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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Подальше зменшення мінімального характерного роз-

міру елементів інтегральних схем вимагає переходу в нанометровий діапазон з 
розмірами ~ 10 нм. Зазначимо що, можливості оптичних систем обмежені дифра-
кційною межею, коли розмір елементів не може бути істотно меншим довжини 
хвилі світла. Таким чином, перехід до нанометрових розмірів елементів вимагає 
використання для фотолітографії довжин хвиль 10–30 нм в діапазоні екстремаль-
ного ультрафіолету (ЕУФ). 

Однак, перехід у технологіях фотолітографії до екстремального ультрафіоле-
ту наштовхується на ряд принципових проблем. Вони пов'язані, зокрема, з відсут-
ністю потужних ефективних джерел випромінювання в цьому діапазоні довжин 
хвиль, а також з відсутністю оптично прозорих матеріалів, придатних для побудо-
ви оптичних систем і підкладок для фотошаблонів. Останнє обумовлено тим, що 
випромінювання з довжиною хвилі менше 100 нм сильно поглинається речови-
ною. Все це робить актуальним пошук нових наукових і технічних здобутків, які б 
забезпечували необхідний прогрес мікроелектроніки. 

В якості оптичних систем для нанометрового діапазону випромінювання мо-
жна використовувати тільки специфічні відбивні оптичні елементи з високим ко-
ефіцієнтом відбиття в області екстремального ультрафіолету і м'якого рентгена 
[1]. Для цього використовуються багатошарові бреггівські покриття на атомарно-
гладкій поверхні масивної підкладки із заданою кривизною. На багатошарових 
бреггівських дзеркалах на основі плівок Mo-Si досягнуто коефіцієнта відбиття на 
рівні R = 70% для довжини хвилі λ = 13,4 нм (теоретичне значення Rmax ≈ 74–78%). 
Існують інші ефективні методики, що забезпечують R > 60%, але всі вони відно-
сяться до діапазону довжин хвиль 10–15 нм з абсолютним теоретичним максиму-
мом в районі λ = 13,4 нм. 

В якості джерела випромінювання для нанолітографії зараз використовується 
синхротронне випромінювання, яке формується в прискорювачах заряджених ча-
стинок з накопичувальними кільцями [2]. Проте висока вартість та громіздкість 
синхротронних накопичувальних кілець стримують їх широке застосування в тех-
нологіях. Наявність такого обладнання можуть собі дозволити лише кілька найбі-
льших фірм у світі, тому застосування синхротронів веде до монополізації вироб-
ництва мікроелектронних приладів. 

Як альтернатива синхротронному випромінюванню розглядається випромі-
нювання плазми високої густини, що створюється потужними лазерами. Відомо 
[3], що лазерна плазма є ефективним джерелом екстремального ультрафіолетово-
го і м'якого рентгенівського випромінювання. Однак, рівень потужності випромі-
нювання лазер-плазмового джерела екстремального ультрафіолету, який необхід-
ний для промислового нанолітографа, виявляється майже недоступним із-за висо-
ких енерговтрат. (За оцінками повна споживана потужність такої системи повин-
на скласти ~ 2000 кВт.) 

Пошук інших методів генерації високотемпературної плазми високої густини 
стимулював повернення до досліджень добре відомих імпульсних електричних 
розрядів, таких як Z-пінч, Θ-пінч, «плазмовий фокус», капілярний розряд, вакуу-
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мна дуга і різні їх комбінації, в тому числі і з лазерною плазмою. Таким чином, 
активним середовищем в розроблюваних компактних джерелах випромінювання 
для нанолітографа є гаряча нерівноважна плазма, що утворена за допомогою 
швидкого підведення енергії, наприклад, при взаємодії лазерного випромінюван-
ня з мішенями або в сильнострумових імпульсних розрядах [4]. Гаряча нерівно-
важна плазма також широко використовується в дослідженнях зі створення рент-
генівських лазерів і лазерів в діапазоні екстремального ультрафіолету. 

Крім того, розробка інтенсивних джерел випромінювання в діапазоні вакуу-
много ультрафіолету важлива для швидкого розвитку і інших областей, таких як 
мікроскопія, медицина, мікроелектроніка, астрофізика. Перехід в короткохвильо-
вий (відносно оптичного) діапазон довжин хвиль дозволить використовувати ви-
сокоточну зонну мікроскопію для детального вивчення тканин, білків, клітин і т.д. 
Також за допомогою ЕУФ-темнопольної мікроскопії передбачається визначати 
дефекти шаблонів масок для літографії, магніто-записуючих матеріалів та інших 
різних покриттів. При контролі технологічних процесів формування багатошаро-
вих наноструктур для визначення ефективності дзеркал і дифракційних решіток 
потрібне вимірювання коефіцієнтів дзеркального і дифузного відбиття за допомо-
гою рефлектометра екстремального ультрафіолетового випромінювання 
(10 < λ < 30 нм). Широка область застосування випромінювання в діапазоні екст-
ремального ультрафіолету свідчить про актуальність розробки інтенсивного ком-
пактного джерела ЕУФ-випромінювання. 

Можна виділити дві основні проблеми на шляху створення плазмових ВУФ-
джерел: велика споживана електрична потужність у зв’язку з низьким коефіцієн-
том конверсії енергії і забруднення оптичного тракту продуктами розряду. При 
створенні плазмових джерел ЕУФ-випромінювання для підвищення коефіцієнта 
корисної дії джерела можливе використання локального введення енергії в зону 
генерації випромінювання. Вирішення проблеми забруднення оптичної системи 
можливо шляхом використання розрядів з направленим випромінюванням, як на-
приклад, у випадку капілярних розрядів  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі матеріалів реакторобудування і фізичних технологій в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти 
і науки України. Зміст і напрям досліджень дисертаційної роботи становлять час-
тину фундаментальної науково-дослідної роботи, яка виконувалась в рамках 
держбюджетної теми № 18-13-12 «Дослідження спрямованого випромінювання з 
плазми багаторазово іонізованих атомів олова в сильнострумових імпульсних ро-
зрядах». При виконанні цієї теми дисертант брав участь в якості виконавця. 

Мета і задачі дослідження.  
Метою роботи є визначення умов формування спрямованого вакуумного 

ультрафіолетового випромінювання (ВУФ-випромінювання) у плазмі багаторазо-
во іонізованих атомів олова. 

Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання: 
– розробка та налагодження методики вимірювання інтенсивності випромі-

нювання в діапазоні вакуумного ультрафіолету на основі напівпровідникових де-
текторів AXUV-20 в умовах сильнострумового імпульсного розряду; 
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– дослідження динаміки випромінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2–
15,8 нм з плазми сильнострумового імпульсного діода в залежності від зовнішніх 
умов і рівня потужності, що вводиться в розряд, і визначення механізму нагріван-
ня плазми; 

– проведення систематичного вивчення анізотропії пікових імпульсів випро-
мінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2–15,8 нм і розвиток фізичної моделі фо-
рмування спрямованого ВУФ-випромінювання в плазмі багаторазово іонізованих 
атомів; 

– визначення впливу зовнішнього магнітного поля на динаміку і діаграму 
спрямованості вакуумного ультрафіолетового випромінювання в сильнострумо-
вому імпульсному діоді в парах олова. 

 
Об'єктом дослідження є випромінювання в діапазоні довжин хвиль екстре-

мального ультрафіолету з плазми сильнострумового імпульсного розряду у парах 
олова. 

Предметом дослідження є умови генерації потужного спрямованого піково-
го ВУФ-випромінювання у плазмі багаторазово іонізованих атомів олова. 

Під піковим імпульсом випромінюванням мається на увазі імпульс випромі-
нювання тривалістю 50 – 200 нс. 

Методи дослідження. Дослідження процесів генерації випромінювання в об-
ласті екстремального ультрафіолету з плазми багатозарядних іонів олова прово-
дилося з використанням сильнострумового імпульсного плазмового діода низько-
го тиску з обмеженою робочою поверхнею потенціального електрода. Щільність 
імпульсного струму на потенціальному електроді становила 0,2–2,0 МА/см2. 

Вимірювання інтенсивності випромінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2–
15,8 нм здійснювалося системами реєстрації на основі напівпровідникових детек-
торів AXUV-20 з вбудованими вхідними оптичними фільтрами, а в широкосмуго-
вому діапазоні – детекторами на основі фотоемісійних катодів. 

Просторова динаміка випромінювання плазми у видимій області спектру ви-
вчалася з використанням системи швидкісної фотореєстрації на базі електронно-
оптичного перетворювача. Час експозиції ~ 10 нс. Просторова динаміка випромі-
нювання плазми в діапазоні вакуумного ультрафіолету – з використанням багато-
катодної фотоемісійної системи. 

Для дослідження динаміки розподілу напруги у плазмовому шнурі викорис-
товувалася система зондової діагностики на основі одиночних зондів з вбудова-
ними ємнісними дільниками напруги. Ємність зонда менше 0,5 пФ. 

Для визначення рівня впливу розряду на поверхню першого колекторного 
дзеркала проводилося вивчення динаміки просторового розподілу струму і потен-
ціалу в оточуючому розряд просторі за допомогою системи спрямованих колекто-
рів. 

При обробці експериментальних даних і проведенні розрахунків використо-
вувалися стандартні програми Excel, MathCAD, Origin та ін. Додатково, при обро-
бці сигналів інтенсивності випромінювання з напівпровідникових детекторів 
AXUV-20 застосовувся оригінальний програмний код PSData, а при комп'ютер-
ному моделюванні діаграми спрямованості випромінювання – оригінальний про-
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грамний код Geomfactor. Обидва програмних продукти були розроблені в рамках 
виконання держбюджетної теми № 18-13-12 «Дослідження спрямованого випро-
мінювання з плазми багаторазово іонізованих атомів олова в сильнострумових 
імпульсних розрядах». 

Наукова новизна роботи. Вперше проведено систематичне вивчення умов 
генерації потужних (~ 1 МВт) коротких (пікових, тривалістю 100–200 нс) імпуль-
сів випромінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2 – 15,8 нм з плазми багаторазо-
во іонізованих атомів олова сильнострумового імпульсного плазмового діода з 
обмеженою робочою поверхнею потенціального електрода. З’ясовано вплив гео-
метричних розмірів потенціального електрода і запасу енергії на інтенсивність та 
динаміку генерації пікових імпульсів випромінювання. Встановлено області оп-
тимальних значень зовнішніх параметрів для ефективного перетворення енергії 
зовнішнього поля в енергію випромінювання. 

Вперше показано, що генерація пікового випромінювання відбувається в 
умовах різкого збільшення енергії (на ~ 10 – 100 МВт), що виділяється в розряді, 
за рахунок різкого зростання активної напруги розряду. Встановлено, що основ-
ним механізмом розігріву плазми в зоні генерації є пучковий механізм завдяки 
формуванню потужного електронного пучка у подвійному електричному шарі 
об'ємного заряду, який концентрує в собі весь стрибок активної напруги. Показа-
но принципову відмінність умов генерації пікових імпульсів у непарному і пар-
ному півперіодах коливань розрядного струму. Встановлено, що в піковому імпу-
льсі за рахунок локального введення енергії збільшується ефективність перетво-
рення зовнішньої енергії в енергію випромінювання в порівнянні зі звичайним 
омічним нагріванням всього плазмового стовпа. 

Вперше проведено систематичне вивчення анізотропії пікових імпульсів 
ВУФ-випромінювання плазми, для різних півперіодів коливань розрядного стру-
му. Показано, що для першого півперіоду коливань характерна повздовжня спря-
мованість (коефіцієнт спрямованості сягав α ~ 100), а у другому півперіоді – по-
перечна спрямованість (коефіцієнт спрямованості досягав α ~ 0,02). Визначено 
вплив величини енергії, що накопичена у конденсаторі, і густини розрядного 
струму на інтенсивність і переважну спрямованість пікових імпульсів ЕУФ-
випромінювання для різних розмірів електродів.  

Вперше виявлено кореляцію форми зони генерації з переважною спрямова-
ністю пікового випромінювання в ЕУФ-діапазоні. Експериментальним шляхом 
показано, що інтенсивне пікове випромінювання поздовжньої спрямованості фо-
рмується у плазмовому утворенні у вигляді витягнутої уздовж осі розряду тонкої 
спиці, а випромінювання з поперечною спрямованістю формується в плазмовому 
утворенні у вигляді сплюснутого уздовж розрядної осі еліпсоїда. 

