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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Плазмодинамічні системи, такі наприклад, як плазмові 

прискорювачі із замкненим дрейфом електронів, електростатичні плазмові лінзи, 

магнітоелектричні плазмоводи, вісі-симетричні мас - сепаратори та інші, знаходять 

широке, а з подальшим розвитком науки та техніки, все нові застосування у різних 

галузях як фундаментальної, так прикладної науки і техніці. Так прискорювач з 

анодним шаром, який спочатку розроблявся 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. Використання запропонованих А. І. Морозовим 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. Cтаціонарні плазмові 

прискорювачі знайшли застосування у плазмових технологіях модифікації 

поверхневих властивостей матеріалів. Експериментальні дослідження плазмо-

динамічних характеристик електростатичних плазмових лінз 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 азимутально-однорідний іонний потік, який збігає на вісь, та 

циліндричні розпилювальні системи магнетронного типу з магніто-електроним 

віртуальним анодом. Важлива перевага використання плазмо-оптичних пристроїв 

полягає в тому, що вони надзвичайно конструкційно 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 

витрат великих 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. 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.  

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/негативних іонів в 
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прискорювачах заряджених часток, для іонної обробки матеріалів та нанесення 

покриттів, 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 різноманітті форм і параметрів, а суміжні 

науки дають нові відомості про процеси, які відіграють важливу роль в цих 

системах, такі наприклад, як взаємодія високо-енергетичних частинок з плазмовим 

потоком і електродами, процеси в газорозрядній плазмі та інші.  

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. 

Отже, 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. 

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

Дисертаційна робота виконана у відділі фізики плазми та плазмових технологій 

Інституту ядерних досліджень НАН України, зокрема в рамках фундаментальних та 

прикладних бюджетних і госпдоговірних робіт, що виконувалися за програмами, 

планами і темами наукових досліджень, які відповідають закону України “Про 

пріоритетні напрями розвитку науки та 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 спільно 

з ІФ 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 у 

відділі ФПтаПТ ІЯД НАНУ у період 2003-2018 рр.: 

-“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, та міжнародних грантів, що 

виконувалися у відділі Газової Електроніки ІФ НАНУ у період 2009-2018 рр. під 

науковим керівництвом професора О. А. Гончарова, а саме тем: 
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-“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); 

-“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). 

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. 

Мета і задачі дослідження. 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 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, 

- 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 підтвердження 

створених моделей, 
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- провести моделювання та знайти оптимальні параметри, зробити рекомендації для 

проектування та побудування плазмо-оптичних систем.  

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

заряду, прискорювачі із замкненим дрейфом електронів, системи з високо-

енергійними електронами в схрещених електричному та магнітному полях, плазмо-

оптичні 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 

Методи наукового дослідження включають бібліографічний аналіз науково-

технічної літератури та 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; 

методи визначення ступеня відповідності даних розрахунку і експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

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 двох-рідинної гідродинаміки аналіз плазмово-динамічних процесів 

циліндричного газового розряду в поперечному магнітному полі з замкненим 

дрейфом електронів, створено модель стаціонарних характеристик розряду в 

залежності від фізичних параметрів системи. 

2. Запропоновано та розглянуто модель холлівського прискорювача із замкненим 

дрейфом електронів та відкритими 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.  

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, 
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яка здатна ефективно керувати пучками сильнострумових електронів та негативно 

заряджених іонів. Модель підтверджено результатами експерименту. 

4. Запропоновано та створено на принципах фізичної кінетики математичну модель 

нового оригінального 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 

створення високоенергійного електронного пучка, та аналізувати канали його 

енергетичних витрат при проходженні крізь плазмове середовище.  

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 позитивною 

хмарою об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект фокусування 

електронних сильнострумових пучків, плазмового прискорювача з відкритими 

стінками, який може служити прототипом малого ракетного двигуна.  

6. Побудовано комп’ютерний код витягування та транспортування пучка 

заряджених частинок з плазмових джерел, у якому використовується кінцеве-

різницева технологія та ітераційний алгоритм розв’язку самоузгодженої задачі, на 

основі якого можна оптимізувати плазмове джерело. За результатами теоретичного 

аналізу та комп’ютерного моделювання з допомогою створеного коду оптимізовано 

та удосконалено іонне джерело для високо-енергійній іонній імплантації, а також 

електронна гармата для отримання гостро-сфокусованного електронного пучку. 

7. 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. 

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 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, продемонстровано ефект 
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фокусування електронних сильнострумових пучків та отримано ефект стиснення 

широко апертурного електронного пучку із струмом 100А більш ніж в 30 раз. 

5. 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. 

6. Побудовано експериментальний стенд та виконуються експериментальні 

дослідження плазмового прискорювача з відкритими стінками, привабливого для 

різноманітних технологічних застосувань, зокрема прототип космичного двигуна. 

7. Оптимізовано іонне джерело для потреб іонної імплантації, на якому отримано 

пучки бору та фосфору з рекордним зарядовим станом.  

8. Завдяки оптимізації електронної гармати отримано гостро-фокусуванні потужні 

електронні пучки діаметром 0.6-1 мм для зварювання цирконієвих сплавів. 

9. 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 та можуть бути 

використані для створення сучасних інноваційних технологій.  

Особистий внесок здобувача. Внесок авторки в постановку та проведення 

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

визначальним. Основні теоретичні положення, моделі, алгоритми, комп’ютерні 

програми і чисельні результати наведені у дисертації, розроблені і отримані 

авторкою самостійно. У роботах [1, 2, 32] оглядово-аналітичного характеру 

здобувачка прийняла участь в написанні статей, збиранні, систематизації, 

аналізуванні і узагальненні інформації за характеристиками і використанню 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] 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 
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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, здобувачці 

належить участь у створені фізичної моделі, розробки теоретичної моделі та 

знаходженні аналітичних розв’язків для спрощених випадків в одновимірної моделі, 

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, авторці належить розробка кінетичної моделі, створення системи 

апроксимацій для перетинів взаємодії, написання програм для моделювання, 

здійснення розрахунків, аналіз результату моделювання.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися та обговорювалися на Українських і Міжнародних конгресах, 

конференціях, симпозіумах і семінарах, а саме: EPS Plasma Physics Conference (2006 

– Roma, 2008 – Hersonissons, 2010 – Dublin, 2012 – Strasbourg, 2014 – Berlin); 

International Conference-School on Plasma Physics & Controll. Fusion (2004, 2006, 

2012– Alushta, 2016, 2018 – Kharkov); International Conference on Plasma Science – 

ICOPS (2004 – Baltimore, 2005 –Monterey); Internatiobal Conference on Phenomenas in 

Ionized Gases – ICPIG (2007 – Prague; 2013 – Granada, 2017 –Lisboa); Int. Symp. Appl. 

Phys. –ISAP( 2007, 2009, 2011 –Japan); Int. Symposium on Discharge and Electrical 

Insulation in Vacuum – ISDEIV (2004 – Yalta, 2008 – Madras, 2010 – Braunschweig, 

2012 – Tomsk); International Conference on Plasma Physics – ICPP (2006 – Kyiv, 2008 – 

Fukuoka, 2014 – Lisboa); International Conference on Ion Sources – ICIS (2005 – Caen, 

France, 2007 – Jeju, South Korea, 2009 – Gatlinburg, Germany); Українська 

конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу(2009, 2011 – 

Київ), а також на щорічних наукових конференціях ІЯД НАН України. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 67 наукових праць, 39 з 

яких у зарубіжних та вітчизняних провідних фахових журналах [1-39] та 28 

доповідей в трудах конференцій [40-67].  

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

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

Загальний об’єм дисертації становить – 349 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету та задачі досліджень, показано зв’язок цих досліджень з науковими 

програмами, планами та темами, розкрито наукову новизну одержаних результатів 

та показано їх практичне значення, визначено особистий внесок здобувача в 

наукових працях, опублікованих з співавторами, наведено відомості про апробацію 

отриманих результатів та публікацій за темою дисертації, приведено короткий зміст.  

У Першому розділі розглядається модель плазмодинаміки газових розрядів 

магнетронного типу, в основі якої лежить припущення о наявності в діодному 
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проміжку розряду трьох квазі-автономних областей які суттєво відрізняються по 

характеру переносу струму.  

У підрозділі 1.1. розглядаються плазмодинамiчнi особливостi циліндричних 

газових розрядів магнетронного, опис теоретичної моделі.  

У пункті 1.1.1. розглядаються попередні експериментальні данні.  

