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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Плазма, яку часто називають "четвертим станом 

речовини", складає понад 99% видимого Всесвіту. В ній відбувається багато 

складних, колективних явищ. Пошуки шляхів використання енергії 

термоядерного синтезу є важливою складовою досліджень у галузі фізики 

плазми. Термоядерний синтез – це джерело енергії Сонця та інших зірок, яке 

виникає, коли форми найлегшого атома, водню, об’єднуються, утворюючи 

гелій у дуже гарячому іонізованому газі або плазмі. Розвиток керованого 

термоядерного синтезу (КТС) як безпечної та надійної енергетичної системи, 

яка є екологічно та економічно стійкою, є справді великим науковим та 

технологічним викликом, який постає перед світом у двадцять першому 

столітті. Таким чином, прогрес до цієї мети потребує повного наукового 

розуміння щоб запровадити новації, які необхідні для того, щоб енергія 

термоядерного синтезу була практично реалізована. 

Значний прогрес в порозумінні фізичних явищ, що відбуваються в процесі 

взаємодії електромагнітних полів з плазмою, був досягнутий з застосуванням 

витончених теоретичних методів. Але аналітичний розгляд неминуче вимагає 

суттєвих спрощень задач. Тому в роботах з КТС, а також в інших областях, що 

стикаються з ними, давно визнано, що дослідження в фізиці плазми вимагають 

прискореної розробки обчислювальних інструментів і методів, які допомагають 

набути наукового розуміння, необхідного для розробки прогнозних моделей, 

які можуть виявитись кращими за емпіричні масштабування. Це стало 

можливим завдяки швидкому прогресу високопродуктивних обчислювальних 

технологій, які дозволяють моделювати дедалі складніші явища з більшою 

фізичною достовірністю. Відповідно, вдосконалені обчислювальні коди, 

належним чином поєднані з теорією та експериментом, зараз загальновизнані 

як новий потужний інструмент для наукових відкриттів. 

Параметричні кінетичні нестійкості та пов'язана з ними дрібномасштабна 

турбулентність, зумовлені неоднорідностями густини та температури плазми, 

що може призводити до того, що заряджені частинки, імпульс та тепло 

витікають через поверхні потоку із гарячої внутрішньої частини на краю 

плазми. Часто саме вони визначають режими роботи установок і обмежують 

максимальні параметри плазми, що можуть бути досягнутими. Тому 

дослідження фізики параметричних кінетичних нестійкостей та турбулентності 

плазми в газових розрядах і термоядерних пристроях з урахуванням реальних 

параметрів плазми і особливостей конструкції установок є вкрай актуальним. 

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

Робота виконана на кафедрі прикладної фізики та фізики плазми ННІ 

«Фізико-технічний інститут» Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна та в теоретичному відділі Інституту фізики плазми 

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» 

НАН України. Робота відповідає основним науковим напрямам роботи 

Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський 
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фізико-технічний інститут». Вона виконана в рамках таких науково-дослідних 

робіт:  

«Електродинамічні та оптичні властивості фрактальних та надрозмірних 

систем» (номер державної реєстрації 0100U003299, роки виконання 2000-2002), 

«Взаємодія потоків частинок і хвиль з матеріалами в задачах з КТС» (номер 

державної реєстрації 0103U004199, роки виконання 2003-2005), «Вплив 

домішок на поширення, загасання та поглинання електромагнітних хвиль в 

плазмових пристроях» (номер державної реєстрації 0109U001330, роки 

виконання 2009-2011), «Теорія утримання і нагрівання плазми в магнітних 

пастках керованого термоядерного синтезу і у високочастотних розрядах 

пристроїв плазмових технологій» (номер державної реєстрації 0111U006907, 

роки виконання 2010-2015), «Теорія взаємодії електромагнітних полів з 

плазмою та явищ переносу в тороїдальній, неідеальній та заряджених плазмах» 

(номер державної реєстрації 0116U001991, роки виконання 2015-2020), 

«Фундаментальні властивості потоків частинок та енергії в плазмі 

термоядерних та технологічних пристроїв» (номер державної реєстрації 

0120U102300, роки виконання 2020-2022). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дослідження: вивчення кінетичних параметричних низькочастотних 

нестійкостей плазми і викликаної ними турбулентності в газових розрядах та  

термоядерних пристроях з урахуванням реальних параметрів плазми і 

особливостей конструкції установок. В роботі поставлено такі завдання, 

спрямовані на досягнення цієї мети: 

 Розробити чисельно стійкий метод інтегрування рівнянь руху і 

самоузгоджену модель для рівнянь електромагнітного поля у 

циліндричній геометрії. 

 Розробити фізичну модель, неявний комп’ютерний код і виконати 

комп’ютерне моделювання і аналіз характеристик кінетичної 

параметричної іонно-звукової нестійкості плазми та викликаної нею 

турбулентності в газових розрядах і термоядерних установках. 

 Розробити фізичну модель, неявний комп’ютерний код і виконати 

комп’ютерне моделювання і аналіз характеристик кінетичної 

параметричної іонної циклотронної нестійкості плазми та викликаної нею 

турбулентності в газових розрядах і термоядерних установках.. 

 Розробити фізичну модель, неявний комп’ютерний код і виконати 

комп’ютерне моделювання і аналіз характеристик кінетичної 

параметричної нижньої гібридної нестійкості плазми та викликаної нею 

турбулентності в газових розрядах і термоядерних установках. 

 Представити інтерпретацію експериментальних результатів, отриманих 

на торсатроні Ураган-3М по нагріванню плазми в іонному 

циклотронному діапазоні частот. 
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 Виконати розрахунки і представити результати проникнення зовнішніх 

гвинтових збурень в плазму токамака, що використовуються для 

керування процесами переносу на краю плазми токамаків TEXTOR і 

HYBTOOK-II. 

 Дослідити процес заряджання порошинок в низькотемпературній 

геліконній плазмі малого тиску під час розвитку параметричної іонно-

звукової нестійкості.  

 Виконати моделювання кінетичної параметричної іонно-звукової 

нестійкості плазми геліконного джерела іонів. 

 Дослідити поведінку поверхневих електромагнітних хвиль в плазмі 

газових розрядів в магнітному полі, що спрямоване під кутом до поверхні 

плазми і розрахувати просторовий розподіл потужності, яка поглинається 

в плазмі, при різних кутах нахилу магнітних силових ліній до поверхні 

плазми.  

 Дослідити вплив неоднорідності зовнішнього магнітного поля, яка є 

притаманною геліконним розрядам, на аксіальні і радіальні профілі 

густини плазми, поперечну і повздовжню температуру електронів, 

структуру хвильового електромагнітного поля і розподіл поглинання ВЧ 

потужності у плазмі. 

