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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Проблема проходження електромагнітних хвиль крізь 

шари густої плазми (плазмова частота більша за частоту хвилі) вивчалася на протязі 

багатьох десятиріч і досі залишається актуальною [Гинзбург В.Л. Распространение 

электромагнитных волн в плазме// М.: Наука, 1967. — 684 с.; Aliev Yu.M., 

Schluter H., Shivarova A. Guided-Wave-Produced Plasmas// Springer Science & Business 

Media, 2012. — 291 p.]. Ця проблема є важливою для вивчення іоносфери Землі, для 

зв’язку з літальними апаратами, діагностики та нагріву плазми.  

Особливу увагу привертає проходження хвиль крізь шари магнітоактивної 

плазми, оскільки в лабораторних експериментах та в природних умовах плазма 

часто знаходиться у зовнішньому магнітному полі. Іоносфера знаходиться в 

магнітному полі Землі; в багатьох експериментальних приладах магнітне поле 

використовується для утримання плазми, переважна більшість досліджень з 

керованого термоядерного синтезу проводиться саме в магнітних пастках — 

токамаках та стелараторах [Braams C.M., Stott P.E. Nuclear Fusion: Half a Century of 

Magnetic Confinement Fusion Research// IoP Publishing, 2002. — 314 p.]. Також велика 

кількість приладів, що знайшли технологічне застосування, базуються на газовому 

розряді в магнітному полі: магнетрони, розряди Пенінга, магнітні компресори та 

багато інших [Lieberman M. A., Lichtenberg A. J. Principles of plasma discharges and 

materials processing// New York : John Wiley & Sons, 1994. – 565 p. ].  

У роботах [Vukovic S. R. Dragila Total transparency of an overdense plasma 

layer// Journal of the Optical Society of America B. – 1986. – Vol. 3. – № 11. – P. 1585.; 

Рамазашвили Р.Р. О явлении полного прохождения электромагнитных волн через 

слои плазмы и плазмоподобных сред при возбуждении поверхностных волн // 

Письма в ЖЭТФ. – 1986. – Т. 43. – № 5. – С. 235–237.] вперше було показано, що 

якщо шар густої плазми межує з одного або двох боків з плазмою низької густини 

(частота хвилі більша за плазмову частоту), то ці структури можуть стати повністю 

прозорими для р-поляризованих хвиль за умови збудження власних мод структури, 

зокрема, поверхневих хвиль (ПХ) на межі розділу шарів плазми. Це відбувається 

завдяки інтерференції електромагнітної хвилі, що відбивається від структури, з ПХ. 

Але в цих та наступних роботах [наприклад, у роботі Sternberg N., Smolyakov A. 

Resonant Transmission through Dense Plasmas via Amplification of Evanescent Mode // 

PIERS Online. – 2009. – Vol. 5. – № 8. – P. 781–785] по вивченню проходження 

електромагнітних хвиль крізь шари плазми при збудженні ПХ розглядалися 

випадки, коли зовнішнє магнітне поле є відсутнім.  

Зовнішнє магнітне поле суттєво впливає на поширення електромагнітних 

хвиль в плазмі та на поверхневі моди шаруватої плазмової структури, тому вивчення 

його впливу на прозорість шаруватих структур становить нетривіальну задачу. 

Плазма в магнітному полі є гіротропним середовищем, що означає, що хвилі з 

правою та лівою еліптичною поляризацією поширюються з різними швидкостями. 

Зокрема поверхневі хвилі, що розповсюджуються вздовж межі поділу 

магнітоактивної плазми з іншим середовищем, є невзаємними: хвилі, що 

поширюються у протилежних напрямках, мають різну фазову швидкість. Також в 
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магнітному полі збагачується спектр власних коливань плазми у порівнянні з 

випадком вільної плазми.  

У даній дисертаційній роботі досліджується проходження р-поляризованих 

хвиль крізь двошарову структуру, що складається з шарів магнітоактивної плазми 

низької та високої густини. Зовнішнє магнітне поле спрямоване перпендикулярно до 

хвильового вектору та паралельно межі поділу середовищ (так звана геометрія 

Фойгта). Розглядаються умови, за яких в структурі між шарами плазми може 

існувати ПХ. Проходження хвилі крізь структуру, що складалася з одного шару 

магнітоактивної плазми та шару діелектрика, розглядалось в роботі [Beletsky N.N., 

Gasan E.A. Effect of reflectionless transmission of electromagnetic waves through a 

magnetoactive layer due to magnetoplasma polaritons // Surface Science. — 1991. — 

Vol.259. — p. 231—234.]. 

Оскільки прозорість шаруватих структур, що досліджуються в даній 

дисертаційній роботі, пов’язана з умовами існування власної поверхневої моди 

системи, важливо також дослідити її дисперсійні та енергетичні характеристики. 

Властивості цієї моди  визначають характеристики електромагнітної хвилі, яку 

пропускає шарувата структура. До цього часу енергетичні характеристики 

поверхневих хвиль на межі поділу двох магнітоактивних середовищ детально не 

вивчалися. 

Крім того, в попередніх дослідженнях прозорості шаруватих структур, коли 

має місце збудження ПХ на межі розділу шарів плазми, густина плазми вважалась 

однорідною в межах одного шару або лінійно неоднорідною. Такі прості профілі 

неоднорідності зручні для теоретичного аналізу та дозволяють отримати аналітичні 

розв’язки хвильового рівняння. На практиці для твердого тіла створити шари плазми 

постійної густини не важко. Але для плазми газового розряду однорідний розподіл 

густини в просторі непритаманний. Оскільки до цього часу дослідників в основному 

цікавили шаруваті структури, складені з твердих плазмоподібних матеріалів, 

структури, що складаються з шарів з довільним профілем неоднорідності, були 

досліджені мало. Зокрема, не було розглянуто косинусоподібні профілі 

неоднорідності, характерні для плазми газового розряду [Chen F.F. Introduction to 

Plasma Physics and Controlled Fusion // Springer, 1984. – 448 p.]. 