У пункті 1.1.2 дається стислий огляд запропонованої моделі для опису такого 

розряду. Модель базується на аналогії плазмооптичного магнетрону з плазмовими 

прискорювачами з протяжною зоною прискорення, та передбачає наявність трьох 

квазіавтономних зон в діодному проміжку з різними характеристиками.  

У підрозділі 1.2. детально розглядається запропонована теоретична модель та 

дається одновимірний гідродинамічний опис плазмодинамічних процесів 

циліндричного газового розряду в поперечному магнітному полі із замкнутим 

дрейфом електронів.  

У пункті 1.2.1. розглядаються основні рівняння на основі одновимірного 

гідродинамічного опису та зроблено аналіз запропонованої моделі, яка передбачає 

наявність трьох квазі-автономних областей в розряді, у кожній з яких перенесення 

струму здійснюється різними частинками. В першій зоні здійснюється катодне 

падіння потенціалу, відбувається основне прискорення (доприскорення), та 

формування іонного потоку, який йде на катод-мішень; перенос розрядного струму 

забезпечується іонами та електронами вторинної емісії з катоду. Це вузька зона: 

оцінка розміру катодного шару показує, що він менш за електронний ларморовский 

радіус, це означає, що електрони вторинної іонно-електронної емісії в шарі 

незамагнічени і, прискорені катодним падінням потенціалу, вільно проникають в 

другу зону. Друга зона – зона позитивного стовпа з характерним розміром ∆r, де 

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 розрядний струм можна 

представити у вигляді: 

.eplipld jjj +=        (1) 

Вважається, що 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: 
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Третя зона – це вузька прианодна область, порядку ларморовського радіуса 

електрона, де руйнується магнітна ізоляція і здійснюється електронне перенесення 
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розрядного струму. Іонізації немає, електрони незамагнічені. В цій області, якщо 

площина аноду SA настільки мала, що Id>jeSA, потенціал аноду вище за потенціалу 

плазми UplA>0, і анодний струм електронів підкоряється закону Ленгмюру:  

2

2/3

)( aapl

a
a

RR

U
j

−


       (6) 

В протилежному випадку: Id<jeSA, UplA<0, і струм електронів на анод 

обмежується законом Больцману: 

je ~ e

plA

kT

eU

e
−

.      (7) 

Як перший, так і другий випадок не є оптимальним, 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.  

У пункті 1.2.2. робляться оцінки та аналізуються можливі припущення для 

розглядання зони плазмового стовпа, та знаходяться аналітичні розв’язки рівнянь 

(2)-(5) при зроблених припущеннях. Так, при умові 
e

pl
en

p
E


 , що справедливо для 

слабо дисипативних систем з магнітною ізоляцією електронів, та при виконанні на 

межі «плазма-катодний шар» граничної умови: iCxxepl jj
cpl

=
=

, можна отримати вираз 

для концентрації повільних(ne
s) та швидких (ne

f) електронів: 

( ) 1+−


=
⊥

Cpleia

x

iCs

e xxn
e

j
n 




,  ,

2
22 


=




−
=

f

e

eiiC

f

eeia

iC

AC

Cf

e
ve

j

ven

j

RR

R
n   (8) 

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

ударом, а 
22

2

AC

C

RR

R

−
= - геометричний множник. А отже, отримати аналітичний вираз 

для розподілу потенціалу у шарі у вигляді: 
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де введено позначення: dxxy  == , ,  
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З (9) виходить, що падіння потенціалу в плазмовому стовпі суттєво залежить від 

концентрації швидких електронів. На Рис.1а). представлено розподіл потенціалу для 

різних значень їх концентрації, але для характерних параметрів експерименту 

падіння потенціалу у шарі відбувається мало.  

У пункті 1.2.3. розглядається вплив електронної температури на розподіл 

потенціалу у шарі. Показано, що при постійній температурі електронів, падіння 

потенціалу майже не відбувається, але оскільки енергія електронів страчується на 

непружні зіткнення та іонізацію, температура електронів може суттєво змінюватись 

у плазмовому шарі, і нехтувати нею не можна. На Рис.1б) приведено залежність вид 
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температурного параметру 



e

kTe , видно, що при типових експериментальних 

параметрах залежність від температури несуттєва.  

У пункті 1.2.4. розглянуто в одновимірному наближенні процес формування 

прикатодного скачку потенціалу у діодному проміжку та плазмового стовпа за 

допомогою кінцеве-різницевого методу з урахуванням дії магнітного поля. На Рис. 1 

в) представлено розподіли концентрації іонів та повільних електронів у шарі в 

залежності від магнітного поля. Можна бачити, що кількість іонів може суттєво 

зростати з ростом магнітного поля. Тобто, магнітне поле може утримувати високо 

енергійні електрони біля катоду, де вони іонізують нейтрали, посилюють іонізацію 

та збільшують кількість іонів, які в свою чергу прискорюючись рухаються к катоду і 

мають можливість набувати високу енергію. 

 а)  б) в) 

Рис. 1. Залежність падіння потенціалу в плазмовому шарі а) від концентрації швидких електронів (в 

см-3): 1)0.15*1010, 2)0.15*1011 , 3) 0.15*1012. (na=3.56*1014 см-3 ); б) від електронної температури. в) 
розподіл концентрації іонів (I) і повільних електронів (II) для різних значень магнітного поля: 1) 

400 Е, 2) 600 Е, 3) 800 Е. (Розрахунок для jp=30мA/см2, Up= 450 В, Ra=4 см, Rс=6 см). 

У підрозділі 1.3. розглядається двовимірна модель розряду, оскільки в 

одновимірний моделі неможливо врахувати поперечний рух заряджених частинок, 

який може суттєво змінювати динаміку системи.  

У пункті 1.3.1. розглядається система рівнянь для опису процесів у проміжку:     
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(11) – описує динаміку електронів в системі, (12), (13) – рівняння для струмів у 

подовжньому та поперечному напрямках, (14) – рівняння Пуассону, (15) – рівняння 

балансу температур. Система рівнянь дискретизується з допомогою кінцеве-

різницевої схеми на двовимірній нерівномірній сітці по змінним (х,у). Отримана 

система дискретних рівнянь з граничними умовами розв’язувалась методом 

ітерацій. Чисельне моделювання руху та взаємодії емітуємих електронів 
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здійснювалось методом макрочастинок. Сумарне електричне поле розраховувалось 

як розв’язок рівняння Пуассону з урахуванням координат макрочастинок методом 

релаксації. Просторовий заряд розраховувався з допомогою методу «хмари в 

комірці”. Результати розрахунку для різних значень магнітного поля показали, 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. 

У цьому ж підрозділі розглядається чисельне 

моделювання системи (11) - (15) в циліндричній 

системі координат. На Рис. 2. представлено 

встановлений розподіл потенціалу в системі 

розрахований для значення розрядної напруги 

500В. Можна бачити, що основне падіння 

потенціалу відбувається у вузькому 

прикатодному шарі, тоді як у плазмовому шарі 

падіння потенціалу практично не відбувається. 

Розведені анодні електроди формують віртуальну 

циліндричну поверхню, яка приймає потенціал 

який дорівнює анодному. 

У пункті 1.3.2. проводиться зрівняння 

результатів моделювання з експериментом, відмічено якісний збіг результатів, що 

підтверджує коректність запропонованої моделі плазмодинаміки газових розрядів 

магнетронного типу та справедливість зроблених припущень. 

У підрозділі 1.4.  сформульовано основні результати першого розділу. 

Другий розділ присвячено прискорювачам із замкненим дрейфом електронів та 

відкритими стінками.  

У підрозділі 2.1 обґрунтовуються причини розглядання цього типу 

прискорювача, який раніш не було досліджено ні теоретично, ні експериментально, 

але вони мають ряд переваг, тому що мінімізація твердотільних стінок веде к 

зменшенню вкладу змісту матеріалу стінок в іонному потоці і сприяє збереженню 

динаміки електронів плазмової середи, оскільки умови створення вторинних 

електронів за рахунок емісії зі стінок прискорювача зводяться до мінімуму. 

У підрозділі 2.2 розглядаються результати попередніх експериментальних 

досліджень, які доказують, що використання такого роду пристроїв відкривають 

нові перспективи для керування сильнострумовими пучками заряджених частинок, а 

також для створення малих космічних двигунів. 

У підрозділі 2.3. дається опис теоретичної моделі.  

У пункті 2.3.1. розглядається одновимірна гідродинамічна модель, в основі якої 

лежить припущення о збереженні загального струму в системі. Переніс струму 

здійснюється завдяки переносу іонів і електронів, загальний струм дорівнює їх сумі:  

 eid jjj +=        (16) 

Іони и електрони мають різну динаміку: іони – вільні та незамагнічені, рухаються 

під дією електричного поля, електрони – замагнічені. Для іонної та електронної 

складових струму можна відповідно записати: 

 
Рис. 2. Розподіл потенціалу в системі. 