Об’єкт дослідження: нелінійна взаємодія плазми з електромагнітними 

полями в газових розрядах та термоядерних установках. 

Предмет дослідження: кінетичні параметричні нестійкості плазми і 

викликана ними турбулентність з урахуванням реальних параметрів плазми і 

особливостей конструкції установок, їх інкременти, динаміка розвитку та рівні 

насичення. 

Методи дослідження. У дисертації застосовуються відомі аналітичні та 

числові методи: методи скінченних елементів та, перетворення Фур’є, числовий 

метод факторизації, неявний метод “particle-in-cell” («частинка у вічці»), метод 

з «нульовим зіткненням» та інші. При проведенні аналізу результатів 

експериментів на експериментальних установках використовувались графічні 

бібліотеки “Мatplotlib”, що є відкритими програмними продуктами, і програми 

на комп’ютерній мові Python. При моделюванні кінетичних параметричних 

нестійкостей і турбулентності використовувались розроблені кінетичні коди та 

аналітичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше у світі отримано такі важливі результати з фізики параметричних 

кінетичних нестійкостей та турбулентності плазми в газових розрядах і 

термоядерних пристроях: 
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 Вперше розроблено неявну фізичну та числову моделі і відповідні 

комп’ютерні коди для самоузгодженого кінетичного моделювання 

плазмових розрядів низького тиску в електростатичному та 

електромагнітному полі з урахуванням зіткнень на основі методу 

частинка-сітка, поєднаного з методом Монте-Карло "з нульовим 

зіткненням". 

 Знайдено, що висока ефективність геліконних джерел плазми обумовлена 

кінетичною іонно-звуковою параметричною нестійкістю. 

 За допомогою комп’ютерного моделювання методом макрочастинок 

визначено такі важливі характеристики низькочастотної параметричної 

турбулентності, як швидкість турбулентного нагріву плазми та рівень її 

насичення. 

 Вперше доведено, що в установках розділення ізотопів методом іонного 

циклотронного нагрівання при досягненні відносною швидкістю різних 

ізотопів значення порядку їх теплової швидкості в плазмі розвиваються 

іонні циклотронні коливання, що суттєво погіршує ефективність цього 

методу. 

 Надано інтерпретацію результатів зондових вимірювань густини плазми, 

проведених в експериментах по створенню та нагріванню плазми на 

торсатроні Ураган-3М (Харків, Україна) електромагнітними хвилями з 

частотою порядку циклотронної частоти іонів, які  виявили флуктуації 

густини плазми з частотами, що дорівнюють гармонікам циклотронної 

частоти іонів. 

 Досліджено проникнення зовнішніх гвинтових збурень в плазму токама-

ка, що використовуються для керування процесами переносу на краю 

плазми токамаків та доведено, що найбільш небезпечними з точки зору 

утримання плазми в токамаках є нестійкості зовнішніх гвинтових мод, 

тобто мод, резонансна поверхня яких лежить поза плазмою. 

 Вперше проведено  моделювання геліконного джерела іонів в сильному 

неоднорідному магнітному полі з використанням неявного кінетичного 

самоузгодженого числового коду і виявлено, що сильний градієнт 

неоднорідного магнітного поля в області розташування антени призво-

дить до швидкого зростання густини плазми разом зі зростанням величи-

ни магнітного поля в аксіальному напрямку. Показано, що аксіальний 

профіль густини плазми має пласку ділянку, яка імовірно пов’язана з 

наявністю локального магнітного дзеркала біля мінімуму магнітного 

поля. 

 Виявлено, що при несиметричному розташуванні антени в робочому 

об’ємі розрядної камери геліконного джерела температура електронів 

значно збільшується при віддаленні від антени в бік більш сильного 

магнітного поля. Температура електронів виявляється суттєво 

неоднорідною в аксіальному напрямку. 
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 Вперше досліджено процес заряджання порошинок в низько-

температурній геліконній плазмі малого тиску під час розвитку 

параметричної іонно-звукової нестійкості. Час заряджання порошинок 

узгоджується з часом, передбаченим відомою теорією “Orbital Motion 

Limit” («межа орбітального руху»). Однак стаціонарний заряд на 

периферії плазми виявляється більшим, ніж в середині плазми. 

 Доведено, що нестаціонарність геліконного розряду в умовах розвитку 

іонно-звукової параметричної нестійкості збільшує амплітуду флуктуацій 

заряду порошинок. 

 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній 

роботі результати роблять внесок у розвиток фізики плазми, теорії кінетичних 

параметричних нестійкостей плазми та викликаної ними турбулентності. 

 Розроблена неявна фізична та числова модель і відповідні комп’ютерні 

коди для самоузгодженого кінетичного моделювання плазмових розрядів 

низького тиску в електростатичному та електромагнітному полі з 

урахуванням зіткнень на основі методу частинка-сітка, поєднаного з 

методом Монте-Карло "з нульовим зіткненням" вже використовувались і 

можуть в подальшому використовуватись в ІФП ННЦ ХФТІ для 

інтерпретації результатів вимірювань, проведених в експериментах по 

створенню та нагріванню плазми на торсатроні Ураган-3М (Харків, 

Україна) електромагнітними хвилями з частотою порядку циклотронної 

частоти іонів, які  виявили флуктуації густини плазми з частотами, що 

дорівнюють гармонікам циклотронної частоти іонів. Вони дають більше 

корисної інформації, навіть в тій області параметрів плазми, де можливе 

теоретичне обчислення характеристик нестійкостей і турбулентності, а 

результати числового моделювання збігаються с теоретичними 

результатами, тим більше при параметрах плазми, де аналітичні оцінки не 

можливо провести, бо не виконуються певні умови, при яких вони 

справедливі. 

 Аналогічна ситуація має місце для геліконних джерел іонів в сильному 

неоднорідному магнітному полі при розвитку параметричної іонної 

циклотронної нестійкості при наявності сильного градієнту неоднорід-

ного магнітного поля в області, або в установках розділення ізотопів 

методом іонного циклотронного нагрівання, де при досягненні відносною 

швидкістю різних ізотопів значення порядку їх теплової швидкості в 

плазмі розвиваються іонні циклотронні коливання. 

 Результати дослідження процесу заряджання порошинок в 

низькотемпературній геліконній плазмі малого тиску під час розвитку 

параметричної іонно-звукової нестійкості є важливими для розуміння 

роботи сучасних технологічних установок і проектування майбутніх 

приладів з покращеними параметрами. 
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Особистий внесок здобувача. 