Проходження електромагнітних хвиль крізь шари густої плазми з довільним 

просторовим розподілом густини, включно з випадком косинус-подібного 

розподілу, розглянуто в даній дисертаційній роботі. Результати, що отримано в 

дисертаційній роботі, наближають існуючі теоретичні моделі до реальних 

експериментів. Таким чином, тема дисертаційної роботи є актуальною для фізики 

плазми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

написана на основі робіт, виконаних у Харківському національному університеті 

імені В.Н. Каразіна. Роботи було проведено відповідно з науково-дослідними 

темами кафедри прикладної фізики та фізики плазми у 2009-2015 р., в яких здобувач 

був виконавцем:  
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1. «Вплив домішок на поширення, загасання та поглинання електромагнітних 

хвиль в плазмових пристроях» (шифр 4-13-09, номер державної реєстрації 

№0109U001448, 2009-2012 р.) 

2. «Фізичні процеси та формування наноструктур в обмежених плазмоподібних 

середовищах» (шифр 4-13-12, номер державної реєстрації №0111U010003, 

2012– 2015 р.)  

3. «Формування та діагностика нано- та мікро-розмірних об’єктів і структур та їх 

вплив на середовище» (шифр 13-13-14, номер державної реєстрації 

№0114U000130, 2014 – 2016 р.)  

4. «Фізичні процеси в обмежених плазмоподібних середовищах, метаматеріалах 

та надгустій плазмі» (шифр 5-13-15, номер державної реєстрації 

№0115U000470, 2015 – 2017 р.)  

Дослідження резонансної прозорості двошарової структури за неоднорідності 

одного з шарів, що увійшли до четвертого розділу дисертації, пов’язані з 

виконанням науково-технічного проекту Державного фонду фундаментальних 

досліджень МОН України «Фізичні процеси в плазмі, яка містить нано- і 

мікрооб'єкти» (номер державної реєстрації № 0111U007701, 2011р.)  

В рамках партнерського проекту НАТО «Резонансна прозорість 

плазмоподібних металево-діелектричних структур» (№ CBP.NUKR.CLG.983378, 

2009 – 2011р.) було проведено дослідження, що увійшли до третього та четвертого 

розділів роботи. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є встановити, як 

магнітне поле, неоднорідність просторового розподілу густини плазми та інші 

параметри впливають на проходження р-поляризованої хвилі крізь двошарову 

плазмову структуру, що має місце за умов існування поверхневих хвиль на межі 

плазмових середовищ; знаходження умов, за яких прозорість структури 

максимальна; визначення дисперсійних та енергетичних характеристик поверхневих 

хвиль, що розповсюджуються на межі двох напівобмежених плазмових середовищ у 

присутності зовнішнього магнітного поля. 

Для досягнення цієї мети було необхідно розв’язати наступні задачі: 

1. Визначити дисперсійні та енергетичні характеристики поверхневої хвилі, що 

поширюється на межі двох напівобмежених магнітоактивних плазмових 

середовищ в геометрії Фойгта. 

2. Отримати аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття хвилі та прозорості 

структури, що складається з двох шарів магнітоактивної плазми, для р-

поляризованої хвилі. При цьому розглянути випадок, коли плазмова частота 

одного з шарів плазми є більшою за частоту хвилі і між шарами плазми 

поширюється поверхнева хвиля. Провести розрахунки коефіцієнта прозорості 

структури для різних зовнішніх умов (різних значень хвильового вектора, 
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товщини шарів плазми, частоти хвилі та значень зовнішнього магнітного 

поля). 

3. Проаналізувати залежності коефіцієнта прозорості двошарової 

магнітоактивної плазмової структури від зовнішніх умов та встановити умови, 

за яких коефіцієнт прозорості є максимальним (~ 1). 

4. Розвинути теорію поширення р-поляризованої хвилі крізь структуру, що 

складається з двох шарів неоднорідної плазми з довільним профілем 

неоднорідності. Отримати аналітичні вирази, що визначають коефіцієнти 

відбиття хвилі та прозорості структури у випадку слабкої неоднорідності 

плазмових шарів та у випадку, коли неоднорідні шари плазми є тонкими. 

5. Розрахувати коефіцієнт прозорості двошарової структури, що складається з 

шарів неоднорідної плазми. Розглянути випадки, коли один з шарів має 

лінійний або косинус-подібний профіль неоднорідності, та випадок, коли в 

обох шарах густина електронів розподілена в просторі по закону косинуса. 

Об’єктом дослідження є поверхнева хвиля, що поширюється вздовж плоскої 

межі двох магнітоактивних плазмових середовищ в геометрії Фойгта; р-

поляризована електромагнітна хвиля, що падає під довільним кутом на структуру, 

що складається з двох шарів плазми, яка: а) однорідна та магнітоактивна (зі 

зовнішнім магнітним полем перпендикулярним до площини падіння) або б) 

неоднорідна та немагнітоактивна.  

Предметом дослідження є дисперсія, густини енергії, густини потоків енергії 

та швидкість поширення енергії поверхневої хвилі, що розповсюджується вздовж 

межі двох магнітоактивних середовищ в геометрії Фойгта. Коефіцієнт відбиття р-

поляризованої хвилі від двошарової плазмової структури та коефіцієнт прозорості 

цієї структури у зовнішньому сталому та однорідному магнітному полі, що є 

перпендикулярним до площини падіння хвилі. Залежність коефіцієнта прозорості 

двошарової структури від величини зовнішнього магнітного поля, товщини шарів, 

величини та напрямку хвильового вектора р-поляризованої хвилі, що падає, та 

просторового профілю неоднорідності густини електронів. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовується теорія 

електромагнітного поля Максвелла, імпедансний опис багатошарових структур, 

метод Вентцеля-Крамерса-Бріллюена для розв’язання хвильового рівняння в області 

слабкої неоднорідності, метод Рунге-Кутти для числового інтегрування 

диференційних рівнянь. Плазмове середовище описується в гідродинамічному 

наближенні холодної плазми без зіткнень.  

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі одержано 

наступні нові наукові результати: 

Вперше 

– Отримано аналітичний вираз, що описує умови повної прозорості двошарової 
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плазмової структури в магнітному полі. Показано, що у випадку товстих шарів ця 

умова співпадає з дисперсійним рівнянням поверхневих хвиль, що 

розповсюджуються на межі двох напівобмежених плазмових середовищ. 

Запропоновано засіб керування прозорістю двошарової плазмової структури для 

р-поляризованої хвилі шляхом зміни величини зовнішнього магнітного поля.  

– Показано, що залежність коефіцієнта прозорості двошарової плазмової структури 

для р-поляризованої хвилі від хвильового числа у зовнішньому сталому та 

однорідному магнітному полі, яке спрямоване перпендикулярно хвильовому 

вектору, має два піки різної висоти, різниця між якими збільшується з ростом 

зовнішнього магнітного поля. 