Вперше було визначено вплив зовнішнього сталого поздовжнього магнітно-
го поля на динаміку ЕУФ-випромінювання в сильнострумовому плазмовому діоді 
з обмеженою робочою поверхнею потенціального електрода. Було показано, що 
невеликого ~ 500 Е значення зовнішнього поздовжнього магнітного поля достат-
ньо, щоб задати необхідну переважну спрямованість випромінювання. 

Вперше запропоновано феноменологічну модель формування спрямованого 
випромінювання з плазмового утворення певної конфігурації. Феноменологічна 
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модель базується на радіаційно-стимульованому ефекті, і дозволяє зробити оцінку 
діаграми спрямованості випромінювання з урахуванням геометричних параметрів 
плазмового утворення та довжини вільного пробігу кванта в плазмі високої гус-
тини. Ця модель є основою для побудови оригінального програмного коду 
Geomfactor, який дозволяє розраховувати діаграму спрямованості випромінюван-
ня циліндричних плазмових згустків з різним співвідношенням довжини до діаме-
тра. 

Практичне значення здобутих результатів. Відпрацьована методика вимі-
рювання інтенсивності випромінювання плазми в сильнострумових імпульсних 
розрядах за допомогою сучасних напівпровідникових детекторів типу AXUV з 
вбудованими вхідними оптичними фільтрами розширює інструментальну базу ді-
агностики плазми. 

Розроблена розрядна комірка на базі сильнострумового імпульсного діода в 
парах олова з обмеженою робочою поверхнею потенціального електрода може 
бути використана при створенні потужних імпульсних джерел спрямованого ви-
промінювання з довжиною хвилі 13,5 нм з ефективним локальним введенням ене-
ргії в плазму. 

Експериментальні дані про вплив розмірів потенціального електрода і зовні-
шнього поздовжнього магнітного поля на спрямованість випромінювання відкри-
вають можливість створення спрямованих джерел випромінювання в діапазоні ек-
стремального ультрафіолету. 

Отримані дані про просторовий розподіл теплових навантажень в розрядно-
му просторі дозволяють визначити характерні розміри першого збираючого дзер-
кала в джерелі випромінювання. 

Результати аналітичних розрахунків дозволяють оптимізувати конфігурацію 
першого колекторного дзеркала для спрямованого плазмового джерела, що може 
істотно підвищити ефективність системи в цілому. 

Особистий внесок здобувача. Авторка безпосередньо брала участь у підго-
товці та проведенні всіх експериментальних робіт, головні результати яких є ос-
новою дисертації. Дисертантка особисто обробила більшість здобутих даних, бра-
ла активну участь в інтерпретації та обговоренні експериментальних результатів, 
а також у написанні та підготовці наукових статей і доповідей за темою дисерта-
ції. 

Авторка брала активну участь у розробці та налагодженні комплексу оптич-
ної діагностики, який застосовувався на всіх етапах досліджень. При вимірюванні 
інтенсивності випромінювання екстремального ультрафіолету використовувався 
спеціально створений діагностичний модуль, що забезпечував коректність вимі-
рів, враховуючи специфіку роботи з сильнострумовим плазмовим діодом в парах 
олова. Для проведення вимірювань у виділеному діапазоні довжин хвиль 12,2–
15,8 нм розроблено апаратно-програмний комплекс на основі напівпровідникових 
детекторів з оптичним вхідним фільтром. Дисертантка брала участь у створенні 
вимірювального модуля та верифікації програмного забезпечення. 

Для визначення параметрів розряду авторкою використовувалась оригіналь-
на методика обробки експериментальних даних, розроблена за її участю. Ця мето-
дика дозволяє відновити струмову характеристику розряду, визначити індуктив-
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ність, активний опір, активну напругу розряду, що необхідні при розрахунку по-
тужності, що вводиться в розряд. 

Здобувачка брала участь у створенні та налагодженні зондової системи діаг-
ностики, за допомогою якої було отримано просторовий розподіл потенціалу пла-
зми. Аналіз розподілу потенціалу плазми вказав на формування електричного по-
двійного шару заряджених частинок, який є додатковим ефективним механізмом 
локального введення енергії в плазму. 

Авторкою проведені розрахунки інтенсивності випромінювання в діапазоні 
довжин хвиль 12,2–15,8 нм і оцінка потужності, що вводиться в розряд, за допо-
могою оригінальних програмних кодів. Розрахунки допомогли встановити зв'язок 
між швидким введенням потужності в розряд та формуванням пікових імпульсів 
вакуумного ультрафіолетового випромінювання. 

Дисертантка брала активну участь у розробці та створенні швидкісної фото-
реєстрації в оптичному діапазоні і швидкісної багатокатодної фотоемісійної сис-
теми реєстрації випромінювання в діапазоні вакуумного ультрафіолету, і в дослі-
дженнях динаміки плазми, які проводилися з використанням цих систем. Прове-
дені експерименти показали наявність декількох зон генерації випромінювання та 
кореляцію форми густого плазмового утворення з переважною спрямованістю 
ЕУФ-випромінювання. 

За безпосередньої участі здобувачки була сформульована феноменологічна 
модель формування спрямованого ВУФ-випромінювання з плазми багаторазово 
іонізованих атомів олова. 

На основі експериментальних даних для різних форм плазмових згустків ав-
торкою побудовані діаграми спрямованості ЕУФ-випромінювання із застосуван-
ням, як аналітичних розрахунків, так і оригінального програмного забезпечення. 
Отримані діаграми спрямованості є наочною демонстрацією реалізації феномено-
логічної моделі, що запропонована в дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження до-
повідались та здобули позитивну оцінку на наступних міжнародних конференці-
ях, літніх школах та семінарах: науково-технічна конференція з міжнародною 
участю «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях», Харків, 
(2010) [9, 10]; Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and 
Controlled Fusion, Alushta (Crimea), Ukraine, (2010) [11, 12]; 11th Kudowa Summer 
School "Towards Fusion Energy" Kudowa Zdrój, Poland (2012) [13]; 25th Symposium 
on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic (2012) [14];  Alushta-2012 
International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion and The 
Adjoint Workshop "Nano- and micro-sized structures in plasmas", Alushta (Crimea), 
Ukraine (2012) [15]; 40th EPS Conference on Plasma Physics, Finland, (2013) [16]; 7th 

