкА, діаметр іонного пучка 5-6 мм,

И система живлення прискорювача (200 кВ, 1 ліА), •
Я аналізатор енергії повторних іонів,
И система живлення аналізатора (50 кВ, 4 мА),
• система керування просторовим положенням пучка,
В система керування комплексом та обробки інформації.
У процесі підготовки комплексу до роботи розроблена програма розрахунків

траєкторій іонного пучка крізь магнітне поле і плазму стеларатора TJ - II. На основі
розрахунків прискорювач і аналізатор встановлені у певній позиції з метою
максимального перекриття перерізу плазми зондуючим пучком.

Комплекс здано до експлуатації, ведуться наладжувальні роботи.

зо
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Вимірювання прЬфілю електричного потенціалу плазми за
допомогою пучка важких іонів на токамаці Т-10

ЄлісссвЛ. Г., Мсльтіков О. В.
Російський науковий центр «Курчатівськин інститут», м.Москва, Росія

КрупнікЛ. /., Хребтоа С. М.
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»,

м.Харків, Україна

Для вимірювання локальних значень електричного потенціалу електронно-
циклстронної плазми на токамаці Т-10 (R = 150 см, а = ЗО см) проведено модернізацію
діагностичного комплексу на базі пучка важких іонів (НШР). В експериментах
використовувався пучок іонів Т1+ з енергією до 250 кеВ та струмом декілька десятків
мкА. Спостерігалось явне падіння потенціалу у зовнішній зоні в діапазоні від -200 В до
-600В під час покращенного утримання плазми за рахунок електроного циклотронного
резонансу. Падіння потенціалу супроводжувалось падінням D. Також спостерігалася
еволюція просторового профілю у часі.
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Альтернативний шлях до термоядерного реактору

В.Г. Котенко, Г.Г. Лссняков, С.С.Романов
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічннй інститут", Харків

310108, Україна

В існуючих проектах ТЯР з магнітним утриманням, де звичайно радіус плазми
Гр] порівнянний з радіусом 1-ї стінки r w (конфігурація 1, мал.1), ресурс працездатності
1-ї стінки оцінюється в 2-5 років. Наслідки цього дуже важкі і посилюють кризу довіри
до програми ITER, що проявляється, зокрема, в перманентному звуженні проектних
рамок її фінансування. Великі надії на необхідне збільшення ресурсу 1-ї стінки
покладаються на перспективи створення малоактивуючихся матеріалів з високою
стійкістю по відношенню до всього комплексу випромінювань, породжуваних
термоядерною плазмою, до того ж з врахуванням ефектів синергизму. Виконання
такого завдання вирішальним чином залежить від можливості проведення
довгострокових матеріалознавчих експериментів в повномасштабних умовах
самоиідтримуючихся термоядерних реакцій, тобто на діючому ТЯР. Ситуація, що
склалася, нагадує замкнене порочне коло і варто б мати варіант виходу із неї. При
фіксованому радіусі плазми таким варіантом може бути створення ТЯР на основі
конфігурації 2, мал. 1, де r p / r w « ! і ресурс 1 -ї стінки може бути збільшений за рахунок
зменшення питомих навантажень при збільшенні площі її поверхні. Це повинен бути
стаціонарний ТЯР з усіма атрибутами термоядерної електростанції працюючий тривало
і надійно, оскільки шляхом відповідного вибору rpi/rw плановане навантаження на 1-у
стінку, бланкет та надпровідну магнітну систему знижене до рівня, що гарантує їх
тривале функціювання. Є підстави сподіватися, що це відношення не буде занадто
малим. Якщо rpi/rw«0.3, габаритні розміри реактора все ще не сягають за рамки
розумної межі, а ресурс 1-ї стінки із звичайної аустенітної нержавіючої сталі
збільшиться до декількох десятків рокіз. Такий ТЯР, проте, в результаті суттєвого
зниження густини потоку нейтронів на 1-у стінку не може мати на меті економічний
зиск. Це дослідницький ТЯР (ДТЯР), ЩО має самостійне значення для найширшого
кола питань, пов'язаних не тільки з термоядерною енергетикою, і, одночасно,
демонструючий можливість неперервного на протязі декількох десятків років горіння
самопідтримуючихся термоядерних реакцій при вже існуючому технологічному рівні.
Перехід до реакторів менших розмірів (конфігурація 3, мал.1), тобто до комерційних,
вимагає зна1 #ого підвищення цього рівня, що в повному обсязі навряд чи можливо
здійснити при відсутності ДТЯР. З точки зору реалізації глибокого відриву плазмового
шнура від стінки обговорюються можливості магнітних систем стеллараторного типу.

1 2

Fig.1
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ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛУКТУАЦІЙ ГУСТИНИ
КРАЄВОЇ ТА ДИВЕРТОРІІОЇ ПЛАЗМИ ТОРСАТРОИА "УРАГАН-ЗМ"

З ВИКОРИСТАННЯМ НВЧ ТА ЗОНДОВИХ ВИМІРЮВАНЬ

Бережний В.Л., Григорьєва Л.І., Волков С.Д., Назаров 11.1., Очсретенко В.Л., Пінос І.Б.,
Скибенко А.І., Сороковой В.Л., Фомін І.П., Чечкін В.В.

ІФП ННЦ Харківський Фізико-Технічний Інститут, 310108 Харків, Україна

Дослідження проводились у новому режимі ВЧ створення плазми, при якому
середня густина електронів досягала ~10 2 0 м - 3. Кінцевою метою досліджень с
визначення основних характеристик граничної електростатичної турбулентності в
умовах слабкого та покращеного утримання плазми та впливу цієї турбулентності на
перенесення частинок та енергії. При вивченні флуктуацій на границі області
утримання (~1018 м"3) і в засепаратрисній області (~1017 м"3) використовується НВЧ
рефлектометрія на незвичайній хвилі, яка дозволяє при соцеЛ° —И досліджувати
коливання плазми у шарах з низкою густиною на довжині хвиль, що не перевищує
кореляційної товщини відбиваючого шару. Одночасно реєструються флуктуації
густини та потенціалу за допомогою пристрою з 4 ленгмюрівських зондів, який може
переміщуватись вздовж великого радіусу та вводиться в область утримання на глибину
~1 см.

Для дослідження флуктуацій у диверторних потоках використовується метод
аналізу розщепленого НВЧ резонансу відкритого дводзеркального резонатора, через
який проходить потік дивертируємої плазми. Одночасно флуктуації диверторного
потоку можуть реєструватися за допомогою системи з 41 ленгмюрівського зонда,
установленої в одному полоїдальному перерізі у проміжках між гвинтовими
катушками.

Прокедено порівняльний аналіз спектральних та кореляційних характеристик у
різних областях плазми: в пастці торсатрона, поза нею та в диверторних потоках.
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ВПЛИВИ ТУРБУЛЕНТНОЇ ДИФУЗІЇ НА ФЛУКТУАЦІЇ В ПЛАЗМІ
В ЗОВНІШНЬОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ

О.Г. Ситенко, А.Г. Загороднін

Інститут теоретичної фізики їм. М. М. Боголюбова НА Н України,
252143 м. Київ, Метрологічна 14-6

Узагальнюється теорія електромагнітних флуктуацій в стійкій
стаціонарній плазмі на випадок плазми з насиченою турбулентністю.
Вплив турбулентних полів на динаміку мікроскопічних флуктуацій
описується за допомогою кінетичних рівнянь, що враховують
динамічне тертя і дифузію в просторі швидкостей. Кінетичні
коефіцієнти вважаються заданими.

На основі такої моделі сформульовано рівняння еволюції
великомасштабних флуктуацій і розраховано кореляційні функції
електричного поля та густини частинок. Встановлено загальні
співвідношення для функцій відгуку та кореляційних функцій
ланжевенових джерел в термінах функцій Ґріна одночастинкового
рівняння Фокера-Планка. Знайдено явний вигляд функцій Ґріна, що
описує рух броунівської частинки в зовнішньому магнітному полі під
дією випадкових сил при довільних часах еволюції.

Досліджено вплив дифузії в просторі швидкостей на спектри
флуктуацій. Виявлено ефекти, пов'язані з великомасштабними
турбулентними флуктуаціями, обумовленими дифузією в
конфігураційному просторі.
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Резонанси малої дії та вплив пилястих коливань на швидкі іони
в токамаках

ЯЛ. Колесниченко, В.В. Луценко, Ю.В. Яковенко
Науковий центр "Інститут ядерних досліджень", Київ, Україна

Р.Б. Байт
Принстонська лабораторія фізики плазми, США

Знайдено, що збурення у інтегрованій гамільтоновій системі, як правило,
веде до змушенного резонансу в тих областях фазового простору, де хоча б
одна зі змінних дії є достатньо малою. Цей так званий "резонанс малої дії"
(РМД) відрізняється від раніше відомих типів змушенного резонансу [1,2] тим,
що існує при довільно малій амплітуді збурення. Крім того, топологія
виникаючої резонансної області, тобто області, де частинки є захопленими
відносно фази збурення, відрізняється від топології як звичайних резонансних
островів [3], так і островів змушеного резонансу, описаних у роботах [1,2].

Показано, що РМД дає змогу іонам так званої "гарячої плями" - сильно
локалізованої області, що випромінює гамма-промені та нейтрони, яка
спостерігалася в експериментах з іонно-циклотронним нагріванням на токамаці
JET [4], - взаємодіяти з основною гармонікою збурення, яке спричиняється до
колапсу пилястих коливань (т=п=1, де то та и - полоїдальне та тороїдальне
хвильові числа), незважаючи на те, що резонансна умова со^ = саь {де <оь -

баунс-частота, а)ф - частота тороїдального руху) не задовільн^ється для

незбуреного руху частинок. Робиться висновок, що РМД є відповідальним за
зникнення гарячої плями під час колапсів.

Дослідження, що описані у цій публікації, стали можливими частково
завдяки Гранту № UP2-290 Уряду України та Фонду цивільних досліджень та
розвитку США.

[1] C.F.F. Karney, Phys. Fluids 21 (1978) 1584.
[2] R.B. White, Phys. Rev. E 58 (1998) 1774.
[3] B.V. Chirikov, Phys. Reports 52 (1979) 265.
[4] O.N. Jarvis et al., Nucl. Fusion 36 (1996) 1513.
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Часова еволюція дрейфових та Альфвенівських хвиль у плазмі з

радіальним неоднорідним електричним полем.

B.C. Михайлеііко, ВИ. Мііхак'іенко, KM. Степанов

Харківський державний університет,

'Національний науковий центр "Харківський фізоко-технічний інститут"

Досліджена еволюція у часі дрейфових та Альфвенівських збурень у

плазмі з однорідним зсувом швидкості поперек магнітного поля. Показано, що

ці збурення мають дуже складну структуру, яка далека від загально прийнятої

модельної структури. Виявлено, що перетворення дрейфових та Альфвенівських

хвиль у конвективні комірки у зсувній течії плазми є природним результатом їх

еволюції у часі. Течія з зсувом призводить до подавлення дрейфових несталос-

тей та блокування по радіусу плазми дрейфових та альфвенівських хвильових

пакетів - явище, яке відсутнє у плазмі беззсувних течій. Одержані результати

можуть бути пов'язані з виникненням Н-режиму у плазмі токамаків.
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ЗБУДЖЕННЯ СОЛІТОННИХ ЗБУРЕНЬ У ПЛАЗМОВОМУ ПОТОЦІ
З ВІД'ЄМНИМИ ІОНАМИ

В І Лапшин, В І Маслов. ЇМ Онишенко, І В Ткаченко
ННЦХФТІ. Харків 310ІОН. Україна. Email: vmasiov(a)kipl.kharkov.ua

Існуючий зараз високий інтерес до плазми з від'ємними іонами пов'язаний з тим,
шо вона часто реалізується в лабораторній і космічній плазмі. Тому важливим є розгляд
впливу від'ємних іонів на формування електричних полів у плазмі. За певних умов
збуджуване поле являє собою солітонне збурення В експерименті [І] спостерігалося
формування со.іітонного збурення потоком плазми, яка поширюється відносно
від'ємних важких іонів Сбо" . У цій доповіді теоретично досліджуються властивості і
формування електричних ям потенціалу солітонного типу Розглядається плазма, що
містить електрони, позитивні і від'ємні іони Вважається, що електрони рухаються
відносно іонів із струмовою швидкістю, значуще меншою теплової електронної. Яма
електричного потенціалу відбиває електрони, енергія котрих менше її глибини. Це веде
до росту глибини потенційної ями

Збудовано рівняння, що описує форму і тимчасову еволюцію повільної ями
електричного потенціалу, яка рухається зі швидкістю

( ті + /Мі-) ( п і / п 1 + ) /(і + пОс ті + / п і-Д с ) . Тут Т і + ,Т е - температури
позитивних іонів і електронів; М,. - маса від'ємного іона; n e , n j _ , n j + - густини
електронів, а також позитивних і від'ємних іонів. Інкремент росту глибини ями
пропорційний струмовій швидкості електронів у степені 3/2. Яма потенціалу
збуджується без порога по струмовій швидкості електронів.

