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Anotace 

V této práci se věnuji studiu okrajového plazmatu v tokamacích, klíčové oblasti na cestě ke 

komerční termojaderné fúzi. Studium okrajového plazmatu je zásadní, protože určuje interakci 

mezi horkým středem plazmatu a stěnou komory (řeší tepelné toky ale také eroze stěny). 

Porovnávám dvě metody měření elektronové teploty elektrickými sondami. Mým cílem je 

dokázat, že nová a inovativní metoda využívající kombinovanou ball-pen sondu a Langmuirovu 

sondu funguje stejně dobře, jako běžně využívaná a uznávaná rozmítaná Langmuirova sonda. 

Podařilo se ověřit, že kombinovaná metoda dává velmi dobré a spolehlivé výsledky, tudíž tuto 

metodu lze používat v praxi. Předloženou analýzu považuji za důležitou, neboť metoda 

s kombinovanou sondou je výrazně snazší a méně časově náročná. Navíc, díky tomu, že měří 

s větším časovým rozlišením, lze rozlišit například různé turbulentní struktury.  

Klíčová slova 

Termojaderná fúze; tokamak; okrajové plazma; elektronová teplota; elektrické sondy 

Annotation 

In this work I focus on the analysis of the tokamak edge plasma, a key area of interest on the 

path to commercial thermonuclear fusion. The study of the edge plasma is important because it 

dictates the interactions between the extremely hot plasma in the middle where all the fusion 

reactions occur and the vessel (it describes heat interactions and erosions of the vessel walls). I 

compare two methods of measuring the electron temperature using electric probes. My specific 

goal is to prove that the new and innovative combined method using a ball-pen probe and a 

Langmuir probe performs as well as the widely used swept Langmuir probe. I consider this 

analysis to be important because the combined probe method is much easier and less time 

consuming. Also, it measures with wider accruals, therefore it is possible to identify various 

turbulent structures. 

Keywords 

Thermonuclear fusion; tokamak; edge plasma; electron temperature; electric probes 
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1 ÚVOD 

Ve světě žije v současné době přes sedm miliard lidí a populace stále roste. S tím přichází i 

zvyšující se poptávka po energii. Stále ještě používaná fosilní paliva nejsou plně uspokojivým 

zdrojem energie pro budoucnost kvůli své neudržitelnosti a zátěži na životní prostředí. Stejně 

tak i rostoucí využití alternativních zdrojů energie má svá omezení. 

Jedním z možných řešení této situace je využití jaderné energie. Ve světě funguje již mnoho 

jaderných elektráren, ale velký počet lidí jim stále nedůvěřuje. Je pravda, že se se štěpením 

jádra pojí hned několik problémů – nebezpečí jaderné katastrofy (Černobyl, Fukušima), 

uskladnění vyhořelého paliva a jiné. Ve vesmíru ale existuje ještě jeden způsob, jak získat 

energii z jádra – termojaderná fúze (také označovaná jako syntéza). Tento proces je základem 

existence každé hvězdy. V tomto procesu se slučují jádra lehkých atomů do jader těžších prvků 

a tím se uvolňuje velké množství energie. 

Ve snaze přenést tento proces do zemských podmínek vzniklo již mnoho technologií jako 

inerciální udržení nebo otevřené systémy, mezi něž patří například magnetická zrcadla, ale 

zatím nejnadějnějším způsobem jsou uzavřené systémy s magnetickým udržením – tzv. 

tokamaky a stelarátory. (1) 

V České republice se nachází dva tokamaky, středně velký COMPASS a malý GOLEM, který 

se nachází v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Břehové ulici v Praze. 

Tento tokamak je unikátní tím, že je určený pro vzdělávání studentů. Právě zde provádím svůj 

výzkum. 

V této práci se věnuji výzkumu okrajového plazmatu v tokamaku pomocí elektrických sond. 

Okrajové plazma je v reaktoru prostředníkem mezi extrémně horkým plazmatem, kde probíhají 

jaderné reakce, a stěnou komory. Studium této části je klíčové, protože samotné plazma musí 

být dostatečně horké, aby v něm mohly probíhat jaderné reakce, ale na druhou stranu je důležité, 

aby nezahřívalo stěnu více, než dlouhodobě snese její materiál. Okrajové plazma tedy musí 

zajistit tepelnou izolaci mezi těmito dvěma oblastmi. Klíčovým ukazatelem, nakolik se tokamak 

tomuto cíli přibližuje, je měření teploty plazmatu v okrajovém plazmatu. Okrajové plazma je 

typicky již natolik chladné (stovky tisíc °C), že zde lze teplotu měřit elektrickými sondami. 

Ve své práci budu konkrétně měřit elektronovou teplotu pomocí dvou různých sondových 

metod. Běžně se k určení elektronové teploty používá rozmítaná Langmuirova sonda (18), ale 

tento proces je poměrně složitý a časově náročný po stránce vyhodnocení experimentálních dat. 

Na druhé straně stojí relativně nová metoda využívající kombinovanou Langmuirovu a ball-

pen sondu. (10) Mým cílem je zjistit, jak dobře tato druhá metoda funguje a zda, případně jak 

výrazně, se naměřené výsledky odlišují. Pokud by se kombinovaná metoda osvědčila, mohla 

by se začít více užívat a zjednodušit tak velice podstatnou analýzu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Plazma 

Plazma bývá označováno za čtvrté skupenství hmoty. Je charakterizováno dvěma kritérii – 

kvazineutralitou a kolektivním chováním. Kvazineutralita znamená, že i když je plazma tvořeno 

nabitými částicemi, v každé makroskopické oblasti je přítomno přibližně stejné množství 

kladného a záporného náboje, a tedy se navenek jeví jako neutrální. Kolektivní chování pak 

znamená, že ač je plazma tvořeno volnými částicemi, na vnější elektromagnetická pole reaguje 

jako celek. To je dáno tím, že částice plazmatu na sebe působí elektromagnetickými silami i na 

velkou vzdálenost. (2) 

Pro svou práci budu využívat vodíkové plazma, které je vytvářeno a udržováno v komoře 

tokamaku. 

2.1.1 Elektronová teplota 

Jeden z nejdůležitějších parametrů okrajového plazmatu a mé práce je elektronová teplota Te. 

Nelze vždy mluvit o teplotě plazmatu jako celku, jelikož elektrony a ionty mohou mít velice 

rozdílnou teplotu. To je způsobeno mnoha faktory. Některé formy ohřevu např. předávají 

energii primárně elektronům nebo iontům, a tím způsobují teplotní nerovnováhu v centrálním 

plazmatu. V oblasti otevřených silokřivek pak elektrony typicky ztrácejí energii rychleji než 

ionty, a proto bývají chladnější. Ač je pro dosažení fúze směrodatná iontová teplota, 

elektronovou teplotu lze snadněji měřit, a proto má v praxi výzkumu okraje plazmatu větší 

význam. Tyto oblasti jsou znázorněny na obrázku 1. 

Elektronová teplota se v oboru fyziky tokamaků udává v elektronvoltech. To je kinetická 

energie, kterou částice získá ve vakuu rozdílem potenciálu 1 V. Platí převodní vztah (3): 

1 eV = 1,602 ∗ 10−19 J 1. 

