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Abstrakt disertační práce

Tato disertační práce byla zpracována v Ústavu fyziky plazmatu, na experi-

mentálním zařízení tokamak CASTOR. V průběhu práce s elektrickými sondami a

jednoduchou Langmuirovou teorií se podařilo pomocí nového typu sondy ball-pen

prozkoumat závislost plovoucího potenciálu na poměru velikostí iontového a elek-

tronového nasyceného proudu. Systematická měření a detailní analýza dat nakonec

vedla k objevení jednoduchého způsobu jak přímo měřit potenciál plazmatu pomocí

této nové sondy. Pro praktické měření je výhodné, že se potenciál ball-pen sondy

nemění s polohou kolektoru a to pro případ, kdy je plně odstíněný. Ikdyž dodnes

nejsou zcela odpovězeny některé otázky týkající se chování ball-pen sondy, nabízí se

možnost jak bez použití napájecího zdroje přímo měřit potenciál plazmatu. Navíc se

podařilo ukázat, že potenciál emisní sondy (při dostatečně velkém žhavícím proudu)

je asi o (0.68± 0.2)Te menší než u sondy typu ball-pen, což je v dobré shodě s teorií

prostorového náboje, který vzniká v okolí jejího emitujícího povrchu.

Znalost potenciálu plazmatu nám dává možnost určit elektrické pole nezávisle

na hodnotách elektronové teploty, což je důležité v experimentech, kde se projevují

její fluktuace nebo výrazný gradient. Kombinací s měřením plovoucího potenciálu

pomocí Langmuirovy sondy získáme informaci o elektronové teplotě a to způso-

bem, u kterého již není nutné používat náročné a poměrně citlivé zpracování volt-

ampérových charakteristik z rozmítané sondy. Navíc odpadá závislost na přítomnosti

malého množství supratermálních elektronů a také získáme větší časové rozlišení při

zachování vysokého prostorového rozlišení, které je dáno jednoduchou konstrukcí

ball-pen a Langmuirovy sondy. Během měření z Katsumata-type sondou se uká-

zalo, že konstrukce a rozměry sondy mohou být vhodně modifikovány pro použití

na větších fúzních zařízeních (ASDEX-U, RFX a Tore-Supra).

Výsledky byly publikovány v sedmi článcích v recenzovaných časopisech a sedmi

příspěvcích na mezinárodních konferencích. Kromě toho se autor podílel na třinácti

publikacích v recenzovaných časopisech z oblasti turbulence plazmatu na tokamaku

CASTOR, které s tématem disertační práce úzce souvisí.



Abstract of doctoral thesis

The doctoral thesis has been drawn up in the Institute of Plasma Physics using

the experimental device tokamak CASTOR. The novel probe so-called ball-pen was

designed in order to measure the dependence of the floating potential on the ratio

of the electron and ion saturation currents. This technique is based on the simple

Langmuir probe theory and many results of the experiments with the electric probes.

The systematic measurements and detailed analysis of the data finally led to the

new approach of the direct measurements of the plasma potential using the ball-

pen probe. The probe potential doesn’t change the value with respect to the fully

shadowed collector, which is the advantage for the routine measurements. Although

the behavior of the probe is not yet fully understood, it represents the way how to

measure directly without any power supplies the plasma potential. Moreover, it has

been shown that the potential of the sufficiently heated emissive probe is of about

(0.68 ± 0.2)Te less than measured by the ball-pen probe. This results is in a good

agreement with theory of the space charge effect, which appears around the emitting

filament.

The knowledge of the plasma potential give us the information of the electric field

independently on the values of the electron temperature. This is crucial in the case

when the fluctuations of the electron temperature or its gradient can not be neglec-

ted. The electron temperature can be estimated by using additional measurements

of the floating potential of the Langmuir probe, which is much more simple than to

use the fitting procedure of the current-voltage characteristics of the swept Lang-

muir probe. Moreover, the mentioned technique is not sensitive on small amount of

the suprathermal electrons and it leads to the higher time resolution. The simple

construction of the ball-pen and the Langmuir probe provides high space resolution.

The design and the dimension of the ball-pen probe can be modified in order to use

it for the larger fusion devices (ASDEX-U, RFX and Tore-Supra), which has been

discovered during the measurements with the Kastumata-type probe.

The results were published in seven papers of refereed journals and seven pa-

pers on internationals conferences. Moreover the author has contributed to thirteen



papers of refereed journals concerning with the plasma turbulence on CASTOR

tokamak. These publications are strongly related to the doctoral thesis.
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Kapitola 1

Úvod

Tématem řízené jaderné fúze jsem se začal aktivně zabývat až po ukončení magis-

terského studia a po nástupu na pracoviště TOKAMAK v Ústavu fyziky plazmatu

AV ČR v Praze, přičemž jsem nadále zůstal studentem Masarykovy University v

Brně a získával tak další potřebné informace z fyziky plazmatu. Hlavní motivací

bylo prohloubit poznatky o chování okrajového plazmatu na zařízení s magnetic-

kým udržením pomocí sondové diagnostiky. K tomuto účelu byl použit tokamak

CASTOR (Czechoslovak Academy of Science TORus), původně vyrobený v Moskvě

v roce 1958 a provozován pod názvem TM-1-MH. V polovině sedmdesátých let byl

převezen do Prahy a zrekonstruován. Výsledky experimentů v oblasti okrajového

plazmatu na tomto malém zařízení, které samo o sobě nepracuje jako fúzní, jsou

alternativou měření na velkých fúzních zařízeních (za předpokladu podobného re-

žimu výboje). Díky této vlastnosti a malým rozměrům je tokamak CASTOR velmi

vhodný pro testování nových sondových technik.

