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АНОТАЦІЯ 

 

Літовко І. В. Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління  – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. 

Інститут Ядерних Досліджень Національної Академії Наук України 

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка 

Київ, 2019. 

 

В дисертації розв’язано наукову проблему моделювання плазмо-оптичних 

пристроїв нового покоління з метою з’ясування фізичних процесів, які 

відбуваються в них, для керування цими процесами, а також для їх ефективної  

розробки, оптимізації та використання в різноманітних галузях сучасної науки 

і техніки. Для цього створювались кінетичні, гібридні та гідродинамічні моделі 

плазмо-оптичних пристроїв, розроблялися чисельні алгоритми та 

створювалися програмні комплекси та на їх основі досліджувалися: 

- плазмодинамичнi особливості циліндричних газових розрядів магнетронного 

типу за допомогою гідродинамічного опису, де в основі  запропонованої 

моделі лежить припущення о наявності у діодному проміжку розряду трьох 

квазі - автономних областей, яки суттєво відрізняються по характеру переносу 

струму;  

- характеристики холлівських прискорювачів з відкритими (газовими) 

стінками та замкненим дрейфом електронів на основі гідродинамічного та 

гібридного опису, а також, шляхи оптимізації і покращення їх функціональних 

параметрів; 

- плазмова лінза з позитивним об’ємним зарядом для керування сильно 

струмовими пучками негативно заряджених частинок, та можливості 

покращення її характеристик, для чого також розглядалось моделювання 
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екстракції пучків заряджених частинок з плазмових джерел та їх 

транспортування;  

- плазмо-оптичний фільтр, на основі плазмової лінзи за допомогою 

кінетичного опису, та можливості його оптимізації для знищення або 

подрібнення мікро крапель, які створено ерозійними джерелами плазми. 

Були одержані такі нові наукові результати: 

Запропоновано нову плазмодинамічну модель газових розрядів 

магнетронного типу, в основі якої лежить припущення о наявності в діодному 

проміжку розряду трьох квазі-автономних областей, які відрізняються по 

характеру переносу струму. Зроблено на базі двох-рідинної гідродинаміки 

аналіз плазмово-динамічних процесів циліндричного газового розряду в 

поперечному магнітному полі з замкненим дрейфом електронів і створено 

модель стаціонарних характеристик розряду в залежності від фізичних 

параметрів системи. 

Вперше, запропоновано та розглянуто модель прискорювача 

холлівського типу із замкненим дрейфом електронів та відкритими (тобто 

необмеженими металом чи діелектриком) стінками. Ґрунтуючись на ідеї 

неперервності повного струму, що протікає в системі, в межах одновимірної 

гідродинамічної моделі отримано точні аналітичні розв’язки, які описують 

розподіл електричного потенціалу в прискорювальному просторі. Побудовано 

двовимірну гібридну модель в циліндричних координатах, в рамках якої 

показано можливість створення позитивного просторового заряду на вісі 

системи. Показано, що при стіканні іонів з горба електричного потенціалу 

можливо створення потужного іонного потоку, який рухається повздовж вісі 

симетрії в обидві сторони від центру.  

Вперше, побудована теоретична модель формування динамічної хмари 

позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації 

позитивного заряду і його накопичення, на підставі спрощеної гідродинамічної  

моделі. Одержано аналітичні розв’язки, методом частинок у комірці 

побудовано чисельну модель створення хмари просторового заряду в 
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циліндричних координатах, у рамках якої отримано умови оптимізації лінзи 

просторового заряду, яка здатна ефективно керувати пучками 

сильнострумових електронів та негативно заряджених іонів. Модель 

підтверджено результатами експерименту. 

Вперше запропоновано та створено математичну модель  плазмо-

оптичного фільтру придатного для суттєвого очищення від запорошення  

металевої плазми ерозійних джерел. Модель засновано на оригінальній ідеї 

створення радіального потоку швидких електронів. Зроблені в роботі оцінки 

показують, що такий потік може служити ефективним джерелом додаткової 

енергії для випаровування і подрібнення мікро-крапель. Побудовано 

комп’ютерний код, з урахуванням процесів іонізації, збудження, пружного 

зіткнення та утворення багато-зарядових кластерів, який дозволяє моделювати 

виникнення високо енергійного електронного пучка, та аналізувати можливі 

канали його енергетичних витрат при проходженні крізь плазмове середовище. 

Моделювання здійснюється в кінетичному наближені, при цьому задача 

розглядається в циліндричній системі координат (r-z), і розв’язується методом 

розщеплення рівняння Больцману на 2 під задачі: розв’язок рівняння Власова 

методом частинок та корегування знайдених траєкторій частинок з 

використанням методів Монте-Карло.  

Отримано нові дані, стосовно умов функціонування, використання, та 

побудування плазмо-оптичних пристроїв нового покоління для різноманітних 

наукових та технологічних потреб. 

Отримані результати мають наступне практичне значення: 

Розвинені кінетичні, гідродинамічні та гібридні моделі плазмо-оптичних 

пристроїв нового покоління, результати розрахунків за якими дозволяють 

передбачати оптимальні параметри та характеристики необхідні для їх 

оптимального функціонування. 

Побудовано комп’ютерний код витягування та транспортування пучка 

заряджених частинок з плазмових джерел, у якому використовується кінцева-
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різницева технологія та ітераційний алгоритм розв’язку самоузгодженої задачі, 

на основі якого можна оптимізувати плазмове джерело. 

Запропоновано і реалізовано адекватну методику розрахунків на основі 

гідродинамічного та кінетичного підходу: 

- характеристик потоків заряджених частинок, які проходять крізь плазмо-

оптичні системи; 

-  створення багатозарядних кластерів та їх вплив на характеристики щільної 

металевої плазми; 

- створення хмари просторового заряду, яка здатна керувати потоком 

заряджених частинок. 

    За результатами теоретичного аналізу та моделювання : 

запропоновано та випробувано оригінальний циліндричний 

розпилювальний пристрій магнетронного типу, побудований на принципах 

плазмооптики; 

побудовано експериментальні стенди та макети плазмової лінзи з 

позитивною хмарою об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект 

фокусування електронних сильнострумових пучків та отримано ефект 

стиснення широко апертурного електронного пучку зі струмом 100А більш 

ніж у 30 разів;  

побудовано експериментальний стенд та виконуються експериментальні 

дослідження плазмового прискорювача з відкритими стінками, який 

привабливий для різноманітних технологічних застосувань, та зокрема, може 

служити прототипом малого ракетного двигуна; 

запропоновано та надано рекомендації до побудування оптимізованого  

плазмо-оптичного фільтру на основі плазмової лінзи для подрібнення та 

випаровування мікро-крапель в потоці щільної металевої плазми ерозійних 

джерел. 

Результати дисертаційної роботи у вигляді наукових пропозицій, 

теоретичних розрахунків, розрахункових алгоритмів, програм та програмних 

комплексів були використані в Інституті Фізики НАН України (м. Київ), 
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Інституті Ядерних Досліджень НАН України (м. Київ), Інституті 

Сильнострумової Електроніки РАН (м. Томськ), ННЦ ХФТІ (м. Харків), а 

також, можуть бути використані в подальшому в цих та інших установах при 

виконанні НДР та ДКР, орієнтованих на розробку та дослідження інноваційної  

іонно-плазмової технології модифікації поверхневих властивостей матеріалів 

та синтезу металевих і керамічних покриттів з керованими функціональними 

властивостями. 

За результатами досліджень опубліковано 67 наукових праць, 39 з яких у 

зарубіжних та вітчизняних реферованих виданнях з суттєвим імпакт-фактором. 

Отримані результати можуть бути використані для створення сучасних 

інноваційних технологій в інтересах сталого розвитку України. 

Ключові слова: плазмодинаміка, плазмооптика, плазмова лінза, пучки 

заряджених часток, джерела заряджених часток, тліючий розряд, дуговий 

розряд, магнетронний розряд, імпульсний розряд, газорозрядна система, 

магнетронне розпилення, мікро-краплі, чисельне моделювання. 
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SUMMARY 

 

Litovko I. V. Modelling plasmaoptical devices of new generation – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of physical and mathematical 

sciences by the specialty 01.04.08 – Plasma Physics. 

Institute for Nuclear Research National Academy of Science of Ukraine  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Kyiv, 2019. 

 

The scientific problem of new generation of plasma-optical system modeling in 

order to clearing the physical processes that take place in them, to control and 

manipulate these processes, as well as for their effective development, optimization 

of characteristics and practical use in different fields of  science and technology is 

solved in the thesis.  

 In this regard, the kinetic, hydrodynamic and hybrid models were created, 

numerical algorithms were developed, and software systems were created, and on 

their basis following subjects have been studied: 

- the plasma dynamical features of magnetron type cylindrical gas discharges 

using the hydrodynamic description. The proposed model is based on the 

assumption of the presence of three quasi-autonomous regions in diode gap 

which essential differ in current transfer nature;  

- characteristics of Hall-type accelerator with open(gas) wall and closed 

electron drift based on the hydrodynamic and hybrid description and ways to 

improve and optimize their parameters; 

- plasma lens with positive space charge cloud for high-current negatively 

charged particles beams manipulation and possibility for improving it 

characteristics; 
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- plasma-optical filter based on the plasma lens with kinetic description help 

and it optimization possibilities for destruction or crushing of micro-droplets 

that created by erosive plasma sources.  

The following new scientific results have been obtained: 

For the first time, the new plasma-dynamical model magnetron type gas 

discharge based on the assumption of the three quasi-autonomous regions in 

discharge diode gap, for which essentially different current transfer, existence was 

proposed.  On the basis of two-liquid hydrodynamics an analysis of the cylindrical 

gas discharge plasma-dynamical processes in a transverse magnetic field was made 

and stationary discharge characteristics depending from the physical parameters of 

the system were obtained.  

 For the first time model of the Hall-type accelerator with closed electron drift 

and open (that is unbounded by metal or dielectric) walls was proposed and 

considered. Based on the idea of continuity of current transferring in the system are 

found exact analytical solutions describing electric potential distribution along 

acceleration gap. A two-dimensional hybrid model in cylindrical coordinate is 

constructed in the framework of which the possibility of creation a positive space 

charge at the system axes is shown. It is shown that the ions flow from the hump of 

electrical potential can lead to the creation of a powerful ion flow, which moves 

along the symmetry axis in both sides from the center. The model is confirmed by 

the experimental results. 

 For the first time the theoretical model of a dynamical positive space charge 

cloud formation under conditions of separation of the positive charge generation 

zone and its accumulation zone on the basis of a simplified hydrodynamic model. 

The analytical solution is obtained and two-dimensional model of the creation space 

charge cloud in cylindrical coordinates by PIC-methods is constructed. Within this 

model the conditions for optimizing the positive space charge lens that is able to 

effectively control the high-current electron and negatively charge ions beams, are 

obtained. The model is confirmed by experimental results. 
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For the first time, based on physical kinetics principal mathematical model of 

plasma-optical filter is suitable for substantial purging from dusting of metal plasma 

erosion sources. The model is based on the original idea of radial fast electron beam 

creating due to secondary ion-electron emission from inner surface of lens 

cylindrical electrode. Estimations show that such a stream can serve as an additional 

energy source for evaporation and elimination of micro-droplets. The computer code 

considering the processes of ionization, excitation, elasticity collisions and multy-

charge cluster creations was constructed. It allows simulating the origin of the high-

energy radial electron beam and analyzing the possible channel of its energy losses 

under passing through plasma stream. The simulation is carried out in kinetic 

approximation in cylindrical coordinates by splitting Boltzmann equations into two 

subtasks: Vlasov equations solution by PIC-method and correcting particles 

trajectories found using Monte-Carlo methods.  

New data concerns to operation conditions, use and construction of new 

generation plasma-optical devices for various scientific and technological needs 

have been obtained. 

The obtained results have the following practical value: 

 The kinetic, hydrodynamic and hybrid models of the new generation plasma-

optical systems have been elaborated and developed, the calculations results of 

which allow predicting the optimal parameters and characteristics necessary for their 

optimal functioning. 

An adequate calculation methodology based on the kinetic and hydrodynamic 

approaches have been proposed and implemented: 

- the characteristics of the charge particles beams that transport through plasma-

optical systems, which control by them; 

- multy-charge clusters creation and their influence on the density metal erosion 

plasma flow characteristics; 

- the space charge cloud creation that could control by charge particles flow.  
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A computer code was developed for modeling extraction and transportation of 

the charge particles beams from plasma sources based on used a finite-difference 

technology and an iterative algorithm for solving a self-consistent problem. 

 An original cylindrical sputtering device built on the plasma-optical principles 

was proposed and tested. 

     According to the theoretical analysis results were constructed: 

- experimental stands and setup of positive space charge plasma lens, on which 

the focusing effect of high-current electron beams was demonstrated and the 

beam compressed effect of intense wide-aperture electron beam with a current 

of 100 A more than 30 times to a current density greater than 100 A/cm2; 

- experimental setup and carrying out experimental studies of the plasma 

accelerator with open walls and closed electron drift which is attractive for 

various technological applications and can serve as a prototype of a small 

rocket engine; 

- proposed and made recommendations for constructions optimize plasma-

optical filter based on plasma lens for micro-droplets crushing and 

evaporation in density metal plasma flow of erosion sources. 

The results of the dissertation work in the form of scientific proposals, 

theoretical calculations, computer program, algorithms and program complexes have 

been used in the Research Center “Institute of Nuclear Research NAN of Ukraine” 

(Kyiv), Institute of Physics NAN of Ukraine (Kyiv), NSC KPTI (Kharkiv), High-

Current Electronics Institute of SB RAN (Tomsk), and could be useful during the 

research and development projects devoted to manipulating by high-current electron 

and ion beams, elaboration of new generation plasma-optical devices, sputtering and 

deposition thin films on the surface, modifying surface properties of the materials 

and synthesis metal and ceramic coatings with controlled functional properties.  

According to research results 67 scientific publications have been published, 

39 of which in refereed journals with significant impact factor. The obtained results 

can be used for the creating modern innovation technologies for the sustainable 

development of Ukraine. 
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Key words: plasma dynamics, plasma lens, charge particle beams, glow discharge, 

arc discharge, magnetron discharge, pulse discharge, gas discharge system, 

secondary electrons, electron and ion beams, magnetron sputtering systems, 

microdroplets, simulations, computer model 

 

 

 



 

 

12 

СПИСОК ВИБРАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

За результатами досліджень опубліковано 67 наукових праць, нижче наведено 

список основних (журнальних) публікацій автора. Повний список наведений в 

Додатку до дисертації. 

1.  Litovko I. Modeling of novel plasma-optical systems/I. Litovko, A. Goncharov// 

in book: Plasma Science and Technology – Basic Fundamentals and Modern 

Applications, edited by Dr. Haikel Jelassi, 2019.  – chapter 14. – P. 267–289.  

2. Goncharov A. New generation plasma-dynamical systems with fast electrons/ A. 

Goncharov, V. Tsiolko, A. Dobrovolskiy, V. Bazhenov, I. Litovko// Вiсник 

Киiвського Нацiонального Унiверситету, Радioфiзика та електроника. – 

2017. –V. 1(25). – P.13-22 –ISSN 1728-3817 

3. Litovko I. Modelling of new generation plasma optical devices/ I. Litovko, A. 

Goncharov, A. Dobrovolsky, L. Najko, I. Najko//NUKLEONIKA. –   2016. –  

Vol. 61(2). –  P.207-212 

4. Goncharov  A. Recent progress in development new generation еrosion plasma 

sources/ A. Goncharov, V. Bazenov, A. Bugaev, A. Dobrovolskiy, V. Gushenets, 

I. Litovko, I. Naiko, E. Oks//IEEE Trans. Pl. Sci. – 2019. – Vol. 47(8). – P. 3594-

3600 

5. Літовко І. Новий тип плазмового прискорювача з замкненим дрейфом 

електронів/ І.В. Літовко, А.А. Гончаров, А.М. Добровольский, И.В. Найко, 

Л.В.Найко//УФЖ, (Укр. фiз. журн.) – 2018. – Т. 63. –  № 2. – С.110-115, 

ISSN 2071-0194.  

6. Goncharov A. Novel modification of hall-type ion source (study and the first 

results)/A. Goncharov, A. Dobrovolsky, I. Litovko, L. Najko, I. Najko//Rev. Sci. 

Instrum. –  2016. –  Vol. 87. –   #2. –  P.507-510 

7. Litovko I. Hybrid model of the plasma accelerator with open walls and closed 

electron drift/ I. Litovko, A. Goncharov, A. Dobrovolskiy, L.Naiko, I.Naiko// 

VANT. – 2018. – Vol. 118(6). – С.127-129. 

8. Litovko I. Focusing intense electron beams by positive space charge cloud 

plasma lens/ I. Litovko, A. Goncharov, A. Dobrovolskiy,V. Gushenets, E. Oks// 

https://www.researchgate.net/publication/333232095_Recent_Progress_in_Development_New_Generation_Erosion_Plasma_Sources
https://www.researchgate.net/publication/333232095_Recent_Progress_in_Development_New_Generation_Erosion_Plasma_Sources
http://rsi.aip.org/
http://rsi.aip.org/


 

 

13 

Physica Scripta. – 2014. – Vol. 161. – 014070 – 2013. – 

http://iopscience.iop.org/1402-4896/2014/T161     

9. Goncharov A. Electrostatic plasma lens for focusing negatively charged particle 

beams/ A. Goncharov, A. Dobrovolskiy, S. Dunets, V. Gushenets, I. Litovko, E. 

Oks // Rev. Sci. Instrum. – 2012. – Vol. 83.– 02B723  

10.  Goncharov A.  Positive-Space-Charge Lens for Focusing and Manipulating 

High-Current Beams of Negatively Charged Particles/ A. Goncharov, A. 

Dobrovolskiy, S. Dunets, A. Evsyukov, V. Gushenets, I. Litovko, E. Oks//IEEE 

Trans. Plasma Sci. – 2011. – Vol. 39. – No. 6, – P. 1408-1411.  

11.  Litovko I. Computer modeling new generation plasma optical devices (new 

results)/I. Litovko, A. Goncharov, A. Dobrovolsky, L. Najko, I. Najko, V. 

Gushenets, E. Oks//ВАНТ. – 2015. – т. 95. – № 1. – C. 209-212 

12.  Литовко И. Компьютерное моделирование получения и транспортировки 

сильноточных пучков заряженных частиц/И. Литовко//Кибернетика и 

системный анализ. – 2008.  – #5 – С. 173-180  (перевод: Litovko I. Computer 

modeling of extraction and transport of high-current charged particle beams/I. 

Litovko//Cybernetics and System  Analysis – 2008.  –Vol. 44 – #5. – P. 780-786)  

13.  Litovko I. Ion sources optimization for high energy ion implantation by 

computer simulation/ I. Litovko, V. Gushenets //ВАНТ – 2008.  – No. 6, – С. 

138-140. 

14.  Литовко И. Моделирование извлечения остро-фокусированного 

электронного пучка из плазменной электронной пушки/ И. Литовко//УФЖ. 

– 2008.  – т. 53. – #5 – С. 511-515    

15.  Goncharov A. Advances in Novel Plasma Devices Based on the Plasma Lens/A. 

A. Goncharov, A. N. Evsyukov, I.V. Litovko// IEEE Trans. Plasma Sci. – 2009. 

– Vol. 37. – No. 7. – P. 1283-1288.  

16.  Литовко И. Формирование электронного пучка из плазмы газового разряда 

на основе полого катода/И. Литовко, А. Гончаров, Г. 

Кириченко//«Электроника и связь» – 2006. – №3. – С. 22-29 

http://iopscience.iop.org/1402-4896/2014/T161
http://www.aipuniphy.org/Abstract/Abstract.aspx?recordid=1942002&login=ilitovko@kinr.kiev.ua&lid=20120229
http://www.aipuniphy.org/Abstract/Abstract.aspx?recordid=1942002&login=ilitovko@kinr.kiev.ua&lid=20120229


 

 

14 

17.  Litovko I. Computer modeling of the charge particle beam extraction and 

transport/I. Litovko, E. Oks//ВАНТ – 2007.  – No. 1, – P. 161-163. 

18.  Hershcovitch A. Ion sources for energy extremes of ion implantation/ A. 

Hershcovitch , V. A. Batalin, A. S. Bugaev, V. I. Gushenets, B. M. Johnson, 

A.A. Kolomiets, , T.V. Kulevoy, I.V. Litovko, E.M. Oks,, G.Yu. Yushkov//Rev. 

Sci. Instrum. – 2008.  – Vol. 79. – #2 – P. 507-510   

19.  Hershcovitch A. Ion sources for energy extremes of ion implantation/A. 

Hershcovitch, V. A. Batalin, A. S. Bugaev, V. I. Gushenets, B. M. Johnson, A. A. 

Kolomiets, T.V. Kulevoy, I.V. Litovko, E.M. Oks, G.Yu. Yushkov//Rev. Sci. 

Instrum. – 2006.  – Vol. 77. – В3 – P. 510-515   

20.  Oks E. Futher development of low noise vacuum arc ion source /E. Oks, G. 

Yushkov, I. Litovko, A. Anders, I. Brown//Rev. Sci. Instr. – 2002. –  v. 73. –  

№2. –  pp. 735-737  

21.  Litovko I. Extraction and transport of narrow focused electron beam. Computer 

simulation of extraction and acceleration of ion beam /I. Litovko//Czech. Journ. 

of Physics, Suppl B. – 2006. – Vol. 56. ––P. 909-915 

22.  Литовко И. Компьютерное моделирование образования и транспортировки 

ионных пучков, полученных на основе плазменных источников типа 

MEVVA/И. Литовко, А. Гончаров, Г. Кириченко//«Электроника и связь», – 

2006. – №2 – С. 29-33  

23.  Goncharov A. Cylindrical plasma devices based on plasma lens configuration: 

review of new development and applications/ A. Goncharov, A. Dobrovolskyi, A. 

Evsykov, I. Litovko//Advances in Applied Plasma Science – 2007.  – Vol. 6. – P. 

5-8  

24.  Гончаров А. Плазмодинамические особенности цилиндрических газовых 

разрядов магнетронного типа/А.А. Гончаров, А.Н. Добровольский, 

А.Н. Евсюков, И.В. Литовко,  И.М. Проценко// ВАНТ – 2008.  – No. 4, – С. 

189-194. 

http://rsi.aip.org/
http://rsi.aip.org/
http://rsi.aip.org/
http://rsi.aip.org/


 

 

15 

25.  Protcenko A. Focusing of ion beams by permanent magnet plasma lens/ I.Brown, 

A Goncharov, V.Gorshkov, S.Gubarev, I. Litovko, I. Protcenko and I. Brown// 

ВАНТ – 2002.  – No. 4, – P. 138-140. 

26.  Goncharov A. New Vision of the Physics of Gas Magnetron-type Discharges/ A. 

Goncharov, A. Dobrovolskyi, A. Evsyukov, I. Litovko, I. Protsenko//УФЖ. – 

2009.  – т. 54. – #1-2 – С. 63-67    

27.  Dobrovolskiy A. Recent advances in plasma devices based on plasma lens 

configuration for manipulating high-current heavy ion beams/A. Dobrovolskiy, S. 

Dunets, A. Evsyukov, A. Goncharov, V. Gushenets, I. Litovko, E. Oks//Rev. Sci. 

Instrum. – 2010.  – Vol. 81. – issue 2B. – P. 704-707  

28.  Gushenets V. Electrostatic plasma lens focusing of an intense electron beam in 

an electron source with a vacuum arc plasma cathode/ V. Gushenets, A. 

Goncharov, A. Dobrovolskiy, S. Dunets, I. Litovko, E. Oks, A. Bugaev//IEEE 

Transactions on Plasma Science. – 2013. –  Vol. 41. – N 4. –  Part 3. –  P. 2171-

2174 

29.  Goncharov A. Plasma accelerator with closed electron drift and open walls/A. 

Goncharov, A. Dobrovolsky, I. Litovko, L. Najko, I. Najko//ВАНТ. –  2015. – т. 

98. – № 4. – C. 26-31  

30.  Bugaev A. Self-sustained focusing high-current heavy metal ion plasma flow 

produced by vacuum arс/A. Bugaev, A. Dobrovolskiy, A. Goncharov, V. 

Gushentets, I. Litovko, I. Naiko, E. Oks//Journal of Applied Physics.  – 2017. – 

01. – 121(4). –В:043301 

31.  Goncharov A. Last results of novel plasmaoptical devices investigation/ A. 

Goncharov, A. Dobrovolskiy, V. Bazhenov, I. Litovko, I. Naiko, L. Naiko, E. 

Kostin, I. Protsenko//VANT. – 2018. – Vol 116(4) . – P. 36-39 

32.  Goncharov A. Novel generation plasmadynamical devices: fundamental results 

and applications/A. Goncharov, A. Dobrovolskiy, S. Dunets, I. Litovko, V. 

Gushenets, E. Oks, A. Bugaev//Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. 

журнал. – 2012. –Том 11. –№ 4. – С. 482–488. 



 

 

16 

33. Litovko I. Computer simulation of extraction and acceleration of ion beam /I. 

Litovko, E. Oks//Czech. Journ. of Physics, Suppl B. – 2006. – Vol. 56. –P. 903-

908 

34.  Zhirkov I.S. Generation of Focused Electron Beam by Plasma Electron Gun in 

Pressure/Zhirkov I.S, V.A. Burdovitsin, I.V. Litovko, E.M. Oks//Изв. вузов. 

Физика. Прилож. С. – 2006. – т.49. – №11 – С. 67-69 

35.  Dobrovolskiy A. The development of the positive space charge plasma lens for 

manipulating high current beams of negatively charged particles/ A.N. 

Dobrovolskiy, S.P. Dunets, A.N. Evsyukov, A.A. Goncharov, V.I. Gushenets, 

I.V. Litovko, E.M. Oks//ВАНТ – 2011.  – №1, – P. 62-64. 

36.  Goncharov A. Present status of the positive space charge lense for focusing 

intense negative charged particle beams/A. Goncharov, A. Dobrovolskiy, S. 

Dunets, I. Litovko, V. Gushenets, E. Oks, A. Bugaev//VANT(Series: Plasma 

Physics). – 2012. – Vol.  82. – N6. – P. 108-110 

37.  Гушенец В.И. Формирование и транспортировка интенсивного 

электронного пучка средней энергии в системе с плазменной линзой/В.И. 

Гушенец, А. А. Гончаров, А. Н. Добровольский, И. В. Литовко, Е. М. Окс 

//Известия ВУЗов, Серия Физика. – 2014. – т. 57. – №11/3. – С. 219-223 

38.  Gushenets V. Plasma lens for manipulating large area high-current electron 

beams/ V. Gushenets, A. Goncharov, A. Dobrovolskiy, I. Litovko, E. Oks, A. 

Bugaev //VANT. Series: Plasma Physics. –  2013. –  v. 83 (N4) – P. 108-110 

39.  Гушенец В. Фокусировка и транспортировка интенсивного пучка 

электронов в устройстве на основе конфигурации плазменной линзы/В.И. 

Гушенец, А.А. Гончаров, А.Н. Добровольский, И.В. Литовко, Е.М. Окс, А.С. 

Бугаев//Известия ВУЗов, Серия Физика. – 2014. – т. 57. – №3/2. – С. 219-224 

 



 

 

17 

                     ЗМІСТ                     Стор. 

ВСТУП             23 

1. ПЛАЗМО-ОПТИЧНА МОДЕЛЬ ЦИЛІНДРИЧНОГО ГАЗОВОГО 

РОЗРЯДУ МАГНЕТРОННОГО ТИПУ                                                             35 

Вступ ………………………………………………………………………………35 

1.1. Плазмодинамічні особливості циліндричних газових розрядів 

магнетронного типу: теоретична модель…………………………………..…….39 

1.1.1.Вихідні передумови та  попередні експериментальні дані .…………..39 

1.1.2. Опис моделі плазмового магнетрону…………………………………..41 

1.2. Одновимірний гідродинамічний опис плазмодинамічних процесів 

циліндричного газового розряду в поперечному магнітному полі із  

замкнутим дрейфом електронів: теоретична модель …….……………..…..44 

 1.2.1. Основні рівняння та аналіз моделі  …………………………………...45 

 1.2.2. Оцінки та припущення. Аналітичні розв’язки одновимірної моделі у 

деяких конкретних випадках ………………………………………………... 50   

 1.2.3. Вплив температури на розв’язки для розподілу потенціалу шару.…56  

      1.2.4. Чисельні розв’язки для одновимірної моделі………..……………….60 

1.3. Двовимірна модель розряду…………..……………………………………..65 

      1.3.1. Чисельне моделювання в циліндричний  системі координат …..…...71 

      1.3.2. Зрівняння з експериментом та зауваження …..……………….....…...74 

1.4. Висновки………………………………...…………………………………….77 

2. ПРИСКОРЮВАЧ З ЗАМКНЕНИМ ДРЕЙФОМ ЕЛЕКТРОНIВ I 

ГАЗОВИМИ СТIНКАМИ         79 

2.1 Вступ………………………………………………………………………..….79 

2.2. Вихідні положення і результати попередніх експериментальних 

       досліджень ….................................................................................................81 

2.3. Теоретична модель …………………………………..………………………86 

2.3.1. Гідродинамічна одновимірна модель та простіші  аналітичні 

розв’язки…………………………………………………………………………...….86 

   А. Слабкострумовий режим (Те = 0, ne = const)  ………………….….88 



 

 

18 

   B. Сильнострумовий режим ( Те = 0, ne ≠ const)………………………90 

   C. Вплив температури………………………………………………….….92 

2.3.2 Гідродинамічна одновимірна модель і чисельні  розв’язки….…..….94 

2.3.3 Гібридна одновимірна модель і чисельні  розв’язки……………..……97 

 А. Стаціонарна одновимірна модель…………………………..……..…..98 

 В. Нестаціонарна одновимірна модель…………………………..……..101 

2.4. Чисельна двовимірна циліндрична гібридна модель………………..………105 

2.5 Висновки………………………………………………………………...…....116 

3. ПЛАЗМОВА ЛIНЗА З ПОЗИТИВНИМ ПРОСТОРОВИМ ЗАРЯДОМ    

3.1. Вступ……………………………………………………………………...….117 

3.2.  Модель накопичення позитивного просторового заряду, оцінка  

       величини створеного електричного поля…………………..……...……....120 

3.3. Простіші аналітичні розв’язки та оцінки…………………...…….………..122 

3.4. Чисельна модель та результати чисельного моделювання 

3.4.1. Опис простішої чисельної моделі…………..………………………...128 

3.4.2.  Модель без урахування магнітного поля……..……………………...133 

     3.4.3. Чисельна модель з урахуванням зовнішнього магнітного поля ..….138 

     3.4.4. Розрахунок для важких іонів……………………………………..…...149 

3.5. Заключні зауваження………………………..………………………………152 

3.6. Висновки ………………………………………………………………......154 

4. КЕРУВАННЯ ПУЧКАМИ НЕГАТИВНО ЗАРЯДЖЕННИХ 

ЧАСТИНОК ПЛАЗМОВОЮ ЛІНЗОЮ З ПОЗИТИВНИМ 

ПРОСТОРОВИМ ЗАРЯДОМ   

Вступ…………………………………………………………………..…….……155 

4.1. Фокусування та транспортування пучка електронів ………………..……157 

       4.1.1. Фокусування магнітною та електростатичною лінзою……..……...157 

       4.1.2. Фокусування лінзою позитивного об’ємного заряду  

             слабкострумових пучків…………………………………...…………....163 

 А.  Розрахункова модель…………………………………..………………..163 



 

 

19 

 В.   Результати чисельного моделювання……………………………....167 

 С.  Зрівняння результатів моделювання з експериментальними 

даними…………………………………..…………………………………..175 

Д. Вплив струму та енергії електронного пучку………………..……..178 

4.2. Фокусування пучків негативно заряджених іонів водню Н-……………..182 

4.3. Фокусування лінзою позитивного об’ємного заряду сильнострумових 

електронних пучків ………………..……………………………………….186 

4.4. Висновки  ……………………..…………………………………..………....209 

5. ФІЗИЧНА ТА  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИЧНОГО ФІЛЬТРУ 

Вступ……………………………………………………………..……………….212 

5.1. Одновимірна гідродинамічна модель…………………………………..….215 

5.1.1 Основні рівняння та оцінки ………….………………..…………….215 

5.1.2. Моделювання формування прикатодного скачку електричного 

потенціалу ………………………..………………………………………...218 

       5.1.3. Моделювання формування радіального пучка електронів...............220 

5.2. Двохвимірна модель фільтру (циліндрична система координат) ……….223 

5.2.1. Основні рівняння та чисельна модель……………..…………….....223 

5.2.2. Розподіл потенціалу у шарі……………………………………..…...226 

5.2.3.  Формування радіального пучку електронів та розрахунок  

      траєкторій електронного пучку ………………………………..…...…227 

       5.2.4. Результати моделювання плазмового потоку ...................................232 

       5.2.5. Фокусування іонного пучку …………………...………………………238 

 А. Фокус товстої лінзи ………………………………………………..……..239 

В. Порівняння з експериментом……………………………………………..242 

5.3. Моделювання в кінетичному наближенні з урахуванням інтегралу 

       зіткнень………………………………...……………………………..…….243 

5.3.1. Опис моделі……………………………..............................................243 

5.3.2. Результати чисельних розрахунків…………………………..….…..248 

5.3.3. Моделювання крапель………………………..……………………...250 

5.4. Висновки………………………………………...…………………………...254 



 

 

20 

6. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРАКЦІІ І 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПУЧКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТОК 

Вступ……………………………………………………………………………...257 

6.1. Основні рівняння і опис чисельної моделі………………………………...259 

6.2. Моделювання створення та транспортування іонних пучків з  плазмових 

джерел ……………………………………..………………………………..265 

6.3. Використання коду для оптимізації іонного джерела та отримання 

інтенсивних пучків багатозарядних іонів неметалів для потреб іонної 

імплантації ………………………………………............................................273 

6.4. Керування зарядовим розподілом енергійного пучка металевих іонів та 

зменшення шуму …………………………………………………………......285 

6.5. Моделювання формування електронного пучка з плазми газового 

    розряду на основі порожнього катоду………………………………......….291 

6.5.1. Вплив геометрії електродної системи та параметрів системи на 

формування електронного пучка…………………………..………………294 

А.  Геометрія емісійного електроду…………..…………………………294 

B.  Положення фокусувальної підсистеми та величина 

фокусувального струму………………………..……………………………296 

C. Густина емісійного струму…………………………….………….…...298 

D.  Прискорювальний проміжок та простір дрейфу…………………299 

6.5.2 Моделювання екстракції гостро - сфокусованого електронного  

 пучка з плазмової електронної гармати………………………...…...……...303 

6.6. Висновки та заключні  зауваження…………………………..…………….310 

ВИСНОВКИ …………………………………………………...………………..313 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………… ………………………………..…...317 

ДОДАТКИ                                     343 

Д.1. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ……………..…343 

Д.2. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИССЕРТАЦІЇ ………………..……..349 

 



 

 

21 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВАХ —вольт-амперні характеристики 

ВР —високовольтний розряд 

ВЧ —високочастотний 

ІС — режим імпульсного струму 

КШ — катодний (прикатодний) шар 

МРС —магнетронна іонна розпилювальна система 

ПАШ — прискорювач з анодним шаром 

ПЗДЕ — прискорювач з замкненим дрейфом електронів 

ПЛ — плазмова лінза 

СР — сильнострумовий режим 

НР —низкострумовий режим 

EB-PVD —Electron Beam Physical Vapor Deposition 

IE-PVD —Ion Enhanced PVD 

РIC – метод частинок в комірці (Particle-in-Cell) 

MEVVA—вакуумно-дугове іонне джерело 

МС – метод Монте-Карло 

PIC-MC—Particle-in-Cell + Monte-Carlo 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Плазмодинамічні системи, такі наприклад, як 

плазмові прискорювачі з замкненим дрейфом електронів, електростатичні 

плазмові лінзи, магнітоелектричні плазмоводи, вісі-симетричні мас-сепаратори 

та інші, знаходять широке, а з подальшим розвитком науки та техніки, все 

нове застосування у різних галузях як фундаментальної, так прикладної науки 

і техніці. Так, прискорювачі з анодним шаром, які спочатку розроблялися як 

електро-реактивний движок та джерело важких іонів, пізніше, у зв’язку з 

інтенсивним розвитком вакуумне плазмових технологій, став 

використовуватися  для іонної обробки матеріалів та нанесення покриттів  [В.1, 

В.2]. Використання запропонованих А. І. Морозовим [В.3, В.4] діелектричних 

стінок в каналі плазмового прискорювача натомість металевих дозволило 

поширити зону генерації і прискорення і різко, на один - два порядки, 

збільшити інтенсивність сформованих квазінейтральних іонних пучків. Що 

одразу відкрило перспективу для використання таких систем на космічних 

апаратах. Також, стаціонарні плазмові прискорювачі знайшли застосування в 

плазмових технологіях модифікації поверхневих властивостей матеріалів. 

Експериментальні дослідження плазмодинамічних характеристик 

електростатичних плазмових лінз [В.5] виявили, що при певних умовах в лінзі 

може запалюватися само-підтримуючий стабільний циліндричний газовий 

розряд. Це дало змогу розглядати конфігурацію плазмової лінзи як зручний 

прототип для створення нового покоління плазмодинамічних пристроїв. 

Зокрема, завдяки послідовному врахуванню плазмо-оптичних принципів 

магнітної ізоляції електронів і еквіпотенціалізації магнітних силових ліній і 

деякій модифікації конфігурації фіксуючих електродів були запропоновані та 

експериментально реалізовані циліндричні симетричні плазмові прискорювачі, 

які формують фокусуючий, збігаючий на вісь азимутально-однорідний іонний 

потік, та циліндрична розпилювальна система магнетронного типу з магніто-

електроним віртуальним анодом [В.6]. Ще одна перевага використання 
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плазмо-оптичних пристроїв полягає в тому, що вони надзвичайно 

конструкційне прості і дешеві.  

Сучасний рівень фундаментальних досліджень, а також задачі 

інженерного проектування реальних пристроїв, потребують вивчення 

фізичного приладу в цілому з урахуванням всіх взаємозв’язків і процесів. 

Однак, часом це потребує великих витрат коштів та часу, тому виникає 

необхідність побудування математичних самоузгоджених моделей, які досить 

повним чином відображають роботу приладу в цілому. Відмітимо, що плазмо-

оптичні системи надзвичайно складні для цілісного и послідовного опису 

фізичних процесів, які визначають механізми їх дії, оскільки в своєї більшості 

такі системи нелінійні, неоднорідні і не одновимірні. У зв’язку зі складністю і 

різноманіттям плазмових процесів експериментальне дослідження таких 

систем не може бути повним без моделювання та проведення обчислювальних 

експериментів. Відмітимо, що в теперішній час чисельне моделювання 

різноманітних плазмових пристроїв активно використовується в усьому світі 

[В.7]. Сучасні теоретичні уявлення будуються на кінетичних, гідродинамічних, 

а також гібридних моделях, які в той або іншій ступені адекватно описують 

окремі, квазі - автономні області таких систем [В.3, В.4].  

Таким чином, актуальність теми дослідження, розробки і моделювання 

плазмо-оптичних систем обумовлена широкими, ще невикористаними 

можливостями і перспективами застосування цих систем в сучасній науці та 

техніці, зокрема для: 

-  використання у космічних дослідженнях,  

- фокусування та керування потоків/пучків заряджених частинок, як 

електронів, так і позитивних і негативних іонів в прискорювачах заряджених 

частинок,  

- для іонної обробки матеріалів та нанесення покриттів,  

- для синтезу бінарних з’єднань хімічно активних металів  та створення 

матеріалів з новими властивостями та нових матеріалів, 
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- плазмових технологій модифікації поверхневих властивостей 

матеріалів, та конструювання поверхневих структур, 

- для вакуумно-плазмові технології напилення тонких плівок. 

Актуальність теми також обумовлена відсутністю повної ясності в 

деталях фізичних процесів, що мають місце в обговорюваних системах, і 

потребою доопрацювання теорії плазмодинаміки, оскільки вони існують в 

практично необмеженому і до кінця не вивченому різноманіттю форм і 

параметрів, а суміжні науки дають нові відомості про процеси, які відіграють 

важливу роль в цих системах. До таких процесів відноситься, наприклад, 

взаємодія високо-енергетичних частинок з плазмовим потоком і електродами, 

процеси в газорозрядній плазмі, можливі хімічні ефекти.  

Актуальна також розробка та апробація прикладних комп'ютерних 

програм для прогнозування параметрів, розрахунку, аналізування та 

проектування даних систем при достатній повноті врахування елементарних 

процесів на принципах гідродинаміки та фізичної кінетики. 

Таким чином, тема дисертаційної роботи, що пов'язана з моделюванням 

плазмо-оптичних систем та систематичним і комплексним їх дослідженням, та 

спрямована на дослідження та побудування плазмо-оптичних пристроїв, є 

актуальною і присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми 

розробки наукових і технічних основ побудови таких систем з поліпшеними 

характеристиками. 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – дослідження з використанням 

фізико-математичного моделювання шляхів побудови плазмо-оптичних 

систем з новими можливостями і поліпшеними характеристиками для 

застосування в перспективних галузях науки та техніки, зокрема для 

подальшого розвитку вакуумне – плазмових технологій. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- провести аналіз фізичних явищ в плазмо-оптичних системах і уточнити 

фізичну модель систем з урахуванням електричного та магнітного схрещених 

полів та тиску; 
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- створити на принципах гідродинаміки, фізичної кінетики математичні 

фізико-топологічні моделі; 

- провести аналіз створених моделей, та знайти можливі аналітичні розв’язки,  

- розробити ефективні чисельні алгоритми, та створити комп’ютерні програми 

для проведення моделювання;  

- виконати розрахунки і порівняти результати з експериментом для валідації 

створених моделей, 

- провести моделювання та знайти оптимальні параметри, зробити 

рекомендації для проектування та побудування ефективних плазмо-оптичних 

систем.  

Об'єкт досліджень: плазмо-оптичні системи, зокрема плазмові лінзи 

об’ємного заряду, прискорювачі з замкненим дрейфом електронів, системи з 

високо-енергійними електронами в схрещених електричному та магнітному 

полях, плазмооптичні магнетрони.    

Предметом досліджень є: 

- механізм дії взаємопов'язаних елементарних процесів в плазмо-оптичних 

системах в умовах наявності схрещених електричного та магнітного полів, 

який формалізований за допомогою системи гідродинамічних та кінетичних 

рівнянь; 

- роль і взаємозв'язок окремих процесів і їх вплив на зовнішні характеристики 

плазмо-оптичних систем; 

- характеристики та шляхи поліпшення параметрів плазмо-оптичних систем, 

- шляхи побудови плазмо-оптичних систем  з покращеними характеристиками.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проводилися у відділу фізики плазми та плазмових технологій (ВФПтаПТ) 

Інституту Ядерних Досліджень НАН України, зокрема в рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних і госпдоговірних робіт, що 

виконувалися за програмами, планами і темами наукових досліджень, які 

відповідають закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки та 



 

 

26 

техніки” (ст. 3, п.1), “Основним науковим напрямам та найважливішим 

проблемам фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і 

гуманітарних наук” (постанова Президії НАНУ № 179, 20.12.2013, пп. 1.4.8, 

1.6.3) і цільової програми наукових досліджень НАНУ “Перспективні 

дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових 

технологій” (п. 4.“Низькотемпературна плазма і технології на її основі”), а 

також виконувалися: 

- відповідно до планів держбюджетних робіт, що виконувалися у відділі ФП та 

ПТ у період 2003-2018 рр., а саме тем: 

− “Експериментальні дослідження механізмів поглинання 

високочастотних полів в низькотемпературній плазмі і нових типів 

іонно-плазмових джерел” (ДР № 0103U003635); 

− “Дослідження нелінійних явищ у відкритих плазмових системах під дією 

високочастотних електромагнітних полів”( ДР № 0102U005197) 

− “Нелінійні хвильові процеси в низькотемпературній плазмі джерел 

заряджених частинок та плазмових потоків” (ДР № 0106U005593);  

− “Дослідження фізичних процесів у низькотемпературній плазмі 

високочастотних та дугових розрядів з магнітними полями в газах і 

парах металів” (ДР № 0111U001941); 

− “Дослідження механізмів генерації плазми, транспортних та хвильових 

процесів в плазмі, електричних розрядів у парах металів, газових і 

конденсованих середовищах” (ДР № 0115U00452); 

- відповідно до планів держбюджетних робіт, що виконувалися у відділі 

Газової Електроніки ІФ НАНУ у період 2009-2018 рр., а саме тем: 

− “Лінза просторового заряду з магнітною ізоляцією електронів для 

фокусування пучків негативно заряджених часток”(ДР № 0109U004508); 

− “Фокусування інтенсивних пучків негативно заряджених часток 

електростатичною плазмовою лінзою” (ДР №0111U007230); 
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− “Фізичні явища, що виникають під час течії щільної 

низькотемпературної запорошеної плазми в плазмодинамічних  

системах з швидкими електронами” (ДР № 0107U008451); 

− “Дослідження фізичних процесів, що виникають під час течії щільної 

багатокомпонентної низькотемпературної плазми в схрещених 

електромагнітних полях плазмооптичних систем”(ДР  № 0114U006013 

( 2014-16 рр.). 

- на підставі Угоди між НАН України і  Російським Фондом Фундаментальних 

Досліджень (РФФД) від 27.03.2007  спільних наукових проектів з 

фундаментальних досліджень, а саме: 

− “Лінза просторового заряду з магнітною ізоляцією електронів для 

фокусування пучків негативно заряджених часток” 2009-2011 рр. (ДР № 

0109U004508); 

− “ Фокусування інтенсивних пучків негативно заряджених часток 

електростатичною плазмовою лінзою” 2011-2013 рр. (ДР №  

0111U007230 ); 

− “ Особливості фокусування інтенсивних електронних пучків та пучків 

іонів з від'ємним знаком заряду плазмовою лінзою” 2013р. (ДР № 

0113U004535). 

 - за договорами  між Міністерством науки і освіти України та ІФ НАН 

України: 

− ”Дослідження, розробка та створення новітнього ерозійного джерела 

плазми, вільної від мікровкраплень. ”; 

− ”Плазмодинамічний фільтр нового покоління для очищення щільного 

потоку низькотемпературної плазми вакуумно-дугового розряду від 

мікровключень”  (ДР №0114U006207). 
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Робота також підтримувалася грантами УНТЦ та НАН України в 2014-2016 

роках: №№ 6059 «Новітня плазмооптична система для очищення потоку 

щільної металевої плазми від мікрокрапель». 

У вказаних роботах здобувач був відповідальним та провідним 

виконавцем. 

Методи наукових досліджень включають: 

- бібліографічний аналіз науково-технічної літератури, а також інформаційних 

матеріалів в базах даних та в Інтернеті; 

- методи теоретичної та математичної фізики, гідродинаміки та фізичної 

кінетики, для створення відповідних моделей системи;  

-  методи чисельного моделювання, в тому числі розробка адекватних та 

ефективних чисельних алгоритмів для реалізації створених фізичних моделей;   

- методи комп'ютерних обчислень, включаючи розрахунки за методами 

частинок, гібридними моделями, методами Монте-Карло для процесів руху 

частинок в плазмовому середовищі; 

- методи визначення ступеня відповідності розрахункових і 

експериментальних даних; 

Теоретичні положення, результати моделювання та висновки підтверджені 

результатами експериментальних досліджень з похибкою вимірювань, яка не 

перевищує 20%, а в більшості випадків похибка комп’ютерного моделювання 

біля 10%. 

Наукова новизна отриманих результатів. В дисертації отримані такі нові 

наукові результати: 

1. Запропоновано нову модель плазмодинаміки газових розрядів 

магнетронного типу в основі якої лежить припущення о наявності в діодному 

проміжку розряду трьох квазі-автономних областей, які відрізняються по 

характеру переносу струму. Зроблено на базі двохрідинної гідродинаміки 

аналіз плазмодинамічних процесів циліндричного газового розряду в 

поперечному магнітному полі з замкненим дрейфом електронів і створено 
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модель стаціонарних характеристик розряду в залежності від фізичних 

параметрів системи. 

2. Вперше, запропоновано та розглянуто модель холлівського прискорювача із 

замкненим дрейфом електронів та відкритими (тобто необмеженими металом 

чи діелектриком) стінками. Ґрунтуючись на ідеї неперервності повного струму, 

що протікає в системі, в межах одновимірної гідродинамічної моделі отримано 

точні аналітичні розв’язки, які описують розподіл електричного потенціалу в 

прискорювальному просторі. Побудовано двовимірну гібридну модель в 

циліндричних координатах, в рамках якої показано можливість створення 

позитивного просторового заряду на вісі системи. Показано, що при стіканні 

іонів з горба електричного потенціалу можливо створення потужного іонного 

потоку, який рухається повздовж вісі симетрії в обидві сторони від центру.  

3. Вперше, побудована теоретична модель формування динамічної хмари 

позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації 

позитивного заряду і його накопичення, на підставі спрощеної гідродинамічної  

моделі. Одержано аналітичні розв’язки у спрощеної моделі, методом частинок 

у комірці побудовано чисельну модель створення хмари просторового заряду в 

циліндричних координатах, у рамках якої отримано умови оптимізації лінзи 

просторового заряду, яка здатна ефективно керувати пучками 

сильнострумових електронів та негативно заряджених іонів. Модель 

підтверджено результатами експерименту. 

4. Вперше запропоновано та створено на принципах фізичної кінетики 

математичну модель  плазмо-оптичного фільтру. Модель засновано на ідеї 

створення радіального потоку швидких електронів, який може служити 

джерелом додаткової енергії для випаровування і подрібнення крапель. 

Побудовано комп’ютерний код, з урахуванням процесів іонізації, збудження, 

пружного зіткнення та утворення багато-зарядових кластерів, який дозволяє 

моделювати виникнення високо енергійного електронного пучка, та 

аналізувати можливі канали його енергетичних витрат при проходженні крізь 

плазмове середовище. Моделювання здійснюється в кінетичному наближені, 
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при цьому задача розглядається в циліндричній системі координат (r-z), і 

розв’язується методом розщеплення рівняння Больцману на 2 підзадачі: 

розв’язок рівняння Власова методом частинок та коректування знайдених 

траєкторій частинок з використанням методів Монте-Карло.  

5. Отримано нові дані, стосовно умов функціонування, використання, та 

побудування плазмо-оптичних пристроїв  нового покоління для різноманітних 

наукових та технологічних потреб.  За результатами теоретичного аналізу 

побудовано експериментальні стенди та макети плазмової лінзи з хмарою 

позитивного об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект фокусування 

електронних сильнострумових пучків та отримано ефект стискання 

інтенсивного широко-апертурного електронного пучку більш ніж у 30 разів.  

6. За результатами теоретичного аналізу та комп’ютерного моделювання 

оптимізовано та удосконалено іонне джерело для високо-енергійній іонній 

імплантації, а також електронна гармата на основі порожнього катоду для 

отримання гостро-сфокусованого електронного пучку. 

7.  За результатами теоретичного аналізу побудовано експериментальний 

стенд плазмового прискорювача з відкритими стінками, який може служити 

прототипом малого ракетного двигуна; 

8. Запропоновано та надано рекомендації до побудування та удосконалення 

оптичного фільтру на основі плазмової лінзи для подрібнення та 

випаровування мікро-крапель в потоці щільної металевої плазми ерозійних 

плазмових джерел. 

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в постановку та проведення 

досліджень і одержання результатів, що наведені в дисертації, та їх 

впровадження є визначальним. Основні теоретичні положення, алгоритми, 

комп’ютерні програми і чисельні результати наведені у дисертації розроблені і 

отримані автором самостійно. У роботах [1, 2, 32] оглядово-аналітичного 

характеру (згідно списку вибраних публікацій, наведеного у анотації),  

здобувачка прийняла участь в написанні статей, збиранні, систематизації, 

аналізуванні і узагальненні інформації за характеристиками і використанню 
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плазмо-оптичних пристроїв, формулюванні висновків, підготовці публікації. 

Роботи [12, 14, 21] виконані авторкою особисто. З робіт, опублікованих зі 

співавторами, у дисертації використані матеріали, отримані авторкою 

особисто, або ті, в яких вона брала безпосередню участь на етапі постановки 

задач, розробки методів дослідження, створення моделей, розробки чисельних 

алгоритмів, побудування програм та виконання чисельних експериментів, 

проведення розрахунків, інтерпретації отриманих результатів, їх аналізу та 

узагальнення, а також у написанні статей. Зокрема, у роботах із співавторами 

[3, 8–11, 27, 28, 35–39] – де розглянуто моделі створення позитивного 

об’ємного заряду в плазмо-оптичній системі для керування негативно 

зарядженими пучками частинок, дисертантка розробила гідродинамічні моделі 

та отримала у спрощеної моделі аналітичні розв’язки, розробила алгоритми та 

написала програми з використанням PIC-методу для моделювання фізичних 

процесів в плазмово-оптичних системах, зробила розрахунки та провела аналіз 

результатів моделювання. У роботах [13, 16–22, 25, 34] здобувачка розробила 

алгоритми і програми, та зробила розрахунки екстракції та транспортування 

пучків заряджених частинок, в тому числі і багато зарядових іонних пучків, з 

плазмових джерел, зробила аналіз стосовно оптимальної геометрії системи та 

запропонувала оптимізацію конструкції плазмових джерел для поліпшення 

параметрів пучків, брала участь у порівнюванні результатів розрахунків з 

експериментом та підготовці публікацій. У публікаціях [15, 23, 24, 26] – де 

представлені теоретичний базис і розроблена модель магнетронного розряду 

низького тиску в схрещених полях, авторкою розроблено та написано 

програми для моделювання процесів в системі, зроблено розрахунки, а також 

здобувачка брала участь у порівнюванні їх з експериментом та підготовці 

публікацій. У роботах [3, 5–7, 11, 29, 31] розглянуто прискорювач з 

відкритими стінками і замкненим дрейфом електронів, який може служити 

прообразом малого ракетного двигуна, тут здобувачці належить участь у 

створені фізичної моделі, розробки теоретичної моделі та знаходження 

аналітичних розв’язків для спрощених випадків в одновимірної моделі, 
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розробка двовимірної гібридної моделі та написання програми для 

моделювання, розрахунки за створеною моделлю та аналіз результатів 

моделювання, а також участь у порівнюванні їх з експериментом та підготовці 

публікацій. У роботах [4, 30, 31] де розглянуто можливість створення плазмо-

оптичного фільтру для знищення, або подрібнення мікро крапель, здобувачка 

приймала участь в обговоренні ідеї, також авторці належить розробка 

кінетичної моделі, створення системи апроксимацій для перетинів взаємодії, 

написання програм для моделювання, здійснення розрахунків та аналіз 

результатів моделювання.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися та обговорювалися на Українських і Міжнародних конгресах, 

конференціях, симпозіумах і семінарах (див. список в Додатку в розділі 

апробації). Опубліковано 28 доповідей у матеріалах конференцій, список яких 

наведено в Додатку в розділі публікацій [40-67]. 

Практичне значення отриманих результатів. 

1. Розвинені кінетичні, гідродинамічні та гібридні моделі плазмо-оптичних 

пристроїв нового покоління, результати розрахунків за якими дозволяють 

передбачати параметри необхідні для їх оптимального функціонування та 

необхідні характеристики, знаходити оптимальні режими роботи, та будувати 

пристрої з поліпшеними параметрами.  

2. Запропоновано і реалізовано адекватну методику розрахунків на основі 

гідродинамічного, кінетичного або гібридного підходу: 

- характеристик потоків заряджених частинок, які проходять крізь плазмо-

оптичні системи, які ними керують.; 

- створення багатозарядних кластерів та їх вплив на характеристики щільної 

металевої плазми; 

- створення хмари просторового заряду, яка здатна керувати потоком 

заряджених частинок. 

3. Розроблені моделі та алгоритми, та створені на їх основі програмні 

комплекси дозволяють проводити чисельне моделювання плазмо-оптичних 
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систем, а також потоків заряджених частинок, які проходять крізь системи та 

аналізувати і знаходити оптимальні режими роботи та параметри системи. 

4. Розроблено  та успішно випробувано в експериментальному дослідженні 

макети плазмової лінзи з позитивною хмарою об’ємного заряду, на яких 

продемонстровано ефект фокусування електронних сильнострумових пучків 

та отримано ефект стиснення широко апертурного електронного пучку  з 

струмом 100А  більш ніж в 30 раз до щільності струму у фокусі 100 А/см2. 