ENEN PhD Event 2013 at 16th International Conference on Emerging Nuclear Energy 
Systems (ICENES), Spain, (2013) [17]; Українська конференція з фізики плазми та 
керованого термоядерного синтезу – 2013; Київ, Україна (2013) [18]; International 
Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion.- Kharkov, (2014) 
[19, 20]. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей у наукових фахових 
виданнях [1-8]. З них 6 статей [1–6] опубліковано у спеціалізованих фахових нау-
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кових виданнях України та 6 статей [3–8] включені до міжнародних наукометри-
чних баз Scopus та Web of Science. 2 статті за темою дисертації опубліковано у 
спеціалізованих наукових виданнях іноземних держав [7, 8]. 12 робіт було опублі-
ковано у збірниках наукових праць, у матеріалах і тезах доповідей на наукових кон-
ференціях [9-20]. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів ос-
новного тексту зі 89 рисунками та 5 таблицями, висновків, списку використаних 
джерел із 160 найменувань та 5 додатків. Повний обсяг дисертації складає 245 
сторінок, у тому числі список використаних літературних джерел займає 19 сторі-
нок, а додатки – 71 сторінку.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт та предмет дос-
лідження, мету і завдання дисертації, показано зв'язок дисертаційної роботи з на-
уковими програмами та темами, визначено наукову новизну результатів і можли-
вості їх практичного використання, відображено особистий внесок здобувача в 
опублікованих разом зі співавторами наукових працях, представлено інформацію 
про апробацію результатів, описано структуру та обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі проведено огляд літератури стосовно сучасного стану іс-
нуючих джерел випромінювання в діапазоні екстремального ультрафіолету (ЕУФ) 
для нанолітографії. Пояснено переваги нанолітографії та вибір діапазону довжин 
хвиль випромінювання для неї. Розглянуто проблеми нанолітографії в ЕУФ-
діапазоні, наведено параметри нанолітографічних систем і рівень необхідної по-
тужності випромінювання для нанолітографії. У підрозділі 1.3 коротко розглянуто 
існуючі релятивістські джерела ЕУФ-випромінювання, відмічені переваги та не-
доліки таких джерел, вказано на актуальність розвитку альтернативних плазмових 
джерел випромінювання. Підрозділ 1.4 присвячено джерелам ЕУФ-
випромінювання на основі нерівноважної плазми, розглянуто особливості та пе-
реваги використання плазмових джерел з газовою мішенню та в парах олова. 
Особлива увага приділена джерелам спрямованого випромінювання на базі капі-
лярних розрядів та обмежених плазмових діодів. В підрозділі 1.5 коротко розгля-
нуто перспективи розвитку плазмових джерел спрямованого ЕУФ-
випромінювання.  

На основі проведеного аналізу літератури сформульовано низку задач, які 
було успішно розв’язано в межах дисертаційного дослідження.  

Другий розділ містить опис експериментального устаткування та використа-
ного діагностичного обладнання. Схема експерименту з розташуванням детекто-
рів приведено на рис.1. Відмічено особливості системи ініціації розряду, що спри-
яють формуванню необхідного профілю розподілу густини плазми. Розряд розпо-
чинався при тиску в камері p ~ 2∙10-6 тор з заповнення розрядної комірки первин-
ною плазмою, що створювалась після поверхневого пробою між трубчатим елект-
родом та електродами підпалу. На початку розряду трубчатий електрод знаходив-
ся під нульовим потенціалом,а під позитивним потенціалом – стрижневий елект-
род – потенціальний електрод. При розрядній напрузі 4 – 14 кВ конденсаторна ба-
тарея ємністю 1,914 мкФ забезпечувала енерговміст в плазмовий діод в діапазоні 
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VC – вакуумна комірка, ПЕ – потенціальний електрод, ТЕ – трубчатий електрод, 

SD⊥ и SD|| – детектори реєстрації випромінювання впоперек та вздовж осі розряду 
відповідно, SF – система швидкісної фотореєстрації  

Рисунок 1. Схема експерименту 
24 – 170 Дж. Період коливань розрядного струму складав 3–4 мкс, а величина ро-
зрядного струму сягала 35 кА. В розділі розглянуто особливості устрою розрядної 
комірки на основі сильнострумового імпульсного плазмового діода з обмеженою 
поверхнею потенціального електроду (обмеженого плазмового діода), що забез-
печує локалізацію плазми високої густини біля цього електроду і створює робочу 
щільність імпульсного струму (0,2–2,0)∙106 А/см2. 

Наведено ряд виявлених факторів, що пов’язані як з роботою сильнострумо-
вого діоду, так і особливостями напівпровідникових детекторів типу AXUV, і які 
негативно впливають на коректність реєстрації випромінювання в ЕУФ-діапазоні. 
До таких факторів відносяться: вплив плазми та високоенергійних пучків заря-
джених частинок, поява фотоемісійних електронів, суттєві електромагнітні навод-
ки та значна власна ємність напівпровідникового детектора. Для усунення впливу 
цих факторів застосовувались довгий металевий реєстраційний канал з діафраг-
мами, магнітний фільтр, на корпус детектора подавався позитивний потенціал, 
використовувались дзеркальна схема вимірювання та програмне забезпечення для 
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автоматизованої обробки сигналів. Все це увійшло до спеціально розробленого 
апаратно-програмного комплексу вимірювання випромінювання в діапазоні дов-
жини хвиль 12,2–15,8 нм з використанням детекторів AXUV-20.  

Описано також систему миттєвої фотореєстрації в оптичному діапазоні з ча-
сом експозиції ~ 10 нс на основі електронно-оптичного перетворювача та багато-
катодну фотоемісійну систему реєстрації випромінювання в широкому діапазоні 
вакуумного ультрафіолету, що використовувались для вивчення динаміки плазми. 