Роботи [2], [3], [4], [6] виконані автором дисертації одноосібно. 

В роботах [1], [4] автор розробив неявну електромагнітну чисельну модель 

параметричної іонно-звукової кінетичної нестійкості, відповідний 

комп’ютерний код та виконав розрахунки розвитку нестійкості і представив 

результати моделювання в графічному вигляді. 

В роботах [5], [9], [16] автор розробив неявну електростатичну чисельну 

модель параметричної іонної циклотронної кінетичної нестійкості, іонно-

звукової кінетичної нестійкості та нижньої гібридної кінетичної нестійкості, 

відповідний комп’ютерний код та виконав розрахунки розвитку турбулентності 

і представив результати моделювання в графічному вигляді. 

В роботі [11] автор розробив неявну електростатичну чисельну модель 

параметричної іонно-циклотронної кінетичної нестійкості при розділенні 

ізотопів важких елементів, виконав розрахунки розвитку турбулентності і 

представив результати моделювання в графічному вигляді. 

В роботі [6] автор виконав кінетичне моделювання ВЧ розряду низького 

тиску в неоднорідному аксісиметричному магнітному полі і представив 

отримані результати. 

В роботах [12], [13], [14] автор розробив комп’ютерний код, виконав 

розрахунки проникнення низькочастотних гвинтових полів у плазму і 

представив результати цих розрахунків в графічному вигляді. 

В роботах [7], [10], [15] автор виконав розрахунки просторового розподілу 

поля, поглинання ВЧ потужності в геліконних джерелах плазми. 

В роботі [2] автор розрахував дисипацію ВЧ поля поблизу антени в 

геліконному джерелі іонів.  

В роботі [3] автором виконано моделювання заряджання порошинок в 

запорошеній плазмі при розвитку іонно-звукової параметричної нестійкості. 

Апробація матеріалів дисертації.  

Матеріали дисертації пройшли апробацію на семінарах відділу теорії 

плазми Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський 

фізико-технічний інститут», на наукових сесіях, конференціях і загальних 

семінарах інституту. Результати доповідались на таких міжнародних та 

українських конференціях і семінарах: 29th EPS Conference on Plasma Phys. and 

Contr. Fusion Montreux, 17-21 June 2002; XVIII International Conf. on Acceleration 

of Charged Particles (RUPAC-2002); 30th EPS Conference on Contr. Fusion and Pl. 

Physics (St Petersburg, 2003), vol. 27A (ECA), P-2.137; 1st International Workshop 

on Stochasticity in Fusion Edge Plasma- SEP (Juelich, 2003); International 

Workshop on Stochasticity in Fusion Plasma - SEP (Juelich, 2005); International 

Workshop on Stochasticity in Fusion Plasma- SEP (Juelich, 2005); 33rd EPS 

Conference on Plasma Phys. Rome, 19 - 23 June 2006; 11
th
 International Conference-

School on Plasma Physics and Control Fusion and 2-nd Int. Workshop on the Role of 

Electric Fields in Plasma Confinement in Stellarators and Tokamaks, Alushta 

(Crimea) ,Ukraine, Sept. 11-16, 2006; International Conf. on Ion Sources “ICIS 
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2007”, Jeju, Korea, August 26-31, 2007; українська конференція з фізики плазми 

та керованого термоядерного синтезу, Київ, 2007; 12
th
 International Conference-

School on Plasma Physics and Control Fusion and 3-rd Int. Workshop on the Role of 

Electric Fields in Plasma Confinement in Stellarators and Tokamaks, Alushta 

(Crimea) ,Ukraine, Sept. 22-27, 2008; 36th EPS Conference on Plasma Phys. Sofia, 

2009; українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу, Київ, 27-28 жовтня 2009; 37th EPS Conference on Plasma Phys. Dublin, 

Ireland, 21st to 25th of June 2010; Alushta-2010 Int. Conference-School on Plasma 

Physics and Controlled Fusion and 4-th Alushta Int. Workshop on the Role of 

Electric Fields in Plasma Confinement in Stellarators and Tokamaks, 

Alushta(Crimea) ,Ukraine, Sept. 13-18, 2010; 5th ITER International Summer School 

on MHD and Energetic Particles, Aix-en-Provence, France, June 20 – 24, 2011; 

українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу-

2011, Київ, 25-26 жовтня 2011; Alushta-2012 Int. Conference & School on Plasma 

Physics and Controlled Fusion and the Adjoint Workshop "Nano-and- micro-sized 

structures in plasmas", Alushta (Crimea) ,Ukraine, Sept. 17-22, 2012; International 

Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion and the Adjoint 

Workshop "Nano- and micro-sized structures in plasmas", Kharkiv, Ukraine, Sept. 

15-18, 2014; International Conference-School on Plasma Physics and Controlled 

Fusion Kharkiv, Ukraine, September 12–15, 2016; International Conference-School 

on Plasma Physics and Controlled Fusion Kharkiv, Ukraine, September 12–15, 2018. 

Публікації. 

За темою дисертаційної роботи опубліковані 37 наукових праць серед яких 

9 статей [1-7], [9], [11] у виданнях України, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах; 2 статті з квартилем Q3 [8] , [16] в зарубіжних виданнях, 

що індексуються в міжнародних наукометричних базах; 5 статей з квартилем 

Q1 або Q2 [11-15] в зарубіжних виданнях, що індексуються в міжнародних 

наукометричних базах; 21 – публікація [17-37] апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел та 1 додатку. Загальний обсяг дисертації складає 284 

сторінки, з них 234 сторінки основного тексту. Дисертаційна робота містить 

106 рисунків і 1 таблицю. Список використаних джерел містить 212 

найменування на 20 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У дисертаційній роботі представлені результати досліджень з фізики 

параметричних кінетичних нестійкостей та турбулентності плазми в газових 

розрядах і термоядерних пристроях. В ній розроблені та вдосконалені числові 

методи, моделі і комп’ютерні коди для розрахунку параметричних кінетичних 

нестійкостей плазми, результати розрахунків розвитку низькочастотних 
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параметричних кінетичних нестійкостей плазми і викликаної ними 

турбулентності, результати інтерпретації експериментів по створенню плазми в 

області іонного циклотронного резонансу в стелараторі Ураган-3М, результати 

експериментів і теоретичних розрахунків по проникненню гвинтових збурень 

магнітного поля в токомаки TEXTOR (Німеччина), HYBTOK-II (Японія), 

характеристики заряджання порошинок в запорошеній плазмі та наведено 

розрахунки поглинання ВЧ потужності в «косому» та неоднорідному 

магнітному полі геліконних джерел іонів. 