Внаслідок відбитка від потенційної ями резонансних електронів із нерівноважною
функцією розподілу в межах ями формується стрибак потенціалу.

У такій плазмі можливо й інше солітонне збурення. Спочатку розглянуто випадок
густини від'ємних іонів п„. такої, що концентрація електронів а=По,/Поі. вище
граничного значення а>ои . Тут rw, п„,. - густини електронів і позитивно заряджених
іонів У цьому випадку може збуджуватися іонно-звуковий горб електричного
потенціалу за рахунок розвитку нестійкості іонного потоку в плазмі. Інкремент росту
амплітуди горба пропорційний (по,Упиі.)' '(М,./М,.)и . Тут МІ,, М;. - маси позитивних і
від'ємних іонів Якщо концентрація електронів менша за порогову а<сц, тоді
збуджується іонно-звукова яма електричного потенціалу за рахунок розвитку струмової
нестійкості. Яма поширюється з іонно-звуковою швидкістю позитивних іонів (То/Мн)"2

, помноженою на (а)"" 2 .
Яма електричного потенціалу формується при струмовій швидкості електронів

вище граничної Поріг зменшується при збільшенні густини негативних іонів, і при
значенні густини від'ємних іонів вище критичного значення, яке знайдено у роботі, яма
формується без порога по струмовій швидкості електронів.

1 W.Oohara, S.lshiguro, R.Hatakeyama, N.Sato. Electrostatic potential modification due to

C^ ( generation. Proc. of Symp. on DL-PFNL-96. 1996. p. 19.
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ТЕОРІЯ МЛГНГІОСФЕРНИХ МГД-МОД

О.С.Бурдо , О.П.Верхоглядова , О.К.Черемних

Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

(252022 Київ 22, проспект Академіка Глушкова, 40)

Київський Університет ім. Тараса Шевченка

(252022 Київ 22, проспект Академіка Глушкова, 6)

Застосовано формалізм балонних рівнянь для дослідження стійкості плазми в маг-

нітному полі Землі відносно дрібномасштабних збурень. Показано, що добре відомий

критерій стійкості жолобкових мод можна отримати з балонних рівнянь в наближенні

малого тиску. В той же час балонні рівняння дозволяють узагальнити цей результат на

випадок плазми зі скінченним тиском. В роботі основна увага приділяється дослідженню

дрібномасштабних збурень балонного типу в приекваторіальній області плазмосфери

Землі, де вказані нестійкості особливо легко реалізуються і мають максимальний інкре-

мент. Одержано необхідну і достатню умову стійкості балонних мод та досліджено спектр

хвиль. Показано, що у плаїмі низького тиску за умови азимутально-симетричннх збурень

система рівнянь малих коливань розщеплюється на окремі хвильові рівняння для тороїд-

них та полоїдних альфвенінських хвиль і для повільного магнітного звуку. Одержано від-

повідні дисперсійні рівняння. При врахуванні скінченного тиску плазми полоїдні альфве-

нівські хвилі та повільний магнітний звук виявляються зв'язаними і виникають умови для

збудження жолобкових та балонних мод. Побудовані залежності інкременту нестійкості

балонних мод від параметра /? та параметра L. Показано, що при зміні параметра /?

можливе розщеплення полоїдної альфвенівської та повільної магнітнозвукової гілок у

певному діапазоні частот. Проаналізована просторова локалізація цього ефекту в залеж-

ності від рівня збуреності магнітосфери Землі. Наведені числові оцінки Для типових

значень плазмових параметрів. Запропонований можливий сценарій розвитку балонних

нсстійкостей у радіаційних поясах Землі при геомагнітних збуреннях.
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ФОРМУВАННЯ КОРОТКО-ХВНЛЬОВИХ ДРЕЙФОВІЇ\ COJIITOHIU НА

НЕЛІНІЙНІЙ СТАДІЇ МОДИФІКОВАНОЇ ВИБУХОВОЇ НЕСТІЙКОСТІ

Т.О Давидова, О.Ю. Панькін ,
НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України

пр. Науки 47, м. Київ 22

Визначною особливістю нерівноважної плазми токамаку є тенденція до

самоорганізації, яка виявляє себе в формуванні різноманітних когерентних

хвильових структур [1]. Плазма токамаку часто опиняється в нерівноважному

стані трохи нижче порогу реактивно нестійких дрейфових хвиль, якими є іонно-

температурно-градієятні дрейфові хвилі [2]. Такі плазмові умови сприяють

збудженню модифікованої вибухової нестійкості. Характерною особливістю цієї

нестійкості є те, що амплітуди трьох резонансно взаємодіючих хвиль зростають

одночасно за законом (/о-')"2 н а самоподібної стадії нестійкості. Ця нестійкість

може самостабілізуватися завдяки конвективіїим втратам в процесі формування

нелінійних просторових хвильових структур. В [3] для дослідження можливості

формування дрейфових солітонів огинаючих з великими просторовими

масштабами порівняно з характеристичними просторовими дрейфовими

масштабами p s використовувалась зв'язана система трьох КдФ подібних рівнянь

(p s — іонний гірорадіус при електронній температурі).

В цій роботі ми розглядаємо можливість формування дрейфових солітонів з

характерними масштабами такими, що не перевищують суттєво p s. Це відповідає

більш типовому випадку дрейфової хвильової турбулентності. Для опису таких

солітолів стає необхідно враховувати дисперсійні ефекти вищих порядків, які, як

свідчать результати чисельних досліджень [4], можуть суттєво впливати на

динаміку когерентних нелінійних структур. Зокрема, вони можуть обмежувати

колапс хвильових пакетів, пов'язаний з нелінійними ефектами. В роботі

аналітично та чисельно вивчається вплив дисперсійні ефекти вищих порядків,

розглядається можливість існування нових типів солітонів огинающих. Деякі

властивості таких солітонів виявились подібними до солітонних розв'язків

рівняння КдФ п'ятого порядку.

1. Joseph B.K., Jha R., Kaw P.K., Mattoo S.K., Rao C.V.S., Saxena Y.C. Phys. Plasmas 4,

4292(1997).

2. Connor J.W. Plasma Phys. Control. Fusion 37, Al 19 (1995).

3. Davydova T. A., Pankin A. Yu. Journal of Plasma Physics 59,179 (1998).

4. Akhmediev N.N., Buryak A.V., Karlsson M. Opt. Comm. 110, 540(1994).
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Резонансна взаємодія швидких іонів з магнітними островами

Марченко B.C.
Науковий Центр "Інститут ядерних досліджень", Київ, Україна

Розглянуто резонанс а = k,,y^ між високоенергетичними іонами та

магнітними островами з шириною більше ларморівського радіусу теплових
іонів. В результаті такої резонансної взаємодії високоенергетичні іони з
відносною густиною в кілька процентів дають суттєвий внесок до балансу
тороїдальних моментів сил, приводячи до значної модифікації рівноважної
частоти обертання острова <о. Показано, що замість стаціонарного балансу
тороїдальних моментів сил можливий сценарій з пульсаціями частоти, які
спостерігалися на токамаці ASDEX Upgrade.
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Механізми керування стохастіпацією траекторії
зарядженої частки о термоядернім плазмі

Полуновський Е.І., Шишкін О.О.*

Харківський державний університет, Харків, УКРАЇНА
''Інститут фізики плазми, Національний науковий центр"Харківський фізико-

технічний інститут", Харків, УКРАЇНА

Анотація

Досліджуються явища стохастизації траєкторій заряджених частинок в плазмі
термоядерного реактора за допомогою аналітичних та чисельних методів.
Розглядаються можливі механізми впливу на стохастичний перенос заряджених часток
з метою зробити його селективним - вибірковим з енергії часток. Ці механізми є
обмежування часу існування стохастизації траєкторії та амбіполярне електричне поле в
плазмі, профілем якого можна керувати, якщо обирати метод нагріву плазми. Як
застосування ціх механізмів пропонуються такі задачі: як переміщувати частки
термоядерного палива до центру плазми та як виводити гелієвий попіл з об'єму
утримання плазми.
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ПРО ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПОЛОЇДАЛЬНОГО ОБЕРТАННЯ

В ТОРСАТРОШ "УРАГАН-ЗМ" ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛОЇДАЛЬНОЇ

КОРЕЛЯЦІЙНОЇ РЕФЛЕКТОМЕТРІ!

А.І.Скибенко, В.Л.Бережний, Є.Д.Волков, В.Л.Очеретеііко, МЛ.Назаров,

О.С.Павличенко, І.Б.Пінос, І.П.Фомін

ІФП ННЦ Харківський Фізико-Технічний Інститут, 310І08 Харків, Україна

Полоїдальне обертання плазми з магнітним утриманням обумовлене радіальним

електричним полем. Вимірювання швидкості такого обертання проводиться за

допомогою пучково-рекомбінаційної спектроскопії. В наших експериментах для

вивчення иолоїдальних характеристик електронної густини та її флуктуації на різних

магнітних поверхнях в торсатроні "Ураган-ЗМ" на протязі ВЧ утворення і нагріву

плазми ми використовуєм 3 мікрохвилевих рефлектометра, що зондують плазму в

трьох різних полоїдальних положеннях. Вивчення кореляції між плазмовими

збуреннями, що спостерігаються за допомогою цих рефлектометрів, вказує на

існування систематичного часового зсуву між флуктуаціями відбитих НВЧ хвиль.

Такий зсув може бути обумовлений як полоїдальним розповсюдженням збурення, так

і полоїдальним обертанням плазми. Вимірювання виконані при магнитному полі

торсатрона Во=О.72 Т, середній густині електронів плазми 1-1.5-10 см" на частотах

НВЧ .рефлектометрів 17-37 ГГц, розташованих на різних кутових відстанях з

зовнішньої і внутрішньої сторін від магнітної осі. Амплитудно-цифрове перетворення

сигналів плазмових коливань з детекторів виконай* за допомогою АЦП з частотою

200 кГц.

Для аналізу амплітудних і фазових коливань НВЧ сигналів застосовано sin-cos

детектування. Кроскореляція між відбитими сигналами переважає на частотах Е10 кГц

і дозволяє знайти ВІДПОЙІДНИЙ часовий зсув між різними парами трьох сигналів, що

може бути інтерпретовано як наслідок полоїдального розповсюдження збурень і

обертань по годинниковій стрілці по відношенню до напрямку магнітного поля.

Відповідно швидкість полоїдального обертання протягом розряду може змінюватись в

інтервалі ~1ч20 км/с.

Вимірювання швидкості полоїдального обертання плазми разом з

вимірюванням локальних густини та температури дозволяє визначити величину

елекричного поля в плазмі.
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Неокласичний перенос у торси гроні "Урагян-ЗМ"
в режимі l/v

В.М.Калюжний, С.В.Касілов, В.В.Нємов.

Інститут фізики плазми, Національний науковий центр "Харківський фізико-
технічний інститут", вул. Академічна 1, 310108Харків, Україна.

Анотація

З використанням чисельного методу розрахунку коефіцієнтів переносу у
стелараторах в l/v режимі [1,2] виконано дослідження неокласичного переносу у
торсатроні "Ураган-ЗМ". Вказаний метод базується на інтегруванні вздовж силових
магнітних ліній у заданому стелараторному магнітному полі з урахуванням частинок,
запертих як у межах одного періоду магнитного поля, так і в межах декількох таких
періодів. Магнітне поле торсатрону моделювалось набором тороідальних гармонічних
функцій, що містять приєднані функції Лежандра. Проведено аналіз залежності
коефіцієнтів переносу від величини результуючого вертикального магнітного поля,
створюваного гвинтовою та компенсаційною обмотками торсатрону.

1. V.V. Nemov, S.V. Kasilov, W. Kernbichler, M.F. Heyn, Calculation of Asymmetric
Neoclassical Transport Coefficients by Integration Along the Magnetic Field Line, доповідь
на 26-ій Європейській конференції з фізики плачми (Нідерланди, Маастріхт, липень
1999 р).
2. V.V. Nemov, S.V. Kasilov, W. fCernbichler, M.F. Heyn, Evaluation of l/v Neoclassical
Transport in Stellarators (направлена в жури. Phys. Plasmas).
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Розщеплений власних частот МГ'Д коливань плазми

ГНИНТОШІМ магнітним полем стеларатора

І.О.Прка

Харківський державний університет. Україна. 310077. Харків, пл. Свободи, 4.