– Показано, що двошарова структура, яка складається з тонких неоднорідних шарів 

з довільним розподілом електронної густини, може пропускати р-поляризовані 

хвилі в широкому діапазоні довжин хвиль з низьким коефіцієнтом відбиття за 

умови правильного підбору товщини плазмових шарів. 

 

Дістала подальший розвиток  

– теорія проходження р-поляризованих хвиль крізь структури, що складаються з 

шарів плазми або плазмоподібного матеріалу, за умов поширення поверхневої 

хвилі вдовж межі поділу. На відміну від існуючої теорії було окремо враховано 

вплив зовнішнього сталого та однорідного магнітного поля, що перпендикулярне 

хвильовому вектору, та неоднорідності електронної густини з довільним 

просторовим розподілом на коефіцієнт прозорості шаруватої структури.  

– теорія поширення поверхневих хвиль на межі плазма-плазма у зовнішньому 

магнітному полі. Зокрема, на основі аналізу аналітичних виразів для потоків 

енергії поверхневих хвиль на межі двох магнітоактивних плазмових середовищ 

знайдено умови, за яких потік енергії в шарі плазми високої густини  змінює 

напрямок від напрямку вздовж хвильового вектора на протилежний. Отримано 

аналітичні вирази для потоків енергії та густини енергії в кожному з плазмових 

середовищ та для групової швидкості. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати мають важливе 

практичне значення для подальшого розвитку теорії взаємодії електромагнітного 

випромінювання з неоднорідною та магнітоактивною плазмою та різними 

плазмоподібними середовищами, з багатошаровими плазмовими структурами. 

Результати роботи можуть бути використані для ефективної передачі 

електромагнітного сигналу крізь шари густої неоднорідної та магнітоактивної 

плазми, а також для діагностики та нагріву плазми. 

Результати, одержані в дисертаційній роботі, можуть бути застосовані в 

Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» , 

Інституті ядерних досліджень НАН України, Науковому фізико-технологічному 

центрі МОН та НАН України, Харківському національному університеті імені В.Н. 

Каразіна, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті 
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космічних досліджень НАН України, Інституті радіофізики та електроніки імені 

О.Я. Усикова НАН України. 

Особистий внесок здобувача. Результати, що виносяться на захист, одержані 

здобувачем самостійно. 

У всіх наукових роботах, що було опубліковано за темою дисертації, здобувач 

приймав безпосередню участь на всіх етапах виконання: обговоренні та постановці 

задачі, аналітичних та числових розрахунках, в обговорені та публікації результатів. 

Здобувач особисто представляв результати, викладені в дисертаційній роботі, на 

міжнародних та українських конференціях.  

Таким чином, особистий внесок здобувача в одержання результатів, що 

виносяться на захист в дисертаційній роботі, є визначальним.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

доповідалися на наступних конференціях: 

1. Українській конференції з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу - 2009, Київ (27-28 жовтня 2009 р.) 

2. ХІ міжнародному семінарі «Плазмова електроніка та нові методи 

прискорення”, Харків (23-27 серпня 2010 р.) 

3. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, 

Alushta (Crimea), Ukraine, (September 13-18, 2010) 

4. Українській конференції з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезy - 2011, Київ (25-26 жовтня 2011 р.) 

5. International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, 

Alushta (Crimea), Ukraine, (September 17-22, 2012) 

6. Українській конференції з фізики плазми та керованого термоядерного 

синтезу - 2013, Київ (24-25 вересня 2013 р.) 

Публікації. За матеріалами, що увійшли до дисертаційної роботи, 

опубліковано 11 наукових робіт, з них 6 статей в наукових журналах, серед яких 4 

статті у журналах з імпакт-фактором, та 5 тез доповідей на наукових конференціях.  

В наукових виданнях України з фізико-математичних наук опубліковано 

4 статті; в міжнародних наукових рецензованих виданнях з фізико-математичних 

наук з імпакт-фактором вище 2 опубліковано 2 статті.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота містить 

вступ, огляд літератури, три розділи основного тексту, висновки і список 

використаних літературних джерел з 146 найменувань. Повний обсяг дисертації 

становить 119 сторінок. Кількість ілюстрацій в тексті: 34. Список використаних 

літературних джерел міститься на 12  сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету та задачі 

дослідження, вказано на наукову новизну роботи та практичну цінність здобутих 

результатів. 

У першому розділі наведено огляд сучасного стану області дослідження з 

посиланнями на основні роботи за темою дисертації. Проведено стислий огляд 

робіт, що пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль крізь плазму. Увагу 

приділено роботам, що досліджували поширення електромагнітних хвиль крізь 

плазмові середовища, що складаються з одного або декількох шарів. Серед них 

особливу увагу приділено дослідженням з поширення хвиль крізь області 

непрозорості (коли плазмова частота електронів більша за частоту хвилі). Наведено 

огляд методів, що дозволяють збільшити коефіцієнт прозорості. Стисло описано 

методи, що засновані на нелінійній трансформації хвиль та на переносі енергії хвилі 

струмом резонансних частинок. Наведено огляд теоретичних та експериментальних 

робіт, в яких спостерігалось збільшення коефіцієнта прозорості для р-поляризованої 

електромагнітної хвилі за рахунок лінійного збудження власних коливальних мод 

шаруватої структури. Зокрема, розглянуто випадок проходження р-поляризованої 

хвилі крізь двошарову плазмову структуру за відсутності зовнішнього магнітного 

поля. Відзначено, що вплив зовнішнього магнітного поля та неоднорідності шарів 

плазми на прозорість шаруватої структури не було досліджено в достатній мірі. 

Також зазначено, що для випадку, коли проходження хвиль крізь шаруваті 

структури супроводжується збудженням поверхневих хвиль на межах шарів плазми, 

необхідно також знати дисперсійні та енергетичні характеристики цих поверхневих 

хвиль. Останні на сьогоднішній день є недостатньо вивченими. 

З огляду витікає, що цілі та задачі дисертаційної роботи є актуальними та 

значущими. 

У другому розділі досліджувалась дисперсія та енергетичні характеристики 

поверхневих хвиль, що поширюються вздовж межі двох напівобмежених плазмових 

середовищ, перпендикулярно зовнішньому магнітному полю (геометрія Фойгта). 