Показано еквіпотенціальні лінії. 

Параметри розрахунку: H = 600 Э, jd = 

30 мA|cм2, Ra = 3 cм, Rc = 6 cм, U=500В. 
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Таким чином, система рівнянь, які описують систему має вигляд:  
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тут (18) – рівняння збереження струму, (19) – рівняння Пуассону, (20) – описує 

нагрів електронів в електричному полі, (21) – концентрацію іонів в проміжку. З 

урахуванням факту, що на катоді іонний струм дорівнює розрядному, та приймаючи 

до уваги граничні умови: а=x =|  0 , де φа – анодний потенціал, ми отримаємо 

замкнуту систему рівнянь (18) – (21). В деяких випадках ця система рівнянь 

допускає точні аналітичні розв’язки, які розглядаються подальше. 

У підпункті А. розглядається слабкострумовий режим з ne=const та Te =0, що 

допускає простіший аналітичний розв’язок системи (18) –(21) у вигляді: 

( )2( 1) 1 1a x = − − + ,  
a

idа




⊥

=
2

2

    (22) 

Видно, що для а=1, маємо: (1) 0 = , (1) 0 = , тобто загальний прикладений 

потенціал повністю спадає всередині прискорювального проміжку і для товщини 

шару можна записати вираз: 

 
i

Ad


⊥=
2                                                   (23) 

який співпадає з класичним виразом для анодного шару з точністю до коефіцієнту 

√2. 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. На Рис. 3 а) представлено 

розподіли потенціалу у шарі для різних значень а.  

 У підпункті В розглядається випадок сильнострумового режиму: ne (х)≈ ni(х), 

Te = 0, тут можна отримати вираз для розподілу потенціалу у шари у вигляді:  
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де введено позначення: bca /= , 
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2
= . Параметр f – описує 

вплив густини іонів на розподіл потенціалу, поведінка розподілу потенціалу 

залежить від співвідношення 
2

2

4 f

a
p = . На Рис. 3 б,в) показано розподіли потенціалу в 

залежності від параметрів а та f для цього режиму. Можна бачити, що зі 

збільшенням концентрації іонів падіння потенціалу стає неповним, та навпаки, коли 

концентрація іонів мала, падіння потенціалу перевищує прикладений потенціал. 

Зауважимо, що у випадку сильнострумового режиму можна отримати вираз для 

електронної густини у проміжку у вигляді:  
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1
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де С - деяка константа, яку знаходиться з граничних умов. 

а)  б)   в) 

Рис. 3. Розподіл потенціалу в проміжку в залежності від параметрів:  а) а - для слабкострумового 

випадку, б) а=c/b та в) f - для квазінейтральної плазми. 

Якщо a = 2f2, то з (25) випливає, що електронна густина не змінюється повздовж 

проміжку і розв’язок (24) зводиться до (22). Підставив для а і f їх значення, введені 

вище, отримаємо цю умову у вигляді:  

i

id

ed 



2

2
= ,  або   12 22 == iidied      (26) 

де 
E

d
ed

⊥

=


  - час життя електрона, id = d/vid  - час життя іона. Дійсно вираз (26) – це є 

узагальнена умова самостійного розряду в схрещених ЕхН - полях, з урахуванням 

особливостей динаміки як електронів, так і іонів.  

 У підпункті С розглядається вплив кінцевої електронної температури на 

характеристики прискорювального шару, при 

припущенні, що електрони отримують енергію від 

електричного поля: 
 =eT ,  10      (27) 

Тоді розв’язок для розподілу потенціалу у шарі: 

1)2(
)1(

+−
+

= xx
a


     (28) 

і товщина шару дорівнює  

i

Ad


 )1(2 +
= ⊥     (29) 

тобто різниця з попереднім виразом (22) для 

нульової температури полягає лише в факторі +1 , 

який описує температурний ефект. Розподіли потенціалу для різних значень 

параметрів a і β показано на Рис. 4. Видно, що зі зростанням температури товщина 

шару, де здійснюється повне падіння потенціалу, зростає.  

У пункті 2.3.2. розглядаються чисельні розв’язки гідродинамічної 

одновимірної моделі, якщо вираз для температури представити у вигляді: 

e

d
e

en

Ej
T 0=        (30) 

де τ0 - характерний час втрати температури. Безрозмірна система рівнянь має вигляд: 

1)()(
0

=+− 
x

dssncxbna         

 
Рис. 4. Розподіл потенціалу в 

проміжку з урахуванням 

температури в залежності від 

параметрів  β, a. 
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де параметри b, c, f – такі як введено раніше, та додатково введено параметри : 
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24 end
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=  ,                           (32) 

Розв’язок системи (31) при граничних умовах 0,1
10
==

== xx
 , показано на Рис. 5 а). 

Можна бачити, що для а < 0.5 падіння потенціалу може бути нижче нуля, що може 

свідчити про накопичення електронної густини у системі. Для граничних умов 

0,1
10
==

== xx
E  розв’язок показано на Рис. 5 б) – для розподілу потенціалу та Рис. 5 

в) для розподілу електронної густини в залежності від параметру а. Видно, що 

електрона густина мало змінюється повздовж проміжку, що співпадає з нашими 

припущеннями при отриманні аналітичних розв’язків. Зауважимо, що якщо ми 

покладемо ed =0 , то (30) зведеться до виразу 
e

d
e

en

dj
T

⊥

=


, таким чином, температурний 

член зникне з рівняння (18) і ми повернемося до розв’язку (22). 

а)  б)  в) 
Рис. 5. Розподіли потенціалу (а, б)  та густини електронів(в) в проміжку в залежності від параметру а 

для випадку коли на катоді дорівнює 0: а)- потенціал, б,в) - електричне поле. 

У пункті 2.3.2. представлена гібридна одновимірна модель: іони 

розглядаються у рамках кінетичної моделі, електрони – гідродинамічної. Такий опис 

дозволяє врахувати впливи процесів іонізації та динаміки нейтралів. Для спрощення 

розглядається однократна іонізація. Тоді для іонів та нейтралів можна записати: 
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     (33)  

Тут σie – перетин зіткнення іонів з електронами, f0, fi – функції розподілу нейтралів та 

іонів відповідно, які задовольняють граничним умовам: 

)
2

exp(
)2(

1
).,0(

2

2/30
T

Mv

MT
tvf −=


, ;0),,0( =tvf i

   (34) 

В цих позначках для іонної густини (ni) та густини іонного струму (ji) можна 

записати вирази: 

= dvfn ii
,  = dvvfj ii

     (35) 

а електрони, як і раніш, розглядаються у межах гідродинаміки.  

У підпункті А розглядається стаціонарна одновимірна модель. Обезрозмірена 

система на двовимірній сітці NхM в імпульсному просторі (i=1…N – просторова 

координата, j=1….M – координата в імпульсному простори) має вигляд: 
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тут ),(0 0, jiji vxff = , ),(1 , jiiji vxff = , nei – електрона густина в i-му вузлі, а, b, g, c – 

безрозмірні параметри:  
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У межах цієї моделі для порівняння отриманих результатів були здійснені 

розрахунки з тими ж параметрами, як у гідродинамічній моделі. На Рис. 6 

представлено отримані розподіли електричного потенціалу та електронної густини в 

прискорювальному проміжку у межах обох моделей.  

 
Рис. 6. Розподіли потенціалу (ліворуч) та густини електронів(праворуч) в проміжку в залежності від 

параметру а для гібридної та гідродинамічної моделей. 

З порівняння можна зробити висновок, що гідродинамічна модель досить добре 

описує досліджувану систему, а до її переваг можна віднести можливість отримання 

точних аналітичних рішень.  

У підпункті В розглядається нестаціонарна одновимірна модель, у цьому 

випадку різницеві рівняння для нейтралів та іонів запишуться у вигляді: 
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−= , k –крок по часу    

Розрахунки показують, що розподіл іонів у проміжку з часом змінюється: іона 

густина спочатку рівномірно розподіляється, потім починає різко зростати у 

прианодному шарі, але залишається майже незмінною у подальшому просторі, а 

потім починає зростати повздовж всього проміжку з різким зростанням біля катоду. 

