АНОТАЦІЯ
Коливання плазмового шнуру z-пінчу в умовах ударної іонізації
пов’язані з періодичним формуванням згустків електрон-діркової плазми
(іонізаційних доменів) на периферії кристалу, які дрейфують до його центру.
Вхід такого домену в центральний плазмовий канал супроводжується
різким зростанням темпу квадратичної об’ємної рекомбінації, що призводить
до зростання напруги на зразку.
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зародження нового домену на його периферії, де темп рекомбінації носіїв
заряду нижче темпу їх рекомбінації.
Збудження коливань напруги з малим декрементом затухання у часі
потребує чіткого розділу у просторі зон ударної іонізації на квадратичної
рекомбінації.
Електрон – діркове розсіювання грає подвійну роль в динаміці пінчу. З
однієї сторони, зниження рухливості електронів в домені при його стисканні
на заключних стадіях формування розмиває границю між зонами генераціїрекомбінації. З другої – дає змогу накопичити в собі більше носіїв за рахунок
деякого збільшення загального часу дрейфу.
Затухання коливань помітно проявляється як при малих параметрах
електрон-діркового розсіювання, так і при більших за порогове значення. В
першому випадку домінує короткий час розвитку домена іонізації при чіткій
границі між зонами генерації-рекомбінації, у другому – розмиття цієї границі
як у просторі, так і у часі для чергового домену.
Ключові слова: z-пінчу, квадратна об’ємна рекомбінація, ударна
іонізація, електрон-діркове розсіювання, зони генерації-рекомбінації.

ABSTRACT
Fluctuations in plasma cord z-pinch in terms of impact ionization are
associated with the periodic formation of clusters of electron-hole
plasma(ionization domains) on the periphery of the crystal that drift to the
center. The entrance of such domain into the central plasma channel is
accompanied with the sharp growth of the rate of quadratic bulk recombination
which increases the voltage across the sample.
Along with the disappearance of carriers in the current channel impact
ionization around the chip is enhanced, leading to the launch of a new domain
on its periphery, where the rate of recombination charge is lower than the rate
of their generation. The excitation of voltage fluctuations with a small
decrement of time section requires clear space distribution of zones of impact
ionization on quadratic recombination.
Electron-hole scattering plays a dual role in the dynamics of pinch. On the
one hand, lower electron mobility in the domain during its compression in the
final stages of forming blurs the boundary between zones of generation and
recombination. On the other hand, it enables the domain to accumulate in it
more carriers due to a slight increase in the total time of drift.
Attenuation of fluctuations appears significantly both at low settings of
electron-hole scattering, and at higher than the threshold parameters. In the first
case, short time of development of domain ionization in the clear boundary
between the zones of generation-recombination dominates, in the second one –
there is blur of boundaries in space and time for another domain.
Keywords: z-pinch, square bulk recombination, impact ionization, the
electron – hole scattering zone, generation – recombination.
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