Розуміння цих властивостей необхідне для аналізу проходження р-поляризованої 

хвилі крізь двошарову плазмову структуру, що було розглянуто у третьому розділі. 

Досліджено залежності густини потоків енергії ПХ, густини енергії та групової 

швидкості від значення та напрямку хвильового вектора та величини зовнішнього 

магнітного поля. 

У підрозділі 2.1 досліджувалась дисперсія ПХ. З системи рівнянь Максвелла 

було отримано вирази для амплітуд електромагнітного поля поверхневої хвилі, що 

поширюється вздовж межі плазма-плазма в зовнішньому магнітному полі. В 

дисертаційній роботі розглянуто випадок, в якому на межі середовищ відсутні 

зовнішні джерела струму та заряду. Таким чином, граничними умовами для системи 

рівнянь Максвелла були неперервність тангенціальних компонент електричного та 

магнітного поля. За цих умов було отримано дисперсійне рівняння для поверхневих 

хвиль, що поширюються перпендикулярно зовнішньому магнітному полю: 
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де yk  – хвильовий вектор ПХ, 22 kk Vy   – зворотна глибина проникнення поля 

ПХ до плазми, ck / ,  2gV   – Фойгтівська діелектрична проникність,   та 

g  відповідно елементи тензора діелектричної проникності холодної магнітоактивної 

плазми 
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а індекси 1 та 2 позначають величини, що відносяться до першої та другої плазмової 

області відповідно. c  – модуль електронної циклотронної частоти. 

 

 

Рисунок 1. Залежність нормованої частоти від модуля нормованого хвильового 

вектора поверхневих хвиль на межі плазма-плазма для 5,0/ 21 pp   та 

2,0/ 2 pc  .  

 

З виду дисперсійного рівняння можна зробити ряд важливих висновків щодо 

властивостей поверхневих хвиль (див. Рис. 1). Фазова швидкість ПХ залежить від 

напрямку поширення хвилі; можливе поширення як повільних ( cvph   , де phv – це 

фазова швидкість), так і швидких хвиль ( cvph  ); хвильове число обмежене 

мінімальним значенням (для додатних значень мінімальне 1Vy kk  , а для 

від’ємних значень мінімальне хвильове число визначається дисперсійним 
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рівнянням, в якому частота хвилі 1H  ) для заданих величин магнітного поля та 

густин шарів плазми. Також було знайдено діапазони частот, в яких існують 

поверхневі хвилі, що поширюються вздовж осі-у (напрямок поширення хвилі) та в 

протилежному напрямку. 

Нижня межа діапазону існування ПХ з додатним значенням хвильового вектора 

визначається умовою 02  . Хвилі з від’ємним хвильовим числом мають частоти 

більші за верхню гібридну частоту 22
cpH   . Верхня межа частот 

задовольняє рівняння 

 

2211   gg  , 

 

де верхній знак відповідає хвилі з 0yk , а нижній – 0yk . 

У підрозділі 2.2 знайдено аналітичні вирази для усереднених за періодом 

коливань величин, що описують енергетичні властивості ПХ. Було отримано вирази 

для густини потоку енергії та густини енергії ( dxwW 



 , де х – координатау 

напрямку перпендикулярному до межі поділу середовищ, W – густина енергії ПХ), 

що припадають на одиницю площі межі поділу середовищ, а також для швидкості 

поширення енергії ( WSvv gren / ). Зокрема, було знайдено, що усереднений за 

періодом коливань потік енергії хвилі, що припадає на одиницю площі межі поділу 

середовищ, дорівнює 
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де kHcS z 16
2

00  , Hz0 – величина тангенціальної компоненти магнітного поля 

хвилі на межі двох середовищ, кутові дужки позначають операцію усереднення за 

часом. Потік енергії S, завжди спрямовано вздовж хвильового вектора, який лежить 

в площині, що розділяє плазмові середовища.  

У підрозділі 2.3 розглянуто енергетичні характеристики ПХ, які поширюються 

в додатному напрямку осі-у. Показано, що в першій плазмовій області (що має 

меншу густину) потік енергії спрямовано в напрямку поширення ПХ, а в другій 

області (що має високу густину) в протилежному напрямку. Було досліджено 

залежність вектора Пойнтінга в обох середовищах від величини хвильового вектора. 

Показано, що потік енергії в першій області прямує до нескінченності за 

мінімального значення хвильового вектора. Потік енергії ПХ з великим значенням 

хвильового вектора (малою довжиною хвилі) прямує до нуля, оскільки хвилі стають 

квазіпотенціальними. Густина енергії хвилі за малих та великих значень хвильового 

вектора прямує до нескінченності. При цьому швидкість поширення енергії для 

мінімального значення хвильового вектора ( 1Vy kk  ) є скінченною величиною і 

дорівнює 
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У підрозділі 2.4 розглянуто енергетичні характеристики ПХ, що поширюються 

у від’ємному напрямку осі-у. Знайдено напрям вектора Пойнтінга в обох плазмових 

середовищах. Показано, що у першому середовищі вектор Пойнтінга завжди 

спрямований у від’ємному напрямку осі-у. У другому плазмовому середовищі 

вектор Пойнтінга спрямований у від’ємному напрямку, якщо хвильовий вектор 

менший за модулем за 
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У протилежному випадку потоки спрямовано в різні сторони. При 0yy kk   

нормальна до межі розділу середовищ компонента електричного поля у другому 

середовищі дорівнює нулю, і, в наслідок цього, потік енергії у цій області також 

дорівнює нулю. 

Було показано, що для мінімально можливих значень хвильового вектора, коли 

глибина проникнення поля в перше середовище стає малою, сумарний потік енергії 

хвилі визначається потоком енергії у другому середовищі та дорівнює 
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Для ПХ з великою довжиною хвилі потік енергії прямує до нуля.  

Густина енергії для великих та малих значень хвильового вектора прямує до 

нескінченності. Швидкість переносу енергії в цих випадках прямує до нуля. 

Оскільки ПХ, що поширюються на межі двох плазмових середовищ у 

присутності зовнішнього магнітного поля, є невзаємними, то залежності групової 

швидкості від модуля хвильового числа відрізняються у випадках додатних та 

від’ємних хвильових чисел (див. Рис. 2). 