1 eV odpovídá zhruba teplotě 11 600 K. (2) V okrajovém plazmatu se teplota pohybuje v řádu 

jednotek, až stovek eV. Velmi přitom záleží na konkrétním tokamaku a místě, kde elektronovou 

teplotu měříme. 
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Obrázek 1: Schéma rozdělení plazmatu v tokamaku na horké jádro, okrajové plazma a stín limiteru (4) 

2.1.2 Potenciál plazmatu a Debyeova stínící vrstva 

V místě, kde vložíme do plazmatu vodivý předmět, se vytvoří takzvaná Debyeova stínící vrstva. 

Její tloušťka je několik Debyeových délek, přičemž Debyeova délka 𝜆𝐷 je 

𝜆𝐷 =  √
𝜀0𝑘𝑇𝑒

𝑒2𝑛𝑒
 , 2. 

kde 𝜀0 je permitivita vakua, k je Boltzmannova konstanta, Te je elektronová teplota, e je náboj 

elektronů a ne je lokální hustota plazmatu. Po vyřešení rovnice pro parametry okrajového 

plazmatu vyjde, že pro tokamaky je typická Debyeova délka 1 µm – 1 mm. (5) Pro tokamak 

GOLEM je tato délka asi 20 µm. (4) 

Ve vzdálenosti velikosti Debyeovy stínící vrstvy od předmětu převažují ionty. To je způsobeno 

tím, že z tohoto předmětu nemůže unikat náboj, je takzvaně plovoucí (elektricky izolován od 

referenční elektrody, kterou tvoří komora tokamaku). Na těleso dopadají ionty a elektrony, ale 

za daný časový úsek dopadne více elektronů díky jejich menší hmotnosti, a tím pádem i vyšší 

rychlosti. Tak se na předmětu vytvoří parciální záporný náboj a těleso odpuzuje další elektrony 

do určité vzdálenosti. Za touto vzdáleností je již obnovena kvazineutralita plazmatu. Stejný 

proces se děje i u stěn komory. (4) Tento jev ukazuje obrázek 2. 

Potenciál plazmatu je definován jako napětí, na které musíme nabít dané těleso, aby vymizela 

Debyeova stínící vrstva. Potenciál plazmatu se označuje ɸ a udává se ve voltech. Graficky je 

znázorněn na obrázku 3. 
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                          Obrázek 2: Debyeova stínící vrstva (4)                   Obrázek 3: Potenciál plazmatu (4) 

2.1.3 Plazma v magnetickém poli 

Běžně se volné nabité částice v plazmatu pohybují chaoticky, ale v magnetickém poli se začnou 

pohybovat ve spirále okolo magnetických siločar, jak je vidět na obrázku 4. Poloměr spirály rL 

je úměrný rychlosti nabité částice ve směru kolmém k magnetické siločáře v⟂, a je nepřímo 

úměrný velikosti magnetického pole B: 

𝑟𝐿 =
𝑚v⟂

𝑞𝐵
 , 3. 

kde m je hmota nabité částice a q její náboj. Tato důležitá veličina se nazývá Larmorův poloměr. 

Je zřejmé, že Larmorův poloměr je mnohem menší pro elektrony než pro ionty, neboť hmota 

elektronů je mnohonásobně menší než hmota kladně nabitých iontů. Tento fakt je následně 

velmi důležitý pro konstrukci ball-pen sondy. 

 

 

Obrázek 4: Plazma v magnetickém poli (4) 

2.2 Tokamaky 

Tokamak je experimentální zařízení, jehož název pochází z ruštiny: toroidalnya kamera 

s magnitnymi katushkami, což v překladu znamená toroidální komora s magnetickými cívkami. 

Na výzkum s těmito zařízeními začali pracovat Jevgeněvič Tamm a Andrej Sacharov, kteří 

navázali na práci Olega Alexandroviče Lavrentěva, v SSSR v roce 1951. V roce 1958 byl 

postaven první tokamak pojmenovaný MTR (magnetický termojaderný reaktor). (1) 
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Jedná se o uzavřené toroidální zařízení s magnetickým udržením plazmatu. Základem 

konstrukce je vakuová toroidální komora, nejčastěji vyrobená z oceli.  

Tokamak funguje jako velký transformátor – okolo komory je transformátorové jádro, 

v případě tokamaku GOLEM železné. Primární vinutí vytváří vnitřní cívka poloidálního pole a 

sekundární vinutí tvoří samotný prstenec plazmatu. Generuje se tak proud plazmatem, který 

plazma zároveň ohřívá a vytváří poloidální magnetické pole. 

Komoru dále obklopují cívky, které generují toroidální magnetické pole. Toroidální a 

poloidální pole se skládají do magnetického pole se siločárami ve tvaru šroubovice, které 

zajišťuje největší možnou stabilitu. (2) 

Veškeré zmíněné součásti tokamaku jsou znázorněny na obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Schéma tokamaku (6) 

2.2.1 Tokamak GOLEM 

GOLEM je nejstarší stále funkční tokamak na světě. Mezi lety 1958 a 1976 byl sestaven 

v ústavu I. V. Kurčatova pod názvem TM 1. V letech 1977 až 2007 byl umístěn v Ústavu fyziky 

plazmatu AV ČR Praha pod názvem CASTOR. Od roku 2009 se nachází na FJFI ČVUT a byl 

pojmenován GOLEM. (7) 

V tabulce 1 jsou zaneseny důležité parametry tokamaku GOLEM.      
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Hlavní poloměr komory R0 = 0,4 m 

Vedlejší poloměr komory r0 = 0,1 m 

Poloměr plazmatu a ≈ 0,085 m 

Délka výboje t < 25 ms 

Toroidální magnetické pole Bt < 0,5 T 

Proud plazmatem Ip < 8 kA 

Elektronová hustota ne ≈ 0,2 – 3 * 1019 m-3 

Teplota iontů Ti < 50 eV 

Teplota elektronů Te < 100 eV 

Pracovní plyny H, He 

   

Tabulka 1: Základní parametry tokamaku GOLEM (7) 

2.2.2 Průběh výboje 

Před každým výbojem je velmi důležité vyčistit vnitřní povrch komory od nežádoucích příměsí. 

To lze udělat dvěma způsoby: 

1. Vypékáním komory na 200 – 220° C po dobu několika desítek minut. Následně se 

molekuly příměsí desorbují z povrchu komory a jsou odčerpávány vakuovým 

systémem. 

2. Čištěním pomocí doutnavého výboje – klasickým výbojem ve zředěném plynu za 

vysokého tlaku bez použití magnetického pole. V komoře tokamaku je umístěna 

elektroda, na níž se přiloží kladné napětí cca +1000 V vůči komoře. Stane se tak 

anodou. Mezi ní a komorou se vytvoří nízkoteplotní plazma, jehož ionty se urychlují 

směrem ke katodě – stěně. Stěna komory je bombardována kladnými ionty, čímž se 

odstraní molekuly nečistot. Doutnavý výboj trvá obvykle 12 – 20 minut. (2) 

Na vytvoření proudu plazmatem a toroidálního magnetického pole spotřebuje tokamak 

nárazově velké množství elektrické energie. Na tokamaku GOLEM tuto energii dodávají 

kondenzátory. Před výbojem se nabijí na určité napětí a to poté udává velikost proudu 

plazmatem a toroidálního magnetického pole. Inženýrské schéma tokamaku GOLEM je 

znázorněno na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Inženýrské schéma tokamaku GOLEM (8) 

UB je napětí na kondenzátorových bateriích pro toroidální magnetické pole, TB je čas sepnutí 

pro tyto baterie, UCD je napětí na kondenzátory primárního vinutí transformátoru a TCD je 

zpoždění mezi sepnutím tyristoru toroidálního magnetického pole a tyristoru pro primární 

vinutí. 