5. Запропоновані та надано рекомендації до побудування оптимізованого  

плазмо-оптичного фільтру на основі плазмової лінзи для подрібнення та 

випаровування мікро-крапель  в потоці щільної металевої плазми ерозійних 

джерел. 

6. Побудовано експериментальний стенд та виконуються експериментальні 

дослідження плазмового прискорювача з відкритими стінками, який 

привабливий для різноманітних технологічних застосувань, та зокрема  може 

служити прототипом малого ракетного двигуна. 

7. Результати дисертаційної роботи у вигляді наукових пропозицій, 

теоретичних розрахунків, комп’ютерних програм можуть служити базою 

стосовно умов функціонування, використання, та побудування плазмо-

оптичних пристроїв нового покоління для різноманітних наукових та 

технологічних потреб. 

      Отримані результати можуть бути використані для створення сучасних 

інноваційних технологій  в інтересах сталого розвитку України. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, 6 розділів 

основної частини з 144 рисунками, висновків, списку посилань та додатків. 

Кожний розділ основної частини закінчується висновками, у яких 

сформульовані основні результати, отримані у цьому розділі. Загальний об’єм 

дисертації становить – 350 сторінок, перелік посилань займає 25 сторінок. 
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РОЗДIЛ 1. ПЛАЗМО-ОПТИЧНА МОДЕЛЬ ЦИЛIНДРИЧНОГО 

ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ МАГНЕТРОННОГО ТИПУ 

 ВСТУП 

Ідеї плазмооптики, були сформульовані А. І. Морозовим [1.1] ще в 60-х 

роках минулого сторіччя, в їх основі лежать принципи магнітної ізоляції 

електронів і еквіпотенціалізації силових ліній магнітного поля. Ці принципи в 

тій чи іншій степені використовуються в різноманітних плазмодинамічних 

системах, таких, наприклад, як плазмові прискорювачі з замкненим дрейфом 

електронів, електростатичні плазмові лінзи, магнітоелектричні плазмоводи, 

вісь-симетричні масс-сепаратори та інші. Найбільш яскраво основні плазмо-

оптичні принципи проявляються у кільцевому плазмовому прискорювачі з 

протяжною зоною прискорення і, зокрема, в аксіальне–симетричній  

електростатичній плазмовій лінзі. Це переконливо та детально ілюструється в 

книзі Морозова А. І. [1.2], а також в монографічному обзорі [1.3], 

присвяченому широкому колу плазмо-динамічних систем.  

Одними з перших пристроїв, де була реалізована ідея магнітної ізоляції 

електронів є аксіальне-симетричні циліндричні іонні магнетрони, які були 

запропоновані для генерації прискорених квазінейтральних іонних потоків з 

метою заповнення ними магнітних пасток пробочної конфігурації. 

Запропонована Жариновим А. В. в середині 50-х років минулого сторіччя 

розгорнута, кільцева модель такої системи [1.4, 1.5] з’явилася виключно 

плодотворною. Насамперед це привело до появи прискорювачів з замкненим 

дрейфом електронів (ПЗДЕ), де генерація і прискорення іонів здійснювались в 

узькій зоні, яка прилягає до аноду. Такі прискорювачі з анодним шаром (ПАШ) 

розроблялись спочатку як електро-реактивні движки і джерела важких іонів 

різноманітних хімічних елементів. Потім, в 80-х роках минулого сторіччя, у 

зв’язку з інтенсивним розвитком вакуумно-плазмових технологій, вони стали 

активно адаптуватися для іонної обробки матеріалів та нанесення поверхневих 

покриттів. 
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В 70-х роках минулого сторіччя було виявлено, що звернена схема 

прискорювача з анодним шаром легко перетворюється в самостійний газовий 

розряд магнетронного типу, який може бути використано для ефективного 

розпилення катоду-мішені [1.2, 1.3]. Незабаром з’явилися засновані на цих 

принципах потужні планерні технологічні розпилювальні системи, здатні 

напиляти покриття на великомасштабні поверхні, наприклад, на архітектурні 

стекла. В сучасних плазмових технологіях плоскі магнетронні розпилювальні 

системи різних конфігурацій гідно займають свою нішу, забезпечують високу 

якість і однорідність нанесених функціональних покриттів і з’являються 

ефективним плазмо-хімічним реактором, де синтезують бінарні з’єднання 

хімічно активних металів. 

Використання запропонованих Морозовим А. І. [1.2, 1.3, 1.6] 

діелектричних стінок в каналі плазмового прискорювача натомість металевих, 

дозволило розширити зону генерації і прискорення, і суттєво, на один - два 

порядки, збільшити інтенсивність формуємих квазінейтральних іонних пучків. 

Це одразу відкрило перспективу для використання таких систем на космічних 

апаратах. Наряду з використанням в космічних дослідженнях, стаціонарні 

плазмові прискорювачі знайшли використання у плазмових технологіях 

модифікації поверхневих властивостей матеріалів. 

Експериментальні дослідження плазмодинамічних характеристик 

електростатичних плазмових лінз [1.7] виявили, що при певних умовах в лінзі 

може запалюватися самопідтримуючий стабільний циліндричний газовий 

розряд. Ці обставини дали можливість поглянути на конфігурацію плазмової 

лінзи як зручного прототипу для створення нового покоління плазмо-

динамічних пристроїв. Зокрема, завдяки послідовному врахуванню плазмо-

оптичних принципів магнітної ізоляції електронів і еквіпотенціалізації 

магнітних силових ліній і деякої модифікації конфігурації фіксуючих 

електродів були запропоновані та експериментально реалізовані циліндричні 

симетричні плазмові прискорювачі, які формують фокусувальний 

азимутально-однорідний іонний потік, який збігає на вісь, і циліндрична 
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розпилювальна система магнетронного типу з магніто-електронним 

віртуальним анодом [1.8]. Відмітимо також загострення  інтересу в останній 

час до циліндричних систем магнетронного типу (як зворотної, так і прямої дії) 

у зв’язку з їх несумнівними технологічними перевагами при обробці 

циліндричних зразків складної конфігурації, високим ступенем використання 

матеріалу мішені і парового потоку, а також завдяки змоги побудування 

адекватних теоретичних моделей [1.2, 1.9 - 1.12]. 

Відмітимо також ще одну важливу задачу пов’язану з розвитком плазмо-

динамічних систем, а саме – керування пучками заряджених частинок. Пучки 

заряджених частинок і квазінейтральні потоки плазми являються носіями 

енергії, імпульсу та маси речовини і тому є цікавими для різноманітного 

використання. Так, вони використовуються в таких актуальних напрямках, як 

дослідження по термоядерному синтезу, прискорювачі заряджених частинок, 

електромагнітні сепаратори ізотопів, космічна техніка, плазмові технології 

отримання нових матеріалів и покриттів. Вони також є перспективними для 

використання в сучасних нано-технологіях, які активно розвиваються. Всі ці 

застосування потребують ефективного управління такими пучками і потоками, 

а отже, створення відповідних пристрів. Для багатьох важливих застосувань 

необхідні інтенсивні пучки, існування і транспорт яких неможливо без 

створення плазмового середовища, яке компенсує їх об’ємний заряд. 

Принциповим для створення ефективного пристрою придатного до 

фокусування інтенсивних пучків негативних часток є з’ясування можливості 

створення безабераційних об’ємних макроскопічних електричних полів у 

широкому діапазоні параметрів та визначення їх граничних величин. 

Традиційні системи керування такими пучками або енерговитраті, як магнітні 

лінзи, або дуже дорогі, як системи на напівпровідниках. Все це спонукає до 

пошуку нових, нетрадиційних способів керування такими пучками.  

В останні роки, особливо в Інституті фізики НАН України, значного успіху 

було досягнуто в керуванні сильнострумовими позитивними іонними пучками 

з допомогою плазмо-оптичних систем, принцип дії яких базується на ідеї 
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магнітної ізоляції електронів і еквіпотенціалізації силових ліній магнітного 

поля [1.1]. Сучасний рівень розвитку плазмооптики дозволяє проектувати та 

розробляти високоефективні плазмові лінзи основані на цих принципах з 

використанням постійних магнітів для фокусування сильнострумових іонних 

пучків, в тому числі і важких іонів. Групою Гончарова А. А. було 

спроектовано і досліджено ряд ефективних сильнострумових лінз для 

фокусування пучків позитивних частинок, наприклад, на високодозному 

іонному імплантері в Берклі (США) [1.13].  Крім цього, цим колективом були 

отримані нові експериментальні і теоретичні результати у розробці 

високоефективних аксіальне-симетричних пристроїв, заснованих на 

конфігурації сильнострумових плазмових лінз для керування інтенсивними 

пучками важких іонів з метою використання їх в сучасних іонно-плазмових 

технологіях обробки поверхонь і отримання нових матеріалів. Також цією 

групою було запропоновано оригінальний пристрій нового типу який 

базується на ідеї магнітної ізоляції електронів і еквіпотенціалізації силових 

ліній магнітного поля та ідеї розділення зони генерації заряду та його 

накопичення [1.2]. 

Зазвичай плазмодинамічні системи зі схрещеними електричним і магнітним 

полями істотно нелінійні, неоднорідні і багатовимірні. Створення єдиної теорії, 

яка описує всі можливі плазмодинамічні системи, у зв’язку з цим здається 

занадто складним і на даному етапі розвитку науки майже неможливим. Тому, 

не дивлячись на існування базових теоретичних моделей [1.9–1.11, 1.15-1.18] 

кожна така система потребує особливого розглядання з застосуванням як 

аналітичних, так и чисельних методів. 

В цьому розділи розглядається гідродинамічний аналіз плазмодинамічних 

процесів циліндричного газового розряду в поперечному магнітному полі з 

замкненим дрейфом електронів, з метою побудування адекватної чисельної 

моделі, на якій можна дослідити характеристики розряду в залежності від 

параметрів системи, та зясування його властивостей як розпилювальної 

системи. Зміст цього розділу відображено в роботах [1, 15, 23, 24, 26]  
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1.1. ПЛАЗМОДИНАМIЧНI ОСОБЛИВОСТI ЦИЛIНДРИЧНИХ 

ГАЗОВИХ РОЗРЯДIВ МАГНЕТРОННОГО ТИПУ: ТЕОРЕТИЧНА 

МОДЕЛЬ 

Плазмо-оптичні системи надзвичайно складні для цільного і послідовного 

опису фізичних процесів, які визначають механізм їх дії. Сучасні теоретичні 

уявлення будуються на кінетичних, гідродинамічних, а також гібридних 

моделях, які в тій або інший степені адекватно описують окремі, квазі-

автономні області таких систем [1.2, 1.6, 1.8, 1.9].  

Так, зокрема, в плазмових прискорювачах з діелектричними стінками існує 

декілька квазіавтономних областей [1.2, 1.3], із яких відмітимо тут прианодну 

область і рознесенні повздовж каналу плазмового прискорювача області 

іонізації робочої речовини і прискорення. Як свідчать отримані в експерименті 

дані [1.6, 1.14], область основного падіння потенціалу (область прискорення) 

зосереджується, в основному, на зрізі прискорювального каналу поблизу 

катоду. 

Якщо циліндричні плазмові прискорювачі по механізму дії є аналогами іонних 

магнетронів та прискорювачів з анодним шаром і, отже до них застосовуються 

з деякою модифікацією теоретичні уявлення, розвинуті для цих систем, то 

плазмо-оптичні магнетрони є скоріш аналогами плазмових прискорювачів з 

протяжною зоною прискорення, тобто для них можна модифікувати 

теоретичні уявлення, які існують для таких прискорювачів.  

1.1.1. ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПОПЕРЕДНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 

ДАНІ 

Експериментальні дослідження плазмодинамічних характеристик 

електростатичних плазмових лінз виявили, що при певних умовах в лінзі може 

запалюватись самопідтримуючий стабільний циліндричний газовий розряд 

[1.12]. Ці обставини дали змогу поглянути на конфігурацію плазмової лінзи як 



 

 

на зручний прототип для створення нового покоління плазмодинамічних 

пристроїв.   

Так, в інституті Фізики НАН України було запропоновано і випробувано, 

оснований на принципах плазмооптики, оригінальний циліндричний 

розпилювальний пристрій [1.8], принципова схема якого представлено на Рис. 1.1 

ліворуч. Передбачається, що на вісі такої системи можуть розміщуватись 

оброблювальні зразки. Такий циліндричний розряд може застосовуватись для 

нанесення металевих покриттів на циліндрові поверхні довгих зразків, оскільки 

дозволяє їх переміщення повздовж вісі системи. 

Характерні параметри такої системи, отримані з експериментальних умов, 

наступні: тиск плазма утворюючого газу (зазвичай це аргон Ar) 0.1÷1 Pa (2÷6*10-3 

Торр), величина прикладеного магнітного поля B = 0.05÷0.1Т (500÷1000 Е), 

напруга на розряді Ud = 300÷600 В, густина розрядного струму jd = 10÷30 mА/см2, 

розмір діодного проміжку може змінюватися, і зазвичай дорівнює L = 1÷3 см.  

 

Рис.1.1 Ліворуч - спрощена схема газонаповненого діодного проміжку, праворуч - 

зміна плаваючого потенціалу по радіусу системи для обох типів розряду 

Експерименти показали наявність в залежності від тиску 

плазмоутворювального газу в системі двох режимів функціонування 

циліндричного газового розряду магнетронного типу, які радикально 

відрізняються по своїм плазмодинамічним характеристикам. Перший тип розряду 
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є слабкострумовим та високовольтним (струм порядку десяти мА, напруга на 

розряді порядку 1кВ), а другий - сильнострумовим (в попередніх експериментах 

струм досягав 2.5 А, напруга близько 400 В). 

Перехід від слабкострумового режиму в сильнострумовий розряд 

здійснюється стрибкоподібно і залежить від ряду факторів, таких як: чистота 

електродів, потужність розряду, тип напускаємого газу, розміщення анодних 

вузлів і т. п. Кожен з типів розрядів має характерне свічення, яке зростає зі 

зростанням потужності, яка вкладається в розряд. Слабкострумовий розряд має 

більш слабке свічення, локалізоване поблизу анодів, в той час як у випадку 

сильнострумового розряду – інтенсивність свічення суттєво вище, свічення 

достатньо рівномірно розподілене по всьому діодному проміжку, має виразно 

виражений максимум поблизу катоду. 

На Рис. 1.1 праворуч представлено результати вимірювання плаваючого 

потенціалу всередині діодного проміжку як в слабкострумовому, так і в 

сильнострумовому режимі. Можна бачити явне виражену область катодного 

падіння напруги з різким падінням потенціалу на величину порядку прикладеної 

напруги, а також область плазмового стовпа з невеликою зміною потенціалу. 

Анодна область виражена не явно. Замітимо також, що в слабкострумовому 

режимі розподіл потенціалу є типовим для циліндричне симетричних обернених 

іонних магнетронів з анодним шаром, детально вивчених в 60-70 роках минулого 

сторіччя [1.15-1.17]. 

На базі отриманих експериментальних даних була запропонована нова модель 

плазмодинаміки газових розрядів магнетронного типу.  

1.1.2. ОПИС МОДЕЛІ ПЛАЗМОВОГО МАГНЕТРОНУ. 

Газові розряди магнетронного типу в розглядаємому діапазоні тиску є 

сильнострумовими і тому природно припустити, слідуючи аналогії з плазмовими 

прискорювачами з протяжною зоною прискорення [1.2], наявність кількох 
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основних квазі-автономних зон в діодному проміжку. Запропонована нами 

модель передбачає наявність трьох квазі-автономних областей в розряді, в яких 

перенесення струму здійснюється різними частинками. Схематично це, з 

зображенням передбачаємих квазі-автономних областей, представлено на Рис. 

1.2. Тоді, згідно з цим, розрядне падіння напруги можна представити у вигляді: 

plAplCpld UrEUU ++= ,     (1.1) 

де позначено: UCpl – катодне падіння потенціалу, Epl – електричне поле 

плазмового циліндру, ∆r – товщина плазмового циліндра, яка дорівнює:  ∆r =RСpl  

- RplА, UplA – анодне падіння потенціалу. 

 

Рис.1.2 Основні квазіавтономні області в діодному проміжку 

Перша зона (I на малюнку) – це  катодний шар товщиною dC =RС - RСpl.  Він 

представляє собою зону катодного падіння потенціалу UCpl, де відбувається 

основне прискорення (доприскорення) і формування іонного потоку, який йде на 

катод-мішень. В цій області перенесення розрядного струму забезпечується 

іонами з густиною струму ji та електронами вторинної емісії з катоду je = γ∙ji,  де γ 

– коефіцієнт вторинної емісії електронів. Оскільки при розглядаємих розрядних 

напругах γ ≤ 0.1, то можна вважати, що іонний струм на катоді - 
+

=
1

d
i

j
j  

приблизно дорівнює струму розряду. Густину іонного струму в катодному шарі 

можна визначити за формулою Ленгмюра.  Вважая в нульовому наближенні UСpl 

катод анод плазма 

I II III IV 
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≈ Ud , можна переконатися, що розмір катодного шару при вказаних вище 

характерних експериментальних параметрах, задовольняє умові: dC<ρe, де ρe – 

електронний ларморовський радіус, обчислений по падінню потенціалу в шарі. 

Це означає, що електрони вторинної іонно-електронної емісії в шарі 

незамагнічені і вільно проникають у другу область, прискорені напругою UСpl. 

Друга зона (позначена II на рисунку) –– це зона позитивного стовпа 

низькотемпературної плазми з характерним розміром ∆r, в об’ємі якого 

відбувається іонізація і прискорення заряджених частинок. Це зона 

низькотемпературної плазми, де як проникаючі швидкі, так і виникаючі повільні 

електрони замагнічені: Re  , а іони вільно пересуваються під дією 

кінцевого електричного поля Epl  у бік  катоду. Перенесення струму тут 

здійснюється як іонами у бік катоду, так і повільними  електронами у бік аноду, 

тому розрядний струм можна записати як:  

eip jjj


−= ,  epliplp jjj +=  

і справедливо рівняння: 
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Основний вклад в іонізацію дають швидкі електрони, а в розрядний струм – 

повільні, які створюються швидкими внаслідок іонізації.  

Третя зона (III на рисунку)  –  це вузька прианодна область з розміром l , 

тобто порядку ларморовського радіусу електрона, де руйнується магнітна 

ізоляція і здійснюється електронне перенесення розрядного струму. Іонізації 

немає, електрони незамагнічені. В цій області, якщо eplap jSI   (Sа площина 

аноду), то 0−= plaa UUU , тобто  потенціал аноду вище за потенціалу плазми 

UplA>0,  і анодний струм електронів в цій області підкоряється закону Ленгмюра: 
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У протилежному випадку, якщо eplap jSI  , то 0 aU  (UplA<0), і струм 

електронів на анод обмежується законом Больцмана:  

)exp(
e

a
a

kT

U
j


−    

Як перший, так і другий випадок не є оптимальними, оскільки в першому 

випадку частина розрядної напруги витрачається на прискорення електронів, а в 

другому, частина іонів, які утворилися в розряді отримує можливість скидатися 

на анод. Оптимальний же випадок буде відповідати умові: 

 0= aU ,         

тобто  коли потенціал аноду  дорівнює потенціалу плазми . 

І остання область, яка зображена на рисунку (IV ) - це область за-анодного 

простору, де знаходиться обробляємий зразок. 

Розглянемо цю модель в одновимірному та двовимірному випадках у 

рамках гідродинамічного опису, та зробимо гідродинамічний аналіз 

плазмодинамичних процесів циліндричного газового розряду в поперечному 

магнітному полі з замкненим дрейфом електронів для створення моделі 

стаціонарних характеристик розряду в залежності від параметрів системи. 

 

1.2. ОДНОВИМІРНИЙ ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ОПИС 

ПЛАЗМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЦИЛІНДРИЧНОГО ГАЗОВОГО 

РОЗРЯДУ В ПОПЕРЕЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ З ЗАМКНУТИМ 

ДРЕЙФОМ ЕЛЕКТРОНІВ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

1.2.1. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТА АНАЛІЗ МОДЕЛІ В ОДНОВИМІРНОМУ 

ГІДРОДИНАМІЧНОМУ ОПИСУ  

Дотримуючись загального плазмодинамічного підходу, який застосовується 

при аналізу подібних систем [1.2, 1.3], будемо розглядати одновимірний 

газонаповнений діодний проміжок з замагніченим електронним фоном і вільними, 
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незамагніченими іонами, спрощена схема якого представлена на Рис. 1.1. ліворуч. 

Тут зображено: циліндричний катод радіусом RC і висоти h, внутрішня поверхня 

якого може служити мішенню, яка розпилюється прискореними іонами; два 

порожніх розімкнутих на h циліндричних анода радіусу RA<RC. Прикладене 

магнітне поле B паралельно утворюючій електродів. Утворюючи розведених 

анодних електродів формують віртуальну циліндричну поверхню, яка в силу 

умови еквіпотенціальністі, приймає потенціал близький до анодного. 

Передбачається, що на вісі системи можуть розміщуватись оброблювальні зразки. 

Оскільки газові розряди магнетронного типу в розглядаємому діапазоні тиску є 

сильнострумовими, тому, слідуючи аналогії з плазмовими прискорювачами з 

протяжною зоною прискорення, ми припускаємо наявність трьох основних квазі-

автономних зон в цьому діодному проміжку, як це було зазначено вище (Рис. 1.2), 

при опису моделі. Більш інформативно, схематично описані вище зони показано 

на Рис. 1.3.  

Як вже було вказано вище, при такому опису розрядне падіння напруги можна 

представити у вигляді (1.1), а саме: 

plAplCpld UrEUU ++= ,     (1.1) 

На початку, для з’ясування деталей фізичних особливостей, та можливого 

одержання аналітичних розв’язків, будемо використовувати одновимірний 

гідродинамічний опис, у  якому розглянемо окремо кожну з цих зон.  

 

Рис.1.3 Три основні квазі-автономні області в діодному проміжку 
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В першій зоні здійснюється катодне падіння потенціалу UCpl, тут  відбувається 

основне прискорення (доприскорення) та формування іонного потоку, який йде 

на катод-мішень. В цій області перенос розрядного струму забезпечується іонами 

з густиною струму jiС  та електронами вторинної емісії з катоду je
f = γ∙jiС. Оскільки 

при розглядаємих розрядних напругах γ ≤ 0.1, то можна вважати, що іонний 

струм на катоді )1( += diC jj  приблизно дорівнює струму розряду. Густина 

іонного струму в катодному шарі в нульовому наближенні можна оцінити згідно  

формулі Ленгмюра:  

22
3

2)91( CplCpliCd dUMejj = ,    (1.2) 

де e – заряд електрону, М – маса іону аргону, dCpl – розмір катодної області. 

Заметимо, що ця формула справедлива у тому випадку, коли електричне поле на 

межі плазми дорівнює нулю: Е=0. Тоді густина іонного струму, який поступає на 

межу визначається за формулою Бома: 

MkTenj eiiC 24.0= ,    (1.3) 

де ni – густина іонів, Te – температура електронів. Це випадок оптимального 

струму проходження, коли з точністю до температури плазмових електронів 

можна по розрядному струму визначити концентрацію плазми. 

Вважая в нульовому наближені UСpl ≈ Ud , отримаємо з (1.2) та (1.3) товщину 

катодного шару: 

0

2/3

2
en

U
d d

Cpl        (1.4) 

і підставив експериментальні значення, можна переконатися, що при вказаних 

характерних параметрах, розмір катодного шару менш за електронний 

ларморовский радіус, обчислюваний по падінню потенціалу в шарі: dCpl < ρe. Це 

означає, що електрони вторинної іонно-електронної емісії в шарі незамагнічени і, 

прискорені напругою UCpl, вони вільно проникають в другу зону. 
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У другій зоні – зоні позитивного стовпа з характерним розміром ∆r, 

відбувається іонізація заряджених часток. Це зона низькотемпературної плазми, 

де як проникаючі швидкі, так і виникаючі повільні електрони замагнічени, а іони 

вільно пересуваються під дією кінцевого Epl у бік катоду. Перенесення Струму 

тут здійснюється як іонами, так і електронами, тому : 

.eplipld jjj +=      (1.5)  

Народження електронів та іонів в об’ємі плазмового стовпця відбувається тільки 

за рахунок ударної іонізації нейтрального газу швидкими електронами 

вторинної емісії. 

В цій області виповнюються наступні одновимірні рівняння двох-рідинної 

магнітної гідродинаміки: 

 )(4
2

2
f

e

s

ei nnne
dx

d
−−−= 


     (1.6) 

)( f

eeiaiCipl vnjj = ,   )( f

eeiaiCepl vnjj =   (1.7) 

( ) ( )
−

=

x

x

eiaiC
i

Apl
x

d

Mee

nj
n





2
    (1.8) 










 
−= ⊥ s

e

e

s

e
pl

s

eepl
en

kTn
Eenj

)(
   (1.9) 

Тут введено наступні позначення: ⊥  - рухливість електронів: 
2

eHee me  =⊥ , 

cmeH eeH =  - циклотронна частота, 1eeH   - параметр Холла, e  - 

частота пружних зіткнень з атомами та іонами: 

+ eieiebeae vnvn  .     (1.10) 

де ne – концентрація електронів, na – концентрація атомів, σei, σeb – перетини 

іонізації та збудження атомів електронами, Ui, Ub – потенціали іонізації та 

збудження атомів електронами. Враховуя, що iiipl vnj = , де швидкість іонів 
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знаходимо з рівняння збереження енергії : 
M

eU
veU

Mv
i

i 2
2

2

== , тоді в 

одновимірній моделі отримаємо: 

( ) ( )
−


=

0

2

x

x

iaik
ipl

xx

xd

M

e

nj
n     (1.11) 

Для температурної залежності можна використовувати наступну функцію [1.15]: 

  )
1

(
1

575.0

1
)(

T
Ei

T
Tf −−= ,    (1.12) 

де   Еi(x) – інтегральна показова функція : 


 −

−=
a

z

i dz
z

e
aE )(       (1.13) 

Рівняння (1.7) та (1.8) описують народження електронів та іонів в плазмовому 

стовпі тільки за рахунок ударної іонізації нейтрального газу швидкими 

електронами вторинної емісії. Ці електрони не вносять суттєвого вкладу в 

перенос струму, але, в той же час, є основним іонізуючим фактором, вносячи 

помітний вклад в сумарний об’ємний заряд. Завдяки замагніченості в плазмовому 

стовпі в процесі свого пересування к аноду ці швидкі електрони можуть 

здійснити кілька актів іонізації. Витрати електрона на акт іонізації включають 

втрати при непружних і пружних зіткненнях і суттєво залежать від умов в 

розряді.  

Для якісних оцінок в споріднених плазмове динамічних системах [1.2] 

приймають енергетичну «ціну» акту іонізації εi постійною, яка складає приблизно 

3-4 потенціалу іонізації. Втратив іонізаційну властивість, ці електрони 

висаджуються на анод, вносячи незначний вклад в загальний струму-перенос на 

аноді. Потік створених повільних електронів поперек магнітного поля у бік аноду 

обумовлено рухливістю ⊥  в електричному поле Epl та дифузією. Відхід 
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електронів повздовж магнітного полю B не враховується, хоча в кінцевих 

реальних системах він може мати місце і впливати на результат. 

Остання, третя зона – це вузька прианодна область, порядку ларморовського 

радіуса електрона, де руйнується магнітна ізоляція і здійснюється електронне 

перенесення розрядного струму.  

Як зазначалось раніше, якщо площина аноду SA  настільки мала, що Id > jeSA, 

то потенціал аноду вище за потенціалу плазми UplA>0 (це позначено штриховою 

лінією  на Рис. 1.3.  Анодний струм електронів в цій області підкоряється закону 

Ленгмюра і частина розрядної напруги страчується на прискорення електронів. В 

протилежному випадку, Id < jeSA, UplA<0 (це відповідає крапкової лінії на Рис.1.3.) 

і струм електронів на анод обмежується законом Больцмана: 

je ~ e

plA

kT

eU

e
−

.     (1.14) 

При цьому частина іонів, які створилися в розряді, отримує можливість 

скидатися на анод. 

Як перший, так і другий випадок не є оптимальними, оскільки в першому 

випадку частина розрядної напруги витрачається на прискорення електронів, а в 

другому частина іонів, які утворилися у розряді, получає можливість скидатися 

на анод. Оптимальний режим відповідає умові, при якій плазмовий потенціал 

співпадає з анодним, тоді весь прикладений потенціал Ud використовується на 

прискорення плазмових іонів в катодному шарі.  

1.2.2. ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ. АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ 

ОДНОВИМІРНИХ РІВНЯНЬ У ДЕЯКИХ ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ  

Для розв’язку системи рівнянь (1.6) – (1.9), які описують динаміку заряджених 

часток в позитивному  плазмовому стовпі діодного проміжку необхідно зробить 

деякі зауваження, які виправдовують використані припущення. Оскільки в слабо 

дисипативних системах з магнітною ізоляцією електронів реалізуються 
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надтеплові, об’ємні електричні поля, то дифузним членом в рівнянні (1.9) можна 

знехтувати.  Тоді, вважая, що 
e

pl
en

p
E


 , з (1.9) одержимо наступний вираз: 


=

⊥

epl

e

j
en       (1.15) 

Електронну компоненту розрядного струму в плазмовому стовпі знайдемо, 

якщо проінтегруємо рівняння (1.7) при умові, що на межі «плазма-катодний шар» 

виконується  гранична умова:   

 iCxxepl jj
cpl

=
=

.      (1.16) 

Таким чином, інтегруя рівняння, отримаємо: 

CAxjepl += ,     де   )( eiaik vnjA = ,  (1.17) 

 постійну С знаходимо з граничної  умови: 

ikxxepl jj
cpl

=
=

,      (1.18) 

 тоді: 

ikcplepl jxxAj +−= )(     (1.19) 

Отже, для концентрації повільних електронів з (1.15) отримаємо: 

)(

)(

x

jxxA
en

ikcpl
e

s







+−
=

⊥

    (1.20) 

або, підставив значення А з (1.17): 

( ) 1+−


=
⊥

Cpleia

x

iCs

e xxn
e

j
n 




                 (1.21) 

Для оцінки вкладу швидких електронів врахуємо, що швидкі електрони 

входять в плазмовий шар з енергією порядку eUd, втрачають при кожному акті 

іонізації i  і йдуть з шару з енергією порядку 30÷40 еВ. Середній час їх життя 

дорівнює: 

= f

eeff vL ,    (1.22) 
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де Leff – ефективна довжина пробігу, яку можна отримати з умови самостійності 

розряду:  

1effeia Ln       (1.23) 

Отже, отримуємо: 

 xnL iaeff = −1)(  ,     (1.24) 

де через AplCpl xxx −=  позначено товщину плазмового шару. Таким чином, 

можна вважати, що концентрація швидких електронів не залежить від х і можна її 

оцінити з виразу: 

  VnSj f

eCiC      (1.25),  

де hRRV AC )( 22 −=   - об’єм, а hRS CC 2=  - площа поверхні катоду, RС, RА – 

радіуси катоду і аноду відповідно. 

 Тоді, одержимо для концентрації швидких електронів вираз: 

,
2

22 


=




−
=

f

e

eiiC

f

eeia

iC

AC

Cf

e
ve

j

ven

j

RR

R
n                (1.26) 

де eiaei n  1=  - довжина вільного пробігу електрона в актах іонізації 

електронним ударом,  а 22

2

AC

C

RR

R

−
= - геометричний множник. 

Підставив вирази (1.8), (1.21), (1.26) в (1.6) отримаємо остаточне рівняння для 

знаходження потенціалу у плазмовому стовпі у вигляді: 


−

−+


+
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x

xx
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Apl
x
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DAx

)()( 




           (1.27) 

де введено наступні позначення: 
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⊥⊥

    (1.28) 

Помітимо також, що рівняння (1.27) можна  записати у вигляді: 
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x

x

x

x

a

xdBxCDxAx
















−−++=  )()(4)(2)( 22    (1.29) 

Приймемо: xxx CplApl == ,0  і введемо безрозмірні величини : 

dxxy  == , ,     (1.30)  

де dxx Apl
 ==| . Тоді остаточно рівняння (1.27) прийме вигляд: 
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 ,            (1.31) 

де введено наступні позначення: 

).1(
4

,4

,
2

4

,
4

22

4

2

2

3

22

4

−



=

=




=




=

⊥

⊥

x

nxve
d

n
xec

n

e

Mxve
b

nxve
a

ei

d

f

e

ei

f

e

d

f

e

dd

f

e

ei

f

e

d

f

e

ei

f

e


















     (1.32) 

Будемо шукати розв’язки рівняння  (1.31) у вигляді:  

22 )()( dayy +−=      (1.33) 

 де Ф – постійна, яка визначається з умови:   

1| 0==y ,           

тобто з умови : pax = )( . Тоді : 

222 2,)(2 adaya yyy  −=+−=    (1.34) 

і рівняння  (1.31) прийме вигляд: 


+−+

−+−=−

y

adady
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b
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a
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0
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22

)/()/(2

1
2






           (1.35) 

Для інтегралу в (1.35) отримаємо вираз: 
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     (1.36) 

тут xad ei −= / , таким чином, з (1.35) отримаємо рівняння  для визначення 

параметру : 

01224 234 =−−+ bIaca          (1.37) 

Для цікавого для нас випадку effei Lx  =  інтеграл 0=I  і рівняння  (1.37) 

приймає простий вигляд:  

0124 234 =−+ aca  ,    (1.38) 

розв’язок якого: 











−+= 1

4
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a
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c
     (1.39) 

Підставив це значення для α в (1.33) отримаємо, що падіння потенціалу в 

плазмовому стовпі буде визначатися наступним виразом: 
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Таким чином, ми отримали аналітичний вираз для розподілу потенціалу у 

плазмовому стовпі.  

Зробимо оцінку падіння потенціалу у стовпі  в залежності від концентрації 

швидких електронів, яка описується параметром с, та рухливості, для 

характерних значень. Для оцінки будемо використовувати наступні параметри, 

отримані з експерименту та довідкової літератури [1.19, 1.20]. 

Характерні значення величин: 

Магнітне поле: Н ~500-800Эрс, 

Тиск Р~2 – 6*10-3 Тор 

Напруга  на розряді pkpl UU  ~400 – 600В 



 

 

53 

Густина розрядного струму pj ~50-100 мА/см2                           (1.41) 

Густина атомів an ~3.54*1014см-3 

cmRcmR ka 63,42 −=−=  

Основні значення для перетинів для електронів (аргон): 

eVcm eei 9080,108.2 216max −• −  - перетин іонізації 

eVcm een 16,104.2 215max • −  - перетин пружних зіткнень                (1.42) 

при енергії εе = 80 ÷90 eВ, перетин пружних зіткнень порядку 7*10-16см2 

eVcm eeb 25,1015.0 216max • −  - перетин  збудження.  

На Рис. 1.4 представлено розрахункові результати для розподілу потенціалу у 

плазмовому стовпі в залежності від параметру с, який описує концентрацію 

швидких електронів, для вищевказаних параметрів.  

 

Рис.1.4. Залежність падіння потенціалу в плазмовому шарі від концентрації 

швидких електронів ne (розрахунок для na=3.56*1014 см-3 ): 1) 0.15*1010 см-3; 2) 

0.15*1011 см-3 ; 3) 0.15*1012 см-3. Праворуч надано випадок граничної концентрації 

швидких електронів 

Ми бачимо, що падіння потенціалу в плазмовому стовпі суттєво залежить вид 

концентрації швидких електронів, коли їх кількість зростає, то зростає і кількість 

іонів та повільних електронів, і величина падіння потенціалу у стовпі 

1 

2 

3 
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збільшується, однак у всіх випадках, як і передбачалося, це падіння відбувається 

дуже мало: на 0.2 ÷ 0.4 від прикладеного. Існує і гранична концентрація швидких 

електронів (див. Рис. 1.4 праворуч), коли  падіння потенціалу стає швидким, і 

відбувається майже повністю у плазмовому стовпі, однак цей випадок не 

відповідає умовам експерименту. На Рис.1.5. представлено залежність розподілу 

потенціалу у стовпі від рухливості електронів. З наведених розподілів можна 

бачити, що значне падіння потенціалу в проміжку здійснюється тільки для 

великих значень μ, коли ця величина порядку, або більш 1, однак для 

характерних значень параметрів  μ<<1 , і для цих значень, потенціал у стовпі 

практично не спадає.  

 

Рис.1.5 Залежність розподілу потенціалу у плазмовому стовпі від рухливості 

електронів: а) μ змінюється від 0.0007 до 0.0225; б) 0.7≤ μ ≤ 22.5 

1.2.3.  ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА РОЗВ’ЯЗКИ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ 

ПОТЕНЦІАЛУ У ШАРІ 

Розглянемо як впливає температура електронів на розподіл потенціалу. 

Спочатку будемо розглядати рівняння (1.6) - (1.9) у випадку постійної 

температури : Т=соnst. Безрозмірні рівняння мають вигляд: 

а) б) 
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Граничні умови:   
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=== jxnxn kiae     (1.44) 

В якості масштабів при обезрозмірювання для jxnn ie ,,,,   обрано наступні 

величини: 
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 р – потенціал розряду, х0 – розмір плазмового шару, pj - струм розряду. В (1.43) 

введено наступні позначення: 
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Отриману систему рівнянь (1.43) будемо розв’язувати чисельне методом 

ітерацій. Послідовність наближень наступна – при заданих ne, ni  розв’язуємо 

рівняння Пуассону, потім для знайдених значень потенціалу знаходимо нові 

значення концентрацій, і т. д., таким чином, можна отримати самоузгоджений 

розв’язок з заданою точністю. Результати чисельного розрахунку представлено 

на Рис. 1.6. Можна бачити, що у такому випадку для заданих діапазонів 

параметрів падіння потенціалу в плазмовому шарі складає тільки 3 – 6 В.  
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Рис.1.6. Залежність розподілу потенціалу у плазмовому стовпі при постійній 

електронній температурі 

Однак, приймемо до уваги, що енергія електронів страчується на непружні 

зіткнення, а також, іонізацію, і отже температура електронів може суттєво 

змінюватись у плазмовому шарі. Тобто нехтувати нею не можна і рівняння (1.9) 

ми мусимо розглядати у повному вигляді: 
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Але, якщо вважати, що середня енергія електронів порядку різниці потенціалів, і 

отже, для температурної залежності можна покласти: 
e

kTe
, то тоді це 

останнє рівняння можна переписати у вигляді: 
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або:  
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В безрозмірній формі рівняння (1.47)  буде мати вигляд: 
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де введено позначення:  
00
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2)1(
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x +


=  

З урахуванням цього, тобто коли останнє рівняння системи (1.43) змінюється на 

(1.49), будемо чисельне розв’язувати цю систему методом ітерацій. В результаті 

чисельних розрахунків отримаємо, що падіння потенціалу в плазмовому шарі  

може досягати і 30-50В при прикладених 600В (см. Рис. 1.7), тобто 

температурний фактор грає суттєву роль і нехтувати ним неможливо. В 

залежності від  λ розподіл потенціалу має вигляд, який представлено на Рис. 1.8 

 

Рис.1.7. Залежність розподілу потенціалу у плазмовому стовпі від  температури 

  

Рис.1.8 Залежність розподілу потенціалу у плазмовому стовпі від температурного 

параметру λ 

λ=0.85 

λ=0.15 

λ=0.25 

λ=0.35 

λ=0.45 
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Можна бачити, що чим більше параметр λ, тім менш падіння потенціалу у стовпі. 

На Рис. 1.9 приведено також розподіли концентрацій електронів та іонів у 

плазмовому шарі в залежності від параметру λ, тобто температури електронів. 

Можна бачити, що при маленьких λ густини іонів та електронів змінюються у 

шарі, тоді як при λ близьких до 1, вони практично не змінюються повздовж шару. 

 

Рис.1.9 Залежність густини електронів (зліва) та іонів (праворуч) у плазмовому 

стовпі від температурного параметру λ 

1.2.4. ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВЯЗОК ОДНОВИМІРНИХ РІВНЯНЬ, ЯКИ 

ОПИСУЮТЬ СИСТЕМУ 

Для отримання чисельного розв’язку для розподілу потенціалу  у загальному 

випадку, будемо використовувати запис у вигляді (1.29). Введемо наступні 

безрозмірні величини: 
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   (1.50) 

λ=0.85 

λ=0.15 

λ=0.25 

λ=0.35 

λ=0.45 

λ=0.55 

λ=0.25 

λ=0.35 

λ=0.45 

λ=0.85 

λ=0.15 
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тут через х0 позначена товщина плазмового шару; 
i

p

i
M

e
v


=

2
; 0)( xvn eeia= .  Тоді 

рівняння  (1.29) прийме вигляд: 














−−−++= 

x
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xsdsBxAxAxx )()(4)1(2)(2))(( 22         (1.51)   

Будемо вважати, що межа х=0 відповідає аноду, а х=1 – положенню 

плазмового катоду. Для розрахунку будемо використовувати різницеву схему: 

( )iiiiii BIxAxAh 42)1(22 22/1

11 −+−++= −+    (1.52) 

де через Ii позначено  інтеграл, який стоїть праворуч в (1.51): 

 −=
ix

ii sdsI
0

)(       (1.53) 

і який розраховується за методом трапецій. Початкові умови в цих позначеннях 

приймають вигляд:  
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=x
,  0

0

* =
=xen     (1.54)  

Для розрахунку параметрів (1.50), будемо використовувати характерні 

значення наведені вище (1.40), (1.41).  Обчислені розподіли потенціалу в 

плазмовому стовпі в залежності від розрядної напруги і  величини магнітного 

поля, а також розподіли густини іонів та електронів  представлено на Рис. 1.10. 

Як бачимо, результати співпадають з результатами отриманими вище.  
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Рис. 1.10 Ліворуч - розподіл концентрації іонів (1) та повільних електронів (2), 

праворуч – потенціалу в плазмовому шарі (розрахункові параметри: Up=600V, 

jp=20mA/cm2, H=500E, Ra=3, Rc=4). 

Розглянемо тепер в одновимірному наближенні процес формування 

плазмового стовпа та прикатодного скачку потенціалу, обмежимо розрахункову 

область діодним проміжком 0<x<L, де межа х=0 відповідає, як і раніш аноду, а 

х=L - катоду. Для цього розглянемо одновимірні гідродинамічні рівняння: 
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Для розв’язування системи рівняння (1.55) будемо використовувати кінцеве-

різницеві методи, при цьому рівняння зведеться до системи лінійних 

алгебраїчних рівнянь: 
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тут через а та b – позначено параметри обезрозмірюваня рівнянь, а граничні та 

початкові умови зводяться до :  

0
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0 ,,1,1 nnVV iik
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n ====  .     (1.57) 

Для розрахунку густини електронів в першому наближенні будемо 

використовувати функцію: 
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    (1.58) 

  На Рис.  1.11, 1.12 представлено розподіли по плазмовому шару концентрацій та 

потенціалу в залежності від розрядного потенціалу, у встановленому режимі, 

через час ~10-6 c.  

 
Рис. 1.11  Розподіл концентрації іонів (1) та повільних електронів (2) від розрядної 

напруги : ліворуч – U=300 В, праворуч – U=400 В 
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Рис. 1.12. Розподіл потенціалу в шарі в залежності від розрядної напруги: 1 – 300В, 

2 – 400В 

Узагальнені розподіли для потенціалу та густин іонів та електронів в шарі 

представлено на Рис. 1.13. А на Рис 1.14 представлено розподіли по плазмовому 

шару в залежності від величини магнітного поля. 

 

Рис. 1.13  Розподіл потенціалу (рис. ліворуч) та  густин іонів (I) і електронів (II) (рис. 

праворуч), в залежності від розрядного потенціалу: 1 – 300 В, 2 – 450 В, 3 – 600 В 

(H = 600 Е, jd = 30 мA/cм2, Ra = 3 cм, Rc = 6 cм; 0- відповідає аноду) 

З Рис. 1.14 можна бачити, що зі зростанням магнітного поля потенціал в шарі 

спадає швидше, отже існує оптимальна величина магнітного поля. Можна також 

бачити, що кількість іонів може суттєво зростати з ростом магнітного поля. 

1 

2 
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Рис. 1.14 Зліва розподіл концентрації іонів (I) і повільних електронів (II), справа – 

розподіл потенціалу в плазмовому шарі для різних значень магнітного поля:  

H=  1) 400 Е, 2) 600 Е, 3) 800 Е.  (розрахунок для jp=30мA/см2, Up= 450 В, Ra=4 см, 

Rс=6 см). 

Тобто, магнітне поле може утримувати високо енергійні електрони біля катоду, 

там вони іонізують нейтрали і посилюють іонізацію та кількість іонів, які в свою 

чергу прискорюючись рухаються к катоду і мають можливість набувати високу 

енергію. Таким чином, розроблена одновимірна модель розряду у першому 

наближенні дає якісний збіг з експериментом, та у деяких випадках допускає 

аналітичні розв’язки. Однак, в такій моделі неможливо врахувати поперечний рух 

заряджених частинок, який може суттєво змінювати динаміку системи. Отже, 

подалі для забезпечення більш детального дослідження, необхідно розглядати 

двовимірну модель. 

1.3. ДВОВИМІРНА МОДЕЛЬ РОЗРЯДУ 

Наступним кроком розглянемо двовимірну модель розряду в схрещених полях, 

використовуя опис [1.17]. Електрони замагнічені, тоді як на іони магнітне поле не 

оказує суттєву дію. Виберемо систему координат так, щоб позитивний напрямок 
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вісі х співпадав з напрямком  на анод. При цьому приймемо, що х=0 – відповідає 

початку плазмового шару, а х=х0 – положенню аноду. 

Тоді система рівнянь, яка описує динаміку системи зводиться до наступних 

рівнянь: 

1) Рівнянь, які описують динаміку електронів: 
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,       (1.59) 

тут позначено:  
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ne , na – концентрації електронів і нейтральних атомів відповідно,  при цьому 

вважаємо, що na=const, Te- температура електронів,  i - перетин іонізації, 

−iU потенціал іонізації, jex – густина струму електронів у напрямку аноду,  jey – 

густина струму електронів повздовж вісі: 

exeeey jj =0 ,     (1.61) 

де 
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 - ефективний час пружних зіткнень електронів з 

атомами та іонами.  

2) Рівнянь для  струмів, які можна записати у вигляді: 
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=⊥  - рухливість. 

3)  Рівняння Пуассону: 
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4) Рівняння балансу температур: 
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Тут b - перетин збудження нейтральних атомів електронами, −bU  потенціал  

збудження: 
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де −)(zEi інтегральна показова функція:  
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Усереднення по eiv - проведено по Максвелівському розподілу: 
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де  26,1=
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2
= eT71093,5  (еВ) . Таким чином, для перетину 

іонізації отримаємо формулу: 
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 тут 0i  - постійна, яка вибирається з відповідності з експериментальними даними. 

Граничні умови, наступні: 

000 )0(,)(,0)0( Ex x ===        

00 )()0(,)0( exeeyexex jjjj ==       

0)0( TTe = , 0)( 0 =xne      (1.68) 

Обезрозміримо рівняння (1.62) - (1.66). Безрозмірні величини введемо наступним  

чином: 
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 Тоді, безрозмірна система рівняння прийме таку форму: 
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де введено наступні позначення: 
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L , R - характерні розміри системи. 

Безрозмірні граничні  умови мають вигляд: 
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0)(,)0( 00 == xnTT      (1.71) 

 Система рівнянь (1.70) дискретизувалася з допомогою кінцеве - різницевої схеми 

на двовимірній нерівномірній сітці по змінним (х, у).  Розрахункова область 

обмежувалась катодом та анодом. Система дискретних рівнянь з граничними 

умовами (1.71) розв’язувалась методом ітерацій [1.21, 1.22].  

Параметри, які  брались для чисельного розв’язку: 

Тиск:    P = 10-3Tr. (na = 3.5·1013); 

 P = 10-4Tr   (na = 3.5·1012) 

Магнітне поле:   H = 100 ÷1000E  ( HHe

71076,1  ) 

Потенціал :    φ0 = 1÷2kV;  

(ωτ)e = 100÷1000;  

Характерні розміри системи:     R/L ~ 1000; 

Потенціал іонізації: Ui = 14V;  Температура електронів:  Te0 = 10÷15 еВ;  

Основні перетини для електронів (аргон): 

eVcm eei 9080,108.2 216max −• −  - перетин іонізації 

eVcm een 16,104.2 215max • −  - перетин пружних зіткнень ( при енергії 80-90 еВ, 

перетин пружних зіткнень: ~ 7*10-16см2) 

eVcm eeb 25,1015.0 216max • −  - перетин збудження.  

2010 

mei

e

v

v




 

Чисельне моделювання руху та взаємодії емітуємих електронів здійснювалось 

методом макрочастинок [1.23]. Сумарне електричне поле розраховувалось як 

розв’язок рівняння Пуассону з урахуванням координат макрочастинок методом 

релаксації. Згідно цього значення поля просторового заряду повздовж координат 

х та у знаходилось як: 

( )iiii h  2

11
2

1
++= −+      (1.72) 
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де h – шаг по сітці, хi = i*h,  yj = j*h, ρ – густина просторового заряду. 

Просторовий заряд розраховувався з допомогою методу «хмари в комірці” [1.23, 

1.24] , згідно якому заряд i-ої макрочастинки з координатами (хj, yj ) 

розподіляється між сусідніми вузлами сітки : 
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     (1.73) 

де α = (хi - xj)/∆x,  β = (yi - yj)/∆y. 

Результати чисельного моделювання для двовимірної задачі представлено на 

Рис. 1.15. Тут ми бачимо результати розрахунку для двох випадків значень 

магнітного поля Н=100 Е, та Н=1000 Е. Можна бачити, що електронна 

температурна суттєво залежить від магнітного поля, для великих магнітних полів 

температура в шарі може суттєво зростати. При цьому суттєве нагрівання 

починається при наближенні до аноду. 

   а) 
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       b) 

            C) 

                      d) 

Рис. 1.15. Результати розрахунків для двомірної моделі для магнітних полів 100 Е 

(ліворуч) та 1000 Е (праворуч). Розподіли  у плазмовому шарі: а) електронної 

температури; b) електронної густини; c) густини струму Jx, d) густини струму Jy  

1.3.1. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ СИСТЕМІ 

КООРДИНАТ 
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Для більш коректного опису динаміки як електронів, так і іонів, будемо 

розглядати нашу задачу в циліндричній системі координат. Для чисельного 

розв’язку системи рівнянь (1.6)-(1.9) в циліндричній системі координат ми також 

будемо використовувати метод ітерацій. Для отримання самоузгодженого 

розв’язку будемо використовувати наступну послідовність наближень – при 

заданих концентраціях ne і ni розв’язуємо рівняння  Пуассону (1.6) і знаходимо 

розподіл потенціалу в шарі. Отримані значення потенціалу використовуємо для 

знаходження нових значень концентрації з рівнянь (1.7) та (1.9), і коректуємо 

значення для густин іонного та електронного струмів, після чого знову 

розв’язуємо рівняння  Пуассону, і т. д. Розрахунок триває доки різниця між 

старим та новим значенням у вузлі k не перевищує задану точність (|φk
new -  φk

old | 

< ε) і розподіл потенціалу не перестає змінюватись. Відносна помилка по полю 

розв’язків самоузгодженої задачі на k-й ітерації оцінювалась згідно формулі: 

( )minmax kkk

k

k



−


=      (1.74) 

Таким чином, можна одержати самоузгоджений розв’язок з заданою точністю. 

Для вказаного вище діапазону фізичних параметрів ми отримали, що падіння 

потенціалу в плазмовому шарі може досягати 60 – 90 В., при цьому концентрація 

електронів досягає на катодній межі плазмового шару значення 3,5·1011 – 1,4·1012 

см-3.  

Для типових параметрів експерименту падіння потенціалу в плазмовому шарі 

може досягати 30–50 В, а основне падіння відбувається у вузькому прикатодному 

шарі, як це можна бачити на Рис. 1.16. Тут представлено розподіл потенціалу для 

двомірної моделі. Лінії одного кольору позначають однаковий потенціал. На 

Рис.1.16 а) представлено розподіл потенціалу для двох значень розрядної 

напруги 300 В (ліворуч) та 500 В (праворуч). Можна бачити, що основне падіння 

потенціалу відбувається у вузькому прикатодному шарі, тоді як у плазмовому 

шарі падіння потенціалу практично не відбувається. Також на рисунку можна 
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бачити, що розведені анодні електроди формують віртуальну циліндричну 

поверхню, яка приймає потенціал який дорівнює анодному, що відповідає 

основному принципу еквіпотенціалізаці Ії Морозова А.И. [1.1].  

 а) 

  б) 

Рис. 1.16. Розподіл потенціалу в діодному проміжку. Показано еквіпотенціальні 

лінії. (H = 600 Э, jd = 30 мA/cм2, Ra = 3 cм, Rc = 6 cм) 

Рис. 1.16 б) представляє розподіл потенціалу в повній системі при U=500 В. 

Таким чином, створена плазмо-оптична модель циліндричного газового 

розряду магнетронного типу у гідродинамічному наближенні, добре описує 

встановлені розподіли частинок та потенціалу і знаходиться в задовільної згоді з 
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результатами експерименту. Але ця модель використовує гідродинамічне 

наближення, тобто добре працює лише в несильному поли [1.25] і хоча до його 

переваг належить те, що він менш трудомісткий для обчислень, але він не 

враховує вплив розпилених атомів матеріалу катоду, який може бути суттєвим. 

Знаючи коефіцієнт розпилення матеріалу катоду іонами, які генеруються в плазмі 

та, вважая, що розпиленні атоми народжуються на поверхні, а уходять з об’єму за 

середній час життя (який дорівнює при низьких тисках часу прольоту до 

найближчої поверхні твердого тіла в системі), можна оцінити рівновагому 

концентрацію розпилюваємих атомів. Для типових умов проведеного 

експерименту, коефіцієнт розпилення S міді іонами Ar при енергіях 400-600 еВ 

достатньо великий і складає 1,5-2. Середня енергія вибитих атомів 5-9 еВ. З 

урахуванням геометричних параметрів розряду можна показати, що концентрація 

атомів меді в розряді дорівнює приблизно 1012 см-3. Це на два порядки менш ніж 

концентрація атомів плазмоутворюючого газу. Відмітимо, також, що в діапазоні 

0.3-0.8 Pa довжина вільного пробігу Cu змінюється від 30 до 10 см. Це вказує на 

необхідність урахування впливу зіткнень на середній час життя в об’ємі розряду 

розпилюваємих з катоду атомів. 

Необхідність врахування впливу зіткнень на середній час життя в об’ємі 

розряду розпилених з катоду атомів диктує використання гібридної моделі для 

опису динаміки частинок в плазмі, коли іони описуються у гідродинамічному 

наближенні, а для електронів використовується кінетичне. Однак, представлена 

плазмо-оптична модель циліндричного газового розряду магнетронного типу у 

гідродинамічному наближенні, знаходиться в задовільної згоді з результатами 

експерименту. 

1.3.2  ЗРІВНЯННЯ З ЕКСПЕРИМЕНТОМ ТА ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Відповідно з розвинутими теоретичними уявленнями була запропонована і 

реалізовано експериментальна модель плазмо-оптичній циліндричній 
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газорозрядній системи магнетронного типу [1.7]. Як показали вимірювання, 

достатньо використовувати набір паралельних катоду циліндричних стержнів, 

розміщених рівномірно по колу, щоб сформувати азимутальне однорідну 

віртуальну поверхню аноду. Було проведено тестове напилене зразків. Для цієї 

мети було використано стальні тонкі дроти. Виміряння діаметру напиленого 

дроту дозволили побудувати профіль напиленої меді на зразку. Досягнута в 

експериментах максимальна швидкість напилення склала 500 nm/min. Це 

достатньо високий результат для розпилювальних систем магнетронного типу. 

Відмітимо також, що запропонована плазмо-оптична модель циліндричної 

розпилювальної системи магнетронного типу мають очевидній вісьма високий 

(до 70%) потенціал по витратам матеріалу мішені. 