V rámci práce na tokamaku CASTOR jsem využíval možností mezinárodní spo-

lupráci s asociacemi začleněnými do projektu EURATOM, který vznikl koncem roku

1999 podepsáním smlouvy ”Contract of Association between the European Atomic

Energy Community (EURATOM) and the Institute of Plasma Physics”. Cílem to-

hoto projektu je integrovat Českou Republiku do evropského výzkumu řízeného

termojaderného slučování. Tímto aktem byla vytvořena nová asociace EURATOMu

- IPP.CR , která koordinuje český výzkum v oblasti jaderného slučování a mezi-

národní spolupráci s dalšími dvaceti asociacemi. Hlavním pracovištěm Asociace, a

současně koordinátorem, je Ústav fyziky plazmatu AV ČR, kde se řeší především
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fyzikální program navázaný na tokamak CASTOR.

Díky zahraniční spolupráci a také kolektivu na tokamaku CASTOR se podařilo

vyvinout novou sondu ball-pen pro přímé měření potenciálu plazmatu. Po zpraco-

vání prvních měření se ukázalo, že její použití je velmi jednoduché a také vhodné i

pro větší zařízení, kde se předpokládá intenzivnější tepelný tok iontů a elektronů na

její povrch. Zároveň vyvstalo několik otázek, které nebyly doposud uspokojivě vy-

světleny a to jak pomocí Langmuirovy teorie tak i počítačových simulací. Výsledky

experimentů a důkladná analýza dat však ukazují, že pomocí této nové sondové tech-

niky lze měřit potenciál plazmatu, elektronovou teplotu a existuje i reálná možnost

pro odhad iontové teploty s vysokým prostorovým rozlišemím.

Během října roku 2006 proběhl první experiment s ball-pen sondou na lineár-

ním zařízení RFX v Padově a v současné době se zpracovávají výsledky měření.

V příštím roce bude ball-pen sonda umístěna také na tokamak ASDEX-U v Gar-

chingu, na kterém je rezervováno deset výstřelů pro měření potenciálu plazmatu

a elektronové teploty v okrajové části sloupce plazmatu. Pokud se podaří sjedno-

tit výsledky teoretických modelů, počítačových simulací, experimentů na tokamku

CASTOR, ASDEX-U a lineárním zařízení RFX, pak by bylo možné použít tuto

sondu pro rutinní měření parametrů okrajového plazmatu jak na větších zařízeních

ve světě, tak i pro nově instalovaný tokamak COMPASS-D (COMPact ASSembly s

D průřezem komory) na oddělení TOKAMAK v Ústavu fyziky plazmatu. Tokamak

COMPASS-D byl nabídnut asociací EURATOM/UKAEA (Laboratoř v Culham,

Anglie) a nahradí stávající tokamak CASTOR. Díky tomuto nově instalovanému

zařízení s geometrií podobnou ITERu (International Thermonuclear Experimental

Reactor, budoucí největší tokamak na světě, Cadarache, Francie) budeme schopni

studovat mimo jiné i okrajové plazma a poskytnout tak výsledky, které budou rele-

vantní fyzice na ITERu.
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Kapitola 2

Termojaderná fúze

Počátky výzkumu řízené termojaderné fúze klademe do roku 1952, kdy se objevil

první nápad vytvořit reaktor, ve kterém by probíhaly termonukleární reakce slučo-

vání izotopů vodíku za vzniku využitelné energie. Energetický výtěžek těchto reakcí

je větší než u jaderného štěpení a navíc by nevznikal toxický odpad. Úkolem fúzního

výzkumu je využít řízenou termonukleární reakci k získávání energie.

2.1 Jaderné reakce

V dnešní době víme, že Slunci, které je převážně tvořeno z vodíku (71,6 %) a helia

(27 %), dodávají energii jaderné reakce probíhající v jeho nitru. Při teplotě asi

15·106 K a hustotě 150 tun/m3 dochází ke slučování jader lehkých prvků. Nejčastější

případ tvoří reakce [1]

H + H −→ D+ e+ + ν , (2.1)

H + D −→ He3 + γ , (2.2)

He3 +He3 −→ He4 + 2H , (2.3)

kde e+ označuje pozitron, ν neutrino a γ foton gama záření. Slunce lze tedy označit

za termonukleární reaktor, který v celém frekvenčním spektru uvolňuje zářivý výkon

3.86 · 1026 W. Na jeden metr čtvereční na oběžné dráze Země z toho dopadá 1.36

kW, v oblasti střední Evropy se až na povrch Země dostává průměrně 100 W/m2

[1].
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V pozemských podmínkách musíme spíše uvažovat o reakcích s izotopy vodíku –

deuterium D (H2) a tricium T (H3):