Tokamak GOLEM se ovládá dálkově pomocí takzvaného Control room, kde se nastaví všechny 

potřebné parametry – typ a tlak pracovního plynu, předionizace, napětí na kondenzátorových 

bateriích a zpoždění mezi sepnutím tyristoru. Nebo se dá ovládat přes příkazovou řádku v 

programu PuTTY, což umožňuje nastavit některé parametry navíc. 

Průběh výboje - postup: 

1. Komora tokamaku se vyčerpá pomocí rotační vývěvy a dvou turbomolekulárních 

vývěv na tlak < 1 mPa. 

2. Zadají se požadované parametry výboje, napětí na kondenzátorových bateriích pro 

napájení vinutí pro toroidální magnetické pole (UB = 800-1300 V) a napětí pro 

napájení primárního vinutí transformátoru (UCD =300 – 600 V). Zvolí se časové 

zpoždění mezi sepnutím kondenzátorových baterií (TCD= 0 - 10 ms). 

3. Nastaví se požadovaný tlak pracovního plynu (pro vodík je optimální tlak 6-20 

mPa). 

4. Poté se do komory napustí pracovní plyn. 

5. Začnou se nabíjet kondenzátory – zdroje energie pro cívky toroidálního 

magnetického pole a proudu v primárním vinutí transformátoru. 

6. Sepne se žhavení předionizační trysky a přiloží se na ni požadované napětí. 

7. V čase t = 0 se sepne systém sběru experimentálních dat. 

8. V čase t = 5 ms se kondenzátorová baterie pro toroidální magnetické pole začne 

vybíjet do cívek. 

9. V čase t = 5 + TCD se kondenzátorová baterie začne vybíjet do primárního vinutí 

transformátoru. Tím se v komoře indukuje toroidální elektrické pole. 

10. Elektrony generované před ionizační tryskou se tímto polem urychlují a pohybují se 

podél kruhových magnetických siločar. 
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11. Dochází k ionizaci pracovního plynu nárazy vysokoenergetických elektronů. Při 

každé úspěšné ionizaci vznikne další elektron, který může ionizovat další neutrální 

částici. 

12. Za dobu řádově 2-3 ms se v komoře vytvoří prstenec plně ionizovaného plazmatu, 

který je ohříván průchodem proudu. 

Obrázek 7 ukazuje vývoj makroskopických veličin v průběhu typického výboje. První graf 

vykresluje napětí na závit neboli napětí indukované ve sloupci plazmatu. V druhém grafu je 

zanesen vývoj toroidálního magnetického pole. Poslední část ukazuje proud, který prochází 

komorou, modrou barvou a oranžovou barvou proud, který prochází plazmatem.  

 

 

Obrázek 7: Časový vývoj makroskopických parametrů plazmatu, výboj #35788 (17) 

2.3 Sondová měření 

2.3.1 Volt-ampérová charakteristika 

Volt-ampérová charakteristika, zkráceně také V-A charakteristika, vyjadřuje závislost 

sondového proudu na přiloženém napětí. Podle toho, na jaký potenciál sondu nabijeme, bude 

odpuzovat elektrony a přitahovat ionty, nebo naopak. Proud nabitých částic dopadajících na 

sondu (na obrázku 8 černě) je součtem elektronového a iontového proudu. Oba tyto proudy 

závisí na mobilitě částic plazmatu, tedy na jejich teplotě. Tvar V-A charakteristiky se proto s 

elektronovou a iontovou teplotou mění a z jeho tvaru je lze zpětně dopočítat. 
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Obrázek 8: Ideální V-A charakteristika (4) 

V-A charakteristika se dá experimentálně změřit dvěma způsoby: metodou výstřel od výstřelu 

nebo tzv. rozmítáním. Metoda výstřel od výstřelu využívá reprodukovatelnosti tokamakových 

výbojů. V ní se vytvoří série výbojů se stejnými parametry, jen sondové napětí je pro každý 

výstřel jiné. Každý výstřel tak odpovídá jednomu bodu V-A charakteristiky a lze takto sledovat 

i její časový vývoj. Rozmítání na druhou představuje rychlou změnu sondového napětí 

v průběhu jediného výboje. Za jeden výboj se změří několik V-A charakteristik. Předpokládá 

se, že se v jejich rámci parametry plazmatu příliš nemění. Ve své práci se budu detailně věnovat 

právě rozmítané sondě. Základní princip je nicméně pro obě metody stejný – proměří se napětí 

od vysokých záporných hodnot až ke kladným hodnotám. Zároveň se měří proud na sondu a 

následně se pracuje s touto závislostí.  

Při záporném napětí se na sondu přitahují ionty (dá se tak měřit iontový nasycený proud) a při 

kladných hodnotách napětí se na sondu přitahují elektrony. Elektronový nasycený proud se ale 

většinou neměří, protože by mohlo dojít k poškození sondy a data by kvůli šumu byla 

nepoužitelná pro další zpracování.  

Důležitým bodem ve V-A charakteristice je takzvané plovoucí napětí Vf. To je hodnota napětí, 

při kterém sonda neměří žádný proud, neboli proud iontů a elektronů na sondu je vyrovnaný. 

(2) Právě na tento potenciál se nabije plovoucí sonda. Hodnota plovoucího napětí závisí na 

přístupnosti elektronů a iontů k sondě, a tedy závisí na její konstrukci. Toho se využívá při 

měření kombinovanou ball-pen a Langmuirovou sondou. 

2.3.1.1 Fitování volt-ampérových charakteristik  

K extrahování elektronové teploty z tvaru V-A charakteristiky je třeba závislost proudu na 

napětí takzvaně nafitovat. K tomu se používá vztah zvaný tříparametrový fit, který vychází 

z teorie Langmuirovy sondy:  

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 = 𝐼𝑠𝑎𝑡 (1 − 𝑒
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒−𝑉𝑓

𝑇𝑒 ) 4. 
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Iprobe je měřený sondový proud, Isat je nasycený iontový proud, e je Eulerovo číslo, Uprobe je 

sondové napětí, Vf je plovoucí napětí a Te je elektronová teplota. 

Tato exponenciální funkce dobře popisuje iontovou větev V-A charakteristiky, tedy oblast od 

velmi záporných napětí až přibližně k plovoucímu potenciálu v případě, že je iontový proud po 

saturaci konstantní. Nafitovat experimentální data v této oblasti znamená proložit je funkcí tří 

parametrového fitu. Tak získám parametry této rovnice – elektronovou teplotu, plovoucí 

potenciál a iontový nasycený proud. (2) 

Tato rovnice ovšem předpokládá, že poté, co se iontový proud saturuje, už dále neroste. Tato 

podmínka ale není splněna vždy. K fitování volt-ampérových charakteristik se také používá 

čtyřparametrový fit, daný rovnicí 5. Ten naopak bere v potaz lineární pokles iontového 

nasyceného proudu v důsledku expanze stěnové vrstvy spojené se záporným napětím na sondě. 

(19) Rozhodnutí, který fit použít, závisí na datech a podrobněji se mu budu věnovat 

v experimentální části této práce. 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 =  𝐼𝑠𝑎𝑡 ∗ (1 − 𝑑 ∗
𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 − 𝑉𝑓

𝑇𝑒
) ∗ (1 − 𝑒

𝑈𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒−𝑉𝑓

𝑇𝑒 ) 5. 

Zde d je směrnice přímky lineární části – bere v potaz lineární pokles iontové větve se 

zvyšujícím se napětím. Z mých měření vychází, že se hodnota d pohybuje v rozmezí ± 0,5. 