Матеріали цього розділу увійшли до статей [1, 2] та доповідались на конфе-
ренціях [9, 10]. 
Третій розділ присвячено дослідженню умов формування в обмеженому плазмо-
вому діоді на парах олова потужних (~ 1 МВт) пікових (тривалістю 100–200 нс) 
імпульсів випромінювання в діапазоні довжини хвиль 12,2–15,8 нм. Показано, що 
генерація таких пікових імпульсів відбувається в індуктивній стадії розвитку роз-
ряду при перевищенні початкового запасу енергії в ємнісному накопичувачі вище 
20 Дж. Зоною генерації випромінювання служить плазма високої густини біля по-
верхні потенціального електрода. Характерні осцилограми напруги розряду, роз-
рядного струму та струму напівпровідникового детектору AXUV приведені на ри-
сунку 2. Відмічалось, що під час генерації пікових імпульсів спостерігалися особ-
ливості на залежності струму і напруги розряду (рис.2 фрагменти), що свідчать о 
тимчасовому підвищені активного опору розряду.  

 
Рисунок 2. Осцилограми напруги (а) і струму (б) розряду, струму напівпровідникового 

детектора AXUV (випромінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2 – 15,8 нм) (в) для 
V0 = 8 кВ; dПЕ = 2,5 мм 

В розділі детально розглянуті етапи розвитку розряду, а також процеси, що 
відповідають за утворення плазми високої густини (за оцінками ne ~ 1015 –
 1017 см -3) на цих етапах. Показано, що генерація пікових імпульсів випроміню-
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вання спостерігається в діапазоні напруги розряду 5 – 13 кВ в перших трьох пів-
періодах коливань розрядного струму. В першому півперіоді піковий імпульс ви-
промінювання реєструється при напрузі розряду 9 – 13 кВ, в другому та третьому 
– при 5 – 10 кВ. Додатково, у вузькому діапазоні напруги 6 – 8 кВ в другому пів-
періоді після основного піку випромінювання через 50 – 100 нс генерується пік-
сателіт. Енергія випромінювання π

λ
2W∆ розраховувалась для половини тілесного 

кута в 2π страдіан згідно формулі: 

( )∫⋅⋅⋅=⋅= ∆∆

2

1

122 122
t

t
d

d
sdsd

2 dttI
Se

kllWW
ε

ππλ
π
λ ,   (1) 

де lsd – відстань від плазми до поверхні детектора, е – заряд електрона, k –
 коефіцієнт перетворення випромінювання в струм детектора (для детекторів 
AXUV-20, що використовувались, на довжині хвилі λ = 13,4 нм значення k = 0,7), 
Sd – площа детектора, Id(t) – значення струму детектора, 1ε  – енергія одного кванта 

(для довжині хвилі λ = 13,4 нм 1ε = 92 эВ). Приведено залежності енергії випромі-
нювання від параметрів розряду для різних діаметрів потенціального електрода. 
Встановлено, що при збільшені діаметра потенціального електрода з 1,5 мм до 
5 мм відбувається підвищення енергії випромінювання майже в 2 рази. Найбільша 
енергія випромінювання сягала ~ 160 мДж для діаметра потенціального електроду 
5 мм при енерговмісті в розряд ~ 120 Дж. Виявлено,що доля випромінювання, що 
генерується у пікових імпульсах, підвищувалася при збільшенні енергії, що вво-
диться в розряд, і складала ~ 50 – 80%.  

На основі експериментальних даних о струмі розряду було розраховано сере-
дню індуктивність розряду (~ 140 – 170 нГн), середнє значення активного опо-
ру (~ 50 – 80 мОм) та активної напруги Ua(t) розряду (згідно з виразом 2), що до-
зволило розрахувати активну потужність Pd(t) = Ua(t)∙I(t), що вводиться в розряд. 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
dt

tdLtI
dt

tdItLLdI
C

VtU d
dc

t

a ⋅−⋅+−−= ∫
0

0
1 ττ ,            (2) 

де V0 – початкова напруга заряду конденсатору, C – ємність конденсаторної 
батареї, I(t) – струм розряду, Lc – індуктивність системи підводу напруги, Ld –
 індуктивність розряду, dLd/dt – зміна індуктивності розряду (оцінки показали, що 
в нашому випадку зміну індуктивності можна не враховувати). 

Проведений порівняльний аналіз (рис.3) динаміки випромінювання і динамі-
ки активної потужності, що вводиться в розряд, виявив, що генерація інтенсивних 
імпульсів пікового випромінювання (рис.3в) завжди супроводжується різким збі-
льшенням енергії, що поглинається в розряді (рис.3б). Енергія виділяється на ак-
тивному опорі, який збільшується, про що свідчить поява злому на осцилограмах 
струму і напруги розряду (фрагменти рис.2а,б). Враховуючи короткий час (50 –
 100 нс) підвищення активного опору розряду активна потужність , що вводиться 
в розряд, сягала до 100 МВт (залежність рис.3б).  

Для з’ясування механізму вводу енергії в плазму проводились дослідження 
динаміки просторового розподілу потенціалу плазми за допомогою системи оди-
ночних електричних зондів. На рисунку 4 приведено динаміку просторового  
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Рис.3. Динаміка розрядного струму (а), активної розрядної потужності (б), струму 

детектора AXUV (в). 
розподілу потенціалу плазми (рис.4.б) під час реєстрації пікового імпульсу ви-
промінювання (рис.4.в). Встановлено, що під час генерації пікового імпульсу 
практично вся активна напруга розряду концентрується у вузькій області біля по-
верхні потенціального електрода. При цьому утворюється подвійний шар 
об’ємного заряду, в якому відбувається зустрічне прискорення електронного та 
іонного пучків, які потім передають свою енергію плазмі внаслідок пучково-
плазмової взаємодії. Показана суттєва відміна умов генерації пікових імпульсів у 
парних і непарних півперіодах коливань розрядного струму, що обумовлена різ-
ним напрямком руху електронного пучка, сформованого у подвійному шарі. 

Показано, що саме пучковий механізм нагріву плазми забезпечує умови ге-
нерації пікового випромінювання в діапазоні довжини хвиль 12,2–15,8 нм. При 
цьому, за рахунок локального вводу енергії для пікових імпульсів випромінюван-
ня суттєво (в 2 – 5 разів) збільшується ефективність перетворення зовнішньої ене-
ргії в енергію випромінювання.  