Гвинтова неоднорідність утримуючого магнітного поля стеларатора

(торсатрона) спричиняє розщеплення власних частот магнітогідродинамічних (МГД)

коливань із слабкою гірогропігю, <о = <оп ± ба>, за наступних резонансних умов: період

2пІк._ основної моди МГД коливань в аксіальному напрямку вдвічі більший за довжину

L кроку гвинтових провідників, к. і = ,т, полоїдннй номер т основної моди вдвічі

меншин за західність / стеларатора, І-2т. Розщеплення власних частот альфвенівських

та швидких магнітозвукових (ШМЗ) хвиль у гофрованому магнітному полі досліджене

в (Гирка И.А., Лапшин В.И., Степанов K.H.W Фпзика плазми. 1998. Т. 24. C.94S.).

Доданок бю до власної частоти виявився малою величиною першого порядку за

струмом у гвинтових провідниках, <vyccA, на відміну від перезонгшсного випадку,

коли поправки до власної частоти, зумовлені гвинтовою неоднорідністю магнітного

поля, с малими величинами другого порядку, Sen сс Л" (Girka I., Kovtun P. ММЕТ'98.

Ukraine. Vol. 2. P. 710). У резонансному випадку власними модами є стоячі хвилі.

Положення вузлів (пучпостеи) стоячих хвиль з меншою частотою го~со„~3(о ( І

більшою частотою ю — гоа + 6«>) співпадає з поверхнею, на якій модуль магнітного

поля найменший (найбільший). Внаслідок додавання власних стоячих хвиль ч

близькими частотами виникають биття. Вимірювання частоти биттів 5со можна

застосувати для діагностики густини плазми. Розщеплення власної частоти МГД хвиль

щитовим магнітним полем можна спостерігати експериментально. Зокрема, в

сіелараторі з 1-2, розщеплення власних частот передбачається для дрібномасштабних

(к ,« а ттг •» 1, де кА - альфвспівське хвильове число, а - середній радіус плазмового

шнура, пг - радіальний номер моди) ШМЗХ, що поширюються майже перпендикулярно

до зовнішнього маї пітного поля (кА»кг) з полоїдпим номером моди т=±1 та

аксіальним хвильовим числом к. •- л/: ІL .
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"ЯМАТОР": стсллиратори з великою млі пітною нмога

Котснко В. Г., Лссняков Г. 1'., Романсні С. С.
Національнії» науковий центр "Харківський фічико-техг.ічний інститут", Харків

310108, Україна

Згідно І уявленнями МГД теорії стійкості плазми доцільно, щоб магнітна
конфігурація мала середній мінімум магнітного поля В, тобто магнітну яму. Створення
такої конфігурації є дуже непростою справою і будь-яка можливість ії здійснення
викликає певну зацікавленість.

Чисельні розрахунки моделей магнітних систем типу "ЯМАТОР" з ^ = 1,2,3,4
показали, що при помірних значеннях куга обертового перетворення магнітної силової
лінії (1=0.2-^0.5) величина магнітної ями у таких системах може становити кілька
десятків відсотків (-U-10-=-45%) на крайніх незруйнованих магнітних поверхнях, мал.1.

Магнітна система "ЯМАТОР" аналогічна системі класичного стелларатора з тою
відміною, що полоїдальні компоненти магнітного поля створюються в ній системою 2-
проводових ліній, намотаних на тор [1]. Ііамотка виконується так, що провідники
кожної 2-проводової лінії з протилежними і рівними по величині струмами
разміщуються на вкладених торах одного великого радіусу Ro з різними малими
радіусами а\ та a2=ai+h, де h - відстань між провідниками лінії. Кількість 2-проводових
ліній, що утворюють систему, визначають ії заходність (., котушки повздовжнього
магнітного поля Во можуть бути розміщені поміж їх провідниками. Використання 2-
пролодових ліній в якості елементів гвинтової обмотки дозволяє легко реалізувати
модульний варіант таких стеллара горів. Як приклад, на мал.2 показане один із
полоїдальних перерізів магнітних поверхонь для (.-2 системи: 2-проводові лінії
викладені на торі вздовж гвинтової лінії 0=m<p, 0 - іюлоїдальний кут, ф -
тороїдальний кут, m=3, ai/Ro=0.3 і a2/Ro=0.45.

1. V. G. Kotenko, G. G. Lesnyakov, S. S. Romanov. Вопросьі Атомной Науки и Техники,
1999, ННЦ "ХФТИ" Харьков. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma
Physics. NSC "KhlPT" Kharkov, 1999, Issues 1(1), 2(2), p. 49-51 (in English).
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Іоншій синтез матеріалів

Саенко В.А., Версмснченко Г.М., Полоним 'ЗО., Рудніцький В.А.

Нами розроблені діодмий і тріодним плазмохімічні реактори синтезу
безкрапельних тонких плівок сполук металів з газами на основі електримного
розряду з випаровуванням анода за допомогою термокатода [І]. Для інтенсифікації
іонізації пари матеріалу електрода і синтезу плівок автори доповіді використали
додатковий циліндр або кільце під позитивним відносно катода потенціалом та
магнітне поле, направлене вздовж осі циліндра [1,2].

Вивчалась структура плівок нітриду титану на кремнієвій підкладинці.
Встановлено, що плівки TiN мають фазоний склад, близький до
стехіометричного. На початкових етапах росту TiN на Si (111) мас аморфну
структуру з розміром зерна менше ЗО А. Із збільшенням товщини плівки до 1 мкм
в ній спостерігається наявність рентгенівські аморфної складової та з'являється
текстурована (111) полікристалічна фаза. Подальше збільшення товщини плівок до
6 мкм веде до зменшення частки аморфної та зростання полікристалічної складової
фази. Відпалювання при 800 °С на протязі 10 хвилин приводить до майже повного
завершення рекристалізації аморфної фази в полікристалічну з розмірами зерен,
більшими 1000 А та невеликими залишками аморфної (дрібнокристалічної) фази в
міжзеренному просторі. Період ґратки TiN після відпалювання при 800 °С для
товщин 1 мкм і 6 мкм відповідно становив 4,2362(4) і 4,2414(7) А.

Одержані даним способом плівки TiN мали менший об'ємний та
поверхневий опори порівняно з плівками, одержаними термічним та магнетронним
способами, і становили в середньому відповідно 64 Ом/см та 1,5 Ом на квадрат. Це
відкриває перспективу їх застосування в контактних та бар'єрних шарах
напівпровідникових приладів [2], які до того ж не допускають крапель титану в
об'ємі плівки. Синтезовано також безкрапельні плівки ТіОг, СггОз, ІГ2О3, ZrO2 на
металевих1 та скляних підкладинках, які знайдуть застосування в машинобудуванні
(поверхні тертя), оптиці (просвітлюючі покриття), енергетиці (сонячні батареї).
Пояснено нові фізичні ефекти в плазмохімічних реакторах даного типу [3,4].

Література

1. Саенко В.А., Борисенко А.Г., Рудницкий В.А. Плазмохимические реактори
синтеза материалов // Проблемьі специальной злектрометаллургии. - 1998, №3. -
С.29-34.

2. Саенко В.А, Борисенко А.Г, Рудницкий В.А. Реактивное термоионное
осаждение тонких пленок // Приборьі и техника зкеперимента. - 1998, №3. -
С І 34-136.

3. .Саєнко В.А., Борисенко А.Г., Рудніцький В.А., Веремійченко Г.М. Новий тип
розряду з випаровуванням електрода у вакуумі // Матеріали щорічної наукової
конференції ІЯД. -1998. -С.222-224. ,

4. Саєнко В.А., Борисенко А.Г., Рудніцький В.А. Вплив додаткового електрода на
розряд з випаровуванням анода у вакуумі // УФЖ - 1998. -т.43, №8. -С.817-819.
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Пи.пів тонких забруднюючих покрити па відображаючу здатність металевих
дзеркал, розташованих в середині вакуумної камери термоядерної установи

В.Н.Бондаренко, М.В.Вішжчснко', В.С.Войценя, И.Джекоб2, В.Г.Коновалоа, С.Масузаки',
О.Мотоджима3, Л.В.Померенко1, А.Сагара3, К.Сато3, В.Фукарекг,

1ФП ННЦХФТІ. Харків 11010Н, Україна;
(1) ІФП, Гирхінг, Німстчшш;

(2) НІТД, Такі 509-5292, Япопш:
(3) Кшський Уніґіерсипеп}. Киш 252033, Україна

Дуже часто фахівці спектральних і лазерних діагностик плазми термоядерних
установок зустрічаються з проблемами зменшення прозорості (Т) діагностичних вікон в
результаті наростання на них осадку. Наприклад, величина прозорості вікна Т для
лазерної діагностики в установці TFR зменшілась до 4% на X. = 400 нм і до 34% на X ~
700 нм від початкової величини Т = 93%, після декількох місяців работи установки [1].
Основною причиною появлення осадка була карбонізація, використовувана як
необхідна процедура для покращення вакуумних умов в цій установці, яка з
неохідністю приводила до наростання плівки головним компонентом якої, відповідно
до [ 1 ], був вуглець. Він був також домінуючим компонентом в осадку, який відкладався
на вікні для лазерної діагностики в токамаці JT-60, як показав хімічний аналіз [2].

Аналогічний характер осадку також повинен з'являтись на дзеркалах у випадку
розміщення їх в середині вакуумного об'сму термоядерної установки. Важливо, що для
такої же товщини плівки вилив осадку на дзеркальне відображення повинен бути
сильнішим, ніж для прозорості вікна. Це тому, що віддзеркалене світло проходить
осаджену плівку два рази, і кут падіння не є нормальним до поверхні дзеркала, як у
випадку вікна, а звичайно він € близьким до 45°.

Останнім часом в деяких великомасштабних термоядерних експериментах (JT-
60. Tore, Supra, LIID) є необідність розміщувати дзеркала в середині вакуумного об'єму.
Вони можуть покриватись плівкою, товщина якої буде змінюватись з часом. Оскільки в
усіх вище згаданих установках більша частина поверхні вакуумної камери захищена
вуглецевміщуючим матеріалом, то вуглець буде найбільш вірогідним домінуючим
компонентом осадку. У випадку використання боронізації, бор буде додатковим
компонентом.

Як нам відомо, до цього часу не було надрукованих данних відносно впливу
осадженої бор-вуглецевої плівки на віддзеркалюючу здатність металевих дзеркал. І
тому в даній роботі ми приводимо результати експериментальних вимірювань дзеркал з
неіржавіючої сталі, покритих аморфною плівкою бору, а також результати прорахунків,
зроблених для різних пар бор-вуглецева плівка - металева основа.

З приведених даних витікає, що навіть тонка бор-вуглецева плівка, h£10 нм
приводить до суттєвого зменшення віддзеркалюючої здатності, особливо в області
ультрафіолету (А.. < 400 нм ). Така товщина набагато меньше товщини бор-вуглецевої
плівки, що з'являється на внутрішній поверхні вакуумної камери і зумовлена регулярно
повторюваними процедурами карбонізації або боронізації s товщиною й 100 нм [3].

1. D.H.McNeil. Rev. Sci. Instr., 61 (1990) 1263.
2. H.Yoshida, O.Naito, T.Hatae and A.Nagashima. JAERI-Research 96-062.
3. J.Nuct.Mater., vol. 176/177 and vol. 196-198.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПРОШАРКУ ПРИ
ВЗАЄМОДІЇ ПОТУЖНОГО ЗАМАГНІЧЕНОГО ПОТОКУ ПЛАЗМИ З

ПЕРЕШКОДОЮ.

І.Є.Гаркуша, М.В.Кулик, В.О.Махлай, Н.Й.Мітіна, Д.Г.Соляков, В.І.Терьошин,
С.А.Трубчанінов, О.В.Царенко, В.В.Чеботарьов.

Інститут Фізику Плазми ННЦ ХФТИ.

Характерною особливістю взаємодії замагнічсних квазістаціонарних плазмових
потоків з поверхнею різних матеріалів є формування перехідних прошарків холодної
плазми, котрі відіграють суттєву роль при моделюванні теплової фази зриву струму в
токамаці-реакторі [ 1 ] .

В данній роботі було проведено дослідження фізичної картини утворення
перехідного прошарку холодної плазми на поверхні графітових та кварцевих зразків
при дії на їх поверхню замагнічених квазістаціонарпих плазмових потоків.