2.3.2 Langmuirova sonda 

Langmuirova sonda, zkráceně LP (Langmuir Probe), je nejjednodušší elektrická sonda. Jedná 

se o vodič vložený do plazmatu, na který dopadají ionty a elektrony. Může mít různý tvar 

o celkové ploše S. Tato plocha je většinou malá, aby co nejméně ovlivnila plazma.  

Při měření rozmítanou metodou se na sondu přikládá napětí Uprobe vůči referenční elektrodě, 

komoře tokamaku. Během výboje se měří sondový proud. Z těchto dat následně sestrojíme V-

A charakteristiku. 

Pro kombinovanou metodu je Langmuirova sonda plovoucí a využívá se k měření plovoucího 

potenciálu (2). Ve vodíkovém plazmatu je plovoucí potenciál Langmuirovy dán vzorcem (9) 

𝑉𝑓
𝐿𝑃 =  ɸ − 2,8𝑇𝑒 6. 
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Obrázek 9 zachycuje zapojení Langmuirovy sondy v plovoucím režimu. 

    

Obrázek 9: Zapojení plovoucí Langmuirovy sondy (vlevo), (4) 

Obrázek 10: Zapojení rozmítané Langmuirovy sondy (vpravo), (14) 

Na obrázku 10 je vidět uspořádání pro měření s rozmítanou Langmuirovou sondou. 

Osciloskopem (Function generator) se generovalo napětí okolo 2,5 V ve tvaru pily. Následně 

se 10x zesilovalo zesilovačem KEPCO a přivádělo se na sondu přes odpor RM = 47 Ω. Sondový 

proud se určuje ze spádu napětí na odporu RM. Při výboji budou nabité částice v plazmatu 

sloužit jako vodič, tudíž uzavřou elektrický obvod od sondy ke komoře tokamaku. 

Data se shromažďují pomocí systému Tektronix 5 Series MSO. Na kanálu 2 se zaznamenává 

výstup z frekvenčního generátoru (Function generator). Na kanálu 3 je napětí zesílené 

zesilovačem (Kepco tip). A nakonec, na kanálu 4 je napětí přiložené na sondu (Probe tip). Pro 

další zpracování se používají data uložená pod názvem U_bias.csv, která jsou rovna rozdílu 

Kepco tip a Probe tip. 

Proud na sondu se tedy vypočítá jako 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒 =

𝑈_𝑏𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑀
 7. 

Následně načtu naměřená data z databáze a zpracuji je podle postupu popsaném v kapitolách 

2.3.1.1., 2.3.4. a 3.2.1. 

2.3.3 Ball-pen sonda 

Ball-pen sonda, zkráceně BPP (ball-pen probe), je o poznání novější typ elektrické sondy 

představené Jiřím Adámkem (12). Vychází z Langmuirovy sondy, avšak má velice odlišnou 

konstrukci. Kolektor nabitých částic je zanořený do trubice z dielektrického materiálu, 
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například nitridu boritého. Trubice je zde z důvodu fyzického odstínění elektronů, protože 

elektrony mají menší Larmorův poloměr, tudíž je pro ně těžší dopadnout na kolektor. (2) Z toho 

důvodu je oproti standardní Langmuirově sondě upraven poměr elektronového a iontového 

proudu, a tudíž je jiné i plovoucí napětí ball-pen sondy (9): 

𝑉𝑓
𝐵𝑃𝑃 =  ɸ − 0,6𝑇𝑒 8. 

Konstrukce ball-pen sondy je zakreslena na následujícím obrázku. Pro sondu používanou 

v tomto experimentu je hloubka kolektoru h = 2,3 mm. Je možné, že tato hloubka má také vliv 

na výsledky.  

 

Obrázek 11: Schéma ball-pen sondy (11) 

Sonda byla vyvinuta za účelem měření potenciálu plazmatu. Neměří ho sice přímo, ale její 

plovoucí napětí k němu má mnohem blíže než plovoucí napětí Langmuirovy sondy, které se 

k aproximaci ɸ taky někdy používá. Kombinací měření ball-pen a Langmuirovy sondy lze 

taktéž měřit elektronovou teplotu, viz kapitola 2.3.5. 

2.3.4 Měření elektronové teploty pomocí rozmítané Langmuirovy sondy 

Rozmítání sondy je nejstarší, ale stále nejčastěji využívaný postup měření elektronové teploty. 

V této metodě se v průběhu výboje mění napětí na sondu od vysokých záporných hodnot až 

k menším kladným hodnotám (-100V – 20V). Napětí je měněno frekvenčním generátorem 

generujícím napětí ve tvaru sinu nebo pily. Jeho rozsah je zvolen tak, aby pokryl pouze iontovou 

větev V-A charakteristiky. 

Při zpracování dat se sondový signál rozděluje na jednotlivé půlperiody – jedna cesta od 

záporného napětí ke kladnému nebo naopak vytvoří jednu volt-ampérovou charakteristiku. Tu 

následně nafitujeme pomocí postupu popsaného výše a získám tak elektronovou teplotu, 

plovoucí napětí a iontový nasycený proud pro danou periodu. Pro zlepšení přesnosti fitu lze 

rovněž fitovat několik V-A charakteristik dohromady, jak také ukáži. 
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Pokud zopakujeme stejný postup pro všechny půlperiody, dostaneme vývoj těchto parametrů 

v čase pro celý výboj. (2) 

2.3.5 Měření elektronové teploty pomocí kombinované Langmuirovy a ball-pen 

sondy 

Druhá, novější a ještě ne tolik ověřená metoda byla vytvořena Jiřím Adámkem okolo roku 2004. 

(10) Ta využívá kombinované ball-pen a Langmuirovy sondy, přičemž obě jsou plovoucí 

(izolované od referenční elektrody). Rozdíl jejich plovoucích potenciálů je úměrný elektronové 

teplotě 

𝑇𝑒 =
𝑉𝑓

𝐵𝑃𝑃−𝑉𝑓
𝐿𝑃

𝛼
, 9. 

kde α je takzvaná kalibrační konstanta, která je pro vodíkové plazma v tokamaku GOLEM 𝛼 =

2,5 ± 0,7. Pro tuto práci budu používat doporučenou střední hodnotu 2,5. (2) Existují 

domněnky, že kalibrační konstanta je závislá na magnetickém poli. Kvůli malým hodnotám 

magnetického pole na tokamaku GOLEM však toto nebylo možné dokázat ani vyvrátit. Proto 

v této práci používám střední hodnotu, ale zároveň ukazuji, jak jsou výsledky této metody na 

nejistotě kalibrační konstanty závislé. 

Do tokamaku vložíme sondovou hlavici osazenou Langmuirovou a ball-pen sondou, jak je 

znázorněno na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Kombinovaná sondová hlavice (2)   

Jak jsem již zmínila výše, obě sondy jsou v plovoucím režimu. Dále jsou sondy připojené do 

osciloskopu Tektronix 5 Series MSO, který sbírá data. Tento osciloskop má dostatečné rozpětí 

měřeného napětí, tudíž není nutné přidávat žádný dělič napětí. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Základní diagnostiky na tokamaku GOLEM 

Na tokamaku GOLEM je k dispozici několik základních diagnostik, které umožňují sledovat 

makroskopické parametry plazmatu pro každý výboj. První takovou diagnostikou je vodič 

obtočený kolem komory v toroidálním směru. Slouží k měření napětí na závit Ul. 