Матеріали цього розділу опубліковано в роботах [7, 8] та доповідались на 
конференціях [13, 14, 17, 20]. 
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Рис. 4. Схема експерименту (а), залежність просторового розподілу потенціа-

лу (б) та інтенсивності пікового імпульсу випромінювання (в) від часу 
У четвертому розділі наведені результати експериментального дослідження 

анізотропії випромінювання в діапазоні довжин хвиль 12,2 – 15,8 нм з плазми ім-
пульсного діода з обмеженою поверхнею потенціального електрода. Наголошу-
ється, що анізотропія характерна лише для коротких пікових імпульсів випромі-
нювання. Для характеристики анізотропії було введено коефіцієнт спрямованості 
α = IAXUV║ / IAXUV ┴, який відображає у скільки разів струм повздовжнього напівпро-
відникового детектора IAXUV║ більше ніж струм поперечного детектора IAXUV┴. 

Приведено залежності коефіцієнта спрямованості випромінювання від енер-
гії, що вводиться в розряд, та густини розрядного струму для різних діаметрів по-
тенціального електрода. Розраховано коефіцієнт спрямованості випромінювання 
для кожного півперіоду коливань розрядного струму. Встановлено, що в першому 
півперіоді при низьких напругах розряду спостерігається ізотропне випроміню-
вання α1п.п. ~ 1, а при підвищених напругах – переважно повздовжня спрямова-
ність α1п.п. > 1. В другому півперіоді для основного пікового імпульсу характерна 
поперечна спрямованість α2п.п. < 1, для піка-сателіта – повздовжня. Виявлено, що 
зі збільшенням діаметру електрода зростає доля випромінювання в другому пів-
періоді, тобто збільшується поперечна спрямованість. Так для потенціальних еле-
ктродів діаметром 1,5 мм і 2,5 мм спостерігалась середня повздовжня спрямова-
ність, а для діаметру 5 мм – поперечна.  

На основі фотометричних досліджень динаміки просторового розподілу пла-
зми високої густини показано, що випромінювання у вигляді пікових імпульсів 
генерується у плазмовому утворенні малого розміру (довжиною 2–7 мм та діамет-
ром 0,5–5 мм), що локалізується біля поверхні потенціального електрода. Встано-
влено, що для різних півперіодів коливань розрядного струму форма зон генерації 
пікового випромінювання суттєво відрізняється. Експериментально показана ко-
реляція між формою зони генерації та переважною спрямованістю випроміню-
вання. 
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Виділено чотири основні форми зон генерації випромінювання в діапазоні 
довжини хвиль 12,2–15,8 нм (рис. 5). В першому півперіоді коливань розрядного 
струму приелектродна плазма у формі половини еліпсоїда (рис.5 зона 1) відпові-
дає за генерацію ізотропного випромінювання. При підвищених розрядних напру-
гах понад 8 кВ формується щільне плазмове утворення у вигляді спрямованої 
вздовж розрядного проміжку спиці (2 зона на рис.5), що забезпечує генерацію  

 
Рис. 5. Осцилограми напруги і струму розряду, інтенсивності випромінювання 

вздовж та поперек осі розряду, фотознімки плазмових згустків, відповідні момен-
там генерації імпульсів випромінювання. 

потужного пікового імпульсу випромінювання поздовжньої спрямованості. У 2-
му півперіоді зоною генерації пікового випромінювання поперечної спрямованос-
ті служить щільна плазма у формі сплющеного в повздовжньому напрямку еліп-
соїда (3 зона на рис.5). Зоною генерації піка-сателіта поздовжньої спрямованості 
служить область плазми високої густини у формі витягнутого циліндра (4 зона на 
рис.5). 

Наведено результати дослідження впливу зовнішнього сталого магнітного 
поля на інтенсивність та діаграму спрямованості випромінювання. Стале магнітне 
поле створювалось завдяки кільцевому магніту з максимальним значенням індук-
ції ~ 0,5 кГс. Встановлено залежність інтенсивності та спрямованості випроміню-
вання в діапазоні довжини хвиль 12,2–15,8 нм від топології зовнішнього сталого 
магнітного поля відносно потенціального стрижневого електроду для кожного пі-
вперіоду коливань розрядного струму. Виявлено, що розміщення торця потенціа-
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льного електроду в точці інверсії магнітного поля призводить до збільшення інте-
нсивності та посилення поперечної спрямованості випромінювання. 

Матеріали цього розділу опубліковано в роботах [3, 4, 6] та доповідались на 
конференціях [11, 14, 15, 16, 18].  

У п’ятому розділі представлена феноменологічна модель формування спря-
мованого пікового випромінювання в щільному плазмовому згустку, що має пев-
ну форму, та наведено теоретичні оцінки параметрів плазми.  

В основі феноменологічної моделі лежить пучковий механізм нагріву плазми 
і радіаційно-стимульованій ефект випромінювання. Припускається, що первинні 
кванти випромінювання спонтанно генеруються в будь-яких точках плазмового 
згустку і розповсюджуються в довільних напрямках. Необхідною умовою форму-
вання спрямованого випромінювання є те, що довжина вільного пробігу кванта у 
плазмі повинна бути менша розмірів плазмового згустку. Тоді на довжині вільно-
го пробігу квант взаємодіє з багатократно іонізованим атомом (для генерації хвилі 
довжиною 13,4 нм це можуть бути іони олова Sn+6, Sn+7, Sn+8, Sn+9, Sn+10[5]), і за-
вдяки радіаційно-стимульованому механізму призводить до генерації випроміню-
вання з такою ж довжиною хвилі і у тому ж напрямку. Таким чином формуються 
лавиноподібні потоки випромінювання в різних напрямках. При сферичній формі 
плазмового згустку випромінювання має ізотропний характер. Однак, якщо форма 
щільного плазмового згустку відрізняється від сферичної, то в напрямку більшого 
розміру буде формуватись більш інтенсивний потік завдяки більшій кількості ак-
тів взаємодії квантів з іонами. Чим більше будуть відрізнятись розміри, тим біль-
шою буде анізотропія випромінювання.  

