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Виконані раніше експериментальні дослідження просвіт-

лення .плазмових бар'єрів для електромагнітних хвиль за допо-

могою електронного пучка [1,2], механізм якого був запропо-

нований в теоретичній роботі [3], а саме дослідження еволю-

ції збуджених в електронному ПУЧКУ хвиль просторового заря-

ду (ХПЗ) вздовж траєкторії пучка в бар'єрі, виявили досить

СУТТЄВІ розбіжності між результатами експерименту та викона-

них в ЛІНІЙНОМУ наближенні теоретичних розрахунків, Перш за

все такий аксіальний РОЗПОДІЛ інтенсивності ХЯЗ, який був

одержаний за стандартною.інтерференційною методикою, в пев-

них умсвах виявився,на ВІДМІНУ ВІД теоретично розрахованого,

немонотонним ІРИС). Видно також, шс в зоні максимуму, що
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спостерігається між областями плазмового резонансу, інтерфе-

рограма ХПЗ "відривається" від РІВНЯ ОПОРНОГО сигналу, шо

вказує на ПОЯВУ В ХПЗ некогерент-і-и (Фазово нескорельованих)

складових
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.Немонотонність аксіального РОЗПОДІЛУ ХПЗ найбільш віро-
гідно ноже бути викликана трьома причинами, а сане: неліній-
ними процесами, спричиненими досягненням ХПЗ великої акплі- •
ТУДИ; утворенням Фазоєого Фокуса в модульованому електронно-
му ПУЧКУ [43 та втратою електронним ПУЧКОМ монохроматичнасті
внаслідок його взаємодії зі збудженими ним власними коливан-.
нями плазми.

Нами були проведені дослідження аксіального РОЗПОДІЛУ

інтенсивності ХПЗ в залежності від РІВНЯ МОДУЛЮЮЧОГО сигна-
лу. Вони виявили, по-перше, незмінність Форми цього розподі-
ЛУ і, по-друге, незмінність аксіальної локалізації спостере--
женого максимуму. Де дозволило зробити висновок ПРО те, шо
перші два вказані више ефекти в умовах наших-експериментів
не мали місця. Таким чином, невідповідності результатів екс-
перименту та теоретичних розрахунків МОЖУТЬ бути, на наш
погляд, пов'язані лише з деформацією енергетичного спектра
електронного пучка ПРИ збудженні ним власних коливань плазми.
Ці коливання дійсно реєструвалися в УСЬОМУ робочому діапазо-
ні параметрів пучково-плазмової системи і належали до ВЄРХНС-

гібрш; :./і дисперсійної вітки [15]. Вони, маючи більший за ХПЗ
інкрекент, досить швидко наростали і, досягши деякої величи-
ни, спадали, ПРИЧОМУ максимум їхньої інтенсивності передував
максимуму інтенсивності ХПЗ, Дослідження цих коливань за ін-
терференційною методикою, де як ОПОРНИЙ використовувався сиг-
нал, шо сприймався зондом, розташованим в максимумі їх інтен-
сивності, показали, so вони ІСНУЮТЬ у вигляді бїжучої хвилі
з довжиною h-tig/f , де Щ - швидкість електронів пучка..
і - частота коливань. Разом ? тин, -як і У випадку ХПЗ, в
області максимуму інтенсивності мав місце "відрив" інтерФе-
рограми від рівня ОПОРНОГО сигналу, тобто наявність в цій
області некогерентнкх складових власних коливань плазми.

Розподіли електронів пучка за енергіями на виході з
плазмового бар'єра показали досить СИЛЬНУ релаксацію елект-
ронного пучка: загальна втрата енергії пучком становила 10-
10'/., а максимальна втрата енергії електронами - 70-80Z. БУДЬ-

ЯКІ ЗМІНИ параметрів пучково-плазмової системи, шо викликали
більш інтенсивне збудження ПУЧКОМ власних коливань плазми
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і зменшення швидкості електронів пучка, збільшення його СТРУ-

Н У ) , призводили до більш сильної його релаксації. Оскільки
саме такі зміни призводять до збільшення інкремента ХПЗ, мож-
на ГОВОРИТИ ПРО досить велику обмежувальну роль власних коли-
вань плазми щодо процесу підсилений ХПЗ в надкритичнік плаз
мі і, як наслідок, шодо процесу просвітлення плазмових бар'є-
рів за досліджуваним механізмом.