Як  можна бачити з правої частини Рис. 1.1, де представлено результати 

експерименту, зроблені нами теоретичні припущення о розподілі потенціалу в 

газовому розряді магнетронного типу в сильнострумовому режимі 

підтверджуються. Тут явно виражено область катодного падіння напруги з різким 

падінням потенціалу на величину порядку прикладеної напруги, а також область 

плазмового стовпа з невеликим змінами потенціалу, що збігається з нашими 

чисельними розрахунками. Анодна область виражена не явно. Можна 

припустити, що в цих умовах струмозбираюча поверхня аноду має оптимальні 

розміри, тобто її площина SA така, що відповідає умові: eplAp jSI = . Заметимо 

також, що в слабкострумовому режимі розподіл потенціалу є типовим для 

циліндричне симетричних звернених іонних магнетронів з анодним шаром, 

детально вивчених в 50-60 роках минулого сторіччя [1.2, 1.6]. Тобто створена 

плазмо-оптична модель циліндричного газового розряду магнетронного типу 

знаходиться в задовільної згоді з результатами експерименту. 

Важливим питанням є з’ясування фізичних механізмів, які обмежують форму 

розряду, який розглядається. Як випливає з проведеного розглядання, ріст 

густини розрядного струму на катоді пов’язано, перед усе, зі зменшенням 
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розмирів прикатодного шару dCpl. В умовах експерименту розмір шару порядку 

10-2 см. Електричне поле на поверхні катоду при напругі 400 В приблизно 

4·104 В/см. Прийнято вважати, що польова емісія, яка буде стимулювати зрив 

розряду в дугової плазмі, становиться помітною, при полях порядку 105 В/см. 

Природно, це значення може бути більш, або менш в залежності від матеріалу 

катоду, стану поверхні, наявності стабілізованих джерел живлення зі схемою 

захисту від пробоїв і т. д. Тем не менш, можна стверджувати, що для таких 

розрядів магнетронного типу граничні густини розрядного струму знаходяться у 

межах 30-50 мА/cm2. Це підтверджують чисельні експериментальні данні 

багатьох дослідників [1.26-1.28].  

Описаний циліндричний розряд може застосовуватися для нанесення 

металевих покриттів на циліндричні поверхні довгих зразків, оскільки дозволяє їх 

пересування повздовж вісі системи. При додаванні реактивних газів (азоту, 

кисню и др.) така розпилювальна система перетворюється у плазмо-хімічний 

реактор, пригідний для синтезу бінарних з’єднань хімічно активних металів 

Поява в плазмовому об’ємі молекулярних газів приведе к зміненню 

плазмодинамічних характеристик розряду, оскільки в цьому випадку отримана 

від електричного поля енергія електронів буде витрачатися додатково на пружні 

и непружні зіткнення з молекулами реагуючого газу. Ясно, що це позначиться на 

збільшенні опіру розряду і зміненні ВАХ. Відомо [1.6, 1.9], що в хімічно активній 

плазмі основна енергія електронів витрачається на пружні зіткнення та на 

збудження коливально-обертальних рівній молекул. Якщо пружні зіткнення 

сприяють максвелізації функції розподілу електронів, то непружні - суттєво її 

деформують. В цих умовах необхідно використовувати гібридні моделі для опису 

динаміки частинок в плазмі: іони описувати в гідродинамічному наближенні, а 

для електронів використовувати кінетичне.  

Відмітимо також, в описаній плазмо-оптичній моделі газонаповненого 

діодного проміжку магнітне поле практично однорідне всередині проміжку анод-
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катод. Тому в такій системі може реалізовуватись як слабкострумовий розряд з 

анодним шаром, де падає основна напруга на розряді, так і сильнострумовий з 

основним падінням напруги в шарі притиснутім до катоду. На відміну від цього,  

в плоских розпилювальних системах магнетронного типу магнітне поле 

максимально біля катоду и різко спадає в сторону аноду, який виявляється в 

області практичної відсутності магнітного поля. В такій сильно неоднорідній 

системі схрещених ЕхН–полів може існувати тільки сильнострумова форма 

розряду з катодним шаром, що і спостерігається на практиці. Можна з 

упевненістю припустити, що незважаючи на сильну неоднорідність 

конфігураційного простору, в таких розрядах також будуть присутні вище 

описані три характерні квазі-автономні області. 

1.4.  ВИСНОВКИ 

Запропонована модель плазмодинаміки газових розрядів магнетронного типу. 

В основі моделі лежить припущення о наявності в діодному проміжку розряду 

трьох квазі-автономних областей які суттєво відрізняються по характеру 

переносу струму: 

- Область прикатодного падіння потенціалу, де формується прискорюваємий 

на катод іонний потік та зосереджується в оптимальному режимі практично вся 

розрядна напруга. Тут переніс струму здійснюється в основному іонами з плазми. 

- Область позитивного плазмового стовпа з замагніченими електронами і 

вільними іонами, де відбувається генерація заряджених частинок: іонів і 

електронів. Переніс струму в цій області здійснюється як іонами в сторону 

катоду, так і електронами на анод. 

- Прианодна область, де у вузький зоні, порядку ларморовського радіуса 

електронів, відбувається зрив електронного дрейфу і випадіння електронів на 

анод. В цій області розрядний струм переноситься електронами. В оптимальному 

режимі прианодний стрибок потенціалу повинен бути мінімальним. 
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Необхідно зауважити, що в цій моделі не враховується вплив розпилених 

атомів матеріалу катоду. Ясно, при певних умовах цей вплив може бути 

суттєвим, як  зокрема, якісно свідчать і експериментальні данні. 

Зроблено гідродинамічний аналіз плазмодинамичних процесів циліндричного 

газового розряду в поперечному магнітному полі з замкненим дрейфом 

електронів і створено модель стаціонарних характеристик розряду в залежності 

від параметрів системи. 

Знайдено та проаналізовано простіші аналітичні розв’язки. Знайдено, що існує 

оптимальне магнітне поле, яке може утримувати високо енергійні електрони біля 

катоду, там вони іонізують нейтрали і посилюють іонізацію та збільшують 

кількість іонів, які в свою чергу, прискорюючись рухаються до катоду і мають 

можливість набувати високу енергію. 

Побудовано одновимірну та двовимірну циліндричну моделі в 

гідродинамічному наближенні. Показано, що основний скачок потенціалу для 

експериментальних параметрів, відбувається у прикатодній області, в області 

плазмового стовпа падіння потенціалу майже не відбувається.  

Побудовано чисельний код для розрахунку розподілу потенціалу, та 

концентрацій іонів та електронів в діодному проміжку. Зроблені розрахунки для 

типових параметрів системи знаходяться в задовільній згоді з результатами 

експерименту. 
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РОЗДIЛ 2. ПРИСКОРЮВАЧ IЗ ЗАМКНЕНИМ ДРЕЙФОМ 

ЕЛЕКТРОНIВ ТА ГАЗОВИМИ СТIНКАМИ 

2.1. ВСТУП 

Дослідження прискорювачів із замкненим дрейфом електронів (ПЗДЕ) мають 

довгу історію. Вони набули відомість та почали досліджуватися ще в першій 

половині минулого сторіччя. Тоді ж почали розвиватися і теоретичні уявлення о 

характері фізичних процесів в прискорювачах цього типу. Пристрої такого типу є 

одним з видів електричних ракетних двигунів та пристроїв іонно-плазмової 

обробки поверхні матеріалів. Перші ПЗДЕ з'явилися ще у минулому сторіччі у 

варіантах прискорювача з анодним шаром та прискорювача з діелектричною 

стінкою каналу прискорення А.І. Морозова [2.1-2.3]. Теоретичні основи процесів, 

які в них відбуваються, зараз добре розроблені, а вперше було описано у роботі А. 

І. Морозова з введенням надтеплових електричних полів у об'єм замагніченої 

плазми [2.4]. Наслідком цих робіт стала можливість створення керованих 

надтеплових електричних полів у об’ємі плазми. Завдяки чому стало можливим 

прискорення іонів робочої речовини не з межи плазми, як це відбувається у 

іонних джерелах з багато електродними системами формуючими пучок, а 

безпосередньо з об’єму плазми. Таке прискорення є можливим тому, що 

замагнічені електрони формують достатньо стійкий від’ємний об’ємний заряд і 

одночасно ефективно іонізують робочий газ, або пари робочої речовини. Завдяки 

цьому формується потрібний для прискорення створених іонів перепад 

потенціалу та відбувається ефективна компенсація об’ємного заряду утворених 

іонів, які прискорюються. 

Вдали іспити прискорювачів із замкненим дрейфом електронів: як 

прискорювача з анодним шаром, так і прискорювача з довгою зоною 

прискорення, відбулися також ще у 50-ті роки 20-го сторіччя [2.2]. З того часу їх 
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конструкції поступово вдосконалювалися та змінювались, а отримані результати 

впроваджувалися у космічній галузі та на виробництві [2.5, 2.6].  

Однією з основних проблем цього типу пристроїв є ерозія стінки 

прискорювального каналу, навіть у сучасних варіантах ПЗДЕ [2.3]. Задля 

мінімізації цього ефекту у прискорювачах з довгою зоною прискорення 

виконуються складні розрахунки конфігурації магнітного поля та режимів роботи 

прискорювача щоб звести до мінімуму контакт іонів та електронів створеної 

плазми та прискореного потоку зі стінками каналу. Але з огляду на вільний рух 

електронів вздовж силових ліній магнітного поля, уникнути контакту електронів 

зі стінками здається неможливим. Останнє справляє певний вплив на роботу 

прискорювача в цілому. Для прискорювачів з анодним шаром проблему контакту 

зі стінками каналу намагаються вирішити мінімізуючи площу стінок каналу 

поперек магнітного поля. Оскільки для цього прискорювача стінка 

прискорювального каналу зазвичай є одночасно полюсом магніто-проводу, то 

уникнути контакту іонів потоку з матеріалом катоду також неможливо, що також 

впливає на роботу прискорювача. 

Варіантом вирішення означеної проблеми може бути прискорювач із анодним 

шаром та відкритими (газовими) стінками, однак до теперішнього часу ця модель 

не була досліджена ні теоретично, ні експериментально, на відміну від згаданих 

вище. Відмітимо, що такі прискорювачі із замкненим дрейфом електронів та 

відкритими стінками мають ряд переваг, тому що: 

1. Мінімізація твердотільних стінок веде к зменшенню вкладу змісту 

матеріалу стінок в іонному потоці. 

2. Мінімізація стінок сприяє збереженню динаміки електронів плазмової 

середи, оскільки зводяться до мінімуму умови створення вторинних електронів за 

рахунок емісії зі стінок плазмового прискорювача. 

Таким чином, дослідження такого прискорювача може представляти значний 

практичний інтерес.  
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Відмітимо також, що така модель може представляти певний інтерес для 

керування потоками заряджених частинок, зокрема для створення лінз з 

позитивним об’ємним зарядом, а також може бути привабливою для 

різноманітних високотехнологічних пристосувань, наприклад, може бути 

використана у технологічних процесах модифікації поверхневих властивостей 

матеріалів, та для потенційної розробки мало витратних малих іонних ракетних 

двигунів [2.7, 2.8]. Зміст цього розділу відображено у роботах [1,3,5,6,7,11,29]. 

2.2. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ  ПОПЕРЕДНІХ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

В інституті фізики НАН України було розроблено і досліджено 

експериментальний зразок прискорювача з газовими стінками, розріз якого та 

схема експерименту представлено на Рис. 2.1 [2.9]. Зразок містить електродну 

систему з катодом (1), який складено з двох частин рознесених у просторі, кожна 

з яких утворюється системою штирів та магнітними поверхнями, та 

циліндричним анодом (2), а також магнітопровід з постійними магнітами (3), що 

дозволяє легко керувати величиною та конфігурацією магнітного поля. В 

експериментах ця система постійних магнітів виконана таким чином, що 

магнітне поле в проміжку між катодом і анодом максимально паралельне вісі 

системи, а його величина становила  Н=650-750 Е. та зменшувалась до 300 Е. на 

вісі. Конструктивні параметри прискорювача наступні: діаметр аноду – 6.7 cм, 

катоду – 3.2 cм, розстань між анодом і катодом може змінюватись від  1 до 3,5 cм. 

Робочий газ в системі – аргон, робочий тиск в діапазоні 10-5 – 10-3 Toрр, напруга 

на аноді до 2,5 кВ. Цей зразок циліндричного плазмового іонного джерела 

Холлівського типу формує широкій іонний пучок, який збігається на вісь.  

Розряд в системі горить за рахунок іонізації робочого газу електронами і 

створені іони прискорюються із зони іонізації в бік катоду. Величина магнітного 

поля така, що ларморівський радіус електронів значно менший за радіус системи. 
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Завдяки цьому працює принцип еквіпотенціалізації магнітних силових ліній з 

точністю до температури електронів [2.7]. Завдяки дрейфу електронів у 

схрещених електричному та магнітному (ЕхН) полях виникає замкнений 

холлівський струм і відповідний об’ємний заряд, що створюють шар поблизу 

поверхні аноду в якому і відбувається основне падіння потенціалу [2.8]. 

    а) б) 

Рис. 2.1 а) експериментальний зразок: 1 –катод, 2 –анод, 3 – система постійних 

магнітів; б) Схема  експерименту:    1- камера, 2-магнітна система (H=650-

750 Е), 3-анод(Ø=6.7cm), 4-катод (Ø=3.2cm). 

Із появою холлівського (дрейфового) струму у перпендикулярному напрямку, 

електронний струм повздовж електричного поля стає малим. Замагнічені 

електрони формують достатньо стійкий від’ємний об’ємний заряд і одночасно 

ефективно іонізують робочий газ чи пари робочої речовини. Завдяки цьому 

формується потрібний для прискорення утворених іонів перепад потенціалу і 

відбувається ефективна компенсація об’ємного заряду створених іонів, які 

прискорюються. В свою чергу на іони магнітне поле майже не діє, оскільки 

ларморівський радіус іона більший ніж характерні розміри системи [2.10]. Іони 

під впливом електричного поля Е, рухаючись в напрямку катоду, сходяться до 

центру і виштовхуються з системи повздовж вісі.  Швидкість виходу електронів з 

системи вздовж вісі є досить незначною і компенсується іонізацією робочого газу 

цими електронами. При низьких тисках іонізація відбувається в проміжку між 
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анодом та віртуальним циліндричним катодом. При збільшенні тиску розмір 

«анодного шару» може сягати радіусу системи. При цьому змінюються і режими 

роботи прискорювача [2.11]. 

В проведених експериментальних дослідженнях [2.12] було одержано два 

режими роботи прискорювача: слабкострумовий з вузьким анодним шаром та 

чітким плазмовим потоком та дифузний режим з великими струмами та 

формуванням плазми, що заповнює весь об'єм прискорювача. Було показано, що у 

циліндричній геометрії запропонованого прискорювача з формуванням 

прискореного потоку до вісі обертальної симетрії пристрою, можливе 

формування високого, близького до анодного, потенціалу у його об'ємі та 

витікання сформованого плазмового потоку крізь торці системи.  

Експериментально було отримано залежності сили струму від прикладеного 

до аноду потенціалу для різних тисків робочого газу. На Рис. 2.2a) представлено 

залежність густини струму від тиску в системі при різних значеннях напруги. 

Можна бачити, що струм більш залежить від напруги, ніж від тиску. Тобто, в 

режимі слабкої іонізації вся підведена до розряду напруга йде на збільшення 

іонізації, і струм зростає з ростом напруги.  

a)                                                                 b) 

Рис. 2.2. а) залежність густини струму від тиску в камері при різних значеннях 

напруги, прикладеної до розрядного проміжку, b) плазмовий факел в 

сильнострумовому режимі (спостерігається перпендикулярно до напрямку 

прискорення) 
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В цьому режимі іони, які народжуються у розряді, йдуть від аноду в 

сторону вісі. Створення достатньої кількості іонів можливо завдяки наявності в 

системі магнітного поля, яке ізолює анод від катоду. Іони, практично не 

відчувають магнітного поля і рухаються від аноду к вісі системи. Вони 

гальмуються зустрічним електричним полем та виштовхуються з об’єму 

повздовж вісі симетрії, крізь торці системи. Струм розряду замикається 

електронами, які рухаються поперек магнітного поля за рахунок зіткнень з 

атомами робочого газу. При низьких тисках вся іонізація відбувається в проміжку 

між анодом і віртуальним катодом.  

При підвищенні тиску, розмір анодного шару росте практично до розміру 

радіуса системи, і прискорювач переходить в сильнострумовий режим з 

загальним струмом до 2А. Зауважимо, що перехід до сильнострумового режиму 

може відбуватися також зі збільшенням напруги джерела живлення. При цьому 

перехід відбувається стрибкоподібно і залежить від різних факторів (потужність 

розряду, тиск робочого газу та його сорт та інші). При значеннях напруги розряду 

U>1800 В спостерігалось яскраве випромінювання з об'єму системи з торців 

циліндричного каналу вздовж вісі обертової симетрії. При цьому струм розряду 

сягав до 2 А. В сильнострумовому режимі струм розряду на декілька порядків 

більш, але розряд вже не локалізовано біля аноду, а займає весь внутрішній об’єм. 

Зважаючи на геометрію розряду, в обмеженому електродами прискорювачі з 

анодним шаром та з відкритими стінками просторі відбувається накопичення 

іонного просторового заряду, як і в запропонованій лінзі з динамічним додатнім 

об’ємним зарядом для фокусування пучків від’ємне заряджених частинок [2.13]. 

Основна частина згенерованих іонів залишають систему поперек її радіусу. 

Завдяки цьому утворюються добре помітні у сильнострумовому режимі плазмові 

факели в привісній області на торцях пристрою (див. Рис. 2.2. b). Попередні 

експериментальні результати показують, що повздовж вісі факела виникає 

падіння потенціалу, яке може бути використано для прискорення утворених іонів 
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та формування пучка заряджених частинок. Так, у випадку сильнострумового 

розряду потенціал в факелі може бути на рівні 0.8 від прикладенного до аноду 

потенціалу. Радіальні дослідження плазмового потоку, що витікає повздовж вісі 

системи у даному пристрої при різних тисках виявило наявність значного 

збільшення густини струму на вісі. Останнє може говорити про прискорення 

плазми в цьому напрямку. Судячи по величині плаваючого потенціалу плазми на 

вісі можна припустити, що факел представляе собою циліндричний 

квазінейтральний потік енергетичних іонів. Це відкриває принципову можливість 

використовування такий системи як прототипу малогабаритного космичного 

іонного двигуна. 

 а)       b) 

  c) 

Рис. 2.3 a) - залежність густини струму пучка іонів на вісі факела від струму 

розряду U=1.5кВ;   b) розподіл густини струму вздовж радіусу системи на виході з 

прискорювача; c) залежність густини струму на вісі системи від тиску у камері при 

різних значеннях потенціалу на аноді. 

Дослідження залежності густини нескомпенсованого струму з об’єму 

прискорювача показує існування максимуму для тиску 6*10-4 Торр. Саме цей 
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режим роботи прискорювача є цікавим для використання в якості маневрового 

двигуна. На Рис. 2.3 показано залежність густини струму пучка іонів на вісі 

факела від струму розряду. Можна бачити, що – зі збільшенням струму 

збільшуеться потужність потоку, що мае особливе важливе значення для 

розробоки ракетного двигуна. Густина струму пучку іонів у факелу складає до 

3% густини струму розряду. Таким чином, отриманні попередні 

експериментальні результати говорять о том, що дослідження такого роду 

пристроїв відкриває нові перспективи, принаймні, для керування 

сильнострумовими пучками заряджених частинок. 

2.3. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ   

2.3.1 ГІДРОДИНАМІЧНА ОДНОВИМІРНА МОДЕЛЬ І ПРОСТІШІ 

АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ 

На Рис. 2.4 представлено спрощену модель установки. Іони (показані 

стрілками на малюнку), народжуються в розряді і йдуть від аноду в сторону вісі.  

 

Рис. 2.4.  Спрощена модель установки: 1-aнод, 2-катод, 3-система магнітів 

Утворення достатньої кількості іонів можливо завдяки наявності в системі 

магнітного поля (силові лінії якого показано штриховими лініями), яке ізолює 

анод від катоду. Іони, практично не відчувають дію магнітного поля і рухаються 

від аноду до вісі системи, гальмуються зустрічним електричним полем та 
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виштовхуються з об’єму повздовж вісі симетрії, крізь торці системи. Струм 

розряду замикається електронами, які рухаються поперек магнітного поля за 

рахунок зіткнень з атомами робочого газу. 

Для аналітичного розгляду системи будемо використовувати гідродинамічну 

модель. Будемо вважати, що переніс струму здійснюється завдяки переносу як 

іонів так і електронів, а загальний струм в системі зберігається і дорівнює сумі 

іонного і електронного струмів:  

.р i ej j j= +        (2.1)  

де ji , je – іонний та електронний струм. Іони и електрони мають різну динаміку: 

іони – вільні та незамагнічені, рухаються під дією електричного поля, а 

електрони – замагнічені. Тоді для дивергенції іонного струму можна записати: 

ie
i en

dx

dj
=      (2.2)  

де i  - частота іонізації, e, ne – заряд і густина електронів відповідно. Електрона  

складова густини струму дорівнює:  

 ( )2
.e

e e e e

e
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j en E n T
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                            (2.3) 

де 
dx

d
xE


−=)(  – електричне поле, m – маса електрона, ωe – електронна циклотрона 

частота, Те – електрона температура, φ – потенціал. Електронну температуру 

можна знайти з рівняння нагріву електронів в електричному полі  [2.14]: 
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, де  10       (2.4) 

Тоді з (2.1) - (2.3) можна записати рівняння для повного струму системи у 

вигляді: 

(2.5 )   

Тут через μ┴ - позначена поперечна рухливість електронів: 
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частота зіткнень з нейтралами чи іонами, e - електронна циклотронна частота.  

I, нарешті, останнє рівняння, яке описує цю систему - рівняння Пуассону: 

)n(n= iexx − e4     (2.6) 

де nі –густина іонів, для якої ми можемо написати наступний вираз: 


−
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    (2.7) 

Таким чином рівняння Пуассону можна записати у вигляді: 
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     (2.8) 

З урахуванням факту, що на катоді іонний струм дорівнює розрядному, а також, 

приймаючи до уваги граничні умови: а=x =|  0 , де φа – анодний потенціал, ми 

отримаємо замкнуту систему рівнянь. В деяких випадках ця система рівнянь 

допускає точні аналітичні розв’язки.  Розглянемо ці випадки. 

А.  Слабкострумовий режим з постійною електронною густиною та Te = 0   

По-перше, розглянемо випадок ne >> ni., який відповідає слабкострумовому 

режиму. У випадку, коли густина електронів стала повздовж проміжку, рівняння 

(2.2) можна проінтегрувати і отримати вираз (2.5) у вигляді: 

 ( ) 0)1(
2

=







−+− eee

e

e
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                       (2.9)   

Для спрощення, нехтуючи дифузією, рівність (2.9) можна переписати наступному 

вигляді: 

  .0)1(
2

=+− Een
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e
xen e

e

e

ie



                                (2.10)  

Після спрощень, у безрозмірній формі рівність (2.10) запишемо наступним 

чином: 

 ( )( 1) 0x a  − − = ,                                           (2.11 ) 
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де введено безрозмірний параметр 
2di

a




 ⊥= , d – товщина шару. Нехтуючи 

тривіальним розв’язком =0 та використовуючи граничну умову 1
0
=

=x
  

рівність для розподілу потенціалу отримає вигляд: 

 ( )2( 1) 1 1a x = − − + ,                                            (2.12 )  

де  a=1/2.- безрозмірний коефіцієнт. Розподіл потенціалу (2.12) в залежності від 

параметру a представлено на Рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5. Розподіл потенціалу в залежності від параметра a. 

Можна бачити, що для а = 1, маємо: (1) 0 = , (1) 0 = . Тобто загальний 

прикладений потенціал повністю спадає всередині прискорювального проміжку. 

У випадку, коли передбачається, що всі електрони виникають завдяки ударній 

іонізації, а потім виходять на анод через класичну поперечну рухливість 

(дифузію), для товщини шару можна записати вираз: 

 
i

Ad


⊥=
2

                                                 (2.13)  

Згадаємо, що класичний вираз для товщини анодного шару, представлений в 

літературі [2.10], має наступний вигляд: 
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2
=                                               (2.14) 



 

 

88 

При а=1,           , цей вираз співпадає з виразом для анодного шару (див. [2.11]) з 

точністю до коефіцієнту √2. Фізично це означає, що в режимі коли всі електрони 

з’являються внаслідок іонізації в шарі, та попадають на анод внаслідок класичної 

дифузії, умова повного падіння прикладеної різниці потенціалів у 

прискорювальному проміжку відповідає рівності геометричної довжини 

проміжку товщині анодного шару.  

Необхідно звернути увагу, що у випадку, коли параметр а < 1 (довжина зазору 

менше, ніж δ) падіння потенціалу не завершене. У випадку а > 1, коли довжина 

проміжку d > δ падіння потенціалу перевищує прикладений потенціал, що може 

відбуватися, коли електронний просторовий заряд домінує на виході 

прискорювача. 

B.  Сильнострумовий режим (Te=0, урахування змінної електронної густини)    

Розглянемо тепер випадок, коли електрона густина змінюється повздовж 

проміжку. Як і раніш, будемо вивчати випадок Te =0, тоді безрозмірне рівняння  

(2.5) можна записати у вигляді:  
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де введено позначення:  
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c 0
=    (2.16) 

Будемо для спрощення розглядати квазінейтральну плазму ne ≈ ni, тоді при 

підставлені обезрозміреного рівняння (2.7) в (2.15) отримаємо: 
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де
a

i
e

M
df




2
= .  Після ряду перетворень та урахування  факту, що на катоді 

іонний струм (перший член в (2.17) )дорівнює розрядному ( dj ), останнє рівняння 

d =
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можна переписати у вигляді:  

( )  =−



1 1

)()()(2)(
x x

ee csndssxbf
x

snds       (2.18) 

Рівність підінтегральних виразів дає:  

( ) csxbf
x

=−



)()(2     (2.19)  

Таким чином, для розподілу потенціалу із урахуванням граничних умов 

маймо вираз: 

( )2
2

2

2

2

1
44

1)( −+−= x
f

a

f

a
x       (2.20)  

де введено новий безрозмірний параметр bca /= . Зауважимо, що цей параметр 

відповідає параметру /1 , який було введено раніш. З (2.20) можна бачити, що 

поведінка розподілу потенціалу залежить від співвідношення 
2

2

4 f

a
p = . Тут 

параметр f – описує вплив густини іонів на розподіл потенціалу. На Рис. 2.6 

показано розподіли потенціалу в залежності від параметрів а та f  для цього 

випадку. Можна бачити, що зі збільшенням концентрації іонів падіння 

потенціалу стає неповним, та навпаки, коли концентрація іонів мала, падіння 

потенціалу перевищує прикладений потенціал.  

 

Рис. 2.6. Розподіл потенціалу в проміжку для квазінейтральної плазми в 

залежності від параметрів  a(ліворуч) та f (праворуч) . 
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Зауважимо, що якщо ми продіфференцуємо (2.15), то отримаємо рівняння для 

густини електронів: 
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x

n

n

e

e

1
   (2.21)  

Розв’язок (2.21) з урахуванням (2.20) має вигляд: 

1
2 2

)1()(
−

−= a

f

e xCxn                    (2.22) 

де С - деяка константа, яку можна знайти з граничних умов. Зауважимо,  що якщо 

a = 2f2, то з (2.22) випливає, що електронна густина не змінюється повздовж 

проміжку і розв’язок  (2.20) тоді зводиться до (2.12). Підставив для а і f  їх 

значення, введені вище, отримаємо цю умову у вигляді:  
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ed 
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= ,  або   12 22 == iidied    (2.23) 

де 
E

d
ed

⊥

=


  - час життя електрона, id  = d/vid  - час життя іона. Дійсно вираз (2.23) 

– це є узагальнена умова самостійного розряду в схрещених ЕхН - полях, з 

урахуванням особливостей динаміки як електронів, так і іонів.  

С. Вплив температури (Te ≠ 0)   

Поки що, всі ці розв’язки були отримані за умови Te=0.  Для з’ясування 

впливу кінцевої електронної температури на характеристики прискорювального 

шару, зробимо припущення, що електрони отримують енергію від електричного 

поля. Тоді, (2.4) можна записати у вигляді: 

 =eT                  (2.24) 

де 10   . 

В цьому випадку з (2.9) у безрозмірному вигляді замість (2.11) одержимо 

наступне рівняння: 

 ( ) 0)1()1( =+−−  x                (2.25) 
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яке має розв’язок у вигляді: 

 1)2(
)1(

+−
+

= xx
a


               (2.26) 

Виходячи з аналогічних вищезазначених міркувань можна отримати для 

товщини шару наступну рівність:  

i

Ad


 )1(2 +
= ⊥                 (2.27) 

Відмітимо, що різниця з попереднім виразом (2.13) для нульової температури  

полягає лише в факторі +1 , який і описує температурний ефект. Розподіли 

потенціалу для різних значень параметрів a і β показано на Рис. 2.7. Можна 

бачити, що зі зростанням температури товщина шару, на якій здійснюється повне 

падіння потенціалу, зростає.  

 

Рис. 2.7. Розподіл потенціалу в проміжку з урахуванням температури  в залежності 

від параметрів  β, a. 

Таким чином, в гідродинамічній одновимірній моделі ми отримали точні 

аналітичні розв’язки в деяких випадках. Подальше розглядання потребує 

використання чисельних методів, навіть  в одновимірній гідродинамічній моделі.  
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2.3.2.  ГІДРОДИНАМІЧНА ОДНОВИМІРНА МОДЕЛЬ І ЧИСЕЛЬНІ  

РОЗВ’ЯЗКИ 

Тепер розглянемо більш повний опис моделі, роблячи міркування, що 

втрати тепла відбуваються за рахунок різного виду зіткнень. Вводячи 

характерний час τ0 втрати температури, вираз для температури можна записати у 

вигляді: 
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Таким чином (2.9) можна переписати у формі: 
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Обезрозмірів це рівняння та рівняння Пуассону і вводячи безрозмірні параметри 

отримуємо наступну систему рівнянь:  
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де введено наступні безрозмірні параметри: 
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=  ,                           (2.31) 

а параметри b, c, f – такі як введено раніше. У загальному випадку ця система не 

має аналітичних розв’язків та потребує чисельного розгляду. По-перше, 

розглянемо розв’язок при наступних граничних умовах: 

0,1
10
==

== xx
  .                 (2.32) 

Результати чисельного розрахунку показано на Рис. 2.8.  



 

 

93 

 

Рис. 2.8. Розподіл потенціалу в проміжку в залежності від параметра a у випадку 

граничних умов (2.32) . 

Можна бачити, що для а < 0.5 падіння потенціалу може бути нижче нуля, що 

може свідчити про накопичення електронної густини у системі. 

Якщо ми покладемо, що електричне поле дорівнює нулю на катоді і змінімо 

граничні умови на наступні: 

0,1
10
==

== xx
E            (2.33) 

то одержимо розв’язки подібні тім, що були одержані вище (див. Рис. 2.5). На 

Рис. 2.9 показано результати чисельного розрахунку для розподілу потенціалу в 

шарі та електронної густини в залежності від параметру а, які одержано при 

граничних умовах (2.33). Як можна бачити із Рис. 2.9 електрона густина мало 

змінюється повздовж проміжку в цьому випадку, що співпадає з нашими 

припущеннями при отриманні аналітичних розв’язків.  Зауважимо, також, якщо 

ми покладемо ed =0 , то (2.28) зведеться до виразу  
e

d
e

en

dj
T

⊥

=


, і, таким чином, 

температурний член зникне з рівняння (2.5). Тому ми повернемося до випадку 

(2.10) та розподілу потенціалу (2.12). 
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Рис. 2.9. Розподіл потенціалу в проміжку (вверху) та електронної густини (внизу) в 

залежності від параметра a. Результати чисельних розрахунків у випадку 

граничних умов (2.33)  

Таким чином, в межах одновимірної гідродинамічної моделі ми отримали 

як точні аналітичні так і чисельні розв’язки. Ці розв’язки отримані як у випадку 

нульової температури електронів, так і у випадку скінченої температури, 

отриманої замагніченими електронами в поперечному гріючім електричному полі, 

як у слабкострумовому так і в сильнострумовому режимі. Відмітимо, що всі ці 

розв’язки достатньо добре збігаються з аналітичним розв’язком (2.12). 

Встановлено, що в слабкострумовому режимі умова повного падіння 

прикладеної різниці потенціалів у прискорювальному проміжку відповідає 

рівності геометричної довжини проміжку товщини анодного шару в граничному 

режимі.  В сильнострумовому режимі отримано узагальнену умову існування 

самостійного розряду в схрещених ЕхН - полях з урахуванням особливостей 

динаміки іонної та електронної компоненти.    

Однак, хоча гідродинамічна модель добре описує динаміку електронної та 

іонної компонент, але не враховує процеси іонізації, а також вплив нейтралів. 

Використовувати кінетичний опис також не можливо, задля суттєвої різниці в 

швидкостях електронів та іонів. Тому оптимальним з’являється опис цей системи 
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у рамках гібридної моделі [2.15-2.18], коли для електронної компоненти 

використовується гідродинамічний опис, а для іонної та нейтральної  – 

кінетичний.   

2.3.3 ГІБРИДНА ОДНОВИМІРНА МОДЕЛЬ І ЧИСЕЛЬНІ  РОЗВ’ЯЗКИ 

Опис у рамках гібридної моделі [2.17, 2.18] дозволяє врахувати впливи 

процесів іонізації, динаміки нейтралів, а також обмеженості часу прольоту іонів 

на динаміку системи. Як  і раніш, будимо розглядати одновимірну модель. Для 

спрощення будемо ураховувати лише однократну іонізацію. Тоді для іонів та 

нейтралів можна записати наступні рівняння: 
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    (2.34)  

Тут f0, fi – функції розподілу нейтралів та іонів відповідно, які задовольняють 

граничним умовам:   

)
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)2(

1
).,0(

2

2/30
T

Mv

MT
tvf −=


, ;0),,0( =tvf i    (2.35) 

σie – перетин зіткнення іонів з електронами. Тоді для правої частини рівнянь (2.34) 

можна записати:   

),/exp()(max eieeeie TUTvv −=       (2.36) 

де σmax – максимальний перетин іонізації, ve(Te) – середня теплова швидкість 

електронів,  Ui – потенціал іонізації. В цих позначках для іонної густини (ni) та 

густини іонного струму (ji) можна записати вирази: 

= dvfn ii ,  = dvvfj ii      (2.37)  

Як і раніше, будемо виходити з основного положення, що загальний струм в 

системі дорівнює струму розряду: 

eid jjj +=        (2.38) 
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де електронна густина струму (je) дорівнює: 













−= ⊥

x

Tn
Eenj ee

ee

)(
      (2.39) 

тут  2/ eHe mωeν=μ⊥  – поперечна рухливість електронів, Е(х) – електричне поле, ne – 

густина електронів, Te – електрона температура.  

Припускаючи, що втрата енергії відбувається в основному за рахунок 

різного роду зіткнень, та представляючи характерний час втрати температури в 

результаті зіткнення як τ0, для визначення температури можна записати 

наступний вираз: 
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de enеEτj=T /1 0/
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,      (2.40)  

Додав до цього опису рівняння Пуассону  ми отримуємо замкнуту систему 

рівнянь:  

( )ei nne
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4       (2.41) 

А.  Стаціонарна одновимірна гібридна модель 

 По-перше розглянемо стаціонарну динаміку нейтралів, іонів та електронів  з 

урахуванням однократної іонізації. Для стаціонарного стану вираз (2.40) для 

електронної температури набуває вигляд :  

T e= jd Eτ0/ene      (2.42)  

Тоді вираз (2.39) можна переписати у вигляді: 
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Вводячи безрозмірні параметри, запишемо систему рівнянь для іонів і нейтралів 

у вигляді: 
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Тут введено наступні позначення: 
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та безрозмірні змінні: 
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=      (2.46) 

Для розв’язку системи (2.44) будемо використовувати диференційне–різницеву 

схему [2.19, 2.20]. Тоді на двовимірній сітці NхM в імпульсному просторі  

(i=1…N – просторова координата, j=1….M – координата в імпульсному простори) 

обезрозмірену систему (2.44) запишемо у вигляді: 
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де позначено: ),(0 0, jiji vxff = , ),(1 , jiiji vxff = . З початкових умов слідує:  

,01 ,0 =jf  )exp(0 22

,0 jj vf 



−= .     (2.48) 

Чисельне розв’язуємо (2.47) на двовимірній сітці та отримаємо функції розподілу 

для нейтралів та іонів у вузлах сітки [2.21]. Наступним кроком з (2.37) знайдемо 

іонну густину та струм у вузлах просторової сітці: 
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після чого, розв’язуємо одновимірні рівняння для електронів: 
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де nei – електрона густина в i-му вузлі, а, b, g, c – безрозмірні параметри: 
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=   (2.51) 

та знаходимо електронну густину і електричне поле у вузлах сітки, які 

використовуємо для корегування значень функції розподілу нейтралів та іонів. 

Процес розрахунку триває доки нев’язка для значення електричного поля у 

вузлах сітки стає менш ніж величина заданої помилки.  

У межах цієї моделі були здійснені розрахунки з тими ж параметрами як у 

гідродинамічній моделі для зрівняння отриманих результатів. На Рис. 2.10 

представлено отриманий розподіл електричного потенціалу та електронної 

густини в прискорювальному проміжку.  

 

Рис. 2.10. Порівняння чисельних розв’язків для гідродинамічної та гібридної 

моделей. Розподіл потенціалу (ліворуч) та електронної густини (праворуч) в 

проміжку в залежності від параметра a. 

Як зазначалося раніше, падіння потенціалу в прискорювальному проміжку 

може відбуватися повністю, неповністю або перевищувати прикладений 

потенціал, в залежності від фізичних параметрів системи, які в гідродинамічній 

моделі описуються параметром: 
2

0 / dτμ=a a⊥ . Так оптимальному режиму 

повного падіння потенціалу у проміжку відповідає а = 0.5, при а > 0.5 
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відбувається  неповне падіння потенціалу, a < 0.5, падіння перевищує 

прикладений потенціал. Як видно з Рис. 2.10, для розподілу потенціалу (ліворуч) 

існує незначна різниця в гідродинамічній та гібридній моделях, при всіх випадках. 

Відносно, електронної густини (представленої праворуч) можна сказати, що її 

поведінка, на перший погляд, різна в двох моделях, в сталому стані в гібридної 

моделі вона майже постійна повздовж проміжку, тоді як у гідродинамічній 

моделі незначно змінюється. Однак, детальний аналіз показує такій же хід кривої 

електронної густини в гібридної моделі, як і у гідродинамічної, але її зміни 

уздовж проміжку ще менш істотні, ніж у гідродинамічної моделі. Це можна 

бачити на Рис. 2.11. Таким чином, можна сказати, що гідродинамічна модель 

досить добре описує досліджувану систему, а до її переваг можна віднести 

можливість отримання точних аналітичних рішень. 

 

Рис. 2.11. Розподіл електронної густини в проміжку для гібридної моделі  (а=0.6)  

В.  Нестаціонарна одновимірна гібридна модель 

Наступним кроком розглянемо одновимірну модель з урахуванням 

залежності від часу.  У цьому випадку різницеві рівняння для нейтралів та іонів 

запишуться у вигляді: 
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де через k – крок по часу позначено. З початкових умов слідує:  
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−= .     (2.53) 

Задачу розглядаємо розв’язуванням рівнянь (2.52), (2.49), (2.50) на кожному 

часовому кроку. В нульовому наближенні розв’язуємо рівняння Лапласу і 

знаходимо розподіл потенціалу у проміжку. На наступному кроку запускаємо 

електрони, задаємо їх розподіл у вузлах сітки (на першому кроку як постійний), 

та коректуємо розподіл потенціалу і знаходимо електричне поле у вузлах, яке 

потім використовуємо для знаходження функції  розподілу нейтралів та іонів у 

вузлах згідно формулам (2.52). Після чого знаходимо розподіли іонної густини та 

струму (2.49) і розв’язуємо рівняння (2.50) та знаходимо нові значення для  

електронної густини та електричного поля. Після чого цикл повторюється. Крок 

по часу беремо з умови що він не перевищує 
maxiv

x
, де ∆х - розмір комірки, vimax – 

максимальна швидкість іонів.   Результати розрахунків для розподілу густини 

електронів та іонів з часом представлено на Рис. 2.12. Можна бачити, що з часом 

іонна густина спочатку рівномірно розподіляється у проміжку (ліворуч вверху), 

потім починає різко зростати в анодному шарі  і залишається майже незмінною 

далі (праворуч вверху), потім починає зростати повздовж всього проміжку, 

досягаючи максимуму близько катоду (ліворуч внизу) і потім зростаючи 

повздовж всього проміжку, особливо різко зростає поблизу катоду(праворуч, 

внизу). 
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Рис. 2.12. Зміна з часом розподілу іонної густини в проміжку для гібридної моделі 

На Рис. 2.13 представлено результати розрахунків  розподілу потенціалу та 

електричного поля у проміжку в залежності від тиску для цієї моделі. Можна 

бачити як з збільшенням тиску (вверху ліворуч – найменший тиск, внизу 

праворуч – найбільший) розподіл потенціалу змінюється. При маленькому тиску 

падіння потенціалу у проміжку перевищує прикладений потенціал, електронна 

густина при цьому перевищує іонну, та вони майже постійні у проміжку. При 

збільшенні тиску відбувається повне падіння потенціалу у проміжку і електронна 

густина і іонна майже дорівнюють один одному, при цьому в прианодній області 

спостерігається збільшення електронної густини при зменшенні іонної, а близько 
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катоду навпаки – електронна різко спадає, а іонна росте. При подальшому рості 

тиску, у проміжку відбувається не повне падіння прикладеного потенціалу, при 

цьому електронна густина росте к анодної області, а іонна к катодної.    

 

 

Рис. 2.13. Залежність розподілу потенціалу та електричного поля в проміжку від 

тиску (ліворуч вверху – найменший тиск, праворуч внизу – найбільший) 

Ці розв’язки були отримані в одновимірній моделі, яка гарно описує рух 

електронів, що рухаються тільки в радіальному напрямку. Однак, це не 

справедливо для нейтралів та іонів, які можуть рухатися не тільки в радіальному 

напрямку, але і повздовж вісі. Тому особливий інтерес має розглядання 

двовимірній гібридній моделі де для нейтралів та іонів розв’язуються кінетичні 
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рівняння в циліндричній системі координат, а для електронів гідродинамічні 

одновимірні на кожному просторовому шарі zi<z<zi+1 . 

2.4.  ЧИСЕЛЬНА ГІБРИДНА ДВОВИМІРНА МОДЕЛЬ В ЦИЛІНДРИЧНИХ 

КООРДИНАТАХ 

Подальшим нашим кроком було моделювання процесів в прискорювачі з 

відкритими стінками на основі гібридної моделі у всьому об’ємі, а не лише у 

діодному проміжку, і насамперед, моделювання процесів іонізації і створення 

плазми. Таким чином, будемо розглядати циліндричну геометрію, де анод є  

циліндром з діаметром порядку 6.7 см, на який подається потенціал Ua ~ 1 – 2 кВ, 

а катод діаметром 3.5см має потенціал, який дорівнює нулю. Для розрахунку 

кінетичних рівнянь Больцману (2.34) для іонів (та нейтралів) будемо 

використовувати метод розщеплення їх на рівняння Власова [2.22, 2.23], які 

будемо розв’язувати методом характеристик, та подальшого їх корегування з 

урахуванням інтегралу зіткнення. А саме, рівняння (2.34) в загальному виді 

можливо записати в наступному вигляді: 
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яке, в свою чергу, можна розподілити на знаходження траєкторій іонів та 

нейтралів (розв’язок рівнянь Власова): 
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та подальше корегування знайдених траєкторій з урахуванням фізичних процесів, 

які відбуваються (іонізація, пружне та не пружне зіткнення) : 
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=       (2.56) 

Траєкторії частинок знаходимо згідно характеристикам рівнянь Власова 

[2.23]: 
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Для розрахунку цих рівнянь будемо використовувати метод частинок в 

комірці (PIC – метод) [2.24] з використанням схеми Бориса [2.25] (щоб запобігти 

виникненню особливостей біля вісі). 

Для моделювання  процесів іонізації ми використовували ймовірність 

зіткнення зарядженої частинки з нейтралами. Якщо зіткнення відбулося, то в 

розрахункову область додаються частинки з необхідними параметрами.  

Імовірність зіткнення j- ої частинки з енергією εj протягом часу ∆t  знаходилася з 

допомогою наступної формули [2.26]: 

( ))()(exp1 jjjjj rntvP


−−=     (2.58) 

тут σ(ε) – перетини зіткнення (пружного, збудження або іонізації – у загальному 

випадку), nj – густина подібних частинок в точці rj.  

Для визначення імовірності зіткнення з допомогою генератора випадкових 

чисел, викидається випадкове число s з інтервалу [0,1]. Якщо s<Pj, то 

враховується, що зіткнення відбулось. По співвідношенню перетинів з 

допомогою генератора випадкових чисел з’ясовується яке саме зіткнення 

відбулося – пружне, збудження або іонізація, та  в залежності від цього або 

змінюються параметри частинки, або, якщо відбулася іонізація додається іон в 

розрахункову область. На кожному часовому кроку просліджується еволюція всіх 

частинок які знаходяться на цей час в області моделювання.  Частинки, які 

вийшли за межи області виключаються з розгляду. Густина заряду та струму 

іонів обчислюється по швидкостям та координатам окремих частинок, за 

наступними формулами: 
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де R(r,rj) – звичайне стандартне PIC – ядро [2.27, 2.28], яке характеризує розмір 

частинки, ії форму та розподіл заряду у неї.  

Так, для циліндричній системи координат функція ядра має вигляд [2.28]: 
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де zrii hhrV 2=  - об’єм комірці, hr, hz – кроки по просторовим координатам.  

Після знаходження розподілу густини іонів розв’язується рівняння Пуассону, 

та обчислюється розподіл потенціалу. Оскільки електрони замагнічені, то можна 

розглядати їх рух тільки в радіальній площині і, таким чином, розв’язувати 

рівняння одновимірної гідродинаміки на кожному просторовому шарі по 

координаті z окремо. Виконання дій наступне: 

 розв’язуємо гідродинамічні рівняння та знаходимо розподіл потенціалу та 

густини електронів на кожному шарі; 

обчислюємо електричне поле, корегуємо траєкторії частинок, та знов 

повертаємось до обчислювання кінетичних рівнянь.  

На Рис. 2.14 та 2.15 представлено результати розрахунків для розподілу іонів 

та потенціалу по верствам в залежності від часу. Можна бачити з Рис. 2.14, що 

розподіл іонів в межах шару постійний, але зростає з ростом z. Якщо спочатку, 

розподіл в центрі (z=0 - відповідає червоній кривій) і на кінцях (z=±L/2 - 

відповідає синій кривій)  майже співпадає, то з часом густина іонів на кінцях 

значно зростає,  тоді як у центральному шарі вона змінюється незначно. 
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a) 

b) 

Рис. 2.14. Залежність розподілу іонної густини в проміжку від часу по верствам z  a) 

ліворуч – крок по часу 10, праворуч – крок по часу 100; b) в просторі - крок по часу 

100 

З Рис. 2.15 можна бачити, що також з часом змінюється і розподіл потенціалу та 

електричне поле у шарі. Якщо спочатку падіння потенціалу перевищувало 

прикладений потенціал, то з часом воно стало неповним і досягає майже 0.5 

прикладеного потенціалу. 
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Рис. 2.15. Залежність розподілу потенціалу в проміжку від часу у шарі z= L/2 

(ліворуч –крок по часу 10, праворуч – крок по часу 100) 

При подальшому моделюванні будемо розглядати вплив тиску та магнітного 

поля, а також анодного потенціалу на процеси іонізації та створення анодного 

шару в прискорювачі. У якості першого кроку розглядався розв’язок рівняння 

Лапласу для циліндричної геометрії, коли на анод подається потенціал Ua = 

1÷3kV, а потенціал катоду Uc = 0. У відсутності плазми розподіл електричного 

поля має вигляд: 

=)(rЕ
)/ln( ac

a

rrr

U
     (2.61) 

Методом частинок в цьому полі проводиться моделювання іонізації. При 

цьому вважалося, що з деякої точці r з заданою частотою з’являються електрони, 

енергія яких розподілена згідно закону )/exp()( 00  −=P , де ε0 – характерна 

енергія. Процеси іонізації моделювались з використанням  імовірність зіткнення 

зарядженої частинки з нейтралами газу, як це вказувалось вище. Якщо зіткнення 

відбулося, то в розрахункову область додаються іони та додатні електрони з 

необхідними параметрами.  Народжені  іони починали рухатися від аноду в 

сторону вісі системи. Імовірність зіткнення j- ої частинки з енергією εj протягом 
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часу ∆t  знаходилася з допомогою формули (2.58).  На відрізках часу між актами 

випускання частинок просліджується еволюція системи всіх частинок, які 

знаходяться в області моделювання. Для цього розв’язуються рівняння руху для 

всіх частинок і знаходяться їх нові швидкості та положення. Через достатньо 

великий проміжок часу (бралось до 20-30 актів випуску частинок) знаходились 

розподіл густини частинок і знаходився розв’язок рівняння Пуассону і, таким 

чином, новий розподіл електричного поля. На наступному кроку процедура 

повторювалась. Час моделювання вибирався достатньо великим, щоб відбулася 

установа процесу розмноження частинок. Створення достатньої кількості іонів 

можливо завдяки наявності в системі магнітного поля, яке ізолює анод від катоду. 

Іони, практично не відчувають дії магнітного поля и рухаються від аноду к вісі 

системи. Через деякий час вони створюють просторовий заряд спочатку у центрі 

системи на вісі. Електрони рухаються повздовж ліній магнітного поля, але за 

рахунок зіткнень з нейтралами газу вони починають рухатися і поперек 

магнітного поля. Створюється внутрішнє електричне поле, яке гальмує іони, та 

виштовхує їх з об’єму повздовж вісі симетрії, крізь торці системи. Спочатку (а 

при низьких тисках і весь час) вся іонізація відбувається в проміжку між анодом і 

віртуальним катодом. Таким чином, в прианодному шарі створюється плазма, яка 

екранує електричне поле.  Ці процеси описуються рівняннями переносу та 

неперервності для електронів та іонів, а саме (2.37) - (2.41). Результати 

моделювання представлено на Рис. 2.16 - 2.21.  На Рис. 2.16 показано траєкторії 

електронів у прискорювачі, які рухаються повздовж магнітного поля. Можна 

бачити, що електрони замагничені, та рухаються поздовж ліній магнітного поля 

та їх траєкторії майже паралельні поверхні аноду. На Рис. 2.17 показано 

траєкторії іонів для часу t=20 (вверху) та t=200 (внизу), якщо анодний потенціал 

дорівнює 1 кВ, а магнітне поле на вісі – 0.03Т. Можна бачити, що іони, які 

з’являються внаслідок іонізації, спочатку рухаються до центру системи і 
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збігаючись на вісі системи та створюя там просторовий заряд, потім розходяться 

повздовж вісі в обидві сторони під дією створеного власного електричного поля. 

 

Рис. 2.16. Траєкторії електронів в прискорювач для магнітного поля Н=300 Е 

    а) 
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     б) 

Рис. 2.17 . Траєкторії іонів у прискорювачі при U=1kV, H~0.03T для різних кроків 

по часу: а) Nt=20 , б) Nt=200 

На Рис.2.18 представлено розподіл потенціалу для кроків по часу 20, 200 та 

300 при тиску порядку 0.1 Па. Можна бачити, що на початку іонізації падіння 

потенціалу не повне в проміжку і навіть може мати негативний знак у центрі 

системи. З ростом кількості іонів вони збігаються у центр системи та формують 

позитивний просторовий заряд, у вигляді хмари, потенціал якої, навіть 

перевищує прикладений потенціал Ua
..  

      а) 
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  б) 

   с) 

Рис. 2.18 . Розподіли потенціалу для різних  кроків по часу для тиску  Р=0.15 Па:  а) 

Nt=20 , б) Nt=200, с) Nt=300 (Ua=1 кВ, H~0.03 T)   

При цьому формується електричне поле, під дією якого іони починають 

уходити повздовж вісі симетрії в обидві сторони крізь торці системи, при цьому 

вони уносять із собою частину просторового заряду, зменшуя його в центрі, і 

створюють хмари просторового заряду і на торцях системи.  
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На Рис. 2.19 показано просторовий іонний заряд, який формується у системі 

для часового кроку Nt=100, коли іони формують горб потенціалу, та Nt=250, коли 

іони “стікають” з горба потенціалу і уходять з системи повздовж вісі z.  

   а) 

     б) 

Рис. 2.19. Просторовий іонний заряд для сильнострумового режиму : крок по часу 

а) 100, б) 250. (Ua=1kV, H~0.03T, Р=0.15Ра)   

Якщо ми поглянемо на розподіл потенціалу повздовж вісі z, то побачимо (див. 

Рис. 2.20), що максимум потенціалу при віддаленні від центру спочатку падає, 

але потім поступово починає наростати. Так на відстані 0.16 м від центру 
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(Рис.2.20 а) максимум дорівнює 222 В (~0.22Ua), а на відстані 0.21 м (Рис.2.20 б) 

вже 396В, що відповідає 0.4Ua. При цьому густина струму іонного пучку досягає 

0.7 мА/см2. Якщо ми говоримо про ракетний двигун, то цікаво поглянути, що 

буде якщо з одного боку буде стояти відбивач іонів. На Рис. 2.21. показано 

результати моделювання іонного пучку, коли зліва стоїть відбивач іонів, та для 

зрівняння без відбивача. Можна бачити, що потужність пучку  значно зростає при 

наявності відбивача.   

        а) 

   б) 

Рис. 2.20 . Розподіли потенціалу на різних відстанях від центру системи а) z=0.16 м,  

б) 0.21м    (Ua=1kV, H~0.03T, Р=0.15Ра)   
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     а) 

        б) 

Рис. 2.21. Іонний пучок при а) відбитку зліва, б) без відбитку. 

2.5. ВИСНОВКИ 

Вперше представлена та розглянута модель прискорювача із замкненим 

дрейфом електронів та необмеженими металом чи діелектриком, відкритими 

газовими стінками. В ході теоретичного вивчення плазмового прискорювача 

побудована теоретична модель та отримані аналітичні та числові результати для 

окремих випадків у рамках гідродинамічної моделі.  

Ґрунтуючись на ідеї неперервності повного струму, що протікає в системі, 

отримані точні аналітичні розв’язки, які описують розподіл електричного 

потенціалу в прискорювальному просторі. Розв’язки отримані як у випадку 

нульової температури електронів, так і у випадку скінченої температури, яку 

набувають замагнічені електрони в поперечному гріючому електричному полі.  
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Зокрема, встановлено, що в слабкострумовому режимі, коли всі електрони 

з’являються в шарі внаслідок іонізації та попадають на анод внаслідок класичної 

дифузії, умова повного падіння прикладеної різниці потенціалів у 

прискорюючому проміжку відповідає рівності геометричної довжини проміжку 

товщині анодного шару.  

 В сильнострумовому режимі отримано узагальнену умову існування 

самостійного розряду в схрещених ЕхН-полях з урахуванням особливостей 

динаміки іонної та електронної компоненти.    

Розроблена гібридна модель, коли іони та нейтрали описуються кінетичною 

моделлю, а електрони – гідродинамічною. Результати гібридної моделі в 

одновимірному випадку співпадають з результатами гідродинамічної моделі.  

Проведено моделювання на основі гібридної моделі в циліндричних 

координатах. Результати моделювання свідчать, що процес іонізації спочатку 

відбувається у прианодному шарі, при цьому створюється достатня кількість 

іонів, які збігаються на вісь системи, та під дією створеного ними електричного 

поля уходять із системи повздовж вісі. При достатньо великому тиску, область 

іонізації розширюється. Електрони, внаслідок великої кількості зіткнень з 

нейтралами та зарядженими частинками, починають рухатися поперек магнітного 

поля. При цьому можливо створення позитивного просторового заряду та 

сильного електричного поля.  

При стіканні іонів з горба потенціалу можливо створення потужного іонного 

потоку, який рухається повздовж вісі симетрії в обидві сторони від центру.  

При використанні в моделі відбивача можливо створення потужного іонного 

потоку, який виходить з одного з торців системи.  Це свідчить про можливість 

використання такого прискорювача в якості малого ракетного двигуна.   