 У підрозділі 2.4. розглядається чисельна двовимірна гібридна модель в 

циліндричних координатах. З метою урахування процесів взаємодії розглядається  
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рівняння Больцману з інтегралом зіткнень: 
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Воно розщеплюється на рівняння Власова, які вирішуються методом характеристик, 

та подальше корегування знайдених траєкторій з урахуванням інтегралу зіткнення: 
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Для розрахунку рівнянь Власова використовувався метод частинок в комірці з 

використанням схеми Бориса. Урахування інтегралу зіткнення проводилося методом 

Монте-Карло. Для цього розраховувалась ймовірність зіткнення зарядженої 

частинки з нейтралами. Імовірність зіткнення j-ої частинки з енергією εj протягом 

часу ∆t знаходилася з допомогою наступної формули: 

( ))()(exp1 jjjjj rntvP


−−=      (41) 

де 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 додаються 

частинки з необхідними параметрами 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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jj trrRq
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 , ( ))(,)(),( trrRtvqtrj j

j

jj


=   (42) 

де R(r,rj) – звичайне стандартне PIC – ядро, яке характеризує розмір частинки, її 

форму та розподіл заряду у неї. На Рис.7. вверху показано розрахункові траєкторії 

іонів та електронів у прискорювачі на 100 кроку з часу. На Рис. 7. (внизу) показано 

розподіл потенціалу у системи на кроках з часу 200 та 300. Можна бачити, що іони, 

які з’являються внаслідок іонізації, спочатку рухаються до центру системи і 

збігаючись на вісь системи створюють там просторовий заряд, потім розходяться 

повздовж вісі в обидві сторони під дією створеного власного електричного поля.  

а)  б) 
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а)  б) 

Рис. 7. Верх: траєкторії а) іонів, б) електронів у прискорювачі для кроку з часу 100 .  

   Низ: розподіли потенціалу для  кроків з часу а) Nt=200 , б) Nt=300. (Ua=1 кВ, H~0.03 T) 

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. При цьому формується 

електричне поле, під дією якого іони починають уходити повздовж вісі симетрії в 

обидві сторони крізь торці системи, при цьому вони уносять частину просторового 

заряду, зменшуючи його в центрі і створюють хмари просторового заряду на торцях 

системи. На Рис.8 показано просторовий іонний заряд, який формується у системі 

для різних кроків з часу. Видно, що спочатку просторовий заряд формується в 

центрі системи, а з часом, власне електричне поле виштовхує іони з центру 

повздовж вісі в обидві сторони.  

а)  б) 
Рис. 8. Розподіл просторового іонного заряду для кроку з часу а) 100, б) 250. (Ua=1kV, H~0.03T) 

На Рис. 9. показано розподіл потенціалу повздовж вісі z, видно, що максимум 

потенціалу при віддаленні від центру спочатку падає, але потім поступово починає 

наростати.  

а)  б) 

в)  г) 

Рис. 9. Розподіл потенціалу для різних розстань від центру системи а) 0.05м, б) 0.16м, в) 0.18, г) 0.21 
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У підрозділі 2.5. представлено висновки, у яких сформульовано основні 

результати другого розділу. 

Третій розділ присвячено розгляду плазмової лінзи з позитивним просторовим 

зарядом. 

У підрозділі 3.1. дається вступ у проблему створення ефективних, надійних та 

дешевих плазмодинамічних пристроїв для керування потужними потоками 

електронів та негативних іонів. 

У підрозділі 3.2. описується модель створення хмари позитивного просторового 

заряду, та робляться оцінки створеного у хмарі електричного поля та густини іонів. 

У підрозділі 3.3. на основі гідродинамічної моделі розглядається рівноважна 

плазма без зіткнень, у припущеннях коли електрони сильно замагнічені в анодному 

шарі, знаходяться в електромагнітній пастці і практично не впливають на динаміку 

іонів поза розрядом, а розподіл іонів рівномірний та однорідний. Коли впливом 

залишкового магнітного поля на динаміку іонів можна знехтувати, знаходяться 

простіші аналітичні розв’язки для моделі, з яких можна отримати оцінку 

електричного поля, що утворює об'ємний заряд і густини об’ємного іонного заряду: 

  
31

32

2

9

3

4)(
r

M

q

j

r

r
E

i

i

in

r

























−=

 ,   3232

2
4

2






























=









r

j

M

q
r

ja in

i

i

m
   (43) 

Підставляючи у ці вирази характерні параметри системи, отримаємо оцінку для 

напруженості електричного поля Е ~ 800В/см і густини іонів ni ~ 1010 см-3, що є 

достатньо для керування сильнострумовими пучками негативних частинок. 

У підрозділі 3.4. дається опис чисельної моделі та результати моделювання. 

У пункті 3.4.1. дається математичний опис простішої гідродинамічної моделі, 

яку можна описати системою рівнянь: 
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Обезрозмірена система (44) розв’язується PIC-методом на двохвимірній сітці з 

допомогою кінцеве-різницевої техніці. Для спрощення вважається, що іони 

розподілені в пучці однорідно і рівномірно, і рухаються до поверхні у напрямку 

перпендикулярному до вісі циліндру. Розподілення об’ємного заряду іонів 

вважається 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 

запускаються N нових частинок з зарядом qi і масою Mi. Величини qi, ji, N, ΔT 

зв’язані між собою співвідношенням SjTNq ii =/ . Траєкторії частинок 

знаходились з рівнянь руху, які розв’язувались з часовим шагом ∆t‹‹ΔТ, як для 

«нових» частинок, так і для тих, що вже знаходяться в розрахунковому об’ємі. 

Координати нових частинок розігрувались з допомогою датчику випадкових чисел. 

Через час ΔТ по координатам всіх частинок методом «хмари в комірці» 

розраховувався розподіл густини просторового заряду іонів. По розподілу 

сумарного об’ємного заряду ρ(z,r) розраховувалось поле потенціалу U(z,r) і 
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корегувалось значення електричного поля у вузлах сітки. В скорегованому 

електричному полі поновлювався розрахунок руху частинок і проводився запуск 

нової групи часток. Для забезпечення самоузгодженого розв’язку застосовувались 

повторні ітерації. Для прискорення процесу збіжності застосовувався метод 

послідовної релаксації. Коли в системі встановлювалася динамічна рівновага і 

розподіл потенціалу залишався практично незмінним, розрахунок припинявся. 

У пункті 3.4.2. розглядаються результати отримані у рамках описаної моделі. 

На Рис. 10 показано траєкторії частинок на різних кроках з часу, можна бачити, що з 

часом на вісі системи створюється хмара позитивного заряду. На Рис. 11 показано 

розрахований розподіл потенціалу у створеній хмарі.  

 
Рис. 10. Траєкторії іонів та формування хмари просторового заряду на різних кроках з часу: 1–T=30, 

2–Т=100, 3–Т=200, 4-Т = 300 

З часом в системі встановлюється динамічна рівновага: частина іонів залишає 

об’єм, а на зміну їм приходять інші іони, при 

цьому потенціал достягає максимального 

значення. Характер руху іонів не змінюється з 

часом, захвату частинок тут практично не 

відбувається і ми маймо, 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 

повздовж вісі Z. 

У пункті 3.4.3. розглядається модель з 

урахуванням магнітного поля. 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 0÷εмах , функція розподілу по енергії має вигляд: 

−−


 2/)(exp(
2

1
~)( 2

0N      (45) 

де ε0 = εмах/2 , <ε>  - середня енергія частинок. Важалось, що іони рухаються з 

кутовим розкидом, який відповідає закону косинусів. Розрахунки показують, що 

характер руху частинок на початкових кроках по часу одинаків для різних εмах. На 

перших кроках по часу частинки рухаються у напрямку вісі системи. Однак, 

магнітне поле, яке 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 

 
Рис. 11. Просторовий розподіл 

потенціалу в модельній системі на 

площині Z = 0 
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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. Стаціонарний розподіл 

потенціалу залежить вже от енергії та струму пучка. Результати розрахунку для 

різних діапазонів енергій та різних струмів представлено на Рис. 12.  

 
Рис. 12. 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 = 40 мА, ΔТ = 250; (центру 

системи відповідає r  = 4.5 см) 

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 високоенергійних іонів. Коли енергія іонів обмежена максимумом 

в 1 кеВ, чітко видно існування двох максимумів потенціалу (Рис.12 а) на розстані 

приблизно 15 мм від вісі системи. Якщо максимальна енергія зростає до 2 кеВ і 

більш, максимуми зливаються в один у центрі системи (Рис. 12 б,в). Відмітимо, що 

для більш широких меж варіації 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).  

 а)    б) 

Рис. 13. Розподіл потенціалу в об’ємі  плазмового устрою а) розрахунок, б) експеримент 

На Рис. 13 показано зрівняння чисельного моделювання з експериментом. Отже, 

існування двох максимумів пов’язано з впливом магнітного поля на рух іонів і 

появою геометричних аберацій, що підтверджується результатами розрахунків, а 

саме: збільшення енергії іонів призводить до появи одного максимуму в розподілі 

потенціалу (Рис.12 б,в), оскільки 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.  