Потоки плазми, генеровані потужним повноблоковим квазістаціонарним
плазмовим прискорювачем КСПП Х-50, взаємодіяли з матеріальними перешкодами в
поздовжньому аксіально-сіметричному магнітному полі напруженістю до IT.
Параметри таких потоків в магнітному полі були рекордними для подібних систем, а
саме : густина електронів (1-3)10 см" , максимальна густина потужності потоку
плазми до 20 МВ/см , тривалість імпульсу до 250 мке, середнє р» 0,15-0,2 [ 2 ].
Основна частина експериментів була здійснена в магнітному полі напружністю 0,54'Г.

Експериментально встановлено, що разподіл магнітного поля в перехідному
прошарку на поверхні різних матеріалів суттєво залежить від електричної провідності
матеріалу зразка. Гак мінімум поля в плазмі перехідного прошарка поблизу поверхні
графітової перешкоди знаходився на відстані , котра приблизно дорівнювала
половині радіуса зразка. В залежності від розміру зразка напружність магнітного поля в
цій зоні становила 20-60 Vo від иапружності зовнішнього магнітного поля .

Показано, що на процес взаємодії замагніченого квазістаціонарного плазмоваго
потоку з матеріальною перешкодою значною мірою впливає обтікання плазмою не
тільки поверхні зразка, й перехідного прошарку холодної плазми утвореного
поблизу його поверхні. Так при зменшенні діаметру зразка приблизно в 4,5 рази
частина енергії плазмоваго потоку, котра втрачається на обтіканні перешкоди та
пререхідного прошарку холодної плазми поблизу ії поверхні зростає більш ніж на
половину.

Література:

1 V.V.Chebotarev etal. J.Nuc. Mater. 233, p. 736(1996).
2 V.V.Cbebolarev el al. ВАНТ, серия "Физика плазми", в. 3(3), 4(4) с. 194 , (1999).
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СПЕКТРОСКОПІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ
ЕКРАНУЮЧОГО ШАРУ, ЩО ВИНИКАЄ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З МІШЕННЮ

ПОТУЖНИХ ПЛАЗМОВИХ ПОТОКІВ.

І.Є. Гаркуша, В.О. Махлай, Н.Й.- Мітіна, Д.Г. Соляков, В.І. Терьошин,
С.А. Трубчанінов, О.В. Царенко, В.В. Чеб*отарьов.

Інститут Фізики Плазми ННЦ ХФТІ.

Робота є продовженням циклу дослідженнь моделювання ефектів впливу потоків
плазми на диверторні пластини в умовах теплової фази зриву струму в реакторі-
токамаці за допомогою замагнічених плазмових потоків. Плазмовий потік, який
генерувався квазістаціонарним плазмовим прискорювачем ( КСПУ ) Х-50, вводився в
поздовжнє магнітне поле, величина якого в області мішені, імітуючої диверторну
пластину, складала 0,54 Т. Параметри нбзбуреного плазмового потоку: п е= ( 1-̂-2 ) • 1016

см ' , Те=2,5 еВ, густина потужності потоку - 20 МВт/см2 при тривалості - 250 мкс.
Матеріал мішені був графіт марки ПМС-7 з діаметром зразків 5 см, 13 см і 22 см.

Комплекс досліджень включав магнітні, калориметричні та спектроскопічні
вимірювання. За допомогою спектроскопічних вимірювань були визначені такі
параметри плазми, як Те, Т; , п е , а також домішковий склад плазми ( якісно ).
Електронна густина плазми вимірювалась за штарківським розширенням лінії Нр з
розподілом у просторі й часі за допомогою високошвидкісного реєстратора ВФУ-І зі
спектральною приставкою. При дисперсії приставки 18 Е/мм і апаратному розширенні
5 Е, діапазон вимірюваних густин складав 1016н-4- 1017 см'3 з точністю не гірше 10%.
Часове розділення складало - 4мкс, просторове - 1см. Електронну температуру
вимірювали за допомогою відношень інтенсивностей спектральних ліній СІП ( Х=
2297 Е) і СІІ (Х= 2509-2512 Е), які реєструвались ФЕП з високим часовим розподілом (
=1 мкс ). Крім цього, за допомогою ВФУ-1 і спектральної приставки здійснювалась
неперервна розгортка ділянки спектру (3900-6700 Е) світіння плазми. За відношенням
інтенсивностей спектральних ліній бальмерівської серії водню ( Н а , Нр, Ну ) також
вимірювалась електронна температура.

Показано, що для мішені діаметром 13 см електронна температура біля поверхні
мішені складала 2 еВ і поступово збільшувалась до 2,5 еВ на відстані 15-20 см від
мішені досягаючи температури налітаючого потоку плазми. Інтенсивність
випромінювання із екрануючого шару поблизу мішені ( рекомбінаційного і лінійчатого
) зростає більш ніж на порядок величини порівняно з випромінюванням незбуренного
потоку плазми. Як витікає з проведених досліджень, випромінювання із екрануючого
шару є одним з основних механізмів втрати енергії, яка поглинається в шарі при дії на
перепону потужних плазмових потоків.
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Моделювання дії факторін плазми на властивості діелектричних матеріалів:
гамма-компонеіїт

В. Т. Тріщина', І. О. Гірка', В. С. Войценя2, Д. В. Орлінський3

Харківський державний університет
ННЦ Харківський Фізико-Технічний Інститут

РНЦ Курчатовський Інститут

Використання діелектричних матеріалів в пристроях по діагностиці плазми
потребує даних про зміну властивостей цих матеріалів під дією факторів плазми:
іонного, нейтронного і гамма-комнонента. В межах програми УТС Міністерства
України у справах науки і технологій проводились дослідження впливу
опромінення на властивості таких діелектриків як скло (SiCb) та магній-алюмінієва
шпінель (MgAbCf).

Експерименти проводились як на електронних пучках, так і на гальмовому гамма-
випромінюванні та рентгеновских променях. Основна відміна цих експериментів
від проведених раніше - це визначення дії імпульсного опромінення, яке є
характерним для діючих плазмених пристроїв і впливає на ефективність
формування дефектів в твердих тілах з різним характерним терміном життя. В
роботі проведені опромінення стгкол імпульсними та постійними гамма- і
рентгенівськими потоками до дози
ЮМГр.

Показано, що в селікатних стеклах, що відрізняються різним вмістом групи
ОН, вплив імпульсного опромінення є функцією концентрації Oil.
Це дає змогу визначити вплив домішкового водню на процеси формування
короткоперіодних та стабільних дефектів в стеклах. Перехідні процеси між
імпульсами опромінення можуть суттєво вплинути на функційні властивості
пристроїв, в яких будуть використовуватись ці матеріали.

Магній-алюмінієва шпінель відрізняється високою радіаційною стійкістю до
нейтронного опромінення. Навіть при флюєнсі 2x1026 нейтрон/м2 при температурі
приблизно 1000К не помічено розпухання цього матеріалу. Дослідження зміни
оптичних властивостей MgAb&f при варіації середньої потужності дози
електронного і гамма-випромінювання від 1000 до 80 Гр/сек на відміну від SiO^ не
призводить до зміни кількості накопичених стабільних дефектів у кристалах
шпінелі. Проводиться аналіз процесів в катіонній та аніонній підрешітках шпінелі
під дією опромінення з врахуванням структурних особливостей (дефектів
антіструктури, відхилення від стехіометричного складу), які включають перехідні
процеси в формуванні стабільних дефектів в цьому матеріалі. Порівняння зміни
властивостей стекол і магній-алюмінієвої шпінелі під дією одного з факторів
плазми (гамма-випромінювання) дає змогу визначити ступінь придатності їх
використання в реальних пристроях плазмових установок.
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Родій як псрспсктішний матеріал для внутренніх дзеркал, спектроскопічних і
лазерних діагностик плазми в термоядерному реакторі

А.Ф.Бардамід*, В.С.Войиеия, М.В.Классен", В.В.Кедров", В.Г.Коновалов, Д.В.Орлінсхш'**,
С.І.Солодовченко, Г.В.Струков**, Хайінг Суп****, А.Н.Шапооал, А.Ф.Штань, К.І.Якімов*

ННЦ Харківський Фізико-Технічний Інститут, 310108 Харків. Україна: 'Радіо-Фіуичннй Факультет Київського
Університету ш. Т.Шевченко, Київ. Україна; ІФ'ГТ, Черноголовка. Московська оби. Росія; ***Росіпский Науковий

Центр Курчатовський Інститут. Москва. Росія; *'**ОптичнаГрупа "Когерент Аубурн", Аубурн. США

В експеріментах на великомасштабних термоядерних установах фахівці у спектроскопічних
та лазерних діагностиках стоять перед проблемою вибіру матеріапу для дзеркал,
розташованних в вакуумній камері. Спектральний діапазон вимірювань (від ультрафіолету до
ближньої! інфракрасної області) обмежує вибір каидидатних матеріалів дзеркал. Важливою
умовою для вибору матеріалу є видзеркалювальна здатність таких дзеркал (ВЗД), яка повинна
не змінюватися тривалий час роботи установки. Це значно ускладнює проблему, оскільки
дзеркало зазнає впливу електромагнитного випромінювання, нейтронів і перезаряджених
атомів (ПА), внаслідок чого оптичні властивості дзеркала мають деградувати з часом.

Для внутрішніх дзеркал лазерної діагностики буде мати місце додатковий фактор, дуже
впливаючий на швидкість руйнування дзеркала: "кулеметний" режим роботи. Зі збільшенням
числа лазерних імпульсів енергетичний поріг руйнування зменшуетея, як показано в декількох
експеріментах (наприклад, [1]), тобто, більш висока кількість лазерних імпульсів для даного
дзерката зумовлює зниження енергетичної густини лазерного пучка в кожному імпульсі.
Лазерні дзеркала також повинні мати сталу залежність від довжини хвилі [2].

Родій, в бажаній мірі, відповідає цим вимогам, відповідно аналізу здійсненому в [2]. Так,
коефіцієнт розпилення його тільки в 2 рази більший ніж у молібдену, а ВЗД - більший і
монотонно зростає від «65 % на А.=0,25мкм до ~85% на Х=1,0 мкм. Але на сьогодні нічого не
відомо про тривалість житгя родієвого дзеркала при бомбардуванні ПА (які мають широкий
енергетичний спектр водневих ізотопів). Ось чому ми виконали експерименти по впливу
довготривалого розпилення плівки родієвого дзеркала, і результати будуть надані у доповіді.

Враховуючи коефіцієнт розпилення родію і величину потоку перезаряджених атомів на
першу стінку термоядерного реактора (2'10'!ат/см2сек [2]), можна вирахувати потрібну
товщину родіевоіі плівки, яка буде декілька мікрометрів. Використання плівкового дзеркала
має суттєві переваги в порівнянні з полікристалевими матеріалами, оскільки при ц'ому
відсутній розвиток ступінчастий структури, зумовленої різницею в швидкості розпилення зерен
з різною орієнтацією граней. Появлення ступінчастої струкгури на поверхні дзеркала було
знайдено для декількох полікристалевих матеріалів раніше в експеріментах по довготривалому
опроміненні іонами дейтерієвиї плазми кіловольтного діапазону енергій.

Декілька плівкових дзеркал з родію пройшли подібні випробовування. Зразки першої групи
представляли собою родієві плівки на мідній основі виготовлені у дві ступені: 1)
електролітичне осадження; 2) пресування осадженої плівки. Ц; технологія, недавно розроблена
в Институті Твердого Тіла (Черноголовка, Москопської обл.), забезпечує високу адгезію товстої
(~10мкм) родієвої плівки. Але ВЗД зразків була на ~10% нижча в видимій частині спектру, в
порівнянні з дзеркалами другої групи (продукція Coherent Company, США) виготовленими
електролітичним осадженням на поверхню нікеля, але товщина плівки тут була 0,15мкм.

Процедура випробовування вміщувала покрокову експозицію до іонів дейтерієвої плазми з
широким енергетичним спектром (0.1+1,5 кеВ) з вимірюваннями після кожної експозіції ВЗД і
втрати маси. Таким чином була отримана залежність ВЗД від товщини розпиленого шару. З
результатів випробовувань витікає, що родісоі плівкові дзеркала зберігають високу відносну
величину ВЗД навіть після розпилення шару ~7м.ш. Цей результат є найкращим з ряду всіх
випробуваних дзеркал: Be, АІ, SS, Cu, Mo, W, Та, Ве/Cu, Си/Си. Таким чином родієві плівкові
дзеркала можуть бути достатньо перспективними для використання в умовах термоядерного
реактора, оскільки тривалий час зберігуть свої характеристики. Модернізація технології може
сугтево покращити оптичні властивості родієвих плівкових дзеркал.
[1] V.S.Voitscnya, e! al Fusion Devices. RSI, 70 (1999) #4.
[2] H.Salzmann et a), ITER DDD 5.5.C.01 Thomson Scattering Core, 1TER Final Design Report (1997).
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ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ ПЛАЗМОВИХ ПОТОКІВ НА СТРУКТУРНИЙ ТА
ФАЗОВИЙ СКЛАД МОДИФІКОВАНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ

ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ.

