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КОЛЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПОГЛИНАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ

ПОТУЖНОСТІ В ГЕЛЕШНОВОМУ ДЖЕРЕЛІ ПЛАЗМИ

К. П. Шамрай

Collective mechanisms are theoretically analysed of the absorption of helicon waves excited by
current-carrying antennas in helicon plasmas: the linear surface and bulk mode conversion, and
wave irradiation. The conditions are discussed (ranges of magnetic field and plasma density,
plasma dimensions and antenna design) for that or another mechanism to be efficient:

Утворення і утримання плазми в геліконових джерелах в значній мірі
керується хвилями, що збуджуються як зовнішньою антеною, так і внаслідок
внутрішньої динаміки хвиль. Контролюючи хвильові спектри в плазмі джерела
можна сподіватися змінювати його параметри завдяки управлінню профілем і
інтенсивністю вкладання високочастотної потужності. Для цього необхідне
детальне знання механізмів поглинання хвиль в густій плазмі.

Як і в інших індукційних джерелах, ВЧ потужність передається в плазму
шляхом як індукційного, так і ємностного зв'язку із збуджуючою антеною.
Детальний механізм останнього досі не відомий, але він є визначальним лише при
відносно малих вкладах потужності і низьких густинах плазми [1]. При збільшенні
потужності відбувається скачкоподібний перехід розряду в режим з високою
густиною плазми, в якому вирішальне значення належить індукційному зв'язку з
антеною. При подальшому рості потужності в деяких системах може також
відбуватися перехід в режим з так званим хвильовим зв'язком [1].

Чисто індукційний зв'язок реалізується за умовою V-ja = 0, де j a - густина
струму антени, тобто при відсутності наведених на антені зарядів. В цьому режимі
антена ефективно збуджує лише електромагнітні геліконові хвилі [2]. Хоча в плазмі
геліконових джерел існують також квазіелектростатичні хвилі (Трайвелпіса-Гулда),
безпосередньо антеною вони не збуджуються.

Геліконові хвилі є дуже слабко загасаючими за рахунок всіх типів взаємодії
хвиля - частинка, таких як зіткнення, загасання Ландау та ін. [2] Поблизу антени
вони здатні віддавати енергію плазмі лише внаслідок конверсії в сильно загасаючі
електростатичні хвилі. В віддалених від антени областях поглинання потужності
відбувається за рахунок вузького спектру геліконових хвиль, що випромінюються
в спеціальних анти-резонансних умовах.

Поверхнева конверсія геліконових хвиль виникає на границі плазмового
стовпа з непровідною стінкою [2]. її причиною є поляризація края плазми в полі
геліконової хвилі, внаслідок чого генеруються електростатичні хвилі. В широкому
діапазоні умов цей механізм є найбільш вагомим, з ефективною частотою зіткнень
порядка електронної гірочастоти сой.
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Облємна конверсія геліконових хвиль виникає подібним способом внаслідок
надлишкової полярізації неоднорідої плазми. Походження цього механізму
загасання можна побачити з виразу для потужності, що витрачається геліконовими
(Н) токами на збудження Трайвелпіс-Гулдовських (TG) хвиль

А = JЕто-JHdV« !<|>TGVK/-)vH]dV*\§TGvH-VndV, (1)

де ми послідовно врахували електростатичність Трайвелпіс-Гулдовської хвилі і
нестискуваність геліконових рухів. З цього співвідношення видно, що об"ємна
конверсія може бути ефективною лише в разі сумірності довжин обох хвиль (при
помірних градієнтах густини), або в разі значних градієнтів густини. Частковим
випадком другої ситуації є край плазми, де конверсія особливо ефективна.
Відзначимо, що обидва механізми конверсії приводять до поглинання потужності в
наближеній до антени частині плазмового стовпа.

Геліконові хвилі з вузького інтервалу хвильових чисел, що знаходяться в
умовах анти-резонансу, тобто вільні від конверсії в електростатичні хвилі, можуть
випромінюватись у віддалену від антени частину плазмового стовпа. Характерне
хвильове число і ширина спектра цих хвиль [3]
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де є - заряд електрона, со - частота збудження, В - напруженість зовнішнього
магнітного поля, п - середня густина плазми, L, R - довжина і радіус плазмового
стовпа, v - частота електронних зіткнень. Ці хвилі поглинаються у віддаленій
плазмі за рахунок зіткнень, захоплення частинок, або параметричних нестійкостей
[4]. Профіль енерговкладу при цьому лікований біля осі плазмового стовпа.