Для додатних значень хвильового числа зі збільшенням магнітного поля 

групова швидкість хвилі зростає (див. Рис. 2 а). Для від’ємних yk  залежність gr  від 

величини магнітного поля є більш складною: для малих yk  групова швидкість 

зменшується зі збільшенням магнітного поля, а для великих, навпаки, зменшується 

(див. Рис. 2 б). 

У розділі 3 досліджено проходження електромагнітних р-поляризованих хвиль 

крізь двошарову плазмову структуру у присутності зовнішнього магнітного поля 

перпендикулярного до площини падіння. Отримано рівняння, які пов’язують 

характеристики хвилі та шарів плазми необхідні для повного проходження хвилі 

крізь плазмову структуру. Досліджено залежність коефіцієнта прозорості від 
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значення хвильового вектора хвилі, товщини шарів плазми та величини зовнішнього 

магнітного поля. 

 

  

Рисунок 2. Залежність нормованої групової швидкості від модуля нормованого 

хвильового числа для різних величин магнітного поля ( 2/ pcc  ): а) для 

додатних та б) для від’ємних значень хвильового числа. В обох випадках 

ωp1/ωp2=0,5. 

 

В підрозділі 3.1 наведено опис структури, що розглядається, основні рівняння 

та припущення. Плазмова структура складалася з двох шарів плазми, які оточено 

вакуумом (Рис. 3). Шари були обмежені в напрямку осі-х та необмежені в інших 

напрямках. Шари мали різну товщину, перший Пл1 – 1a , а другий Пл2 – 2a . Шари 

плазми вважалися однорідними. Густина другого шару була більша за густину 

першого. Густини шарів було обрано таким чином, що перший шар був прозорим, а 

другий шар був непрозорим для хвилі, що падала. Електромагнітна хвиля в вакуумі 

мала вигляд р-поляризованої хвилі, вектор електричного поля )0,,( yx EEE 


 та 

хвильовий вектор )0,,( yx kkk 


 якої лежали в площині падіння. Хвиля падає з 

вакуумної області В1 на шар Пл1 під кутом   та частково відбивається. У вакуумній 

області В2 поширюється хвиля, що пройшла крізь двошарову структуру. В плазмі 

хвиля має вигляд поверхневої хвилі, що біжить вздовж межі поділу двох плазмових 

шарів. Розглядалися умови, за яких плазму можна вважати холодною (фазова 

швидкість хвилі була набагато більшою за теплову швидкість електронів), рухом 

іонів та зіткненнями різних частинок з електронами можна знехтувати (характерні 

частоти обох процесів набагато менші частоти хвилі). Зовнішнє стале магнітне поле 

Н0 спрямоване вздовж осі z. 

З рівнянь Максвелла та граничних умов було отримано амплітудний коефіцієнт 

відбиття хвилі від двошарової плазмової структури: 
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Рисунок 3. Схема проходження електромагнітної хвилі крізь двошарову плазмову 

структуру. 
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З цих рівнянь було отримано умови повної прозорості ( 0v ) двошарової 

структури в магнітному полі: 
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Було отримано умови повної прозорості у випадках тонких ( 1a ) та товстих 

( 1a ) шарів. У випадку товстих шарів з комплексної умови (2) випливають такі 

два рівняння:  
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За умов, коли експоненційно малою залежністю від товщини шарів можна 

знехтувати, перше рівняння системи (3) еквівалентно дисперсійному рівнянню (1) 

для поверхневих хвиль на межі двох напівобмежених плазмових середовищ в 

магнітному полі. 
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А за відсутності магнітного поля з рівняння (2) випливають дві умови повної 

прозорості двошарової структури [7]: 

 

,=
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1

1








  

 .= 2211 aa   (4) 

 

  
 

Рисунок 4. Залежність коефіцієнта прозорості від нормованого хвильового числа 

для: а) а1=5,717δ (суцільна лінія), а1=19,382δ (штрихова лінія), де δ=с/ωр2 – товщина 

нормального скін-шару. Інші параметри наступні: а2=2,985δ, ω/ωp2=0,67, ωp1/ωp2=0,5 

та ωc/ωp2=0,2. б) Зовнішнє магнітне поле відсутнє. Суцільна лінія відповідає 

а1=11,54δ, а2=2δ; штрихова лінія – а1=5,826δ, а2=2δ; пунктирна – а1=11,54δ, а2=3δ. 

Нормована частота дорівнює ω/ωp2=0,6007, відношення плазмових частот – 

ωp1/ωp2=0,5. 

 

Підрозділ 3.2 містить результати дослідження залежності коефіцієнта 

прозорості двошарової структури від величини та напрямку хвильового вектора, 

величини зовнішнього магнітного поля та товщини одного з шарів плазми. 

Залежність коефіцієнта прозорості ( 21 vT  ) від хвильового числа асиметрична 

відносно осі ky/k=0, що пояснюється невзаємністю електромагнітних хвиль в 

магнітоактивній плазмі. Двошарова структура з певною товщиною шарів та 

фіксованими параметрами плазми може стати повністю прозорою лише для одного 

типу хвиль (модулі хвильового вектору різні за умов повної прозорості у випадках 

ky >0 та ky <0, як це показано на Рис. 4а). У випадку Н0=0 коефіцієнт прозорості не 

залежить від знаку хвильового числа, а тільки від його модуля (Рис. 4б).  

У присутності зовнішнього магнітного поля, як і за його відсутності (Рис. 4б), 

прозорість двошарової структури суттєво залежить від товщини шарів плазми. 

Було отримано залежність коефіцієнта прозорості для різних величин 

магнітного поля. Було показано, що за допомогою зовнішнього магнітного поля 

можна досягти повної прозорості двошарової структури, яка не є прозорою за 

відсутності зовнішнього магнітного поля (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Залежність коефіцієнта прозорості від нормованого хвильового вектора. 

Суцільною та штрихованою лінією позначено залежності для ωc/ωp2=0,1 та ωc/ωp2=0 

відповідно. Інші параметри такі ж самі, як і для штрихованої лінії на рис. 4б. 

 

В розділі 4 досліджується проходження р-поляризованої електромагнітної 

хвилі крізь двошарову плазмову структуру з різними просторовими розподілами 

густини електронів у шарах плазми. Дослідження проводиться як аналітичними, так 

і числовими методами. 