У вступі обґрунтовується важливість і актуальність теми дисертаційної 

роботи та необхідність дослідження параметричних кінетичних нестійкостей 

плазми в стелараторах, токомаках та геліконних розрядах, показано зв'язок цих 

досліджень з науковими програмами і темами, сформульовано мету і завдання 

досліджень, розкрито наукову новизну одержаних результатів та їхнє 

практичне значення, визначено особистий внесок здобувача в наукових працях, 

опублікованих разом із співавторами, наведено відомості про апробацію 

результатів та публікації за темою дисертації. 

У першому розділі  

1) Розглянуто низькочастотні параметричні турбулентності, а саме, іонно-

звукову турбулентність плазми в магнітному полі, іонну циклотронну 

турбулентність, що пов'язана зі збудженням іонних мод Бернстайна, і нижню 

гібридну турбулентність в плазмі з іонами одного та двох сортів. Дано оцінки 

рівня турбулентності і швидкості турбулентного нагріву електронів та іонів і 

результати моделювання цих явищ. Вказано експерименти, де така 

турбулентність могла виникати.  

2) Розроблено фізичну та числову моделі для самоузгодженого кінетичного 

моделювання плазмових розрядів низького тиску з урахуванням зіткнень на 

основі методу частинка-сітка, поєднаного з методом Монте-Карло.  

Показано, що цей метод є найбільш ефективним для кінетичного 

моделювання плазмових розрядів низького тиску, бо в такій плазмі зіткнення 

частинок з нейтралами достатньо рідкі, і довжина вільного пробігу електронів 

порівнянна з характерними розмірами системи.  

В моделі закладена можливість використання реалістичних конфігурацій 

ВЧ антен, що застосовуються в експериментах, шляхом завдання кількох 

параметрів з урахуванням скінченних розмірів провідників антени.  

Для підвищення обчислювальної ефективності моделі в ній застосовані 

неявна схема інтегрування рівнянь руху частинок і знаходження 

самоузгодженого поля та ітераційна схема зі швидкою збіжністю.  

Знайдено і проаналізовано характеристичне рівняння для неявної схеми і 

показано, що вона забезпечує достатню точність і стійкість числового 

вирішення проблеми при використанні великого часового кроку.  

Отримано і проаналізовано дисперсійне рівняння числової моделі з 

урахуванням дискретності часового кроку.  
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Рис. 1. Залежність від часу поздовжньої температури електронів - (1) і іонів - 

(4), поперечних температур іонів. xiT - (2) і yiT - (3). Крива (5) відповідає 

теоретичній залежності для e||T  і iT . 

Показано, що для максвелівської функції розподілу модельна парціальна 

діелектрична проникність відрізняється від звичайного виразу, отриманого для 

безперервного часу, підсумовуванням по сіточним часовим гармонікам, 

причому члени суми, крім основного, малі при параметрах плазми розрядів 

низького тиску. 

Вивчено вплив просторової дискретності моделі на її дисперсійні 

властивості.  

Отримано і проаналізовано дисперсійне рівняння числової моделі з 

урахуванням кроку просторової сітки. 

Показано, що різниця в величині частот та інкрементів, знайдених з 

безперервного параметричного дисперсійного рівняння, та частот та 

інкрементів, отриманих з дискретного дисперсійного рівняння, при малому 

порівняно з мінімальної довжиною хвилі просторовому кроці складає лише біля 

одного відсотка. 

3) Виконано комп’ютерне моделювання низькочастотних параметричних кіне-

тичних нестійкостей, зокрема, параметричної іонної циклотронної нестійкості і 

знайдені її основні характеристики (див. рис. 1).  

У другому розділі  
1) Розглянуто питання використання циклотронного резонансу в плазмі 

для розділення ізотопів. Це пов’язано з необхідністю розділення ізотопів 
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перспективних для застосування елементів, що не мають газової фази. Це 

стосується, наприклад, розділення ізотопів гадолінію Gd
157

 та Gd
155

 , які мають 

дуже великі перерізи захоплення нейтронів і можуть бути ефективно 

використані в атомних реакторах в якості вигоряючої домішки, або ізотопів 

літію Li
6
 та Li

7
. 

Для розділення ізотопів методом іонного циклотронного резонансу іони 

ізотопу, що виділяється, необхідно селективно нагріти електричним полем, 

створеним індуктивно пов’язаною з плазмою антеною, яке змінюється з 

циклотронною частотою цього сорту іонів. 

Сильно замагнічена плазма спершу створюється в зоні джерела іонів за 

рахунок зіткнень атомів випарів металу і електронів, які нагріваються на 

електронній циклотронній частоті. Іони та електрони з джерела потрапляють в 

зону під антеною, де здійснюється резонанс для вибраного сорту іонів, та іони 

селективно нагріваються. За антеною в забірній зоні достатньо нагріті 

резонансні іони, які мають великий ларморівський радіус, висаджуються на 

спеціальній пластині, матеріал якої збагачується, в той час як нерезонансні іони 

попадають в збірник відходів. Цей процес звичайно потребує, щоб електрон-

іонні та іон-іонні зіткнення були рідкими, такими, щоб селективне нагрівання 

резонансних іонів не супроводжувалось передачею енергії між резонансними та 

нерезонансними іонами. 

 

tc1  

 

1/ TVu

 
 

11 / TVV

 
 

12 / TVV

 
 

 

Рис. 2. Залежність від часу відношення величини середніх швидкостей ізотопів 

Gd
157

 ( 1V ) та Gd
158

 ( 2V ) та їх відносної швидкості 21 VVu  до початкової 

теплової швидкості іонів Gd
157

 ( 1TV ). ( 0iT =10 еВ, E =3 В/см, 0B =3 Тл) 

2) Побудована кінетична модель розділення ізотопів методом ICR. 

3) Побудована гідродинамічна модель розділення ізотопів методом ICR. 

4) На основі комп'ютерного моделювання методом макрочастинок показано, що 
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при типових значеннях параметрів плазми, магнітного поля і змінного 

електричного поля в умовах іонного циклотронного резонансу для суміші 

ізотопів літію або гадолінію, після досягнення відносною швидкістю різних 

ізотопів значення порядку їх теплової швидкості (або навіть декілька меншої) в 

плазмі розвиваються внаслідок параметричної нестійкості мілкомасштабні 

потенційні іонні циклотронні коливання з довжиною хвилі впоперек магнітного 

поля порядку ларморівського радіусу іонів, і поздовжньою довжиною хвилі, яка 

значно перебільшує ларморівський радіус іонів. Іони гадолінію мають середню 

відносну швидкість, показану на рис.2. 