Для моделювання діаграм спрямованості випромінювання для різних форм 
плазмового згустку було створено оригінальний програмний код Geomfactor. З 
метою спрощення розрахунків в ньому закладено циліндричну конфігурацію пла-
змового згустку з однорідною густиною плазми. Змінними є діаметр і довжина 
циліндричного згустку, а також довжина вільного пробігу кванта (вона однознач-
но залежить від густини плазми). Наведено аналітичні оцінки довжини вільного 
пробігу кванта в плазмі високої густини багаторазово іонізованих атомів згідно 
формулі [6]: 

см,1103
33

13

n

eef

e Z
TZ

n
⋅≅νλ       (3) 

де Zef – ефективний заряд іону, Zn – порядковий номер атому, Te –
 температура електронів. На основі отриманих оцінок величини довжини вільного 
пробігу кванта було розраховано коефіцієнт спрямованості випромінювання для 
двох випадків різних форм плазмових згустків: вузького (0,05 см) та довго-
го (0,6 см) циліндра в 1му півперіоді коливань розрядного струму та широко-
го (0,3 см) та короткого (0,2 см) циліндра у 2му півперіоді при різних температурах 
електронів та ефективних зарядах іонів. 

 На рисунку 6 приведено розраховані та експериментальні залежності коефі-
цієнта спрямованості випромінювання α від енерговмісту в розряд для середнього 
ефективного заряду іонів Zef = 7. Порівняння залежностей виявило, що середня 
температура електронів в 1му півперіоді складає близько ~ 17 еВ, а в другому – 
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~ 4 еВ. Також в розділі приведені оцінки оптимального тілесного куту для зби-
рання максимальної енергії випромінювання в залежності від коефіцієнта спрямо-
ваності випромінювання. Також визначено область значних теплових наванта-
жень на оточуючий розряд простір. Оцінки показали, що енергія, що виділяється 
на поверхню детекторів, може сягати 20 мДж/см2, а потужність – 30 кВт/см2. 

Матеріали цього розділу опубліковано в роботах [3, 5] та доповідались на 
конференціях [12, 15, 19, 20] 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертаційній роботі досліджено можливості формування потоку потужно-

го спрямованого вакуумного ультрафіолетового випромінювання в плазмі багато-
кратно іонізованих атомів олова у сильнострумовому імпульсному діоді. Здобуті 
результати відкривають шлях до створення нових ефективних плазмових джерел 
випромінювання як для нанолітографії в діапазоні екстремального ультрафіолету, 
так і для зонної мікроскопії, дефектоскопії шаблонів масок і магніто-записуючих 
матеріалів, медицини, астрофізики, контролю технологічних процесів формуван-
ня багатошарових наноструктур тощо. 

Основні результати та висновки дисертаційної  роботи полягають в наступ-
ному. 

1. Застосування в сильнострумовому імпульсному діоді потенціального елек-
трода із обмеженою робочою поверхнею локалізує зону генерації потужного 
ВУФ-випромінювання в приповерхневій області цього електрода. Використання 
електродів малого діаметру (1–5 мм) забезпечує досягнення середньої густини ро-
зрядного струму до 106 А/см2 і утворення біля поверхні електрода плазми густи-
ною 1015–1017 см–3 при запасі енергії в ємнісному накопичувачі лише 100 –
 200 Дж.  

2.Показано, що саме за умови формування подвійного шару об’ємного заряду 
в розряді відбувається генерація потужного випромінювання в діапазоні довжини 
хвиль 12,2–15,8 нм у вигляді пікових (коротких 100–200 нс) імпульсів. Потуж-
ність імпульсів сягає величини 1 МВт, а їх загальна енергія за один імпульс – ве-
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Рис. 6. Розраховані та експериментальні залежності коефіцієнта спрямованості ви-
промінювання α від енерговмісту в розряд для різних температур електронів при се-
редньому ефективному заряді іонів Zef = 7 в 1му (а) та 2му(б) півперіодах коливань ро-

зрядного струму. 
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личини в 0,1 Дж і більше. Показано, що за рахунок локального пучкового розігрі-
ву у випадку генерації пікового імпульсу випромінювання ефективність перетво-
рення енергії розряду у випромінювання збільшується до 5 разів. 

3.Встановлено, що енергія випромінювання λ∆W  в діапазоні довжини хвиль 
Δλ = 12,2–15,8 нм зростає як при підвищенні енергії, що вводиться до розряду, так 
і при збільшенні діаметру потенціального електрода, досягаючи максимального 
значення енергії випромінювання 164 мДж при енергії розряду близько ~ 120Дж 
для електрода діаметром dПЕ.= 5 мм.  

4. Встановлено, що для пікових імпульсів випромінювання в діапазоні дов-
жини хвиль 12,2–15,8 нм характерна анізотропія. Показано, що в першому півпе-
ріоді коливань розрядного струму спостерігались пікові імпульси поздовжньої 
спрямованості (α1п.п.>1), при чому максимальний коефіцієнт спрямованості сягав 
майже α1п.п.

мах~ 90 при діаметрі електрода dПЕ = 0,25 см. Для другого півперіоду 
характерна поперечна спрямованість (α2п.п.<1) і найменші значення коефіцієнта 
α2п.п.

мах~ 0,06 спостерігались при діаметрі потенціального електрода dПЕ = 0,5 см. 
Показано, що спрямованість пікових імпульсів пов’язана з геометричною конфі-
гурацією щільної плазми, де здійснюється генерація випромінювання.  

5. Розроблено феноменологічну модель, яка пояснює механізми формування 
спрямованого випромінювання у плазмі багаторазово заряджених іонів з ураху-
ванням геометричних розмірів плазмових згустків і довжини вільного пробігу 
кванта в плазмі високої густини, яка демонструє добрий якісний опис експериме-
нтальних даних. Вказано на необхідність урахування коефіцієнта спрямованості 
випромінювання при розрахунках повної енергії випромінювання, а також при 
оптимізації форми колекторного дзеркала.  

6.  Показано, що за допомогою сталого поздовжнього магнітного поля індук-
цією ~ 0,5 кГс можна керувати спрямованістю випромінювання. Така дія магніт-
ного поля можливо пов’язана з впливом на розріджену первинну плазму, що 
утворюється на ранній високовольтній стадії розвитку розряду. 
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АНОТАЦІЯ 

Бабенко Є.В. «Вакуумне ультрафіолетове випромінювання з плазми сильнос-
трумових імпульсних діодів», – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук зі спеціальності 01.04.08. – Фізика плазми. – Харківський національний уні-
верситет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. 