Разом з дим, ряд одержаних результатів, таких як збере-
ження постійної довжини ХПЗ, яка відповідає початковій швид-
кості пучка з одного боку і з іншого - сильна релаксація ПУЧ
ка; поява некогеректних складових у ХПЗ та власних к о л і н ь
плазми, не знаходять пояснення в рамках уявлень ПРО стаціо-
нарний характер генерації останніх. ТОМУ на.чи були проведені
дослідження часових характеристик колективних процесів в сис
темі. Методика цих досліджень полягала в одночасній реєстра-
ції осцилограм сигналів з відеовиходу або виходу ДРУГОЇ ПРО-

МІЖНОЇ частоти застосованих селективних приймачів, а також
осцилограм СТРУНУ затримки в колі енергетичного аналізатора
електронів пучка. Осцилограми одержувались з застосуванням
одноразорої ро ГОРТКИ.

В результаті цих досліджень бупо виявлено, шо амплітуда
ХПЗ та власних коливань плазни не є стаціонарними величина-
ми, а енергетичний спектр електронів пучка стаціонарною
ФУНКЦІЄЮ. Власні коливання плазми генеруються у вигляд, ""аа-
лахів" з глибокою Uv 90У.) МОДУЛЯЦІЄЮ ЇХ інтенсивності, три-
валість яких хаотично змінюється в часі.

Щодо часових залежностей амплітуди низ, то до зони влас-
них доливань остання с майже стаціонарною, в той час як все-
редині цієї зони та за нею ь більшості випадків спостеріга-
ється така ж "спалзлова" МОДУЛЯ::

:
 я амплітуди ХПЗ. Разом з тим

спостерігалися ПРОМІЖКИ часу, коли навіть в зоні існування
власних коливань така МОДУЛЯЦІЯ була майже ВІДСУТНЯ.

Приблизно такий же "спалаховій" характер мали і часові
залежнності СТРУМУ затримки в колі* аналізатора швидкостей
електронів пучка.

Наведені результати, на наш погляд, добре пояснюють вка-
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зані више розбіжності ніж теоретичними та експериментальними
результатами, то були одержані за методиками, які дають усе-
реднення параметрі Б'хвиль по великому ПРОМІЖКУ часу.. Так,
наявність у ХїїЗ та власник коливань плазми некогерентник
складових пояснюється нестаціонарні сто генерації цих коли-
вань і викликаною нек хаотично» зміною швидкості «лектронів
пучка. З іншого и ю , те, шо ІСНУЮТЬ такі ПРОМІЖКИ часу, ко-
ди інтенсивність класних коливань плазми с малою і ПУЧОК
ПРОХОДИТЬ КРІЗЬ слазморий бар'єр майже "неуткодженим", ПРО-
являється в збереженні у ш досить інтенсивної когерентної
складової, то відповідає його початковій швидкості.

Таким чинок, встановлено, шо збуджувані електронним ПУЧ-
КОМ власні коливання плазми істотно впливають на еволюцію
хвиль ПРОСТОРОВОГО заряду в плазмовому бар'єрі і, як наслі-
док, на ефективність просвітлення плазмових бар'єрів за дос-
лїджуваккк механізм;:;-, ЬІДІГР^О'Ш СУТТЄВУ обмежувальну роль.
Очевидно, їхній вплив також кас бути СУТТЄВИМ В будь-яких
системах, де кас кісне проходження електронного пучка крізь
ПП.^МУ. ТОМУ такий вплив мас належним чином враховуватись як
Е .--•;•• стичних моделях, так і ПРИ інтерпретації експеримента-
льних результатів.

Робота виконувалася на замовлення ДКНТ України і Фінан-
сувалася ФФД України.
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