У пункті 3.4.4. розглянуто результати моделювання для важких іонів, які 

показують, що при однакових умовах, положення максимуму потенціалу суттєво 

залежить від маси накопичених частинок. Результати моделювання з пучками іонів 

Xe+ та Ar+ з енергією до 1.2 кеВ представлено на Рис. 14. 
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Рис. 14. Розподіл потенціалу в об’ємі плазмової лінзи, коли просторовий заряд створюється пучком 

іонів: а) Ar+, б)Хе+. Eмакс=1.2 кеВ, I = 20 мА  

У підрозділі 3.5. представлено висновки до третього розділу. 

Четвертий розділ присвячено керуванню плазмовою лінзою з позитивним 

просторовим зарядом пучками негативних частинок. Розділ починається зі вступу. 

У підрозділі 4.1 розглядається фокусування та транспортування пучка 

електронів плазмовою лінзою просторового заряду.   

У пункті 4.1.1. розглядається фокусування 

електронних пучків магнітною та 

електростатичною лінзами. Чисельні експерименти 

показали, що обернена фокусна відстань магнітної 

лінзи квадратично залежить від величини 

магнітного поля, тоді як для електростатичної 

лінзи вона лінійно пропорційна прикладеному 

потенціалу. Тобто існує максимальне магнітне поле 

Вmax, при якому фокусна відстань для магнітної 

лінзи співпадає з фокусною відстанню для 

електростатичної лінзи, як це видно з Рис. 15. 

Тобто, тільки для магнітного поля, що задовольняє нерівності В<Вmax ефект 

електростатичної лінзи буде перевищувати ефект магнітної лінзи. 

У пункті 4.1.2. розглядається фокусування слабкострумових електронних 

пучків. 

У підпункті А описується розрахункова модель. У моделі задіяне кінцево-

різницеву техніку. Модель зводиться по-перше, до розрахунку поля хмари 

позитивного просторового заряду, по-друге, до завдання пучку електронів, який 

проходить крізь цю хмару. Оскільки система вісі-симетрична, моделювання пучка 

заряджених частинок, що проходять крізь хмару, можна робити методом трубок 

струму довільної ширини з центральною траєкторією. Задля досягнення 

самоузгодженого розв'язку виконуються повторні ітерації. 

У підпункті В доповідаються результати чисельного моделювання для типових 

експериментальних умов. Показано, що для, існуючої на той час, моделі лінзи 

електростатичний фокус лежить приблизно на тій же відстані від центральної 

площини лінзи, що і магнітний, отже проходження пучка крізь магнітну лінзу майже 

не відрізняється від проходження пучка крізь лінзу з хмарою позитивного 

просторового заряду. Запропоновано для розподілення ефекту фокусування хмарою 

просторового заряду та ефекту фокусування магнітною лінзою, суттєво зменшити 

магнітне поле, або підвищити потенціал на лінзі. Це дозволяє зменшити оптичну 

силу магнітної лінзи та збільшити її для лінзи електростатичної. На Рис.16 показано 

 
Рис. 15. Оптична сила магнітної та 

електростатичної лінз 



 22 

результати розрахунку при проходженні електронного пучку крізь лінзу магнітну та 

просторового заряду. 

 
Рис. 16. Розрахункові траєкторії електронного пучку при проходженні крізь лінзу в залежності від 

величини магнітного поля для плазмової лінзи (праворуч), та магнітної лінзи (ліворуч). 

Окрім того, для оптимізації лінзи необхідно було ще змінити і конфігурацію 

магнітного поля: мінімізувати його значення на вісі системи для уникнення 

аберацій. На Рис. 17 показано схеми плазмових лінз початкової та оптимізованої і 

розрахунковий розподіл потенціалу для створеної хмари просторового заряду.  

 

Рис. 17.  Верх – схема плазмової лінзи початкова (ліворуч) та оптимізована (праворуч)(1- катод, 2- 

анод, 3 – система постійних магнітів); низ – розподіл потенціалу у хмарі просторового заряду для 

початкової (ліворуч) та нової (праворуч) лінз.    

Тобто в оптимізованій лінзі зменшено магнітне поле, і розподіл потенціалу у хмарі 

стає „одногорбий”, що дозволяє покращити фокусуючи здібності лінзи. 

У підпункті С розглядається порівняння результатів моделювання з 

експериментом. Перший експеримент, що до використання плазмової лінзи 

об’ємного заряду, було проведено для електронного пучку з енергією 8÷10 кеВ, 

струмом 200 мА, лінза відповідала схемі наведеної на Рис. 17 вверху ліворуч. 

Напруга на лінзі становила 1,5 кВ, магнітне поле на вісі H0 =100 Oe. На Рис.18.1. а) 

представлено розподіл густини струму електронного пучку по радіусу у фокальній 

площині для лінзи включеної та вимкненої, а на б) - залежність коефіцієнту 

стиснення пучку від прикладеної напруги. Видно, 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 пояснюється тім, що при 

цих умовах експерименту магнітний фокус практично співпадає (або лежить раніш) 

з електростатичним, як це можна бачити з результату моделювання на Рис.16 

зверху. 
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    а)   б) 

Рис. 18.1. Результати експерименту: а) – розподіл густини струму електронного пучку по радіусу, б) – 

залежність коефіцієнту стиснення пучку від прикладеної напруги. 

На Рис.18.2 представлено результати експерименту для лінзи, схема якої відповідала 

наведеної на Рис. 17. вверху праворуч, магнітне поле зменшено удвічі, а напруга на 

лінзі досягала 2.4кВ.  

    а)        б) 

Рис. 18.2. Результати експерименту: а) – розподіл густини струму електронного пучку по радіусу, б) – 

залежність коефіцієнту стиснення пучку від прикладеної н 

Видно, що при таких умовах дія електростатичної лінзи повністю відокремлена 

від дії магнітної (Рис.18.2. а), і помітно, що дія плазмової лінзи значно перевищує 

ефект магнітної, при цьому густина струму (Рис. 18.2. б) збільшується у 5 разів по 

зрівнянню з вимкненою лінзою. Замітимо, що цей результат співпадає з 

результатами моделювання (Рис. 16 внизу)  

У підпункті Д розглядається вплив струму 

та енергії електронного пучку на параметри 

хмари просторового заряду. Відмічено, що 

проходження пучка крізь хмару 

просторового заряду знижує її потенціал. 

Це пов’язано з тим, що електронний пучок 

тягне з собою частину іонів з хмари, як це 

показано на Рис. 19, але якщо струм та 

енергія пучку не занадто великі, хмара 

поновлюється у повному обсязі. Із 

збільшенням струму пучку понад певну межу (в залежності вид параметрів системи) 

фокусуюча хмара руйнується, частина іонів уходить із хмари разом з пучком, а нові 

іони, що приходять на їх місце, не встигають відновлювати електричне фокусуюче 

поле у повному обсязі. Як наслідок, потенціал хмари зменшується і фокусування 

пучка погіршується, а із збільшенням струму пучка, хмара повністю руйнується.  

У підрозділі 4.2 розглядається фокусування пучків негативно заряджених іонів 

водню (Н-). Відмітимо, що використання плазмової лінзи для керування іонами 

практично не має альтернативи, оскільки традиційні методи потребують  

 
Рис. 19. Траєкторії іонів Ar+ , які формують 

хмару з енергією: зверху – до 100 еВ; знизу – 

від 100 до 200 еВ,  при проходженні пучку. 

(Ееb=10 кеВ , Iеb=10 А) 
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використання сильних магнітних полів, тоді як у плазмовій лінзі, використовуються 

слабкі магнітні поля, які створюються системою постійних магнітів (см. Рис. 20). 

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. Зазначимо, що фокусуючи властивості плазмової лінзи можна покращити 

підвищенням середньої енергії пучка іонів аргону, що створюють хмару об’ємного 

заряду, а також підвищенням густини струму 

пучка іонів аргону.  

У підрозділі 4.3. розглядається фокусування 

плазмовою лінзою позитивного об’ємного 

заряду сильнострумових електронних пучків. 

