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Задача про поширення поверхневих циклотронних хвиль (ПЦХ) поперек
зовнішньою стаціонарного магнітного поля, вздовж межі плазми розв'язувалась з
використанням моделі иапівобмежена плазма-шар діелектрнка-металева стінка. Поля
ПЦХ описувались рівняннями Максвела, рух частинок плазми - кінетичним рівнянням
Власова. Дисперсійне рівняння ПЦХ у зазначеній структурі було отримано методом
Фур'є аналізу з використанням лінійних крайових умов для компонентів поля ПЦХ на
різних межах розподілу середовищ. Задачу було розв'язано у наближенні слабкої
просторової дисперсії плазми вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля (це
означає, що величина ларморівськмх радіусів частинок плазми значно менша за
характерігу відстань вздовж нормалі до межі плазми, на якій поле ПЦХ істотно
змінюється) та малих фазових швидкостей ПЦХ у порівнянні з швидкістю світла у
вакуумі.

Знайдено аналітичні вирази для залежності частоти ПЦХ від їх хвильового
числа у граничних випадках товстого та тонкого (у порівнянні з величиною
ларморівського радіуса) шару діелектрика, що відокремлює плазму від металевої
стінки. Зменшення товщини прошарку діелектрика призводить до погіршення умов
існування ПЦХ, частота їх стає дуже близькою до гармонік циклотронних частот, в
наслідок цього збільшується їх декремент загасання. Повний аналіз залежності
дисперсії ПЦХ від параметрів плазмової структури виконано за допомогою числових
розрахунків.

Параметричне збудження ПЦХ у хвилеводній структурі, що моделює
диверторцу камеру, також було досліджено. Нескінченну систему рівнянь для
тангенціальної компоненти електричного поля ПЦХ було отримано за допомогою
нелінійної крайової умови для тангенціальної компоненти магнітного поля ПЦХ на
поверхні плазми. Розрив тангенціальної компоненти магнітного поля ПЦХ означає
існування нелінійного поверхневого електричного струму на поверхні плазми, який
обумовлено впливом зовнішнього змінного електричного поля хвилі накачки. В
області малих амплітуд зовнішнього електричного поля накачки інкременти
параметричної нестійкості ПЦХ більші за інкременти об'ємних циклотронних хвиль.
Аналітичні дослідження показують, що величина інкрементів ПЦХ більша в області
коротких (у порівнянні з ларморівським радіусом заряджених частинок плазми) довжин
хвиль, ніж у області довгих хвиль. Інкременти ПЦХ залежать від поперечних (відносно
напрямку поширення ПЦХ) розмірів плазми. Числові дослідження було виконано у
випадку іонних ПЦХ. Також було досліджено вплив немонохроматичності
електричного поля накачки на розвиток параметричної нестійкості ПЦХ, користуючись
апроксимацією двох хвиль накачки з різними амплітудами та частотами.

Роботу виконано за підтримки ДФФД Міннауки України