Отримані результати моделювання та теоретичного дослідження добре 

погоджуються з експериментальними даними.  
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РОЗДІЛ 3. ПЛАЗМОВА ЛІНЗА З ПОЗИТИВНИМ 

ПРОСТОРОВИМ ЗАРЯДОМ  

3.1. ВСТУП 

Результати досліджень, яки доповіданні в цій главі, представляють собою 

фізичну основу для створення ефективних, надійних та недорогих 

плазмодинамічних пристроїв нового покоління, побудованих на ідеї магнітної 

ізоляції електронів для фокусування і керування пучками частинок негативного 

заряду, зокрема, пучків негативних іонів і електронів. Актуальність роботи 

визначається перспективою використання результатів для сучасних досліджень 

по керованому термоядерному синтезу, удосконалення сильнострумових 

прискорювачів заряджених частинок, а також в різноманітних плазмових 

технологіях. 

Інтерес до цієї проблеми обумовлено, все більш поширювальним 

використанням пучків заряджених частинок, як в наукових дослідженнях 

(наприклад, для термоядерного синтезу), так і в технологічних цілях, наприклад, 

для обробки поверхні, з метою підвищення експлуатаційних характеристик 

конструкційних матеріалів. Модифікацію поверхні бажано здійснювати при 

високій ефективності використання енергії, яка переноситься пучком, и 

рівномірнім розподілу густини струму по перерізу пучка площиною до кількох 

десятків квадратних сантиметрів. Раніш проведені дослідження показали, що 

регулюючи сферичні аберації в плазмовій лінзі, можна регулювати і радіальний 

профіль пучка, зокрема, робить його однорідним [3.1, 3.2]. 

В Інституті фізики НАН України группою Гончарова О. А. було спроектовано 

і досліджено ряд ефективних сильнострумових лінз для фокусування пучків 

позитивних частинок [3.3-3.5]. Ці добро відомі електростатичні плазмові лінзи 

базуються на ідеї магнітній ізоляції електронів і еквіпотенціалізаціі силових ліній 

магнітного поля. Вони успішно застосовуються в світі для керування пучками 
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позитивно заряджених іонів, наприклад, на високодозному іонному імплантері в 

Берклі (США) [3.6]. Окрім цього, цім же колективом, були отримані також нові 

експериментальні та теоретичні результати в розробці високоефективних 

аксіальне-симетричних приладів, заснованих на конфігурації сильнострумових 

плазмових лінз для керування інтенсивними пучками важких іонів з метою 

використання їх в сучасних іонно-плазмових технологіях обробки поверхонь і 

отримання нових матеріалів [3.7, 3.8]. Однак, електростатичні плазмові лінзи, які 

використовують ідею магнітної ізоляції електронів і еквіпотенціалізаціі силових 

ліній магнітного поля, здебільш призначені для фокусування і формування пучків 

позитивних іонів.  

Працювати ж з пучками негативних частинок, насамперед, іонів, декілька 

складніше, ніж с позитивними іонами. Наприкінці 90-х років Солошенко І. О. та 

його співробітниками [3.9-3.11] в Інституті фізики НАН України була 

запропонована та досліджена перша лінза з електростатичною ізоляцією 

електронів для фокусування пучків негативних іонів. Вона конструктивно проста, 

але не достатньо ефективна, оскільки досягнути великих фокусуючих 

електричних полів при такому способі формування позитивного просторового 

заряду досить складно [3.12]. Більш ефективним в плазмі представляється 

використання магнітної ізоляції електронів, для створення позитивного 

просторового заряду в плазмовій лінзі. Це підтверджується застосуванням 

магнітного утримання в термоядерному синтезі, а також реалізацією кількісних 

ефективних плазмово-динамічних систем: прискорювачів різного типу, магніто 

ізольованих діодів, магнетронів  та інших.  

Тому, пізніше була запропонована модель, заснована на ідеї магнітного 

утримання електронів та існуванні вільних, незамагнічених іонів. Електрони, 

захоплені в анодному шарі магнітним полем, не складають суттєвого впливу на 

динаміку іонів поза шаром й на вісі утворюється хмара нескомпенсованого 
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об'ємного заряду з додатнім знаком. Використовуючи електричне поле цієї хмари 

ми можемо керувати пучками часток що мають заряд від'ємного знаку. 

Таким чином, ця модель заснована на фундаментальній плазмо-оптичній ідеї 

використання магнітної ізоляції електронів і незамагніченості іонів для створення 

контрольованої стабільної динамічної хмари додатного просторового заряду. 

Практично, пропонується використовувати циліндричний прискорювач з 

анодним шаром для формування потоку важких позитивних іонів, який збігається 

на вісь. Оскільки, електрони замагнічені в анодному шарі, то вони не оказують 

суттєвого впливу на динаміку іонів, і на вісі створюється шар некомпенсованого 

позитивного просторового заряду. З допомогою отриманої хмари додатного 

просторового заряду можна керувати та фокусувати пучки негативно заряджених 

часток.   

Ця ідея, використовувати магнітну ізоляцію електронів для створення  

позитивного просторового заряду потоком важких іонів, які збігаються на вісь, з 

енергією та струмом які можна регулювати, здавалась досить привабливою, але 

потребувала надійної експериментальної перевірки, теоретичного обґрунтування 

та чисельного моделювання. 

Зазвичай плазмодинамічні системи з схрещеними електричним та магнітним 

полями є суттєво нелінійними та неоднорідними. Тому створення теорії, що 

описує всі аспекти її функціонування є складною і тривалою справою. Не 

зважаючи на існування базових теоретичних моделей [3.13-3.15] кожна система 

цього типу вимагає особливого розгляду з залученням аналітичних та чисельних 

методів і може бути створена лише через декілька етапів використання значно 

спрощених моделей. Теоретичні результати таких моделей повинні задовільно 

узгоджуватися з відомими експериментальним даними та давати рекомендації 

для наступних експериментів.  

Зміст цього розділу відображено в роботах [ 1, 3, 10, 27, 35]. 
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3.2. МОДЕЛЬ НАКОПИЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПРОСТОРОВОГО 

ЗАРЯДУ НА ВІСІ СИСТЕМИ ТА ОЦІНКА СТВОРЕНОГО 

ФОКУСУЮЧЕГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. 

Припустимо, що потік іонів надходить до об'єму крізь циліндричну поверхню, 

як це показано на Рис. 3.1. За час t= R/v, де R – характерний розмір, а v – 

характерна швидкість, іони дістануться вісі та, оскільки, на них не діє ніяка 

навмисне задана сила що їх тягне, вони будуть осциллювати навколо вісі та 

накопичуватися в області навколо неї, утворюючи з часом хмару об'ємного 

заряду з додатнім знаком. Максимальний потенціал має встановитися у центрі на 

вісі циліндру.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Потік іонів, який  поступає в об'єм. 

Йони будуть накопичуватися в хмарі навколо вісі до тих пір, поки 

накопичений об'ємний заряд не створить критичне електричне поле під дією 

якого вони почнуть залишати об'єм. Після певного проміжку часу встановиться 

динамічна рівновага та потік іонів, що надходять на вісь крізь циліндричну 

поверхню, стане дорівнювати потоку іонів, що залишають вісь та уходять з хмари 

під дією її власного полю. Схематично це зображено на  Рис. 3.2.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка іонів в хмарі об’ємного заряду навколо вісі. 
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Ця схематична модель дозволяє зробить декілька попередніх кількісних 

оцінок. Насамперед, знайти густину іонів в хмарі просторового заряду в умовах 

встановленої рівноваги. Запишемо умову динамічної рівноваги у вигляді: 

jin S = qi ni Vτi ,     (3.1) 

де введено наступні позначення: jin – густина струму на межі струму-збірної 

поверхні площиною S, радіусом r і висотою h, ni – рівноважна концентрація іонів, 

V – об’єм циліндра, 

qi — заряд іонів, 

τi, – середній час знаходження іона в хмарі. 

Підставляючи вирази для об’єму: 

V=πhr2 

і площини поверхні: 

S=2π rh 

в (3.1)  отримаємо: 

qi ni=2jin τi /r     (3.2) 

Для спрощення приймемо положення об однорідності розподілу іонів в 

циліндричному шарі. А також будемо вважати, що вони «ковзають» з горба 

потенціалу і уходять із шару лише повздовж вісі z, як вверх, так і вниз. Тоді 

середній час знаходження їх в шарі можна представити як: 

τi=h/2vi     (3.3) 

тут vi - швидкість іонів в шарі з якого вони виходять вздовж вісі z: 

( ))()(
2

ll
M

q
v

i

i
i

−=     (3.4) 

де Мі – маса іона, 

φ(l) – електричний потенціал точки простору. 

Записав рівняння Пуассона і знехтував координатою r, тоді отримаємо: 

iinq
z
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    (3.5) 
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Вважся подальше, що потенціал розподілено по параболічному закону, 

получимо для середній швидкості іонів вираз: 

i

i
ii
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n
rqv

3
4


=       (3.6) 

та підставив його в (3.3) для τi одержимо : 
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при підстановці цього виразу в (3.2), получимо оцінку концентрації іонів: 
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або, в кінцевому варіанті для густини іонів, одержимо вираз: 
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     (3.9) 

Підставляємо в цей вираз характерні параметри системи: r~ 5 мм, jin ~ 20-30 

мА/см2 у випадку однозарядних іонів аргону получимо оцінку концентрації в 

шарі як ni~1010 см-3, що відповідає граничним електричним полям до 1000 В/см. А 

таке поле достатньо, для керування сильнострумовими пучками негативно 

заряджених частинок. 

3.3. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТА СПРОЩЕНІ АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ТА 

ОЦІНКИ 

Розглянемо ситуацію у випадку нашого генератора іонів на базі 

циліндричного плазмового прискорювача з анодним шаром. На Рис. 3.3. 

приведено принципова схема експериментальної лінзи [3.16, 3.17]. Магнітне поле 

створюється системою постійних магнітів і його величину можна змінювати 

просто зміною кількості магнітів.   

В цьому випадку розряд існує у обмеженій області, що прив'язана до 

максимуму магнітного поля, і враховуючи геометрію пристрою, цей шар має 
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форму тору. Електрони сильно замагнічені в анодному шарі і знаходяться в 

електромагнітній пастці, тому вони практично не впливають на динаміку іонів 

поза розрядом. Через це, ми можемо обмежитися розглядом лише динаміки іонів 

для області поза розрядом.  

 

Рис. 3.3. Схема плазмової  лінзи з електронами, ізольованими магнітним полем: 1 – 

катод, 2 – анод, 3 – система постійних магнітів. 

Будемо розглядати рівноважну плазму без зіткнень до якої можна застосувати 

гідродинамічний опис. У нульовому наближенні впливом залишкового 

магнітного поля на динаміку іонів будемо нехтувати. Тоді система рівнянь, що 

описує динаміку іонів, складається з рівняння Пуассона: 

iinq 4−=               (3.10) 

рівняння руху для іонів в електричному полі власного об’ємного заряду: 

 

 Eq
dt

dv
M i

i
i =               (3.11) 

та рівняння неперервності, яке у нашому випадку, ми можемо записати у вигляді: 

inout
i jSjdiv

t

n
V =+




 ))((      (3.12) 

Де введено наступні позначки:  Mi, qi, vi ⎯ маса, заряд та швидкість іонів 

відповідно; φ– потенціал, ni - концентрація, ji – густина струму іонів, Е ⎯ 

електричне поле.  

Будемо розглядати динаміку іонів в циліндричній системі координат, тоді 

рівняння (3.10) прийме вид: 
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рівняння руху (3.11) в циліндричної системі координат запишемо у вигляді: 
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де  vi  - градієнт швидкості, в циліндричних координатах який дорівнює: 
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рівняння неперервності (3.12) у цьому випадку: 
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тут Er = – r / , 



−=E , Ez= z− /  - радіальна, азимутальна і повздовжня 

складові електричного поля відповідно.  

З’ясуємо вклад, який створюють в якомусь перерізу ζ(r,z) іони приходячи із 

елемента dξ з координатою ξ.  Ці іони створюють в перерізу ζ потік чисельно 

рівний dnр, який створює в перетину концентрацію іонів dni::  
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де ( ))()(
2

),( −=
iM

q
v  ⎯ швидкість, яку мають іони, які пришли із перетину ξ 

в перетин ζ. Враховуємо, що iioutp vqdivjdn /= , тоді отримаємо з (3.17): 
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Підставив вираз (3.18) праворуч рівняння (3.13) можна отримати рівняння, яке 

описує динаміку іонів в нашій моделі. Однак, получить розв’язок такого рівняння 

в аналітичному вигляді неможливо, для цього необхідно використовувати 

чисельне моделювання.  

Для отримання можливих аналітичних розв'язків, зробимо спрощуючи 

припущення про рівномірний та однорідний розподіл іонів та, що вони входять 
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до циліндру в напрямку нормальному до його бокової поверхні і виходять з нього 

вздовж вісі Z під дією електричного поля, що утворюється власним об'ємним 

зарядом іонів. В цьому випадку ми можемо покласти азимутальну компоненту 

поля Еϴ = 0 і отримати рівняння у вигляду: 
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Умову динамічної рівноваги (3.12) у стаціонарному випадку ми можемо 

записати у наступному вигляді: 

inout jSjdivV = )(     (3.20) 

де jin – густина струму на межі струму збірної поверхні S радіусу r та висоти h,  

jout – густина струму, що виходить з циліндричного об'єму V. Тоді за умови (3.20), 

одержимо: 

z

j
rj out

in
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2
                (3.21) 

і звідси можна отримати середнє значення концентрації іонів в шарі об'ємного 

заряду. Оскільки vjout = , то інтегруємо (3.21) і отримаємо наступний вираз:  

Cz
r

j
j in

out +=
2

     (3.22) 

де С — константа, яку ми можемо одержати з граничних умов. Розглядаючи, як 

перше наближення, одновимірний рух іонів вздовж вісі r, отримаємо рівняння 

відносно потенціалу φ: 
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Розв'язуя його звичайними методами зниження порядку [3.18], отримаємо 

розв'язок подібний до закону 3/2: 
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З виразу (3.24) можна отримати оцінку величини електричного поля, що його 

утворює об'ємний заряд:  
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Вважаючи, що з циліндричного шару об'ємного заряду радіуса r, іони уходять 

вздовж вісі z та нехтуючи координатою r, запишемо рівняння Пуассону для шару 

у вигляді: 
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Оскільки jout  = ρv, то підставив це значення в (3.22), та використовуя для 

швидкості іонів, що залишають шар вираз: 
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одержимо для розподілу густини об'ємного заряду в шарі наступний вираз: 
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підставивши його до рівняння Пуассона (3.26), та виконавши заміну 

)()( zz ==   одержимо для потенціалу в шарі рівняння у вигляді: 
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     (3.29) 

Будемо шукати розв’язок цього рівняння у вигляду: 
 zz =)( , підставляємо 

його в (3.29), получимо ( ) 32
2/a= , де позначено:  
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=   та  β = 2. 

Таким чином, для розподілу потенціалу у шарі одержимо вираз:  
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а для густини об’ємного іонного заряду: 
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Підставляючи характерні параметри системи, ми отримаємо оцінку для 

густини іонів ni ~ 1010 см-3, що збігається з оцінкою, одержаною вище. Для 

напруженості електричного поля отримаємо значення  Е ~ 800В/см. 

Якщо ми знаємо розподіл об'ємного заряду, ми можемо також розрахувати із 

закону Гауссу відштовхувальну силу, яка діє на частину, що знаходиться на межі 

об'єму, занятого просторовим зарядом: 

 =
VS

S dVdSE       (3.32) 

та розрахувати траєкторії руху іонів.  

Таким чином, ми получили з запропонованої моделі оцінки для густини 

об'ємного заряду та створеного ним електричного поля, яки відповідають  

експериментальним даним. Однак, зроблені нами значні спрощення не 

дозволяють повністю описати динаміку іонів. Для більш коректного опису 

необхідно врахувати розподіл іонів по кутах та швидкостям, можливість їх 

виходу з шару по всьому об'єму, врахувати вплив магнітного поля і т.п., тобто 

розв’язувати задачу у більш повному обсязі. Для врахування всього цього 

необхідно використовувати чисельне моделювання. 
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3.4. ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ 

3.4.1  ОПИС ПРОСТІШОЇ ЧИСЕЛЬНОЇ МОДЕЛІ 

Представлена вище фізична модель формування позитивного просторового 

заряду в лінзі з розподіленими зонами його генерації і накопичення базується на 

фундаментальній плазмо-оптичній ідеї – використанні магнітної ізоляції 

електронів і незамагнічености іонів для утворення керованої стабільної хмари 

позитивного просторового заряду. Динаміку процесу описують рівняння 

Пуассона, неперервності і руху. Відштовхуючись від умови динамічної рівноваги 

потоків іонів, які приходять на вісь з зони генерації і уходять з об’єму під дією 

електричного поля нескомпенсованого просторового заряду, ми отримали 

простіші аналітичні розв’язки і оцінки максимальної густини іонів в хмарі 

позитивного просторового заряду і максимального електричного поля, яке може 

бути реалізовано в такій системі. Однак, лінза відноситься к плазмо-оптичним 

системам зі схрещеними електричним та магнітним полями, які мають складну 

криволінійну геометрію. По своїй природі досліджуєма система є 

багатовимірною. Все це лишає нас можливості одержати точні аналітичні 

розв’язки представленої вище системи рівнянь, які описують фізичну модель на 

математичному рівні. З урахуванням всього вищезгаданого, необхідним 

наступним кроком є створення чисельної моделі та знаходження розв’язків з її 

допомогою. 

Як вже було сказано вище, електрони в розряді сильно замагнічені и не 

можуть самостійно вийти поза зони розряду, тому вони не впливають на рух іонів, 

і ми на першому етапі, для спрощення, обмежимося розглядом лише динаміки 

іонів. Будемо розглядати рівновагому плазму без зіткнень в гідродинамічному 

наближені. З урахуванням руху в схрещених електричному і магнітному полях 

основні модельні рівняння в циліндричній системі координат мають вигляд:   



 

 

128 

Рівняння Пуассона: 
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рівняння руху частинок в схрещених полях: 
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і рівняння неперервності: 
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 )(    (3.35) 

де позначено: 

Мі – маса іона, 

qi — заряд іонів, 

vi — швидкість іонів, 

ni – рівноважна концентрація іонів, 

В — магнітне поле, 

Er= r− / — радіальна компонента електричного поля, 

Ez= z− / — повздовжня компонента електричного поля, 

Eθ= 


− — азимутальна компонента електричного поля, 

φ  — електричний потенціал, 

jin – густина струму на границі струмозбиральної поверхні площиною S, 

радіусом r та висотою h, 

jout – густина струму іонів,  які покидають об'єм V, 

v


  — градієнт швидкості,  де r z
r z
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j  — дивергенція густини струму: 
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Зауважимо, що згідно експериментальних даних, величина магнітного поля на 

вісі системи близька до нулю, тоді як біля каналу генерації, вона дорівнює 

близько 0.07 Т. Тому, на початковому етапі моделювання створення хмари, 
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можна виключити із розглядання і магнітне поле. Для зручності, обезрозміримо 

систему рівнянь (3.33) - (3.35) і нормуємо її на наступні множники: 

pit = , DrR /= , 0/=  , 0/ nnn i= ,  isrr vvu /=    (3.36) 

де λD=( oTe/noe
2)1/2 – Дебаєвська довжина,  

vis=(Te/m)1/2 – іонна звукова швидкість, 

ωpi=(noe
2/m o)

1/2  – іонна плазмова частота. 

Тоді безрозмірні рівняння , без урахування магнітного поля, будуть мати 

вигляд: 
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В якості граничних умов візьмемо наступні: 

Ф = Ф0  —   на поверхні циліндра,    

0=



 —  на вісі симетрії.     

Розв’язувати систему (3.37) будемо на двомірній рівномірній сітці з 

допомогою кінцево-різницевій техніці [3.19–3.22]. Рівняння Пуассона будемо 

розв’язувати з допомогою 5-крапкової схеми кінцевих різностей. Будемо 

використовувати метод частинок в комірці [3.23, 3.24] перевагою якого є то, що 

він дозволяє моделювати всі властивості реальної плазми, враховувати ефекти 

інерції і скінченність ларморовського радіуса, а крім того, дозволяє уникнути 

появи багатозначності поля швидкостей. Цей метод має ще ту перевагу, що 

дозволяє розглядати незалежно комірки з частинами, які в ній  знаходяться, 

оскільки рух частинки в кожній комірці залежить лише від значень електричного 

та магнітного полів у ній, тобто рух частинок всередині комірок здійснюється по 

однаковим законам. Незалежність від координат та швидкості других частинок, 
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дозволяє розщепити розв’язок рівнянь руху частинок та розрахунок щільності 

плазми та середніх швидкостей частинок.  Це в свою чергу, дає змогу збільшити 

кількість модельних частинок та значно підвищити точність розрахунків, що 

дозволяє врахувати більш тонкі фізичні процеси. 

Для початку, будемо вважати, що іони розподілені в пучці однорідно і 

рівномірно, і рухаються до поверхні з середньою швидкістю v0 у напрямку 

перпендикулярному до вісі циліндру. Розподілення об’ємного заряду іонів 

будемо вважати однорідним і таким, що відповідає заданим енергіям іонів і 

густині струму ji. Через кожен певний інтервал часу ΔТ (~10-8 сек) в 

обчислювальний об’єм будемо запускати N нових частинок з зарядом qi і масою 

Mi. Величини qi, ji, N, ΔT зв’язані між собою співвідношенням:  

SjTNq ii =/ .     (3.38) 

Траєкторії частинок знаходились з рівнянь руху (3.37), які розв’язувались з 

часовим шагом ∆t ‹‹ ΔТ, як для «нових» частинок, так і для тих, що вже 

знаходяться в робочому об’ємі. Ми приймали шаг по часу для розв’язування 

рівнянь руху рівним ∆t = 10-12 ÷ 10-11 сек. Координати нових частинок 

розігрувались випадковим чином (з допомогою датчику випадкових чисел) по 

всій зоні іонізації. Через час ΔТ по координатам всіх частинок методом «хмари в 

комірці» [3.24, 3.25] розраховується розподіл густини просторового заряду іонів. 

По розподілу сумарного об’ємного заряду ρ(z,r) розраховувалось поле потенціалу 

U(z,r) і корегується значення електричного поля у вузлах сітки. Потім в 

скорегованому електричному полі поновлювався розрахунок руху частинок і 

проводився запуск нової групи часток. Для забезпечення самоузгоджувального 

розв’язку застосовувались повторні ітерації. Послідовно розв’язав рівняння 

Пуассона, руху і перевизначив при кожній ітерації розподіл просторового заряду, 

можна отримати самоузгоджений розв’язок заданої точності. Для прискорення 

процесу збіжності застосовувався метод послідовної релаксації. Коли в системі 
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встановлювалася динамічна рівновага і розподіл потенціалу залишався практично 

незмінним, розрахунок припинявся (це відповідало часу порядку 10-5 сек).  

Оскільки на першому кроку потенціал в системі задано тільки на поверхні 

циліндра, то використовувалась наступна схема його визначення у вузлах сітки. З 

системи рівнянь 
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де )( ir — потенціали в точках з радіус-векторами ri, інтеграли розраховуються по 

поверхні циліндра з находженням поверхневої густини заряду )(r  (заданої у 

вигляді дискретної множини k ). Після чого, праворуч (3.39) розраховується для 

вузлів rik просторової сітці об’єму циліндра. Потім розраховуємо рух іонів в 

скорегованому електричному поле і виконуємо запуск нової групи часток. 

Процедура повторюється до отримання самоузгодженого розв’язку. С метою 

прискорення процесу збіжності використовувався метод послідовної релаксації 

(SOR) [3.26, 3.27], в яком значення потенціалу в кожному вузлі сітки 

систематично перераховувались згідно виразу: 
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де відповідно позначено:  φn
i,j,k   — старе значення потенціалу,  φn+1

i,j,k — нове 

значення, φi,j,k — виправлене значення для вузла сітки (i,j,k), яке розраховується із 

значень потенціалу в даній та сусідній точках, α — параметр релаксації, який 

задовольняє діапазону 0< α <2 і може змінюватися в процесі моделювання з 

кожною ітерацією з метою покращення процесу збіжності та скорочення часу 

обчислювання.  

Аналогічно, використовувались ітераційні методи і з релаксацією об’ємного 

заряду, щоб знайти самоузгоджений розв’язок : 
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Щоб отримати самоузгоджений розв’язок використовувались багаторазові 

ітерації. Послідовно розв’язувались  рівняння Пуассона, руху, і при кожній 

ітерації пере визначався розподіл просторового заряду. Таким чином, ми 

отримували самоузгоджений розв’язок заданої точності. Відносна помилка по 

полю розв’язків самоузгодженої задачі на n-й ітерації оцінювалась згідно 

формулі: 

( )minmax nnn

n
n

−


=      (3.42) 

де n — відносна помилка, nmax, nmin — максимальне і мінімальне значення 

потенціалу на n- ітерації. 

3.4.2.  МОДЕЛЬ БЕЗ УРАХУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ  

В якості розрахунковій області будемо розглядати циліндр діаметром 12 мм 

та висотою 10 мм, що відповідає розмірам експериментальної лінзи. Радіальний і 

поздовжній розміри просторової комірки задавалися рівними 0.1 мм.  Магнітне 

поле значне в анодній області, де воно створює магнітну пастку для електронів, 

та суттєво зменшується на вісі системи (практично сходить до нулю). Тому, в 

першому наближені ми знехтуємо впливом магнітного поля на рух іонів і 

застосуємо описану вище чисельну модель для моделювання хмари просторового 

заряду. Будемо розглядати потік однозарядних іонів аргону, з загальним струмом 

пучка, який становить 20 - 40 мА, напруга на аноді лінзи дорівнює 400 В ÷ 2000 В, 

що відповідає експериментальним умовам. Також будемо вважати, що іони 

розподілені в пучку однорідно і рівномірно, та всі стартують з поверхні аноду з 

енергією порядки 0,5 кеВ і рухаються з середньою швидкістю v0 у напрямку 

перпендикулярнім до поверхні циліндру.  

Результати тестового моделювання представлено на Рис. 3.4.- 3.6. На Рис. 

3.4. представлено розподіл потенціалу в шарі на кроку з часу T = 300. Тут 

максимум потенціалу лежить в центрі системи (на вісі циліндру).  
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Рис.3.4. Просторовий розподіл потенціалу в модельній системі на часовому кроку 

T=300. 

На Рис.3.5. показано формування і зміна з часом об’ємного заряду в шарі. 

Можна бачити, що вже на десятому кроку починає створюватися хмара 

об’ємного заряду и з плином часу щільність його збільшується, та досягає 

максимального значення на вісі системи. При цьому приблизно на 200 кроку 

(через час порядку 5*10-6 сек.) в системі встановлюється динамічна рівновага: 

частина іонів залишає об’єм, а на зміну їм приходять інші іони, при цьому 

потенціал достягає максимального значення, яке подальше практично не 

змінюється. Характер руху іонів не змінюється з часом і, в цьому випадку, 

практично все частинки йдуть з об’єму поздовж вісі Z, що підтверджує зроблене 

раніш спрощення, яке ми використовували для одержання аналітичного розв’язку 

та оцінок.  
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Рис. 3.5. Траєкторії  іонів та формування хмари просторового заряду на різних 

кроках з часу: 1–T=30, 2–Т=100, 3–Т=200, 4-Т = 300 

Захвату частинок тут практично не відбувається і ми маймо, по суті, діло з 

динамічним шаром об’ємного заряду, у якому всі частинки з часом змінюються. 

Причому, надходять вони в шар з зовнішнього радіуса, а залишають його вздовж 

вісі Z. Тобто, створений об’ємний заряд в стані відхилити частинки, які надходять 

в хмару, на кут більш ніж 90 градусів, та заставити їх вийти із об’єму. 
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На Рис. 3.6. показано розподіл просторового заряду в шарі на різних кроках 

по часу: T=100, 150, 200. Зауважимо, що на рисунку показано тільки ділянки де 

густина частинок перевищує 0.1*108 см-3, все, що менше, вважається за нульовий 

рівень. В розрахунках отримана густина іонів досягала значень 0.1·1010 — 

2.7·1010 cм-3, що знаходиться у згоді з нашими теоретичними оцінками, які були 

зроблено раніше (див. вище (3.9)). Можна бачити, що встановленого розподілу 

об’ємного заряду не існує  — положення максимуму змінюються між 

розташуванням на вісі та двома максимумами ближче до аноду. Скоріш за все, це 

пов’язано з спрощеннями, які були закладені в чисельній моделі. А саме, що всі 

іони рухаються з однаковими швидкостями і ці швидкості направлено по нормалі 

к поверхні циліндра. А також не враховувалось наявність магнітного поля, яке 

теж може оказувати дію на іони.  

На Рис. 3.7. представлено просторовий розподіл потенціалу на часовому 

кроку T = 300 в площині Z = 0.  

Таким чином, побудована спрощена чисельна модель накопичення 

позитивного просторового заряду в умовах розподілення зон генерації 

позитивного заряду та його накопичення, яка заснована на методі “частинка в 

комірці” і використовує схему кінцевих різностей та метод послідовної релаксації 

з метою прискорення збігання результату. Початковий чисельний експеримент 

показав, що запропонована модель дозволяє моделювати процеси формування 

хмари об’ємного заряду в об’ємі системи. Іони, які створюють хмару з часом 

йдуть з нього вздовж вісі системи, а на зміну їм приходять нові з зовнішньої 

межи системи. З аналізу одержаних результатів можна зробити висновок, що 

практично всі частинки йдуть з об’єму вздовж вісі Z, що знаходиться в згоді з 

нашими спрощеннями, для раніш зроблених аналітичних оцінок. 
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Рис. 3.6. Розподіл просторового заряду на різних кроках по часу:   

  1 – T = 100, 2 – Т = 150, 3 – Т = 200 
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Рис.3.7. Просторовий розподіл потенціалу в модельній системі на площині Z = 0 

Запропонована модель не дає стаціонарного розподілу заряду — 

встановлюється динамічна рівновага. Положення максимуму просторового 

заряду змінюються від розташування на вісі до появи двох максимумів ближче к 

аноду и потім знов к формуванню одного на вісі. Однак, цей результат  може 

бути пов’язано з спрощеннями, які закладено в моделі, оскільки, приймалось, що 

всі іони рухаються з однаковими швидкостями і перпендикулярно до вісі. Крім 

того, не враховувалось наявність в об’ємі магнітного поля і вторинних електронів. 

Для коректного опису системи необхідно врахувати вплив магнітного поля на рух 

іонів та формування позитивного об’ємного заряду, а також осциляції іонів по 

радіусу, а для цього створити необхідні алгоритми моделювання магнітного поля 

в системі та врахувати розподіл іонів по швидкостям та кутовий розподіл.  

3.4.3.  ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ДІЇ ЗОВНІШНЬОГО 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ. 

Будемо враховувати, що рух іонів відбувається в магнітному полі. Згідно з 

експериментальними даними, амплітуда магнітного поля на вісі системи близька 
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до 0. Біля каналу генерації, на максимальному радіусі області моделювання, вона 

складає вже порядки 0.07 Т. Поле, таким чином, неоднорідне з мінімумом 

амплітуди на вісі. Воно ізолює електрони на периферії об’єму і не дозволяє їм 

вільно рухатися до вісі системи.  

Почнемо модельні експерименти з магнітним полем відносно простої 

конфігурації. Для його опису будемо користуватися інтерполяцією коефіцієнтів 

Лагранжа: 
=

=
3

0

)()(
i

i ifLxf , які розраховуються згідно формулі [3.27]: 
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Екстраполяцію значень магнітного поля на двовимірну поверхню у 

циліндричних координатах, знайдемо з допомогою наступних формул: 
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де у якості похідних можна взяти наступні величини:  

z

B
B




  и 

z

B
B




                   (3.46)  

Перехід від фізичних координат (r, z) к логічним ((i, i1, j, j1)) здійснюється 

методом лінійної інтерполяції (див. Рис. 3.8) [3.27]. З чотирьох значень для 

кожної компоненти (Br, Bz), які розраховуються в найближчих вузлах сітки біля 

точки (r, z), два значення інтерполюються: 

 

Рис. 3.8. Схема лінійної інтерполяції. 
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і в залежності від радіального положення точки (r) розраховується остаточне 

значення магнітного потоку Bz : 
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Аналогічно, розраховується і значення Br: 

),1(*
)()1(

),(*
)()1(

)1(
1 jiB

iziz

zz
jiB

iziz

ziz
B r

i
rr

−

−
+

−

−
=                

)1,1(*
)()1(

)(
)1,(*

)()1(

)1(
2 jiB

iziz

izz
iB

iziz

ziz
B rrr

−

−
+

−

−
=   (3.50) 

Остаточне для Br: 
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Таким чином, розподіл магнітного поля в системі в площині (r,z) має вигляд, 

подібний до того, який показано на Рис. 3.9. 

 

Рис.3.9. Вид силових ліній модельного магнітного поля. 
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На основі чисельної моделі, яка описана вище, з урахуванням тепер і 

магнітного поля, виконаємо нові розрахунки. Модельний об’єм — це циліндр з 

наступними розмірами: діаметр 80 мм та висота 10 мм. Відповідно до умов 

експерименту вважалось, що хмара просторового заряду формується 

однозарядними іонами аргону (Ar+), загальний струм пучка яких порядку 20 мА, 

потенціал на аноді при розрахунках задавався від 1 до 3 кВ. В розрахунках 

вважалось, що іони мають енергію від 0 до εмах  і функція розподілу по енергії має 

вигляд [3.28, 3.29]: 

−−


 2/)(exp(
2

1
~)( 2

0N     (3.52) 

де ε0 = εмах/2 , а <ε>  - середня енергія частинок. Крім того, вважалось, що іони 

рухаються з кутовим розкидом, який відповідає закону косинусів [3.30]: 

)cos()0(/)(  NN      (3.53) 

тут позначено: 

         N(θ) – кількість іонів, яки вилітають під кутом θ, де кут θ лежить в площині 

(r, z);  

N(0) –амплітуда кутового розподілу іонів. 

Початкові кути для напрямків швидкості іонів знаходились в інтервалах від 85 до 

95 та від  -85 до -95 градусів до вісі.  

Результати моделювання з урахуванням магнітного поля методом “частинок 

в комірці” представлено на Рис. 3.10.-3.13. На Рис. 3.10. представлено розподіл 

потенціалу в початковий момент час, який розраховано для анодного потенціалу 

1,2 кВ. Характер руху на початкових кроках по часу одинаків для різних εмах. На 

перших кроках по часу частинки рухаються в напрямку вісі системи. Однак, 

магнітне поле, суттєве в каналі, не дозволяє іонам рухатися відразу на вісь 

системи. Тому, на перших кроках частинки збираються у двох максимумах, 

розташованих поблизу до стінок. На наступних кроках (після запуску “нових 

частинок”) збільшується власне електричне поле об’ємного заряду і воно починає 
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виштовхувати частину іонів у напрямку вісі системи. З плином часу 

встановлюються два максимуму на розстані приблизно 20-25 мм від вісі системи 

и на наступних часових кроках вони поступово зближуються. 
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Рис. 3.10. Розподіл потенціалу на різних кроках по часу чисельного експерименту, 

потенціал аноду 1,2 кВ (центр системи в точці r = 4.5 см).  Кроки з часу:  а) ΔТ = 20; 

б) ΔТ = 50; в) ΔТ = 120 

Стаціонарний розподіл потенціалу залежить вже от енергії та струму пучка. 

На Рис. 3.11. показано стабільний розподіл потенціалу для різних діапазонів 

енергій та різних струмів. Можна бачити, що максимальне значення потенціалу 

не сильно змінюється зі зміною енергії іонів, але помітно залежить від струму 

пучка. Зате, просторовий розподіл потенціалу змінюється з поширенням межи 

можливих енергій іонів в пучку та появою високо енергійних іонів. Коли енергія 

іонів обмежена максимумом  в 1 кеВ, чітко видно існування двох максимумів 

потенціалу на розстані приблизно 15 мм від вісі системи.  
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Рис. 3.11. Усталений розподіл потенціалу для різних параметрів обчислювань. а) 

енергія(Е) ~  0-1 кеВ і струм  I = 20 мА, ΔТ = 350; б) E~ 0-3 кеВ, I = 20 мА, ΔТ = 250; 

в) E~0-3 кеВ, I = 4 0 мА, ΔТ = 250; (центру системи відповідає r  = 4.5 см) 

Якщо максимальна  енергія зростає до 2 кеВ і більш, максимуми зливаються 

в один у центрі на вісі системи. Відмітимо, що для більш широких меж варіації 
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енергії та великих струмів динамічна рівновага встановлюється швидше (вже за 

200-250 кроків за часом), тоді як для менших струмів потрібно більший час 

розрахунку (більш ніж 300 кроків). Це схематично можна пояснити наступними 

причинами. Середня енергія “нових частинок”, які потрапляють в об’єм на 

кожному кроку ΔТ, менш максимуму потенціалу. Тому більша частина частинок 

гальмується на максимумі потенціалу і лише незначна частина може пройти 

потенціальний бар’єр і долетіти до вісі системи. Відповідно, у частинок 

максимальна енергія буде там, де значення потенціалу мінімально і, навпаки, 

мінімальна там, де потенціал максимальний. 

Отже, більшу частину часу майже всі частини будуть знаходитись біля вісі 

системи, формуючи хмару з порожнечею на вісі. Однак, зі збільшенням 

максимальної енергії, збільшується і різниця між енергією, необхідної для 

подолання максимуму потенціалу і максимальною існуючою в системі енергією у 

частинок.  Відповідно, в середині навколо вісі виявиться значна кількість 

частинок з малою енергією. На Рис. 3.12 показано електричне поле в системі з 

εмах = 3 кеВ, з якого видно, що поблизу вісі в такий системі електричне поле 

близько до 0.  
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Рис. 3.12. Електричне поле в системі с εмах = 3 кэВ.(розрахунок для іонів аргону - 

Ar+ 

Завдяки збільшенню повільних частинок на вісі, середина кільця буде 

заповнюватися, провал потенціалу зменшиться до створення одного максимуму 

навколо вісі.  На Рис. 3.13 показано результати розрахунків для пучка зі струмом 

20 мА та розкидом енергій 0 ÷ 1 кеВ, а також данні, отримані експериментально. 

Видно, що якісно результати розрахунків співпадають з результатами 

експерименту. Електричне поле (як можна бачити з  Рис. 3.13 а) може досягати 

500 В/см, що також находиться в  згоді з результатами лабораторного 

експерименту. Таке поле повністю достатньо для керування пучками електронів і 

негативно заряджених іонів. На Рис. 3.13б) представлено розподіл потенціалу в 

площині (r, z).  
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Рис. 3.13 Результати чисельного експерименту з іонами аргону (Ar+). I = 20 mA, 

E~0÷1 keV, а) електричне поле, ΔТ = 350; б) розподіл потенціалу, ΔТ =250. Центру 

системи відповідає  r = 4,5 см,  z = 1 см. 

Зрівняння з експериментом демонструє якісну згоду, хоча розрахунок дає 

положення максимумів розташованих далі від вісі системи чим отримано 

експериментально. Такі розходження можна пояснити кількома факторами. По-

перше, розрахунки виконувались з модельним магнітним полем, тому у  

подальших  розрахунках необхідно врахувати реальну топографію магнітного 

поля. По-друге, в розрахунках вважалось, що потенціал на виході з каналу 

генерації позитивних іонів дорівнює нулю. Тоді як насправді, він не фіксований і 

залежить від параметрів системи, зокрема від енергії іонів, і може досягати 
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значень порядки 200 В. Саме такі значення фіксуються в деяких експериментах. 

Крім того, з метою зменшити тривалість розрахунків, було обрано сітку з 

постійним та досить великим кроком, а задля спрощення моделювання для 

кутового розкиду напрямку руху було обрано закон косинусів. Перехід до сітки зі 

змінним кроком – більш дрібним в області навколо вісі системи, а також більш 

реальний кутовий розкид сприяє більш коректному опису поведінки системи. Так 

на Рис. 3.14 показано приклад результату розрахунку розподілу потенціалу для 

сітки з більш дрібним просторовим кроком в області навколо вісі. Можна бачити, 

що дійсно максимуми знаходяться ближче один до одного у цьому випадку, хоча 

їх розташування і в цьому випадку не зовсім співпадає з отриманими 

експериментальними даними [3.31] (дивись Рис. 3.15) 

 

Рис. 3.14 Розрахунок розподілу потенціалу для більш дрібного кроку по простору 
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Рис. 3.15. Розподіл потенціалу в об’ємі  плазмового устрою при тиску 5·10-5  Торр, 

розрядна напруга 700 В (білі лінії – лінії магнітного поля, чорні – еквіпотенціальні 

лінії електричного поля)  

Таким чином, розрахунки показали, що для іонів аргону з енергіями до 2 кеВ 

в розподілі потенціалу чітко видно існування двох максимумів на розстані 

приблизно 15 мм від вісі системи. Зі збільшенням енергії понад 2 кеВ, вони 

зміщуються до вісі системи до повного злиття. Відмітимо, що існування двох 

максимумів при цих умовах, спостерігається і в експерименті, як це можна 

бачити з Рис. 3.15, де приведено експериментально отриманні розподіли 

потенціалу в лінзі. Двогорбий розподіл потенціалу спостерігається на 

експерименті, горби формуються в параксіальній області. Максимуми 

плаваючого потенціалу спостерігаються в кільцевій області навколо вісі і 

вказують на вплив моментних аберацій на динаміку збіжності пучку позитивних  

іонів. 

Існування двох максимумів може бути пов’язано з впливом магнітного поля 

на рух іонів і появою геометричних аберацій. Це опосередковано 

підтверджується і результатами розрахунків, а саме: збільшення енергії іонів 

призводить до появи одного максимуму в розподілі потенціалу. Дійсно, 

зрозуміло, що збільшення енергії іонів зменшує вплив магнітного поля на 

траєкторії руху іонів в об’ємі лінзи і, відповідно, зменшує вплив геометричних 

аберацій на накопичення заряду в хмарі. Цей висновок можна також підтвердити, 

якщо замінити робочий газ аргон на більш важкий, наприклад, ксенон, що 

показано у наступному підрозділі. 

3.4.4.  РОЗРАХУНКИ  ДЛЯ  ВАЖКИХ  ІОНІВ (Xе+) 

Вище ми моделювали накопичення іонів аргону у хмарі позитивного заряду. 

Розрахунки показали, що як і в експерименті, для іонів аргону з енергіями до 2 

кеВ в розподілі потенціалу чітко видно існування двох максимумів на розстані 
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приблизно 15 мм від вісі системи. Зі збільшенням енергії понад 2 кеВ, вони 

зміщуються до вісі системи до повного злиття. Тобто збільшення енергії іонів 

зменшує вплив магнітного поля в об’ємі лінзи на траєкторію руху іонів і, 

відповідно, вплив моментних аберацій на накопичення заряду в хмарі. Другим 

варіантом зменшення впливу магнітного поля є збільшення маси частинок. Для 

дослідження ситуації з цього боку, ми вибрали іони Xe+.  Як і раніше 

розглядалися пучки іонів з максимальною енергією до 2 кеВ та загальним 

струмом до 20 мА, які рухаються в модельному магнітному полі (див. вище). 

Розрахункова область представляла собою циліндр діаметром 80 мм і 

висотою  20 мм. Функція розподілу іонів по енергіям в пучку взята у вигляді (3.47) 

Також відомо з експерименту, що кутовий розподіл вилиту іонів з зони генерації 

достатньо вузький. Візьмемо його у межах 30 градусів від радіального напрямку. 

Ми вважали, що енергія іонів рівномірно розподілена в інтервалі від 0 до 10 еВ 

[3.31, 3.32]. Початкові данні для кожної частинки розігрувалися з допомогою 

датчиків випадкових чисел. 

Результати моделювання з пучками іонів Xe+  та Ar+ з енергією до 1.2 кеВ 

представлено на Рис. 3.16 Зрівняння для іонів Ar+ Xe+ на Рис. 3.16 показує, що 

при однакових умовах положення максимуму потенціалу суттєво залежить від 

маси накопичених частинок. Максимум розподілу потенціалу для іонів Xe 

лежить безпосередньо на вісі. Це можна пояснити зменшенням впливу 

моментних аберацій на динаміку важких іонів. Відмітимо також, що 

використання більш важких іонів приводить також до збільшення максимуму 

потенціалу. Таким чином, моделювання показало, що більш важки частинки 

будуть формувати хмару просторового заряду без провалу навколо вісі симетрії 

системи, та з більшим максимумом потенціалу на вісі системи. 
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Рис. 3.16. Розподіл  потенціалу в об’ємі плазмової лінзи, коли просторовий заряд 

створюється  пучком іонів аргону (Ar+)  та ксенону (Хе+).  Максимальна енергія  

іонів 1,2 кеВ. Загальний струм пучка 20 мА.  

Зрозуміло, що з точки зору зменшення впливу моментних аберацій на 

фокусування негативно заряджених частинок, використання більш важких 

інертних газів виглядає більш привабливим. Хмара просторового заряду з таких 

іонів відчуває менший вплив з боку існуючого магнітного поля і є більш 

стабільною. В той же час, ціна важких інертних газів на кілько порядків вище ніж 

ціна аргону. Така ситуація виводить на перший план не заміну газу, а зменшення 

до нуля розсіяного магнітного поля в об’ємі накопичення просторового заряду і 

транспортування пучків негативно заряджених частинок, в тому числі і 

електронів. 

На основі цих даних було створено нову модель лінзи (див. Рис. 3.17) з 

оптимізованим магнітним полем, що дозволило отримати одногорбий розподіл 
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потенціалу в утвореній хмарі, замість двогорбого (див. Рис. 3.18), що в свою 

чергу має покращити фокусові властивості лінзи [3.32]. 

 

Рис. 3.17. Схема плазмової лінзи з початковою(ліворуч) та оптимізованою 

(праворуч)  конфігурацією магнітного поля. 1- катод, 2- анод, 3 – система 

постійних магнітів   

 

Рис. 3.18. Розподіл потенціалу у хмарі просторового заряду для старої (ліворуч) та 

нової (праворуч) конфігурації магнітного поля 

3.5.  ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

Таким чином, була побудована теоретична модель формування динамічної 

хмари позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації 

позитивного заряду і його накопичення. Було зроблено аналітичні розрахунки і 

одержано оцінки і спрощені розв’язки. Модель базується на фундаментальній 

плазмооптичній ідеї – використання магнітній ізоляції електронів і 
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незамагніченості іонів для формування контрольованої стійкої хмари 

позитивного просторового заряду.  

Побудована чисельна модель створення хмари просторового заряду. 

Проведені чисельні експерименти показали можливість формування стійкої 

динамічної хмари позитивного просторового заряду на вісі системи. Створений 

об’ємний заряд в стані відхилити частинки, які надходять в хмару, на кут більш 

90 градусів, і заставити їх вийти із об’єму. Крім того, з часом із хмари уходять і 

частинки, які її створили, а на зміну їм приходять інші. Відхід іонів відбувається 

повздовж вісі обертальної симетрії системи, тоді як надходження нових частинок 

відбувається з зовнішніх радіусів. З аналізу отриманих результатів можна 

зробити висновок, що практично всі частинки йдуть з об’єму вдовж вісі Z, що 

знаходиться в згоді с тими допусками, які ми зробили для аналітичного аналізу. В 

запропонованій моделі встановлюється динамічна рівновага. Положення 

максимуму потенціалу в системі може змінюватися: від одного максимуму на вісі 

системи до двох максимумів на деякій розстані від вісі, в залежності від енергії 

пучка та його струму.  

Отримані в розрахунках значення електричного поля досягають 600 В/см, 

що дозволяє говорити про можливість керування пучками негативних частинок з 

допомогою такої лінзи. Розрахована густина хмари просторового заряду складає 

1010 cм-3 и більш, що також відповідає раніш одержаним аналітичними методами 

оцінкам. Спостерігається якісний збіг чисельних результатів і натурного 

експерименту.  

Чисельно отримані значення та розподіли електричного поля відповідають 

експериментальним даним і демонструють можливі шляхи оптимізації лінзи. 

Зокрема, чисельна модель накопичення іонів в динамічній хмарі позитивного 

просторового заряду в умовах розподілення зон генерації позитивного заряду і 

його накопичення, з урахуванням існування в лінзі магнітного поля і варіації 

енергії іонів, які генеруються в розряді, показує необхідність в зменшенні 
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величини магнітного поля в області транспортування електронного пучку, або 

пучку негативно заряджених іонів. 

Розрахунки показують, що оптична сила запропонованої лінзи достатня для 

ефективного керування пучками електронів великого діаметра зі струмами в 

сотні міліампер і середньою енергією 10-100 кеВ. Одержані результати добре 

узгоджуються з результатами експериментальних даних. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Вперше  побудована теоретична модель формування динамічної хмари 

позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації позитивного 

заряду і його накопичення. 

2. На підставі спрощеної гідродинамічної моделі одержано аналітичні 

розв’язки, та отримано оцінки щільності просторового заряду хмари, та 

напруженості електричного поля, на основі яких зроблено висновки об 

ефективності лінзи з позитивним просторовим зарядом для керування пучками 

негативно заряджених частинок. 

3. Побудована чисельна модель створення хмари просторового заряду, на 

підставі якої зроблено розрахунки, які показують можливість існування хмари 

просторового позитивного заряду та можливість ефективного фокусування 

пучків негативно заряджених  частинок, як іонів так і електронів. 

4. Результати моделювання показали, що максимальне значення та 

просторовий розподіл потенціалу в хмарі суттєво залежить від струму пучку, 

енергії та маси іонів, які створюють хмару просторового заряду. 

5. Отримано умови оптимізації лінзи просторового заряду, на основі яких 

побудовано оптимізовану лінзу позитивного просторового заряду здатну 

ефективно керувати пучками електронів та негативно заряджених іонів.  
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РОЗДіЛ 4. КЕРУВАННЯ ПУЧКАМИ НЕГАТИВНО 

ЗАРЯДЖЕННИХ ЧАСТИНОК ПЛАЗМОВОЮ ЛІНЗОЮ З 

ПОЗИТИВНИМ ПРОСТОРОВИМ ЗАРЯДОМ. 

ВСТУП 

Сильнострумові пучки заряджених часток і квазінейтральні потоки плазми 

знаходять широке застосування в дослідженнях з термоядерного синтезу, 

прискорювачах заряджених часток, електромагнітних сепараторах ізотопів, 

плазмових технологіях одержання нових матеріалів і покриттів та 

нанотехнологіях. Для багатьох важливих застосувань потрібні інтенсивні пучки 

саме існування і транспорт яких неможливі без компенсації їх об'ємного заряду. 

Традиційні системи керування такими пучками або енерговитратні, як магнітні 

лінзи, або дуже дорогі, як системи на напівпровідниках. Більш того, необхідність 

створення плазмового середовища, яке компенсує об’ємний заряд 

сильнострумових пучків важких металевих іонів, надзвичайно ускладнює, а 

деколи робить неможливим використання традиційних вакуумних систем іонної 

оптики для формування, фокусування та керування такими пучками. Тому 

запропоновані і спроектовані ефективні сильнострумові лінзи для фокусування 

пучків позитивних іонів [4.1] виглядають дуже привабливо, оскільки вони 

достатньо прості конструктивно, дешеві та завдяки принципам плазмооптиці 

забезпечують ефективне керування такими пучками і майже не мають прийнятної 

альтернативи. Так, проведені експерименти з широко апертурними пучками 

важких іонів металів середніх енергій, які отримують в вакуумно-дуговому 

розряді [4.2-4.4] продемонстрували високу ефективність використання 

електростатичних плазмових лінз для фокусування таких пучків. В цих 

експериментах щільність струму пучка іонів меді збільшувалась до 20 разів і 

досягала 170 мА/см2 [4.3]. Відмітимо також, що фокусуючи властивості таких 

лінз не залежать від заряду пучка, що відкриває можливість керування Мев-ними 
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пучками багатозарядних іонів з допомогою достатньо низької напруги (порядку 

10 ÷ 20 кеВ) на фіксуючих електродах плазмової лінзи. Ефективність 

використання плазмо-оптичних лінз для керування такими пучками була 

продемонстрована в багатьох експериментах [4.5-4.7].  

В останні роки зріс інтерес і до керування пучками електронів та негативно 

заряджених іонів, їх використання поширюється у сучасних фундаментальних 

дослідженнях, а також, і у сучасних прикладних технологіях. Проте, працювати з 

пучками негативних часток, насамперед іонів, дещо складніше, ніж з 

позитивними іонами. На початку нового сторіччя була запропонована і 

досліджена лінза з електростатичною ізоляцією електронів для фокусування 

негативних пучків іонів [4.8-4.10]. Вона конструктивно проста, проте, досягти 

великих фокусуючих електричних полів, формуючи позитивний просторовий 

заряд у такий спосіб, складно [4.11]. Пізніше було запропоновано інший 

оригінальний пристрій нового типу, який базується на ідеї магнітної ізоляції 

електронів і еквіпотенціалізації силових ліній магнітного поля та ідеї розділення 

зон генерації заряду та його накопичення [4.12–4.14]. Запропоновані плазмо-

оптичні прилади нового покоління відкривають нові можливості, а саме: 

керування не лише пучками позитивних іонів, але і пучками негативно 

заряджених частинок: електронів та від’ємне заряджених іонів. Принциповим для 

створення ефективного пристрою придатного до фокусування інтенсивних пучків 

негативних часток є з’ясування можливості створення без абераційних об’ємних 

макроскопічних електричних полів у широкому діапазоні параметрів та 

визначення їх граничних величин. 

Зміст цього розділу відображено у роботах [ 8, 9, 28, 32, 35-39]. 
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4.1. ФОКУСУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПУЧКА ЕЛЕКТРОНІВ 

ПЛАЗМОВОЮ ЛІНЗОЮ ПРОСТОРОВОГО ЗАРЯДУ  

У Главі 3 дисертації ми розглядали процес створення хмари позитивного 

заряду, розрахунки показали, що можливо створити такий об’ємний заряд, 

електричне поле якого може досягати за певних експериментальних умов 600 

В/см. Таке поле здатне керувати пучками негативних іонів та електронів.  Вище 

ми розглядали переважно процеси формування об'ємного заряду у 

запропонованій плазмовій лінзі. Була запропонована модель накопичення заряду 

на вісі плазмової лінзи та створення хмари позитивного заряду на вісі системи 

[4.12-4.14]. Виконані теоретичні та чисельні дослідження дозволили побудувати 

самоузгоджену модель, що враховує головні фізичні чинники об'єкта та якісно 

узгоджується з експериментом. На основі РІС-методу (частинка у комірці) 

розроблено комп’ютерний код для розрахунку розподілу потенціалу та 

електричного поля хмарини позитивного заряду. Отримані, на основі розрахунків, 

оцінки електричного поля хмари дозволяли стверджувати о можливості 

фокусування пучків негативно заряджених частинок плазмовою лінзою 

позитивного просторового заряду. Наступним кроком стає моделювання впливу 

хмари об’ємного  заряду запропонованої плазмової лінзи на пучки від’ємне 

заряджених часток та її здатність керувати та фокусувати пучки електронів та 

від’ємне заряджених іонів. 

4.1.1 ФОКУСУВАННЯ МАГНІТНОЮ ТА ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОЮ ЛІНЗОЮ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ 

Будемо розглядати електронний пучок радіусом 3 см, який входить до лінзи 

паралельно вісі. Лінза, яка має розміри – радіус 4 см та довжину 10 мм, 

розташована на початку області розрахунку. А розміри розрахункового боксу 

будемо ураховувати у межах довжиною від 20 до 100 см та радіусом до 4.5 см. 

Енергія пучка від 5 до 20 кеВ, поперечна енергія часток 0.1 кеВ, струм – від 100 
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до 300 мА. Почнемо розгляд з окремих випадків –  магнітної (UL=0) та чисто 

електростатичної (H=0) лінз. Як перший, так і другий випадки є граничними для 

досліджуваного об'єкта. Як вже зазначалося вище, магнітна лінза реалізується за 

рахунок розсіяного магнітного поля, що завжди присутнє у реалізованій системі. 

Чисто електростатична лінза наразі не реалізована але є бажаним результатом 

усієї роботи.  