У підрозділі 4.1 описується двошарова структура, яка аналогічна структурі, що 

розглядається в підрозділі 3.1. Осі координат спрямовані таким чином, що площина 

падіння лежить в площині хz. При цьому вважається, що зовнішнє магнітне поле 

відсутнє, а кожен з шарів плазми може бути неоднорідним. Плазма є однорідною 

вздовж осей y та z, але неоднорідною вздовж осі-х з довільним просторовим 

розподілом густини. При цьому вважалося, що середня діелектрична проникність 

першого шару була додатною величиною, а другого – від’ємною. Тобто перший шар 

є прозорим, а другий – непрозорим для р-поляризованої хвилі, що падає з вакууму 

на перший шар. Вплив руху іонів, теплового руху електронів, зіткнень електронів з 

іншими частинками плазми на поширення електромагнітної хвилі вважався малим 

настільки, що ним можна знехтувати. Амплітуда поля хвилі є достатньо малою, так 

що для опису поширення хвилі можна використовувати лінійне наближення.  

Розв’язок рівнянь Максвелла у вакуумі обрано у вигляді пласких хвиль. В 

плазмових областях рівняння Максвелла зводяться до системи рівнянь 
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які не мають аналітичних розв’язків для довільного виду залежності діелектричної 

проникності від координати 
22 /)(1)(  xx p , де )(xp  – плазмова частота, 

22 )()( kxkx z   – зворотна глибина проникнення поля хвилі до плазми. 
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У підрозділі 4.2 отримано аналітичні вирази для коефіцієнта прозорості та 

умови повної прозорості у випадку, коли шари плазми тонкі ( 1a ). В цьому 

розділі наведено результати розв’язку системи рівнянь (5), (6) методом послідовних 

наближень. В першому наближенні з умови неперервності тангенціальних 

компонент електромагнітного поля на межі поділу середовищ було знайдено 

амплітудний коефіцієнт відбиття 
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 – це усереднені діелектричні проникності у 

першому та другому плазмових шарах відповідно. З виразу для коефіцієнта відбиття 

v  видно, що повна прозорість ( 0=v ) двошарової структури досягається, коли 

виконується наступна умова: 

 0.=2211  aa   (7) 

 

Таким чином, умови прозорості однорідних та неоднорідних шарів є 

аналогічними. Але на відміну від умови (4), яка справедлива у випадку однорідних 

шарів плазми, умова (7) містить просторово усереднені діелектричні проникності.  

Було також отримано приблизні умови повної прозорості у другому 

наближенні.  

У підрозділі 4.3 розглянуто випадок слабкої неоднорідності, тобто коли 

діелектрична проникність мало змінюється на довжині проникнення поля в плазму: 

 

 2

2

2

|2| 







x
, 

3

21 








x
.  

 

З рівнянь Максвелла, що описує поширення р-поляризованих хвиль у 

неоднорідній плазмі, було отримано вирази для тангенціальних компонент 

електричного Ez та магнітного Hy поля хвилі, як функції координати х. 

Використовуючи ці вирази та граничні умови на межах плазмових шарів було 

отримано систему рівнянь, що дозволило знайти амплітудний коефіцієнт відбиття. 

Зокрема, було з’ясовано, що у випадку, коли 
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то для повної прозорості структури також необхідно виконання умови: 
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Умови (8), (9) схожі на умови повної прозорості двошарової структури, 

складеної з однорідних шарів (4). 

У підрозділі 4.4 наведено рівняння для розрахунку модуля амплітудного 

коефіцієнта відбиття |)(| xv :  
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де функції )(1 xu  та )(2 xu  знаходяться з рівнянь 
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Рівняння (10),(11) були розв’язані методом Рунге-Кутти. 

Наведено результати числових розрахунків коефіцієнта відбиття від двошарової 

структури, один з шарів якої є неоднорідним. Було досліджено вплив неоднорідності 

плазми на модуль коефіцієнта відбиття |Γv| та знайдено параметри, за яких відбиття 

є мінімальним. 

Було розглянуто випадок, коли діелектрична проникність першого шару 

лінійно зменшується від межі розділу двох плазмових середовищ, а другий шар 

плазми однорідний. 

Результати числового розрахунку коефіцієнта відбиття показали, що 

неоднорідність першого шару суттєво впливає на коефіцієнт відбиття. Якщо 

параметри обрано відповідно до умов повної прозорості структури з однорідними 

шарами, то коефіцієнт відбиття не дорівнює нулю. Коефіцієнт відбиття можна 

зменшити, якщо зменшити товщину першого шару. Щоб досягти прозорості 

близької до повної, треба змінити два параметри, наприклад, збільшити величину 

хвильового вектора та зменшити товщину першого шару. 

Було розглянуто також випадок, коли перший шар однорідний, а другий має 

залежність густини, яка змінюється як функція косинус.  

У підрозділі 4.5 розглядався випадок, коли обидва шари плазми були 

неоднорідними. Профіль неоднорідності кожного з шарів був косинусоподібним, 

симетричним відносно середини шару. Параметри було обрано таким чином, що 

середня діелектрична проникність першого шару була більша за нуль, а середня 

діелектрична проникність другого шару була менша за нуль. 

В цьому підрозділі представлено результати числових розрахунків модуля 

амплітудного коефіцієнта відбиття для різних значень товщини другого шару та 

різних значень хвильового вектора. Розрахунки проводились для наступних значень 
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товщини другого шару: а2=0,25 см, 1 см, 5 см. У випадку а2=0,25 см величина 

хвильового вектора змінювалась від kz=kz0=1,148 см
-1

, що відповідає резонансному 

значенню хвильового вектора за однорідних шарів, до kz=1,3kz0. За таких параметрів 

виконується умова тонкого шару ( 1<<11a ). Було показано, що абсолютна величина 

коефіцієнта відбиття |Γv(х)| у випадку kz=kz0 дуже мала (~0,002), тобто прозорість 

системи, що складається з тонких шарів неоднорідної плазми близька до повної, 

подібно до випадку однорідної плазми.  

 

  
Рисунок 6. Абсолютне значення коефіцієнта відбиття як функція відстані від межі 

плазма-вакуум (права межа графіка відповідає межі плазма-плазма). а) a2=1 см, 

kz=kz0 (суцільна лінія), kz=1,1kz0 (штрихована лінія) kz=1,3kz0 (пунктирна лінія), шари 

плазми неоднорідні. б) a2=5 см, kz=kz0 (суцільна лінія), шари плазми однорідні; kz=kz0 

(штрихована лінія) та kz=1,05kz0 (пунктирна лінія), шари плазми неоднорідні.  