Показана можливість генерації серії потужних (1 МВт) пікових (100–200 нс) 
імпульсів спрямованого вакуумного ультрафіолетового випромінювання з плазми 
сильнострумового імпульсного обмеженого діода в парах олова. Встановлено за-
лежності енергії та коефіцієнта спрямованості пікових імпульсів випромінювання 
від параметрів розряду, діаметру потенціального електрода і зовнішнього сталого 
магнітного поля. Перед генерацією пікового випромінювання відбувається різке 
збільшення вводу енергії, що виділяється на активному опіру розряду. Виявлено 
пучковий механізм додаткового розігріву плазми, що забезпечує генерацію піко-
вих імпульсів випромінювання. Пучок, що розігріває плазму, формувався в по-
двійному електричному шарі заряджених частинок. Показана кореляція форми 
плазмових згустків зі спрямованістю випромінювання. Так в плазмовому згустку 
у вигляді тонкого циліндра витягнутого вздовж осі розряду формується випромі-
нювання повздовжньої спрямованості, а в сплюснутому в повздовжньому напря-
мку еліпсоїді – поперечної. Розвинута фізична модель, що пояснює механізми фо-
рмування спрямованого випромінювання з плазми певної конфігурації. 

Ключові слова: вакуумне ультрафіолетове випромінювання, плазма багаток-
ратно іонізованих атомів, спрямоване випромінювання, сильнострумовий імпуль-
сний діод, подвійний електричний шар. 

АННОТАЦИЯ 
Бабенко Е.В. «Вакуумное ультрафиолетовое излучение из плазмы сильно-

точных импульсных диодов». – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.08.– Физика плазмы.– Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2016. 

Показана возможность генерации серии мощных (1 МВт) пиковых (100–
200 нс) импульсов направленного вакуумного ультрафиолетового излучения из 
плазмы сильноточного импульсного ограниченного диода в парах олова. Уста-
новлены зависимости энергии и коэффициента направленности пиковых импуль-
сов излучения от параметров разряда, диаметра потенциального электрода и 
внешнего постоянного магнитного поля. Показано, что генерации пикового излу-
чения предшествует резкое увеличение ввода энергии, выделяющейся на актив-
ном сопротивлении разряда. Выявлен пучковый механизм дополнительного разо-
грева плазмы, что обеспечивает генерацию пиковых импульсов излучения. Пучок, 
разогревающий плотную плазму, формировался в двойном электрическом слое 
заряженных частиц. Показана корреляция формы плазменных сгустков с направ-
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ленностью излучения, так в плазменном сгустке  в виде тонкого цилиндра вытя-
нутого вдоль оси формируется излучение продольной направленности, а в сплюс-
нутом в продольном направлении эллипсоиде – поперечной. Развита физическая 
модель, объясняющая механизмы формирования направленного излучения из 
плазмы определенной конфигурации. 

Ключевые слова: вакуумное ультрафиолетовое излучение, плазма много-
кратно ионизированных атомов, направленное излучение, сильноточный им-
пульсный диод, двойной электрический слой. 

ABSTRACT 
Babenko Ie.V. “Vacuum ultraviolet radiation from plasma of high-current pulse 

diode”. – Manuscript.  
Thesis for the scientific degree of the candidate of physical and mathematical sci-

ences by specialty 01.04.08.– Physics of plasma.– V.N. Karazin Kharkiv national uni-
versity, Kharkiv, 2016. 

The results of investigations of the vacuum ultraviolet radiation generation from 
the dense plasma of multiply ionized tin atoms have been presented. The dense plasma 
is formed in the high-current pulsed diode at a low pressure. Using the potential cylin-
drical electrode of small diameter (1–5 mm) with isolated lateral surface it has been 
achieved the discharge current density of 0.1–2∙106 А/сm2 and the formation of a 
plasma with density about 1016–1017 сm–3 near the surface electrode when the energy re-
served at capacitive storage is only 100–200 J. 
It has been shown the possibility of generating a series of directional powerful (1 MW) 
peak (100-200 ns) pulses of vacuum ultraviolet radiation from the plasma of high-
current pulse limited diode in tin vapours. The peak radiation was observed in inductive 
phase of discharge evolution and took place in the first two–five half-cycles of dis-
charge current oscillations. The dependences of the energy and the directivity of radia-
tion peak pulses (the wavelength range 12.2–15.8 nm) from the discharge parameters, 
the potential electrode diameter and the external magnetic field have been established. 
In the case of a potential electrode with a diameter of 5 mm at the stored energy 120 J it 
has been reached the highest value of the radiation energy of max

λ∆W ~ 160 mJ. The part 
of radiation energy generated in peak pulses increased with magnification of energy 
pumped into discharge and it is about 50 – 80%. It was shown that in the first half-
period of current oscillations the peak radiation directivity is longitudinal (directivity 
coefficient achieved to 100), and in the second half-period – is transverse (directivity 
coefficient achieved to 0,02). 

Basing on experimental data of discharge current it has been calculated the average 
discharge active resistance (~ 50 – 80 mΩ), the average discharge inductivity (~ 140 –
 170 nH) and the active power pumped into discharge. It has been establishment that be-
fore the peak radiation generating the quickly magnification of the energy excretes on 
the increased discharge active resistance. Owing to the probe measurements it has been 
identified the beam mechanism of additional heating plasma that ensures the generation 
of peak radiation pulses. It has been shown that the formation of the electron beam oc-
curs in the electric double layer of charged particles, which is formed in the dense 
plasma near the limited electrode surface. 
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Analysis of experimental data allowed identifying four main areas of radiation 
generation. The correlation of plasma column forms and the radiation directivity has 
been observed. The radiation with transverse directivity was generated when the trans-
verse dimension of dense plasma column exceeds the longitudinal one. Conversely, the 
longitudinal radiation was generated in the elongated longitudinally dense plasma for-
mations. The phenomenological physical model explaining the mechanism of direc-
tional radiation generation from plasma with specific configuration has been developed. 
The phenomenological physical model is basing on a radiation–stimulated effect. Also it 
has been shown the theoretical estimation of free path length in plasma and the radiation 
directivity modelled with help of phenomenological physical model. The modelled re-
sults have a good agreement with experimental data. It was obtained the zone of suffi-
cient energy load (up to 20 mJ/cm2) near the discharge.  

Keywords: vacuum ultraviolet radiation, plasma of multiple ionized atoms, direc-
tional radiation, high-current pulse diode, electric double layer. 
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