У третьому розділі: 

1) Представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень 

коливальних та хвильових явищ, що спостерігаються в крайовій області 

торсатрона U3M під час створення плазми та нагрівання BЧ - розрядом в 

діапазоні частот ICR, що супроводжується переходом до покращеного 

утримання. Представлені основні результати діагностичних вимірювань 

спектрального складу коливань, а також того, як фази та амплітуди залежать від 

часу та від потужності ВЧ під час її введення в плазму. Вимірювання 

проводились за допомогою електростатичних зондів, розташованих на краю 

області утримання плазми. Результати експерименту інтерпретуються з 

використанням кінетичної теорії електронно-іонної параметричної нестійкості 

плазми в діапазоні іонних циклотронних частот та порівнюються з 

результатами чисельного моделювання. Зокрема, має місце подібність 

виміряних експериментально і модельних спектрів іонно-циклотронних 

коливань (див. рис. 3).  

2) Представлені результати, які отримані на базі дворідинної 

гідродинаміки. У лінійному наближенні вивчені рівняння, що описують вплив 

відгуку плазми на проникнення зовнішніх низькочастотних гвинтових збурень 

у токамак (частота зовнішніх збурень не перевищує частоту електрон іонних 

зіткнень). Для параметрів токамаків TEXTOR-DED та HYBTOK II отримана 

структура гвинтового поля у плазмі, потоки плазми у цьому полі, збурення 

профілю току у плазмі та профіль сили, яка може обертати плазму. Розглянуті 

циліндрична та тороідальна моделі.  

Теоретично знайдені особливості поведінки амплітуд, збуджуваних 

магнітних гвинтових збурень у токамаці HYBTOK II, добре узгоджуються з 

експериментальними даними, отриманими на цьому японському токамакці 
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Рис. 3. (a) Модельний та (b) експериментальний спектри на частотах, близьких 

до гармонік частоти накачки. Експериментальні параметри: H = 7 kOe та PRF = 

70 кВт 

У четвертому розділі: 

1) Перевірено один із способів збільшення густини плазми в геліконних 

джерелах – це створення ефективного індукційного високочастотного розряду в 

зовнішньому полі постійного магніту (див. рис. 4).  
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Рис. 4. Розподіл поглинання ВЧ потужності в зовнішньому полі постійного 

магніту. 

Ефективність роботи джерела плазми може бути збільшена як за рахунок 

застосування спеціальних антен, які випромінюють спрямовані геліконні хвилі, 
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що дозволяє збільшити максимальну густину плазми в два рази, так і за 

рахунок використання в джерелі неоднорідного магнітного поля. Останній 

спосіб є набагато більш ефективним, особливо для компактних коротких 

джерел іонів, і дозволяє в 5-7 разів збільшити максимальну густину і вихід 

плазми в напрямку більш сильного магнітного поля при тій же потужності, що 

вводиться в плазму. 

Для пояснення такого суттєвого збільшення ефективності джерела плазми 

існує декілька гіпотез і теоретичних моделей, які дають якісну картину 

процесів, що відбуваються у плазмі джерела. Однак, хоч останнім часом 

спостерігається певний прогрес в розумінні фізичних процесів в геліконних 

джерелах плазми, існують проблеми, які ще потрібно досліджувати. Важливо 

з’ясувати як в дійсності геліконні хвилі і моди Гулда-Трайвелпіса впливають на 

густину плазми, електронну температуру і отримати їх профілі.  

З одного боку, геліконна хвиля, яка поглинається основною плазмою, і 

мода Гулда-Трайвелпіса, яка поглинається поблизу границі плазми, дають 

енерговклад, що змінює профіль густини плазми. Але, з другого боку, зміна 

профілю густини плазми призводить до зміни профілю потужності, що 

поглинається. Оскільки профіль потужності, що поглинається, який залежить 

від профілю густини плазми, в свою чергу впливає на остаточну густину і 

температуру плазми, поглинання потужності і зміну параметрів плазми 

потрібно визначати самоузгоджено. 

2) В теперішній час існують і застосовуються для дослідження джерел 

плазми різні числові моделі, засновані як на різних способах фізичного опису, 

так і на різних числових методах, які вони використовують. К ним відносяться 

так звані глобальні або напіваналітичні моделі, гідродинамічні і гібридні 

моделі, моделі, засновані на прямому числовому розв’язанні рівняння 

Больцмана, а також моделі, які використовують метод макрочастинок. Для 

вирішення поставленої проблеми побудовані самоузгоджені гідродинамічна та 

кінетична моделі геліконного джерела, і на основі цих моделей розроблено 

комп’ютерні коди та проведено моделювання фізичних процесів, що 

відбуваються в геліконних джерелах плазми з неоднорідними параметрами 

плазми і магнітного поля. 

У п’ятому розділі: 

Розглянуто розповсюдження і поглинання електромагнітних хвиль в 

плазмі, на які впливають багато факторів. Одним з таких важливих факторів є 

геометрія магнітного поля. Зокрема, останнім часом інтенсивно вивчається 

питання впливу неоднорідності і топології магнітного поля на характеристики 

плазмового геліконного розряду і ефективність роботи геліконних джерел 

плазми. Геліконні джерела, серед багатьох різновидів індукційних джерел 

плазми низького тиску, в теперішній час визнані одними з найбільш 

ефективних пристроїв, які мають властивість продукувати низькотемпературну, 

і густу плазму при невисоких магнітних полях, і невеликому питомому вкладу 

потужності. У зв’язку з цим геліконні джерела активно досліджуються. і мають 
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чисельні застосування в різних плазмохімічних технологіях. Зокрема, на їх 

основі будуються плазмохімічні реактори для обробки матеріалів. Вони 

використовуються при створенні активних середовищ для газових лазерів, для 

генерації плазми в магнітних пастках, для розробки нових методів прискорення 

заряджених частинок, утилізації шкідливих відходів тощо. 
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Рис. 5. Залежність величини поглинання ВЧ потужності від густини плазми 

Для підвищення продуктивності генерації плазми в геліконному джерелі 

існують по меншій мірі два шляхи. Перший шлях - це застосування спеціальних 

спіральних або зфазованих антен рамочного типу, які охоплюють розрядний 

об’єм, або пласких антен , які збуджують розряд з одного кінця розрядної 

камери, що дає приріст густини плазми в 1.5 – 2 рази за рахунок направленого 

випромінювання геліконних хвиль. Цей метод застосовується в достатньо 

довгих пристроях, але для джерел, які мають невелику довжину він виявляється 

неефективним. Другий метод підвищення ефективності пов’язаний з 

застосуванням неоднорідного магнітного поля. Він дає більш значне 

підвищення густини плазми (до семи разів !). 