Для аналізу ефективності збудження хвиль і поглинання потужності зручно
розкласти j a в ряд по поздовжніх хвильових числах, к. Цей ряд простягається від
деякого /стінне %IL до /fcmaxQc itld , де L ~ довжина плазми, a d - характерний розмір
елементів антени, і є дискретним з А/с ос %/L. Спектру струму відповідає деякий
спектр хвиль в плазмі, причому кожна мода є суперпозицією геліконової і
електростатичної хвиль. Виявляється, що різні ділянки хвильового /с-спектру
мають істотньо різні механізми взаємодії з плазмою.

Для хвильової моди з деяким фіксованим к існують два характерних
значення густини плазми

т cococW < nup=-^c»*N2 (3)
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де со - частота збудження, т - маса електрона, N - поздовжній показник
заломлення. Хвилі по різному збуджуються і загасають в залежності від
співвідношення між характерними густинами (3) і значеннями густини в центрі, по,
і на поверхні, ns, плазмового стовпа (для профілів звичайної форми по > ns).

Для коротких електромагнітних хвиль, таких що mow > по, плазма не
прозора. Вони збуджуються у вигляді поверхневих ТЕ-мод, що дуже слабко
загасають і тому не вносять вагомо в енергопоглинання поблизу антени. Ці хвилі
здатні випромінюватись і тим самим уносити частину потужності, вкладаючи її у
віддаленій частині плазмового стовпа. Але в реальних умовах експериментів ця
частина спектру малоістотна для поглинання потужності, тобто для формування
реальної частини імпедансу плазмового навантаження (опору), хоча вагомо
вносить в уявну частину (індуктанс).

Для хвиль з проміжними довжинами, n\Ow < по < пир, центральна частина
плазмового стовпа (при ns < niow), або весь стовп цілком (ns > n\Ow) прозорі для
геліконових хвиль, які ефективно збуджуються в цьому випадку. Ці хвилі добре
загасають за рахунок поверхневої конверсії, якщо тільки ns не є значно меншою
ніж «low. В протилежному випадку геліконова хвиля швидко перетворюється в
периферійній плазмі з густиною нижче відсічки в коливання типу поверхневої ТЕ-
моди, які слабо підлягають поверхневій конверсії. Ефективність загасання хвиль з
цього діапазону за рахунок об'ємної конверсії росте по мірі зростання поздовжньої
довжини хвилі, тому що відношення поперечних довжин хвиль гелікона і
елеКТрОСТаТИЧНОЇ ХВИЛІ Є ПО ПОрЯДКу ВеЛИЧИНИ ПО І Пир.

Частина спекру проміжних довжин, що задовільняє умовам анти-резонансу,
вільна від поверхневої конверсії. Ці моди можуть випромінюватись у віддалену
частину плазмового стовпа. Ефективність випромінення дуже висока для
спіральних антен, і значно нижча для прямих (Нагойського типу або азимутально
симетричних) [5,6]. В першому випадку більша частина потужності може
вкладатися в віддаленій від антени плазмі.

Довгі хвилі з діапазону по > пир ефективно конвертуються в електростатичні
на поверхні п(г) - пир. Але чисельні розрахунки показують, що ефективність
збудження цих хвиль не дуже висока [5,6].

Таким чином, картина поглинання потужності сильно залежить від спектру
антени і профілю густини, і може істотно варіюватися в умовах експериментів.

Література

[1] Ellingboe A. R. and Boswell R. W. (1996) Phys Plasmas 3, 2797.
[2] Shamrai K. P. and Taranov V. B. (1996) Plasma Sources Set Technol. 5, 474.
[3] Shamrai K. P., Pavlenko V. P., and Taranov V. B. (1997) Plasma Phys. Control. Fusion 39, 505
[4] Ахієзер О. L, Михайленко В. С , Степанов К. М. (1997) УФЖ 42, 990.
[5] D. Arnush and F. F. Chen (1997) Preprint UCLA PPG-1573.
[6] D. Arnush (1998) Private communication.

221