На Рис. 21 показано розрахункові траєкторії 

електронного пучка з енергією 10 кеВ та 

струмом 10 А, при проходженні крізь лінзу з 

хмарою, створеною пучком іонів аргону 

енергією 2.4 кеВ та початковим струмом 20 

мА (зверху), збільшеним потім до 80 мА 

(знизу). Слід зазначити, що хоча спочатку із 

збільшенням струму пучку Ar+ фокусування 

покращується, потенціал хмари збільшується, 

однак при подальшому проходженні пучка 

хмара знищується (Рис. 22б) і пучок 

розбігається. Це пов’язано з тим, що частина іонів, які формують хмару, по-перше, з 

малою енергією, захоплюються електронним пучком та йдуть з ним разом, як це 

показано на Рис. 19. Це має і позитивний вплив на транспортування пучка, оскільки 

компенсує його просторовий заряд, але фокусуючи властивості лінзи втрачаються. 

 а)   б) 
Рис. 22. Розподіл потенціалу: а) при збільшенні струму пучка Ar+ до 100мА; б) – при проходженні 

електронного пучка Eb=10 кеВ , Ib=10А крізь лінзу з просторовим зарядом. 

 
Рис. 20. Моделювання фокусування пучка Н- а)- фокусування 

плазмовою лінзою; б) -  магнітною лінзою (UL=0). 

 
Рис. 21. Траєкторії електронного пучка 

(Eb=  10 кеВ , Ib=10 А) при проходженні 

крізь лінзу  просторового заряду при 

збільшенні струму пучка Ar+ від 20 

мА(вверху) до 80 мА(внизу).  
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Тобто, для сильнострумових електронних пучків фокусування хмарою 

просторового заряду руйнується і можливо лише магнітне фокусування. Однак, 

присутність плазмової лінзи покращує транспорт електронного пучка, оскільки 

запроваджує додаткові позитивні іони для компенсування об’ємного заряду 

електронного пучка. Таким чином, для покращення фокусування сильнострумових 

електронних пучків, необхідно оптимально підвищити магнітне поле, так щоб 

уникнути значного зростання геометричних аберацій. Моделювання проходження 

електронного пучку зі струмом 100 А при збільшенні магнітного поля удвічі та 

збільшення енергії пучку іонів Ar+ формуючих хмару до 2.4 кеВ (см. Рис.23), 

показало, що можливо фокусування пучку (а) та покращення його транспортування 

за рахунок додаткової компенсації об’ємного заряду електронного пучка іонами 

аргону, які тягнуться з пучком із хмари (б).   

а) 

Рис. 23. Траєкторії  a) електронного пучка Eb=10кеВ, Ib=100 А при проходженні крізь лінзу з 

просторовим зарядом; b) іонів Ar+ формуючих хмару: зверху – всіх, знизу з енергією до 1 кеВ; с) 

розподіл потенціалу після проходження пучку. (H~120 Ое на  вісі, IAr+=100 мА, EAr+ = 2.4 кеВ.) 

Відмітимо, що завдяки використанню плазмової лінзи з просторовим зарядом 

вдалося експериментально досягти компресії 

сильнострумового широко апертурного електронного 

пучку (Ieb=100 A, Eeb=20 кеВ) 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 (див. Рис.24) 

У підрозділі 4.4. даються висновки до розділу.  

П’ятий розділ присвячено фізичній та 

математичній моделі плазмо-оптичного фільтру. Він 

починається зі вступу. Суть проблеми полягає у тому, 

що у вакуумно-дуговому іонно-плазмовому потоці 

поряд з іонною компонентою присутні також мікро-краплі, які оказують негативний 

вплив на підложу, тому їх необхідно позбавитись. Запропонована оригінальна ідея 

створення плазмо-оптичного фільтру, який може знищувати, або дробити мікро-

краплі за рахунок додаткової енергії, яку привносить у плазмовий потік радіальний 

пучок високоенергійних електронів інжектованих з пристінкового шару.  

b) 

c) 

 

 
Рис. 24. Слід сфокусованого 

електронного пучку на 

колектору (розмір в мм) 
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У підрозділі 5.1. розглядається одновимірна гідродинамічна модель плазмо-

оптичного фільтру.  

У пункті 5.1.1. приведено систему рівнянь, які описують систему, і включають: 

рівняння Пуассону, рівняння неперервності та рівняння руху, а також оцінки, які 

отримано зі спрощеної моделі. По-перше, розглядається створення пристінкового 

шару та можливість утворення в ньому потоку швидких електронів. Оскільки 

система вісі-симетрична, то рівняння Пуассону має вигляд: 
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и якщо використовувати для електронної густини 
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, а для іонної – 

рівняння неперервності, то рівняння для знаходження радіального розподілу 

потенціалу φ(r) в шарі Rrr 0 , де R – радіус системи можна записати у вигляді: 
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Розв’язок якого для характерних параметрів 

експерименту представлено на Рис. 25. Видно, що 

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. Якщо порівняти Бомовський струм на 

поверхню:  
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із іонним струмом у цьому шарі : 
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де d – товщина шару, то отримаємо оцінку товщини шару, отже: 
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при підстановці характерних експериментальних параметрів, отримаємо оцінку d ≈ 

4.5·10-7 cм, тобто значно менш за ларморовський радіус електрона. Т електрони, що 

значно прискорюються електричним полем вільно виходять за межи цього шару.  

У пункті 5.1.2 розглядається формування прикадного шару на основі 

одновимірної моделі: 
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Рис. 25. Розподіл потенціалу у 

радіальному шарі   
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Використав кінцеве-різницевий метод, систему (51) 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. Розрахунок показує, що за 

короткий час (~10-6 cек) виникає прикатодний скачок потенціалу (аналогічний 

Рис.25) та формується шар, у якому виникає прискорювальне радіальне електричне 

поле, яке діє лише у вузькому проміжку.  

У пункті 5.1.3 проводиться моделювання формування радіального потоку 

швидких електронів у межах одновимірної моделі. Показано, що якщо густина 

іонного потоку ~ 1012 см-3, то густина електронного пучку досягає ~ 109 cм-3. 

У підрозділі 5.2. розглядається двохвимірна гідродинамічна модель плазмо-

оптичного фільтру в циліндричних координатах.  

У пункті 5.2.1. розглядаються основні рівняння та чисельна модель. Основні 

рівняння складаються з рівняння Пуассону, неперервності та руху. Для розв’язку 

системи рівнянь використовується дискретне розбиття простору з кроками ∆z и ∆r 

Рівняння Пуассону на цій просторовій сітці має вигляд: . 
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Для розрахунку густини просторового заряду ρk,m використовується процедура 

білінійного зважування частинок на просторовій сітці: 
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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, і може бути 

кусочно-лінійна. Чисельне інтегрування рівнянь 

руху у розглядаємої моделі проводиться методом 

Бориса. 

У пункті 5.2.2. знаходиться розподіл 

потенціалу у системі при протіканні плазмового 

потоку у межах цієї двохвимірної моделі. 

Отриманий розподіл представлено на Рис. 26. 

Утворюється скачок потенціалу поблизу 

внутрішньої поверхні центрального електроду і 

тонкій шар, у якому діє сильне електричне поле, яке 

 
Рис. 26. Розподіл потенціалу при 

протіканні плазмового потоку  
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здатне прискорювати електрони до значних енергій та створювати радіальний пучок 

електронів. 

У пункті 5.2.3. розглядається формування радіального пучку електронів та 

обчислюються їх траєкторії. При розрахунку вважається, що крізь плазмово-

оптичну систему протікає потік низькотемпературної плазми з джерела, причому 

периферійні частинки бомбардують внутрішню поверхню циліндру - центральний 

електрод лінзи, на який подається негативний потенціал, внаслідок чого, 

з’являються електрони, вибиті з поверхні. Ці електрони прискорюються різницею 

потенціалів і набувають енергію достатню для іонізації. При цьому за рахунок емісії 

з’являються вторинні електрони, які також прискорюються, і в свою чергу 

набувають здібність до іонізації. Чисельне моделювання руху та взаємодії емітуємих 

електронів здійснювалось методом макрочастинок. 

У пункті 5.2.4. аналізуються результати отримані при моделюванні 

проходження плазмового потоку крізь плазмо-оптичну систему. Встановлено, що 

траєкторії руху початкових емісійних електронів малої енергії співпадають з 

магнітними силовими лініями (см. Рис. 27 а). Однак, внаслідок виникнення скачку 

потенціалу та появи сильного електричного поля, яке здатне електрони 

прискорювати, середня їх енергія починає перевищувати 10 еВ вже при 

напруженості поля ~100 В/см, та збільшується при подальшому зростанні 

напруженості поля. Коли напруженість електричного поля досягає ~500 В/м середня 

енергія електронів перевищує 100 еВ і починається лавиноподібна іонізація. В 

цьому випадку електрони рухаються до вісі і можуть акумулюватися там, як це 

можна бачити з Рис. 27 б) 

а) б) 

Рис. 27 Траєкторії руху емісійних електронів а)початкових; б) енергійних вторинних  

 Відмітимо, що акумуляція електронів на вісі центрального електрода і 

утворення просторового заряду, може 

забезпечити додаткову компенсацію и 

фокусування іонного потоку, як це видно на 

Рис.28, де показано результати тестового 

моделювання проходження крізь систему 

пучка іонів аргону енергії 30 еВ та струмом 

10 А.  