 

Зі збільшенням хвильового вектора коефіцієнт відбиття зростає, але 

залишається досить низьким (див. Рис. 6а), що підтверджує аналітичні розрахунки в 

підрозділі 4.2. Відповідний енергетичний коефіцієнт прозорості залишається 

більшим за 95% при збільшенні хвильового вектора на 30%. Мінімум коефіцієнта 

відбиття на Рис.6а означає, що якщо вкоротити перший шар, не змінюючи 

просторовий розподіл густини (який в такому разі вже не буде симетричним), то 

можна досягти більшої прозорості структури.  

В якості прикладу товстого шару плазми було обрано випадком, коли а2=5 см 

(Рис. 6б). Якщо обидва шари товсті та неоднорідні, то прозорість двошарової 

структури є суттєво меншою (|Γv|>0,3), ніж у випадку тонких шарів (Рис. 6а). 

Відхилення zk  від 0zk  супроводжується подальшим ростом коефіцієнта відбиття на 

межі плазма-вакуум |Γv(0)|. На відміну від випадку тонких шарів збільшення 

хвильового вектора на 5% призводить до значного росту коефіцієнта відбиття до 

|Γv|>0,6 (Рис. 6б). 

 

ВИСНОВКИ 

 

На основі електромагнітної теорії Максвелла та гідродинамічного опису 

холодної плазми без зіткнень було вивчено дисперсію та енергетичні 
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характеристики поверхневих хвиль на межі двох напівобмежених плазмових 

середовищ в магнітному полі за геометрії Фойгта. Було досліджено вплив 

зовнішнього магнітного поля та неоднорідності плазми на коефіцієнт прозорості 

двошарової структури для р-поляризованої електромагнітної хвилі, що проходить 

крізь шари плазми при поширенні поверхневих хвиль на межі плазмових середовищ. 

Вплив неоднорідності густини плазми на прозорість двошарової структури вивчався 

в наближенні геометричної оптики (ВКБ-наближення) та за допомогою числових 

методів. 

На основі теоретичних та числових розрахунків було отримано наступні 

результати: 

1. Вперше проаналізовано вплив магнітного поля на прозорість двошарової 

плазмової структури для р-поляризованої електромагнітної хвилі в геометрії 

Фойгта. Досліджено залежність коефіцієнта прозорості від товщини шарів 

плазми, величини зовнішнього магнітного поля, величини та напрямку 

хвильового вектора хвилі, що падає. Знайдено, що залежність коефіцієнта 

прозорості від хвильового числа має два піки різної висоти. Один лежить в 

області додатних значень хвильового числа yk , а інший – в області від’ємних 

значень. З ростом зовнішнього магнітного поля різниця між ними 

збільшується.  

2. Вперше отримано аналітичні вирази, що описують умови, за яких двошарова 

плазмова структура в зовнішньому магнітному полі стає повністю прозорою 

для р-поляризованої електромагнітної хвилі. З цих виразів витікає, що за 

певної величини зовнішнього магнітного поля двошарова плазмова структура 

з фіксованою товщиною шарів та певними параметрами плазми може бути 

абсолютно прозорою для р-поляризованої хвилі певної частоти лише для 

одного значення хвильового вектора. Було отримано наближені умови повної 

прозорості для випадку, коли товщина шарів значно більша або значно менша 

за глибину проникнення поля в плазму. Вперше показано, що лише у випадку 

товстих шарів одна з умов повної прозорості структури співпадає з 

дисперсійним рівнянням для поверхневих хвиль, що поширюються на межі 

двох напівобмежених магнітоактивних середовищ. 

3. Отримано дисперсійне рівняння для поверхневих хвиль на межі плазма-

плазма в магнітному полі за геометрії Фойгта. Знайдено області частот, в яких 

існують поверхневі хвилі з додатним та з від’ємним хвильовими числами. 

Знайдено область існування повільних та швидких ПХ. Було отримано 

аналітичні вирази для енергетичних характеристик поверхневої хвилі: енергії 

та потоку енергії, що припадають на одиницю площини поверхні, вздовж якої 

поширюється поверхнева хвиля. Було вивчено їх залежність від величини та 

напрямку хвильового вектора та величини зовнішнього магнітного поля. Було 

знайдено, що для хвиль з додатним хвильовим числом потоки енергії в 

плазмових середовищах, що межують, мають протилежні напрямки. А для 

хвиль з від’ємним хвильовим числом існує область частот, в якій потоки 

енергії в обох плазмових середовищах спрямовано в один бік. Також можлива 

ситуація, коли потік енергії в одному з середовищ дорівнює нулю. Було 
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показано, що сумарний потік енергії ПХ завжди спрямований в один бік з 

хвильовим вектором. 

4. Було досліджено вплив неоднорідності розподілу густини плазми в шарах на 

прозорість двошарової структури для р-поляризованої хвилі. Отримано 

аналітичні вирази для коефіцієнта прозорості такої структури. Умови повної 

прозорості було отримано у наближенні тонких шарів та у випадку, коли 

неоднорідність слабка, тобто діелектрична проникність слабо змінюється на 

глибині проникнення електромагнітного поля хвилі до плазми. Було показано, 

що у випадку тонких шарів умови повної прозорості залежать від ширини 

шарів та середньої густини плазми в шарах. При цьому, коефіцієнт прозорості 

слабко залежить від величини хвильового вектора. Ця властивість означає, що 

двошарова структура, що складається з тонких неоднорідних шарів, може 

пропускати хвилі в широкому діапазоні довжин хвиль з низьким коефіцієнтом 

відбиття. У випадку товстих шарів їх просторова неоднорідність істотно 

впливає на прозорість, а діапазон довжин хвиль, які можуть проходити крізь 

структуру, значно менший.  

5. За допомогою числових методів було розраховано коефіцієнт прозорості 

двошарової неоднорідної плазмової структури для довільних значень товщини 

шарів. Вперше розглянуто випадок, коли просторовий профіль неоднорідності 

плазми в шарі має косинусоподібну форму. Розрахунки проводились для 

двошарових структур, в яких неоднорідним був лише один шар або обидва 

шари. Отримано залежності коефіцієнта відбиття від товщини шарів. 

Результати показують, що навіть за сильної неоднорідності кожного з шарів 

плазми можливе проходження р-поляризованої хвилі крізь структуру з 

низьким коефіцієнтом відбиття. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Івко С.В. Вплив магнітного поля та неоднорідності плазми на проходження р-

поляризованої хвилі крізь шарувату плазмову структуру. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2015. 