Další je cívka umístěná na komoře tokamaku v toroidálním směru, která měří časovou změnu 

toroidálního magnetického pole 
𝑑𝐵𝑡

𝑑𝑡
. 

Následující diagnostikou je Rogowského cívka, která sleduje časovou změnu poloidálního 

magnetického pole 
𝑑𝐵𝑝

𝑑𝑡
. Jde o složitější diagnostiku, protože poloidální pole je zároveň 

indukované proudem plazmatem a proudem procházejícím komorou. Proud komorou se ovšem 

dá vypočítat pomocí napětí na závit a odporu komory. Ve výsledku tak získáme právě proud 

plazmatem. 

Poslední diagnostikou je fotodioda s 𝐻𝛼 filtrem. Ta slouží k měření intenzity záření 𝐻𝛼 

spektrální čáry, která převažuje ve vodíkovém spektru. (13) 

Všechny zmíněné diagnostiky jsou znázorněné na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Základní diagnostiky tokamaku GOLEM (13) 

Všechna naměřená data se ukládají do tzv. databáze výstřelů a jsou rozdělena do kategorií. Tato 

stránka je dostupná na URL adrese http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/0/ . Veškerá data jsou uložena 

pod svým identifikátorem ve formátu csv (Coma-Separated Value). Přes tuto stránku je mohu 

načíst pro další zpracování. 

3.2 Metodika zpracování dat 

Data z obou metod budu zpracovávat pomocí programovacího jazyku Python. Konkrétně 

používám program Jupyter notebook.   

http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/0/
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3.2.1 Zpracovávání dat z rozmítané Langmuirovy sondy 

Nejdříve načtu všechna potřebná data a pomocí vzorce 8. spočtu sondový proud. Ten však nelze 

rovnou použít ve V-A charakteristice, neboť obsahuje značný příspěvek parazitického 

kapacitního proudu. (15) Ve vysokých rozmítacích frekvencích se kabely elektroniky sondy 

chovají jako kondenzátory a způsobují oscilaci proudu. Frekvence této oscilace je stejná jako 

frekvence rozmítacího napětí, pouze je vůči němu fázově posunuta. Čím vyšší frekvence je, tím 

vyšší je i amplituda kapacitního proudu. Při frekvencích používaných zde (5 kHz) již 

parazitický proud tvoří podstatnou složku celkového proudu a významně zkresluje V-A 

charakteristiku sondy. Je tedy potřeba stanovit jeho časový průběh a od sondových dat ho 

odečíst. To je ilustrováno na následujících obrázcích 14 a 15 z výboje #35788 (rozmítací 

frekvence zde byla 5 kHz). 

 

Obrázek 14: Časový vývoj sondového proudu s kapacitním proudem, #35788 (vlevo) 

Obrázek 15: Časový vývoj sondového proudu bez kapacitního proudu, #35788 (vpravo) 

 

Obrázek 16: V-A charakteristika bez odstraněného kapacitního proudu, #35788 (vlevo) 

Obrázek 17: V-A charakteristika s odstraněným kapacitního proudu, #34788 (vpravo) 

Při stanovení parazitického proudu využíváme toho, že je nezávislý na existenci plazmatu, 

pouze na rozmítacím napětí. Před výbojem, kdy je proud dopadající na rozmítanou sondu 

nulový, je celkový proud měřený systémem sběru dat rovný právě parazitickému proudu. V této 
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oblasti je proud zaznamenán, souvisle „naklonován“ a nakonec odečten od celkového proudu. 

Tím získáme čistě proud ze sondy. 

Nyní již mohu vykreslit volt-ampérovou charakteristiku, například pro první periodu, a 

následně ji nafitovat. To dělá automaticky Python podle tří- nebo čtyřparametrového fitu 

(rovnice 4. a 5.). Následně mohu vypsat parametry plazmatu pro danou periodu – elektronovou 

teplotu, iontový nasycený proud a plovoucí potenciál, případně sklon V-A charakteristiky 

v oblasti iontově nasyceného proudu. 

Obrázky 14 a 15 ukazují, jak parazitický signál ovlivňuje data. Obrázek 17 ukazuje příklad 

nafitované volt-ampérové charakteristiky pro první periodu. Pro tento fit jsou parametry 

plazmatu Isat = 1,1 +- 0,0 mA, Vf = 5,8 +- 0,8 V a Te = 7,3 +- 1,1 eV (tříparametrový fit). 

Naopak výsledky bez odstraněného parazitního signálu z obrázku 16 jsou Isat = 1,4 +- 0,2 mA, 

Vf = -20,0 +- 2,2 V a Te = 40,3 +- 10,8 eV. Je nerealistické, abychom sondou na 90 mm na 

tokamaku GOLEM naměřili elektronovou teplotu 40 eV. Z toho plyne, že je velmi důležité 

odstranit parazitický proud. 

Bohužel, pokud data nejsou ideální, automatické fitování může selhat. To se stalo například ve 

výboji #35806 pro V-A charakteristiku v čase 7,050 ms – 7,7225 ms, jak ukazuje obrázek 18. 

Fit očividně neodpovídá naměřeným datům a hodnoty, které dává, jsou také nesmyslné 

(například Te = -31 378 281 eV). Důvodem jsou v tomto případě fluktuace v pravé části V-A 

charakteristiky. Proto se V-A charakteristika před fitováním musí oříznout a kvalita fitu ideálně 

zkontrolovat ručně. V této práci jsem na oříznutí V-A charakteristiky používala kritérium, že 

hodnoty proudu nižší než -2Isat se k fitu nepoužívají. Toto kritérium v případě V-A 

charakteristiky znázorněné na obrázku 18 odstraní část dat s fluktuacemi a poskytne lepší 

výsledky fitu. 

 

Obrázek 18: Příklad selhání automatického fitu 

Posledním krokem je nafitovat volt-ampérové charakteristiky pro celý výboj a nakonec 

vykreslit získanou elektronovou teplotu v čase. 
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3.2.2 Zpracovávání dat z kombinované metody 

Plovoucí napětí Langmuirovy a ball-pen sondy rovněž obsahují nežádoucí příměsi. Zde však 

má parazitický signál charakteristiku konstanty, tzv. offsetu, který můžeme stanovat prostým 

průměrem měřeného napětí před výbojem. Následně tuto konstantu odečtu od obou plovoucích 

napětí.  

Na obrázku 19 je znázorněn časový vývoj obou plovoucích napětí pro výstřel #32796. Je jasně 

vidět, že plovoucí napětí ball-pen sondy je větší než plovoucí napětí Langmuirovy sondy. 

V tomto výboji se tyristor pro primární vinutí sepnul ve 4. ms a samotné plazma prorazilo v 5. 

ms. Sonda byla na 80 mm od středu komory. 

 

Obrázek 19: Časový vývoj plovoucích napětí ball-pen a Langmuirovy sondy, výstřel #32796 

Další zpracování dat pro tuto metodu je velmi jednoduché. Načtené signály odečtu a vydělím 

podle rovnice 7. Tak získám elektronovou teplotu, jejíž vývoj v čase výboje vykreslím do grafu. 

Obrázek 20 znázorňuje výsledek této operace pro výstřel #32796. 