Траєкторію часток будемо розраховувати із рівняння Лоренцу: 
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    (4.1) 

де me, e, ve  – маса, заряд та швидкість електронів відповідно; B, E  –  магнітне та 

електричне поля. В найбільш загальному випадку сильнострумового пучку треба 

також враховувати об'ємний заряд та власне магнітне поле пучка: 

r

j
B r0=      (4.2) 

де j – густина струму, μ0, μk – магнітна проникність. Таким чином, магнітне поле в 

системі треба вираховувати як суму зовнішнього В0 та власного магнітного поля 

пучка, що його створює густина струму j, аналогічно, електричне поле, як суму 

зовнішнього поля, що його створює об'ємний заряд лінзи, та поля кулонівських 

сил розштовхування, що діють в пучку.  

Сукупність траєкторій заряджених часток розраховується в залежності від 

положення окремої частки, її початкової енергії та кута вильоту, що визначає 

орієнтацію вектору початкової швидкості. Для розрахунку пучка частинок, ми 

можемо використовувати для розв'язку рівняння (4.1) пряме інтегрування: 

 −+−= dtBvBvCvECv yzzyxxx )( 21 ,     

 −+−= dtBvBvCvECv zxxzyyy )( 21 ,             (4.3) 

dtBvBvCvECv xyyxzzz )( 21 −+−=  ,     

тут позначено:  
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де c – швидкість світла. 

Враховуючи, що наша розрахункова область вісі-симетрична і що  спочатку 

ми будемо розглядати стаціонарний випадок, вважаючи електричне поле, яке 

створене просторовим зарядом хмари лінзи, зовнішнім та постійним, 

моделювання електронного пучка можна здійснювати методом трубок струму 

довільної ширини з центральною траєкторією, що дозволить значно скоротити 

час розрахунку [4.15, 4.16]. Форму траєкторій в електромагнітному полі будемо 

розраховувати з використанням схеми Boris [4.17, 4.18].  

Густину об'ємного заряду знайдемо з рівняння неперервності: 

0)( = eevdiv       (4.5) 

Будемо використовувати ітераційні методи з релаксацією об'ємного заряду та 

магнітного поля для знаходження самоузгодженого рішення: 

( ) ( )  1ˆ  ,1ˆ
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    (4.6) 

де k – номер ітерації, ωk – параметр релаксації,
kk B̂,ˆ


 - густина та магнітне поле 

визначені з вирахуваних характеристик трубок струму: 

 ρ0=0, 
0B


=0.      (4.7) 

Як перше наближення, розглянемо пучок лише у зовнішньому магнітному 

полі (за відсутності електричного потенціалу на лінзі), а потім лише у 

зовнішньому електричному полі (без зовнішнього магнітного поля). Результати 

моделювання проходження електронного пучку з енергією 5 кеВ (поперечною 

енергією до 100 еВ) та струмом 100 мА крізь магнітну лінзу в залежності від 

величини зовнішнього магнітного поля представлено на Рис. 4.1. Можна бачити, 

що зі збільшенням магнітного поля фокусна відстань зменшується, причому при 

збільшенні поля у 1.5 рази фокусна відстань зменшується більш ніж у 2 рази, 

тобто залежність не лінійна, а швидше квадратична.  
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Рис. 4.1. Фокусування електронного пучка магнітною лінзою з різною величиною 

магнітного поля: а) 0.0064Т, б) 0.01Т, в) 0.0148Т. Струм 100 мА, енергія пучка 5 кеВ. 

На Рис. 4.2 представлено розраховані траєкторії для електронного пучка з 

тими ж самими параметрами у випадку суто електростатичної лінзи без 

врахування зовнішнього магнітного поля та власного магнітного поля пучка, для  

різних потенціалів на електродах лінзі.  

а) 

б) 

в) 
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Рис. 4.2.  Фокусування електронного пучка електростатичною лінзою з різними 

потенціалом на аноді лінзи: а) 1кВ, б) 2кВ, в) 3кВ. Струм пучка 100 мА, енергія 

пучка — 5 кеВ 

При розрахунку також не враховано власний об'ємний заряд пучка. 

Електричне поле, яке фокусує пучок, будемо розраховувати з попереднє 

отриманого розподілу потенціалу, який має форму дзвону й максимальний 

потенціал відповідає нашим попереднім розрахункам зробленим для лінзи 

просторового заряду (приклади яких наведено у Главі 3, зокрема на Рис. 3.8). 

Параметри пучка взяті ті ж самі, що і у випадку магнітної лінзи. Видно, що 

збільшення потенціалу на лінзі також супроводжується зменшенням фокусної 

в) 

б) 

а) 
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відстані, але змінюється воно не так швидко, як у випадку тільки магнітної лінзи 

при зміні величини магнітного поля, а майже лінійно. 

Тобто, ці модельні експерименти демонструють що обернена фокусна 

відстань магнітної лінзи квадратично залежить від величини магнітного поля і 

тому, вже при незначних магнітних полях фокусна відстань досить коротка для 

електронних пучків. Обернена фокусна відстань електростатичної лінзи лінійно 

пропорційна прикладеному анодному потенціалу. І для потенціалів, що доступні 

експериментально, достатньо велика у порівнянні з такою для магнітної лінзи. 

Узагальнений результат за результатами розрахунків представлено на Рис 4.3. 

Можна бачити, що існує деяке максимальне магнітне поле Вmax, при якому 

фокусна відстань для магнітної лінзи співпадає з фокусною відстанню для 

електростатичної лінзи. Таким чином, для виявлення ефекту фокусуючої дії 

просторового заряду магнітне поле має бути менш, ніж Вмах. 

 

Рис. 4.3. Оптична сила магнітної (зелена крива) та електростатичної лінз (червона 

лінія) 

Східні результати ми отримаємо, якщо  оцінимо фокусні відстані для 

магнітної та електростатичної лінз із існуючих літературних джерел. Так, для 

магнітної лінзи фокусну відстань можна знайти згідно формулі [4.19]: 
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тут Ub — енергія електронного пучку, H0 – магнітне поле у центрі лінзи. 

Фокальна довжина електростатичної лінзи з просторовим зарядом, згідно 

формулі [4.20] : 
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2
/1 = ,     (4.9) 

тут UL – напруга на лінзі у [В], R -  радіус лінзи у [cм], θ – геометричний параметр, 

який можна вважати порядку ~ 1.  І якщо ми розрахуємо за цими формулами 

фокусну відстань, то получимо значення близькі до отриманих при моделюванні. 

Тобто, можна бачити, що зі збільшенням потенціалу на лінзі фокусна відстань 

електростатичної лінзи зменшується згідно виразку 
L

el U
f 1~ . Для магнітної лінзи 

фокусна відстань зменшується зі збільшенням магнітного поля як 2
1~
B

fmag .  

 Таким чином, тільки для магнітного поля, яке задовольняє нерівності В < 

Вmax ефект електростатичної лінзи просторового заряду буде перевищувати ефект 

магнітної лінзи. Для всіх В > Вmax  магнітний фокус буде знаходитися раніш ніж 

електростатичний і ефект фокусування хмарою просторового заряду не буде 

відчуватися. Таким чином, для покращення фокусування електронного пучку, а 

також для уникнення впливу магнітного поля на рух іонів та геометричних 

аберацій, необхідно зменшити величину магнітного поля (менш ніж Вмах) вздовж 

вісі транспортування електронного пучка.  

4.1.2. ФОКУСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ ЛІНЗОЮ ПОЗИТИВНОГО 

ОБ’ЄМНОГО ЗАРЯДУ  

А. Розрахункова модель 

Розрахунок проходження пучка електронів крізь лінзу об’ємного заряду 

будемо виконувати у два етапи: на першому – будемо моделювати створення 
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хмари просторового заряду на вісі лінзи пучком іонів Ar+ (або для зрівняння 

Xe+), як це було описано вище у Главі 3 дисертації, а на другому – проходження 

пучку електронів крізь цю хмару з урахуванням постійного надходження до 

системи іонів Ar+ (Xe+), які відтворюють хмару. 

Самоузгоджена модель складається з рівнянь: 

Пуассона : 

 iinq−= 4 ,      (4.10) 

де φ – потенціал, ni , qi – концентрація та заряд іонів; 

руху іонів у схрещених полях: 
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де Mi, vi – маса та швидкість іонів, 
r

E 





−=  –електричне поле, що утворюються, 

B – магнітне поле; 

неперервності ⎯  

( )out inV div j S j =  ,      (4.12) 

де jin – густина струму на поверхні S, що збирає струм, jout густина струму, що 

виходить з циліндричного об'єму V. 

У моделі задіяне кінцево-різницеву техніку: рівняння Пуассона вирішується з 

використанням п'яти крапкової кінцево-різницевої схеми [4.21, 4.22]. На першому 

етапі вирішується рівняння Лапласу із заданими потенціалами на електродах 

лінзи, та знаходиться потенціали у вузлах сітки, після чого в об'єм запускають N 

нових частинок (відповідаючи іонам) із зарядом q та масою M, початкові енергії 

яких - 2/3Емакс ± δЕ, знаходяться у вузьких межах, та, з вузьким кутовим 

розподілом, з максимальним відхиленням, що не виходить за 10o від нормалі до 

поверхні циліндра. Для них вирішуються рівняння руху та після часу T , коли 

частинки з середньою енергією встигають дійти до вісі системи, по координатах 

всіх частинок методом «хмари в комірці» вираховується розподіл густини 

просторового заряду іонів. Після чого вирішується рівняння Пуассона, 
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знаходиться потенціал та розраховується електричне поле. Потім розраховується 

рух іонів у скоригованому електричному полі та додається нова група частинок. 

Процедуру повторюємо до одержання самоузгодженого рішення. З метою 

прискорення процесу сходження використовується метод послідовної релаксації 

(SOR) [4.23], згідно з яким, значення потенціалу в кожному вузлі сітки 

систематично перераховується відповідно до виразу: 

n

kjikji

n

kji ,,,,

1

,, )1( −+= +
   (4.13) 

де φn
i,j,k  – старе значення потенціалу; φn+1

i,j,k – нове; φi,j,k – поправка у вузлі (i,j,k) 

сітки, для вираховування якої використовують значення потенціалу в цій та 

сусідніх точках; α – параметр релаксації, який задовольняє діапазону 0< α <2, він 

може змінюватися в процесі розрахунку з метою поліпшення процесу збігання. 

Після кожного інтервалу часу T в об'єм додають N  “нових” частинок із зарядом 

q та масою M. Величини q, N, T зв'язані між собою співвідношенням: 

 SjTNq ii =/ .      (4.14)  

Рівняння руху розв'язують як для «нових» частинок, так і для тих, що вже 

знаходяться в об'ємі (з кроком по часові Tt  ). Ті частинки, які вже вийшли за 

межи розрахункового об’єму виключаються з розглядання. Після часу T  за 

координатами всіх часток методом «хмари в комірці» розраховується розподіл 

густини просторового заряду іонів. За розподілом сумарного об'ємного заряду 

),( rz  розраховується потенціал ),( rzU . Розрахунок триває поки похибка перестає 

перевищувати встановлене значення і в системі встановлюється динамічна 

рівновага. 

На другому етапі, під час розрахунку проходження крізь лінзу пучків від’ємне 

заряджених часток використовується змінене рівняння Пуассона,  у якому 

ураховується як існування хмари, яка створена позитивними іонами, так і пучка 

негативно заряджених частинок: 
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 =      (4.15) 

де ρ=( ρicl – ρib ), ρicl – густина хмари просторового заряду, ρib – густина пучка 

від’ємне заряджених часток, а  ε – діелектрична проникність. 

Крім того додаються рівняння руху для від’ємне заряджених часток пучка 

(іонів або електронів): 
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    (4.16) 

де mib, qib, vib ⎯ маса, заряд та швидкість часток пучка, відповідно та  

неперервності для від’ємне заряджених часток пучка: 

0)( =ibibvdiv


         (4.17)
 
 

Наша розрахункова область вісі-симетрична і ми розглянемо по-перше 

стаціонарний випадок, вважаючи електричне поле, що його створює об'ємний 

заряд іонів, стороннім. За таких умов, моделювання пучка заряджених часток, що 

проходять крізь хмару, можна робити методом трубок струму довільної ширини з 

центральною траєкторією. Форму траєкторій у електромагнітному полі будемо 

вираховувати за схемою Boris [4.17, 4.24]. Густина просторового заряду 

вираховується з рівняння неперервності. При цьому використовуються ітераційні 

методи з релаксацією [4.23, 4.24]: 
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1ˆ

−
−+=

k

ibk

k

ibk

k

ib     (4.18) 

де k – номер ітерації, ωk – параметр релаксації, ib
k̂ – густина, що її визначено з 

обчислених характеристик трубок струму,  ρ0 = 0. 

Задля досягнення самоузгодженого розв'язку виконуються повторні ітерації. 

Послідовно розв'язуючи рівняння Пуассона, руху та знаходячи на кожній ітерації 

розподіл просторового заряду, можна отримати самоузгоджений розв'язок із 

заданою точністю. Відносна помилка на полі розв'язку самоузгодженої задачі на 

n-й ітерації оцінюється за формулою: 
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)( minmax nnn

n
n

−


=      (4.19) 

де Δn – відносна помилка, nmax, nmin  – максимальне та мінімальне значення 

потенціалу на n-й ітерації. 

В. Результати чисельного моделювання фокусування електронних  пучків 

плазмовою лінзою об'ємного заряду за самоузгодженою моделлю 

Застосуємо створену модель задля розрахунку взаємодії електронних пучків з 

хмарою об’ємного заряду плазмової  лінзи.  

Розрахунковою областю є циліндр діаметром 10 см та довжиною до 100 см. 

Хмару просторового заряду створюють іони аргону, загальний струм пучка 

складає 20 мА, середня енергія в пучку 1.2 кеВ. Розподіл потенціалу у хмарі ми 

вже розраховували раніше і він має вигляд який подано на Рис. 4.4 а), тобто 

розподіл потенціалу є двогорбим. Розрахунок розподілу потенціалу для всього 

об'єму, що його займають лінза та хмара просторового заряду подано на Рис. 4.4 

б).  

 Будемо розглядати електронний пучок, радіусом 30 мм, струмом 200 мА, 

енергією 10 кеВ та з поперечною енергією ~0.5 еВ, який поступає на вхід лінзи. 

Початковий переріз пучка, що поступає у лінзу,  подано на Рис. 4.5 а).  З 

допомогою моделі, вказаної вище, розрахуємо траєкторії цього пучка при 

проходженні крізь лінзу з хмарою просторового заряду з урахуванням також дії 

магнітного поля. Магнітне поле відповідає експериментальному і досягає 100 

Гаус на вісі системи, що близько до значення Вmax (див. Рис. 4.3)  Конфігурація 

магнітного поля у лінзі показано на Рис. 4.5 б).  
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Рис. 4.4. Розподіл потенціалу у об'ємі плазмової лінзи та навколо: а) 

розподіл всередині лінзи, б) вся розрахункова область. 

                       а)                        

а) 

б) 
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    б) 

Рис. 4.5. Графічне представлення початкових умов розрахунку. а) - початковий 

переріз пучка; б) розподіл магнітного поля, що його використано у 

розрахунку 

Результати обчислення траєкторій проходження пучка показано на Рис. 4.6. 

Як було показано вище, для даного магнітного поля фокусна відстань практично 

таж сама як і для електростатичної лінзи. Це показують і розрахунки (див. Рис. 

4.6): для електронних пучків у заданому магнітному полі – електростатичний 

фокус лежить приблизно на тій же відстані до центральної площини лінзи, що і 

магнітний, і проходження пучка крізь магнітну лінзу майже не відрізняється від 

проходження пучка крізь лінзу з хмарою позитивного просторового заряду.  

 



 

 

169 

 

Рис. 4.6. Моделювання фокусування електронного пучка  а) в магнітній лінзі 

(UL=0); б) фокусування плазмовою лінзою просторового додатного заряду. 

Праворуч -  перетини пучку : а) початкового, б) у фокусі магнітному, с) у фокусі 

плазмової лінзи. 

Для зрівняння праворуч на Рис. 4.6. подано перерізі пучку:  початкового та 

після проходження крізь лінзи магнітну (а) та об’ємного заряду (б). Можна 

бачити, що перетини в обох випадках суттєво не відрізняються, хоча можна 

помітити, що у випадку дії лінзи просторового заряду, розходження пучку менш 

ніж у випадку лише магнітної лінзи. Але, повністю відокремити дію магнітного 

фокусування від електростатичного у цьому випадку неможливо. З розрахунків 

також можна бачити, що проходження пучка знижує потенціал в об'ємі лінзи від 

590В до 525В. Це можна пояснити тім, що при проходженні пучка частина іонів, 

а) 

б) 

а) 

б) 

с) 
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які створюють хмару, виноситься з пучком, і при цьому частково компенсує його 

просторовий заряд. 

Тобто, результати обчислення, як і оцінки для фокусів, показують, що для 

розподілення ефекту фокусування хмарою просторового заряду та ефекту 

фокусування магнітною лінзою, треба суттєво зменшити магнітне поле, або 

підвищити потенціал на лінзі. Це дозволяє зменшити оптичну силу магнітної 

лінзи та збільшити її для лінзи електростатичної. Крім того, для вдосконалення 

лінзи необхідно вдосконалити  і магнітну систему, оскільки провал потенціалу на 

вісі лінзи теж погіршує фокусування пучка. Змінити конфігурацію магнітного 

поля необхідно так, щоб магнітне поле на вісі системи було близько до нуля, тоді 

розподіл потенціалу хмари буде одногорбим і фокусувальні властивості лінзи 

суттєво покращаться.  

Відмітимо, що враховуючи ці розрахунки, конфігурація магнітної системи 

була змінена (див. Рис. 3.17, де представлено стара и нова магнітна система), що 

дозволило дійсно покращити фокусувальні властивості. Так на Рис. 4.7 

представлено розрахункові траєкторії для електронного пучка при проходженні 

скрізь лінзу з новою конфігурацією магнітного поля в залежності від величини 

магнітного поля. З результатів видно, що для відокремлення фокусу 

електростатичної лінзи від магнітної, магнітне поле має бути знижено вдвічі (до 

50 Гс). 

З метою прояснення впливу значення потенціалу на розряді джерела лінзи та 

струму пучка на фокусування хмарою просторового заряду в межах створеної 

самоузгодженої моделі, а також для виразного відокремлення магнітного фокусу 

від електростатичного було виконано наступні чисельні експерименти. Енергія 

іонів аргону була підвищена до значення 2.4 кеВ, а магнітне поле знижено 

приблизно в 2 рази, так щоб магнітний фокус напевно знаходився позаду 

електростатичного. 
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Рис. 4.7. Розрахункові траєкторії електронного пучку при проходженні крізь лінзу 

з новою конфігурацією магнітної системи  в залежності  від величини 

магнітного поля для плазмової лінзи (праворуч), та магнітної лінзи (ліворуч). 

Параметри пучка залишилися попередніми. Результати розрахунків 

представлено на Рис. 4.8. З розрахунків можна бачити, що у даному випадку 

електростатичне фокусування відокремлено від магнітного і призводить до 

збільшення стискування пучка. Крім того, зменшення магнітного поля дозволяє 

зменшити також і розбіжність пучка, а отже, умови його транспортування 

покращуються. 
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Рис. 4.8. Моделювання фокусування електронного пучка:  а) плазмовою лінзою 

просторового додатного заряду; б) магнітною лінзою (UL=0) 

Це також можна побачити з результатів розрахунків, які представлено на  Рис. 

4.9,  де наведено густину струму в перерізі пучка на відстані 12.5 см від лінзи 

(тобто саме там, де знаходиться електростатичний фокус).  

а) 

б) 
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Рис. 4.9. Густина струму в радіальному перерізі електронного пучка в 

електростатичному фокусі (12.5 см) : а) – лише в магнітному полі (UL=0), б) – в 

плазмовій лінзі просторового додатного заряду; с) -  підсумковий результат 

змінювання густини струму по радіусу в тій же точці для магнітної(чорна) та 

плазмової (червона) лінзі 

Можна бачити, що густина струму у випадку фокусування пучка плазмовою 

лінзою (Рис. 4.9 б) майже вдвічі більше, ніж магнітною (Рис. 4.9 а), що може 

служити доказом переваги застосування лінзи просторового заряду для 

фокусування електронного пучка. На Рис. 4.10 також надано розподіл густини 

струму повздовж лінії розповсюдження пучка.  

а) 

б) 
с) 
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Рис. 4.10. Розподіл густини струму електронного пучка повздовж лінії поширення 

пучка в плазмовій лінзі просторового заряду 

С. Зрівняння результатів чисельного моделювання з результатами 

експерименту.  

Перший експеримент [4.25] було проведено для електронного пучку з 

енергією 8 ÷ 10 кеВ, струмом 200 мА, при цьому конфігурація магнітного поля 

ще не була змінена і відповідала наведеної на Рис. 3.17. ліворуч. Напруга на 

лінзі становила 1,5 кВ, магнітне поле на вісі H0 =100 Oe.  Результати 

експерименту представлено на Рис. 4.11. На Рис. 4.11 а) представлено розподіл 

густини струму електронного пучку по радіусу у фокальній площині для лінзи 

включеної та вимкненої, а на Рис.4.11 б) залежність коефіцієнту стиснення 

пучку від прикладеної напруги. Можна бачити, що розподіл практично той же 

самий в обох випадках, як при включеної, так і вимкненої лінзи, але при 

підвищенні прикладеної напруги коефіцієнт стиснення пучку росте. Це можна 

пояснити, тім, що при таких умовах експерименту магнітний фокус практично 

співпадає (або лежить раніш) з електростатичним. 
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Рис. 4.11 . Результати експерименту: а) – розподіл густини струму електронного 

пучку по радіусу, б) – залежність коефіцієнту стиснення пучку від прикладеної 

напруги. 

Дійсно, якщо ми використовуємо формули (4.8) та (4.9) для обчислення 

фокусної відстані, то получимо для даних умов експерименту (UL=1,5 кВ, R = 

3 см, Ub=8 кВ, H0 =100 Oe, a (півширина лінзи)  =4.5 cм, θ=1), фокальну довжину 

електростатичної лінзи fel ~ 8 cм, та фокальну довжину магнітної лінзи: fmag ~7.5 

cм. Це відповідає результатам моделювання, які представлено на Рис. 4.6. і як 

вже було вказано вище, для відокремлення дії плазмової лінзи від магнітної 

необхідно зменшити магнітне поле, або підвищити напругу на лінзі, а також 

змінити конфігурацію магнітного поля, для уникнення впадини потенціалу на вісі 

лінзи. Це було виконано у наступному експерименті [4.26] результати якого 

а) 

б) 
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представлено на Рис. 4.12. Магнітне поле було знижено майже вдвічі до 50 Гаус, 

а напруга на лінзі досягала 2.4 кВ. 

 

 

Рис. 4.12. Результати експерименту: розподіл густини струму електронного пучку 

а) –повздовж вісі, б) – по радіусу (0- центр).  1 – плазмова лінза, 2 – магнітна 

лінза (UL =0), 3 -  лінза вимкнена  

Можна бачити, що при таких умовах дія електростатичної лінзи повністю 

відокремлена від дії магнітної, при цьому помітно, що дія плазмової лінзи 

значно перевищує ефект магнітної, при цьому густина струму збільшується у 5 

разів по зрівнянню з вимкненою лінзою. Замітимо, що цей результат повністю 

співпадає з результатами моделювання (див. Рис. 4.8, 4.9). Тобто, результати 

б) 

а) 
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чисельних розрахунків гарно узгоджуються з результатами отриманими на 

експерименті [4.26].  

Відзначимо ще одну особливість: моделювання показує, що проходження 

пучка крізь хмару просторового заряду знижує її потенціал. Для з'ясування 

впливу проходження пучка на хмару просторового заряду виконаємо 

розрахунки для різних струмів пучка. 

Д. Вплив струму та енергії електронного пучка 

Щоб оцінити вплив струму пучка на його фокусування плазмовою лінзою 

з хмарою просторового заряду було виконано низку чисельних експериментів з 

різними струмами пучка. Як приклад, наведено проходження електронних пучків 

з енергією (Eb) 5 кеВ та поперечною енергією (Еtr) 5 еВ, і струмами (Ib) 100 мА, 

300 мА та 1 А крізь плазмову лінзу в якій магнітний фокус лежить далеко за 

електростатичним, а хмару просторового заряду створює пучок іонів аргону з 

вузьким енергетичним та кутовим розподілом. Більшість часток має енергію 

порядку 2/3 від максимальної та кут відхилення від нормалі не перевищує 10 

градусів. Задачу розглядали для двох випадків – 1) максимальна енергія (Емакс) 

додатних іонів аргону 2 кеВ, а середня (Еср) порядку 1.2 кеВ (у цьому випадку 

розподіл потенціалу створеної хмари ще «двогорбий»; 2) Емакс=3 кеВ (Еср=2 кеВ) 

– в цьому випадку розподіл «одногорбий». Струм пучка 20 мА. На Рис. 4.13 

представлено розподіл потенціалу для цих двох випадків: ліворуч для  Еср = 1.2 

кеВ, праворуч -  Еср = 2 кеВ. На Рис. 4.14 а) – представлено результати 

розрахунків проходження електронного пучка (радіус пучка 30 мм) з енергією 

Eb=5 кеВ (Еtr=5 еВ) крізь лінзу з «двогорбим» розподілом потенціалу (Рис. 4.13а)) 

для різних струмів пучка. Зліва представлено одержані траєкторії пучка, а 

праворуч, показано поперечний переріз пучка у фокальній та кінцевій площинах 

(тим самим кольором, що й траєкторії). Початковий радіус пучка дорівнює 30 мм. 
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Можна побачити, що для невеликих струмів пучка (менших 300 мА) пучок добре 

фокусується (Рис. 4.14, верхній та середній рисунок).  

 

 

Рис. 4.13. Розподіл потенціалу в плазмовій лінзі, створений пучком Ar+ з Ib =20 мA 

та середніми енергіями : а) < Eср >= 1.2 кеВ, б) < Eср >= 2 кеВ. 

Із збільшенням струму понад певну межу (у нашому випадку понад 500 мА) – 

фокусуюча хмара руйнується, частина іонів уходить з хмари разом з пучком а 

нові іони, що приходять на їх місце не встигають відновлювати фокусувальне 

поле у повному обсязі. Як наслідок, потенціал хмари зменшується (в 

розрахованому випадку з 580 д 396 В) і фокусування пучка погіршується. З 

подальшим збільшенням струму пучка (до 1 А) хмара руйнується (максимум 

потенціалу падає до 122 В) і пучок розходиться, як це можна побачити на  

нижньому рисунку Рис. 4.14. На Рис. 4.15 представлено результати розрахунку 

для електронних пучків, що проходять крізь лінзу з «одногорбим» розподілом 

потенціалу (див. Рис. 4.13 б). Результати подано для електронних пучків з 

енергією Е=8 кеВ (Еtr=0.5 eV) та струмами 0.2, 0.3, 0.5 та 1 А (зверху донизу). 

Видно, що фокусування у цьому випадку покращується і фокусуються не лише 

пучки з малими струмами але й зі струмом 1 А (хоча фокусування слабке). 
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Потенціал хмари просторового заряду при проходженні пучку також знижується 

– у правому верхньому куті кожної картинки показано максимальний потенціал 

хмари, який встановлюється до запуску пучка – VAr+
max , та максимальний 

потенціал, що встановлюється у хмарі під час проходження пучка - Vmax. 

 

 

Рис. 4.14. Траєкторії електронного пучка (зліва) та переріз пучка для фокальної та 

кінцевої позицій (праворуч) при проходженні крізь лінзу з просторовим зарядом 

для різних струмів пучка:100, 300 та 1000 мА (зверху донизу). Енергія пучка Е=5 

кеВ (поперечна 5 еВ), хмару просторового заряду створено однозарядними іонами 

Ar+ з Еср=1.2 кеВ та струмом 20 мА. 
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Таким чином, ми можемо сказати, що плазмова лінза з позитивним 

об’ємним зарядом в цих умовах здатна керувати електронними пучками струми 

яких не перевищують 1А. Плазмова лінза значно покращує  їх фокусування та 

транспортування, до її переваг також належать простота конструкції та 

використання, а також дешевизна.  

 

Рис. 4.15. Траєкторії електронного пучка у випадку проходження крізь лінзу 

просторового заряду для струмів: 200, 300, 500 і 1000 мА (зверху донизу). Енергія 

пучка Е=8 кеВ (Еtr= 0.5 еВ), хмару просторового заряду утворюють однозарядні 

іони аргону з Еср=2 кеВ та загальним струмом 20 мА. 
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4.2. ФОКУСУВАННЯ ПУЧКІВ ВІД’ЄМНЕ ЗАРЯДЖЕНИХ ІОНІВ ВОДНЮ 

ПЛАЗМОВОЮ ЛІНЗОЮ ПОЗИТИВНОГО ОБ’ЄМНОГО ЗАРЯДУ 

 Використаємо нашу модель для розрахунку проходження пучків 

негативних іонів, а саме іонів водню Н-. Відмітимо, що використання плазмової 

лінзи для керування іонами, практично не має альтернативи, оскільки традиційні 

методи є дорогими, так для фокусування іонних пучків потрібно використовувати 

сильні магнітні поля, тоді як у плазмовій лінзі, використовуються слабкі магнітні 

поля, які створюються системою постійних магнітів. 

В рамках самоузгодженої моделі було виконано розрахунки для пучка 

від’ємне заряджених іонів водню Н-. Результати застосування моделі для 

моделювання ситуації проходження пучку Н-, того ж радіусу, що і електронний, 

струмом 10 мА, поздовжньою енергією 10 кеВ та поперечною ~ 0.5 еВ 

представлено на Рис. 4.16. З представлених результатів видно, що магнітне поле 

не впливає на іонний пучок помітним чином. Розрахункове магнітне поле 

виявилося надто слабким, щоб сфокусувати пучок важких часток (см. Рис. 4.16 б). 

Як ми відмічали вище, в малому магнітному полі іони не замагнічені і магнітне 

фокусування відсутнє. На противагу до цього, електростатична лінза гарно 

фокусує такий пучок відносно важких іонів водню Н- на досить короткій відстані 

(см. Рис. 4.16 а)). Отже, працює лише електростатичне фокусування. 

 Розрахунок також показує, що важливим параметром є швидкість 

надходження нових часток з додатним знаком заряду до хмари. Проходження 

від’ємне заряджених іонів крізь хмару лінзи знижує потенціал в об'ємі хмари, і 

задана швидкість надходження додатних іонів не достатня задля відновлення 

його значення, до початкового рівня. 
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Рис. 4.16. Моделювання фокусування пучка іонів  водню (Н-) : а) фокусування 

плазмовою лінзою просторового додатного заряду; б) в магнітній лінзі 

(UL=0). 

У нижній частині Рис. 4.16 представлено перетини пучку іонів водню: зліва – 

початкового, всередині – у фокальні1 площині плазмової лінзи, і праворуч – на 

виході з розрахункового об’єму. Можна бачити, що плазмова лінза не лише 

здатна фокусувати пучок, але і значно покращує його транспортування та 

зменшує його розбіжність.  

Результати розрахунків, що виконані для іонного пучка водню струмом 30 мА, 

показано на Рис. 4.17. Видно, що вже при незначному збільшенні струму, пучок 

починає розходитися. Можна бачити, що потенціал у хмарі знижується і поле 
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стає недостатнім для фокусування пучка. У нижній частині Рис. 4.17 показано 

переріз пучка у фокальній площині та на виході з розрахункового боксу. 

Розрахунки показують, що густина хмари просторового заряду вже для струму 

30мА стає порівняною із густиною пучка, що, мабуть, і обумовлює розходження 

пучка. Як і у випадку електронного пучку, цю ситуацію можна покращити 

збільшивши струм та енергію іонів, які формують хмару додатного заряду. 

 

Рис. 4.17. Траєкторії іонного пучка Н- (зверху) та переріз пучка в фокальній та 

кінцевій позиціях (знизу) при проходженні крізь плазмову лінзу. Енергія 

пучка Еb=10 кеВ (Etr=1 еВ), Ib=30 мА 

Із збільшенням густини струму пучка іонів Ar+, а також середньої енергії 

іонів до 2 кеВ (розподіл потенціалу на Рис. 4.13 б), густина у хмарі просторового 

заряду зростає й фокусуючи властивості лінзи об'ємного заряду покращуються. 

Це видно з Рис. 4.18, де представлено траєкторії іонів та переріз пучка від’ємне 

заряджених іонів водню (Н-) з тою ж самою енергією та струмом (Еb=10 кеВ, 

Іb=30 мА), що й на Рис. 4.17, але тепер пучок фокусується, та його розходження 

значно зменшується.  



 

 

184 

Проте, якщо і далі підвищувати густину струму пучка від’ємне 

заряджених іонів водню, то коли густина пучка іонів водню порівнюється з 

густиною у хмарі – знов спостерігаємо розходження пучка. Це можна бачити на  

Рис. 4.19, де представлено траєкторії іонів та переріз пучка від’ємне заряджених 

іонів водню із струмом 75мА. Відзначимо також, що проходження іонів пучку із 

збільшеним струму крізь хмару значно знижує максимальний потенціал у хмарі і 

також погіршує її фокусуючи властивості. 

 

Рис. 4.18. Траєкторії іонного пучка Н- (зверху) та переріз пучка у фокальній та 

кінцевій позиціях (знизу) при проходженні крізь плазмову лінзу. Енергія 

пучка Еb=10 кеВ (Etr =1 еВ), струм 30 мА. 

Таким чином, чисельний експеримент показав значний вплив на результат 

фокусування існуючого співвідношення між об'ємними зарядами пучка та лінзи. 

Фокусуючи властивості втрачаються коли густина іонів хмари порівнюється або 

стає меншою за густину іонів в пучку. Зазначмо, що фокусуючи властивості 
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плазмової лінзи можна покращити підвищенням середньої енергії пучка іонів 

аргону, що створюють хмару об’ємного заряду. Для відновлення фокусувальних 

властивостей плазмової лінзи можна також підвищити густину струму пучка 

іонів аргону, що формують хмару.  

 

Рис. 4.19. Траєкторії іонного пучка Н- (зверху) та переріз пучка у фокальній та 

кінцевій позиціях (знизу) при проходженні крізь плазмову лінзу. Енергія 

пучка Еb=10 кеВ (Etr =1 еВ), струм 75 мА. 

4.3. ФОКУСУВАННЯ СИЛЬНОСТРУМОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ 

ЛІНЗОЮ ПОЗИТИВНОГО ОБ’ЄМНОГО ЗАРЯДУ 

Розроблений комп’ютерний код проходження пучків негативних частинок 

крізь динамічну хмару додатного заряду підтвердив можливість фокусування 

пучків електронів та від’ємне заряджених іонів та продемонстрував, що 

найбільший ефект для порівняно слабкострумового електронного пучка (струм 
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менш ніж 1 А, для робочих параметрів експериментальної лінзи) буде коли 

ефекти магнітного і електростатичного фокусування відокремлені один від 

одного і електростатичний фокус лежить попереду магнітного. Це можливо в 

умовах експерименту для слабкого магнітного поля яке не перевищує 50 Ое на 

вісі, або для високої  розрядної напруги на лінзі (більш ніж 1.5 кеВ). Було 

показано, що ефект фокусування залежить від співвідношення між об'ємними 

зарядами пучка та хмари. Коли густина струму пучка дорівнює, або перевищує 

густину хмари просторового заряду хмарина руйнується і ефект фокусування 

пучка втрачається. Це відбувається при робочих параметрах лінзи (струм пучка 

іонів аргону 40 мА, потенціал лінзи 1.2 кеВ), вже для електронних пучків зі 

струмом 1А.  

Тепер, розроблену нами модель, застосуємо для чисельного експерименту з 

розрахунку проходження широко апертурного (діаметр 60мм)  сильнострумового 

(струм понад 10А) електронного пучка через лінзу з хмарою просторового заряду. 

Для порівнювання з експериментальними даними будемо використовувати 

значення максимально наближені до умов експерименту. 

Як і раніш, розрахунковою областю є циліндр діаметром 10 см та довжиною 

100 см. Хмару просторового заряду створюють іони аргону, загальний струм 

пучка яких складає 20 мА, а середня енергія в пучку 2.4 кеВ. Начальні умови 

чисельного експерименту (до початку проходження електронного пучка) подано 

на Рис. 4.20. Зверху на Рис. 4.20 представлено розподіл потенціалу у хмарі. Ми 

бачимо, що для пучків аргону з такою енергією (2.4кВ) розподіл потенціалу у 

хмарині є одногорбим. Крім того, із зростанням енергії пучка аргону, потенціал 

створений хмарою об’ємного заряду також зростає, що покращує фокусуючи 

властивості лінзи, оскільки, як ми вже відмічали раніш, проходження пучка 

від’ємне заряджених часток зменшує потенціал хмари об’ємного заряду, що може 

привести до втрати фокусуючи властивостей лінзи у разі проходження пучків з 

великими струмами. Конфігурація магнітного поля та початковий переріз пучка 
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подано на нижній частині Рис. 4.20. Тут ліворуч — магнітне поле, яке на вісі 

системи сягає 100 Гаус і відповідає експериментальному. Праворуч — переріз 

пучка від’ємне заряджених часток, що проходить крізь лінзу. Для розрахунку 

будемо розглядати пучок електронів радіусом 30 мм, струмом від 1А до 100А, 

енергією 10 – 20 кеВ та поперечною енергією ~0.5 еВ 

 

             

Рис. 4.20. Зверху - розподіл потенціалу у середині плазмової лінзи та навколо для 

енергії пучка аргону 2.4кеВ. Знизу: ліворуч - розподіл магнітного поля, що його 

використано у розрахунку; праворуч - початковий переріз пучка 

Раніш щоб оцінити вплив струму пучка на фокусування плазмовою лінзою з 

хмарою просторового заряду було виконано низку чисельних експериментів із 

різними струмами пучка. Ці експерименти показали значний вплив на результат 

співвідношення між об'ємними зарядами пучка та лінзи. Фокусуючи властивості 
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втрачаються коли густина іонів хмари зрівнюється або стає меншою за густину 

іонів в пучку. Було продемонстровано, що із збільшенням струму понад певну 

межу (яка залежить від початкового фокусуючого поля у хмарі, а значить від 

потенціалу на лінзі) – фокусуюча хмара руйнується, частина іонів уходить з 

хмари разом з пучком, а нові іони, що приходять на їх місце, не встигають 

відновлювати фокусуюче поле у повному обсязі. Як наслідок, потенціал хмари 

зменшується і фокусування пучка погіршується. З подальшим збільшенням 

струму пучка хмара руйнується і пучок розбігається. На Рис. 4.21 це 

продемонстровано для струму пучка в 1А. З рисунку можна бачити, що потенціал 

хмари просторового заряду знижується з початкового у 582 В (у правому 

верхньому куті картинки Vmax –– максимальний потенціал хмари, який 

встановлюється до запуску пучка) до 235 В, що вже недостатньо для фокусування 

такого пучка. 

 

Рис. 4.21. Траєкторії електронного пучка при проходженні крізь лінзу з 

просторовим зарядом для пучка з енергією 10кеВ та струмом 1А(поперечна 0.2 еВ), 

хмару просторового заряду створено однозарядними іонами Ar+ з енергією 2 кеВ 

та струмом 20 мА. Магнітне поле 50 Ое на  вісі. 
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Зроблені розрахунки показують, що густина хмари просторового заряду стає 

порівняною із густиною пучка, що, і обумовлює розходження пучка. Для 

відновлення фокусувальних властивостей спробуємо підвищити струм пучка 

іонів аргону, що створюють хмару до 40 мА. Це призводить до покращення 

ситуації, що можна побачити з Рис. 4.22.  

 

Рис. 4.22. Траєкторії електронного пучка при проходженні крізь лінзу з 

просторовим зарядом для пучка з енергією 10кеВ та струмом 1А(поперечна 

0.2 еВ), при збільшенні струму пучка іонів аргону до 40 мА. Магнітне поле 50 

Ое на  вісі. 

При цьому відновлений максимальний потенціал хмарини збільшується до 

709В, але проходження пучка його знов зменшує до 513 В. Таким чином, 

фокусуючи властивості плазмової лінзи можна покращити підвищенням густину 

струму пучка іонів аргону, що створюють хмару об’ємного заряду або їх 

середньої енергії.  

Змінюється при цьому и розподіл потенціалу (див. Рис.4.23). У випадку коли 

струм пучка аргону 20 мА розподіл потенціалу стає з початкового одногорбого 

розподілу (див. малюнок нагорі Рис. 4.23) - двогорбим (середній малюнок Рис. 

4.23) – тому що іони аргону не встигають досягти осі в необхідному обсязі, а ті 
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що встигають виносяться електронним пучком, як це буде показано далі. У 

випадку збільшення струму пучка аргону до 40 мА розподіл потенціалу 

поступово змінює свою форму знов до одногорбого (див. нижню частину Рис. 

4.23).  
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Рис. 4.23. Розподіл потенціалу вгорі – початковий ; всередині - при проходженні 

електронного пучка при крізь лінзу з просторовим зарядом для пучка з енергією 

10кеВ та струмом 1А(поперечна 0.2 еВ), низ - при збільшенні струму пучка іонів 

аргону від 20 мА (нагорі) до 40 мА(внизу) 

На попередніх етапах для скорочення часу чисельного розрахунку ми 

використовували спрощену модель, знехтували деякими параметрами такими, 

наприклад, як власне магнітне поле пучка та його об’ємний заряд, народженням 

вторинних електронів та інше. Для електронних пучків з маленькими струмами 

(менше ніж 1 А) таке наближення припустиме. Однак, для великих струмів 

(більш ніж 1 А) власне магнітне поле, а також власний об’ємний  заряд пучка 

буде впливати на рух пучка і їх необхідно враховувати у моделі. Таким чином, 

необхідно прийняти до уваги власний заряд частинок пучка(ρ): 
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де me, e, ve – маса, заряд та швидкість електронів відповідно; B, E – магнітне та 

електричне поля. Магнітне поле в системі (B) треба вираховувати як суму 

зовнішнього В0 та власного магнітного поля пучка Вb, що його створює густина 

струму j, аналогічно, електричне поле E, як суму зовнішнього поля, що його 

створює об'ємний заряд лінзи, та поля кулонівських сил розштовхування, що 

діють в пучку. Власне магнітне поле пучку: 

r

j
B rb = 0       (4.23) 

де j – густина струму, μ0, μk – магнітна проникність. Отож, магнітне поле системи 

в чисельному експерименті будемо розраховувати згідно формулі: 
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Як і раніш, ітераційний метод з релаксацією об’ємного заряду та магнітного 

поля використовується для знаходження самоузгодженого розв’язку:   
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де k  – номер ітерації, ωk  –  параметр релаксації, kk B̂,ˆ


   –  густина та поле, які 

визначені з обчислених характеристик трубок струму. Моделювання пучка 

заряджених часток, що проходять крізь хмару, зроблено методом трубок струму 

довільної ширини з центральною траєкторією. Необхідність такого врахування 

помітно з Рис. 4.24, де зображено результати чисельного розрахунку для 

електронного пучка енергій 10 кеВ і струмом 10 А з урахуванням власного 

магнітного поля і заряду пучка (знизу) та без урахування (зверху). Можна бачити, 

що картина суттєво змінюється для пучків з великим струмом, власне магнітне 

поле додатково стискує пучок і змушує його „пульсувати”, а обвідна лінія пучка 

описує синусоїду. 
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Рис. 4.24. Траєкторії електронного пучка з енергією 10кеВ та струмом 10 

А(поперечна 0.5 еВ). Нагорі - без урахування власного магнітного поля і 

об’ємного заряду пучка; внизу – з урахуванням. 

На Рис. 4.25 представлено розрахункові траєкторії електронного пучка з 

енергією 10 кеВ та струмом 10 А (поперечна 0.5 еВ), при проходженні крізь лінзу 

з хмарою, створеною  пучком іонів аргону енергією 2.4 кеВ та початковим 

струмом 20 мА (вверху), збільшеним потім до 80 мА. Слід зазначити, що хоча 

спочатку із збільшенням струму фокусування покращується, і потенціал хмари 

збільшується до 1 кВ, однак при подальшому проходженні пучка хмара 

знищується, потенціал хмари спадає до 8 В та починається розходження пучка. 

Це пов’язано з тим, що частина іонів, які формують хмару, головним чином з 

малою енергією, захоплюються електронним пучком та йдуть з ним разом, як це 

буде показано нижче. Це має і позитивний вплив на транспортування пучка, 

оскільки компенсує його просторовий заряд, але фокусуючи властивості 

плазмової лінзи втрачаються. 

 Таким чином можна стверджувати, що для сильнострумових електронних 

пучків фокусування хмарою просторового заряду руйнується і можливо лише 

магнітне фокусування. Це можна бачити і із зміни розподілу потенціалів при 



 

 

194 

проходженні потужного пучка (див. Рис. 4.23 в), він стає двогорбим, хоча падіння 

його на вісі лінзи, при збільшенні енергії іонів аргону і зменшується. 

 

Рис. 4.25. Траєкторії електронного пучка з енергією 10 кеВ та струмом 10 А 

(поперечна 0.5 еВ) при проходженні крізь лінзу з просторовим зарядом при 

збільшенні струму пучка іонів аргону від 20 мА(вверху) до 80 мА(внизу). 

Магнітне поле 50 Ое на  вісі. 

Однак, присутність плазмової лінзи може покращувати транспорт 

електронного пучка, оскільки запроваджує додаткові позитивні іони для 

компенсування об’ємного заряду електронного пучка. Дійсно, з Рис 4.26 видно, 

що частина іонів аргону може витягуватися з хмари разом з електронним пучком, 
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навіть для пучків зі струмом в 1 А. Зазначимо, що у цьому випадку з пучком 

слідують лише низько енергетичні іони аргону, енергія яких не перевищує 100 еВ. 

 

 

Рис. 4.26 Траєкторії іонів аргону формуючих хмару (I=30 мА) : зверху – з 

енергією до 100 еВ; знизу – більше 100 еВ. Енергія електронного пучка 

Еb=10 кеВ (Etr=0.2 еВ), Iеb=1 А  

Аналогічну картину можна бачити і для електронних пучків з струмом 10 А 

(дивись Рис. 4.27). Ми бачимо, що із збільшенням струму електронного пучку, 

зростає число та енергія іонів аргону, які витягуватися з хмари разом з 

електронним пучком. І якщо у наведеному вище зразку, енергія таких іонів не 

перевищувала 100 еВ, то тут вона може досягати 200 еВ, хоча їх кількість 

незначна. 
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Рис. 4.27 Траєкторії іонів аргону формуючих хмару: зверху – з енергією до 100 еВ; 

знизу – від 100 до 200 еВ. Енергія електронного пучка Ееb=10 кеВ (Etr=0.2 еВ), 

Iеb=10 А 

Таким чином, для покращення фокусування сильнострумових електронних 

пучків, необхідно оптимально підвищити магнітне поле, так щоб уникнути 

значного зростання геометричних аберацій. На Рис. 4.28 показано результати 

розрахунку проходження електронного пучка зі струмом 10 А та енергією 10 кеВ 

плазмовою лінзою з просторовим зарядом, створеним пучком іонів аргону з 

енергію 2.4 кеВ і струмом до 100 мА, для збільшеного удвічі магнітного поля 

(120 Ое на вісі).  

 
Рис. 4.28. Траєкторії електронного пучка з енергією 10 кеВ та струмом 10 А 

(поперечна 0.2 еВ) при проходженні крізь лінзу з просторовим зарядом. 

Магнітне поле 120 Ое на  вісі, струм пучка іонів аргону 100 мА, енергія 2.4 кеВ. 
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На Рис. 4.29 представлено розподіли потенціалу для цього випадку: вверху - 

початковий (тобто до проходження пучка) та внизу при проходженні 

електронного пучка. Ми бачимо, що такий потужний електронний пучок руйнує 

хмару просторового заряду і виносить із собою іони аргону, а фокусування пучка 

залишається лише магнітне. 

 

 

Рис. 4.29. Розподіл потенціалу : вверху – початковий; внизу – при проходженні 

електронного пучка з енергією 10 кеВ та струмом 10А(поперечна 0.2 еВ) крізь 

лінзу з просторовим зарядом. Магнітне поле 120 Ое на  вісі, струм пучка іонів 

аргону 100 мА, енергія 2.4 кеВ. 
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Застосуємо тепер нашу доповнену згідно з урахуванням власного магнітного 

поля та об’ємного заряду пучка модель для розрахунку проходження через лінзу 

з хмарою просторового заряду широко-апертурного електронного пучка струмом 

100 А та енергією 10 кеВ, та порівняємо з даними одержаними на експерименті 

[4.27]. Розрахунок, як і раніше, буде відбуватися в межах боксу довжиною від 20 

до 100 см та радіусом до 4.5 см. Лінза має розміри – радіус 4 см та довжину 1 см і 

розташована на початку області розрахунку. Електронний пучок має радіус 3 см і 

входить до лінзи паралельно вісі. Енергія пучка від 10 до 20 кеВ, поперечна 

енергія частинок 0.5 еВ, струм – 100 А. Магнітне поле -120 Ое на вісі. Хмара 

створюється пучком іонів аргону з енергією 2.4 кеВ і струмом 100 мА. 

Розрахунок показує, що хмара швидко руйнується, а іони, які знов надходять у 

хмару, захоплюються та тягнуться електронним пучком. На Рис. 4.30. показано 

розрахункові траєкторії іонів аргону зверху - всі, що створені у плазмовій лінзі, а 

на нижньому малюнку - ті, енергія яких не перевищує 1 кеВ. Відмітимо, що у 

випадку таких великих струмів електронного пучка значно зростає кількість іонів, 

що тягнуться з електронним пучком і можуть компенсувати його об’ємний заряд 

(це можна бачити з порівнянь результатів на Рис. 4.26 та Рис. 4.27) 

 

Рис. 4.30. Траєкторії іонів аргону формуючих хмару: зверху – всі, які тягнуться з 

електронним пучком;  знизу з енергією до 1000 еВ. Енергія електронного 

пучка Еb=10 кеВ (Etr=0.5 еВ), Iеb=100 А 
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Зауважимо, що поки що наша модель не враховувала іонізацію газу пучком, 

народження вторинних електронів і можливість перезарядки. Але, для таких 

потужних пучків нехтувати цими процесами неможливо. Тому для коректного 

опису взаємодії сильнострумового пучка з хмарою просторового заряду модель 

необхідно доопрацювати і урахувати також процеси іонізації електронним 

пучком остаточного газу. В результаті  іонізації остаточного газу в об’ємі пучка 

народжуються вторинні частки – повільні  електрони та іони. Ці народженні 

повільні частки можуть різко підсилити іонізацію газу, а також зменшити дію 

власних полів на частинки пучка. Таким чином урахування іонізації та 

народження вторинних електронів та іонів і можливість перезарядки пучка є 

необхідними умовами для розглядання транспортування електронного пучка. 

Будемо вважати, що зіткнувшись з молекулами остаточних газів, первинні 

електрони можуть призвести ударну іонізацію, в результаті якої утворюються 

позитивний іон та вторинний електрон. Такі процеси, як многократна іонізація 

або утворення негативного іона за рахунок захоплення електрона нейтральною 

молекулою, не будуть враховуються, оскільки їх вірогідність мала по зрівнянню з 

вірогідністю утворення пари позитивний іон – повільний електрон [4.28]. 

Позитивні іони вводились шляхом розрахунку коефіцієнта іонізації ε, який 

визначається, як кількість іонів, які утворюються одним електроном в газі на 

шляху в 1 см при тиску p0 = 1 мм рт. ст. та температурі 20 градусів Цельсія, и 

залежить від енергії іонізуючого електрону і роду газу [4.28].  Згідно з 

визначенням коефіцієнту іонізації кількість пар N «позитивний іон – вторинний 

електрон», які утворюються в одиниці об’єму за час ∆t, може бути записана 

наступним співвідношенням: 

N= nbεp(¯v)∆t,      (4.26) 

де εp= ε(¯v)p/p0 – нормований коефіцієнт іонізації остаточного газу, залежний від 

тиску в робочій камері та від середній по модулю швидкості ¯v,  для якої можна 

записати вираз:  
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де підсумовується по всіх nb частинках, які пролетіли за час ∆t скрізь одиничний 

об’єм, p0 = 1 мм рт. ст.  Множення (¯v)∆t у виразу (4.26)  визначає середній шлях, 

який пройшли ці частинки. Всі народженні в результаті іонізації в одиниці об’єму 

зарядженні частинки об’єднуються в дві великі частинки: «іон» та «вторинний 

електрон», які і приймають участь в подальшому розрахунку. Для введених 

таким чином частинок необхідно провести процедуру зважування на просторовій 

сітці для урахування їх вкладу в просторовий заряд системи. Ця процедура буде 

викладена нижче.  

Чисельна схема, запропонована нами для моделювання процесів іонізації газу, 

який заповнює простір дрейфу у плазмової лінзі, подібна до схеми, яка описана в 

[4.29].  Для введених таким чином частинок, які описують іони и вторинні 

електрони, розраховуються відповідні рівняння руху. Траєкторію часток будемо 

розраховувати з рівняння Лоренцу (4.22) для великих частинок: «вторинного 

електрону» або «іону» відповідно. Ці рівняння будуть відрізняться один від 

одного лише коефіцієнтом (−me/mi) в правої частині рівнянь, цей множник 

відображає менший удільний заряд іонів, виникаючих в системі внаслідок 

іонізації газу, якій заповняє простір дрейфу. 

  Введемо функції густини заряду ρk,m и потенціалу φk,m, задані у дискретному 

часі та в дискретному просторі. Для цього будемо використовувати дискретне 

розбиття простору. Оскільки у моделі ми використовуємо циліндричну систему і 

обчислювальна область є циліндр, то будемо використовувати двомірну 

рівномірну розрахункову сітку з наступними шагами по подовжньому та 

радіальному напрямках: 

∆z = 1/(Nz−1),    ∆r =1/(Nr−1)    (4.28) 
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де Nz і Nr – число вузлів просторової сітки у подовжньому та радіальному 

напрямках відповідно, причому k =0,...,Nz, а m= 0,...,Nr. На сітці будемо 

визначати введені вище дискретні функції; також задамо шаг по часу ∆t. 

Таким чином, в численній схемі моделювання розглядаємої системи 

напруженість і потенціал поля просторового заряду, а також густина заряду 

розраховуються на введеної просторової сітці з шагами ∆z и ∆r.  Тоді, рівняння 

Пуассона в циліндричної системі для знаходження самоузгодженого 

електричного поля в нашої системі записується в кінцеве-різницевому вигляді, як: 
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Для розрахунку густини просторового заряду  ρk,m  на просторовій сітці, яка 

стоїть праворуч у рівнянні (4.29), використовується процедура білінійного  

зважування частинок на просторовій сітці, тобто метод «частинок в комірці» 

(PIC-метод) [4.30], яка знижає сітковий шум. В цьому методі густина 

просторового заряду в вузлі (k,m) просторової сітки, тобто в точці з координатами 

(zk,rm) = (k∆z, m∆r), записується як:   
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−−=
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n

mikiimk rrzzq
n

rz     (4.30) 

де (zi,ri) –координати i- частинки,   qi=±1– заряд i- частинки – електрона пучка, 

іона, або «вторинного електрона», виникаючого при іонізації), N0 – повне число 

великих частинок, які знаходяться в просторі дрейфу, n0 – параметр 

обчислювальної схеми, рівний числу частинок на комірку в незбуреному стані, Θ 

– функція форми в двомірному просторі, яка визначає процедуру «зважування» 

великої частинки на просторовій сітці з шагами ∆z и ∆r, яка може бути як 

кусочно-лінійна, так и більш високого порядку [4.30].  