D + T −→ He4(3.5 MeV) + n1(14.1 MeV) + E(17.6 MeV) , (2.4)

D + D −→ He3 +H1 + E(3.27 MeV) , (2.5)

D + D −→ T + H+ E(4.03 MeV) , (2.6)

D +He3 −→ He4 +H+ E(18.3 MeV) , (2.7)

kde E je množství uvolněné energie, která je dána součtem kinetické energie pro-

duktů jaderné reakce. Pokud nás zajímá celkový výkon fúzní reakce musíme spočítat

množství srážek v jednotce objemu za sekundu, který je dán výrazem [2]

R = n1n2 〈σv〉 , (2.8)

kde n1, n2 je hustota obou komponent vstupujících do reakce, v jejich vzájemná

rychlost a 〈σv〉 rychlostní koeficient. Celkový výkon na jednotku objemu je pak

p1,2 = n1n2 〈σv〉 E , (2.9)

Hodnota 〈σv〉 závisí na teplotě a typu srážky. V grafu 2.1 jsou vyneseny závislosti,

za předpokladu Maxwellovské rozdělovací funkce rychlosti, pro jaderné reakce (2.4)

– (2.7). Je zřejmé, že nejvýhodnější pro uskutečnění řízené termonukleární fúze je

plazma obsahující směs deuteria a tricia. Podle [2] je výkon maximální pokud smí-

cháme D a T ve stejném poměru (nD = nT = 1
2
n) a tedy můžeme psát

pD,T =
1
4
n2 〈σv〉 E . (2.10)

2.2 Zažehnutí a Lawsonovo kritérium

Ve fúzním reaktoru musí být ztráty PL kompenzovány dodatečným ohřevem PH.

Pokud navíc uvážíme, že pouze kinetická energie α-částic Pα vzniklé při reakci (2.4)

přispívá k celkové energii plazmatu, pak lze psát podmínku rovnováhy jako [2]

PH + Pα = PL . (2.11)
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Obrázek 2.1: Rychlostní koeficient v závislosti na teplotě iontů, která je stejná pro
D, T, He [2]

Hodnotu Pα lze s pomocí (2.10) přepsat na tvar

Pα =
∫

V
pαd3x pα =

1
4
n2 〈σv〉 Eα , (2.12)

nebo také

Pα =
1
4
n2 〈σv〉EαV , (2.13)

kde Eα je energie α-částice v reakci (2.4) a V objem aktivní části reaktoru. V rovnici

(2.13) jsou použity střední hodnoty hustoty a rychlostního koeficientu. Ztráty PL lze

obecně zapsat jako podíl celkové energie plazmatu W a doby po kterou se udrží v

aktivní části reaktoru τE (charakteristická doba udržení energie)

PL =
W

τE
. (2.14)

Za předpokladu, že v plazmatu je stejné množství iontů a elektronů a také že energie

jedné částice je v elektronvoltech rovna 3
2
T (teplota iontů a elektronů je stejná),

můžeme celkovou energii W zapsat jako

W =
∫

V
3nTd3x = 3nTV , T v eV, (2.15)
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Obrázek 2.2: Závislost minimální hodnoty součinu nτE pro zažehnutí na teplotě
plazmatu [2]

kde jsou rovněž použity střední hodnoty hustoty a teploty ve výrazu na pravé straně.

Pokud bychom chtěli, aby došlo k zažehnutí fúzní reakce, která nebude vyžadovat

dodatečný ohřev PH, pak je nutné aby energie z α-částic Pα byla větší než ztráty PL

Pα > PL . (2.16)

S použitím rovnic (2.12),(2.14),(2.15) zapíšeme podmínku (2.16) do tvaru

nτE >
12T

〈σv〉 Eα

, (2.17)

kde je pro jednoduchost uvažována konstantní hustota a teplota. Z grafu 2.2 vidíme,

že pro zažehnutí samostatné fúzní reakce při teplotě přibližně 30 keV musí platit

nτE > 1.5 · 1020 m−3s . (2.18)

Tento vztah je vyjádřením Lawsonova kritéria [1, 3]. V původních výpočtech se

ovšem vycházelo z předpokladu že energie termojaderné reakce, brzdného záření

a unikajících částic je opět vrácena do tepelného cyklu s účinností přibližně η ∼=

30 %. Na rozdíl od výpočtu koeficientu ve (2.18) byla energie α-částic v reakci D-

T zanedbána a tím získáme Lawsnovo kritérium pro teplotu T = 30 keV s nižším
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koeficientem

nτE > 0.6 · 1020 m−3s . (2.19)

Pro praktické použití je vhodnější převést (2.18) do tvaru, tak aby na pravé straně

vystupoval koeficient nezávislý na teplotě plazmatu. Protože pro rozsah teplot 10−

20 keV lze rychlostní koeficient vyjádřit s přesností do 10% jako funkci teploty [2]