 

Obrázek 20: Časový vývoj elektronové teploty měřené kombinovanou metodou, #32796 

Je sice vidět, že v tomto výboji se maximální elektronová teplota pohybuje okolo 10 eV, což 

odpovídá asi 100 000 °C, ale sonda se neroztaví. Plazma je sice extrémně horké, ale je také 

velmi řídké (hustota plazmatu v tokamacích se pohybuje okolo 1017 – 1020 m-3, což je asi 

milionkrát menší hustota než hustota plynu za normálních podmínek (4)) a existuje jen velice 

krátkou dobu.  
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Je očividné, že tato metoda je výrazně méně časově náročná a nepojí se s ní tolik nejasností 

(kdy použít který fit, selhání automatického fitu atd.), proto pokud její výsledky budou 

uspokojivé, mohla by do budoucnosti usnadnit a zefektivnit toto klíčové měření. Kromě 

jednoduššího zpracování dat nabízí také mnohem vyšší časové rozlišení, které umožňuje např. 

měření fluktuací plazmatu způsobené turbulencemi. 

3.3 Zpracovávané výstřely 

Pro tuto práci jsem provedla dva radiální skeny elektronové teploty, jeden pro každou metodu. 

Začínala jsem se sondami na poloměru r = 90 mm (vzdálenost od středu komory) a postupovala 

až do r = 55 mm po 5 mm. Hlouběji jsem sondy nezasouvala, protože jednak ovlivňují plazma 

a jednak by se mohly poškodit. 

Tabulka 2 ukazuje zvolené parametry plazmatu stejné pro všechny výboje.  

UB [V] 1200 

TB [ms] 1 

UCD [V] 450 

TCD [ms] 2 

p [mPa] 16 

 

Tabulka 2: Parametry výstřelů zpracovávaných v této práci 

UB je napětí na kondenzátorových bateriích pro magnetické pole, TB je čas sepnutí pro tyto 

baterie, UCD je napětí na kondenzátorových bateriích pro primární vinutí,  TCD je čas sepnutí 

jejich tyristoru a p je tlak pracovního plynu (vodíku). 

Jak jsem již zmínila, měřila jsem radiální sken od poloměru 90 mm. Pro každý poloměr jsem 

nejdříve proměřila obě metody a až poté jsem sondu posunula. Tento způsob zajistí, že pro obě 

metody je stejné plazma. Tabulka 3 shrnuje provedené výboje.  

Rozmítaná Langmuirova sonda Kombinovaná metoda 

Výboj # poloměr [mm] Výboj # poloměr [mm] 

35788 90 35790 90 

35792 85 35791 85 

35794 80 35795 80 

35797 75 35796 75 

35798 70 35799 70 

35801 65 35800 65 

35802 60 35804 60 

35806 55 35805 55 
 

Tabulka 3: Seznam provedených výbojů 
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3.4 Naměřené výsledky 

Získaná data je možné vizualizovat dvěma způsoby: v podobě radiálního profilu a v podobě 

časového vývoje. Radiální profil je závislost veličiny na vzdálenosti od středu komory r a kreslí 

se do něj data nasbíraná v řadě výstřelů (různé pozice sondy) v přibližně stejný čas. Oproti tomu 

časový vývoj teploty ukazuje data nasbíraná pouze v jednom výstřelu (na jedné radiální pozici 

sondy), ale zato pro mnoho okamžiků během výboje. V této kapitole vykreslím nejprve radiální 

profily a poté srovnám časové průběhy elektronové teploty z obou metod. 

Pro vykreslení a radiálních profilů a následný výpočet intervalů nejistoty i pro další analýzu je 

důležité zmínit rozdíl v počtu vzorků. Při vzorkovací frekvenci 12,5 MHz je během 1 ms 

nasbíráno 12 500 vzorků teploty z kombinované metody, zatímco při rozmítací frekvenci 5 kHz 

je během 1 ms nasbíráno 10 V-A charakteristik, které vyprodukují jediný bod Te z rozmítané 

metody. To mimo jiné znamená, že rozmítaná metoda má větší intervaly nejistoty, zatímco u 

kombinované metody se chyby více vyhladí (zlepší se poměr skutečných dat a šumu). Tento 

fakt také umožňuje určit, když přes sondu přešla nějaká turbulentní struktura.  

3.4.1 Radiální profily 

Radiální profil elektronové teploty uvádím pro dva časové intervaly: na začátku výboje 

v časech 7-8 ms a na konci výboje v časech 14-15 ms. V těchto intervalech jsem určila 

elektronovou teplotu metodou s rozmítanou sondou za pomoci proložení všech zde nasbíraných 

V-A charakteristik tříparametrovým fitem a metodou s kombinovanou sondou za pomoci 

aritmetického průměru Te. Pro vytvoření intervalů nejistoty jsem použila metodu bootstrap (26), 

intervaly jsou symetrické a vyjadřují směrodatnou odchylku výsledku fitu, příp. průměrné Te. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 4-7 (se zaokrouhlením elektronové teploty na dvě desetinná 

místa pro lepší přehlednost).  



26 

 

  

 Tabulka 4: Te z rozmítané sondy v čase 7-8 ms, 3p fit         Tabulka 5: Te z kombinované metody v čase 7-8 ms 

    

Tabulka 6: Te z rozmítané sondy v čase 14-15 ms, 3p fit    Tabulka 7: Te z kombinované metody v čase 14-15 ms 

Jak se dalo očekávat, elektronová teplota roste s hloubkou sondy v plazmatu. Co je ale 

překvapující, že elektronová teplota z rozmítané sondy je přibližně dvakrát vyšší. To může být 

způsobeno několika faktory. Jako první jsem zkoumala hodnotu kalibrační konstanty α 

v rovnici 9. Ing. Petr Mácha se ve své bakalářské práci (2) zabývá určováním této konstanty 

pro vodíkové plazma na tokamaku GOLEM a došel k výsledku 𝛼 = 2,5 ± 0,7. Je možné, že 

se výsledky obou metod v rámci její nejistoty shodují. Pro výboj #35795 jsem tedy vykreslila 

graf s krajními a střední hodnotami kalibrační konstanty, viz obrázek 21. Právě od poloměru 

tohoto výboje se začaly obě metody výrazněji lišit. 

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35788 90 14,34 2

35792 85 14,01 1

35794 80 7,67 1

35797 75 20,97 2

35798 70 35,23 8

35801 65 23,57 2

35802 60 26,03 2

35806 55 34,00 3

Rozmítaná Langmuirova sonda (3p)

t = 7 - 8ms

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35790 90 4,90 0,04

35791 85 7,67 0,08

35795 80 5,25 0,03

35796 75 7,55 0,08

35799 70 7,68 0,07

35800 65 8,35 0,1

35804 60 9,89 0,1

35805 55 15,56 0,2

Kombinovaná metoda

t = 7 – 8ms

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35788 90 13,60 2

35792 85 23,50 4

35794 80 23,90 1

35797 75 28,20 2

35798 70 47,00 4

35801 65 44,10 3

35802 60 39,20 2

35806 55 46,20 6

Rozmítaná Langmuirova sonda (3p)

 t = 14 - 15ms

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35790 90 5,30 0,05

35791 85 8,00 0,09

35795 80 5,70 0,06

35796 75 9,10 0,2

35799 70 11,68 0,1

35800 65 13,09 0,1

35804 60 15,60 0,2

35805 55 14,00 0,3

Kombinovaná metoda 

 t = 14 – 15ms
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Obrázek 21: Vliv kalibrační konstanty na elektronovou teplotu, výboj #35795 

Dále jsem opět zprůměrovala tyto hodnoty, jak ukazuje tabulka 8. 