Існують різні гіпотези для пояснення такого сильного ефекту. Зокрема в 

роботах для з’ясування фізичних причин сильного зростання ефективності 

генерації плазми були проведені експериментальні дослідження характеристик 

плазми і структури магнітних полів в геліконному розряді в однорідному і 

неоднорідному магнітному полі. Результати цих експериментів пояснюються на 

основі теоретичних розрахунків збудження та поглинання ВЧ полів в пласкій 

геометрії з магнітним полем, направленим під кутом до поверхні плазми. 
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Розповсюдження поверхневих хвиль в холодній магнітоактивній плазмі в 

потенційному наближенні при довільному напрямку розповсюдження хвилі і 

напрямку зовнішнього магнітного поля вивчалось раніше. Були визначені 

частоти як високочастотних, так і низькочастотних потенційних поверхневих 

хвиль і показано, що поле поверхневої хвилі експоненційно згасає при 

віддаленні від поверхні плазми, здійснюючи просторові осциляції., та знайдено 

декременти затухання, зумовлені роботою поля в об’ємі плазми і в області 

плазмового резонансу. В цьому розділі приводяться результати дослідження 

поширення і поглинання поверхневих хвиль у плазмі в „косому” магнітному 

полі, направленому під довільним кутом до поверхні плазми без припущення 

потенційності поля, а також результати дослідження просторового розподілу 

потужності, яка поглинається в плазмі, в пласкій геометрії при різних кутах 

нахилу магнітних силових ліній до поверхні плазми. Така спрощена модель, 

звичайно, не враховує циліндричні ефекти та ефекти неоднорідності магнітного 

поля, але дозволяє виділити ефекти пов’язані з нахилом магнітних силових 

ліній до поверхні плазми, які виявились важливими для експериментів. 

Проведено аналіз результатів комп’ютерного двовимірного 

самоузгодженого моделювання геліконного джерела іонів при параметрах 

характерних для плазми геліконного розряду. 

Досліджені ефекти впливу неоднорідності зовнішнього магнітного поля на 

аксіальні і радіальні профілі густини плазми, поперечну і повздовжню 

температуру електронів, структуру хвильового електромагнітного поля і 

розподіл поглинання ВЧ потужності у плазмі. 

Показано, що у випадку сильно неоднорідного магнітного поля 

поглинання енергії ВЧ поля виявляється значно більш ефективним ніж для 

однорідного магнітного поля. При цьому в середньому воно остається високим 

по всьому радіусу плазми (див. рис. 5). 

Виявлено, що сильний градієнт неоднорідного магнітного поля в області 

розташування антени призводить до швидкого зростання густини плазми разом 

зі зростанням величини магнітного поля в аксіальному напрямку. Аксіальний 

профіль густини плазми має пласку ділянку, яка імовірно пов’язана з наявністю 

локального магнітного дзеркала біля мінімуму магнітного поля. 

Температура електронів виявляється суттєво неоднорідною. При 

несиметричному розташуванні антени в робочому об’ємі розрядної камери вона 

значно збільшується при віддаленні від антени в бік більш сильного магнітного 

поля. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено новітні рішення та підходи щодо реалізації і 

використання високочастотних плазмових розрядів в установках керованого 

термоядерного синтезу таких, як стеларатор або токамак , а також в геліконних 

джерелах плазми. Результати і отримані висновки можна сформулювати 
наступним чином. 



16 

 

 

 

Вперше розроблено неявну фізичну та числову моделі і відповідні 

комп’ютерні коди для самоузгодженого кінетичного моделювання плазмових 

розрядів низького тиску в електростатичному та електромагнітному полі з 

урахуванням зіткнень на основі методу частинка-сітка, поєднаного з методом 

Монте-Карло "з нульовим зіткненням". Показано, що в області параметрів 

плазми, де можливе теоретичне обчислення частот і інкрементів нестійкостей, 

результати числового моделювання збігаються с теоретичними результатами. 

Знайдено, що висока ефективність геліконних джерел плазми обумовлена 

кінетичною іонно-звуковою параметричною нестійкістю. При чому збудження 

нестійких короткохвильових, з довжиною хвилі що значно менша за 

ларморівський радіус електронів, іонно-звукових коливань можливе тільки для 

відносно слабких магнітних полів. При великих магнітних полях виникає 

довгохвильова іонно-звукова параметрична нестійкість, яка може бути навіть 

більш сильною, ніж у випадку слабкого магнітного поля. Сильна іонно-звукова 

турбулентність підтримує геліконний розряд при великих магнітних полях і 

призводить до повздовжнього нагрівання електронів та поперечного нагрівання 

іонів. 

За допомогою комп’ютерного моделювання методом макрочастинок в 

дисертації визначено такі важливі характеристики низькочастотної 

параметричної турбулентності, як швидкість турбулентного нагріву плазми та 

рівень її насичення, експериментальне дослідження яких є або важким, або 

взагалі неможливим. 

Вперше доведено, що в установках розділення ізотопів методом іонного 

циклотронного нагрівання при досягненні відносною швидкістю різних ізотопів 

значення порядку їх теплової швидкості в плазмі розвиваються іонні 

циклотронні коливання з поперечною довжиною хвилі порядку ларморівського 

радіусу іонів і поздовжньою довжиною хвилі, яка значно перебільшує 

ларморівський радіус іонів. Ці коливання обумовлені параметричною 

нестійкістю в полі хвилі, що нагріває ізотопи. Їх інкремент зростання сягає 

декількох відсотків іонної циклотронної частоти як для легкого ізотопу літію 

Li
6
, так і для важкого ізотопу гадолінію Gd

157
. Розвиток нестійкості призводить 

до збільшення поперечної "температури" як резонансних, так і нерезонансних 

іонів. Це суттєво погіршує ефективність розділення ізотопів методом іонного 

циклотронного резонансу. 