Розглянемо алгоритм чисельного розрахунку рівнянь руху великих частинок в 

системі. Як показали попередні оцінки, класична схема інтегрування рівнянь 

руху непридатна для цього, оскільки дає велику погрішність із-за великих 
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осциляційних швидкостей частинок у системі. Внаслідок цього чисельне 

інтегрування рівнянь руху в розглядаємої моделі робиться, як і раніш, методом 

Бориса [4.31], який значно перевищує класичний  метод за точністю та 

швидкістю розрахунків: цей метод має нульову амплітудну помилку і фазову 

помилку менш 1%. Згідно методу Бориса рівняння руху з урахуванням введення 

допоміжних змінних, застосування яких скорочує кількість операцій, які 

виконуються, можна записати в наступному вигляді, де через Р – позначено 

імпульс великої частини (електрона або іона):  
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де індекс n – означає шаг по часу, а i – номер великої частинки. Величини 

допоміжних змінних Pn+1/2,i  та Pn−1/2,i  визначаються наступним чином: 

         Pn−1/2,i = P− −  Eni∆t/2 ,      

     Pn+1/2,i = P+  +  Eni∆t/2 .      (4.32) 

Підставив вираз (4.32) у (4.31), отримаємо:  

(P+
i − P−

i) /∆t =[(P+
i + P−

i),(Bni/ 2 + ez (P
+θi+P−θi)/4r)]   (4.33) 

Останній вираз описує обертання вектору P в просторі навкруг паралельно 

вектору B прямої на кут ϑ =−2arctan((B+Ω)∆t/2). Чисельна реалізація обертання 

(4.33) виконується з допомогою наступних перетворень: 

    P'=P− + [P−,t];          P+=P− + [P',s],   (4.34) 

де  введено позначення для допоміжних змінних – векторів, які є проміжними: 

t=(B+Ω)∆t/2 ;  s=2t/(1+t2)     (4.35) 

Координати вектора імпульсу на черговому шагу по часу визначаються як: 

xn+1= xn + un+1/2∆t = xn + Pn+1/2∆t    (4.36) 
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Тобто, ідея методу полягає в тому, що на кожному кроку моделювання по 

часу розподіляються електричні і магнітні сили, які діють на частинку, або 

іншими словами розраховуються окремо поступальна і обертальна компоненти 

руху. При чисельному інтегруванні методом Бориса на кожному кроку з часу 

необхідно  виконати наступну послідовність дій.  По-перше, за формулою (4.32) 

необхідно обчислить компоненти проміжного вектора імпульсу P− по значенню 

імпульсу на попередньому кроку Pn−1/2. Таким чином, здійснюється так зване 

перше зміщення вектора імпульсу в фазовому просторі системи. Далі слідує 

виконати перетворення згідно формули (4.33). Для цього вводяться допоміжні 

вектори t и s (4.35), і використовується перетворення (4.34). Результатом 

виконання перетворення (4.34) є вектор P+, з допомогою якого здійснюється 

останній крок алгоритму Бориса – знаходження вектору Pn+1/2.  З допомогою 

вектора Pn+1/2, отриманого в результаті вказаних процедур, знаходяться швидкість 

частини un+1/2 та просторова координата xn+1  зарядженої частинки на (n+1)-м 

кроку з часу. 

При чисельної реалізації алгоритму ураховувалось, що при взаємодії пучка з 

остаточним газом в актах іонізації народжуються позитивні іони аргону та 

електрони. На кожному кроку з часу в систему вводиться N заряджених частинок. 

Випадково вибирається номер зони, з якої вводиться чергова частинка і їй 

присвоюється пара початкових значень (ri, zk). Начальні координати народжених 

нових частинок розігрувались випадковим чином по всій зоні іонізації. Для 

народжених частинок їх вклад ураховується впродовж всього їх існування в  

розрахункової області аж до їх виходу за її межі. Траєкторії «нових» частинок і 

тих, які вже знаходяться в робочому об’ємі частинок знаходились із рівнянь руху, 

вказаним вище методом.  Крок по часу для рішення рівнянь руху рівнявся ∆t=10-

11÷10-12 с. Через час ∆Т=10-9с по координатах всіх частинок методом «хмари в 

комірці» [4.32] розраховувався розподіл густини просторового заряду електронів, 

та іонів Ar+. По розподілу сумарного об’ємного заряду ρ(z,r) розраховувалось 
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поле потенціалу U(z,r). Після чого в скорегованому електричному полі 

поновлювався розрахунок руху частинок і робився запуск нової групи частинок. 

Розрахунок триває поки в системі не встановлюється динамічна рівновага і 

розподіл потенціалу в системі перестає змінюватися на величину, яка більш ніж 

задана похибка. Для прискорення розрахунку використовується метод 

послідовної релаксації (4.13).  

На основі доопрацьованої моделі, яка враховує іонізацію газу пучком, 

народження вторинних електронів та повільних іонів, були проведені тестові 

розрахунки, для зрівняння з одержаними раніш результатами.  Розрахунок, як і 

раніше, відбувався в межах розрахункового боксу довжиною від 20 до 100 см та 

радіусом до 4.5 см. Радіальний розмір просторової комірці задавався 0.01 см, тоді 

як подовжній розмір змінювався від 0.01см для розрахунку всередині лінзи та від 

0.1 см до 0.5 см в просторі транспортування пучку. Замітимо, що лінза має 

розміри – радіус 4 см та довжину 1 см і розташована на початку області 

розрахунку. Дані для обчислення були взяти з експериментальних умов, а саме: 

електронний пучок має радіус 3 см і входить до лінзи паралельно вісі. Енергія 

пучка від 10 до 20 кеВ, поперечна енергія частинок пучку 0.2 - 0.5 еВ, струм – від 

1 А до 100 А. Магнітне поле -120 Ое на вісі. Хмара створюється пучком іонів 

аргону з енергією 2.4 кеВ і струмом 100 мА. Зроблені тестові розрахунки 

показують, що при збільшенні струму електронного пучка хмара швидко 

руйнується, але іони, що продовжують надходити у хмару, а також які 

створюються за рахунок іонізації, захоплюються, та тягнуться електронним 

пучком. На Рис. 4.31 показано розподіл потенціалу при проходженні крізь лінзу 

електронного пучку зі струмом 10 А та 100 А. Початковий розподіл потенціалу 

такий же як на Рис. 4.29 (зверху).  
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Рис. 4.31. Розподіл потенціалу при проходженні електронного пучку з енергією 10 

кеВ (поперечна 0.2 еВ), та струмом: а) 10А,  б) 100А крізь лінзу з просторовим 

зарядом. Магнітне поле 120 Ое на  вісі, струм пучка іонів аргону 100 мА, енергія 

2.4 кеВ. 

 Ми ураховували тільки можливість компенсації об’ємного заряду пучка 

іонами, що народжуються у плазмовій лінзі і надходять у об’єм пучка з хмари 

просторового заряду. Ми також ввели в модель параметр компенсації пучка (α) і 

зробили розрахунок для випадків коли пучок напівкомпенсований, та з 

параметром компенсації 0.8. Результати розрахунків представлені на Рис. 4.32. 

На верхнім малюнку представлено траєкторії пучка лише у магнітній лінзі, а 

знизу з включенням плазмової з тим же магнітним полем. Можна бачити, що 

присутність плазмової лінзи покращує фокусування і транспорт пучку – пучок 
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менш розходиться на достатньо великій відстані від лінзи. Крім того, розрахунки 

показують що зменшуються втрати при проходженні пучка, так загальний струм 

пучку наприкінці розрахункового боксу зріс від 47 A для випадку лише магнітної 

лінзи до 55 A для випадку включеної плазмової лінзи для напівкомпенсованого 

пучку (alpha=0.5). Для випадку з параметром компенсації alpha=0.8 (см. Рис. 4.32 

б) втрати ще зменшуються і кількості створених плазмовою лінзою іонів аргону 

достатньо для компенсування просторового заряду електронного пучка.  

 

Рис. 4.32 а). Траєкторії електронного пучка з енергією 10 кеВ та струмом 100 А(поперечна 

0.5 еВ) та параметром компенсації α=0.5 при проходженні крізь лінзу з просторовим 

зарядом. Магнітне поле 120 Ое, струм пучка іонів аргону 100 мА, енергія 2.4 кеВ. 

 

Рис. 4.32 б). Траєкторії електронного пучка з енергією 10кеВ та струмом 100 А( поперечна 

0.5 еВ) та α=0.8 при проходженні крізь лінзу з просторовим зарядом. Магнітне поле 

120 Ое на  вісі, струм пучка іонів аргону 100 мА, енергія 2.4 кеВ. 
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На Рис. 4.33 представлено результати проведеного експерименту [4.27] 

проходження широко апертурного (D=6 см) електронного пучка зі струмом 100 А 

та енергією 20 кеВ крізь лінзу позитивного просторового заряду. На експерименті 

було виявлено, що плазмовий режим роботи лінзи помітно вплинув на 

електричну міцність високовольтного прискорювального проміжку електронного 

джерела. Без розряду в лінзі, при струмах пучка більших за 40 А, одразу після 

включення електронної пушки практично кожен імпульс супроводжувався 

пробоєм прискорювального проміжку, тоді як поява розряду в лінзі знизило 

частоту пробоїв одразу майже в 10 разів, крім того, значно прискорився процес 

тренування високовольтного зазору. Позитивний вплив розряду в лінзі проявився 

й на стабільності форми імпульсу струму електронного пучка, знизилася 

амплітуда пульсацій та збільшилося проходження струму. Це помітно по 

наведеним на Рис. 4.33 а). осцилограмам, де лінія 2 – це струм пучка до 

включення лінзи, лінія 3 – після включення лінзи та зі струмом розряду в лінзі 

100 мА. До того ж, чим більша величина струму розряду в лінзі, тим більше 

помітно пригнічення пульсацій. На Рис. 4.33 б) наведено фото сліду 

електронного пучка на центральній пластині колектору.  

a)  б) 

Рис. 4.33. а) - осцилограма струму розрядного (1) та електроного пучку перед 

включенням лінзи (2), з вимкненою лінзою (3), після вимкнення лінзи (4); б) - слід 

сфокусованого електронного пучку на пластині колектору (розмір в мм) 
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Тобто, завдяки використанню плазмової лінзи з просторовим зарядом вдалося 

досягти компресії електронного пучка від початкового розміру його діаметру у 6 

см до 1 см, за рахунок чого, густина струму зросла більш ніж у 30 разів та 

перевищила 100 А/см2. Таким чином можна стверджувати, що присутність 

плазмової лінзи зменшує втрати при проходженні електронного пучка та 

покращує його транспорт, що погоджується з результатами експерименту [4.27], 

які показують, що спільна робота джерела електронів та плазмової лінзи 

покращує характеристики генерації пучка, і здатна забезпечити стале 

транспортування електронного пучка.  

4.4. ВИСНОВКИ 

Створена модель дозволяє розраховувати процес накопичення просторового 

заряду у плазмовій лінзі та взаємодію створеної хмари просторового заряду з 

пучком заряджених частинок, що проходить крізь апертуру лінзи з урахуванням 

процесу підтримки постійного надходження нових додатних іонів до хмари. 

Тестові розрахунки показують відповідність одержаних на основі моделі 

результатів з відомими з літератури, а також з одержаними на експерименті. 

Врахування власного магнітного поля та власного об’ємного заряду пучка 

дозволяє розповсюджувати застосування моделі для моделювання проходження 

сильнострумових електронних пучків. 

Чисельний експеримент, щодо фокусування пучків від’ємне заряджених 

частинок (електронів та іонів) плазмовою лінзою з об’ємним зарядом, показав, 

що для фокусування електронних пучків важливо мати як можна менше магнітне 

поле, щоб магнітний фокус лежав далі за електростатичний. Розрахунки 

показують, що існує критична величина  магнітного поля на вісі лінзи, так, для 

умов проведених експериментів (дивись наприклад [4.27]), величина 0.01 Т є 

критичною. Для випадку коли магнітне поле є менше за критичне, 
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електростатичний фокус для електронного пучка знаходиться ближче до 

середньої площини лінзи ніж магнітний і пучок буде фокусуватися значно краще. 

Для іонних пучків це не суттєво, оскільки їх маса значно більша ніж 

електронів. Чисельний експеримент підтверджують, що у відповідності до 

припущень, мале магнітне поле у об'ємі лінзи не впливає на форму іонного пучка, 

але на відміну від цього, електричне поле накопиченого просторового іонного 

заряду, ефективно фокусує пучок від’ємне заряджених іонів водню, що відкриває 

перспективи використання такої лінзи для керування пучками негативних іонів. 

Однак, іонний пучок, що проходить крізь хмару, знижує величину максимального 

потенціалу у лінзі, тому для іонних пучків з великим струмом фокусуючи 

властивості лінзи погіршуються.  

Також чисельний експеримент показав значний вплив на результат 

співвідношення між об'ємними зарядами пучка та лінзи. Для електронних пучків, 

густина об'ємного заряду яких менша за таку для іонної хмари (в експерименті це 

електронні пучків із струмами менш за 500 мА), плазмова лінза демонструє добрі 

фокусуючи властивості, тоді як з вирівнюванням густини пучки починають 

розходитися. При цьому електронні пучки тягнуть за собою частину іонів з хмари, 

зменшуючи потенціал хмари, а потім і зовсім руйнують хмару. Іони, що 

надходять не можуть відновити хмару і фокусуючи властивості лінзи 

втрачаються. Моделювання продемонструвало, що фокусуючи властивості 

плазмової лінзи можна значно покращити підвищенням середньої енергії пучка 

іонів аргону, що створюють хмару об’ємного заряду. 

Чисельні розрахунки для пучків від’ємне заряджених іонів демонструють 

таку ж залежність від струму пучку. Фокусуючи властивості втрачаються коли 

густина іонів хмари порівнюється, або стає меншою за густину іонів в пучку. Для 

відновлення фокусуючих властивостей треба підвищити густину струму та 

енергію іонів аргону, що формують хмару. 
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Чисельний експеримент, щодо фокусування сильнострумових, широко 

апертурних електронних пучків плазмовою лінзою з позитивним об’ємним 

зарядом, показав, що у цьому випадку можливо лише магнітне фокусування, 

оскільки хмара швидко руйнується і не відновлюється, тому необхідно вибрати 

оптимальне магнітне поле, щоб покращити фокусування і мінімізувати 

геометричні аберації. Але, в свою чергу, присутність плазмової лінзи дозволяє 

покращити транспорт електронного пучка, та зменшити його розходження за 

рахунок додаткового надходження позитивних іонів створених плазмовою 

лінзою, які додатково компенсують об’ємний заряд пучка.  
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РОЗДІЛ 5. ФІЗИЧНА ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 

ПЛАЗМО-ОПТИЧНОГО ФІЛЬТРУ 

5.1. ВСТУП 

Вакуумно-плазмові технології напилення тонких плівок широко 

використовуються у різноманітних галузях науки, техніки та промисловості, 

насамперед у медицині, у нано-технологіях, для захисту від корозії, для синтезу 

надтвердих матеріалів, та у багатьох інших застосуваннях. При цьому 

ефективність нанесення плівок залежить від збільшення транспорту насамперед 

іонної компоненти, оскільки саме іони є частинками які формують плівку. Як 

відомо, ступень іонізації плазми вакуумної дуги для деяких матеріалів досягає 

майже 100% [5.1-5.3]. Однак, також відомо, що мікро-крапельні компоненти 

ерозії для більшості металів є суттєвою частиною загальних втрат речовини 

катоду в дузі порівняно з іонною компонентою [5.4, 5.5]. Тому, при цьому в 

іонно-плазмовому потоці поряд з іонною компонентою присутні також електрони, 

нейтрали та мікро-краплі, які також можуть впливати на підложу. І, якщо 

електрона компонента є необхідною для забезпечення транспортування іонної 

компоненти, оскільки компенсує просторовий заряд іонного потоку, то, існування 

мікро-крапель в утвореному іонно-плазмовому потоці, навпаки, обмежує 

застосування цього методу створення плівок. Тому, для запобігання втрат 

речовини та запобігання впливу мікро крапель на підложу, необхідно їх 

знищувати, для чого використовують різноманітні фільтри [5.2, 5.6 -5.13].   

Як було показано в статті А. Андерса [5.14] краплі не можуть повністю 

випаровуватися в потоку дугової плазми без джерела додаткової енергії. Ця 

проблема вирішувалась досить різноманітними методами, к недолікам яких 

можна віднести як і неефективність, так і вартість методів. В роботі [5.15, 5.16] 

було запропоновано новий оригінальний та дешевий метод на основі 

використання циліндричної плазмової лінзи, в якому додатковим джерелом 
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енергії для випаровування мікро крапель може служити радіальний потік високо 

енергійних електронів. Ці електрони можуть з’являться поблизу внутрішньої 

циліндричної поверхні центрального електроду лінзи, на який подано негативний 

потенціал в кілька кіловольт, внаслідок вторинної іонно-електронної емісії, при 

бомбардуванні цієї поверхні периферійними іонами плазмового потоку.  

В роботі А. Жаринова и Ю. Коваленко [5.17] було показано, що в розряді з 

порожнім катодом може утворюватися подвійний електричний шар, у якому 

формується пучок швидких електронів з енергією кілька сот електрон-вольт. 

Аналогічно, такий шар може створюватися і в циліндричному каналі плазмово-

оптичної системи, в схрещених радіальному електричному і повздовжньому 

магнітному полях.  

Коротко ідея методу полягає в наступному: будемо розглядати конфігурацію 

циліндричної електростатичної плазмової лінзи, крізь яку проходить низько 

енергійний дуговий іонно-плазмовий потік (див. Рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Схема приладу: (1)-джерело, (2) – оптично-плазмова система. C - катод, A - 

анод, D - діафрагма, S - підкладка, MC - магнітна котушка, M - магнітні силові 

лінії, Δ - просторовий шар, в якому підтримується сильне радіальне електричне 

поле, C1 - порожнистий циліндр, поруч з внутрішньою циліндричною поверхню 

якого, в шарі Δ, утворюється сильне радіальне електричне поле, при подаванні 

напруги на C1, та утворюється пучок електронів високої енергії.  
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Потік щільної дугової плазми з мікро-краплями виходить з джерела (I), 

схематично показаного на Рис. 5.1 зліва, і проходить в плазмо-оптичну систему 

(2). Цей потік проходить спочатку крізь діафрагму (D), яка знаходиться на 

початку плазмо-оптичної системи, і співпадає з одним із електродів лінзи, де 

частина мікро-крапель осідає. Краплі, які залишилися у потоку, сумісно з 

плазмовим потоком розповсюджуються крізь плазмо-оптичну систему. Плазмо-

оптична система являє собою аксіальне-симетричну трьох-електродну плазмову 

лінзу, яка складається з порожнього циліндру С1 довжиною L  і радіусом R, на 

який подається негативний потенціал порядку 1-3 кВ і пари зовнішніх кільцевих 

заземлених електродів, розташованих симетрично, відносно центрального 

електрода. Система знаходиться в магнітному полі, яке створене магнітною 

котушкою або системою постійних магнітів. Значення магнітного поля таке, що 

електрони в об’ємі замагнічені, а іони ні. Коли дуговий плазмовий потік досягає 

зони дії магнітного поля короткої котушки, магнітне поле проникає у потік. 

Щільний потік низькотемпературної плазми, поширюючись всередині циліндра 

створює пристінковий шар товщиною ∆ з  великим радіальним електричним 

полем. Рух електронів впоперек магнітного поля сильно пригнічений, але 

повздовж магнітного поля вільний в межах шару, де відбувається стрибок 

потенціалу, тобто ρLe<<R<<ρLi, де ρLe, ρLi – ларморовські радіуси електрона та 

іона відповідно. Магнітні силові лінії є еквіпотенціальними всередину потоку, і 

електричні силові лінії, створеного електричного поля, також приблизно подібні 

до силових ліній магнітного поля. Оскільки електрони плазмового потоку 

замагнечені, вони в полі короткої котушки зміщаються до вісі, пригнічуючи 

розширення потоку, внаслідок дії радіального електричного поля. Таким чином, 

зі зростанням магнітного поля, щільність потоку зростає, тобто керуя величиною 

магнітного поля ми можемо керувати потоком, утримуя його від розширення.  

 Периферійні іони плазмового потоку, прискорившись в створеному полі 

бомбардують внутрішні стінки циліндра, і вибивають електрони. В результаті 
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вторинної іонно-електронної емісії в пристінковому шарі утворюється пучок 

швидких електронів зі швидкістю Vb≈(2eφ0/me)1/2 і густиною струму jb=γjis, де γ – 

коефіцієнт вторинної іонно-електронної емісії. Цей електронний пучок 

інжектований від пристінкового шару, товщина якого значно менша за 

ларморовський радіус електрона (Δ<< ρLe), к вісі плазмового потоку значно 

прискорюється і набуває великої енергії, таким чином, може служити додатковим 

ефективним джерелом енергії для видалення мікро-крапель. 

Зміст цього розділу відображене в роботах [1, 2, 4, 30, 31]. 

5.1. ОДНОВИМІРНА ГІДРОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ 

5.1.1.  ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТА ОЦІНКИ 

Розглянемо формування шару і можливість утворення в ньому радіального 

пучку швидких електронів. Для математичного опису моделі будемо 

використовувати гідродинамічне наближення. Для спрощення, в якості першого 

оціночного наближення, будемо використовувати модель без зіткнень, а також, 

не будемо враховувати нагрів плазми пучком. Тоді, система рівнянь, яка описує 

систему, включає рівняння Пуассону, рівняння неперервності та рівняння руху. 

Оскільки система аксіальне-симетрична, будемо використовувати циліндричну 

систему координат. В цій системі координат рівняння Пуассону має вигляд: 
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де ne, ni – густина електронів і іонів відповідно, φ – потенціал. Тут, ми, поки що, 

не будемо ураховувати вплив електронного пучка на розподіл потенціалу. В 

якості першої задачі розглянемо розподіл потенціалу в радіальному шарі. Будемо 

розглядати шар по радіусу шириною Rrr 0 , де R – радіус системи, r0 – деяка 

відстань від вісі.  Для електронної густини  можна записати: 











=

e

ee
T

e
nn


exp0        (5.2) 



 

 

215 

де n0e – густина електронів квазінейтральної плазми, Te – температура електронів 

плазми. Спочатку, ми не будемо ураховувати нагрів плазми, а будемо 

використовувати кінцеві Te та Ti. Концентрацію іонів ni знайдемо з рівняння 

неперервності іонного потоку: 

 0)( =ijdiv ,            (5.3) 

яке можна переписати у вигляді: 

rRVnVn iiii 2/00=      (5.4) 

тут ni0 - густина іонів квазінейтральної плазми, Vi – радіальна швидкість іонного 

потоку, яку можна знайти із закону збереження енергії:  
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Mi – маса іонів, Vi0 – початкова радіальна швидкість іонного потоку, яку 

можна вважати рівної: 

 Vi0=0,4(Te/Mi)
1/2     (5.6)  

Тоді, підставив (5.5), (5.6) в (5.4), для розрахунку іонної густини отримаємо вираз: 
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Таким чином, обезрозмірів ( URrr /,/  == ) рівняння Пуассону (5.1), і 

використовуя співвідношення для концентрацій (5.2) та (5.7), одержимо рівняння 

для знаходження радіального розподілу потенціалу φ(r) в шарі: 
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де безрозмірні параметри визначено наступним чином: 
e
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24
 = . Це рівняння 

не має розв’язку у квадратурах, тому будемо його розв’язувати чисельно. Воно є 

нелінійним відносно потенціалу, що ускладнює алгоритм знаходження розв’язку. 
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Ми будемо розв’язувати рівняння (5.8) методом ітерацій. Для цього лініаризуємо 

(5.8) з допомогу наступного перетворення: 

)1()(  −+== − eeee ,   (5.9)  

де ми знехтували членами другого порядку. Тоді підставив у (5.8) цей розклад, 

одержимо рівняння для знаходження потенціалу φ через знайдений на 

попереднєму кроку потенціал ϕ (для першої ітерації в якості ϕ – береться 

розв’язок рівняння Лапласу): 
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де n (ϕ) знаходиться з виразу (5.7). Таким чином ми отримали лінійне рівняння 

Пуассону відносно φ.  Це рівняння розв’язується кінцеве-різницевим методом з 

використанням алгоритму Томаса [5.18] для граничних умов: 

  0,1
01
==

== rr
  .     (5.11) 

Його чисельний розв’язок представлено на Рис. 5.2. Як можна побачити, 

потенціал різко спадає у вузькому прикатодному шарі, і потім залишається 

незмінним. Падіння потенціалу досягає 90% від прикладеної напруги, тобто у 

шарі виникає сильне електричне поле, яке може значно прискорювати електрони, 

що виникають у шарі  внаслідок емісії.  

 

Рис. 5.2. Розподіл потенціалу у радіальному шарі. 
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Оцінімо товщину цього шару. Бомовський струм на поверхню дорівнює: 
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тоді як іонний струм у цьому шарі дорівнює : 
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де d – товщина шару. Якщо порівняємо ці струми, ми зможемо отримати оцінку 

товщини шару, отже: 
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Підставимо у цей вираз типові експериментальні данні: R=3,5см; n0i = 1012см-3, Mi 

= 40 (аргон), U = - 1 кВ, якщо вважати що Те ~ 5еВ, то одержимо для товщини 

шару оцінку d ≈ 4.5∙10-7 cм, тобто дійсно d<<ρLe.  

5.1.2.  МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИКАТОДНОГО СКАЧКУ 

ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

Для коректного опису створення подвійного шару та прикатодного скачку 

потенціалу розглянемо наступну одновимірну модель: 

0)( =



+




Vrn

rt

n
i

i         

( )),(),(4 trntrn
r

r
rr

ei −−=


















      











=

e

ee
T

e
nn


exp0                 (5.15) 

rM

e

dt

dV
V

t

r




−==



 
,        

Використовуя кінцеве-різницевий метод, систему (5.15) можна представити у 

наступному вигляді на сітці {rk,, tn}, де k = 1…Nr ̶ 1, Nr - кількість вузлів 

просторової сітці, n=1.. .N ̶ 1,  N - кількість кроків з часу: 
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тут τ – крок по часу, h=1/(Nr
-1) – крок по простору. В якості параметрів будемо 

використовувати експериментальні значення, вказані вище. В якості граничних 

умов приймемо умови (5.11). На Рис. 5.3 приведено розподіл потенціалу в 

радіальному шарі для різних моментів часу. Можна бачити, що за короткий час 

(~10-6 cек) в розподілу потенціалу виникає прикатодний скачок потенціалу, при 

цьому виникає прискорювальне радіальне електричне поле, яке діє лише у 

вузькому проміжку.  

Оцінки розміру шару, яки були одержані з чисельних розрахунків 

співпадають з одержаними аналітично. Отже, товщина шару, де відбувається 

падіння потенціалу менш за ларморовського радіусу електрона, тобто електрони 

у шарі незамагнічені, і радіальне поле, яке виникає у цьому шарі достатньо 

велике, щоб прискорити ці електрони до високих енергій у шарі. Таким чином, 

стає можливим формування радіального потоку високо-енергійних електронів. 
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Рис. 5.3  Розподіл потенціалу по радіусу в різні моменти часу (розрахункові 

параметри: R=3,5см; n0i=1012см-3; Te=5 еВ, Mi= 40, U= -1кВ, крок по часу 

порядку 10-8с) 

5.1.3. МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ РАДІАЛЬНОГО ПУЧКА 

ЕЛЕКТРОНІВ В ОДНОВИМІРНОМУ НАБЛИЖЕННІ 

Для демонстрації формування пучка електронів та його опису скористаємося 

умовою неперервності його радіального потоку: 

jb(r)r=jbRR      (5.17) 

де jb(r) – густина струму пучка: 

t = 5 

 

 

t = 8 

 

 

t = 15 

 

 

t = 25 

 

 

t = 75 

 

 



 

 

220 

)()()( rVrenrj bbb = ,     (5.18) 

а  jbR – густина струму пучка з катоду. Таким чином: 
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b ==     (5.19) 

Для визначення радіальної швидкості Vb(r) скористаємось рівнянням руху: 
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з якого можна одержати інтеграл руху: 
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Звідси знаходимо вираз для радіальної швидкості електронного пучка: 
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0bb ++= ,   ( ) 0rU − .  (5.22) 

Вираз (5.22) демонструє формування електронного пучка при виникненні 

прикатодного скачку електричного потенціалу. Використовуя цей вираз можна 

отримати вираз для густини електронного пучка : 
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тут Vb0 - початкова швидкість електронів пучка, емітованих з катоду. Для того, 

щоб урахувати ефект скидання повздовж z на анод зайвих електронів плазми, 

визначимо n0e  наступним чином: 

( )0e 0i b r R 2n n n r == −       (5.24) 

Струм пучка jbR з катоду дорівнює BibR jj = ,  де γ - коефіцієнт вторинної емісії 

електронів, 
i

e
iBi

M

T
nj 04.0= . Початкова швидкість електронів пучка, емітованих з 

катоду, приблизно дорівнює Vb0=(k/me)
1/2, де εk - початкова енергія електронів, 

емітованих з катоду в наслідок вторинної іон-електронної емісії. 
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 З урахуванням всього вищесказаного, у безрозмірному вигляді, для густини 

електронного пучка з (5.23), отримаємо вираз:  
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і з (5.24) знайдемо: 
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Для розрахунку початкову енергію електронів можна взяти приблизно k ≈ 5-8 

еВ, коефіцієнт вторинної електрон-іонної емісії γ = 0.1. Параметри системи такі ж 

як вказано вище, і дорівнюють: R=3,5см; n0i=1012см-3; Mi=40, U=-1кВ. Таким 

чином, ми приходимо до замкненої самоузгодженої задачі. На кожнім часовім 

етапі ми розв’язуємо рівняння руху частинок (5.5) і (5.20) та знаходимо методом 

«хмари в комірки» [5.19] розподіл частинок та густини заряду в шарі. Після чого, 

розв’язуємо рівняння (5.8) і знаходимо радіальний розподіл потенціалу в шарі, 

після цього коректуємо густину електронного пучка (5.25) і, знов розв’язуємо 

рівняння руху, використовуя знайдений розподіл потенціалу. Процедура 

повторюється до знаходження сталого розподілу потенціалу, або до досягнення 

заданої точності. На Рис. 5.4 приведено отриманий розподіл густини 

електронного пучка для різних значень початкової енергії електронів. Можна 

бачити, що якщо густина іонного потоку ~ 1012 см-3, то густина електронного 

пучку досягає ~ 109 cм-3. 

      
Рис. 5.4. Розподіл густини електронного пучка (розрахункові параметри: γ = 0.1, k = 5 еВ 

(зліва) и k = 10 еВ (праворуч), R = 3,5см, n0i = 1012см-3, Mi = 40, U = -1кВ) 
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Таким чином, для спрощеної одновимірної моделі у гідродинамічному опису 

ми продемонстрували утворення азимутально-симетричного подвійного 

електричного шару при r=rp і електронного пучка на периферії (по r) густого 

потоку плазми при прикладанні різності потенціалів між віссю потоку і 

радіальною межею, радіус якої R трохи за більше радіуса потоку плазми: R > rp. 

Розглянемо тепер просторову модель, для опису будемо використовувати 

циліндричну систему координат, оскільки наша система аксіальне-симетрична.  

5.2. ДВОХВИМІРНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРУ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ СИСТЕМІ 

КООРДИНАТ. 

5.2.1. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТА ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ 

Розглянемо формування шару і утворення в ньому радіального пучку швидких 

електронів в просторовій моделі. Для математичного опису моделі будемо 

використовувати гідродинамічне наближення. Для спрощення, в якості першого 

оціночного наближення, будемо використовувати модель без зіткнень, и не 

будемо враховувати нагрів плазми пучком.  Тоді, система рівнянь, яка описує 

нашу модель, включає рівняння Пуассона, рівняння неперервності та рівняння 

руху. Оскільки система аксіальне-симетрична, будемо використовувати 

циліндричну систему координат. В цій системі координат рівняння Пуассона має 

вигляд: 
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де ne, ni – густина електронів і іонів відповідно, φ – потенціал.  

Для електронної густини можна використовувати запис: 
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де ne0 - густина електронів квазінейтральної плазми, Te – температура електронів 

плазми. Як вказано вище, ми поки що не будемо ураховувати нагрів плазми, тому 
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будемо використовувати кінцеві Te та Ti. Поки що, ми не будемо ураховувати  

вплив електронного пучка на розподіл потенціалу.   

Концентрацію іонів найдемо з рівняння неперервності іонного потоку: 

 0)( =ijdiv ,            (5.29) 

Рівняння руху з урахуванням існування магнітного поля, в якому електрони 

замагничені, а іони ні, запишемо у наступному вигляді: 
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де me,i, qe,i, ve,i – маса, заряд і швидкість частинок (електрона, або іона) відповідно; 

B, E – магнітне і електричне поля, які в загальному випадку представляють як: 

магнітне поле в системі (B) дорівнює сумі зовнішнього В0 і власного магнітного 

поля пучка Вb, аналогічно, електричне поле E, дорівнює сумі зовнішнього поля, і 

поля кулонівських сил відштовхування, які діють в іонно-плазмовому потоці. 

 Для розв’язку цих рівнянь будемо використовувати дискретне розбиття 

простору. Оскільки в моделі ми використовуємо циліндричну систему і наша 

розрахункова область є циліндром, то будемо використовувати двомірну 

рівномірну розрахункову сітку з такими кроками по повздовжньому та 

радіальному напрямках: 

∆z = 1/(Nz−1),   ∆r =1/(Nr−1)       (5.31) 

де Nz и Nr – число вузлів просторової сітки в повздовжньому і радіальному 

напрямках, відповідно. Введемо задані в дискретному часі та просторі функції 

густини заряду ρk,m  та потенціалу φk,m , де k =0, ..., Nz, а m= 0, ..., Nr, а також на 

сітці задамо крок по часу ∆t. 

Тобто, в чисельної схемі моделювання розглядаємої системи, напруженість і 

потенціал поля просторового заряду, а також густина заряду розраховуються на 

введеній просторовій сітці з кроками ∆z и ∆r. Тоді, рівняння Пуассона в 

циліндричній системі (5.27) можна переписати в обезрозміреному форматі у 

вигляді:  
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де введено позначення:  
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(5.32) ми запишемо в кінцеве-різницевому вигляді на сітці, як: 
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Для розрахунку густини просторового заряду ρk,m  на просторовій сітці, яка 

стоїть праворуч в рівнянні (5.34), використовується процедура білінійного 

зважування частинок на просторовій сітці [5.19, 5.20] (PIC- метод «частинок в 

комірці»), яка знижає сітковий шум. В цьому методі густина просторового заряду 

у вузлі (k,m) просторової сітки, тобто в точці з координатами (zk,rm) = (k∆z, m∆r), 

запишеться як:   
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де (zi,ri) –координати i- частинки, qi=±1 – заряд i- частинки – електрона або іона, 

N0 – загальне число великих частинок, які знаходяться в просторі дрейфу, n0 – 

параметр обчислювальної схеми, який дорівнює числу частинок на комірку у 

незбудженому стані, Θ – функція форми в двовимірному просторі, яка визначає 

процедуру «зважування» великої частинки на просторовій сітці з кроками ∆z и ∆r, 

яка може бути як кусочно-лінійна, так і більш високого порядку [5.20–5.22]. 

Чисельне інтегрування рівнянь руху у розглядаємої моделі проводиться методом 

Бориса [5.23], який значно перевищує класичний  метод з точності та швидкості 

обчислювання. До його переваг, також відносіться те, що він має нульову 

амплітудну помилку і фазову помилку менш 1%.  Ідея методу полягає в тому, що 

на кожному кроку моделювання по часу розподіляються електричні і магнітні 
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сили, які діють на частинку, або іншими словами, відокремлено розраховуються 

поступова і обертальна компоненти руху [5.24,5.25]. 

5.2.2. ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ: РОЗПОДІЛ ПОТЕНЦІАЛУ В ШАРІ 

В якості першої задачі розглянемо розподіл потенціалу в радіальному шарі. 

Будемо розглядати шар по радіусу. Щоб не зіткнутися з проблемою значного 

росту густини електронного пучка nb(r) поблизу вісі, будемо розглядати шар по 

радіусу шириною Rr2R  , де R – радіус системи.  

Для обчислення швидкості частинок будемо використовувати рівняння: 
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які на сітці приймуть вигляд: 
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   (5.37) 

А з рівнянь (5.28), (5.29) отримаємо для обчислення іонної та електронної 

густини на сітці вирази:   
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В якості граничних умов, як і раніш, приймемо:  0,1
01
==

== rr
 , і для 

розрахунку будемо використовувати ті ж експериментальні значення, що і раніше.  

На Рис. 5.5. показано розподіл потенціалу, який встановлюється у системі при 

протіканні крізь неї іонно-плазмового потоку через час порядку 1.6 мкс. Можна 

бачити, що утворюється скачок потенціалу поблизу внутрішньої поверхні 

центрального електроду і тонкій шар, у якому діє сильне електричне поле. 
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Рис. 5.5 Розподіл потенціалу в системі при протіканні плазмового потоку  

Це радіальне електричне поле діє лише у вузькому проміжку і воно може 

прискорювати електрони до значних енергій та створювати радіальний пучок 

електронів. Як вже було вказано раніше, розмір цього проміжку d≈4.5·10-7 cм, 

тобто значно менш за ларморовський радіус електрона. Оцінки розміру шару, яки 

були одержані з чисельних розрахунків співпадають з цим значенням, отже 

електрони у шарі незамагнічені і можуть вільно виходити за межи шару. 

Оскільки, товщина шару, де відбувається падіння потенціалу дуже мала, то 

радіальне поле, яке виникає у цьому шарі достатньо велике, щоб прискорити 

електрони до високих енергій у шарі, і змусити їх рухатись до вісі системи. 

Таким чином, стає можливе формування радіального високоенергійного 

електронного пучка. 

5.2.3. ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ: ФОРМУВАННЯ РАДІАЛЬНОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ТА ОБЧИСЛЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ 

ЕЛЕКТРОНІВ 

Наступним кроком розглянемо формування радіального електронного пучка, 

та знайдемо його траєкторії як в незамагніченій, так і в замагніченої плазмі з 

зіткненнями. Будемо вважати, що крізь плазмово-оптичну систему протікає потік 



 

 

227 

низькотемпературної плазми енергією 40 еВ і густиною струму 40 мА/см2 з 

джерела, причому периферійні частинки бомбардують внутрішню поверхню 

циліндру - центральний електрод лінзи, на який подається негативний потенціал 

–3 кВ, внаслідок чого, з’являються електрони, вибиті з поверхні. Ці електрони 

прискорюються різницею потенціалів і набувають енергію достатню для іонізації. 

Для розрахунку візьмемо параметр вторинної електрон-іонної емісії який 

дорівнює γ = 0.1. При цьому за рахунок емісії з’являються вторинні електрони з 

початковою енергією 5 еВ, які ми тепер також будемо ураховувати при 

обчисленні розподілу потенціалу, тобто в рівнянні (5.32) до ρ додаємо ще член ρeb, 

який описує густину утворившихся вторинних електронів. Для опису руху 

створених вторинних електронів будемо використовувати рівняння руху (5.30). 

Будемо також ураховувати те, що електрони, які набрали достатньо велику 

енергію також набувають здібність іонізувати нейтрали з появою додаткових 

вторинних електронів, слідком чого може бути поява лавиноподібної іонізації.   

 Імовірність появи вторинного електрону при зіткненні i-ой частинки з 

енергією εi за час ∆t будемо розраховувати згідно формулі [5.26]:  

))()(exp(1 iiii rnsP −−=  ,     (5.39) 

де: tvs ii = , σ(εi) – перетин зіткнення для енергії εi, ni – локальна густина таких 

частинок в розрахункової комірці. Імовірність створення вторинного електрону з 

малою енергією різко перевищує імовірність утворення електрону з енергією, яка 

порівнянна з енергією падаючого електрона. Вторинні електрони низької енергії, 

окрім іонізаційних та пружних зіткнень з плазмовими частинками та нейтралами, 

інтенсивно приймають участь в рекомбінаційних процесах [5.27]. Однак, поки що, 

ми ці процеси не будемо враховувати. Якщо в плазмовому середовищі присутні 

краплі, суттєва також імовірність прилипання вторинних електронів з утворенням 

заряджених кластерів, а також негативних іонів. Негативні іони і вторинні 

електрони рекомбінують з позитивними іонами, які утворилися при 

іонізаційному розсіюванні. Імовірності всіх цих процесів різко знижується з 
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ростом енергії, тому брати їх до уваги при моделюванні потоку первинних 

електронів високої енергії, поки що, не доцільно.  

 Враховувалися процеси іонізації, збудження нейтрального атому на перший 

рівень та пружне розсіяння. При пружних зіткненнях частинок швидкість 

частинки повертається на кути ϑ,ϴ відносно початкового направлення руху 

частинки. Для розподілу по кутах використовувалось запропоноване в [5.28] 

моделювання зіткнення електрона із екранованим зарядженим центром при 

енергіях ε малих та середніх, який описується виразом: 

 
)1)2/(sin~()~1ln(4

~
)(cos),(

2 +




+
=






d
ddf    (5.40) 

тут 1/~  =  - де ε1 – характерна енергія, яка покладається у розрахунках рівною 1-

2 еВ. Для знаходження кутів розсіяння, які розподілено відповідно до цього 

виразу викидалися пари випадкових чисел u1, u2 рівномірно розподілених на 

відрізку [0,1]. Кути розсіювання розраховувалися за допомогою співвідношень: 

 22,~
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     (5.41) 

У випадку іонізації народжується новий електрон і лічильник народжених 

частинок в даній комірці збільшується на один, при цьому координати 

народженого вторинного електрону враховуються такими ж як координати 

частинки. Енергія вторинного електрону враховується згідно моделі Томсону: 

2)(
)(

I

I
F

−
=


 , а початковому віддається залишок енергії. Швидкості електронів 

розраховуються як і при пружному зіткненні з допомогою виразу (5.41).  

У програмному коді для визначення імовірності генератором випадкових 

чисел генерується випадкове число в інтервалі [0,1]. Якщо це число менш 

імовірності, розрахованої згідно формулі (5.39), то зіткнення вважається подією, 

яка відбулася. По співвідношенню перетинів процесів, з допомогою генератора 

випадкових чисел, визначалося, яке саме зіткнення сталось: пружне розсіяння, 

збудження чи іонізація.   
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Перетини іонізації і пружного розсіяння обчислювались з таблиць, які 

приведено в [5.27, 5.29, 5.30]. При енергіях більших ніж наведені у таблицях, 

вважалось, що перетин зменшується обернено пропорційно енергії. Інтерполяція 

перетину пружного розсіяння в залежності від енергії електрону робилась згідно 

формулі: 

 216
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    (5.42) 

Перетин іонізації розраховувався згідно таблиці з роботи [5.31] (дивись також 

[5.32]). Тобто, перетин одноразової іонізації в залежності від енергії електрону, 

апроксимувався виразом: 
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де I = 15,76 еВ – потенціал іонізації аргону, ε – енергія електрону в еВ і ε ≥ I. 

 Для розрахунку перетину збудження використовувалася апроксимація 

формули Дравина [5.33] для переходу із основного стану в перше збуджене: 
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Тут Е1 =11.6 еВ – потенціал збудження атому аргону, ε ≥ Е1. 

Чисельне моделювання руху та взаємодії емітуємих електронів здійснювалось 

методом макрочастинок [5.18, 5.34]. На кожнім часовім етапі (з часовим кроком 

Т=10-9 с) ми розв’язуємо рівняння руху частинок. Крок по часу для розв’язку 

рівнянь руху частинок візьмемо ∆t=10-11 с. Знаходимо координати частинок на 

цьому часовому етапі, та по координатам всіх частинок методом «хмари в 

комірці» розраховуємо розподіл густини просторового заряду електронів і іонів. 

Згідно цьому методу заряд i-oі макрочастинки з координатами (rj, zj) 

розподіляється між сусідніми вузлами сітки таким чином: 
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де α=(ri-rj)/∆r, β=(zi-zj)/∆z. По розподілу сумарного об’ємного заряду ρ(z,r) 

обчислюємо розподіл потенціалу та електричне поле, та проводимо запуск нової 

групи частинок, при цьому ураховуємо як нові частинки, так і ті, що не вийшли 

за межи розрахунковій області. Сумарне електричне поле розраховувалось як 

розв’язок рівняння Пуассону з урахуванням координат макрочастинок методом 

послідовної релаксації, який використовувався для  прискорення розрахунку 

[5.35, 5.36]. Згідно цього значення поля просторового заряду повздовж координат 

r та z знаходилось як: 

( )iiii h  2

11
2

1
++= −+

     (5.46) 

де h – шаг по сітці, ri=i*h,  zj=j*h, ρi – густина просторового заряду у i-ой комірці. 

Розрахунок тривав доки в системі не встановлювалось динамічна рівновага, і 

зміна розподілу потенціалу в системі на кожному часовому етапі не перевищує 

встановлену помилку.  

Таким чином, на кожному кроку по часу розв’язуються рівняння руху всіх 

електронів і іонів, як тих, які знов з’явилися, так і тих, які вже знаходяться в 

області моделювання. Все частини пересуваються в нові положення. Ті частинки, 

які досягли межу розрахункового об’єму виключаються з розглядання. Для всіх, 

які залишилися в системі, по методу Монте-Карло розігріваються імовірності 

зіткнення. Якщо пружне розсіяння, то змінюється тільки напрямок швидкості, 

якщо збудження, то енергія електрона зменшується на величину енергії 

збудження, і, якщо іонізація, то народжується новий іон і електрон в 

розрахунковій комірці. При цьому лічильник числа іонів та і електронів 

збільшується на 1. Розрахунки проводилися для параметри системи які 
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дорівнюють: R=3,5см; n0i=1012 см-3; Te=5 еВ, Mi = 40, U = -3 кВ, γ = 0.1, εр = 40 еВ, 

jp = 40 мА/см2 , результати обчислювань представлено в наступному розділі. 

5.2.4. ЧИСЕЛЬНА МОДЕЛЬ: РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПЛАЗМОВОГО ПОТОКУ 

На Рис. 5.6 представлено плазмовий потік, який проходить крізь діафрагму у 

плазмову лінзу, на центральний електрод якої подано потенціал -3 кВ. 

Периферійні іони пучка стикаються з внутрішньою поверхнею центрального 

електроду та вибивають з неї електрони. При цьому за рахунок емісії з’являються 

вторинні електрони з початковою енергією 5 еВ. Через час порядку 1.6-2.5 мкс 

розподіл потенціалу поблизу цього електроду становився подібним 

представленому на Рис. 5.7. Тобто утворюється вузький шар поблизу 

внутрішньої поверхні центрального електроду де спадає практично вся 

прикладена напруга, тобто утворюється скачок потенціалу. Цей тонкій шар, з 

сильним електричним полем, у якому електрони, утворені за рахунок вторинної 

емісії, швидко прискорюються. 

 

Рис. 5.6. Початкове протікання плазмового потоку скрізь систему 

При цьому траєкторії руху початкових емісійних електронів малої енергії 

співпадають з магнітними силовими лініями, як це можна бачити з Рис. 5.8.  

Однак, внаслідок виникнення скачку потенціалу та появи сильного електричного 
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поля, яке здатне їх прискорювати, середня енергія електронів починає 

перевищувати 10 еВ вже при напруженості поля ~100 В/см. А при подальшому 

зростанні напруженості поля, ще збільшується.  

 

Рис. 5.7. Розподіл потенціалу при протіканні плазмового потоку крізь систему. 

Коли напруженість електричного поля досягає ~500 В/м середня енергія 

електронів перевищує 100 еВ і, починається лавиноподібна іонізація, коли 

вторинні електрони іонізують нейтрали з народженням нових вторинних 

електронів, які в свою чергу набувають здібність до іонізації.  

  а) 
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  б) 

Рис. 5.8. Траєкторії руху початкових вторинних електронів Рис. 5.8 Траєкторії 

руху енергійних вторинних електронів та утворення радіального електронного 

пучку. 

При цьому, завдяки малому розміру шару, яке менш за ларморовський радіус, 

електрони виходять з шару і рухаються до вісі, де вони можуть акумулюватися, 

як це можна бачити із результату розрахунку, представленому на Рис. 5.8 б). 

Таким чином, формується подвійний шар і утворюється радіальний електронний 

пучок.  На Рис. 5.9. показано, траєкторії руху енергійних електронів в залежності 

від величини магнітного поля. 

   а) 
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   б) 

Рис. 5.9. Траєкторії електронів в площині (r,ϴ), обчисленні в схрещених ЕхН полях 

з урахуванням зіткнень в плазмі. а) Н=50 Э, б) Н=300 Э  

Якщо розглядати траєкторії руху пучку електронів в плазмі, то можна 

побачити, що до першого зіткнення електронний пучок з початковою радіальною 

швидкістю Vbr0 рухається до вісі. Це ясно видно з Рис. 5.10, де представлено 

траєкторії електронів в плазмі без зіткнень і без магнітного поля.  

 
Рис. 5.10. Траєкторії електронів в площині (r,ϴ), обчисленні в плазмі без зіткнень  

та без магнітного поля. 

Якщо ми будемо ураховувати зіткнення електронів з плазмовими частинками, 

поки що для спрощення тільки з урахуванням пружного зіткнення для радіальних 
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електронів, ми побачимо, що траєкторії електронів вже не є прямолінійними, 

вони внаслідок зіткнень змінюють напрямок руху, однак без урахування 

магнітного поля за достатньо великий час обчислювання, більшість частинок 

рухається до вісі, як ці можна бачити з Рис. 5.11 

 

Рис. 5.11  Траєкторії електронів в площині (r,ϴ), обчисленні в плазмі з 

зіткненнями, але без урахування магнітного поля 

Якщо ж ми будемо розглядати плазму із зіткненнями (спочатку тільки з 

пружними), та з урахуванням дії магнітного поля, то побачимо, що електрони не 

досягають вісі, однак після кількох зіткнень зсуваються до вісі зі швидкістю  =rV  

Er0(r)μ┴ = eEr0(r)e/meнe
2, як це можна бачити з Рис. 5.9. 

Відмітимо також, що акумуляція електронів на вісі центрального електрода і 

утворення просторового заряду (див. Рис. 5.12), при урахуванні як пружних, так і 

непружнх зіткнень та виникненні лавиноподібного народження вторинних 

електронів, може забезпечити додаткову компенсацію и фокусування іонного 

пучку. На Рис. 5.13 показано результати тестового моделювання проходження 

крізь систему пучка іонів аргону енергії 30 еВ та струмом 10 А. Як можна бачити 

з Рис. 5.13 при проходженні іонного пучка через центральний електрод лінзи він 

додатково стискається. 
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Рис. 5.12.  Траєкторії руху вторинних електронів і акумуляція електронів на вісі 

утворює просторовий заряд 

а) 
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б) 

Рис. 5.13. Траєкторії пучку Ar+ (а) и розподіл густини просторового заряду в пучку 

(б) при протіканні плазмового потоку крізь плазмо-оптичний фільтр. (I=10A, E= 30 

еВ , H~0.04 T, U=-4 кВ) 

Таким чином, ми бачимо, що у спрощеної моделі, у якій не враховувався 

нагрів плазми пучком, а також можливість рекомбінаційних процесів, 

присутність крапель та можливість утворення багатозарядових кластерів, 

негативних іонів та інше ми отримали досить обіцяючи результати о можливості 

створення енергійного радіального електронного пучка, який може вносити 

додаткову енергію у плазмовий потік, та здатен забезпечити додаткову 

компенсацію та фокусування іонного потоку при його проходженні крізь систему.  

5.2.5. ФОКУСУВАННЯ ІОННОГО ПУЧКА   

У зв’язку з можливістю додаткового стиснення іонного плазмового потоку 

за рахунок створення високоенергійного радіального електронного пучку, 

корисно розглянути фокусування плазмовою лінзою іонного пучку, та знайти 

фокусну відстань. Оскільки лінза у нашому випадку має досить велику довжину і 

представляє протяжний об’єкт, використовувати у цьому випадку формули для 
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тонкої плазмової лінзи [B.3] неможливо і необхідно розглянути фокусування для 

„товстої” плазмової лінзи.  

А. Фокус товстої плазмової лінзи 

Будемо вважати, що в плазмовій лінзі магнітне поле аппроксимується 

функцією : 

)/sin()/(00 LzRrIHH = ,     (5.47) 

де I0 – модифікована функція Бесселю 0-го порядку, Н0 – магнітне поле на вісі, L 

– довжина лінзи, R – радіус. Такий розподіл близько к оптимальному магнітному 

полю в плазмовій лінзі [5.37]. Тоді функція магнітного потоку має вигляд: 

)/sin()/(2),( 10 LzRrRrIHzr =     (5.48) 

З принципу еквіпотенціалізації магнітних силових ліній, маємо: 

 ),(),( zrkzr = ,      (5.49) 

де k – коефіцієнт пропорційності, який знаходимо з граничних умов: 

max)2/,(  === LzRr .     (5.50) 

Тоді розподіл потенціалу у лінзі можна записати у вигляді: 

)/sin()/(
)1(

),( 1

1

max LzRrrI
RI

zr 


 =     (5.51) 

Розглянемо паралельний потік частинок радіуса r0 та швидкістю v0, який 

входить в лінзу, радіусу R і довжиною L (див. Рис. 5.14), та знайдемо фокусну 

відстань F, вважая, що після проходження лінзи, частинки рухаються в 

дрейфовому просторі. Для цього достатньо обчислити в першому незникаючому 

наближенні кут відхилення частинки, яка знаходиться на огинаючій пучку, тобто 

спочатку вона рухається паралельно вісі на відстані r0 від неї.  
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Рис. 5.14. Схематичне зображення фокусування пучка радіуса r0 лінзою довжиною 

L та радіусом R 

Тоді, можна визначити фокус як:  

)(

0

→
−=

zr

r
F       (5.52) 

 рівняння руху і закон збереження енергії можна записати у вигляді: 
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22 −=+  ,   (5.53) 

або вводячи похідну dr/dz, і записуючи zrzr =  , ці рівняння можна переписати у 

вигляді: 
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      (5.55) 

В нульовому наближенні, вважаємо, що z =v0, тоді отримаємо з (5.55):  

)/(
)1(

2
0

1

2

0

2

max RrI
IvmR

rL
rz




−=     (5.56) 

і, отже, для фокуса вираз: 

)1(
)/(

1

00max

2

I
RrIL

R
F b




=      (5.57) 
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оскільки I0(r/R)≈1 для r<R/2, то (5.57) можна переписати у вигляді, аналогічному 

до отриманого у [5.38]: 

)1(1

max

2

I
L

R
F b




=       (5.58) 

Цю формулу можна уточнити, вважаючи в першому наближені 

mzreUvz /),(22

0 −= . 

Тоді з (5.55), отримаємо вираз: 
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В загальному вигляді цей інтеграл записується через еліптичні інтеграли і 

дорівнює : 
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де 
)1(

)/(

1

1max

RI

RrrIe
a

b

=



, ),( E  и ),( F - еліптичні інтеграли 1-го та 2-го роду. 

Зауважимо, що при a<0.5, з подальшим зменшенням параметру а (що відповідає 

умовам експерименту), цей інтеграл прямує до 2 (I(a=0.5)=2.59, I(a=0.3)=2.29, 

I(a=0.1)=2.083, I(a<0.1)≈2.0). Таким чином, для фокусної відстані в цьому 

випадку, ми отримаємо вираз близький до (5.57). 

В дійсності, для товстої лінзи ми повинні також прийняти до  уваги ефект 

дії магнітного поля на рух іонів. В цьому випадку, вираз (5.59) можна переписати 

у вигляді: 
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де введено позначення: 
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 інтеграл праворуч  (5.61), як і вище приведений в (5.59), обчислюється через 

еліптичні інтеграли.  

В. Порівняння з експериментом 

Експеримент було проведено на пристрої, який схематично представлено на 

Рис. 5.15 а), вакуумно-дугова плазмова гармата використовується для створення 

плазмового потоку металевої плазми. Трьохелектродна плазмова лінза довжиною 

14 см та апертурою 8 см знаходиться у магнітному полі, яке створюється 

системою постійних магнітів..  При проходженні крізь лінзу плазмового потоку, 

коли  на центральний електрод лінзи подається негативна напруга (від -400 В до -

3кв) спостерігається фокусування потоку, як це можна бачити з Рис. 5.15. б). Цей 

ефект пояснюється генерацією швидких електронів, які з’являються внаслідок 

вторинної іонно-електронної емісії на внутрішній поверхні центрального 

електроду. Ці електрони, як це було вказано вище, акумулюються на вісі та 

забезпечують фокусування іонів внаслідок поляризаційного електричного поля.   

а) б) 

Рис. 5.15. а) Схема експерименту; б) Густина струму потоку для різної напруги.  
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Розрахуємо фокусну відстань згідно отриманої формулі (5.59) для 

конкретних параметрів експерименту: U = 8÷10 В, εb =20÷30 eВ, R = 3.5 см, L = 14 

см. Отримаємо: F = 2.9 см  для εb =20 еВ та F= 4.3см для εb = 30 еВ. З урахуванням 

дії магнітного поля, обчислив фокусну відстань з допомогою виразу (5.61) для 

вище наведених конкретних експериментальних даних, одержимо таки значення 

для фокусу: якщо магнітне поле дорівнює H=300 E, то F=2.08 cм для пучку з 

εb=20 еВ і F=3.3 cм для εb=30 еВ. Відмітимо, що в проведеному експерименті 

[5.39] були отримані фокусні розстані досить близькі до цих значень.  