Kalibrační 

konstanta 

Elektronová teplota 

t = 7-8 ms 

Elektronová teplota 

t = 14-15 ms 

1,8 7,31 7,97 

2,5 5,26 5,74 

3,2 4,11 4,48 

 

Tabulka 8: Zprůměrovaná elektronová teplota v závislosti na kalibrační konstantě 

Ani nejvyšší elektronová teplota z kalibrační konstanty 1,8 však neodpovídá rozmítané metodě, 

rozdíl je stále velmi zásadní. Nejistota kalibrační konstanty tedy rozdíl nevysvětluje. 

Jako zásadní se ukázala až otázka, zda použít tří- nebo čtyřparametrový fit, rovnice 4. a 5. 

Původně jsem předpokládala, že budu používat tříparametrový fit. Mezi jeho výhody patří, že 

mívá lepší konvergenci (menší procento automatických proložení dat exponenciální křivkou 

selže) a všechny jeho parametry mají fyzikální význam. (18) Navíc bakalářská práce Ing. Petra 

Máchy (2) s úspěchem používala právě tříparametrový fit. Oproti tomu čtyřparametrový fit 

častěji selže a jeden z jeho parametrů (d, směrnice křivky iontově nasyceného proudu) nemá 

přímý fyzikální význam. Již při jeho představení v (20) však bylo zdůrazněno, že v přítomnosti 

expanze stěnové vrstvy bude tříparametrový fit Te až dvakrát přeceňovat, zatímco 

čtyřparametrový fit určí její hodnotu správně. Musela jsem se tedy mezi tří- a čtyřparametrovým 

fitem rozhodnout na základě konkrétních V-A charakteristik. 

Obrázek 22 ukazuje V-A charakteristiku nasbíranou v intervalu t = 7,7 – 7,8 ms ve výstřelu 

#35798, r = 70 mm, proloženou nejprve tříparametrovým a poté čtyřparametrovým fitem. Je 

zřejmé, že iontově nasycený proud není ve skutečnosti nasycený – s klesajícím sondovým 

napětím stoupá, tedy je přítomna expanze stěnové vrstvy. Za těchto podmínek není 

tříparametrový fit vhodným vyjádřením tvaru V-A charakteristiky, i když fit zkonverguje. 
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Naopak čtyřparametrový fit na V-A charakteristiku sedí mnohem lépe a dává teplotu přibližně 

dvakrát menší. V tomto případě vyšla elektronová teplota z tří parametrového fitu 30,6 eV, 

zatímco teplota z čtyř parametrového fitu je 12,1 eV. 

 

Obrázek 22: Porovnání tří a čtyř parametrového fitu 

 

V tabulkách 9 a 10 jsou uvedeny hodnoty elektronové teploty ve stejných časech jako 

v tabulkách 4-7, pouze tentokrát byl k proložení dat z rozmítané sondy použit čtyřparametrový 

fit. Čtyřparametrový fit dává výsledky, které jsou v mnohem lepší shodě s kombinovanou 

metodou měření. Ve výsledku se v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM elektronová teplota 

pohybuje spíše okolo 10 eV, s maximálními hodnotami do 30 eV.  

  
Tabulka 9: Elektronová teplota vyhodnocená čtyřparametrovým fitem v časech 7-8 ms (vlevo) 

Tabulka 10: Elektronová teplota vyhodnocená čtyřparametrovým fitem v časech 14-15ms (vpravo) 

Výsledky kombinované metody, tříparametrového fitu a čtyřparametrového fitu ukazují ve 

formě radiálního profilu obrázky 23 a 24. Výsledky z kombinované metody a rozmítané sondy 

s použitím čtyřparametrového fitu jsou v rámci chybových intervalů téměř stejné, zatímco 

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35788 90 7,09 0,9

35792 85 6,52 1

35794 80 10,00 1

35797 75 10,19 2

35798 70 5,38 1

35801 65 8,50 2

35802 60 10,89 3

35806 55 16,70 6

Rozmítaná Langmuirova sonda (4p)

 t = 7 - 8ms 

Shot radius [mm] Te [eV] Odchylka +/−

35788 90 5,73 0,7

35792 85 7,50 0,9

35794 80 11,53 6

35797 75 13,80 3

35798 70 12,26 0,9

35801 65 18,74 3

35802 60 15,35 2

35806 55 15,12 2

Rozmítaná Langmuirova sonda (4p)

 t = 14 - 15ms 
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výsledky tříparametrového fitu jsou mnohem vyšší. Také je dobré si všimnout, že intervaly 

nejistoty z kombinované sondy jsou minimální (tak malé, že nejsou vidět v porovnání 

s velikostí datového bodu), což je způsobeno hlavně velkým počtem vzorků. Naopak data 

z rozmítaných sond mají větší chybové úsečky, které jsou způsobeny hlavně chybami ve fitu a 

malým počtem vzorků. 

Celkově se tedy tato analýza dá považovat za přesné srovnání, které by mohla potvrdit i další 

analýza. 

   

Obrázek 23: Radiální profil elektronové teploty z času 7-8 ms (vlevo) 

Obrázek 24: Radiální profil elektronové teploty z času 14-15 ms (vpravo) 

3.4.2 Elektronová teplota v průběhu výboje 

Jak jsem již zmínila výše, dalším krokem bylo vykreslit průběh elektronové teploty naměřené 

z obou metod do jednoho grafu. Níže jsem vybrala jen některé grafy, které ovšem dobře 

reprezentují celou kampaň. Z výsledných dat jsem ještě předtím odstranila výsledky, které kvůli 

špatnému fitu nedávaly smysl. 

K určení intervalů nejistoty jsem použila stejné metody jako v kapitole 3.4.1.  
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Obrázek 25: Porovnání elektronové teploty z výbojů #35792 a #35791, r = 85 mm (vlevo) 

Obrázek 26: Porovnání elektronové teploty z výbojů #35806 a #35805, r = 55 mm (vpravo) 

V obou případech je porovnání velmi dobré, většina datových bodů kombinované metody leží 

v rámci intervalů nejistoty rozmítané sondy. Dále je dobré si všimnout větších fluktuací u 

rozmítané metody a naopak velmi malých intervalů nejistoty u kombinované metody 

způsobených velkým počtem vzorků.  

 

Obrázek 23: Porovnání elektronové teploty z výbojů #35794 a #35795, r = 80 mm 

Obrázek 27 naopak ukazuje naopak špatné porovnání. V tomto případě je elektronová teplota 

z rozmítané sondy znatelně vyšší. Na druhou stranu, v místech, kde se metody neshodují, má 

rozmítaná sonda výraznější fluktuace a chybové intervaly.  

U volt-ampérových charakteristik je také důležitý faktor jejich vyhlazování. Podle toho, kolik 

volt-ampérových charakteristik fitujeme dohromady, tak se mění i data. S větším počtem 

dohromady nafitovaných charakteristik se data více vyhladí a zmenší se intervaly nejistoty. 

Zároveň to také zlepšuje konvergenci fitu. Tento jev je způsoben tím, že data jsou ovlivňována 

fluktuacemi plazmatu a šumem elektroniky. Když vezmeme delší signál, tyto příměsi se 

průměrují a zlepšuje se poměr skutečných dat a šumu. V této práci jsem fitovala šest volt-

ampérových charakteristik dohromady, ale ideální počet je teprve třeba určit.  
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Ve všech případech, kdy měla data z rozmítané metody dobrý a stabilní průběh, ležela data 

z kombinované metody v rámci stanovených chybových intervalů. V úsecích, kde se výsledky 

neshodovaly, byla data z rozmítané sondy zatížena výraznými fluktuacemi. Z těchto důvodů se 

dá říci, že obě metody dávají srovnatelné výsledky a kombinovaná metoda se tedy může začít 

běžně používat a usnadnit měření elektronové teploty. 