О.В. Бирка, І.Є. Гаркуша, М.Т. Дереповський, М.С. Полтавцев,
В.І. Терьошин, В.В. Чеботарьов.

Інститут Фізики Плазми ННЦХФТІ.

Вплив потужних плазмових потоків на матеріал супроводжується передачею енергії
на зразок, що призводить до різкого підвіщення температури поверхні до температури
плаилення, одночасно з впровадженням іонів плазмового потоку в матеріал. %

Зразки виробничіх сталей (сталь 10, сталь 45) оброблялись азотними плазмовими
потоками, які генерувалися імпульсним коаксіальним плазмовим прискорювачем.
Тривалість генерованого плазмового потоку складала 2-3 us. Густина плазми 1-3 1014

см'3. Густина енергії плазмового потоку варіювалась у діапазоні від 10 до 35 Дж/см2.
Направлена енергія іонів у плазмовому потоці складала 2 keV.

В результаті впливу плазмових потоків на зразок формувався модифікований
поверхневий шар, глибина якого до 20 мкм. Характеристики цього шару для
досліджених сталей, навіть при ідентичних дозах, розрізнюються. Шорсткість (Ra)
після оброблення плазмовими потоками для сталі 45 була в середньому на 0,1- 0,3 мкм
більша ніж у сталі 10. Мікротвердість (Hv) модифікованого шару для сталі 10 зростала
у 1,5-2 рази, в той час коли для сталі 45 цей показник збільшувався у 2- 2,5 рази.

Густина енергії плазмового потоку поблизу поверхні обробляємого зразка
варіювалась не лише величиною разрядної напруги, а і відстанню від зрізу
прискорювача до поверхні зразку. Треба відзначити, що при рівних величинах густини
енергії потоку, зразки оброблені на більших відстанях від прискорювача ( що
відповідало меншій густині в потоці ) мали шорсткість на 0,6- 0,8 мкм меншу, ніж
зразки оброблені ближче до зрізу прискорювача. Експерименти зі сталлю 10 показали,
що кращі результати отр'мані в м'якому режимі впливу, тобто при відносно невеликій
разрядній напрузі в 20 kV і віддаленні зразку від прискорювача на 50 см, що відповідає
густині енергії плазмового потоку у 12 Дж/см . Збільшення дози випромінювання
призводить до збільшсгчя величини шорсткості, при незмінній мікротвердості.
Нксисрименти зі сталлю 45 показали, що діапозон, її котрому спостерігаються найкращі
результати, більш ширший: разрядна напруга 20- 22 kV, а відстань 45-60 см, що
відповідало густині енергії плазмового потоку у 12-18 Дж/см2. При цьому шорсткість
знаходилась на рівні 0,5- 0,6 мкм, а мікротвердість зростала у 2,5 рази.

Дані рентгеноструктуряого аналізу для сталі 45 і сталі 10 після взаємодії з плазмою,
свідчить яро те, що вплив плазмових потоків приводить до значного змінення фазового
складу і структурних характеристик матеріалу. Однією з значних змін є утворення і
стабілізація, фази y-Fc. Особливо чітко перехід частини a-Fe у y-Fe спостерігається у
зразках сталі 45 після взаємодії з плазмовими потоками. В цьому випадку фаза y-Fe є
домінуючого у приповерхньому шарі зразку.

Результати рентгсноструктурного аналізу вказують також, на такс значне змінення
фачовоіо складу після взаємодії з плазмою, як утворення нітридів і карбонітридів.
•Зафіксовані нітриди Fe;N - s фаза, FcjN - у фаза і карбонітриди Fe3N - є фаза.
Найбільша кількість дифракційних відображень відноситься до нітриду Fe2N, він
помічений ч усіх чрачклх, які пройшли плазмону обробку.
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Одержання та дослідження озона в ВЧ-розряді

Е.М. Бабич, В.С.Таран, О.М. Швець, О.В. Царенко.

Інститут фізики плазми, ННЦХФТІ, 310108 Харків, Україна

В цьому повідомленні розглядається застосування високочастотного
розряда для цілей генерації озона. Описуються експериментальні прилади з
реакторами на базі бар'єрних розрядів. Для діагностики озона застосовувалась
УФ-спектроскопія. Описані результати дослідження впливу озона на
мікробіологічні об'єкти та сфери застосування озона. Представлені
характеристики дослідних зразків озонаторів з продуктівністю від 1 до 100
грамів озона за годину для застосування в повітрянній та водній середовищах.
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ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ МОДУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПОТОКУ
В СЛАБКОНЕОДНОР1ДНІЙ ЗАМАГІПЧЕНІЙ ПЛАЗМІ

І.О.Анісімов, Т.В.Туташконко

Київський університет ім. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252033, м. Київ. вул. Володимирська. 64, ioa@rpcl.univ.kiev.ua

Перехідне випромінювання модульованих електронних пучків у неоднорідній
анізотропній плазмі являє інтерес з точкн зору створення плазмово-пучкових приладів
прямого випромінювання, пояснення радіовипромінювання ряду астрофізичних
об'єктів та ін. Для замагніченої плазми така задача розв'язувалася в ДІ-4], але
виконаний там ашигіз є неповним.

В роботі розраховане перехідне випромінювання модульованого електронного
потоку, що рухається вздовж градієнту концентрації холодної плоскошаруватої
слабконеоднорідної плазми. Сильне магнітне поле паралельне до градієнту
концентрації плазми. Розрахунок виконано у наближенні заданого струму електронного
потоку. Випромінюються лише звичайні хвилі.

Аналіз трансформації хвилі струму в електромагнітні хвилі плазми показав, що
останні збуджуються переважно в області локального плазмового резонансу (ОЛПР),
де частота модуляції потоку збігається з електронною ленгмюрівською частотою
плазми, та області локального черенковського резонансу (ОЛЧР), де поздовжня
компонента фазової швидкості електромагнітної хвилі збігається зі швидкістю пучка. В
ОЛЧР електронний потік збуджує переважно супутню хвилю.

Для пучків, що входять у слабконеоднорідну плазму, розраховане перехідне
випромінювання з ОЛПР та ОЛЧР, що поширюється у вакуум та в щільну плазму.
Оскільки область прозорості докритичної плазми відділена від ОЛПР та ОЛЧР
бар'єром непрозорості, випромінювання виходитиме переважно в щільну плазму.
Відзначимо, що випромінювання з ОЛПР різко зменшується для ненульових кутів між
градієнтом концентрації плазми та зовнішнім магнітним полем [5].

Для пучків, що виходять із слабконеоднорідної плазми, випромінювання з
ОЛПР взагалі відсутнє [2]. Супутня хвиля, що збуджується в ОЛЧР, не відбивається
назад у щільну плазму, а частково проходить у вакуум крізь бар'єр непрозорості і
частково трансформується в ОЛПР в ленгмюрівську хвилю [4]. Отже, випромінювання
з ОЛЧР іде лише у вакуум. В результаті повна інтенсивність випромінювання значно
зменшується, тому для пучків, що виходять з плазми, істотними виявляються також
випромінювання з околу точки повороту та збудження зустрічної хвилі в ОЛЧР.
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Перехідне випромінювання на випадкових неоднорідностях фонової плазми
є одним з можливих механізмів випромінювання модульованих електронних пуч-
ків, що спостерігалося в активних плазмово-пучкових експериментах у іоносфері
[І]. Таке випромінювання розраховувалося в [2] для моделі плоскошаруватої плаз-
ми, коли поперечні розміри плазмових неоднорідностей значно перевищують по-
перечний розмір електронного пучка. Але в реальних ситуаціях вказана умова мо-
же порушуватися [3,4].

У даній роботі розраховане випромінювання стрічкоподібного модульова-
ного електронного пучка, що рухається у холодній ізотропній плазмі. Концентра-
ція плазми випадково змінюється в напрямку руху пучка та в напрямку, перпенди-
кулярному до площини пучка. Частота модуляції вважається набагато вищою від
ленгмюрівських частот фонової плазми. Вважається, що пучок інжектується в де-
якій площині і змінна складова його струму експоненційно релаксує в напрямку
поширення пучка. Задача розв'язується в наближенні заданого струму пучка. Ви-
промінювані хвилі єр-поляризованими.

В такій моделі виникає два типи випромінювання: випромінювання, обумо-
влене поздовжньою обмеженістю пучка, та перехідне випромінювання, обумовлене
томсонівським розсіюванням власного електромагнітного поля пучка на плазмо-
вих неоднорідностях.

В роботі розраховано діаграми спрямованості та оцінено потужності обох
типів випромінювання для умов авроральної іоносфери та типових параметрів ак-
тивних плазмово-пучкових експериментів. Для иерелятивістських пучків максимум
діаграми спрямованості перпендикулярний до площини стрічкоподібного пучка.
Амплітуда перехідного випромінювання визначається просторовою спектральною
інтенсивністю випадкових неоднорідностей. Показано, що потужність випроміню-
вання достатня для того, щоб його можна було зафіксувати в типових умовах іоно-
сферних експериментів.
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ПЛАЗМИ ПІД ДІЄЮ МОДУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПОТОКУ
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Збудження ленгмюрівських хвиль модульованим електронним пучком у
слабконеоднорідній плазмі досліджувалося в роботах [І-З] у наближенні заданого
профілю концентрації плазми. Однак для великих амплітуд хвиль змінного струму
поле, збуджуване в області локального плазмового резонансу (ОЛПР), здатне де-
формувати профіль концентрації плазми [4-6]. Чисельному моделюванню цього
процесу для одновимірної моделі (безмежний електронний потік з чисто поздовж-
ньою модуляцією, що рухається вздовж градієнту концентрації готоскошаруватої
плазми з первісно лінійним профілем) і присвячено цю роботу.

Деформація профілю концентрації плазми залежить від напрямку руху елек-
тронного пучка і істотніша для пучків, що входять у плазму.

При невеликому перевищенні порогу нелінійності, коли відносна зміна про-
філю концентрації плазми залишається малою, її зворотнім впливом на розподіл
електричного поля, збуджуваного електронним потоком, можна знехтувати. Три-
валість процесу встановлення стаціонарного розподілу електричного поля в цьому
режимі значно менша від характерного часу зміни профілю концентрації плазми.
Тоді зміну профілю можна розглядати як збудження іонно-звукових хвиль стаціо-
нарною зовнішньою силою тиску високочастотного електричного поля. Після від-
ходу вказаних хвиль з ОЛПР там встановлюється стаціонарний розподіл концент-
рації плазми з різким (але неглибоким) мінімумом, що віддзеркалює розподіл елек-
тричного поля [4].

При більшій амплітуді хвилі струму деформація профілю концентрації пла-
зми, як і раніше, зосереджується переважно в ОЛПР, але її вплив на розподіл елек-
тричного поля стає істотним. На місці головного максимуму поля, величина якого
з часом зменшується, формується глибокий вузький мінімум концентрації
(кавітон), оточений двома максимумами значно меншої амплітуди. Під дією поля
стоячої ленгмюрівської хвилі концентрація плазми в докритичній області за вказа-
ним максимумом рівномірно зменшується. Новий головний максимум поля фор-
мується біля нової точки локального плазмового резонансу з боку докритичної
плазми. Під його впливом на пізніших стадіях еволюції максимум концентрації, що
розділяє два мінімуми, "Поступово зменшується. В результаті формується різкий пе-
рехід через точку локального плазмового резонансу [7].
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Дослідження параметрів антени в неоднорідному плазмовому оточенні
виявляє аномально високі втрати енергії в області) закритичної плазми [І]. Як
показують модельні розрахунки, практично вся енергія дисипуе в результаті
резонансного поглинання в області локального плазмового резонансу
(ОЛПР) [2]. При рівнях НВЧ потужності, достатніх для запалювання
самостійного НВЧ розряду, НВЧ поля в області ОЛПР є достатніми для
деформування профілю концентрації електронів. Це приводить до ефекту
самоузгодження антени з плазмою НВЧ розряду, що її оточує, при якому п
плазмі поглинається більше 90% потужності, котра підводиться до системи
[3,4].

Ефекти самоузгодження експериментально досліджувались на кільцевій
та прямокутній апертурних антенах. Кільцева апертурна антена являє собою
відкритий кінець коаксіальної лінії перерізом 16мм/6,95мм, котрий
збуджується на частоті 2.4 ГГц. Прямокутна апертурна антена - відкритий
кінець прямокутного хвильоводу перерізом 17мм х 8мм, який збуджується
хвилею Ню на частоті 9,37 Ггц.