〈σv〉 = 1.6 · 10−24T 2 m−3s , T v keV, (2.20)

zapíšeme Lawsonovo kritérium s pomocí (2.17) jako podmínku

nTτE > 3 · 1021 m−3keV s . (2.21)

Tímto je pak snadné určit, že například při teplotě T = 10 keV a charakteristické

době udržení energie τE = 3 s musí být hustota rovna nebo větší než n = 1020 m−3.
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Kapitola 3

Plazma

Plazma je čtvrtým skupenstvím hmoty. Nelze ho totiž zařadit mezi pevné, kapalné

ani plynné látky, protože svými vlastnostmi se od těchto skupenství odlišuje. Plazma

vzniká ionizací plynu a to buď díky vysoké teplotě, přítomnosti elektrického pole

nebo ionizujícího záření. Ovšem o plazmatu hovoříme až za určitých podmínek,

které jsou podrobně popsány v kapitole 3.5. Na Zemi je plazma zastoupeno jen

v nepatrné míře. Toto je ale vzácný případ, protože podle odhadů je 99% hmoty

vesmíru v plazmatickém stavu (nitra a atmosféra hvězd, plynné mlhoviny, většina

mezihvězdného vodíku).

3.1 Teplota plazmatu

Pojem teplota je znám z kinetické teorie plynu. Uvažujeme-li pro jednoduchost jed-

norozměrný případ, pak plyn v termodynamické rovnováze můžeme charakterizovat

Maxwellovou rozdělovací funkcí

f (v) = n
(

m

2πkBT

)1/2

exp

(

−
mv2

2kBT

)

, (3.1)

kde m a v jsou hmotnost a rychlost částice, kB Boltzmanova konstanta a T kon-

stanta charakterizující šířku rozdělění, kterou nazýváme teplota. Abychom pochopili

význam hodnoty T , vypočítáme si střední kinetickou energii částic s rozdělením (3.1)

Est =

∫

−∞

∞

1
2
mv2f(v)dv

∫

−∞

∞
f(v)dv

. (3.2)

Po zintegrování dostaneme

Est =
1
2
kBT . (3.3)
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Obdobně bychom postupovali i pro trojrozměrný případ rozdělovací funkce a pak

tedy

Est =
3
2
kBT . (3.4)

Teplota plynu T tedy není nic jiného než střední kinetická energie vynásobená kon-

stantou. Na každý stupeň volnosti připadá energie 1
2
kBT .

Ve fyzice plazmatu se teplota často udává přímo v jednotkách energie eV. Definujeme-

li teplotu TeV jako energii kBT udávanou v elektronvoltech, pak její hodnota je

TeV =
kBT

|e|
, (3.5)

kde |e| je pouze bezrozměrná konstanta odpovídající hodnotě elementárního náboje.

Snadno pak z (3.4) zjistíme, že

1 eV ∼= 11600 K . (3.6)

Označení teploty TeV bylo použito pouze pro účely této kapitoly. V dalším bude

vždy uvedeno jestli je teplota T v kelvinech nebo elektronvoltech. V plazmatu je

také potřeba rozlišovat, kdy se jedná o teplotu iontů Ti, elektronů Te nebo jiných

částic, protože obecně nemusí být stejné.

3.2 Kolektivní chování

Elektricky nabité částice v plazmatu vytvářejí při svém pohybu lokální poruchy

koncentrace náboje vedoucí ke vzniku elektrických polí. Prostřednictvím těchto polí

se nabité částice mohou navzájem ovlivňovat i na velké vzdálenosti. Tímto způsobem

dochází ke vzniku kolektivního chování.

3.3 Debyeovo stínění

Nyní uvažujme plazma, ve kterém se ionty nepohybují a elektrony jsou v tepelné rov-

nováze charakterizované teplotou Te. Dále předpokládejme, že potenciál plazmatu

je v každém místě roven hodnotě Φ. Vytvoříme-li v libovolném místě poruchu, pak

je rozložení hustoty elektronů ne dáno Boltzmannovým vztahem

ne = n∞ exp

(

−e(Φ− V )
kBTe

)

, (3.7)
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kde n∞ je hustota elektronů v dostatečné vzdálenosti od poruchy, kB je Botzmannova

konstanta. Teplota Te je zde udávána v Kelvinech. Rozložení potenciálu pak získáme

jako řešení Poissonovy rovnice

∇2V =
−ρ

ǫ0
=

−e

ǫ0
(ni − ne) . (3.8)

Protože hustota iontů ni je pro vodíkové plazma rovna hustotě elektronů n∞, lze

Poissonovu rovnici (3.8) s použitím (3.7) přepsat do tvaru

∇2V =
−e

ǫ0
n∞

[

1− exp

(

−e(Φ− V )
kBTe

)]

. (3.9)

Za předpokladu, že e(Φ−V ) << kBTe můžeme výraz exp (−e(Φ− V )/kBTe) nahra-

dit členem 1− e(Φ− V )/kBTe) a po dosazení do (3.9) získáme diferenciální rovnici

∇2V +
1

λ2D
(Φ− V ) = 0 , (3.10)

kde

λD =

(

ǫ0kBTe

e2n∞

)1/2

(3.11)

nazýváme Debyeovou délkou. Řešení této diferenciální rovnice ukazuje, že potenciál

