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Motivácia 

Fyzikálne vplyvy na úvodnú fázu výboja v 
tokamaku ( Start-up phase ) sú nezanedbateľnou 
témou pri každom výboji.  

Určenie pôvodu týchto vplyvov je preto 
dôležitou súčasťou tokamakového výskumu. 



Teória 

„Start up“ fáza  

• Lavínová fáza – prevládajú zrážky elektrónov s neutrálmi, nízky 
stupeň ionizácie, rotačná transformácia sa neprejavuje 

• Coulombická fáza – prevládajú zrážky medzi nabitými 
časticami, prúd dosahuje vysoké hodnoty 

 

Prechod medzi fázami 

 

 

 



Teória 
Lavínová fáza – elektróny sú urýchlené pomocou toroidálneho 
elektrického poľa na driftové rýchlosti. 

 

 

Ionizačná dĺžka je daná prvým Townsendovým koeficientom: 

 

 

V tejto fázi sa populácie elektrónov množia exponenciálne: 

 



Teória 
Problém lavínovej fáze – existencia driftových rýchlostí a 
rozptylových polí 

 

 

 

 

Korekcia v časovej závislosti elektrónovej koncentrácie: 

 

 



Teória 
Zdrojov rozptylového magnetického poľa so zložkami Bz  BR môže 
byť celá rada. Toroidální vinutí není ideální, magnetické pole 
transformátora, prúd v komore tokamaku 

 

 



Experimentálny postup a vybavenie 
Určenie Lcon: Integraciou napätia na Rogowského cievke (určením 
elektrikého prúdu v plazme)  v lavínovej fáze, určíme elektrónovú 
koncentráciu. 

 

Meraním napätia na závit  určíme prierazné napätie pre daný 
výboj. 



Plán experimentu 
(Dnes – koniec semestra) 

Vykonanie  viacerých výbojov na tokamaku GOLEM so zámerom 
pokrytia širokej škály parametrov ( toroidálne el. a mag. pole, 
tlak) pri rôznych konfiguráciách orientácie toroidálneho 
elektrického a magnetického pola. 

 

(Koniec semestra – koniec skúškového obdobia) 

Spracovávanie dát, určenie závislosti vplyvu rozptylových polí na 
charakter lavínovej fázi a prieraz, vypracovanie protokolu. 



Očakávané výsledky 

• Zistenie spojitostí a fyzikálnych vplyvov a umožnenie 
následnej predikcie charakteru lavínovej fázi  pri výbojoch na 
tokamaku GOLEM. 

 

• Určenie optimálnej konfigurácie parametrov výboja pre 
vzájomné vyrušenie efektov rozptylových polí a driftových 
rýchlostí. 



Záver 

• Vytvorenie základného prehľadu teórie ohľadom 
start- up fázi výboja v tokamaku GOLEM a vplyvov 
rozptylových polí na túto fázu. 

 

• Určenie meracieho vybavenia a časového 
harmonogramu experimentu. 

 

• Namerať a interpretovať výsledky meraní s 
rôznymi parametrami rozptylových polí. 
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