Розряд запалювався з аргоні притиску « КЬ1 ммрт.ст.
Досліджені розподіл НВЧ полів і концентрації електронів в околі

антени та вхідний опір антени.
Показано, що режими самоузгодження антени з плазмою виникають

лише в разі, коли концентрація електронів в плазмі перевищує критичну ,
тобто в перехідному шарі плазми існує область ЛПР.

Модельні розрахунки, проведені для профілю гіс (z) змінної крутості в
ОЛПР [4,5], якісно відповідають результатам експериментів.

Показано, що вплив магнітного поля на поглинання електромагнітної
енергії незначний навіть в області ЕЦР.
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Досить часто як джерело щільної плазми використовують електричні дуги, що
вільно горять між плавкими металевими електродами. Спектроскопічна діагностика
такої плазми ускладнена пульсуючими властивостями дуги, що хаотично змінює своє
положення на поверхні електродів. Крім того, додаткові труднощі виникають за
рахунок багатокомпонентності самої плазми. Причина цього полягає в надходженні в
міжелектродний проміжок розряду електродного матеріалу, що випаровується під
впливом електричного струму. При цьому потрібно пам'ятати, що через порівняно
низьке значенння потенціалу іонізації атомів металів саме їх домішки (навіть при
вмісту 1%) визначають основні властивості плазми електричної дуги [1,2].

В роботі досліджувалась плазма електричної дуги, що вільно горить між
торцьовими поверхнями неохолоджуваних мідних електродів як в повітрі, так і в
тангенціальному струмені вуглекислого газу. Міжелектродний проміжок змінювався в
діапазоні від 2 до 8 мм, діаметр електродів - 2 та 6 мм. Для запобігання каплеутворення
на електроді використовувався імпульсний режим. Тривалість імпульсу - ЗО мс.
Амплітуда сили струму - 30, 50 і 100А.

Через просторову та часову нестабільність об'єкту дослідження вимірювання
виконувались протягом одного імпульсу. Час реєстрації не перевищував 1 мс [3].
Застосовувались методи оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії [4].
Для діагностики використовувались спектральні лінії міді.

В зазначених режимах одержані радіальні профілі електронної концентрації,
температури та коефіцієнта поглинання в центрі спектральної лінії міді 510.5 нм.
Виходячи з експериментальних даних проведені розрахунки рівноважного складу
плазми. Співставлення результатів розрахунку та експерименту для окремих режимів
дали змогу зробити висновки щодо існування локальної термодинамічної рівноваги в
плазмі.
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Раніше було показано, що в плазмі несамостійного розряду в водні, що
стимулюється плазмовим потоком з допоміжного розряду, можна досягати
оптимальних умов по температурі електронів для процесу дисоціативного прилипання
електронів до молекул водня. В ній існує дві групи електронів з температурою ~ 0.7 еВ
і ~ 2 - 4 еВ [*]. Крім того припускалось, що в данному роз ряді будуть автоматично
створюватись умови для витягування негативних іонів на анод несамостійного розряду
з усього плазмового стовпа. Саме експериментальній первірці останнього твердження
присвячена данна робота.

Зондовим методом досліджений розподіл осьових параметрів плазми
(температури електронів, концентрації позитивних іонів та плаваючого потенціалу) в
плазмі несамостійного розряду. Плазмовий потік, що підтримував несамостійний
розряд генерувався допоміжним торцевим розрядним джерелом з вольфрамовим або ж
металопористим підігрівним катодом. Через центральний отвір круглого аноду
несамостійного розряду в систему вводився рухомий циліндричний зонд довжиною 5
мм і діаметром 300 мкм орієнтований вздовж осі. Дослідження були виконані при тиску
водня 0.1 мм рт. ст. та зміні струму несамостійного розряду в діапазоні 0 - 200 мА.

Показано, що температура низькоенергетичних електронів вздовж осі
плазмового стовпа несамостійного розряду слабо залежить від напруги на
несамостійному розряді. В той же час градієнт концентрації і сама концентрація в
плазмі вздовж стовпа несамостійного розряду при збільшенні напруги зростають. Дуже
цікавим виявився розподіл плаваючого потенціялу вздовж осі: при позитивній напрузі
на аноді несамостійного розряду він завжди був немонотонний, на ньому завжди
спостерігався мінімум потенціалу перед стрибком потенціалу в області екранування
аноду. Практично, величина стрибка напруги на екрануючому шарі дорівнювала
падінню напруги на несамостійному розряді. Поведінку осьового розподілу
потенціалу в несамостійному розряді можна пояснити тим, що його анод є позитивним
електродом, який суттєво збурює плазму допоміжного розряду.

Література
* V. Va. Chcrnyak, V.V. Buchnev, N. M. Yusupov/ZContr. Pap. 11-th Symp. on Elementary
Processes and Chemical Reactions in Low Temperaure Plasma, Low Tatras, 1998. -P. 274-
277.
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ПАРАМЕТРИ ПЛАЗМИ МІДНОЇ ДУГИ В ВОДНІ

В.Я. Черняк, М.М. ІОсупов, В.В. Бучнєв, С.В. Ольшевський

Київський університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет,
252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, chern@rpd.univ.kiev.ua

При розробці плазменних джерел негативних іонів дейтерію з об'ємним
механізмом їх генерації для термоядерного синтезу необхідно враховувати слідючі
обмеження на плазму таких джерел:
1. оптимальними умовами генерації негативних іонів дейтерію є існування двох груп

електронів з температурою ~ 0.7 еВ і ~ 2 - 4 еВ [1];
2. дифузія негативних іонів в плазмі значно менша від вільної диффузії в газі за

рахунок сповільнення її амбіполярним полем [2].
Для задовільнення першої умови використовують розряди в дейтерії з добавкою

парів лужного металу (Cs) [1], або ж несамостійні розряди з потужними
термоеміттерами електронів [3]. Другу умову можна пом'якшити накладаючи на
плазму магнітне поле [1], або створивши стрибок концентрації плазми перед
екстрактором іонів. Але враховуючи, що після екстракції іонів з плазми їх треба
прискорювати до енергії ~ МеВ, застосування лужних металів в майбутніх джерелах з
іонними струмами в сотні ампер є мало перспективвним. Крім того, як видно з
експериментів [1,3] навіть при відтворенні оптимальних умов генерації іонів в плазмі
струм термоемітерів несамостійного розряду значно більший за струм екстрагованих з
плазми негативних іонів. Це означає, що використання вже відомих методів генерації
іонів в джерелах в п 100 А досить проблематичне.

В данній роботі, як альтернатива вже існуючим підходам, розглядається
можливість використані)" мідної дуги в водні для джерел негативних іонів. Як відомо,
досягнення розрядного струму в мідній дузі > 10000 А - не дуже складна технічна
задача, а по друге мідь на відміну від Cs це вакуумний матеріл. Експериментально
зондовим методом досліджені параметри плазми мідної дуги в водні низького тиску ( Р
< 0.1 мм рт. ст.) торцевого розрядного джерела в діапазоні розрядного струму 50-100 А.

Показано, що в потоці плазми міді в водні вдається реалізувати стрибок
ущільнення концентрації, в якому виконуються оптимальні умови для генерації
негативних іонів по температурі електронів.

Література
1. В.П. Горецкий, А.В. Рябцев, И.А. Солошенко, А.Ф. Тарасенко, А.И. Щедрин//
Фи-шка плазми, 1993, 20 , 9, 836 - 848.
2. Хастсд Дж. Физкка атомньгх столкновеїшй.-М.: Мир, 1965.-380 с.
3. D.A. Skincr, A.N. Bruneteau, P. Berlemont, C. Courteille, R. Leroy, M. Bacal// Phys. Rev.,
1993,48,3,2122-2132.
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Розробка та застосування джерел позитивних іонів Na% K+, Cs+, ТІ* на
основі твердотілих термоемітерів для діагностичних комплексів

термоядерних пристроїв.

Бондаренко І.С., Древаль М.Б., КрупнійЛ.І., КозачекО.С, Комаров О.Д.,
Степаненко І.П., Чмига О.О., Хребтов CM.

Інститут Фізики Плазми ННЦ «ХФТЬ, М.Харків, Україна.

Важливе місце серед діагностик термоядерних пристроїв займають комплекси
активної корпускулярної діагностики на пучках позитивних іонів Na+,Cs+,Tl+,Li+,K+ які
дають можливість вимірювати радіальні профілі потенціалу, густини та електронної
температури плазми.

Твердотілі джерела іонів Na+, Cs+, TI%Li+,K* та іонно-оптичні системи,
розроблені в ННЦ „ХФТІ" дозволяють мати потоки іонів з енергією до 300 кеВ,
струмом до 2 мА, діаметром 0 3 — 1 5 мм.

Твердотілі термоемітери спроможні забезпечити високоякісні іонні потоки
(меньш ніж 1% домішок ) з високим терміном життя (до 50 мАтод/гр.).

На сьогодні інжектори важких іонів Cs*,TI% розроблені в ННЦ „ХФТІ",
застосовуються у діагностичних комплексах термоядерних пристроїв - токамак Т-19
(м.Москва, Росія), стеларатор TJ-II (м.Мадрид, Іспанія ). Інжектор іонів Cs*
встановлюється на токамак ISTTOK ( М.Лісабон, Португалія ) і ведеться розробка
джерела іонів Na* для токамака ASDEX.( м.Гархінг, Німеччина).
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Дифузія іонів лужних металів у алюмосилікатах.

Стеїииіечко І.П., Комаров ОД., Козачек О.С.
ННЦ «ХФТІ», м. Харків, Україна.

У роботі одержаний просторово-часовий розподіл густини позитивних іонів
лужних металів у твердотілих емітерах іонів з алюмосилікатів. Визначені:

•коефіцієнт дифузії,
•швидкість дрейфу іонів,
•іонна провідність речовини емітера.

Одержаїгі результати узгоджуються з експериментальними даними, зокрема, для
емітера іонів К+ ( коефіцієнт дифузії - 6-Ю см /с, швидкість дрейфу - ЗО см/с, іонна
проводність - 3-Ю'5 OM''-СМ' 1) І підтверджують припущення, що струм емісії іонів
обумовлений їх дифузією з глибини емітера у напрямку емісійної поверхні.



C.BT.T8 UA0001133

Вплив повторної електронної емісії на точність
вимірювання електричного потенціалу плазми методом

зондування пучком важких іонів.

Хребтов CM., Древаль М.Б.. Бондаренко J.C..
Комаров О.Д., Козачек О.С.

Інститут Фізики Плазми ННЦ «ХФТІ», м. Харків, Україна.

У роботі розглядається вплив повторної електронної емісії на точність
вимірювання енергії іонів зондуючого пучка за допомогою електростатичного
аналізатора, який є основним інструментом діагностичного комплексу, вимірюючого
електричні поля у плазмі великих термоядерних пристроїв.

Інтенсивність струму, реєструємого пластинами аналізатора у стандартній
геометрії детектора, складається з струму зондуючого пучка і струму повторної
електронної емісії.

Рівень струму повторної електронної емісії залежить від багатьох факторів,
вплив яких важко обрахувати. А ті обставини, що калібровка аналізатора ведеться при
відсутності дослідуємої плазми, примушує нас зробити висновок, що мають місце
суттєво різні умови для появи повторної електронної емісії в умовах калібровки
аналізатора і проведення реальних вимірювань з плазмою.

Нами розглянуто і досліджено декілька варіантів конструкції детектуючих
пристроїв аналізатора, які дали можливість виключити вплив повторної електронної
емісії на результати вимірювань електричного потенціалу плазми у термоядерних
пристроях.
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РОЗПОДІЛ ГУСТИНИ В ПЕРЕХІДНОМУ ПРОШАРКУ, УТВОРЕНОМУ ПРИ
ВЗАЄМОДІЇ ПОТУЖНОГО ЗАМАГШЧЕНОГО ПЛАЗМОВОГО ПОТОКУ З

ГРАФІТОВОЮ ПЕРЕШКОДОЮ.

1.Є.Гаркуша, М.В.Кулик, В.О.Махлай, Н.Й.Мітіна, Д.Г.Солякрв, В.І.Терьошин,
С.А.Трубчанінов, О.В.Царенко, В.В.Чеботарьов.

Інститут Фізики Плазми ННЦХФТ1.

Характерною особливістю взаємодії замагнічених квазістаціонарних плазмових
потоків з поверхнею різних матеріалів є формування перехідних прошарків холодної плазми,
котрі відіграють суттєву роль при моделюванні теплової фази зриву струму в токамаці-
реакторі [ 1 ] .