У пункті 5.2.5. розглядається 

можливість додаткового стиснення іонного 

потоку за рахунок створення високо 

енергійного радіального електронного 

потоку. 

 
Рис. 28. Фокусування плазмового потоку 

при протіканні крізь плазмо-оптичну 

систему за рахунок створення високо 

енергійного радіального електронного 

потоку. 
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У підпункті А знаходиться вираз для фокусу товстої плазмової лінзи, оскільки 

плазмова лінза у даному випадку є протяжний об’єкт і використання формули для 

тонкої лінзи неможливо. Фокусна довжина у цьому випадку описується виразом: 
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У підпункті B результати моделювання порівняно з експериментом відносно 

використання плазмової лінзи для транспорту низько енергійного плазмового 

потоку, отриманого от іонного джерела типу MEVVA (а саме: щільна 

низькотемпературна катодна (Cu) плазма, розрядний струм досягав 100А, напруга на 

центральному електроді лінзи до -3 кВ, магнітне поле ~0.03Т). На Рис. 29 результати 

експерименту. 

    а)         б) 

Рис. 29. а) Розподіл густини струму для різних радіусів при  напругі -500 В на центральнім електроді; 

б) розподіл густини струму для різноманітної напруги. 

Як можна бачити з Рис. 29 при поданні на центральний електрод негативного 

потенціалу плазмовий потік фокусується, завдяки появі швидких електронів, як це 

було показано в чисельнім експерименті (см. Рис. 28). Якщо обчислити фокусну 

відстань згідно формулі (55) для параметрів експерименту, то вона буде відповідати 

отриманій експериментально (а саме 3,3 см). 

У підрозділі 5.3. розглядається моделювання фільтру у кінетичному 

наближенні з урахуванням інтегралу зіткнень та аналізуються канали втрат енергії 

високо енергійного електронного пучку.  

У пункті 5.3.1. дається опис моделі. Динаміка плазмових частинок описується 

рівнянням Больцману: 
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яке вирішується розщепленням на рівняння Власова, та корегування знайдених 

траєкторій частинок з урахуванням інтегралу зіткнень методом Монте-Карло. 

Рівняння Власова розв’язуються методом частинок у комірці. В інтеграл зіткнення 

ураховуються процеси іонізації, збудження та пружного зіткнення. Обчислювальний 

цикл складається з кроків: 1) додавання частинок (іонізація, іонно-електрона емісія) 

і видалення частинок, які вийшли за межу обчислювального боксу; 2) зважування 

частинка-сітка, тобто розв’язок рівнянь руху; 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 у 

вузлах сітки та сил. 

У пункті 5.3.2. розглядаються результати чисельних експериментів. Показано, 

що при встановленні на центральний електрод лінзи негативного потенціалу 1-3кВ у 
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системі з’являються швидкі електрони, показано, що їх присутність, компенсує 

іонний пучок при проходженні скрізь лінзу і значно зменшує розбіжність пучка, а 

також, що присутність магнітного поля допомагає уникнути розбіжність потоку та 

збільшити загальний струм на виході.  

У пункті 5.3.3. розглядається моделювання крапель при проходженні 

плазмового потоку крізь плазмову лінзу з потоком швидких електронів. Краплі 

моделюються як частинки сферичної форми з радіусом 1мкм та швидкістю 10 м/с, 

густина яких у потоці 2.5 см-3 і які мають початковий заряд 0,1,2. Розглядаються 

процеси прилипання та рекомбінації, взаємодію електронів, іонів з краплею 

моделюються з допомогою методу Монте-Карло, цьому перетини взаємодії крапель 

з електронами визначаються в наближенні обмежених орбіт: 
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θ(х) тета–функція Хевісайда. Константи 

швидкості взаємодії краплі з іонами, 

розраховуються апроксимацією формул 

відомих з літератури: 
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Результати моделювання представлено на Рис. 

30. 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), яке говорить, що потік з поверхні краплі електронів 

термоемісії та вторинних електронів менш потоку на краплю електронів плазми та 

пучку. Тобто, потік високоенергійних електронів дійсно може служити джерелом 

додаткової енергії у плазмовий потік. 

У підрозділі 5.4. викладено основні виводи до розділу 5. 

Шостий розділ присвячено чисельному моделюванню екстракції з плазмових 

джерел та подальшому транспортуванню пучків заряджених частинок. Починається 

він зі вступу, у якому коротко викладено проблему та історію шляхів її розв’язку.       

У підрозділі 6.1. даються основні рівняння та опис методу їх розв’язку. 

Система рівнянь включає рівняння Пуассону, руху та неперервності. Алгоритм 

розрахунку містить у собі завдання геометрії та розподілу 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 влаштовується семі-крапкова кінцево-різницева схема, для 

розв’язку рівнянь руху використовується пряме інтегрування. Одержана дискретна 

система рівнянь розраховується методом ітерацій. Для забезпечення 

самоузгодженого розв’язку використовуються повторні ітерації, до досягнення 

 

 
Рис. 30. Зміна зарядових станів крапель 

при протіканні потоку крізь плазмову 

лінзу зі швидкими електронами. 
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заданої точності розрахунку. Для поліпшення збіжності та прискорення розрахунку 

використовується метод послідовної релаксації. 

У підрозділі 6.2. розглянуте моделювання екстракції та транспортування іонних 

пучків з плазмових джерел. Досліджувався вплив геометрії системи та напруги на 

електродах на параметри пучку. Розглядалася трьохелектродна одно апертурна 

витягувальна система для знаходження оптимальної геометрії конструкції та з 

метою отримання пучків з мінімальною кутовою розбіжністю. Результати 

моделювання показали, 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, а також, від густини емісійного струму та 

потенціалів на плазмовому і екрануючім електродах. Варіюючи напругу на цих 

електродах, можна змінювати співвідношення зарядових станів у пучку, та 

отримувати пучок із заданим зарядовим розподілом. 

У підрозділі 6.3. доповідаються результати використання коду для оптимізації 

іонного джерела та отримання інтенсивних пучків багатозарядних іонів неметалів 

для потреб іонної імплантації. Завдяки моделюванню та виконаній на основі 

моделювання оптимізації апертури джерела було отримано пучки багатозарядного 

фосфору з рекордним на той час (2006 р.) зарядовим станом (Рис. 31). Також тут 

повідомляється про оптимізацію іонного джерела для низько енергетичної 

імплантації іонів бору на основі комп’ютерного моделювання, в результаті чого 

вдалося уникнути втрати пучка та зменшити його розбіжність 

с) 

Рис. 31. Оптимізація оптики іонного джерела а) повздовж емісійної щілини; б) поперек; с) отриманий 

зарядовий розподіл іонів фосфору: P+2 (48% або 8.6 pmA), P+3 (14%, 1.9 pmA), P+4(1%, 0.12 pmA)   

У підрозділі 6.4. доповідається про керування зарядовим розподілом 

багатозарядного пучку та зменшення шуму струму. 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. Було показано, що камера 

дрейфу грає основну роль в стабілізації іонного струму. Одною з причин збільшення 

струму пучка, який пройшов крізь зазор, є присутність плазми, яка створюється у 

камері дрейфу внаслідок іонізації остаточного газу. 

У підрозділі 6.5. розглядається моделювання формування електронного пучка з 

плазми газового розряду на основі порожнього катоду  

У пункті 6.5.1. розглядається вплив геометрії та параметрів системи на 

формування електронного пучку.  
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У підпункті А розглядається вплив геометрії емісійного електроду. Обчислення 

показують, що існує оптимальній діаметр отвору в електроді. Із збільшенням 

діаметру отвору емісійний струм зростає, однак при діаметрах більш певного 

значення, отримати пучок не вдається внаслідок проникнення плазми із розрядної 

області в прискорювальний проміжок. 

У підпункті В з’ясовується роль 

положення магнітної системи та величини 

магнітного поля на фокусування 

електронного пучку. Моделювання 

дозволяє знайти оптимальне положення 

магнітної системи та оптимальне 

значення струму у котушці для 

фокусування електронного пучку. 

Результати моделювання (см. Рис. 32.) 

показують, що при певних значеннях 

струму у котушці та прискорювальній 

напругі можна отримувати пучки з діаметром близькім до діаметру отвору на 

достатньо великих розстанях від фокусувальної системи.  