V je exponenciální funkcí vzdálenosti od místa poruchy s charakteristickou délkou

λ2D. Pro jednorozměrný případ je V ∝ exp(∓x/λ2D). Je tedy zřejmé, že porucha bude

odstíněna již na vzdálenosti několika Debyeových délek (více v kapitole 6.2) a to pod

podmínkou, že ionty a elektrony jsou ve stavu tepelné rovnováhy. Mohli bychom

také obdobným způsobem odvodit výraz Debyeovy délky pro ionty. Vzhledem k

tomu, že poruchy v plazmatu nemají stacionární charakter a ionty díky své malé

pohyblivosti nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na změny, budeme v dalším

používat název Debyeova délka pro elektronovou Debyeovu délku (3.11). Pro typické

parametry okrajového plazmatu tokamaku CASTOR (Te = 10 eV, ne = 1018 m−3)

je λD = 23.5 µm.

3.4 Plazmatický parametr

Mechanismus Debyeova stínění se může uplatnit pouze tehdy, podílí-li se na něm

dostatečný počet elektronů. Známe-li hustotu částic n, pak jejich počet obsažený v
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Debyeově sféře je

ND = n
4
3
πλ3D . (3.12)

3.5 Kritéria pro plazma

Abychom mohli prohlásit dané prostředí za plazma musí být splněny následující pod-

mínky. První z nich vyplývá z kapitoly 3.3 a můžeme ji formulovat jako požadavek

na charakteristický rozměr systému L vzhledem k Debyeově délce λD

L >> λD . (3.13)

Další důležitou podmínkou je, aby plazma obsahovalo dostatečné množství elektronů

a zapíšeme ji ve tvaru

ND >> 1 . (3.14)

Třetím kritériem je podmínka, aby pohyb částic plazmatu byl řízen převážně si-

lami elektromagnetickými a ne hydrodynamickými. Střední doba τ mezi srážkami

nabitých částic s neutrálními musí být dostatečně dlouhá, aby se působení elek-

tromagnetických sil mohlo projevit. V praxi to znamená, že frekvence plazmových

oscilací ω =
√

e2ne

ǫome

musí být větší než srážková frekvence 1/τ . Můžeme tedy psát

ω >
1
τ

. (3.15)

Splněním všech tří podmínek získáváme plazma, tedy kvazi-neutrální prostředí jehož

částice vykazují kolektivní chování.
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Kapitola 4

Tokamak

Tokamak je zařízení s magnetickým udržením plazmatu a v dnešní době je hlavním

kandidátem pro konstrukci fúzního reaktoru. Na obrázku 4.1 je nakresleno schema

základní konfigurace tokamaku. Jak vyplývá z názvu (TOKAMAK - TOroidalnaja

KAmera s MAgnitnymi Katuškami) je jeho hlavní část tvořena toroidální komorou v

níž je plazma udržováno pomocí speciální konfigurace magnetického pole. Poloidální

cívky vytvářejí silné toroidální magnetické pole, které se během výboje skládá s po-

loidálním polem, které vzniká díky proudu plazmatem. Výsledné pole (helicitní) má

tvar šroubovice a je základní podmínkou pro stabilní výboj. Ukázalo se totiž, že po-

kud by pole mělo pouze toroidální komponentu, pak by v důsledku separace nábojů

a následného působení E ×B driftu, viz. kapitola 5.2, došlo k velkému úniku částic.

Nádoba tokamaku tvoří sekundární závit transformátoru. Díky elektromagnetické

indukci se v plazmatu vytvoří elektrický proud, který rovněž slouží k jeho ohřevu.

Podrobněji se mechanismu vzniku výboje budeme věnovat v následující kapitole.

Obrázek 4.1: Schéma tokamaku.
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4.1 Základní parametry tokamaku CASTOR

Tokamak CASTOR (Czechoslovak Academy of Science TORus) je jedno z nejstar-

ších a nejmenších zařízení ve světě. V roce 1958 byl vyroben v Moskvě a provozo-

ván pod názvem TM-1-MH. V polovině sedmdesátých let byl převezen do Prahy

a zrekonstruován. Podrobnější popis tokamaku CASTOR je uveden v diplomových

pracích Jana Mlynáře [4] a Jana Petržílky [5].

Obrázek 4.2: Tokamak CASTOR - pohled shora na hlavní diagnostický port na
severní straně.