В даній роботі був зроблений аналіз розподілу густини електронів в перехідному
прошарку, утвореному при взаємодії потужного, замагніченого плазмового потоку з
поверхнею графітової мішені.

Потоки плазми, генеровані потужним повноблоковим квазістаціонарним плазмовим
прискорювачем КСПП Х-50, взаємодіяли з матеріальними перешкодами в поздовжньому
аксіально-сіметричному магнітному полі напружністю до IT. Параметри таких потоків в
магнітному полі були рекордними для подібних систем, а саме : густина електронів (1-3)1016

см' 3 , максимальна густина потужності потоку плазми до 20 МВ/см2, тривалість імпульсу до
250 мкс, середнє р « 0,15-0,2 [2]. Основна частина експериментів була здійснена в
магнітному полі напружністю 0,54Т.

Густина електронів вимирювалась інтерферометром з великим (200 мм) полем зору, а
також за штарківським розширенням водородної лінії Нр.

Експериментально встановлено, що середня густина в перехідному прошарку на
порядок величини перевищує густину налітаючого плазмового потоку. Товщина перехідного
прошарку зростає зі зростанням магнітного поля. В роботі також аналізується залежність
велечиии середньої густини електронів в перехідному прошарку від розміру мішені.

Література:

1 V.V.Chebotarcv etal. J.Nuc. Mater. 233, p. 736(1996).
2 V.V (hebotarev et al. ВАНТ, серия "Физика плазми", в. 3(3), 4(4) с. 194,(1999).
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Структура соте літних альфвенівських резонансів

у периферійній плазмі стеларатора

І.О.Прка

Харківський державний університет. Україна. 310077. Харків, пл.Свободи, 4.

Області локальних альфвенівських резонансів (АР) відіграють важливу роль при

поширенні електромагнітних хвиль у неоднорідній плазмі, зокрема, з точки зору

створення та нагрівання плазми.

Можливість додаткового нагрівання плазми поблизу сателітних АР (CAP)

{0>(r)sl-'Zo32

pi(r)/{m2-m<

c^=(NzrNsf, показана в [1}в яких e

(Гирка И.А., Лапшин В.И., Степанов K.H.W Фнзика плазми. 1997. Т.23 С. 23). Тут

Nt =ckjo) - аксіальний показник заломлення, N, =ckjoi, ks =2id/L, I - західність

стеларатора, L - довжина кроку гвинтових провідників. В цій роботі розподіл ВЧ полів

та ВЧ потужність, що поглинається поблизу CAP, визначені з урахуванням не лише

теплового руху частинок плазми, скінченної інерції електронів і зіткнень, але також

гвинтової неоднорідності магнітних поверхонь, стрікційної нелінійності та кінетичної

параметричної іонної циклотронної турбулентності.

Визначені умови, за яких вплив неоднорідності магнітного поля на структуру

CAP превалює над впливом інших ефектів. Ці умоли можуть виконуватись у

периферійній плазмі, де форма магнітних поверхонь якнайбільше відрізняється від

круглих циліндрів та плазма найхолодніша. Амплітуди сателітних гармонік ВЧ полів

поблизу CAP більші, коли CAP спостерігається на периферії, ніж коли у глибині

плазми. Тим не менш ці амплітуди лишаються меншими за амплітуду основної

гармоніки. Декремент загасання електромагнітних хвиль, зумовлений розсіянням іонів

на турбулентних пульсаціях, помітно зростає поблизу CAP. Стрікційна нелінійність

спричиняє слабке віддалення положення CAP від вісі плазми.

Цей розгляд узагальнює результати [1] на випадок, коли CAP спостерігається в

периферійній плазмі та може спричинити небажане нагрівання периферійної плазми

стеларатора.
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Дисперсійні властивості поверхневих циклотронних хвиль та їх збуджений в
зовнішньому змінному слсісгричному полі
Гірка В.О* , Лапшин В.1* *, Павленко І.В. *

* Харківський держуніверситет, м. Свободи, 4, Харків З10077
• * Національний Науковий Центр «Харківський фііико-технічний інституті),
вул. Академічна, 1, Харків 310108

Задача про поширення поверхневих циклотронних хвиль (ПЦХ) поперек
зовнішньою стаціонарного магнітного поля, вздовж межі плазми розв'язувалась з
використанням моделі иапівобмежена плазма-шар діелектрнка-металева стінка. Поля
ПЦХ описувались рівняннями Максвела, рух частинок плазми - кінетичним рівнянням
Власова. Дисперсійне рівняння ПЦХ у зазначеній структурі було отримано методом
Фур'є аналізу з використанням лінійних крайових умов для компонентів поля ПЦХ на
різних межах розподілу середовищ. Задачу було розв'язано у наближенні слабкої
просторової дисперсії плазми вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля (це
означає, що величина ларморівськмх радіусів частинок плазми значно менша за
характерігу відстань вздовж нормалі до межі плазми, на якій поле ПЦХ істотно
змінюється) та малих фазових швидкостей ПЦХ у порівнянні з швидкістю світла у
вакуумі.

Знайдено аналітичні вирази для залежності частоти ПЦХ від їх хвильового
числа у граничних випадках товстого та тонкого (у порівнянні з величиною
ларморівського радіуса) шару діелектрика, що відокремлює плазму від металевої
стінки. Зменшення товщини прошарку діелектрика призводить до погіршення умов
існування ПЦХ, частота їх стає дуже близькою до гармонік циклотронних частот, в
наслідок цього збільшується їх декремент загасання. Повний аналіз залежності
дисперсії ПЦХ від параметрів плазмової структури виконано за допомогою числових
розрахунків.

Параметричне збудження ПЦХ у хвилеводній структурі, що моделює
диверторцу камеру, також було досліджено. Нескінченну систему рівнянь для
тангенціальної компоненти електричного поля ПЦХ було отримано за допомогою
нелінійної крайової умови для тангенціальної компоненти магнітного поля ПЦХ на
поверхні плазми. Розрив тангенціальної компоненти магнітного поля ПЦХ означає
існування нелінійного поверхневого електричного струму на поверхні плазми, який
обумовлено впливом зовнішнього змінного електричного поля хвилі накачки. В
області малих амплітуд зовнішнього електричного поля накачки інкременти
параметричної нестійкості ПЦХ більші за інкременти об'ємних циклотронних хвиль.
Аналітичні дослідження показують, що величина інкрементів ПЦХ більша в області
коротких (у порівнянні з ларморівським радіусом заряджених частинок плазми) довжин
хвиль, ніж у області довгих хвиль. Інкременти ПЦХ залежать від поперечних (відносно
напрямку поширення ПЦХ) розмірів плазми. Числові дослідження було виконано у
випадку іонних ПЦХ. Також було досліджено вплив немонохроматичності
електричного поля накачки на розвиток параметричної нестійкості ПЦХ, користуючись
апроксимацією двох хвиль накачки з різними амплітудами та частотами.

Роботу виконано за підтримки ДФФД Міннауки України
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Поглинання та відзеркалеїшя швидких магнітозвуковнх хвиль, що

поширюються в плазмі малого тиску поперек магмі і ного поля.

0.1. П'ятак, С.ІІ Бориско, К.М. Степанові

Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет,

310078, Харків, вул. Петровського, 25,

' Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут",

310108, Харків, вул. Акаденмічна, 1

Анотація

Методом вузького шару знайдеш коефіцієнти відзеркалення та циклотронного

поглинання швидких мапгітозвукових хвиль, які поширюються в плазмі малого тиску

поперек магнітного поля з прямими силовими лініями. Поглинання та відзеркалення

цих хвиль пов'зані з ефектом змін магнітного поля на ларморівській орбіті іона. При

фундаментальному резонансі коефіцієнти відзеркалення і поглинання дорівнюють по

порядку величини \r\ ~(kApl) та .£?-(&,,/?,) -{}>,-, ІО л~) , де кл -а>сІ/иА ,

рі = UTl /сосі - ларморівськнй радіус іонів, vn - їх теплова швидкість, ол • швидкість

Альфвена.
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ВИПРОМІНЮВАННЯ НДПІВОБМЕЖЕННОІ
НЕОДНОРІДНОЇ ПЛАЗМИ

Усенко О.С.

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
252143 Київ, Україна

Знайдені спектри теплового випромінювання напівобмеженої неізотермічної
плазми у зовнішнє середовище у випадку, коли між плазмовою і зовнішнею систе-
мами є однорідний перехідний шар. враховані просторова дисперсія плазми і власне
теплове поле зовнішнього середовища. Інтенсивність теплового випромінювання
плазми з перехідним шаром представлена у вигляді, закона Кірхгофа, узагальне-
ного на випадок, коли враховуються просторова неоднорідність випромінюючого
середовища, різні температури його областей та неізотермічність плазми. Якщо
перехідний шар заповнений прозорим діелектриком, інтенсивність теплового ви-
промінювання системи не залежить від температури шару і його присутність лише
змінює поглинаючу здатність плазми за рахунок багаторазового відбиття елек-
тромагнітних хвиль від поверхонь шару. Показано, що в окремому випадку од-
норідно нагрітого просторово-нсоднорідного середовища інтенсивність теплового
випромінювання системи визначається згідно класичного закону Кірхгофа.

Знайдені умови, за яких власне теплом» поле зовнішнього середовища дає знач-
ний (а інколи, і домінуючий) внесок у спектри інтенсивності теплового виїгромішовам-
пя однонаправленого теплового потоку енергії. Детально проаналізовано вплив
перехідного діелектричного шару на частотні та кутові спектри випромінювання.
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Еволюція тривимірних дрейфово-іоішозвукових структур

В. Тараіюв

НЦ Інститут ядерних досліджень, 252680, Київ, МСП, пр. Науки, 47
e-mail: vtaranov@kinr. kiev. ua

Дрейфові вихорьові структури суттєво впливають на транспортні процеси у
плазмі. Докладне вивчення їхньої стабільности вимагає урахування зв'язку з іонно-
звуковими хвилями, що приводить до просторово тривимірної задачі [1]. Загальні
якісні властивості цієї моделі вивчені у [2], аналіз стійкосте деяких вихорьових
структур на основі цієї моделі виконаний у [3], але без урахування лінійної дрейфової
дисперсії. Неприпусти-мість нехтування лінійним дисперсійним доданком при
вивченні стабільности вихорьо-вих структур незалежно від амплітуди була підкреслена
У [4].

У даній роботі вивчена еволюція просторово періодичних вихорьових структур.
Враховані усі фізичні ефекти, що їх містить у собі модель [1], тобто вихорьова
нелінійність та дисперсія, спричинена випромінюванням пов'язаних між собою
дрейфових та іонно-звукових хвиль. Для вихорьових структур малої, але скінченної
амплітуди побудована теорія збурень першого та другого порядків за допомогою
багаточасового формалізму. Вивчені умови стабільности просторово періодичних
вихорьових структур в залежності від амплітуд та хвильових векторів компонент, що
формують початковий стан структури.

1. J. D. Meiss and W. Horton, Phys.Fluids 26, 990 (1983)
2. J. Nycander, Chaos, 4 (2), 253 (1994)
3. H.O. Akerstedt, J.Nycander and V.P.Pavlenko, Phys.Plasmas 3 (1), 160 (1996)
4. V.Ya. Goloborod'ko, V.B. Taranov, 9th Fnt.Conf on Plasma Phys. end Contr.Fusion, Toki

city, Japan, 1998, p 67
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Обертання, я її і to і рон ін і ио.інріпаціи
тороїдальної іиі;нми

А.А.Гурин
НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України, Київ

Показано, що анізотропія тиску електронів та іонів у плазмі токамаків у
"банановому" режимі утримання (частоти полоїдального руху електронної і іонної
компонент азимутально симетричної плазми <в„ значно перевищують частоти зіткнень
Vaa) визначається тороїдальністю плазми і частотами зіткнень і € величиною
нульового порядку в розкладі по оберненому радіусу Лармора (параметр 6).
Анізотропія електронного й іонного тисків може бути обчисленою в першому порядку
по параметру слабкої тороїдальності є=г І( на основі аналізу рівнянь Чу-Гольдбергера-
Лоу переносу повздовжнього й поперечного тисків під впливом обертання плазми в
наближенні "ідеального утримання", в якому швидкості обертання характеризуються
згіднб з дрейфовою теорією довільним переносом вздовж магнітного поля та
електричним і магнітними дрейфами пертого порядку по параметру 8 в плазмі з
анізотропним тиском. Ця конвекція плазми з врахуванням анізотропії відбувається не
по магнітних поверхнях і призводить до полоїдальної поляризації плазми. В роботі
подано розв'язок рівнямиь Чу-Гольдбергера-Лоу з врахуванням релаксації анізотропії
тиску під впливом внутрішньокомпонентнтих зіткнень при довільному відношенні
частот VaJoi,,. Таким чином одержано розширення неокласичної теорії утримання,
одним з постулатів якої є нехтування анізотропією плазми в наближенні Ь=0, зокрема
МГД теорії Хіршмана-Сігмара, в якій анізотропія тиску для кожної з компонент
плазми визначається в першому порядку по б як тензор повздовжньої в'язкості,
лінійний по швидкості обертання. Аналіз повздовжнього балансу імпульсу електронів
та іонів з урахування і анізотропії тиску і сил тертя дозволяє визначити як
полоїдальну поляризацію плазми, так і при усередненні по магнітних поверхнях -
повздовжні дрейфові складові швидкостей обертання. Цей аналіз, зберігаючи порядки
величин швидкостей, д? змінені у порівнянні з неокласикою значення чисельних
коефіцієнтів, обчисленнях у вигляді функцій від параметра v«/wo для всіх режимів
утримання - від бананового до високих зіткнень. Таким чином, узагальнення 1-
рідишюї МГД теорії ЧГЛ, спроба якого зроблена в цій роботі, дозволяє одержати
дещо скореговані відповіді щодо обертання і поляризації плазми порівняно з
неокласикою.
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Нелінійні хвильові структури та їх еволюція біля плазмових резонансів
мапіітоактивної плазми.