3.4.3 Porovnání s pohybem plazmatu v průběhu výboje 

Posledním krokem v analýze dat je porovnání průběhu elektronové teploty s pohybem plazmatu 

v daném výboji, abych ukázala, že pro obě metody bylo při měření dosaženo stejných podmínek 

(srovnatelnost).  

Obrázky 30-32 ukazují toto porovnání pro výboje #35788 a #35790 (r = 90 mm). Je vidět, že 

zrovna pro tento poloměr se pohyb plazmatu relativně výrazně liší, tudíž výsledky z tohoto 

měření nejsou tolik průkazné kvůli odlišným podmínkám. Toto se projevilo i na elektronových 

teplotách. Ve výboji #35788 je navíc zvláštní průběh elektronové teploty z rozmítané sondy, 

můžeme jen spekulovat o příčině. 
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Obrázek 30: Odhadovaná poloha plazmatu v průběhu výboje, #35788 (16) 

Obrázek 31: Odhadovaná poloha plazmatu v průběhu výboje, #35790 (16) 

 

Obrázek 32: Vývoj elektronové teploty, #35788 a #35790 

Obrázky 33-35 ukazují porovnání výbojů #35792 a #35791. Zde je již průběh velice dobře 

srovnatelný, stejně jako pro všechny ostatní výboje z kampaně. Průběh elektronových teplot je 

díky tomu také lépe srovnatelný. 
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Obrázek 33: Odhadovaná poloha plazmatu v průběhu výboje, #35792 (16) 

Obrázek 34: Odhadovaná poloha plazmatu v průběhu výboje, #35791 (16) 

 

Obrázek 35: Vývoj elektronové teploty, #35792 a #35791 

Obecně se dá říci, že plazma má tendenci zmenšovat svůj poloměr, a to nejvíce znatelně ke 

konci výboje a střed sloupce se pohybuje po limiteru proti směru hodinových ručiček. 

Porovnání shodného vývoje polohy plazmatu je velmi důležité pro porovnání časového výboje 

elektronové teploty ve dvou výstřelech. 

Také se podařilo dokázat, že pro obě metody byly stejné podmínky, tudíž má měření a závěry 

jsou průkazné. 

  



34 

 

4 ZÁVĚR A DISKUZE 

V této práci jsem zkoumala možnosti měření elektronové teploty v okrajovém plazmatu, 

klíčové veličiny pro další výzkum komerčně využívané termojaderné fúze. Porovnávala jsem 

měření z rozmítané Langmuirovy sondy, dlouho používané a uznávané metody a měření 

kombinovanou sondovou hlavicí. Jde o inovativní metodu, která ovšem nabízí výrazně 

jednodušší a rychlejší vyhodnocení této nesmírně významné diagnostiky. 

Hned u první analýzy (porovnání průměrů během dvou časových oken o délce 1 ms) jsem 

narazila na zásadní problém – data z rozmítané Langmuirovy sondy určené tří-parametrovým 

fitem se vůbec neshodovala s daty z kombinované metody. Vzhledem k tomu, že právě data 

z rozmítané sondy dávala nesmyslné výsledky, přehodnotila jsem svůj postup a použila čtyř-

parametrový fit. Ukázalo se, že ten je pro data z mých výbojů výrazně vhodnější (se snižujícím 

se napětím iontový proud dále rostl, a to i po saturaci), což potvrdily i zkonstruované radiální 

profily. 

Dále jsem porovnávala průběh elektronových teplot za celý výboj. U většiny dvojic výbojů se 

porovnání zdálo velice dobré. Data z kombinované metody ležela v rámci intervalů nejistoty 

rozmítané sondy. U té byly navíc velmi výrazné chybové intervaly způsobené horším 

fitováním, malým počtem datových bodů a fluktuacemi plazmatu. Srovnání se tedy dá 

považovat za přesné. 

V poslední části své práce jsem porovnávala průběh elektronové teploty s pohybem a změnou 

sloupce plazmatu. Mimo jiné jsem tak dokázala, že pro porovnání elektronové teploty z obou 

metod je nutné ověřit, že se plazma v daných výbojích pohybuje stejně. Pro má měření byla 

tato podmínka splněna a pro srovnání tedy byly zajištěny stejné podmínky. 

Abych tedy shrnula dosažené výsledky, kombinovaná metoda poskytuje velmi dobrá a 

spolehlivá data. Navíc zpracování této metody je výrazně jednodušší, méně časově náročné a 

díky vyššímu časovému rozlišení se data přirozeně vyhlazují a je možné identifikovat 

procházející turbulentní struktury plazmatu. 

Naopak měřit elektronovou teplotu z rozmítané sondy je velice náročné a často se vyskytují 

různé problémy, se kterými jsem se setkala i já. Na závěr se tedy dá říci, že kombinovaná 

metoda je výborná a dobře přístupná alternativa, která je dobře aplikovatelná do praxe a zásadně 

tak může usnadnit vyhodnocení této klíčové diagnostiky. 

4.1 Diskuze 

Lze říci, že v této práci pro mne byl největší problém s fitováním volt-ampérových 

charakteristik. Zaprvé, je třeba určit, jestli používat tří- nebo čtyř-parametrový fit. Pro data z mé 

práce se ukázal lepší čtyř-parametrový fit, naopak při jiných příležitostech může být vhodnější 

tří-parametrový fit. Je nutné se řídit podle typického tvaru V-A charakteristik. 
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Zadruhé, u automatického fitu, obzvláště u čtyř-parametrového, je velký problém 

s konvergencí. Velký počet fitů volt-ampérových charakteristik nezkonverguje, tudíž je 

k dispozici jen část dat. Navíc, i když fity zkonvergují, stává se, že ukazují nesmyslné hodnoty 

(záporná elektronová teploty, iontově nasycený proud v řádu ampérů, atd.). To způsobuje, že 

jednak opět ubývají data a jednak ovlivňují zbylá použitelná data. Možným řešením by bylo 

nafitovat všechny volt-ampérové charakteristiky ručně. To je ovšem extrémně časově náročný 

proces, který ve výsledku nezaručuje správnost.  

Poslední nejistou záležitostí u volt-ampérových charakteristik, kterou je třeba zvážit, je jejich 

vyhlazování. Jak jsem již zmínila v experimentální části, v této práci jsem fitovala šest 

charakteristik dohromady, hlavně kvůli konvergenci fitu, je ale třeba stanovit ideální hodnotu.  

Každopádně měření v okrajovém plazmatu a sondová měření jsou zásadní obory na cestě ke 

komerčně využitelné termojaderné fúzi a zdroji čisté energie, takže má smysl se jimi zabývat. 

Zde tedy navrhuji oblasti, které by se měly v budoucnosti podrobněji prozkoumat: 

 Provést obdobný experiment v tokamaku, kde lze měřit oběma metodami zároveň 

v jediném výstřelu pro přesnější porovnání 

 Více prozkoumat, na čem závisí kalibrační konstanta, na větším tokamaku je třeba 

ověřit, jestli opravdu závisí na magnetickém poli 

 Najít jednoduchý a jasný způsob, jak určit, kdy je lepší použít tří- a kdy čtyř-

parametrový fit 

 Zlepšit automatický fit nebo přijít s lepší alternativou k ručnímu fitování 

 Určit ideální počet volt-ampérových charakteristik, které by měly být fitovány 

dohromady 

 Spojit rekonstrukci polohy plazmatu s měřením elektronové teploty. 
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