Velký poloměr R = 0.4 m

Malý poloměr komory a = 0.1 m

Poloměr limiteru b = 0.085 m

Doba pulsu τ ∼= 40 ms

Toroidální magnetické pole BT = 1 T

Proud plazmatem IP = 10÷ 20 kA

Centrální elektronová teplota Te
∼= 200 eV

Centrální iontová teplota Ti
∼= 100 eV

Elektronová teplota na okraji Te = 5÷ 40 eV

Centrální hustota plazmatu n ∼= 1019 m3

Hustota plazmatu na okraji n ∼= 1018 m3

Doba udržení energie τE
∼= 0.5 ms
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Doba udržení částic τp
∼= 1.2 ms

Pracovní plyn H2 o tlaku 9÷ 20 mPa

4.2 Vznik a průběh výboje

Proces, při němž dojde k lavinovité ionizaci pracovního plynu ve vakuové komoře a

vznikne plazma, které je dále udržováno a zahříváno protékajícím proudem, nazý-

váme výboj popřípadě výstřel. Proces přípravy a vzniku výboje lze rozepsat do sledu

následujících událostí:

• výbojová komora je vyčerpána na tlak p ∼= 10−4 Pa

• po zapnutí nabíjení kondenzátorových baterií pro toroidální magnetické pole

a ohmický ohřev se komora začne napouštět pracovním plynem (ve většině

případů se jedná o molekulární vodík)

• po nabití kondenzátorových baterií je tlak plynu řádově p ∼= 10−2 Pa. Toto

stacionární napouštění plynu je stejné i během samotného výboje a je dáno

teplotou niklového filtru, který se tím stává pro vodík propustný.

• těsně před začátkem výboje je plyn v komoře částečně ionizován elektronovou

tryskou, která je umístěna ve stínu limiteru. Současně začne narůstat hodnota

toroidálního magnetického pole BT společně s vertikálním magnetickým po-

lem B⊥⊥BT , kterým se kompenzují rozptylová pole transformátoru a cívek

toroidálního magnetického pole.

• zažehnutí výboje, připojení primárního vynutí transformátoru ke zdroji, je

spojeno s aktivací zpětné vazby, která pomocí Mirnovových cívek detekuje

polohu plazmatického sloupce a zpětně přes korekčních cívky ji stabilizuje jak

ve vertikálním, tak i horizontálním směru. Dále se spustí pulzní napouštění

plynu, které je řízeno piezoelektrickým ventilem, což umožňuje měnit hustotu

plazmatu během výboje.
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• po zažehnutí výboje narůstá proud primárním vinutím transformátoru, elek-

tromagnetickou indukcí jsou urychlovány částice v pracovním prostoru komory

a dochází k lavinové ionizaci plynu. Během jedné milisekundy vzniká prakticky

plně ionizovaný sloupec plazmatu.

• průchodem proudu se střed sloupce plazmatu ohřívá až na teplotu řádově

106 K. Tento způsob přenosu energie do plazmatu se nazývá ohmický ohřev

(ohmic heating).

4.3 Makroskopické parametry výboje

Mezi základní makroskopické parametry plazmatu patří napětí na závit Uloop, hus-

tota n̄, proud plazmatem IP . Na obrázku 4.3 je zobrazen jejich průběh během stan-

dardního výboje. Napětí na závit Uloop je indukované napětí ve vodiče, který stejně

Obrázek 4.3: Makroskopické parametry tokamaku CASTOR, výstřel # 20168

vytváří jeden sekundární závit podél toru a jeho hodnota je dána obecným výrazem

Uloop = −
dΨ
dt

, (4.1)

kde Ψ je magnetický tok v jádru transformátoru. Toroidální elektrické pole urych-

lující nabité částice je ET = Uloop/2πR. Pro CASTOR je obvyklá hodnota kolem

0.8 V/m.
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Hustota plazmatu n̄ je měřena na CASTORu pomocí mikrovlnného interferome-

tru, který dává celkový počet částic L podél centrální sečny

L =
∫

−b

b
n(0, y)dy = 2bn̄ , (4.2)

proto n̄ je hustota ustředněná přes centrální sečnu nebo také line average density

Pro lokální hustotu n dostatečně nízkou v porovnání s kritickou hodnotou nkritick ≈

6 · 1019 m−3, je vztah mezi L a fázovým posuvem ∆γ interferometru

L =
λn(ωo)

π
∆γ, n(ω) = mǫoe

−2ω2 (4.3)

kde n(ωo) je kritická hodnota, při které je plazmová frekvence ω rovna frekvenci

interferometru ωo = 2πc/λ. Signál z interferometru Uint je roven fázovému posuvu

∆γ mezi referenční vlnou a vlnou procházející plazmatem. Na CASTORu je tento

signál úměrný hodnotě L podle vztahu L a fázovým posuvem ∆γ interferometru

L = 0.5205 · 1018 · Uint , Uint =
∆λ

2π
. (4.4)

Toroidální proud plazmatem IP je měřen Rogowského cívkou, která obepíná ná-

dobu toru v poloidálním směru (s poloměrem RC), tak že plocha závitů je kolmá

k poloidálnímu magnetickému poli Bp. Toto pole je indukováno proudem plazmatu

IP . Obě veličiny jsou vzájemně provázány výrazem pro Ampérův zákon
∮

nádoba

~B~dl = 2πRCBP = ǫIP . (4.5)

Časová derivace magnetického toku Φ Rogowského cívkou je podle zákona o elek-

tromagnetické indukci rovna napětí indukovanému ve všech závitech cívky Ucı́vky

dΦ
dt
=
dBp

dt
Scı́vky = −

∮

cı́vka

~E ~dl = −kUcı́vky (4.6)

a po úpravě s použitím rovnice (4.5) můžeme psát

Ucı́vky =
−ǫScı́vky

2πkRC

dIP

dt
, (4.7)

kde k je počet závitů cívky a Scı́vky její průřez. Signál Ucı́vky je dále přiveden na

analogový integrátor, který dává výstupní hodnotu ve tvaru Uout =
∫ 0
T Ucı́vkydt,

takže proud plazmatem, za předpokladu IP (0) = 0 A, je

IP = CrcUout . (4.8)
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Obrázek 4.4: Nepřímo měřené makroskopické parametry tokamaku CASTOR, vý-
střel # 20168

Pro tokamak CASTOR je hodnota konstanty Crc = 4 kA/V.