У підпункті С розглядається вплив емісійного струму на параметри пучку. 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, із подальшим збільшенням 

емісійного струму, починає зростати, що пов’язано зі зростом густини пучку, а отже 

і кулонівського розштовхування. Тобто є оптимальний емісійний струм при якому 

пучок має максимальну яскравість, який знайдено. 

У підпункті Д з’ясовуються вплив прискорювальної напруги на якість та 

геометрію пучка. Показано, що зі зростом прискорювальної напруги фокусування 

покращується. На якість, інтенсивність і фокусування пучка суттєво впливають 

прискорювальна напруга і емісійний струм. Всі результати моделювання 

знаходяться в якісній згоді з результатами проведених експериментів і дозволяють 

оптимізувати конструкції плазмових джерел і фізичні параметри для одержання 

електронних пучків з необхідними параметрами. 

У пункті 6.5.2. моделюється екстракція гостро-сфокусованного електронного 

пучку з плазмової електронної гармати для удосконалення її конструкції з метою 

збільшення струму пучку. 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. Показано, що 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. Таким чином, аксіальне магнітне поле в прискорювальному 

проміжку може запобігати пробиттю і сприяти підвищенню струму пучка. На Рис. 

33. представлено результати моделювання (вверху) та експерименту (внизу) впливу 

додаткового аксіальне-симетричного магнітного поля.  

 
Рис. 32. Траєкторії електронів в залежності від 

величини фокусуючого струму( зверху до 

низу): 900; 1000; 1100 (А на виток) 
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Рис. 33. Лінії рівної концентрації плазми (h –аксіальна координата, r –радіальна), яка проникла 

скрізь емісійний отвір в прискорювальний проміжок, в залежності від величини магнітного поля; a) 

немає магнітного поля, б) 7 мT в) 15 мT 

У підрозділі 6.6. Сформульовано висновки до розділу.  
 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено широке коло проблем стосовно побудування та 

оптимізації плазмо-оптичних пристроїв нового покоління, та розроблено 

теоретичний базис для моделювання фізичних процесів, які в них відбуваються, а 

також представлено результати чисельного 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. 

Зроблено аналіз плазмодинамічних процесів циліндричного газового розряду в 

поперечному магнітному полі з замкненим дрейфом електронів. Створено модель 

стаціонарних характеристик розряду в залежності від фізичних параметрів системи. 

За результатами теоретичного аналізу та моделювання запропоновано та 

випробувано оригінальний циліндричний розпилювальний пристрій магнетронного 

типу, побудований на принципах плазмооптики. 

2. Вперше розроблено модель прискорювача холлівського типу із замкненим 

дрейфом електронів та відкритими стінками. Отримано точні аналітичні розв’язки, 

які описують розподіл електричного потенціалу в прискорювальному просторі в 

межах одновимірної гідродинамічної моделі. Побудовано двовимірну гібридну 

модель в циліндричних координатах, в рамках якої показано можливість створення 

позитивного просторового заряду на вісі системи для фокусування негативно 

заряджених пучків. 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. За результатами теоретичного аналізу 

та моделювання побудовано експериментальний стенд плазмового прискорювача з 

відкритими стінками, який привабливий для різноманітних технологічних 

застосувань.  

3. Вперше, побудована теоретична модель формування динамічної хмари 

позитивного просторового заряду в умовах розподілу зон генерації позитивного 

заряду і його накопичення, в межах спрощеної гідродинамічної моделі одержано 

аналітичні розв’язки. Побудовано чисельну модель створення хмари просторового 
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заряду в циліндричних координатах методом частинок у комірці, у рамках якої 

отримано умови оптимізації лінзи просторового заряду, яка здатна ефективно 

керувати пучками сильнострумових електронів та негативно заряджених іонів. 

Чисельну модель підтверджено результатами експерименту. За результатами 

теоретичного аналізу побудовано експериментальні стенди та макети плазмової 

лінзи з позитивною хмарою об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект 

фокусування електронних сильнострумових пучків.    

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. За результатами теоретичного аналізу та моделювання 

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. 

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 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-

різницева технологія та ітераційний алгоритм розв’язку самоузгодженої задачі, на 

основі якого можна оптимізувати джерело. 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; 

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; 

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 
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мішені понад 1 кВт/мм2, що є перспективним для технології плавлення та зварки 

матеріалів, наприклад зварювання електронним промінням цирконієвих сплавів.  

Вирішена важлива наукова проблема розробки та функціонування плазмо-

оптичних пристроїв нового покоління на основі комп’ютерного моделювання для їх 

використання в наукових та прикладних задачах. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в розробках 

високоефективних пристроїв для створення сучасних інноваційних технологій в 

інтересах сталого розвитку України 
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АНОТАЦІЯ 

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

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. 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, знаходились можливі аналітичні розв’язки, розроблялися чисельні 

алгоритми та створювалися програмні комплекси.   

http://www.ipfn.ist.utl.pt/ICPP2014%20%20/ficheiros.../ABST_POST_V20140630.pdf


 39 

Отримано нові дані, стосовно умов функціонування, використання, та 

побудування плазмо-оптичних пристроїв нового. За результатами теоретичного 

аналізу та моделювання запропоновано та випробувано: 

• оригінальний циліндричний розпилювальний пристрій магнетронного типу, 

побудований на принципах плазмооптики; 

• експериментальні стенди та макети плазмової лінзи з позитивною хмарою 

об’ємного заряду, на яких продемонстровано ефект фокусування електронних 

сильнострумових пучків;  

•  експериментальний стенд плазмового прискорювача з відкритими стінками, 

який привабливий для різноманітних технологічних застосувань, та може 

служити прототипом малого ракетного двигуна; 

•  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. 

Ключові слова: плазмооптика, плазмодинамика, плазмова лінза, пучки 

заряджених частинок, джерела заряджених частинок, магнетрон, прискорювач, 

дуговий розряд, магнетронний розряд, магнетронне розпилення, мікро-краплі, 

чисельне моделювання. 
 

 АННОТАЦИЯ 

Литовко И. В. Моделирование плазмооптических устройств нового 

поколения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.08 – физика плазмы. Киевский Национальный Университет 

имени Тараса Шевченка, Киев, 2019. 
 

В диссертации решена научная проблема моделирования плазмооптических 

устройств нового поколения с целью выяснения физических процессов, которые в 

них происходят, для управления этими процессами, для их эффективной разработки, 

оптимизации и использования в разнообразных отраслях современной науки и 

техники. Для этого создавались кинетические, гибридные и гидродинамические 

модели плазмооптических устройств, разрабатывались теории и находились 

возможные аналитические решения, создавались численные алгоритмы и на их 

основе программные комплексы. 

Получены новые данные относительно условий функционирования, 

использования и построения плазмооптических приборов нового поколения. По 

результатам теоретического анализа и моделирования предложено и разработано: 

• оригинальный цилиндрический распылительный прибор магнетронного типа, 

построенный на принципах плазмооптики; 

• экспериментальные стенды и макеты плазменной линзы с положительным 

облаком объемного заряда, на которых продемонстрирован эффект фокусировки 

электронных сильноточных пучков и получен эффект сжатия широко-

апертурного электронного пучка более чем в 30 раз; 
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• экспериментальный стенд плазменного ускорителя с открытыми стенками, 

привлекательный для разнообразных технологических применений, в частности, 

он может служить прототипом малого ракетного двигателя; 

• даны рекомендации относительно построения оптимизированного 

плазмооптического фильтра на основе плазменной линзы для дробления и 

испарения микро-капель в потоке плотной металлической плазмы эрозийных 

источников. 

Ключевые слова: плазмооптика, плазмодинамика, плазменная линза, пучки 

заряженных частиц, плазменные источники заряженных частиц, магнетрон, 

ускоритель, дуговой разряд, магнетронный разряд, магнетронное распыление, 

микрокапли, численное моделирование. 
 

ABSTRACT 

Litovko I. V. Modeling of plasmaoptical devices of new generation –Manuscript 

Thesis for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences by specialty 

01.04.08.– Plasma Physics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 
 

The thesis is devoted to the theoretical study and computer simulations of the 

plasmaoptical devices of new generation. 

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. 

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

plasma-optical devices for various scientific and technological needs have been obtained. 

According to the results of theoretical analysis and computer simulations, there are 

proposed and developed: 

• 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 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; 

• 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.  

Key words: plasmaoptics, plasma dynamics, plasma lens, charge particle beams, 

simulations, computer model, plasma ion sources, arc discharge, magnetron discharge, 

magnetron sputtering systems, space charge, secondary electrons, micro-droplets. 