Т. О. Давидова, Ю. О. Залізняк
Інститут ядерних досліджень ПАНУ, проспект Науки 47. Київ 252022, Україна

Нелінійні хвильові структури біля плазмових резонансів звичайно

описуються нелінійним рівнянням Шредінгера, яке може бути узагальнене шляхом

додавання різноманітних доданків, що відповідають за нелокальну взаємодію

хниль [і], ш дисперсійні ефекти високого порядку [2], враховують насичення

пелінійності [3]. Врахування лише деяких з них, наприклад, нелокальної

пелінійності, може призвести до колапсу хвильових структур [4]. Але досить

мілкомасштабні і в той же час довгоживучі нелінійні структури спостерігалися

експериментально в околі верхньо- та нижньогібридних резонансів

магнітоактивної плазми. В [5], [6] було показано, що одночасне врахування

нелокальних нелінійних ефектів та дисперсійних ефектів вищих порядків може

призвести до бістабільності солітонів - співіснування двох різних типів солітонів із

однаковим числом плазмонів, але з різними просторовими масштабами.

В даній роботі вивчаються нові типи солітонних розв'язків нелінійного

рівняння Шредінгера, в якому враховано ефекти насичення нелініиності та ефекти

дисперсії вищих порядків. Розглянуто умови утворення таких солітонів, їх

властивості та стійкість. Показано, зокрема, що можливе одночасне існування

трьох стійких солітонів із однаковим числом квантів, але з різною просторовою

структурою.

1. М. Porkolab, M. Goldman, Phys. Fluids 19, 872 (1976).

2. В.И. Петвиашвили, В.В. Яньков, Солитоньї и турбулентносте // Вопросьі

теории плазмьі - Москва, Атомиздат, 1985, №14, стр. 3-35.

3. Т.А. Давьідова, А.Ю. Каргин, Физика Плазми 19,233 (1993).

4. AT. Литвак, A.M. Сергеев, Письма в ЖЗТФ 27, 549 (1978).

5. Т.А. Davydova, A.I. Fishchuk, Phys. Scr. 57, 118 (1998).

6. Т.А. Davydova, A.I. Fishchuk, Phys. Lett.A 245,453 (1998).
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ВПЛИВ НЕКРУГЛОСТІ МАГНІТНИХ ПОВЕРХОНЬ НА УТРИМАННЯ АЛЬФА
ЧАСТИНОК В JET

BO. Яворськийа), В.Я.Голобородько а), Й.В.Еденштрассер 6 ), С.М.Резника), К.Шопфб)

а ) Інститут ядерних досліджень ПАН України, Київ, Україна
^Інститут теоретичної фізики університету м. Іннсбрук, Австрія

В роботі вивчається вплив некруглості магнітних поверхонь на утримання
швидких іонів в плазмі гокамаку типу JET. Ці дослідження проводяться з метою
узагальнення тривимірного Фоккер-Планківського підходу до опису поведінки
швидких іонів, розвинутого для токамаку з круглими магнітними поверхнями в [1-3].

Запропоновано модель магнітної конфігурації токамака типу JET з урахуванням
витягнутості магнітних поверхонь к(г) та їх трикутності А(г), де г - радіус магнітної
поверхні на екаторі. Досліджено вплив витягнутості та трикутності на область
утримання швидких іонів в просторі інваріантів руху. Продемонстровано важливість
ефектів некруглості магнітних поверхонь на гофрировочний перенос швидких іонів.
Модифіковано критерій Голдстона-Вайта-Бузера [4] на випадок некруглих магнітних
поверхонь. Отримано істотну залежність порогового значення гофрировки S,, від
радіальних профілів к(г) і А(г). Показано також, що некруглість магнітних поверхонь
істотно впливає на обумовленний зіткненнями перенос швидких іонів в
гофрированому магнітному полі [5].

Обговорено вплив некруглості магнітних поверхонь на полоїдальний розподіл
швидких іонів, що втрачаються, в токамаці типу JET.

Робота була виконана за фінансової підтримки з боку Академії Наук Австрії
(проект №8) та Міністерства з питань науки і технологій України (грант # 2.5.2/8)

11] V.Ya.Goloborod'ko, et al, Nucl. Fusion 35, 1523 (1995).
[2] M.R.O'Brien, et al, Nucl. Fusion 35,1537 (1995).
[3 | VA.Yavorskij, et al., Nucl. Fusion 38, 1565 (1998).
[4] R.J.Goldston, R.B.White, A.H.Boozer, Phys. Rev. Lett. 47, 647 (1981).
|5] V.A.Yavorskij, et al,"3D Fokker-Planck equation for fast ions in a tokamak with weak

TV ripples", Proc. 25th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Praha, 1998,
ГІ 19V
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МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВТРАТ АЛЬФА ЧАСТИНОК В TFTR

В.Я.Голобородькоа), Й.В.Еденштрассер е>, С.М.Резник "\ В.О.Яворськийа), С.3вебенв>

а ) Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ, Україна,
6)Інститут теоретичної фізики університету м. Іннсбрук, Австрія,

"'Лабораторія фізики плазми м. Принстон, США.

Вимірювання втрат заряджених' продуктів ядерного синтезу, що виконані за
допомогою рухомих колекторів альфа частинок, розташованих в приекваторіальній
площині [1,2] та біля дна камери токамака TFTR [3], продемонстрували сильну
радіальну залежність втрат поблизу зовнішнього лімітера. Ці результати можуть бути
частково пояснені впливом полоїдального затінення, завдяки якому певна група
частинок, які втрачаються внаслідок гофрировки магнітного поля, не можуть потрапити
в апертуру детектора, тому що попадають на стінку камери [4-6]. В той же час, по мірі
просування детектора вглиб плазми від тіні лімітера, частинки, які утримуються в
плазмі, починають давати внесок в детектований сигнал.

Метою цієї роботи є узагальнення чисельних розрахунків радіальних розподілів
втрат з урахуванням внеску від альфа частинок, які утримуються в плазмі. Чисельне
моделювання базується на тривимірній Фоккер-Планківській моделі переносу
заряджених продуктів реакцій термоядерного синтезу, яка використовувалася в
попередніх дослідженнях переносу швидких іонів в TFTR і враховує спричинену
гофрировкою радіальну дифузію [4-5] та конвекцію [7].

Розраховано радіальні профілі потоків заряджених продуктів DD та DT реакцій
поблизу зовнішнього лімітера та отримано, принаймі якісне узгодження з результатами
вимірювань детекторами альфа частинок. Показано, що завдяки ефекту полоїдального
затінення розподіл потоків заряджених частинок суттєво залежить від полоїдальної
координати. Дослідження підтвердили, що перенос альфа частинок, обумовлений
гофрировкою, є відповідальним за їх втрати в TFTR [1].

Робота була виконана за фінансової підтримки з боку Лабораторії фізики плазми
м.Принстон, США (subcontract S-04076-F), Академії Наук Австрії (проект №8) та
Міністерства з питань науки і технологій України (грант # 2.5.2/8)

[1] R.L.Boivin, SJ.Zweben, Phys. Fluids b 5 (5) (1993) 1559.
[2] SJ.Zweben, et al, Nucl. Fusion 35 (1995) 893.
[3] H.W.Herrmann, et al, Nucl. Fusion 37 (1997) 293.
[4] V.A.Yavorskij, et al, Nucl. Fusion 38 (1998) 1565.
[5] J. W.Edenstrasser, et al, Czech. J. Phys. 48 (1998) 177.
[6] S.J.Zweben, et al, Nucl. Fusion 38 (1998)739.
[7] V.A.Yavoiskij, et al,"3D Fokker-Planck equation for fast ions in a tokamak with weak

TF ripples", Proc. 25th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Praha, 1998,
PI.193.
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Про вплив втрат заряджених продуктів синтезу
на їх функцію розподілу в токамаці-реакторі

Ж.М.Андрущенко*, И.В.Еденштрассер**, В.О.Яворський*
*1нститут ядерних досліджень, Київ, Україна

**1нститут теоретичної фізики, Іннсбрук, Австрія

Процеси, що мають місце в термоядерній плазмі, досліджено з
використанням багаточасового формалізму [!, 2] для трьохкомпонентної
плазми, що містить заряджені продукти синтезу (альфа частинки) і відповідає
типовим параметрам токамака-реактора. Для знаходження функції розподілу
швидких частинок двовимірне в просторі швидкостей кінетичне рівняння з
Фокер-Планківським інтегралом зіткнень розв'язано аналітично для
анізотропного в просторі швидкостей спектру втрат, що враховує як миттєві
втрати, так і втрати частково загальмованих частинок [3J. Знайдено стаціонарну
функцію розподілу заряджених продуктів синтезу, яка складається з
макевелівської і немакевелівської частин для анізотропного в просторі
швидкостей спектру втрат без урахування просторової залежності.

Робота частково фінансувалася за рахунок Проекту Р-8 (Austrian OAW-
Euratom-Association) та Проекту № 2.5.2/8 Міністерства науки та технологій
України.

І J.W.Edenstrasser, Physics of Plasmas 2 (1995) 1192.
2.Zh.N.Andrushchenko, J.W.Edenstrasser, V.A.Yavorskij, Europhys. Conf. Abstracts,

22C (1998) 237.
3.S.J.Zweben, et al., Nucl. Fusion 35 (1995) 893.
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НЕЛІНІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗСІЯННЯ В ЗАМАГНІЧЕНІЙ
ПЛАЗМІ З ВЧ НАКАЧКОЮ

В.М.Павленко, В.Г.Панченко, С.А.Иазаренко

Інститут ядерних досліджень, пр.Науки 47,
25202Н, Київ 28, Україна

При поширенні електромагнітної хвилі через плазму певна доля падаючого
випромінювання розсіюється. Направляючи потік випромінювання на плазму та
збираючи розсісне випромінювання, ми можемо отримувати різнобічну
інформацію про властивості плазми шляхом аналізу поведінки останнього. Цей
метод діагностики підтвердив власну ефективність при вивченні фізичних про-
цесів в лабораторній та космічній плазмі Ц -4/.

В доповіді ми досліджуємо розсіяння поперечної електромагнітної хвилі на
турбулентних флуктуаціях густини в однорідній та неоднорідній замагніченій
плазмі в присутності нижньогібридної та верхньогібридної накачки.

1. Ми обчислили коефіцієнт розсіяння для плазми з градієнтом густини в
умовах нижньогібридної параметричної нестійкості. Важливий результат
полягає в тому, що для типових параметрів гарячої плазми JU •= -іо ~*',

K»e * Jo"1; По * їо £•& 1 % = Л е ^ ' ..' И » -го*« ял~3 .
члени, що залежать від амплітуди хвилі накачки домінують над

відповідними членами, що обувлені присутністю теплових шумів. Відзначи-
мо, що в цьому випадку переріз розсіяння відносно чутливий до зміни гра-
дієнта густини.
2. Ми розглянули також процеси розсіяння в однорідній магнітоактивній
плазмі для випадку, коли хвиля накачки розчеплюється на верхньогібридну
хвилю та модифіковані конвективні комірці. В області вище порогу нестій-
кості диференційний переріз розсіяння в основному визначається членами,
обумовленими присутністю електричного поля.
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