K dalším ovšem nepřímo měřeným makroskopickým parametrům patří odpor

plazmatu R, výkon ohmického ohřevu POH a elektronová teplota v centru plazmatu

Te(0). Jejich časový vývoj je zakreslen na obrázku 4.4. Odpor plazmatu je spojen s

hodnotou Uloop pomocí rovnice

Uloop = RIP + LP
dIP

dt
. (4.9)

Indukčnost plazmového sloupce LP je přibližně 1µH. Během kvazi-stacionární fáze

výboje na CASTORu , tak můžeme psát

Uloop = RIP . (4.10)

Je potřeba poznamenat, že na začátku výboje, kdy plyn v komoře není ionizován,

přebírá úloho sekundárního závitu transformátoru kovový plášť komory. Během stan-

dardního výboje je ovšem odpor plazmového sloupce asi o řád nižší a proto je veškerý

výkon absorbován plazmatem. Výkon ohmického ohřevu POH je dán výrazem

POH = UloopIP . (4.11)

Centrální elektronová teplota Te(0) je počítána podle formule uvedené v [6]

Te(0) = 87.4 ·

(

IP

Uloop

)2/3

(4.12)
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a proud je zde udáván v kA.

4.4 Diagnostické metody na tokamaku CASTOR

Na tokamaku CASTOR je umístěn rozsáhlý systém diagnostik, který je důležitý jak

pro samotný chod zařízení, tak i pro studium chování plazmatu. Signály z magne-

tických sond jsou použity pro stabilizaci polohy sloupce plazmatu v horizontálním

i vertikálním směru, což se děje prostřednictvím silových polí ovládané zpětnova-

zebním systémem. Spektroskopická měření jsou použita hlavně pro studium šíření

nečistot, vyzařovaní čáry vodíku Hα, měření elektronové teploty Te a celkového zá-

řivého výkonu v různých místech sloupce plazmatu. Mikrovlnná diagnostika dává

informaci jak o celkové (integrální) hustotě plazmatu tak i o její fluktuaci v různých

místech uvnitř sloupce plazmatu. Elektrické sondy pak používáme pro lokální mě-

ření iontové a elektronové teploty, hustoty, intenzity elektrických polí (E ×B drift),

toku iontů (Machovo číslo), poloidální i toroidální rotaci okrajové části plazmatu.

Spektroskopie:

• USX detektor (Ultra Soft X-rays) Jako disperzní element slouží rovinné mul-

tivrstvé zrcadlo, k detekci se používají channeltrony (mnohakanálkové zesilo-

vače). Zvolením úhlu se vybírá vlnová délka v měkké rentgenové oblasti. Měří

se čáry uhlíku C V a kyslíku O VI a O VII [7].

• Bariérové detektory Měření spojitého spektra v měkké rentgenové oblasti (700

eV - 2 keV) přes tenké Al nebo Be filtry [8].

• Bolometry

Měření záření v energetickém spektru od cca 1 eV do 10 keV . Jsou použity

komponenty na bázi polovodičových AXUV diod (Advanced XUV) s časovým

rozlišením cca 1 µs.

• CCD kamera

Měření čáry Hα přes interferenční filtr, matrice 1000x800 bodů [9].

• XUV monochromátor
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Záření C V (308 eV) s časovým rozlišením 200 µs, s prostorovým rozlišením

cca 5mm [10, 11, 12].

• VUV spektrometr

Měření v UV až VUV oblasti 50 - 200 nm [13, 14, 15, 16]. V této oblasti se na-

chází většina čárového záření příměsí (O, C, N) i vodíku (čára Hγ). Prostorové

rozlišení je cca 1mm.

Magnetické sondy

• Diamagnetická cívka

Měření změny toroidálního magnetického pole v důsledku diamagnetického

efektu plazmatu. Určuje se střední příčná energie plazmatu a doba udržení

energie [17].

• Rogowského pásek

Měření celkového proudu plazmatem [18].

• Loop voltage cívka

Měření toroidálního elektrického pole [18].

• Mirnovovské cívky

Měření poloidálního magnetického pole po obvodu výbojové komory pomocí

šestnácti Mirnovovských cívek.

Elektrické sondy

• Radiální a poloidální pole Langmuirových sond Měření profilů plovoucího po-

tenciálu plazmatu a iontového saturačního proudu [19].

• Gundestrupská sonda

Měření toků iontů v závislosti na směru s vysokým časovým rozlišením (1µs)

[20, 21].