Зондові вимірювання густини плазми, проведені в експериментах по 

створенню та нагріванню плазми на торсатроні Ураган-3М (Харків, Україна) 

електромагнітними хвилями з частотою порядку циклотронної частоти іонів, 

виявили флуктуації густини плазми  з частотами, що дорівнюють гармонікам 

циклотронної частоти іонів. В дисертації проведено інтерпретацію цих 

результатів з використанням кінетичної теорії електронно-іонної параметричної 

нестійкості плазми в діапазоні іонних циклотронних частот. Чисельне 

моделювання параметричної нестійкості плазми показує, що, навіть коли 

осциляторна швидкість електронів відносно іонів є нижче теплової швидкості 

іонів, частотні спектри іонних циклотронних хвиль помітно змінюються. 
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Результати дослідження часової динаміки амплітуди коливань якісно 

співпадають з результатами вимірювань і пояснюють природу появи коливань 

на гармоніках циклотронної частоти іонів. В дисертації зроблено висновок про 

те, що характер виміряних спектрів відноситься до електрон - іонної 

параметричної нестійкості, яка розвивається в цьому експерименті. 

В роботі досліджено проникнення зовнішніх гвинтових збурень в плазму 

токамака. Гвинтові збурення використовуються для керування процесами 

переносу на краю плазми токамаків. Збурення створюються додатковими 

обмотками, які формують магнітне поле на периферії плазми токамака, що є 

резонансним з певним значенням запасу стійкості установки. Найбільше 

збурення плазма має у зоні резонансу, де виникає збурення густини струму, 

магнітне поле від якого протидіє проникненню зовнішнього збурення. В 

дисертації доведено, що найбільш небезпечними з точки зору утримання 

плазми в токамаках є нестійкості зовнішніх гвинтових мод, тобто мод, 

резонансна поверхня яких лежить поза плазмою. Механізмом, який спричиняє 

нестійкість цих мод, є плазмовий струм. Показано, що ширина зони взаємодії 

для токамака TEXTOR (Юліх, Німеччина) відносно вузька, але значно 

перевищує величину іонного гирорадіусу; полоїдальний компонент магнітного 

поля, що проникає в плазму, практично повністю компенсується відгуком 

плазми. Для токамака HYBTOK-II (Нагоя, Японія) отримана добра якісна згода 

між  розрахунками амплітуд і фаз магнітних збурень з експериментально 

вимірюваними, що підтверджує правильність вибраної моделі. 

Проведено комп’ютерне моделювання геліконного джерела іонів з 

використанням двовимірного самоузгодженого числового коду. Вперше 

виявлено низку рис, що є притаманними для розрядів такого типу, а саме:  

а) сильний градієнт неоднорідного магнітного поля в області розташування 

антени призводить до швидкого зростання густини плазми разом зі зростанням 

величини магнітного поля в аксіальному напрямку;  

б) аксіальний профіль густини плазми має пласку ділянку, яка імовірно 

пов’язана з наявністю локального магнітного дзеркала біля мінімуму 

магнітного поля;  

в) температура електронів виявляється суттєво неоднорідною в аксіальному 

напрямку; 

г) при несиметричному розташуванні антени в робочому об’ємі розрядної 

камери температура електронів значно збільшується при віддаленні від антени 

в бік більш сильного магнітного поля. 

В дисертації вперше досліджено процес заряджання порошинок в 

низькотемпературній геліконній плазмі малого тиску під час розвитку 

параметричної іонно-звукової нестійкості. Розрахунки показують, що час 

заряджання порошинок узгоджується з часом, передбаченим відомою теорією 

“Orbital Motion Limit”. При цьому стаціонарний заряд на периферії плазми 

виявляється більшим, ніж в середині плазми. Доведено, що нестаціонарність 

геліконного розряду в умовах розвитку іонно-звукової параметричної 

нестійкості збільшує амплітуду флуктуацій заряду порошинок, порівняно з 
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оцінкою, виведеною на основі співвідношення теплової енергії і 

електростатичного потенціалу на відстані радіусу порошинки. 

Числовими методами досліджено поведінку поверхневих 

електромагнітних хвиль в плазмі в магнітному полі, що спрямоване під кутом 

до поверхні плазми. Вперше показано, що при куті нахилу магнітного поля до 

поверхні плазми, відмінному від нуля, дисперсійні криві значно деформуються, 

зокрема, зникає точка об’ємної конверсії геліконної моди і моди Гулда-

Трайвелпіса. 

Розраховано просторовий розподіл потужності, яка поглинається в плазмі, 

при різних кутах нахилу магнітних силових ліній до поверхні плазми. 

Показано, що поглинання введеної в плазму потужності відбувається, головним 

чином, вздовж магнітних силових ліній. Виявлено, що глибина проникнення в 

плазму введеної потужності зростає разом зі зростанням кута нахилу магнітних 

силових ліній до поверхні плазми. 

Досліджено вплив неоднорідності зовнішнього магнітного поля, яка є 

притаманною геліконним розрядам, на аксіальні і радіальні профілі густини 

плазми, поперечну і повздовжню температуру електронів, структуру 

хвильового електромагнітного поля і розподіл поглинання ВЧ потужності у 

плазмі. 
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«Харківський фізико-технічний інститут»; Харківський Національний 

університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. 

  

 В дисертації досліджено лінійну і нелінійну стадії іонно-звукової 

нестійкості плазми. Доведено, що висока ефективність геліконних джерел 

плазми може бути пов’язана з розвитком як короткохвильової кінетичної іонно-

звукової параметричної нестійкості, так і довгохвильової. Вперше розроблено 

неявну фізичну та числову моделі і відповідні комп’ютерні коди для 

самоузгодженого кінетичного моделювання плазмових розрядів низького 

тиску. Визначено такі важливі характеристики низькочастотної параметричної 

турбулентності, як швидкість турбулентного нагріву плазми та рівень її 

насичення, експериментальне дослідження яких є або важким, або взагалі 

неможливим.Доведено, що в установках розділення ізотопів методом іонного 

циклотронного нагрівання в плазмі розвиваються іонні циклотронні коливання.. 

Це суттєво погіршує ефективність розділення ізотопів методом іонного 

циклотронного резонансу. Визначено, що характер виміряних на торсатроні 

Ураган-3М (Харків, Україна) спектрів флуктуації густини плазми на гармоніках 

циклотронної частоти іонів відноситься до електрон - іонної параметричної 

нестійкості, яка розвивається в цьому експерименті. Вивчено проникнення 

зовнішніх гвинтових збурень в плазму токамаків. Досліджено процес 

заряджання порошинок в низькотемпературній геліконній плазмі малого тиску 

під час розвитку параметричної іонно-звукової нестійкості і вплив неодно-

рідності зовнішнього магнітного поля на аксіальні і радіальні профілі густини 

плазми, температуру електронів і розподіл поглинання ВЧ потужності у плазмі. 