5.3. МОДЕЛЮВАННЯ В КІНЕТИЧНОМУ НАБЛИЖЕННІ З 

УРАХУВАННЯМ ІНТЕГРАЛУ ЗІТКНЕННЯ, ТА АНАЛІЗ КАНАЛІВ 

ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКУ 

5.3.1. ОПИС МОДЕЛІ 

Для находження оптимальних умов, при яких відбувається подрібнення і 

випаровування крапель, необхідно в першу чергу проаналізувати можливі канали 

втрати енергії утвореного електронного пучка. К основним каналам енергетичних 

втрат пучка, які ми мусимо враховувати при моделюванні, відносяться: 

збудження ВЧ коливань, зіткнення, як пружні, так і непружні з краплями і 

плазмовим середовищем. В залежності від умов, може відбуватися або розвиток 

пучково-плазмової нестійкості, внаслідок чого пучок електронів швидко стає 

розмитим по енергії і високоенергійні електрони швидко залишають систему, або 

навпаки, пучково-плазмові нестійкості не розвиваються, а відбувається 

накоплення в системі високоенергійних електронів, які можуть ефективно 

подрібнювати краплі.  

Для аналізу імовірних каналів втрат енергії електронного пучку проводиться 

моделювання проходження електронного пучка крізь плазмове середовище. При 

завданні початкового розподілу пучка передбачається його моно-енергійність. 

Однак, оскільки, при проходженні пучка крізь плазмове середовище можуть 
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розвинутися пучково-плазмові нестійкості, пучок стає розмитим по енергії. Тому 

моделювання потрібно проводити в кінетичному наближенні. Найбільш повно 

динаміка плазмових частинок може бути описана рівняннями Больцману: 
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         (5.63) 

тут, в загальному випадку,  HvEqF eiei


,,, +=  - сила, діюча на заряджену частинку, 

v - швидкість, m –маса, q – заряд частинки (іона або електрона). Через St{f} – 

позначено інтеграл зіткнень. При цьому, в інтегралі зіткнень потрібно 

ураховувати процеси розсіяння, збудження та іонізації частинок, процеси, 

пов’язані з народженням вторинних електронів, а також процеси утворення 

заряджених кластерів, при зіткненні з краплями.  

Задача розглядається в двохвимірній постановці (в циліндричній системі 

координат r-z), і розв’язується методом розщеплення рівняння (5.63) на 2 

підзадачі: 

1) розв’язування рівняння Власова: 
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     (5.64), 

 методом частинок в комірці. Плазма при цьому представляться набором 

достатньо великої кількості частинок, які рухаються в самоузгоджених полях. 

2)  корегування знайдених траєкторій частинок з урахуванням іонізації, 

втрат плазми, утворення кластерів: 
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=       (5.65) 

 що виконується з використанням методів Монте-Карло. При цьому, імовірність 

зіткнення для i-ой частинки з енергією εi за час ∆t обчислюється по формулі:  

))()(exp(1 iiii rnsP −−=  ,     (5.66) 

 де: tvs ii = , σ(εi) – перетин зіткнень, ni – локальна густина таких частинок в 

розрахунковій комірці. 



 

 

244 

Характеристики рівняння Власова (5.64) описують траєкторії руху частинок: 
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для електронів,       
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 для іонів     (5.67) 

У загальному випадку, коли магнітне поле достатньо велике и здатне впливати і 

на рух іонів, використовуємо для іонів рівняння з урахуванням магнітного поля: 

 

j

j

j

e

j

v
dt

rd

HvE
m

e

dt

vd







=

+= ,(

 

Для розв’язку цих рівняння використовуємо leap-frog схему [5.35, 5.36]:  
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   (5.68) 

густини заряду і струму обчислюються по швидкостям і координатам окремих 

частинок: 
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де R(r,rk(t)) – ядро, яке характеризує форму, розмір і розподіл заряду в частинці, в 

якості якого ми взяли стандартне [5.19]: 
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де zrii hhrV 2= - об’єм комірці. 
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Моделювання появи високо енергійних електронів, для обчислених полів, 

проводилось методом частинок. Рух електронів просліджувався на інтервалі 

відстані Rrr 0 , де R – радіус системи, який розбивається на комірці, а у якості 

r0 бралось значення близько до вісі. При моделюванні, вважалось, що іони, які 

досягли поверхні центрального електроду, з деякої точці  r = R з заданою 

частотою вибивають електрони. Електрони вважаються спочатку 

моноенергійними з початковою енергією ~1÷3 eВ. На відрізках часу між актами 

випускання електронів просліджується еволюція системи всіх частинок, які 

знаходяться в області моделювання.  На кожному кроку по часу розв’язуються 

рівняння руху всіх електронів і іонів, як тих, які знов з’явилися, так і тих, які вже 

знаходяться в області моделювання. Всі частинки пересуваються в нові 

положення. Ті частинки, які досягли межу області розрахунку виключаються з 

розглядання. Для всіх, які залишилися в системі, по методу Монте-Карло 

розігріваються імовірності зіткнення. Для визначення імовірності генератором 

випадкових чисел генерується випадкове число в інтервалі (0,1). Якщо це число 

менш імовірності, розрахованої згідно формулі (5.66), то зіткнення вважається 

подією, яка відбулася. По співвідношенню перетинів з допомогою генератора 

випадкових чисел, визначається, яке саме зіткнення сталось: пружне розсіяння, 

збудження, іонізація.  Якщо пружне розсіяння, то змінюється тільки напрямок 

швидкості, якщо збудження, то енергія електрона зменшується на величину 

енергії збудження, і, якщо іонізація, то народжується новий іон і електрон в 

розрахунковій комірці. При цьому лічильник числа іонів та і електронів 

змінюється на 1. Перетини іонізації і пружного розсіяння обчислювались з 

таблиць, які приведено в [5.29, 5.30]. При енергіях більших ніж наведені у 

таблицях, вважалось, що перетин зменшується обернено пропорційно енергії. 

Інтерполяція перетину пружного розсіяння в залежності від енергії електрону 

робилась згідно формулі:  
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де  - енергія електрону. 

Перетин іонізації розраховувався згідно таблиці з роботи [5.31]. Тобто, 

перетин одноразової іонізації в залежності від енергії електрону, апроксимувався 

виразом: 
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де I = 15,76 еВ – потенціал іонізації аргону, ε – енергія електрону в еВ і ε ≥ I. 

Для розрахунку перетину збудження використовувалася апроксимація 

формули Дравина для переходу із основного стану в перше збуджене (5.37). 

Таким чином, обчислювальний цикл складається з таких кроків: 

1) додавання частинок  (іонізація, іонно-електрона емісія) і видалення частинок,   

які вийшли  за межу обчислювального боксу;  

2) зважування частика-сітка  (розв’язок рівнянь руху (5.68) ) 

3) корегування  траєкторій частинок методом Монте-Карло 

4) знаходження локальних густин частинок і струмів 

5) зважування сітка-частинка (розв’язок рівнянь Пуассону) і знаходження полів 

в вузлах сітки та сил.   

Рівняння Пуассону (5.32), розв’язуються з урахуванням впливу електронного 

пучку на розподіл потенціалу, і тому тепер щільність заряду дорівнює: 

0/)( iiebe en −+=      (5.73) 

Розв’язав рівняння Пуассону знаходимо електричне поле в вузлах сітки, після 

чого весь цикл повторюється знов. При проведенні чисельного моделювання 

використовувались наступні безрозмірні одиниці:  
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де 
ie

ie
T m

kT
v

ie
,

,3
,
= - теплова швидкість електронів та іонів, tee- характерний час 

електрон-ектронних зіткнень, Lee – довжина свобідного пробігу електрона, e - 

електронна густина і f – функція розподілу.  

5.3.2. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ 

Розглянемо проходження імпульсного іонного пучка меді енергією 30кеВ крізь 

плазмову лінзу, на середній електрод, якої подано потенціал -4кВ, а на крайні 0. 

На Рис. 5.16 представлено траєкторії іонного пучку. Можна бачити, що крайні 

іони пучка стикаються з електродами. При взаємодії їх з негативно зарядженим 

центральним електродом, вони вибивають вторинні електрони, які набувають 

високої енергії у вузькому шарі, де здійснюється майже 90% падіння потенціалу і 

навіть більше. Як показують тестові розрахунки (без урахування крапель) середня 

енергія електронів починає перевищувати 10 еВ вже при напруженості поля ~100 

В/см. А при напруженості поля ~500 В/м середня енергія електронів перевищує 

100 еВ і при подальшому рості поля іонізація починає перевищувати збудження, з 

цього часу починається лавиноподібна іонізація, формується подвійний шар і 

утворюється електронний пучок. На Рис. 5.17 показано радіальний розподіл по 

шару густини енергійних електронів на 20 кроку з часу.  

 

Рис. 5.16. Траєкторії іонного пучка який проходить крізь плазмову лінзу і поява 

вторинних електронів. 
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Можна бачити, що щільність радіального потоку електронів  досягає 0.006 від 

початкової густини іонного потоку вже на 20 кроку з часу, тобто він стає 

достатньо потужним. В цьому випадку, як і у попередній моделі, електрони 

рухаються до вісі і можуть акумулюватися там, забезпечуючи фокусування 

іонного пучка.  

 

Рис. 5.17. Розподіл густини радіального пучку швидких електронів в шарі Т= 20  

 На Рис. 5.18 представлено траєкторії іонного пучка меді, через 15 кроків по 

часу, після появи в системі електронів за рахунок іон-електронної емісії, в тому 

числі і високоенергійних. Видно, що їх присутність, компенсує іонний пучок при 

проходженні скрізь лінзу і значно зменшує розбіжність пучка.  

 

Рис. 5.18 Траєкторії іонів, при наявності в системі високо енергійних електронів. 
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Це добре видно з порівняння з Рис. 5.19, на якому представлено траєкторії 

іонів в плазмовій лінзі, у відсутності високоенергійних електронів.  

 

Рис. 5.19. Траєкторії іонів, при відсутності в системі високо енергійних електронів. 

Тут, на середній електрод при розрахунку установлювався потенціал -400В. 

Магнітне поле, також в цьому випадку не враховувалось.  

Замітимо, що у проведеному експерименті [5.39] спостерігалось, що іонний 

струм на колекторі при відсутності магнітного поля та потенціалу на 

центральному електроді дорівнював 4 мА. При магнітному полі в 360 Е, та 

потенціалі -900 В, він дорівнював 30 мА, тобто зростав у 7.5 разів. Ми бачимо, 

що у наших розрахунках при магнітному у полі у 400 Е, та потенціалі у -4кВ, він 

може досягати 75 мА, тобто зростати більш ніж у 18 разів. 

5.3.3. МОДЕЛЮВАННЯ КРАПЕЛЬ 

При математичному моделюванні крапель, вважалось, що вони мають 

сферичну форму з радіусом який дорівнює R~1 мкм, рухаються зі швидкістю 10 

м/с, та густина крапель в потоці nd = 2,5 см-3 , та їх початковий заряд дорівнює 0, 

+1, та +2. 

У такий краплі число атомів дорівнює : 
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де  = 8,92 г/см³ - густина міді при н. у., m = 63,546 г/моль - молярна маса меді, 

NA = 6.0221*1023 1/моль – число Авогадро. Таким чином N ~ 3.4·1011.  Енергія rdr 

на випаровування одного атому такої краплі дорівнює:  

A

rdr
N

N
 =       (5.76) 

де ε = 304,6 кДж/моль - питома теплота випарування. Тобто на випаровування 

одного атому потрібно ~ 3 еВ, а для випаровування всій краплі потрібно 

приблизно 1012 еВ.  Оцінимо відношення  енергії теплового випромінювання 

всіх крапель за час їх прольоту через систему довжиною L та енергії, що 

накачується в систему за цей же час пучком високо енергетичних електронів: 
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Якщо взяти температуру кипіння міді (Td = 2840,15 K ), то отримуємо : 
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      (5.78) 

Тобто пучок накачує в систему досить енергії для випаровування крапель 

навіть з урахуванням їх теплового випромінювання. 

Вплив на краплю оказують: 

1) високоенергійни електрони, яки досягли краплю, привносять струм: 

(5.79) 

 

2) низко енергійни електрони та електрони плазмового потоку, привносять 

струм: 

(5.80) 

3) іони потоку привносять струм на краплю: 

(5.81) 

тут n0e, Te, Vthe – густина, температура та теплова швидкість електронів потоку; n0i, 

V0i - густина та направлена швидкість іонів потоку. 
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Будемо розглядати при взаємодії з краплею процеси прилипання та 

рекомбінації: 

e + dr (0) = dr (-),     e + dr (n-) = dr ((n+1)-)     

i + dr (0) =dr (+),      i + dr (n-) =dr ((n-1)-),    (5.82 85) 

тут позначено: і – іон, е – електрон, dr – крапля. Взаємодію з краплею будемо 

моделювати з допомогою методу Монте-Карло, тобто оцінювати імовірність 

зіткнення з краплею формулою: 

 

де  Δsi = viΔt. При цьому перетини взаємодії крапель з електронами можна 

визначити в наближенні обмежених орбіт як: 

)1()1()( 2 xxR −−=      (5.83) 

де 
2

2

R

ze
x = , θ(х) -  тета –функція Хевісайда.     

Константи швидкості взаємодії краплі з іонами, розраховувалися 

апроксимацією формул [5.40]: 
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де позначено: 
e

T
D


=  – коефіцієнт дифузії , 

iTR

ze
x

2

2

= , Ti – іонна температура, μ – 

коефіцієнт рухливості іонів. Досліджується як при протіканні плазмового потоку 

крізь систему змінюється зарядовий стан та кількість крапель. Результати 

моделювання представлено на Рис. 5.20. Можна бачити, що зростає кількість 

нейтрально заряджених та  негативно заряджених кластерів, тоді як позитивно 

заряджені кластери знищуються. Можна також відмітити збільшення і зарядового 

стану кластерів (від 0 до -3). 

))()(exp(1 iiii rnsP −−= 
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Рис. 5.20. Зміна зарядових станів крапель при протіканні потоку крізь плазмово-

оптичну систему зі швидкими електронами. 

Тобто зростає кількість заряджених нейтрально та негативно крапель, у той 

час як кількість позитивно заряджених спадає практично до нуля. Це говорить о 

том, що потік з поверхні краплі електронів термоемісії та вторинних електронів 

менш потоку на краплю електронів плазми та пучку. Отже енергія краплі зростає. 

Таким чином, потік високоенергійних електронів дійсно може служити джерелом 

додаткової енергії у плазмовий потік. При цьому встає питання забезпечення 

режиму оптимальної накачки ними енергії у потік, оскільки при досягненні вісі 

вони швидко скидаються на торці і зникають із системи. 

Зауважимо, що оптимізація при накачуванні енергії високоенергійними 

електронами визначається необхідністю забезпечити максимальний час 

досягнення цими електронами вісі. Для цього необхідно використовувати такі 

параметри, при яких азимутальна швидкість V0=eEr0/mece, яку набувають 

електрони, максимальна. Порівняємо V0 з їх радіальною швидкістю 

Vr0=(2e0/me)
1/2. Тоді азимутальна швидкість V0, яку набувають високо 

енергетичні електрони, приблизно дорівнює 
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V0Vr0ce(Δ/Vr0)=Δce.        (5.85) 

тут Vr0ce – азимутальне прискорення, (Δ/Vr0) – час прольоту шару Δ 

високоенергійними електронами. Звідси видно, що для оптимізації необхідно, 

щоб ширина пристінкового стрибка електричного потенціалу не була надто 

малою. Регулювати ширину Δ можна, напускаючи газ поблизу циліндричної 

стінки і забезпечуючи умови розряду в схрещених полях. Якщо густина 

пристінкової плазми не дуже мала в порівнянні з густиною плазмового потоку, то 

Δ не дуже мала, і отже, азимутальна швидкість високоенергійних електронів не 

дуже мала в порівнянні з їх радіальною швидкістю. 

Для оптимізації фільтру, також необхідно використовувати оптимальну 

довжину магнітної котушки або постійного магніту, таким чином, щоб була 

певна неоднорідність магнітного поля. Тоді високоенергетичні електрони, які 

створюються поблизу торців циліндричного електрода, зрушуючи уздовж 

силових ліній до центру системи одночасно зсуваються до вісі, переносячи 

енергію. 

5.4. ВИСНОВКИ 

Розглянуто модель запропонованого плазмо-оптичного фільтру для 

подрібнення та знищення мікро-крапель в потоці вакуумне-дугової плазми, за 

рахунок додаткової накачки енергії у плазмовий потік. Джерелом додаткової 

енергії служить утворений самоузгоджений радіальний пучок високоенергійних 

електронів.  

Проведено моделювання формування подвійного шару і утворення 

електронного пучка. Показано, що пучок з’являється за рахунок вторинної іонно - 

електронної емісії поблизу внутрішньої циліндричної поверхні при її 

бомбардуванні периферійними іонами потоку. Пучок прискорюється стрибком 

електричного потенціалу, який з’являється в циліндричному каналі плазмо-

оптичної системи в схрещених полях.  
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Створено комп’ютерний код, який дозволяє моделювати виникнення 

високоенергійного електронного пучка и проаналізувати можливі канали його 

енергетичних втрат при проходженні крізь плазмове середовище. Моделювання 

здійснюється в кінетичному наближені, при цьому задача розглядається в 

циліндричній системі координат (r-z), і розв’язується методом розщеплення 

рівняння Больцману на 2 підзадачі: розв’язок рівняння Власова методом частинок 

та коректування знайдених траєкторій частинок з урахуванням пружних зіткнень, 

іонізації, збудження та утворення кластерів –  с використанням методів Монте-

Карло. Показано, що електрони за короткий час можуть набувати високу енергію, 

якої достатньо для подрібнення та випаровування мікро-крапель. 

Проведено тестові розрахунки з допомогою створеного коду. Показано, що 

середня енергія електронів починає перевищувати 10 еВ вже при напруженості 

поля ~100 В/см.  А при напруженості поля ~500 В/см середня енергія електронів 

перевищує 100 еВ, і при подальшому рості поля іонізація починає перевищувати 

збудження, починається лавиноподібна іонізація, формується подвійний шар і 

утворюється електронний пучок. В цьому випадку електрони рухаються к вісі и 

можуть там акумулюватися, зокрема, вони можуть забезпечити фокусування 

іонного пучка. Ця задача також розглядалася як тестова для створеної програми 

розрахунку. А саме, розглядалось фокусування іонного пучка з енергій 30 еВ 

плазмовою лінзою, при подачі на її середній електрод негативного потенціалу в -

4 кВ. Показано, що периферійні іони пучку стикаються з електродами та 

вибивають електрони, які прискорюються в тонкому пристінковому шарі 

стрибком потенціалу, в наслідок чого швидко набувають високу енергію і 

виходять за межи шару, при цьому приймаючи участь у процесах іонізації та 

збудження, вони формують  радіальний потік швидких електронів, які рухаються 

до вісі системи. Показано, що їх присутність, компенсує іонний пучок при 

проходженні крізь лінзу і значно зменшує розбіжність пучка. Отримано 

аналітичній вираз для визначення фокусу товстої плазмової лінзи. 
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На основі рівняння енергетичного балансу на краплі була зроблена оцінка 

ролі процесів зіткнення, випромінювання, нагріву в подрібненні крапель. Оцінки, 

зроблені для крапель радіусом 1мкм та швидкістю 10 м/с показують, що основна 

енергія на краплю поступає від високоенергійних електронів. При нагріванні 

електронів плазми високоенергійними електронами ступінь іонізації зростає. 

Показано, що потік з поверхні краплі електронів термоемісії та вторинних 

електронів менш потоку на краплю електронів плазми та пучку. Зроблено 

рекомендації до оптимізації фільтру. 
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РОЗДІЛ 6. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРАКЦІІ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПУЧКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК 

ВСТУП 

Проблема генерації та транспортування пучків заряджених часток є 

актуальною для багатьох технологічних процесів. Галузі науки та техніки де 

пучки заряджених частинок знаходять застосування постійно розширюються. Так, 

останнім часом пучки заряджених частинок все більш використовуються для 

модифікації властивостей матеріалів і сплавів, радіаційної обробки матеріалів, у 

плазмохімії, тощо. Особлива роль в цьому належить інтенсивним пучкам 

заряджених частинок, тобто таким, для яких не можна нехтувати силами 

кулонівського відштовхування, створеними власним об’ємним зарядом пучка. 

Такі пучки є робочим елементом в електронно- та іонно-оптичних системах, які 

широко використовуються в різних галузях науки та техніки. Крім того, 

поширюється і використання багатозарядних іонних пучків. Так, іонні 

багатозарядні пучки, які представляють собою прискоренні в електричному полі 

іонізовані потоки, що мають обмежений перетин, надзвичайно важливі, 

принаймні, для двох областей застосування: прискорювачів важких іонів та 

високодозової іонної імплантації. За допомогою іонних пучків реалізується іонне 

легування напівпровідників, яке формує різноманітні профілі розподілу домішки, 

які неможливо отримати з допомогою інших технологічних методів. Електронні 

пучки знаходять широке технологічне застосування в галузі електронно-

променевого плавлення та зварювання, а також в обробці різноманітних 

матеріалів, як провідникових так і ізоляційних.  

Оптимізація параметрів джерела частинок, забезпечення заданих властивостей 

пучка, його стабільності, підвищення потужності та яскравості є основними 

задачами в підвищенні ефективності плазмових джерел заряджених частинок.  
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Другою складною проблемою є транспортування інтенсивних пучків 

заряджених частинок к місцю використання, оскільки вони мають надзвичайно 

великий об’ємний заряд. Відмітимо, наприклад, що сильнострумові пучки 

металевих іонів принципово потребують для своєї доставки к місцю 

використання створення плазмового середовища, яке компенсує їх об’ємний 

заряд. Таким чином забезпечення необхідних умов транспортування та 

мінімізація втрат при цьому є задача пов’язана з оптимізацією джерела. 

    Вирішення вказаних проблем та знаходження оптимальних конструкцій 

джерел, а також, оптимальних і економічних методів транспортування пучка є 

надзвичайно складною задачею. Математично ця проблема дослідження 

інтенсивних пучків заряджених частинок зводиться до розв’язання нелінійної 

самоузгодженої задачі, яка має аналітичний розв’язок лише в простіших 

випадках. Тому основними математичними методами розв’язування  таких задач 

є методи чисельного моделювання, на основі якого можна оцінить вплив 

різноманітних фізичних факторів на характеристики пучка, з’ясувати та вибрати 

оптимальні конструкції джерела та умови, при яких здійснюється 

транспортування пучків, необхідні для тої чи іншої конкретної задачі.  

Комп’ютерні моделі генерації та подальшого транспортування пучків 

заряджених частинок з плазми з використанням кінцево - різницевої техніці 

вперше було застосовано, ще в середині минулого сторіччя для розрахунку 

електронної гармати [6.1]. В теперішній час існує величезна кількість 

комп’ютерних кодів, які дозволяють моделювати формування і витягування 

пучка з плазми, а також розглядати його транспортування, з яких тут відмітимо 

лише декілька [6.2-6.9]. Особливо поширеними методами розв’язування такого 

класу задач є ітераційні методи нижньої релаксації, які використовують закон 

Чайлда-Ленгмюра для плоского діода. Одним з його різновидів є код „Kobra”[6.4, 

6.6, 6.7], розроблений Пітером Шпедтке (Piter Spedtke) в GSI (Німеччина), який 

досить успішно використовувався для розв’язку задач екстракцій частинок з 
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плазми розряду, однак не враховує можливості впливу тиску, а також впливу 

власних електричного та магнітного полів пучку при його транспортуванні, що є 

важливим для сильнострумового інтенсивного пучку. Крім того, для розробки та 

оптимізації плазмо-оптичних пристроїв, а також вивчення можливості керування 

з їх допомогою пучками зарядженнях частинок, нам необхідно було моделювати 

транспортування сильнострумових пучків заряджених частинок крізь плазмове 

середовище цих пристроїв. Тому ми розробили тривимірний код [6.10-6.12], який 

ґрунтується на цьому методі і дозволяє враховувати геометрію системи и 

перетворювати геометричну інформацію в сіткову. Цей код дозволяє урахувати 

та оптимізувати як геометрію джерела і прискорювального проміжку, так і 

фізичні умови формування пучку, а також може застосовуватись для розглядання 

транспортування пучку та знаходження оптимальних умов транспортування. В 

методі використовується кінцеве-різницева техніка та ітераційний алгоритм 

розв’язку самоузгодженої задачі. Для розв’язку самоузгодженої задачі 

застосується один з варіантів методу прогонки  [6.13] в поєднанні з прямим 

розв’язком рівнянь Лоренцу. Цей код було протестоване для відомих з літератури 

прикладів та випробувано для моделювання екстракції іонного пучку з іонного 

джерела типа MEVVA [6.14], а також електронного з електронної гармати, та 

моделювання їх транспортування. 

Зміст цього розділу відображено у роботах [12-14, 16-22, 33, 34]. 

6.1. ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТА ОПИС МЕТОДУ 

Задача розрахунку інтенсивних пучків заряджених часток включає наступні 

розрахункові задачі:  

̶ інтегрування рівнянь руху заряджених частинок,  

̶ розрахунок потенціалу електричного поля,  

̶ розрахунок напруженості електричного поля і зовнішнього магнітного 

поля,  
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̶ розрахунок розподілу об’ємного заряду  

̶ розрахунок розподілу власного магнітного поля.  

При моделюванні інтенсивних пучків необхідно розробляти алгоритми 

розрахунку пучків з урахуванням власних і зовнішніх магнітних полів, а також 

чисельні алгоритми розрахунку інтенсивних пучків заряджених частинок в 

складних фізичних умовах, включаючи наявність рухомих плазмових границь, а 

також, взаємодію пучка с остаточним газом. 

По-перше, розглянемо безвідштовхувальну плазму з однорідне розподіленими 

зарядженими частинками. Система рівнянь, яка описує рух плазми має вигляд: 




 =       – рівняння Пуассона            (6.1)             

 )( BvE
m

q

dt

dv
+=  – рівняння руху         (6.2) 

0= j    – рівняння неперервності   (6.3)            

де φ –– електричний потенціал, E – напруженість електричного поля, B- магнітна 

індукція, v – швидкість частинок, j – густина струму, q, m –заряд та маса частинок, 

ε – діелектрична проникність. 

Алгоритм розрахунку містить у собі по-перше, завдання геометрії та розподіл 

потенціалів на електродах оптичної системи, а також початкове положення 

плазмової поверхні, з якої стартують зарядженні частинки, та її іонно-емісійних 

властивостей. Положення емісійної межи визначається взаємодією 

прискорювального електричного поля з плазмою розряду, початкова межа 

визначається прискорювальною різницею потенціалів. В моделі застосовується 

кінцево-різницевий метод. Для розв’язування рівняння Пуассона (6.1), в 

загальному випадку влаштовується семі-крапкова кінцево - різницева схема: 
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В якості першого кроку задається потенціал на електродах системи та 

знаходиться розв’язок  рівняння Лапласа при влаштованих границях. При цьому, 

в залежності від фізичних умов задачі, могуть бути використані граничні умови 

двох типів – Неймана і Дирехле. Умови першого типу (Неймана) 

використовуються при постійному полі на границях розрахункової області:  

21
21,


=
nn 

      (6.5)
 

 Умови другого типу (Дирехле) – при постійному потенціалі вздовж поверхневої 

границі, тобто завдання постійних потенціалів на границях розрахункової області: 

( )
2

)( 
= b

i
n

     (6.5а) 

також можливо використовувати умови Нейману-Дирехле:
 

( ) )(=+


ba
i

n
           (6.5б)

 

 Одержана дискретна система рівнянь (6.4) розраховується методом ітерацій. 

Для поліпшення збіжності та прискорення розрахунку використовується метод 

послідовної релаксації [6.9, 6.13], при якому значення потенціалу в кожному 

сітковому вузлі систематично перераховується:  

n

kjikji

n

kji ,,,,

1

,, )1(  −+=+
,              (6.6) 

де φn
i,j,k , φ

n+1
i,j,k – старе и нове значення потенціалу відповідно, φi,j,k – поправка для 

сіткового вузла (i,j,k), для розрахунку якої використовуються значення 

потенціалу в цьому та сусідньому вузлах, α – параметр релаксації, який може 

змінюватися в процесі розрахунку для поліпшення збіжності, його значення 

знаходиться в інтервалі: 0<α<2. 

Після розрахунку значень потенціалу в кожному вузлі розв’язуються рівняння 

руху. Сукупність траєкторій заряджених часток розраховується в залежності від 

положення індивідуальної частинки, її початкової енергії і кутів, визначаючих 

орієнтацію вектора початкової швидкості. Для розв’язку рівнянь (6.2) 

використовується пряме інтегрування:  
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 −+−= dtBvBvCvECv yzzyxxx )( 21 ,     

 −+−= dtBvBvCvECv zxxzyyy )( 21                               (6.7) 

dtBvBvCvECv xyyxzzz )( 21 −+−=  ,               

2

2

1 1
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q
C −= , 

22
c

vEvEvE
C

zzyyxx ++
=                 

    тут  c – швидкість світла. 

Після розв’язку рівнянь руху створюється карта густини розподілу частинок 

по вузлах сітки і розв’язується рівняння Пуассону з одержаним розподілом 

заряду. Для забезпечення самоузгодженого розв’язку  використовуються 

повторні ітерації, до досягнення заданої точності розрахунку. 

З точки зору розрахункового процесу не має суттєвого значення якими 

конкретно фізичними процесами створюється плазма – специфічні фізичні 

проблеми описуються тільки початковими і граничними умовами. Таким чином, 

модель може бути застосована до будь-яких плазмових джерел, як для 

позитивних іонів, так і негативних, як до низькотемпературних плазмових іонних 

джерел, так і до високотемпературних лазерних іонних джерел. Однак, 

дебаевська довжина 
2

0

en

kT

e

e
D


 =  повинна бути менш відносних характерних 

розмірів сітки. Тому більша ступень дискретизації буде краще описувати фізичні 

умови. 

Для моделювання генерації і екстракції пучків заряджених часток систему 

необхідно поділити на окремі підсистеми – плазмове джерело, витягувальна 

система, прискорювальний проміжок, дрейфовий проміжок і т.п. 

Якщо розрахункова область вісі-симетрична і розгляд проводиться для 

стаціонарного випадку, то розрахункова задача суттєво спрощується и 

моделювання пучка можна здійснити методом трубок [6.13] і тім самим 

зменшити затрати часу на розрахунки. В цьому випадку застосовується метод 
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інтегральних рівнянь с розрахунком потенціалу φ в точці r через поверхню σ і 

просторову густину заряду ρ: 
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                (6.8) 

з набором граничних умов на поверхнях Γi, які описують симетричність та  

періодичність:
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В загальному випадку, магнітне поле в системі обчислюється як сума 

зовнішніх полів В0 і власного магнітного поля, який створюється густиною 

струму j
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            (6.10) 

з граничними умовами 0=B


на нескінченності. 

Потік заряджених часток обчислюється методом трубок струму довільної 

ширини з центральною траєкторією. Густина об’ємного заряду знаходиться із 

рівняння неперервності:.  

( ) 0=vdiv


       (6.11) 

Ітераційні методи з релаксацією об’ємного заряду і магнітного поля 

використовуються для знаходження самоузгодженого рішення:  
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  ,          (6.12) 

де k – номер ітерації, ωk – параметр релаксації, 
kk B̂,ˆ


 - густина і магнітне поле 

знайдені із обчислених характеристик трубок струму, ρ0 = 0, 
0B


= 0.  

Для моделювання формування і екстракції електронного пучка з плазми та 

його подальшого транспортування також можна використовувати цей трьох-

мірний код, заснований на кінцево–різницевої техніці, який дозволяє прийняти до 

уваги як геометрію джерела і прискорювального проміжку, так і фізичні умови 
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формування пучка. Код використовує ітераційний алгоритм розв’язування 

самоузгодженої задачі. Для розв’язку самоузгодженої задачі використано один з 

варіантів метода прогонки з прямим рішенням рівнянь Лоренцу [6.13].  

У загальному 3-х вимірному випадку розрахункова процедура зводиться до 

наступного: проблемна область вкривається прямокутною сіткою з вузлами (i, j, 

k), де i = 1, ..., N; j =1, ..., M; k =1,…, L. Перша ітерація зводиться до розв’язування 

рівняння Лапласу, знаходження відповідного розподілу потенціалу та 

знаходження густини розподілу просторового заряду внаслідок розв’язування 

рівнянь руху для частинок. На наступній (та подальший n-й) ітерації знайдений 

розподіл просторового заряду використовується для розрахунку 

електростатичного потенціалу n
i,j,k та його похідних. У точках межи області 

потенціал розраховується методом  інтегральних рівнянь, а у внутрішніх точках 

методом почергової прогонки з використанням 7-крапкової різницевої схеми (6.4).  

По всім вузлам сітці (i, j, k) на n -й ітерації знаходиться мінімум потенціалу і для 

всіх  n >= 2 виконується релаксаційне перетворення сіткового потенціалу, а саме: 
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kjinkjin
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Після цього розраховується сукупність траєкторій заряджених частинок в 

залежності від положення частинки на емітері, її початкової енергії та кутів, 

визначаючих орієнтацію вектора початкової швидкості. Траєкторії заряджених 

частинок розраховуються шляхом розв’язування рівнянь Лоренцу з початковими 

даними на поверхні емітера. Після цього на заданій сітці знаходиться густина 

просторового заряду та здійснюється перехід к (n + 1)-й ітерації.  

Відносна погрішність по полю розв’язку самоузгодженої задачі на n-й ітерації 

оцінюється згідно формулі: 
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де nmax, nmin максимальне і мінімальне значення потенціалу на n -й ітерації 

відповідно. 



 

 

264 

Як приклад, код було використано для розрахунків іонних джерел типа 

MEVVA [6.14,6.15], електронних гармат з порожнім катодом [6.16, 6.17], 

плазмових іонних джерел [6.18, 6.19], що дозволило проаналізувати вплив різних 

плазмових параметрів та геометрії джерел на характеристики пучка, та знайти 

оптимальні параметри, які дозволяють отримати пучок з необхідними 

параметрами та оптимізувати конструкції плазмових джерел. 

6.2. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРАКЦІІ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ  ІОННИХ 

ПУЧКІВ З  ПЛАЗМОВИХ ДЖЕРЕЛ.  

В  якості витягувальної системи розглядалося плазмове джерело, в якому для 

витягування та прискорення отриманих іонів використовується трьохелектродна 

система. Відзначимо, що така конструкція використовується в багатьох іонних 

джерелах різноманітних типів, як у вакуумно-дуговому іонному джерелі MEVVA 

[6.14], яке є одним з найбільш розповсюджених методів генерації пучків важких 

металевих іонів, так і в ЕЦР іонних джерелах [6.18, 6.19]. При генерації іонних 

пучків з плазми дугового розряду параметри струму пучка залежать від джерела 

плазми, а оскільки дуговий розряд, внаслідок нестаціонарних процесів в катодних 

плямах є нестабільний, струм іонів змінюється з часом. Різні області 

застосування іонних пучків диктують власні умови для властивості і параметрів 

отримуємих іонних пучків. 

Оптимізація конструкції плазмового іонного джерела спрямована на 

вирішення питання формування іонного пучку з необхідними енергетичними та 

оптичними характеристиками. Іонний пучок можна характеризувати наступними 

параметрами: 

1) загальним струмом пучку, максимальне значення якого визначається 

яскравістю джерела; 
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2) однорідністю іонного потоку, яка визначається складом пучку по масі і 

зарядженості іонів. Вона оцінюється значенням струму для кожного типу 

іонів; 

3) розподілом іонів по енергіям, тобто моно енергійністю відносно середнього 

значення; 

4) стабільністю струму, що дозволяє використовувати іонний пучок в 

технологічних  цілях; 

5)  розбіжністю пучка. 

Ступень ефективності іонного джерела прямо пропорційна величині кутової 

розбіжності пучка. Тому визначення умов, при яких пучок має мінімальну кутову 

розбіжність, є одної з важливіших задач моделювання пучків.  Розрахунки 

виконувалися для різноманітної геометрії системи з метою оптимізації 

конструкції системи і визначення впливу параметрів системи на якість пучку. В 

плазмовому іонному джерелі MEVVA для витягування та прискорення іонів 

використовується трьохелектродна система, принципова схема якої у перерізі для 

різних модифікацій геометрії системи, а також відповідні характерні плазмові 

межи, отримані в результаті розрахунку, показано на Рис. 6.1.  

а)  б)   в) 

Рис. 6.1. Трьохелектродна схема іонно - оптичної системи для трьох різних типів 

геометрії, які використовувались для моделювання 

З плазми, яка знаходиться ліворуч від першого електрода (плазмового) з 

допомогою набора електродів витягується пучок іонів. На електродах 

підтримуються задані значення потенціалів. На певній відстані від плазмового 
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електрода розташовується прискорювальний електрод, на який подається 

негативний потенціал, що пов’язано з необхідністю створення потенціального 

бар’єра для електронів плазми іонного пучка. За ним знаходиться електрод під 

нульовим потенціалом (потенціалом Землі). В залежності від геометрії електродів, 

їх розташування відносно один одного, різності потенціалів та величини густини 

струму, іонний пучок буде характеризуватися відповідною конфігурацією. Якщо 

емітуюча поверхня фіксована, то оптимальна густина струму може бути 

розрахована згідно закону Чайлда –Ленгмюра [6.3]:  

2
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= ,      (6.15) 

 де d – ширина екстракційного зазору.  

При розрахунках руху плазми необхідно враховувати її електричну 

нейтральність. Вважається, що іони в плазмі компенсуються електронами, для 

яких передбачається Больцмановський розподіл: 
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де φpl – потенціал плазми, Te – електрона температура, ne0 – густина електронів в 

незбуреній плазмі. 

При моделюванні сильнострумового та багатозарядного іонного пучка, в 

додаток к урахуванню зовнішніх полів, необхідно прийняти до уваги важливість 

просторового заряду. Для багатозарядної плазми його можна представить у 

вигляді суми по всім зарядовим станам, а саме: 
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де N – максимальний заряд іонів в пучку. Також для сильнострумового пучка 

необхідно врахувати власне магнітне поле, яке створюється безпосередньо 

частинками та має зворотну дію на них: 
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r

j
B r0= ,      (6.18) 

тут  j – густина струму, μ0, μr  – магнітна проникність.  

При розрахунках вважалося, що з плазми іони вилітають перпендикулярно 

до її  поверхні. Якщо плазмова межа має увігнуту форму, то вектор швидкості 

іонів має складову направлену до вісі пучка, отже пучок буде фокусуватися, 

однак, при цьому збільшується густина частинок в пучці, і таким чином, росте 

кулонівське розштовхування, що призводить до подальшого розфокусування 

пучка. Таким чином, мають місце два протилежні процеси і повинні бути умови, 

які відповідають оптимальному варіанту – мінімальній розбіжності іонного пучка.  

Положення емісійної межи визначається взаємодією прискорювального 

електричного поля з плазмою розряду. Якщо параметри плазми ni (густина іонів) 

і Te постійні, то густина струму також постійна і положення плазмової межи 

визначається прискорювальною різністю потенціалів. На Рис. 6.1 приведено 

емісійні межи отримані в результаті розрахунків для трьох типів конструкцій 

іонного джерела. В залежності від характеристик пучка, які необхідно отримати, 

можна використовувати ту або іншу конструкцію. На Рис. 6.2 приведено 

траєкторії іонного пучка, одержані в результаті моделювання, відповідно до 

геометрії електродів з Рис. 6.1. Так, геометрія на Рис. 6.1 а) дає найменшу 

розбіжність пучку, геометрія на рисунку 6.1 в) забезпечує більшу силу струму 

пучка, який витягується, ніж геометрія на Рис. 6.1 б). В розрахунках плазма 

вважалася електричне нейтральною.  

 а)    б)    в) 

Рис.6.2. Розрахункові траєкторії пучка для різної геометрії плазмових джерел, 

перетини яких представлено на Рис. 6.1. 
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Прискорювальний електрод екранує електрони - створює для них 

потенційний бар’єр. Однак, поблизу прискорювального електрода швидкість 

іонів настільки велика, що ефектом об’ємного заряду можна знехтувати. На 

певній розстані від площини прискорювального електрода знаходиться область, 

де об’ємний заряд іонного пучка скомпенсоване електронами, які виникають як 

при іонізації остаточного газу, так і за рахунок вторинної іонно-електронної 

емісії. Для моделювання транспортування пучка в дрейфовому просторі 

необхідно також врахувати компенсацію об’ємного заряду пучка електронами, 

оскільки інтенсивний пучок заряджених частинок може вільно 

розповсюджуватися в середовищі тільки у випадку нейтралізації його 

просторового заряду, тобто для розрахунків вводився параметр компенсації пучка. 

Таким чином, в розрахунках приймалось, що просторовий заряд поблизу 

плазмового потенціалу компенсується згідно з виразом [6.3]  
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де sccom – скомпенсований просторовий заряд; sccal – просторовий заряд в 

обчислюваному вузлі; αp – параметр, який описує розстань від незбуреної плазми 

до стартової точці  траєкторії; φpl – плазмовий потенціал; φ – потенціал в 

обчислюваному вузлі; Te – електронна температура. Значення αp лежать у 

діапазоні 0÷1. Якщо частинки стартують з плазмового потенціалу, тобто має 

місце повна компенсація (при  φ = φpl), то значення коефіцієнта αp = 1, якщо 

компенсація просторового заряду відсутня при будь-яких φ, то αp = 0.  

Розрахунки було виконано для пучків іонів фосфору з трьома та двома 

зарядностями, які отримують на плазмових іонних джерелах ЕЦР-типу [6.18, 

6.19], а саме з такими співвідношеннями зарядностей: 45% P+1, 45%P+2, 10%P+3  

та  50%Р+1, 50%Р+2 по струму. При розрахунках була використана вся доступна з 

експерименту інформація [6.20]. Передбачалось однорідний розподіл іонів з 

густини. За початкову енергію приймалась енергія дрейфу іонів, яка визначається 
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іонною температурою. Припускалося, що просторовий заряд всередині плазми 

компенсується електронами з Больцмановським розподілом по густині. Було 

помічено, що струм витягуваємого іонного пучку не чутливий до електронної 

температури, яка в розрахунках приймалася рівною 2 ÷5 eВ. Обчислення 

виконувалися для системи, у якій зберігається компенсація просторового заряду 

витягуємого іонного пучка. Оскільки, інтенсивний пучок заряджених частинок 

може вільно розповсюджуватись в середовищі, якщо його просторовий заряд 

нейтралізовано, то при розрахунках транспортування іонного пучка компенсація 

покладалася близької до 1. При розрахунках транспортування пучка також 

приймалось, що іонний пучок розповсюджується в дрейфовому просторі при 

нульовому потенціалі, у зовнішньому магнітному полі, яке дозволяє розподіляти 

зарядові стани [6.21]. Результати розрахунків представлено на Рис. 6.3–6.5. 

 а)   б)   в) 

Рис. 6.3. Траєкторії для конструкції 4.1 а), обчислені для струму 25 мА і гальмуючої 

напруги -1кВ для різної прискорювальної напруги: а – 12 кВ, б – 20 кВ, в – 25 кВ 

Тут показано, траєкторії пучка для різних густин емісійних струмів (від 10 до 40 

мА) та різних значень потенціалів (від 10 до 25 кВ на плазмовому електроді і від -

7 до -0.5 кВ на екрануючому), які отримані для геометрії системи, показаної на 

Рис. 6.1 а) 

 а)   б)   

в) 

Рис. 6.4. Траєкторії пучка для конструкції 4.1 а), обчислені для  прискорювальної 

напруги 20 кВ, гальмуючої напруги -1 кВ і для різних струмів:   а) 20 мА, б) 25 мА, 

в) 40 мА 
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 а)   б)   в) 

Рис. 6.5. Траєкторії пучка для конструкції 4.1 а), обчислені для струму 40мА, 

напруги 20 кВ і для різної гальмуючої напруги: а) -1 кВ, б) -4 кВ, в) -7 кВ 

З наведених рисунків можна бачити, що розбіжність пучка зменшується з 

ростом струму і прискорювальної напруги, однак інтенсивність пучка росте зі 

збільшенням емісійного струму, і падає зі збільшенням гальмуючого потенціалу, 

що видно з сумарних результатів, представлених на Рис. 6.6.  

Із аналізу зарядового розподілу в пучку можна зробити висновок, що при 

збільшенні прискорювальної напруги та струму розряду доля іонів з більш 

високими зарядами починає рости (Рис. 6.7 а).  
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Рис. 6.6. Інтенсивність іонного пучка на виході з системи як функція а) емісійного 

струму, б) гальмуючої напруги 
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Рис. 6.7. Зарядовий розподіл в пучку 3-х зарядного фосфору на виході з системи в 

залежності від а) прискорювальної напруги, б) гальмуючої напруги 

При зміні гальмуючої напруги (від -1 до -7 кВ) доля іонів з одиничним 

зарядом падає, а с зарядом 2 починає рости, потім збільшується кількість іонів 

третьої зарядності (Рис. 6.7 б). Тобто, змінюючи потенціали на електродах можна 

керувати зарядовими розподілами в пучку.  

Таким чином, результати розрахунків показують, що геометрія 

витягувальної системи грає суттєву роль в формуванні пучку іонів та впливає на 

його геометричні характеристики. Інтенсивність і розбіжність пучка в значній 

ступені залежить від форми плазмового електроду і діаметру його отвору. 
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Інтенсивність пучка залежить також від густини емісійного струму та потенціалів 

на плазмовому і екрануючім електродах. Крім того, варіюючи напругу на 

плазмовому та екрануючим електродах, можна змінювати співвідношення 

зарядових станів в витягуваємому пучку, та отримувати пучок з заданим 

зарядовим розподілом. Всі отримані результати чисельної моделі добре 

узгоджуються з результатами експерименту [6.22, 6.23] і можуть служити 

основою для оптимізації, як витягаючої системи, так і прискорювального 

проміжку для іонного джерела. 

6.3 ВИКОРИСТАННЯ КОДУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІІ ІОННОГО ДЖЕРЕЛА 

ТА ОТРИМАННЯ ІНТЕНСИВНИХ ПУЧКІВ БАГАТОЗАРЯДНИХ 

ІОНІВ НЕМЕТАЛІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ІОННОІ ІМПЛАНТАЦІІ 

Іонна імплантація – це процес у якому практично будь-який елемент може 

бути впроваджено у приповерхневу область будь-якого твердого тіла – мішені, 

яка поміщена у вакуумну камеру, за допомогою швидкісних іонів з енергією до 

кількох Мев. Імплантуєми іони впроваджуються в матеріал мішені на глибину від 

0.01 до 1 мкм, формуя особливий шар. Товщина шару залежить як від маси і 

енергії іонів, так і від маси атомів мішені. Технологія іонної імплантації дозволяє 

впровадити в поверхню будь-яку задану кількість практично будь-якого 

хімічного елементу. Таким чином, можна сплавляти метали, які у розплавленому 

стані не змішуються, тобто з’явилося можливість створювати системи з 

унікальними структурами та властивостями, які суттєво відрізняються від 

основної маси деталі.  

Вперше, як об’єкт досліджень, іонна імплантація сформувалася на початку 

60-х років минулого сторіччя, що стало можливо завдяки досягненням в області 

вивчення ядерних взаємодій [6.25]. У теперішній час, метод іонної імплантації 

вже давно став традиційним і високоефективним способом керування 

властивостями напівпровідників [6.26-6.29]. Саме це, в свою чергу, забезпечило 
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швидкий прогрес напівпровідникової електроніки та мікроелектроніки. До 

переваг метода іонної імплантації відносяться висока відтворюваність, 

локальність та точність імплантації, а також можливість введення в заданих 

кількостях практично будь-якої домішки. За допомогою іонних пучків 

реалізується іонне легування напівпровідників, яке формує різноманітні профілі 

розподілу домішок. Це неможливо реалізувати з допомогою інших технологічних 

методів. При іонній імплантації атоми домішок іонізуються, а потім 

прискорюються в електричному полі до високих енергій (30-350 кеВ). До його 

переваг можна також віднести – 1) точний контроль повної кількості 

впровадженої домішки, 2) високу однорідність легування по поверхні пластини 

(неоднорідність іонно – імплантованої домішки може складати менш 1%). Іони, 

що імплантуються, впроваджуються в матеріал мішені на глибину від 0,01 до 1 

мкм, формуючи в ній особливий структурно-фазовий стан. Товщина шару 

залежить від енергії та  маси іонів, а також від маси атомів мішені. 

Різні іони, але головним чином іони B, P, As, Sb в широких діапазонах енергії 

використовуються для імплантації в різних цілях в напівпровідниковій 

промисловості. При цьому енергетичний діапазон коливається від 100 еВ для 

поверхневої імплантації до багатьох МеВ при глибокій імплантації в підложу.  

В теперішній час напівпровідникова промисловість зацікавлена в 

використанні багатокомпонентних пучків багатозарядних іонів. Відмінною та 

суттєвою особливістю багатоелементної іонної імплантації від типової іонної 

імплантації, коли для створення потрібної багатокомпонентної фази в об’ємі 

твердого тіла необхідно його послідовне опромінення іонами потрібних хімічних 

елементів, є формування в одному іонному джерелі одночасно 2-х або 3-х типів 

іонів необхідних хімічно активних елементів з узгодженими енергіями. Для цих 

цілей було запропоновано використовувати молекулярні іони. Крім того, 

молекулярні іони використовуються для збільшення інтенсивності низько-

енергетичних пучків. Відмітимо також, що ефективність іонної імплантації, яка є 
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традиційним і високоефективним способом керування властивостями 

напівпровідників тісно пов’язана з оптимізацією іонних джерел.  

Для цієї задачі ми застосували створений код, який описано вище, і який 

дозволяє урахувати та оптимізувати як геометрію джерела і прискорювального 

проміжку, так і фізичні умови формування пучка. Алгоритм обчислення полягає 

в задані геометрії і розподілу потенціалів на електродах оптики, а також 

початкового положення плазмової поверхні, з якої стартують зарядженні 

частинки, та її іонно-емісійних властивостей. Положення емісійної межи 

визначається взаємодією прискорювального електричного поля з плазмою 

розряду, початкова межа визначається прискорювальною різницею потенціалів.  

Процедура обчислення починається з розв’язку рівняння Лапласу для заданої 

геометрії та заданої напруги на електродах. При отриманому розподілі 

потенціалу, задаються стартовий розподіл заряджених частинок, які стартують з 

плазмової межи, розраховується рух заряджених частинок та визначається 

розподіл частинок по вузлам сітки в розрахунковому боксі, та знаходиться 

розподіл заряду, тобто ρ(x). Потім знаходимо розв’язок рівняння Пуассону з 

урахуванням отриманих значень ρ(х), і, таким чином, розподіл потенціалу ϕ(x), 

після чого знову повторюємо обчислення руху частинок в знайденому полі. 

Цикли обчислень тривають до того часу, поки змінювання ϕ(x) на наступних 

ітераціях не стануть менш заданої величини. 

Гранична задача для рівняння Пуассона вирішується методом прогонки. В 

даному алгоритмі розв’язання вихідної задачі зведено до багаторазового 

розв’язання більш простої задачі про рух заряджених частинок в заданому, або 

обчисленому полі. Для підвищення точності розрахунку поблизу плазмової 

границі взята згущувальна сітка. 

З допомогою побудованого коду було змодельоване і оптимізувати іонне 

джерело для багатоелементної іонної імплантації, що дозволило отримати пучок 

с необхідними властивостями [6.30]. Моделювалися умови формування іонного 
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пучка одно-апертурною трьохелектродною прискорювальне-гальмуючою 

оптикою, з розміром апертури l мм x 40 мм, переріз якої представлено на Рис. 6.8.  

Емітером іонів вважалася однорідна плазма щільністю 3*1011см-3 та 

температурою електронів 5 еВ, яка вміщувала іони фосфору, генеруєми розрядом 

у плазмі [6.20]. Підвищення зарядженості іонів було забезпечено збільшенням 

струму і енергії інжектуємих у плазму розряду електронного пучку з енергією в 

декілька кеВ від незалежної електронної гармати, яки забезпечували додаткову 

іонізацію іонів. Розрахунки були виконано для пучків фосфору з трьома та двома 

зарядностями, а саме з наступним розподілами: 45% P+1, 45%P+2, 10%P+3 та з 

розподілами 50%Р+1, 50%Р+2 по струму. Розрахунки було проведено, для 

емісійних струмів від 40 мА до 200 мА, прискорювальній напругі 25 ÷ 30 кВ, 

напруга відсічки 2 ÷ 6 кВ. Система знаходиться в магнітному поле. Розмір 

розрядної камери 165 мм. Пучок скрізь іонно-провід мас-спектрометру 

доставляється в магнітний сепаратор, який знаходиться на розстані 350 мм, тобто 

також розраховувалося транспортування отриманого пучку до місця 

використання.  

 

Рис. 6.8. Початкова трьохелектродна оптична система джерела. Перетини вздовж 

(ліворуч) та поперек (праворуч) емісійної щілини.  

При моделюванні сильнострумового багатозарядного іонного пучка, в додаток 

к урахуванню зовнішніх полів, також приймалось до уваги важливість 

просторового заряду, який для багатозарядній плазми буде представляти суму по 

всім зарядовим станам: 
=

=
N

i i

i

v

j

1

 , а також власне магнітне поле, яке створюється 
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самими частинками і діє на них: 
r

j
B r0= . Тут j – густина струму, N – 

максимальний заряд іонів в пучку.  

Вважалося, що з плазми іони вилітають нормально до її поверхні. Якщо 

плазмова межа має вгнуту форму, то вектор швидкості іонів буде мати складову 

направлену до вісі пучка і пучок буде фокусуватися, однак, при цьому буде рости 

щільність в пучку, а отже, рости кулонівське відштовхування, що призведе до 

розфокусування пучка. Таким чином, мають місце два протилежні процеси і 

завдання полягало у тому, щоб знайти умови, які відповідають оптимальному 

процесу – мінімальній розбіжності іонного пучку.  

Положення емісійної межи визначається взаємодією прискорювального 

електричного поля з плазмою розряду. Якщо параметри плазми ni (густина іонів) 

і Te постійні, то і густина струму постійна, і положення плазмової межи 

визначається прискорювальною різницею потенціалів. Обчислення було 

проведено для різної геометрії системи з ціллю оптимізації конструкції системи і 

визначення впливу параметрів системи на якість пучка. В якості першого шагу 

знаходиться розв’язок рівняння Лапласа при заданих межах. Після чого у 

знайденому полі розв’язуються рівняння руху для частинок та створюється карта 

густини розподілу частинок по вузлам сітки, після чого вирішується рівняння 

Пуассона з отриманим розподілом заряду. Для забезпечення самоузгодженого 

розв’язку застосовуються повторні ітерації. Для прискорення збіжності 

використовується метод релаксації. Результати моделювання представлено на 

Рис. 6.9.  

Завдяки моделюванню та виконаній на основі моделювання оптимізації 

апертури джерела було отримано пучки багатозарядного фосфору з рекордним 

зарядовим станом, а саме: P+2 (48% або 8.6 pmA), P+3 (14%, 1.9 pmA), а також 

кількість чотирьох-зарядного P+4(1%, 0.12 pmA) [6.31], тоді як раніш кращим 

результатом вважався розподіл P+2 (16% 3 pmA), ), P+3 (0.2pmA) [6.32]. Таким 
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чином, на основі оптимізації іонного джерела було одержано рекордний 

результат в отриманні стійких високо-енергійних пучків багатозарядного 

фосфору.  

 

Рис. 6.9. Розрахункові траєкторії для іонів В+ вдовж емісійної щілини для 

початкової оптичної системи (вверху) та зміненої (знизу) 

Але пізніш з’ясувалося, що напівпровідникова промисловість найбільш 

зацікавлена в іонній імплантації низьких енергій (порядку 100 еВ) та пучках не 

фосфору, а бору. При таких низьких енергіях іонного пучку іонний струм 

імплантеру обмежується, що призводить до низької продуктивності. Задля 

вирішення цієї проблеми було запропоновано використовувати молекулярні іони 

та гальмуючу систему з просторовою компенсацією заряду. Відмітимо також, що 

для отримання пучку бору (В+) раніш використовували газ бор-три-фториду (BF3), 

який є високо токсичним. Було запропоновано використовувати замість цього 
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токсичного газу для отримання пучку бору нагрів твердого не токсичного літій 

бор-тетрафториду (LiBF4).  