Дисертація присвячена теоретичному дослідженню впливу зовнішнього 

магнітного поля та неоднорідності просторового розподілу густини плазми на 

коефіцієнт прозорості двошарової плазмової структури для р-поляризованої 

електромагнітної хвилі. Розглянуто випадок, коли за проходження хвилі крізь 

структуру вздовж межі плазмових середовищ поширюється поверхнева хвиля (ПХ). 

Досліджено залежність коефіцієнта прозорості структури від хвильового вектора, 

товщини шарів плазми, величини зовнішнього магнітного поля. Знайдено умови, за 

яких досягається повна прозорість. Показано, що якщо шари плазми товсті, то одна з 

умов повної прозорості співпадає з дисперсійним рівнянням ПХ на межі двох 

напівобмежених магнітоактивних плазмових середовищ в геометрії Фойгта 

Знайдено діапазони частот, в яких існують ПХ з додатним та від’ємним хвильовими 
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числами. Досліджено залежність енергетичних характеристик ПХ від хвильового 

вектора та зовнішнього магнітного поля. 

Досліджено вплив неоднорідності густини плазми в шарах на прозорість 

двошарової структури для р-поляризованої хвилі. Отримано аналітичні вирази, що 

описують умови повної прозорості у випадку тонких шарів плазми, і коли 

діелектрична проникність мало змінювалася на глибині проникнення поля в плазму. 

Проведено числові розрахунки коефіцієнта відбиття для лінійних та 

косинусоподібних профілів густини плазми. 

Ключові слова: прозорість, р-поляризована електромагнітна хвиля, поверхнева 

хвиля, магнітоактивна плазма, неоднорідна плазма, шарувата структура 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ивко С.В. Влияние магнитного поля и неоднородности плазмы на прохождение 

р-поляризованой волны через слоистую плазменную структуру. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научного звания кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.08 – физика плазмы. – Харьковский национальный 

университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическому исследованию влияния внешнего 

магнитного поля и неоднородности пространственного распределения плотности 

плазмы на коэффициент прозрачности двухслойной плазменной структуры для р- 

поляризованной электромагнитной волны. Рассмотрен случай, когда при 

прохождении волны через структуру вдоль границы плазменных сред 

распространяется поверхностная волна (ПВ). Исследована зависимость 

коэффициента прозрачности структуры от волнового вектора, толщины слоев 

плазмы, величины внешнего магнитного поля. Получены условия, при которых 

достигается полная прозрачность. Показано, что если слои плазмы толстые, то одно 

из условий полной прозрачности совпадает с дисперсионным уравнением ПВ на 

границе двух полуограниченных магнитоактивных плазменных сред в геометрии 

Фойгта. Найдены диапазоны частот, в которых существуют ПВ с положительными и 

отрицательными волновыми числами. Исследована зависимость энергетических 

характеристик ПВ от волнового вектора и величины внешнего магнитного поля. 

Исследовано влияние неоднородности плотности плазмы в слоях на 

прозрачность двухслойной структуры для р-поляризованной волны. Получены 

выражения, которые описывают условия полной прозрачности в случае тонких 

слоев плазмы, и когда диэлектрическая проницаемость слабо менялась на глубине 

проникновения поля в плазму. Проведены численные расчеты коэффициента 

отражения для линейных и косинусоподобных профилей плотности плазмы. 

Ключевые слова: прозрачность, р-поляризованная электромагнитная волна, 

поверхностная волна, магнитоактивная плазма, неоднородная плазма, слоистая 

структура 
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A disertation in fulfillment of the requirements for the degree of Candidate in Physics 

and Mathematics, speciality 01.04.08 – plasma physics. – V.N. Karazin Kharkiv National 

University, Kharkiv, 2015. 

The thesis is devoted to theoretical study of effect of magnetic field and plasma 

density inhomogeneity on transparency coefficient of a two-layer plasma structure for a p-

polarized electromagnetic wave. The case when a surface wave propagates along plasma-

plasma interface is considered.  

The effect of external magnetic field was studied in the case when the wave vector 

was perpendicular to the external magnetic field (so called Voigt geometry). The p-

polarized electromagnetic wave was obliquely incident on two-layer structure composed 

of a layer of plasma with positive dielectric permittivity and a layer of plasma with 

negative permittivity. The analytical expressions for the transparency coefficient were 

obtained. It was found that normally opaque plasma layer with negative dielectric 

permittivity can be made absolutely transparent. The dependencies of transparency 

coefficient on the wave vector, the width of plasma layers, and the magnitude of an 

external magnetic field were studied. It was shown that one can control electromagnetic 

radiation transmitted through the plasma structure by changing the magnetic field. For 

instance, the structure, which is not totally transparent in the absence of a magnetic field, 

can become totally transparent for a certain magnitudes of magnetic field. The analytical 

expression that describes condition for total transparency was found. The cases of thick 

and thin layers were considered. It was shown that if the layers were thick, the condition 

for total transparency coincides with dispersion relation of surface waves on the interface 

of two half-bounded magnetoactive plasmas. The properties of the surface wave on the 

plasma-plasma interface were studied. The frequency ranges in which waves with positive 

and negative wave numbers exist were found. Expressions for energetic characteristics of 

the surface waves, viz.: Poynting vector, energy density, and energy velocity were 

obtained. Their dependency on wave vector and external magnetic field were studied. 

The effect of inhomogeneous distributions of electron density in the plasma layers on 

transmission of a p-polarized electromagnetic wave through a two-layer structure was 

studied. The expressions that describe conditions of total transparency in case of thin 

layers were obtained. It was found that the dependence of the transparency coefficient on 

the wave number is small, that is, transmission of waves with different wave lengths and 

small reflection coefficients through the thin plasma slabs is possible. The case of weak 

inhomogeneity was studied in approximation of geometrical optics. It was shown, that the 

effects of plasma inhomogeneity on transparency of the structure were more important 

when the slabs were thick, comparing to the case of thin layers. Analytical results were 

compared with the results obtained by numerical methods. Linear and cosine-like profiles 

of density inhomogeneity were used. The cases of thin and thick layers were considered. 

The cases when one of the layers or both layers were inhomogeneous were studied 

separately. 

Key words: transparency, p-polarized electromagnetic wave, surface wave, 

magnetoactive plasma, inhomogeneous plasma, layered structure  