Ключові слова: параметричні кінетичні нестійкості плазми, турбулентність, 

неявний метод “частинка в клітинці”, геліконні джерела, неоднорідне магнітне 

поле. 

 

ABSTRACT 

 

 Olshansky V. V. Parametric kinetic instability and plasma turbulence in gas 

discharges and thermonuclear devices. - Qualifying scientific work in the form of 

manuscript. 

The thesis on a scientific degree of the doctor of physical and mathematical sciences, 

specialty 01.04.08 – plasma physics. – National Research Center "Kharkiv Institute 

of Physics and Technology"; V. N. Karazin Kharkiv National University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2021. 

 

 In the dissertation the linear and nonlinear stages of ion-sound instability of 

plasma are investigated. The levels of instability saturation due to induced scattering 

of ion-sound waves on ions are determined and the rate of turbulent heating of 

electrons and the effective frequency of electron collisions with ion-sound waves are 

found. It is shown that turbulent heating of electrons due to ion-sound turbulence can 
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be one of the dominant mechanisms of energy absorption of the pump wave in the 

helicon plasma source. 

 It is shown that the high efficiency of helicon plasma sources can be associated 

with the development of both short-wave kinetic ion-sound parametric instability and 

long-wave. For the first, the wavelength of unstable ion-sound oscillations is much 

smaller than the Larmor radius of electrons. But the excitation of unstable short-wave 

ion-sound oscillations is possible only for relatively weak magnetic fields. The study 

showed that in the case of sufficiently strong magnetic fields there is a long-wave, 

ion-sound parametric instability, which can be even stronger than in the case of a 

weak magnetic field. Therefore, they can expect the appearance of strong ion-sound 

turbulence. Strong ion-sound turbulence supports the helicon discharge at large 

magnetic fields and leads to longitudinal heating of electrons and transverse heating 

of ions. There exists a mechanism of strong absorption of pump waves in a helicon 

source due to excitation of electrostatic oscillations in the surface layer of plasma, 

called Gould - Travelpeace waves, and connection of these modes with helicons due 

to plasma inhomogeneity. The absorption of the Gould - Travelpeace waves is 

determined by the effective collision frequency, which depends on the level of ion-

sound turbulence. Parametric excitation of ion-sound oscillations is also possible. 

Important characteristics of low-frequency parametric turbulence as the rate of 

turbulent plasma heating and the level of its saturation were identified. The 

experimental study of these characteristics is either difficult or impossible. 

For the first time, implicit physical and numerical models and corresponding 

computer codes have been developed for self-consistent kinetic modeling of low-

pressure plasma discharges in electrostatic and electromagnetic fields. Collision 

accounting was based on the particle-grid method combined with the Monte Carlo 

method with “zero collision”. The results of numerical simulation coincide with the 

theoretical results in the general area of applicability. 

 An original numerically stable model for the calculation of electromagnetic 

fields in the plasma of axisymmetric open traps without taking into account slow 

waves has been developed. It is implemented in the new upgraded PLFEM-S code.  

 As was found, in facilities for isotope separation by ion cyclotron heating, 

when the relative velocity of different isotopes reaches the value of the order of their 

thermal velocity in plasma, ion cyclotron oscillations develop with a transverse 

wavelength of Larmor radius of ions and a longitudinal wavelength. These 

oscillations are due to parametric instability in the field of the wave that heats the 

isotopes. Their growth increment reaches several percent of the ion cyclotron 

frequency for both the light lithium isotope Li
6
 and the heavy gadolinium isotope 

Gd
157

. This worsens the efficiency of isotope separation by ion cyclotron resonance 

significantly. 

 Performed in experiments on the plasma production and heating on a torsatron 

Uragan-3M (Kharkov, Ukraine) probe measurements of plasma density revealed 

fluctuations in plasma density with frequencies equal to ion cyclotron harmonics. The 

dissertation interprets these results using the kinetic theory of electron-ion parametric 

instability of plasma in the range of ion cyclotron frequencies and concluded that the 
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nature of the measured spectra refers to the electron - ion parametric instability, 

which develops in this experiment. 

 The penetration of external helical perturbations into the tokamak plasma is 

investigated. Helical perturbations are used to control the transfer processes at the 

plasma edge of tokamaks. In the dissertation it is proved that the most dangerous 

from the point of view of plasma confinement in tokamaks are instabilities of external 

helical modes, i.e. modes, the resonant surface of which lies outside the plasma. It is 

shown that the width of the interaction zone for the TEXTOR tokamak (Jülich, 

Germany) is relatively narrow; the poloidal component of the magnetic field 

penetrating the plasma is almost completely compensated by the plasma response. 

For the HYBTOK-II tokamak (Nagoya, Japan), a good qualitative agreement was 

obtained between the calculations of the amplitudes and phases of magnetic 

perturbations with experimentally measured ones, which confirms the correctness of 

the selected model. 

 The simulation of the helicon ion source using two-dimensional self-consistent 

code was performed. For the first time, a number of features were revealed: 

a) a strong gradient of the inhomogeneous magnetic field in the region of the antenna 

leads to a rapid increase in the plasma density together with an increase of the 

magnetic field in the axial direction; 

b) the axial profile of the plasma density has a flat area, which is associated with the 

presence of a local magnetic mirror near the minimum of the magnetic field; 

c) the temperature of the electrons is significantly inhomogeneous in the axial 

direction; 

d) the temperature of the electrons increases significantly when moving away from 

the asymmetricaly located antenna in the direction of a stronger magnetic field. 

 In the dissertation the process of charging of dust grains in low - temperature 

helicon plasma of low pressure during development of parametric ion - sound 

instability is investigated for the first time. Calculations show that the charging time 

of the dust is consistent with the time predicted by the theory of "Orbital Motion 

Limit". 

 The behavior of surface electromagnetic waves in the plasma in a magnetic 

field directed at an angle to the plasma surface has been studied. It is shown for the 

first time that at nonzero angle of inclination of the magnetic field to the plasma 

surface, the dispersion curves are significantly deformed. The region of conversion of 

the helicon mode into the Gould - Travelpeace mode disappears. The spatial 

distribution of the absorbed power at different angles is calculated. It is shown that 

the power absorption occurs mainly along the magnetic field lines. The depth of 

power penetration increases with the increase of the angle. 

 The effect of the external magnetic field inhomogeneity, which is inherent to 

helicon discharges, on the axial and radial profiles of plasma density, temperature of 

electrons, the wave field pattern and absorbed power distribution has been studied. 

Key words: parametric kinetic instabilities of plasma, turbulence, implicit 

particle-in-cell method, helicon sources, inhomogeneous magnetic field. 
 