Моделювалися умови формування іонного пучка бору тією ж одно-

апертурною трьохелектродною прискорювальне-гальмуючою оптикою, яка 

використовувалась і для пучку фосфору (див. Рис. 6.8). Емітером іонів вважалася 

однорідна плазма щільністю однозарядних іонів бору (В+) 3*1011см-3 та 

температурою електронів 5 еВ, яка вміщувала іони В+, F+, BF+ и BF+2. Отриманий 

іонний пучок містив 70% іонів В+, та по 10% іонів F+, BF+ і BF+2.. Розрахунки 

були проведені, для емісійних струмів від 20 мА до 40 мА, прискорювальній 

напругі 25 ÷ 30 кВ, напруга відсічки 2 ÷ 6 кВ. Система знаходиться в розсіяному 

магнітному поле. Розмір розрядної камери 165 мм. Пучок скрізь іонно-провід 

мас-спектрометру доставляється в магнітний сепаратор, який знаходиться на 

розстані 350 мм. Необхідно було знайти оптимальні геометричні розміри оптики, 

які дозволяли би уникнути, або мінімізувати втрати пучку. На Рис. 6.8 показано 

перетини трьохелектродної оптичної системи, яка складається з емісійного 

електроду, заземленого електроду та суппресору. Початкові розміри емісійної 

щілини були 1х 40 мм, отвір в заземленому електроді був 4 х 44 мм., та в 

суппресорі 5 х 45 мм.  

В процесі розрахунку змінювались розміри отвору в прискорювальному 

електроді та суппресорі, а також змінювався зазор між електродами. Оскільки 

розміри системи достатньо великі (розстань від емісійної щілини до входу в 

магнітний сепаратор більш ніж 380 мм), то для обчислення система була розбита 

на дві підсистеми – екстракційна (довжиною 190 мм), та систему 

транспортування пучку до входу в магнітний сепаратор. На Рис. 6.10-6.14 

приведено результати розрахунків для цих систем, ціллю яких було знаходження 

оптимальних розмірів оптики, яки забезпечать мінімальні втрати та кутову 

розбіжність пучку іонів. З рисунків можна бачити, що при довгої емісійної щілині 

частина пучку сідає на стінки (верхній малюнок Рис. 6.10).  Проведені 
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розрахунки показують, що при цьому втрати можуть досягати 20-30%. Зниження 

довжини щілини до 16 мм (нижній малюнок Рис. 6.10) дозволяє уникнути 

осідання на стінки і тим самим уникнути втрат. 

 

Рис. 6.10. Розрахункові траєкторії для іонів В+ поперек емісійної щілини для 

початкової оптичної системи (вверху) та зміненої (знизу)   

Відзначимо також, що зменшення довжини щілини в заземленому електроді та 

супресорі з 44 та 45 мм. до 20 і 21 мм, дозволяє знизити розфокусуючий вплив 

цих щілин та зменшити розбіжність пучку. Окрім цього більш вузька щілина 

дозволяє отримати і більш вузький пучок та уникнути втрат при вході в 

магнітний сепаратор, розмір вікна якого 48х160 мм., тому розмір пучку на виході 

з другої підсистеми не повинен перевищувати розмір 45х140 мм., з кутом 
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розбіжності по довжині щілини якомога менше. Результати моделювання для 

оптимізованноі системи, представлено на Рис. 6.11. 

 

 

Рис. 6. 11. Розрахункові траєкторії для іонного пучку бору повздовж та поперек 

емісійної щілини для оптимізованного джерела  

Таким чином, зменшення довжини емісійної щілини з 40 мм до 16 мм 

дозволило отримати більш вузький пучок та уникнути втрат на виході з 

підсистеми. А зменшення довжини щілин в заземленому електроді з 44 мм до 20 

мм, та в супрессорі з 45 мм до 21 мм дозволило знизити розфукусувальний вплив 

цих щілин та зменшити розбіжність пучку. 

Наступна проблема, також була пов’язана із зменшенням розбіжності пучку, а 

саме: компенсація відхилення іонів в розсіяному магнітному полі. Для здійснення 

компенсації відхилення іонів, в експерименті іонне джерело, з допомогою 
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технічного сільфонного вузла, відхилялось на відповідний кут. Але відхилення 

іонного джерела суттєво збільшувало довжину транспортування пучка, а тому і 

його розбіжність.  

 

Рис. 6.12. Розрахункові траєкторії для іонів В+ при проходженні скрізь іонно провід 

вдовж та поперек емісійної щілини для початкової оптичної системи (вверху) та 

зміненої (знизу)   

З результатів моделювання транспортування пучка скрізь іонно-провід (Рис. 

6.12) можна бачити, що пучок відхиляється та проходить близько до краю, де 

поле викривлено, так що пучок ще більше відхиляється, особливо його крайні 

повздовж щеліни 

поперек щеліни 
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трубки струму. Моделювання показало, що якщо перемістити іонно-оптитчну 

систему донизу, то можна компенсувати відхилення пучку в магнітному полі і 

відмовитися від сільфонного вузла та тим самим суттєво скоротити шлях 

транспортування пучку і зменшити його розбіжність. Результати моделювання 

для систем зі зміщенням та без зміщення для іонів В+ ,F+, BF+ і BF+2 представлено 

на Рис. 6.13 та Рис. 6.14. На Рис. 6.13 представлено розрахункові траєкторії іонів 

B+, F+, BF+, BF+2 , які входять до складу іонного пучка при проходженні крізь 

іонно-оптичну систему, а на Рис. 6.14 крізь іонно-провід. Можна бачити, що 

зміщення іонно-оптичної системи на 1 мм., дозволило компенсувати відхилення 

іонів в магнітному полі. Що, в свою чергу, дозволило відмовитися від 

використання сільфонного вузлу і тим самим зменшити розбіжність пучку та 

оптимізувати експериментальну систему. 

 

 

       

 

повздовж щеліни 
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Рис. 6.13. Розрахункові траєкторії для іонів B+, F+, BF+, BF+2 при проходженні 

іонно-оптичної системи поперек та повздовж емісійної щілини. Верхні рисунки 

відповідають системі без зміщення, нижні –зі зміщенням.  

 

 

Рис. 6. 14. Розрахункові траєкторії для іонів B+, F+, BF+, BF+2 при проходженні 

іонно-проводу поперек та повздовж емісійної щілини. Верхні рисунки 

відповідають системі без зміщення, нижні –зі зміщенням. 
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Таким чином, на основі результатів моделювання іонне джерело було 

оптимізовано [6.33], результати експерименту на якому показали, що втрати 

пучка значно зменшено, а його розбіжність мінімізована із зрівняння з даними, 

отриманими на початковому джерелі.  

6.4. КЕРУВАННЯ ЗАРЯДОВИМ РОЗПОДІЛОМ ЕНЕРГІЙНОГО ПУЧКА 

МЕТАЛЕВИХ ІОНІВ ТА ЗМЕНШЕННЯ ШУМУ.  

Генерація сильнострумових пучків багатозарядних іонів металів представляє 

особливий інтерес для прискорювачів важких іонів. Існує строга кореляція між 

збільшенням середньої зарядженості іонів і підвищенням напруги горіння дуги, 

встановлена в [6.34, 6.35]. Для отримання іонних пучків МеВ-ного діапазону 

енергій уявляється привабливою можливість підвищення енергії іонів не тільки 

за рахунок збільшення прискорювальної напруги, але і в результаті інжекції в 

прискорювальний проміжок багатозарядних іонів, оскільки при прискоренні іонів 

їх енергія прямо пропорційна заряду. Цей спосіб достатньо економічен, оскільки 

не потребує для підвищення енергії дорогих високовольтних випрямлячів, що 

важливо для лінійних і циклічних прискорювачів важких іонів. Найбільш 

простий та ефективний спосіб отримання багатозарядних іонів полягає в 

використанні витягування іонів з металевій плазми вакуумного дугового розряду, 

яка створюється в результаті випаровування і наступній іонізації матеріалу в 

катодних плямах. В звичайних умовах горіння вакуумної дуги в залежності від 

матеріалу катода її плазма містить іони с зарядженістю від 1+ до 5+ при середній 

зарядженості, яка не перевищує <3+>. В [6.36] було показано можливість 

суттєвого підвищення долі багатозарядних іонів в результаті створення в 

катодній області вакуумній дуги сильного магнітного поля, яке впливає не тільки 

на електронний, але і на іонний компонент плазми. В [6.37] було також показана 

можливість підвищення середньої зарядженості іонів в несталій вакуумній дузі: 

при різкої зміні струму розряду, напруга на дузі лишається деякий час достатньо 
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високою, в результаті середня зарядженість іонів в витягнутому іонному пучку 

може бути підвищена приблизно в 1.5 разів порівняно з початковим випадком. 

Визнаним методом підвищення зарядженості іонів в плазмі є також використання 

електронного циклотронного резонансу (ЕЦР) [6.24]. Крім цього, важливою 

задачею є отримання стабільного іонного пучка, що важливо для прискорювачів 

важких іонів та термоядерного синтезу важких іонів. Зазвичай для розв’язку цій 

проблеми використовують метод Хамфрис [6.38–6.40], в якому використовують 

електростатичні сітки всередині плазми для відокремлення іонного потоку від 

плазмових електронів. При цьому ефект просторового заряду обмежує іонний 

струм, як це було би в термоелектричних іонних джерелах. Коли струм пучка, 

обмежений таким чином, падає нижче мінімального коливального значення, 

спостерігається вільний від шуму, стабільний іонний пучок. Цей метод було 

використано для отримання стабільного іонного потоку в іонному джерелі типа 

MEVVA, де ставилось дві сітки, на які подавався прискорювальний потенціал. 

При цьому ефект просторового заряду обмежував інжектований іонний струм і 

давав змогу отримати стабільний іонний пучок.  

Дуговий розряд генерує плазму, яка розширяється в область 

прискорювального проміжку скрізь анодну сітку, де прикладена напруга 

відокремлює плазмові електрони від іонів прискорює останні. В проміжку між 

сітками іонний потік, який дрейфує від другої сітки к екстрактору, обмежує 

власний просторовий заряд, який більш не нейтралізується електронами. 

Пройшовши скрізь катодну сітку, іони потрапляють в еквіпотенціальну дрейфову 

камеру, де при певних умовах просторовий заряд іонів створює віртуальний анод. 

А саме: якщо струм пучка в плоскій камері дрейфу більш деякого критичного 

струму, в камері створюється віртуальний анод, який відражає частину іонів, і 

тим самим обмежує струм, який пройшов крізь проміжок [6.39]. 

В експерименті [6.41] досліджувалось вплив потенціалу на першій сітці на 

загальний іонний струм. Пучок іонів платини з енергією 47 еВ, який мав 
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початковий кутовий розподіл по швидкостям і прискорювався напругою 100 ÷ 

300 В вводився в камеру дрейфу довжиною 6 см. При збільшенні потенціалу 

сітки, початковий струм пучка спадав до мінімуму, а потім починав знов зростати 

до значення яке близько до того, що було при нульовому значенню напруги, але 

тепер зі значно меншим шумом(він спадав майже в 10 разів). Здивування 

визивало спостерігання впливу потенціалу сітки на зарядовий розподіл в іонному 

пучку: спостерігався ефект зміни стану зарядового розподілу пучка зі зміною 

прискорювального потенціалу на сітках. При зростанні потенціалу на сітці, 

початкова високо зарядна іонна фракція починала зменшуватися, а низької 

зростати. Але потім, з часом, фракція іонів з високою зарядженістю знов зростала 

майже до початкового значення. Ця залежність, яка експериментально 

спостерігалося представлена на Рис. 6.15. 

0 50 100 150 200 250 300

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Pt
+

Pt
2+

Io
n 

be
am

 fr
ac

tio
n,

%

Mesh voltage, V

  

Рис. 6.15. Вплив сіткового потенціалу на зарядовий розподіл в іонному пучку. 

 Це означає, що зарядовий розподіл в пучку може змінюватися і середній 

зарядовий розподіл іонів в пучку має мінімальне  значення. Хоча, з першого 

погляду здається, що фракції одиничних та багаторазово заряджених іонів не 

повинні змінюватися, оскільки вони гальмуються і прискорюються тим самим 

„горбом” потенціалу.  

Для пояснення залежності зарядового розподілу іонів від потенціалу сітки 

ми розробили модель, схематично представлену на Рис. 6.16, яка базується на 
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експериментально встановленому факті, що для даних матеріалів спрямовані 

швидкості іонів в плазмі вакуумної дуги є такими ж самими для всіх зарядових 

станів [6.42, 6.43]. При цьому ще варто пам’ятати, що початкова спрямована 

швидкість іонів у плазмовому потоці велика і відповідає кінетичним енергіям у 

декілька десятків електрон-вольт [6.24].  

На Рис. 6.16, схематично представлено модель для пояснення результатів 

експерименту. Іони з різними зарядженостями та з однаковими початковими 

швидкостями прискорюються між сітками та рухаються скрізь дрейфовий 

простір між другою сіткою і анодом екстракційної системи. Просторовий заряд 

іонного потоку приводить до виникнення потенційного бар’єра за другою сіткою 

(Сітка 2 на малюнку). Горб потенціалу, який створюється просторовим зарядом, 

стає бар’єром для іонів і його ефект ще збільшується для іонів високої кінетичної 

енергії, але іони у низько зарядженому стани зможуть подолати цей бар’єр, тоді 

як іони з високою зарядженістю, і з тією ж кінетичною енергією не зможуть.   

 

Рис. 6.16. Схема запропонованої моделі  

На основі цієї моделі було проведено чисельне моделювання для двох-

компонентного іонного потоку, який вміщує одно та двох зарядженні іони 

платини в електростатичному полі під впливом власного просторового заряду.  

Це можна описати наступною системою рівнянь:  

( )214 ii nne +−=       (6.20) 
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яка складається з рівнянь Пуассону (6.20), неперервності (6.21), (6.22) та руху 

(6.23), (6.24) для двох компонент. Тут позначено: ni1, vi1,  ni2, vi2  - густина та 

швидкість іонів одно та двох заряджених відповідно,  - потенціал в 

дрейфовому просторі. Для розглядання використовувалось двовимірне 

наближення. Вважалось, що початковий іонний потік локалізовано у куті 60 

градусів, і для його кутового розподілу виконується „закон косинуса”. 

Абсолютне значення початкової направленої швидкості було однакове для 

обох зарядових станів і відповідало кінетичній енергії в  47 еВ. Іони різної 

зарядженості з однаковими швидкостями прискорюються у просторі між 

сітками та рухаються крізь дрейфовий простір між другою сіткою (Сітка 2 на 

Рис. 6.16) та плазмовим електродом екстракційної системи. Просторовий заряд 

іонів створює потенційний бар’єр за течію від Сітки 2. Іонний зарядовий 

розподіл було розраховано для випадку максимального іонного струму, який 

долає потенційний бар’єр. Система рівнянь (6.20)-(6.24) розв’язувалася з 

допомогою 5-крапкової диференційної схеми. Результати розрахунку 

представлено на Рис. 6.17. Можна бачити добре узгодження між 

запропонованою моделлю та результатами експерименту, хоча при обчисленні 

ми нехтували компенсацією просторового іонного заряду вторинними 

електронами. Таким чином, існує змога керування зарядовим розподілом у 

іонному пучку. 
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Рис. 6.17. Результати обчислення зарядового розподілу в іонному пучку Pt згідно 

запропонованій моделі (червона крива відповідає зарядженості 2, чорна -1). 

На Рис. 6.18 представлено порівняння експериментальних даних та 

результатів обчислення середнього зарядового розподілу у пучку, можна 

бачити, що вони добре узгоджуються. Таким чином, можна зробити висновок, 

що особливість вакуумне дугової плазми, а саме незалежність іонної дрейфової 

швидкості для даного матеріалу від іонного зарядового стану, несе 

відповідальність за вплив потенціалу сітки на кінцевий розподіл зарядового 

стану у іонному пучку. Тестування моделі для випадку нульової початкової 

швидкості іонів не показало жодної залежності розподілу зарядового стану 

іонів від сіткового потенціалу. Таким чином, існує змога керування зарядовим 

розподілом у іонному пучку. 

 
Рис. 6.18. Вплив напруги на сітці на середній зарядовий розподіл в іонному 

пучку платини 1 – результат обчислення, 2 – експериментальні дані 
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Поведінка іонного струму та модель обмеження просторового заряду 

іонного потоку можуть пояснити рівень шуму як функцію напруги сітки. Для 

дослідження механізму зменшення шуму струму в камері дрейфу іонного 

джерела було проведено чисельне моделювання процесу транспортування пучку 

іонів в еквіпотенційному зазорі методом крупних частинок з урахуванням впливу 

плазми. В даних джерелах іонів дуговий розряд генерує плазму, яка поширюється 

в область прискорювального проміжку скрізь анодну сітку, де прикладена 

напруга відділяє плазмові електрони від іонів та прискорює останні. Проходячи 

крізь катодну сітку, іони попадають в еквіпотенційну дрейфову камеру, де при 

певних умовах просторовий іонний заряд створює віртуальний анод. Саме камера 

дрейфу грає основну роль в стабілізації іонного струму. Одною з причин 

збільшення струму пучка, який пройшов крізь зазор, може бути присутність 

плазми, яка створюється у камері дрейфу внаслідок іонізації остаточного газу. 

Тому, при моделюванні необхідно враховувати можливість іонізації та появи 

вторинних електронів. Вважалося, що під дією пучку зі стінок камери 

вибиваються вторинні електрони. Коефіцієнт вторинної емісії варіювався від 0.1 

до 0.001 електронів на іон. Густина струму пучку при моделюванні варіювалася 

від 1мА/см2 до 10 мА/см2. Струм пучку нарощувався за 50 мсек, після чого на 

струм накладався шум, який моделювався синусоїдою з періодом 10 мсек та 

амплітудою, яка дорівнювала чверті струму пучка. Розрахунок показав, що 

розподіл потенціалу в камері дрейфу є потенціальною ямою для цих електронів, у 

якій вони осцілюють, іонізуючи залишковий газ. Цей результат було 

підтверджено і в дослідженнях інших  авторів [6.44, 6.45]. 

6.5. МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З 

ПЛАЗМИ ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ НА ОСНОВІ ПОРОЖНЬОГО КАТОДУ  

Тліючий розряд порожнистим не розжарюваним («холодним») катодом є 

простим та зручним методом для генерації щільної газової плазми при відносно 
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низьких тисках [6.46]. Ефект порожнього катоду, як відомо, обумовлено 

багатократною осциляцією первинних електронів всередині порожнини, яка 

призводить до ефективної іонізації остаточного газу. Завдяки своїм чудовим 

властивостям, розряд з порожнистим катодом знайшов широке застосування в 

іонних джерелах [6.47], в плазмових джерелах електронів [6.48], а також в 

генераторах плазми [6.49], які використовуються в фундаментальних та 

прикладних дослідженнях. Ми розглянемо формування електронного пучку з 

плазми газового розряду на основі порожнистого катоду. 

Для моделювання екстракції та прискорення електронів в якості витягувальної 

підсистеми використовувалося плазмове джерело з порожнистим катодом [6.16, 

6.17], схема якого показана на Рис. 6.19. Принцип дії його засновано на емісії 

електронів з плазми газового розряду джерела. Відмітимо, що розряд з 

порожнистим катодом є мабуть самим вдалим вибором, оскільки дозволяє легко 

створювати необхідну форму плазмової межи, від якої головним чином залежить 

формування пучку, а умовою (необхідною, але не достатньою) формування 

однорідного по перетину електронного пучку є однорідність плазми повздовж 

емісійної межи. Але, при розповсюдженні пучку він розширюється і його форма 

змінюється. Задля збереження форми пучку можна підвищити прискорювальну 

напругу, оскільки при цьому скорочується час прольоту електронів від емісійної 

межи до точки транспортування, а також знижується вплив початкового розкиду 

швидкостей на фокусування пучку, але при цьому збільшується імовірність 

іонізації газу в прискорювальному проміжку, що викликає появу зворотного 

потоку іонів в плазму і, отже, змінення положення плазмової межи, внаслідок 

зростання концентрації плазми. Що, в свою чергу, знову впливає на форму пучку. 

Тобто нам необхідно було в процесі моделювання встановити характер та 

ступень впливу різноманітних факторів на геометричні параметри пучку. 

Для генерації плазми в пристрої використовується розряд з порожнім катодом 

(1 – на Рис. 6.19). Відбір електронів здійснюється повздовж вісі підсистеми крізь 
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центральний отвір в аноді (3). Далі розташовується прискорювальний електрод 

(4), за яким розташована магнітна фокусуюча система (5).  

 

D 

d 

1 

2 

4 
5 

 b
 

3 

 

Рис. 6.19. Електродна підсистема електронного джерела: 1 – порожній катод; 2 – 

катодна вставка; 3 – анод; 4 – прискорювальний електрод;  5 – магнітна 

фокусуюча система 

 Джерело формує пучок частинок, який характеризується середньою 

початковою енергією, струмом пучку, його поперечними розмірами та середньою 

кутовою розбіжністю. Показником якості інжектуємого пучка служить його 

еміттанс, тобто, добуток радіуса пучка на його кутову розбіжність. Чім менш 

еміттанс, тім вище якість сформованого пучка частинок з високою енергією. 

Тобто наше завдання: знайти в процесі моделювання конструкції, які дозволяють 

одержати електронні пучки з мінімальним еміттансом. Ще один показник якості 

пучку – його яскравість, яку по аналогії з оптикою знаходять, як струм частинок, 

поділений на еміттанс (що відповідає густині частинок, поділеній на кутову 

розбіжність) [6.51]. В багатьох застосуваннях сучасних прискорювачів 

потребується максимально можлива яскравість пучків.  

Таким чином, в процесі моделювання нам необхідно вирішити три основні 

задачі, а саме: 

1 – знаходження оптимального діаметру d отвору в емісійнім електроді  (3 на Рис. 

6.19) та установлення максимальних значень емісійного струму, які можуть 

бути отримані при витягуванні електронів з плазми розряду з порожнім 

катодом скрізь один отвір в емісійнім електроді; 
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2 – моделювання фокусування пучка магнітним полем та знаходження 

оптимального фокусуючого струму, який дозволяє отримати пучок с якомога 

найменшим діаметром (розміром порядку діаметру емісійній області); 

3 – з’ясування впливу прискорювальної напруги та емісійного струму на 

параметри пучку. Оскільки розрахункова область аксіальне - симетрична і 

розгляд здійснюється для стаціонарного випадку, то обчислювальна задача 

суттєво спрощується і зводиться до двовимірної. Моделювання пучка можна 

здійснювати методом трубок. 

6.5.1. ВПЛИВ ГЕОМЕТРІІ ЕЛЕКТРОДНОІ СИСТЕМИ ТА ПАРАМЕТРІВ 

СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

А. Геометрія Емісійного Електроду 

Розрахунки були виконані для різних розмірів і форм отворів емісійного 

електроду з тим, щоб встановити характер і ступень впливу різних факторів на 

геометричні параметри пучку і визначити оптимальні розміри отвору. 

Відповідні перетини і емісійні межі представлено на Рис. 6.20. Перший 

розташований ліворуч електрод відповідає порожньому катоду на Рис. 6.19, 

який знаходиться під потенціалом плазми.  

 

        

Рис. 6.20. Емісійні межи для різних конфігурацій емісійного електроду:  а – 

циліндричний отвір, б – циліндричний отвір з меншим діаметром, в – конічний 

отвір, відкритий по напрямку до плазми 

В залежності від прискорювальної напруги емісійна межа розташовується 

всередині (як у випадку а), або за анодним отвором (як у випадку б), і має 

увігнуту форму, що призводить до фокусування пучку. Оскільки можливі втрати 

а б в 
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пучка як в прискорювальному проміжку, так і в дрейфовому просторі, то до уваги 

приймається можливість компенсації просторового заряду пучка. Електронний 

пучок розповсюджується в дрейфовому просторі при нульовому потенціалі і його 

просторовий заряд компенсується присутністю іонів, які утворюються за 

допомогою іонізації остаточного газу. Компенсація просторового заряду зменшує 

кулонівське розштовхуваня електронів і сприяє підвищенню густини струму в 

пучку.  

На Рис. 6.21. показано обчислені траєкторії пучку, які отримано для 

конструкцій, схеми яких приведено на Рис. 6.20 (розрахунок без урахування 

магнітного поля). 

            

Рис. 6.21. Траєкторія пучка для різноманітної геометрії емісійного електрода, 

конфігурації яких представлено на Рис. 6.20. 

Відмітимо, що траєкторії електронів визначаються здебільшого, формою 

плазмової межи. Опукла форма призводить до виникнення розбіжного  пучку, в 

той час як увігнута поверхня плазми створює збігаючий пучок. У зв’язку з цим 

стає зрозумілим механізм впливу прискорювальної напруги та концентрації 

еміттуючої плазми на розбіжність пучку, оскільки зростання напруги відсуває 

плазмову межу, а отже, робить її менш опуклою. Збільшення концентрації 

плазми, навпаки, скорочує проміжок плазма – прискорювальний електрод, а 

значить, призводить до зростання кривизни плазмової поверхні.  

Результат зрівняння інтенсивності електронного пучку на виході з системи для 

вище приведених конструкцій дає максимальний струм для конструкції а і 

мінімальні втрати для конструкції в. Обчислення показують, що існує 

оптимальній діаметр отвору в електроді. Із збільшенням діаметру отвору 

а   б   в 
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емісійний струм зростає. Так на Рис. 6.20 б), 6.21 б) – діаметр отвору 1 мм, у 

випадку а) – діаметр 1,5 мм, однак при діаметрах більш ніж 1,8 мм отримати 

пучок не вдається внаслідок проникнення плазми із розрядної області в 

прискорювальний проміжок. Результати чисельного розрахунку показують, що 

використання моделі електронного плазмового джерела, який відповідає схемі, 

представленої на Рис. 6.20 а), дозволяє отримати пучки зі струмом до 0,1 А.   

Ці результати розрахунків знаходяться в згоді з результатами проведеного 

експерименту [6.17]. Відмітимо, що в формуванні пучку важливу роль грає також 

форма отвору. Як можна бачити з Рис. 6.21 геометрія в) (конічна форма отвору, 

яка відкрита по направленню до плазмового джерела см. Рис. 6.20 в) дозволяє 

мінімізувати втрати і отримати за рахунок цього більший струм. Зауважимо, що 

ці розрахунки виконувалися без урахування магнітного поля, однак, для 

практичних прикладань, необхідно отримати гостро - сфокусований пучок, тому 

важливою задачею є моделювання фокусування електронного пучку магнітним 

полем, та знаходження оптимальних значень магнітного поля та положень 

розташування фокусуючої підсистеми. 

B. Положення Фокусуючої Підсистеми та Величина Фокусуючого Струму 

Для отримання сфокусованих пучків велику роль грає положення 

фокусувальної підсистеми та величина магнітного поля. На Рис. 6.22 приведено 

результати розрахункових траєкторій, обчислених для різних розташувань 

фокусуючої підсистеми. Можна бачити, що розбіжність пучка менш всього у 

випадку б), однак, у випадку г) можна отримати гостро сфокусований пучок.  

 

     а б 
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Рис. 6.22. Траєкторія для різних положень фокусуючої підсистеми. Розстань від  

аноду до центру підсистеми : а  - 30 мм; б  – 40мм; в  – 60мм; г  – 80мм 

На Рис. 6.23 представлено траєкторії в залежності від величини 

фокусуючого струму у котушці.  

 

Рис. 6.23. Траєкторії частинок пучку в залежності від величини фокусуючого 

струму (в А на виток): а  – 900 А ; б  – 1000 А; в  – 1100 А 

Результати розрахунків показують, що при фокусуючих струмах у котушці, 

більш ніж 900 А на виток, можна отримати діаметр пучка, порівнянний з 

діаметром емісійного отвору на достатньо великих розстанях від фокусуючої 

підсистеми. Так, для емісійного отвору в 1,8 мм (струм розряду 200 мА, 

прискорювальна напруга 15 кВ) в результаті чисельного моделювання отримаємо: 

при фокусуючому струмі 1100 А на виток - діаметр пучку на розстані 21 см від 

фокусючої підсистеми дорівнює 3,9 мм. При струмі 1250 А на виток діаметр 

пучка дорівнює 2,5 мм на розстані 14 см від фокусуючої підсистеми. Відповідні 

результати було одержано і на експерименті, а саме: діаметр пучка дорівнював 4 

а 

б 
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мм на розстані 20 см від фокусуючої системи [6.16]. Слід зазначити, що з 

розрахунків випливає, що при прискорювальній напругі 10 кВ ÷ 20 кВ і 

фокусувальному струмі 900 ÷ 1200 А на віток, можна отримувати пучки з 

діаметром близьким до діаметру емісійного отвору, причому на достатньо 

великих розстанях від фокусувальної системи. Такі пучки можуть мати широке 

технологічне застосування, наприклад, для цілей різання і зварювання металевих 

деталей. Ці результати добре узгоджуються з результатами експериментальних 

робіт [6.16, 6.17] і можуть служити основою для оптимізації параметрів 

плазмових джерел. 

С. Густина Емісійного Струму 

На Рис. 6.24 представлено розрахункові траєкторії для різних значень 

емісійних струмів. З оцінок кута розбіжності, проведеній по траєкторії крайнього 

граничного електрону в пучку, випливає, що розбіжність пучка на виході з 

підсистеми зі збільшенням емісійного струму спочатку зменшується, а потім, с 

подальшим збільшенням емісійного струму починає зростати. Аналогічно 

змінюється також діаметр пучка на виході з підсистеми.  

        

          
Рис. 6.24. Розрахункові траєкторії пучку. Вверху – центр фокусувальної системи на 

розстані 60мм від аноду, внизу на розстані 80 мм. Значення струму: а –  0,2 А ; б  –  

0,5 А; в – 1 А 

Наприклад, при положенні центру фокусуючої підсистеми на розстані 60 см від 

аноду діаметр пучка змінюється від 10 мм в діаметрі при 0,2 А до 6,5 мм при 0,5 

А, і потім знов зростає до 15 мм при 1 А. Скоріш за все, це пов’язано зі 

а б в 
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збільшенням концентрації плазми, а значить, з підвищенням густини 

просторового заряду в пучку. Оскільки величина емісійного струму напряму 

зв’язана з концентрацією плазми, то відповідно до закону «3/2» [6.51] це повинно 

визивати скорочення протяжності шару, тобто переміщення плазмової межи у бік 

прискорювального електроду, що і призводить до більш опуклої форми плазмової 

межи і, відповідно, к збільшенню розбіжності пучка. В якості головної причини 

збільшення діаметру пучку можна припустити кулонівську взаємодію. Таким 

чином, існує оптимальний емісійний струм, при якому розбіжність і діаметр 

пучка мінімальні, а отже і мінімальний еміттанс. 

На Рис. 6.25 представлено залежність інтенсивності сфокусованого 

електронного пучку в кінці дрейфового проміжку як функція емісійного струму. 

Можна бачити, що інтенсивність пучку спочатку швидко зростає зі збільшенням 

емісійного струму, але при емісійнім струмі порядку 0,6 А зріст сповільнюється, і 

при подальшім збільшенні емісійного струму він практично не змінюється. 

Таким чином, з Рис. 6.24  та 6.25 ясно, що при емісійному струмі в межах 0,5 - 0,6 

А пучок має максимальну яскравість. 
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Рис. 6.25.  Обчислена інтенсивність електронного пучку в конці дрейфового 

проміжку як функція емісійного струму 

D. Прискорювальний Проміжок та Простір Дрейфу 

Іншою важливою задачею є з’ясування впливу прискорювальної напруги на 

якість та геометрію пучка. На Рис. 6.26 приведено розрахункові траєкторії в 
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залежності від прискорювальної напруги. Діаметр пучка у кінці дрейфового 

простору дорівнює 18 мм для прискорювальної напруги в 10 кВ;  9,5 мм для 15 

кВ і 6 мм для 20 кВ. Таким чином, діаметр пучка зі зростом прискорювальної 

напруги зменшується. 

  

  

  

Рис. 6.26. Траєкторії електронного пучка для струму 0,2 А і різної 

прискорювальної напруги: а  – 10 кВ, б  – 15 кВ, в – 20 кВ.  Праворуч у випадках  б , 

в показано траєкторії пучку у просторі дрейфу. 

На Рис. 6.27. представлено залежність струму пучка у кінці простору дрейфу 

від прискорювальної напруги. Видно, що для емісійних струмів менших ніж 0,5 

А зі зростом прискорювальної напруги розбіжність пучка зменшується і його 

можна транспортувати навіть на достатньо великі розстані. Для емісійних 

струмів більш ніж 0,6 А існує оптимальна напруга, яка дозволяє отримати 

максимальний струм пучку та мінімальний розбіг пучку при проходженні 

простору дрейфу. Подача на прискорювальний проміжок напруги до 20 кВ 

забезпечує витягування електронного пучка зі струмом до 130 мА крізь 

одиночний емісійний отвір. Відмітимо, що данні одержані експериментально 

[6.52] підтверджують результати чисельного експерименту, як це можна бачити із 

Рис. 6.27. 
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Рис. 6.27. Струм пучка як функція прискорювальної напруги а – чисельне 

моделювання; б – експериментальні данні 

На Рис. 6.28. приведено експериментальні і розрахункові залежності 

діаметру пучка від прискорювальної напруги на розстані 15 см від фокусуючої 

системи для різних емісійних струмів. Можна бачити, що як розрахункові, так і 

експериментальні залежності мають однакові тенденції зменшення розбіжності 

пучка зі зростом прискорювальної напруги. 

а 

б 
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Рис. 6.28. Залежність діаметру пучку від прискорювальної напруги на розстані 15 

см від фокусуючої системи для різних емісійних струмів: а – експеримент; б – 

результати чисельного моделювання 

Таким чином, результати чисельного моделювання підтверджують, що в 

формуванні пучка важлива роль належить формі і розміру емісійного отвору. 

Величина струму пучка, який витягується крізь одиночний отвір в емісійнім 

електроді, визначається як параметрами плазми, так і розмірами емісійного 

отвору. На якість, інтенсивність і фокусування пучка суттєво впливають 

прискорювальна напруга і емісійний струм. З ростом прискорювальної напруги 

фокусування покращується. Існує оптимальний емісійний струм, який дає 

максимальну інтенсивність пучка і мінімальний його розбіг. Всі результати 

моделювання знаходяться в якісній згоді з результатами проведених 

а 

б 
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експериментів [6.17, 6.52] і дозволяють оптимізувати конструкції плазмових 

джерел і фізичні параметри для одержання електронних пучків. 

6.5.2. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСТРАКЦІІ ГОСТРО-СФОКУСОВАННОГО 

ЕЛЕКТРОННОГО ПУЧКА З ПЛАЗМОВОІ ЕЛЕКТРОННОІ ГАРМАТИ 

Гостро-сфокусовані електронні пучки знаходять застосування в багатьох 

технологічних процесах. Оскільки одним з головних умов отримання гостро-

сфокусованого пучку є використання одного емісійного отвору, то перша задача 

це знаходження максимальних значень емісійних струмів, які можуть бути 

отримані при витягуванні електронів з плазми розряду з порожнім катодом скрізь 

один отвір в емісійному електроді. Крім того, необхідно визначити граничні 

значення ефективності витягування, тобто відношення емісійного струму до 

струму розряду. Зрозуміло, що використання одного емісійного отвору замість 

багатьох, зменшує емісійну поверхню плазми, а значить і емісійний струм. Тому 

однією з важливих задач є знаходження оптимального співвідношення між 

діаметром d отвору в емісійному електроді т а його товщиною, а також 

збільшення концентрації плазми в області емісії для підвищення густини 

емісійного струму, тобто оптимізувати параметри джерела. 

Оптимізація параметрів джерела, забезпечення стабільності пучка і 

підвищення його потужності, а також зменшення втрат є головними задачами 

підвищення ефективності плазмових джерел електронів. Основними 

математичними методами розв’язання таких задач є методи чисельного 

моделювання, оскільки аналітичний розв’язок нелінійної самоузгодженої задачі, 

до якої зводиться проблема дослідження інтенсивних пучків заряджених 

частинок є можливим лише в простіших випадках. Моделювання дозволяє 

вибрати оптимальний варіант конструкції джерела і оцінити вплив різноманітних 

параметрів на характеристики пучка. В більшості робіт, присвячених 

комп’ютерному моделюванню електронних гармат, для опису процесів 
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формування електронного пучку використовують наближення плоского або 

сферичного діоду [6.50, 6.51]. Ми же у цьому випадку використовували 

розроблений нами код, заснований на кінцеве різницевій техніці, у якому 

використовується ітераційний алгоритм розв’язування самоузгодженої задачі. 

Вище ми показали, що у деяких випадках джерела з порожнім катодом 

дозволяють отримати електронні пучки зі струмом більш ніж 0.1 А і діаметром 

близьким до діаметру емісійного електрода. Моделювання також показало, що 

збільшення діаметру емісійного отвору призводить до збільшення емісійного 

струму, але, при діаметрах більш ніж 1,8 мм отримати пучок не вдається 

внаслідок проникнення плазми з розрядної області в прискорювальний проміжок, 

що можна бачити з Рис. 6. 29. 

 а)  б)        в) 

Рис. 6.29. Проникнення плазми в прискорювальний проміжок при збільшенні 

діаметру d отвору: а) 2мм, б) 2.5 мм, в) 3мм 

Задля оптимізації системи було проведене комп’ютерне моделювання для 

різної геометрії, як витягувальної системи, так і прискорювального проміжку, з 

тім, щоб отримати стійкий пучок з високим струмом і малою розбіжністю, а 

також мінімізувати втрати при проходженні пучка крізь прискорювальний 

проміжок та простір дрейфу. Покращення характеристик пучка потребує 

збільшення струму пучка і зменшення його діаметру, а отже, підвищення густини 

пучку, простіш за все, це можна вирішити підвищенням струму розряду. Однак, 

проведені попередні експерименти показали [6.53], що намір збільшити струм 

пучка підвищенням розрядного струму призводить до пробою між порожнім 

катодом і прискорювальним електродом, внаслідок чого пучок зникає. Тому, 

необхідно було знайти інші методи для покращення електронного пучку. 
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Принципова роль для формування гостро-сфокусованного пучку належить 

фокусувальній системі. Наші попередні чисельні експерименти показали, що 

магнітне поле оказує серйозний вплив на характеристики пучку. Створення в 

катодній порожнині магнітного поля забезпечує умови для більш ефективної 

іонізації, яка проявляється або в рості концентрації плазми, або в знижені 

напруги горіння розряду [6.52 - 6.56]. Оскільки при цьому, принаймні, 

електронний компонент плазми є замагніченим, то характер руху заряджених 

частинок в порожнині, параметри плазми та умови проходження струму в розряді 

можуть суттєво змінюватися. Тому зосередимось на вивченні впливу 

конфігурації магнітного поля на формування та характеристики гостро-

сфокусованого електронного пучку.  

Моделювання будемо, як і раніш, проводити для електронного джерела з 

порожнім катодом, принципова схема якого показана на Рис. 6.19. Однак, 

фокусувальна система, яка використовується у цьому випадку (дивись на Рис. 

6.30) має деяку особливість. Вона полягає в тому, що котушка знаходиться в 

феромагнітному осередді, який замикає на себе магнітний потік, і він виходить 

назовні тільки у віконце. Таким чином, магнітне поле локалізується у малий 

ділянці, де і здійснюється фокусування пучка.  

Для генерації плазми в пристрої використовується розряд з порожнім 

катодом (1 на Рис. 6.30), як це було сказано вище. Відбір електронів здійснюється 

повздовж вісі системи через центральний отвір в аноді 3. Далі розташовується 

прискорювальний електрод 4, за яким розміщується магнітна фокусувальна 

система 5.  
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Рис. 6.30. ліворуч - електродна підсистема електронного джерела: 1 – порожній 

катод; 2 – катодна вставка; 3 – анод; 4 – прискорювальний електрод; 5 – 

фокусувальна система; праворуч: схема екстрактора (відповідає 4, 5 ліворуч)  

Одній з основних задач в удосконаленні конструкції електронних гармат є 

збільшення струму пучка. Вище було одержано, що струм витягнутого пучка 

зростає зі збільшенням діаметра отвору в емісійному електроді, однак якщо 

діаметр стає занадто великим, виникає електричне пробиття, внаслідок 

проникнення плазми із розрядної області в прискорювальний проміжок і 

електронний пучок не витягується. Однак, якщо в прискорювальний проміжок 

прикласти додаткове аксіально-симетричне магнітне поле, то воно буде 

перешкоджати радіальному руху плазми і, завдяки тому, буде утримувати плазму 

вздовж вісі системи. На Рис. 6.31. показано як змінюється форма плазмової 

границі в залежності від величини аксіального магнітного поля. Тут вверху 

показано результати моделювання, а на нижньому малюнку представлено 

результати експерименту.  

 
Рис. 6.31. Моделювання: зміна конфігурації плазмової межи в залежності від 

величини магнітного поля; a) немає магнітного поля, б) 7 мT в) 15 мT  
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Рис. 6.31. Експеримент:лінії рівної концентрації плазми (h –аксіальна координата, 

r –радіальна), яка проникла крізь емісійний отвір в прискорювальний проміжок, в 

залежності від величини магнітного поля (мТ): a) немає магнітного поля, б) 7; в) 15  

Таким чином, аксіальне магнітне поле в прискорювальному проміжку може 

запобігати пробиттю і сприяти підвищенню струму пучка. На Рис. 6.32. показано 

отриману у розрахунках залежність струму пучка від величини магнітного полю. 

Можна бачити, що з підвищенням величини магнітного поля, струм пучку, який 

витягається, зростає.  
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Рис. 6.32. Залежність струму пучка від величини аксіального магнітного поля 

(діаметр отвору 1.2мм, прискорювальна напруга 1кВ) 

Використовуючи фокусуючу систему, яка показана праворуч на Рис. 6.30. 

можна підібрати оптимальне значення фокусуючого струму котушки, який 

дозволяє отримати пучок з діаметром меншим за d на  достатньо великій відстані 

від фокусуючої системи. На Рис. 6.33 зображено траєкторії частинок пучка для 

різноманітних величин фокусуючего струму. Можна побачити, що для 
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фокусуючого струму порядку 1000 А на віток, діаметр отриманого пучка менш за 

діаметр емісійного отвору, а для фокусуючого струму порядку 1100А на віток 

можна отримати гостро-сфокусованний електронний пучок, який можна 

транспортувати к місту використання. 

 
Рис. 6.33. Обчислені траєкторії частинок пучку в залежності від величини 

фокусуючого струму (А на виток)  a – 900; b – 1000; c – 1100  

 На Рис. 6.34 наведено результати отриманої у розрахунках залежності 

діаметру пучка від величини фокусуючего струму. 
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Рис. 6.34. Залежність діаметру пучка от фокусуючого струму на розстані 15 см від 

центра фокусуючої системи для різних величин емісійного струму 

Відмітимо, що на основі проведеного моделювання було обрано 

оптимальний діаметр отвору та фокусуюче магнітне поле, та створена електронна 

гармата, на якій експериментально було отримано гостро сфокусований 

a 

b 

c 
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електронний пучок діаметром 0.6-1 мм з виділяємою потужністю на мішені понад 

1 кВт/мм2 [6.53]. Такий пучок є перспективним для технології плавлення та 

зварки матеріалів, а також, таку гармату з плазмовим катодом можна 

використовувати для зварювання електронним промінням циркониевих сплавів.  

Відмітимо, що існує і інша можливість збільшення струму пучка, а саме – 

використовувати емісійний електрод ні з одним, а з кількома отворами. Тоді 

електронний пучок складається з великої кількості пучків. Загальний струм пучка 

в цьому випадку достатньо великий, однак, трудність у цьому випадку, полягає у 

транспортуванні пучка крізь систему електродів та у фокусуванні пучка, з тім, 

щоб отримати пучок малого діаметру і з великою густиною струму. Крім того, у 

цьому випадку неможливо одержати гостро-сфокусований пучок. Комп’ютерне 

моделювання дозволяє знайти оптимальну форму емісійного електроду для 

одержання пучку з густиною струму 10 A/см2 і діаметром пучку 3 – 4 мм. На Рис. 

6.35. зображено траєкторії електронів пучку для різних величин фокусувального 

струму у випадку багатоканального емісійного електроду. 

а)          

б) 

 в)           

 г) 

д) 

Рис. 6.35.  Обчислені траєкторії частинок пучку у випадку багатоканального 

емісійного електроду в залежності від величини фокусуючого магнітного поля: a) – 

немає магнітного поля, б) – 1000 (А на виток); в) – 10000; г) – 50000; д) – 100000. 

Загальний струм пучка 95 мА, прискорювальна напруга 20кВ 
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Експериментально було отримано збіжні результати для багатоканального 

танталового емісійного електроду з загальною кількістю отворів 60 и діаметром 

кожного 0.6 мм [6.53].  

  Таким чином, можна зробити висновок, що використання додаткового 

аксіального магнітного поля дозволяє обмежити розрядний струм і збільшити 

струм пучка. Існує і інша можливість підняти струм пучка, яка полягає в 

витягуванні електронного пучка з плазми не крізь одно, а кілька емісійних 

отворів. Задача в цьому випадку знов зводиться до фокусування пучка магнітним 

полем і, відповідно, в знаходженні оптимальної конфігурації магнітного поля, яка 

дозволяє отримати стійкий пучок з достатньо великим струмом і малим 

діаметром. 

6.6. ВИСНОВКИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ  

Створено комп’ютерний код, який дозволяє урахувати та оптимізувати 

геометрію джерела і прискорювального проміжку, а також фізичні умови 

формування пучка. В методі використовується кінцеве-різницева технологія та 

ітераційний алгоритм розв’язку самоузгодженої задачі. 

На основі створеного комп’ютерного коду було досліджено характеристики 

іонного пучка фосфору з різними зарядовими станами, який витягується з 

плазмового іонного джерела. Отримані результати моделювання показують, що 

геометрія витягувальної системи грає суттєву роль в формуванні пучка. 

Інтенсивність і розбіжність пучка в значній ступені залежать від форми 

плазмового електроду і діаметру отвору. Інтенсивність пучка залежить від 

густини емісійного струму і величини потенціалів на плазмовому та екрануючім 

електродах. Керуя зміною напруги на плазмовому і екрануючім електродах, 

можна змінювати співвідношення зарядових станів у витягуваємому пучку.  

З допомогою побудованого коду було змодельоване і оптимізоване іонне 

джерело для багатоелементної іонної імплантації, що дозволило отримати пучок з 
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необхідними властивостями. Завдяки виконаному моделюванню та виконаній на 

основі моделювання оптимізації апертури джерела було отримано пучки 

багатозарядного фосфору з рекордним на той час зарядовим станом. 

Дослідження отримання стабільного іонного потоку з іонного джерела типу 

MEVVA на основі чисельного моделювання показало, що при наявності в 

джерелі двох сіток на які подається прискорювальний потенціал, ефект 

просторового заряду обмежує інжектуемий іонний струм і дає можливість 

отримати стабільний іонний пучок. Крім того, отримано, що наряду с суттєвим 

зменшенням флуктуацій струму, можливо зміною потенціалу сітки керувати 

зарядовим розподілом одержаного іонного пучку. Запропонована двохвимірна 

модель, заснована на припущенні рівності початкових направлених швидкостей 

для іонів різної зарядності, що експериментально було продемонстровано у 

роботі Г. Ю. Юшкова [6.43]. Результати обчислень добре узгоджуються з 

експериментальними даними. 

З допомогою побудованого коду було досліджено вплив геометрії 

витягувальної системи на параметри отриманого електронного пучку. Було 

показано, що існує оптимальна напруга, яка дозволяє одержати максимальну 

інтенсивність пучка і мінімальний розбіг при проходженні простору дрейфу. 

Було з’ясовано параметри при яких можна отримувати пучки з діаметром 

близьким до діаметру емісійного отвору, причому на достатньо великих 

розстанях від фокусувальної системи, що може мати широке технологічне 

застосування, наприклад, для цілей різання і зварювання металевих деталей. Ці 

результати також добре узгоджуються з результатами експериментальних робіт і 

можуть служити основою для оптимізації параметрів електронних плазмових 

джерел. 

З допомогою чисельного моделювання були також досліджені 

характеристики сфокусованих електронних пучків, які отримані з плазмових 

джерел на основі порожнього катоду. Результати чисельного моделювання 
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підтверджують, що в формуванні пучка важлива роль належить геометрії (формі 

та розміру) емісійного отвору. Величина струму, який витягується крізь 

одиночний отвір в емісійному електроді, визначається як параметрами плазми, 

так і розмірами емісійного отвору. Зі збільшенням діаметру отвору емісійний 

струм зростає, однак при діаметрах більш ніж деяке значення здійснити 

високовольтне витягування і прискорення електронів не уявляється можливим 

через виникнення розряду між порожнім катодом і прискорювальним електродом.  

В результаті моделювання було отримано, що на якість, інтенсивність і 

фокусування пучку суттєво впливають прискорювальна напруга та емісійний 

струм. З ростом прискорювальної напруги фокусування пучку поліпшується. 

Існує оптимальний емісійний струм, який дає максимальну інтенсивність пучка і 

мінімальну його розбіжність. Всі отриманні чисельні результати якісно 

узгоджуються з результатами експерименту та дозволяють оптимізувати 

конструкції плазмових джерел, а також, параметри отримання електронних 

пучків.  

Співпадіня характеру залежностей які було одержано експериментально та 

при розрахунках, свідчать об адекватності моделі, яка покладена в основу 

програмного коду. Зокрема, згідно з моделлю траєкторії  електронів 

визначаються, в основному, формою плазмової межи. Тобто, опукла форма 

призводить до виникнення розбіжного пучка, в той час як увігнута поверхня 

плазми утворює збігаючий пучок.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено широке коло проблем стосовно побудування та 

оптимізації плазмо-оптичних пристроїв нового покоління на основі 

комп’ютерного моделювання. 

Найбільш важливими результатами дисертації є: 

1. Запропоновано плазмодинамічну модель газових розрядів магнетронного 

типу в основі якої лежить припущення о наявності в діодному проміжку розряду 

трьох квазіавтономних областей, які відрізняються по характеру переносу 

струму. На базі двох-рідинної гідродинаміки зроблено аналіз плазмодинамічних 

процесів циліндричного газового розряду в поперечному магнітному полі з 

замкненим дрейфом електронів і створено модель стаціонарних характеристик 

розряду в залежності від фізичних параметрів системи.  

2. Вперше розроблено модель прискорювача холлівського типу із замкненим 

дрейфом електронів та відкритими (тобто необмеженими металом чи 

діелектриком) стінками. Ґрунтуючись на ідеї неперервності повного струму, що 

протікає в системі, в межах одновимірної гідродинамічної моделі отримано точні 

аналітичні розв’язки, які описують розподіл електричного потенціалу в 

прискорювальному просторі. Побудовано двовимірну гібридну модель в 

циліндричних координатах, в рамках якої показано можливість створення 

позитивного просторового заряду на вісі системи. Показано, що при стіканні 

іонів з горба електричного потенціалу можливо створення потужного іонного 

потоку, який рухається повздовж вісі симетрії в обидві сторони від центру, що 

дає змогу розглядати цю модель в якості прототипу малого ракетного двигуна.  

3. Вперше, побудована теоретична модель формування динамічної хмари 

позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації позитивного 

заряду і його накопичення, на підставі спрощеної гідродинамічної  моделі, в 

рамках якої одержано аналітичні розв’язки. Методом частинок у комірці 

побудовано чисельну модель створення хмари просторового заряду в 
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циліндричних координатах, у рамках якої отримано умови оптимізації лінзи 

просторового заряду, яка здатна ефективно керувати пучками сильнострумових 

електронів та негативно заряджених іонів. Модель підтверджено результатами 

експерименту. На основі моделювання було оптимізоване експериментальний 

зразок лінзи. 

4. Запропоновано та створено математичну модель плазмооптичного фільтру 

придатного для суттєвого очищення від запорошення металевої плазми ерозійних 

джерел. Модель засновано на оригінальній ідеї створення радіального потоку 

швидких електронів. Моделювання та зроблені оцінки показують, що такий потік 

може служити ефективним джерелом додаткової енергії для випаровування і 

подрібнення мікро крапель. Побудовано комп’ютерний код, з урахуванням 

процесів іонізації, збудження, пружного зіткнення та утворення багато-зарядових 

кластерів, який дозволяє моделювати виникнення високо енергійного 

електронного пучка, та аналізувати можливі канали його енергетичних витрат 

при проходженні крізь плазмове середовище. Моделювання здійснюється в 

кінетичному наближені, при цьому задача розглядається в циліндричній системі 

координат (r-z), і розв’язується методом розщеплення рівняння Больцману на 2 

підзадачі: розв’язок рівняння Власова методом частинок та корегування 

знайдених траєкторій частинок з використанням методів Монте-Карло.  

5. Отримано нові дані, стосовно умов функціонування, використання, та 

побудування плазмо-оптичних пристроїв нового покоління для різноманітних 

наукових та технологічних потреб. 

6. Розвинені кінетичні, гідродинамічні та гібридні моделі плазмо-оптичних 

пристроїв нового покоління, результати розрахунків за якими дозволяють 

передбачати оптимальні параметри та характеристики необхідні для їх 

оптимального функціонування. 

7. Побудовано комп’ютерний код витягування та транспортування пучка 

заряджених частинок з плазмових джерел, у якому використовується кінцеве-
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різницева технологія та ітераційний алгоритм розв’язку самоузгодженої задачі, 

на основі якого можна оптимізувати плазмове джерело. 

8. За допомогою побудованого коду було змодельоване, побудоване і 

оптимізоване іонне джерело для багатоелементної іонної імплантації, що 

дозволило отримати пучки багатозарядного фосфору з рекордним на той час 

зарядовим станом, а також оптимізовано іонне джерело для отримання пучків 

бору для потреб іонної імплантації. 

9. За допомогою побудованого коду було досліджено вплив геометрії 

витягувальної системи (одно- і багато-апертурної) на параметри отриманих 

електронних та іонних пучків. Було показано, що існує оптимальна напруга, яка 

дозволяє одержати максимальну інтенсивність пучка і мінімальний розбіг при 

проходженні ним простору дрейфу. Було з’ясовано параметри при яких можна 

отримувати електронні пучки з діаметром близьким до діаметру емісійного 

отвору. 

10. За допомогою побудованого коду було показано, що аксіальне магнітне 

поле в прискорювальному проміжку може запобігати пробиттю і сприяти 

підвищенню струму пучка, та створена електронна гармата з плазмовим катодом, 

на якій експериментально було отримано гостро-сфокусований електронний 

пучок діаметром 0.6-1 мм з виділяємою потужністю на мішені понад 1 кВт/мм2, 

що є перспективним для технології плавлення та зварки матеріалів, наприклад 

зварювання електронним промінням цирконієвих сплавів.  

11. Запропоновано і реалізовано адекватну методику розрахунків на основі 

гідродинамічного та кінетичного підходу: 

- характеристик потоків заряджених частинок, які проходять крізь плазмо-

оптичні системи; 

-  створення багатозарядних кластерів та їх вплив на характеристики щільної 

металевої плазми; 
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- створення хмари просторового заряду, яка здатна керувати потоком 

заряджених частинок. 

12.  За результатами теоретичного аналізу та моделювання : 

- запропоновано та випробувано оригінальний циліндричний 

розпилювальний пристрій, побудований на принципах плазмооптики. 

-   побудовано експериментальні стенди та макети плазмової лінзи з 

позитивною хмарою об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект 

фокусування електронних сильнострумових пучків та отримано ефект стиснення 

широко апертурного електронного пучку  з струмом 100А більш ніж в 30 раз до 

щільності струму у фокусі 100 А/см2;  

-  побудовано експериментальний стенд та виконуються експериментальні 

дослідження плазмового прискорювача з відкритими стінками, який привабливий 

для різноманітних технологічних застосувань, та зокрема  може служити 

прототипом малого ракетного двигуна; 

- запропоновані та надано рекомендації до побудування оптимізованого 

плазмооптичного фільтру на основі плазмової лінзи для подрібнення та 

випаровування мікро-крапель в потоці щільної металевої плазми ерозійних 

джерел. 
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