• Emisní sonda

Měření potenciálu plazmatu [22].
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• Tunelová sonda a její modifikace (segmentovaná, Katsumata)

Měření elektronové a iontové teploty v okrajovém plazmatu [23].

Mikrovlnné diagnostiky

• Interferometrie

Měření integrální hustoty i profilů hustoty [24].

• Reflektometrie

Měření fluktuace hustoty plazmatu uvnitř plazmatického sloupce [25].
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Kapitola 5

Larmorova rotace, ExB drift,
polarizace plazmatu

5.1 Plazma v magnetickém poli, E = 0

V magnetizovaném plazmatu působí na nabité částice síla, která má elektrickou a

magnetickou komponentu a zapíšeme ji ve tvaru

m
d~v
dt
= q

(

~E + ~v × ~B
)

, (5.1)

~v je okamžitá rychlost částice, m a q její hmotnost a náboj. Pro odvození výrazu

Larmorovy (cyklotronní) rotace [3] nabité částice v homogenním magnetickém poli
~B položíme v rovnici (5.1) elektrickou intenzitu rovnu nule. Pohybovou rovnici (5.2)

m
d~v
dt
= q~v × ~B (5.2)

můžeme rozepsat do jednotlivých směrů ~x, ~y, ~z. Položíme-li ~B = B~z, dostaneme

systém tří diferenciálních rovnic prvního řádu

mv̇x = qBvy , mv̇y = qBvx , mv̇z = 0 . (5.3)

Jejich zderivováním získáme diferenciální rovnice druhého řádu

v̈x = −
(

qB

m

)2

vx , v̈y = −
(

qB

m

)2

vy . (5.4)

popisující klasický harmonický oscilátor s cyklotroní frekvencí ωc, kterou definujeme

ωc =
|q|B

m
, (5.5)

29



tak že její hodnota je vždy kladné číslo. Potom řešením rovnice (5.4) je

vx = v⊥exp (±iωct+ δx) , vy = v⊥exp (±iωct+ δy) . (5.6)

Rychlost v⊥ má kladnou hodnotu a leží v rovině kolmé na ~B a znaménko ± je dáno

polaritou náboje q. Fázi δx můžeme zvolit tak, aby

vx = v⊥e(iωct) = ẋ . (5.7)

Rychlost vy zapíšeme s pomocí (5.3), (5.7) ve tvaru

vy = ±iv⊥e(iωct) = ẏ . (5.8)

Po integraci obou rovnic (5.7) a (5.8) dostáváme

x − xo = −i
v⊥
ωc

e(iωct) , y − yo = ±
v⊥
ωc

e(iωct) . (5.9)

Definujeme-li Larmorův poloměr

rL =
v⊥
ωc

=
mv⊥
|q|B

, (5.10)

pak reálná část řešení (5.9)

x − xo = rLsin ωct , y − yo = ±rLcos ωct (5.11)

popisuje orbit okolo gyračního středu (xo a yo). Směr kroužení je vždy takový, že

magnetické pole vytvářené nabitou částicí má vždy opačný směr než vnější vložené

pole ~B. Díky tomu mají částice plazmatu tendenci zmenšovat toto pole a tudíž je

plazma diamagnetické. Částice má vedle kolmé rychlosti v⊥ ještě libovolnou rychlost

vz rovnoběžnou s ~B, jejíž velikost není tímto polem ovlivňována.

5.2 E×B drift

Nyní budeme zkoumat případ, kdy na nabitou částici působí kromě magnetického

pole i elektrické pole ~E. Pohyb částice se bude skládat ze dvou částí: obyčejná

Larmorova rotace a drift gyračního středu. Elektrické pole definujeme tak, aby bylo
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rovnoběžné s osou x. Vše ostatní je stejné jako v předcházející kapitole. Pohybová

rovnice je nyní

m
d~v
dt
= q

(

~E + ~v × ~B
)

(5.12)

a její z-ová složka je
dvz

dt
=

q

m
Ez . (5.13)

Po integraci (5.13) dostaneme

vz =
qEz

m
t+ vzo , (5.14)

což je výraz pro pohyb s konstantním zrychlením. Pro příčné složky rychlosti v

(5.12) lze psát
dvx

dt
=

q

m
Ex ± ωcvy ,

dvy

dt
= 0∓ ωcvx , (5.15)

Zderivováním (5.15), za předpokladu konstantního elektrického pole ~E, dostáváme

v̈x = −ω2cvx , (5.16)

d2

dt2

(

vy +
Ex

B

)

= −ω2c

(

vy +
Ex

B

)

, (5.17)

Rovnice (5.17) má pro celý výraz vy + Ex/B stejný tvar jako rovnice (5.16) pro vx.

Řešení těchto diferenciálních rovnic bude obdobné jako v případě (5.4)

vx = v⊥e(iωct) (5.18)

vy = ±iv⊥e(iωct) −
Ex

B
. (5.19)

Jediný rozdíl je ve výrazu (5.19), kde kromě Larmorovy rotace přibyla i konstantní

složka rychlosti, kterou je právě drift gyračního středu ~vgs a to ve směru −y.

Pro odvození obecného výrazu driftu ~vgs použijeme vektorový tvar rovnice (5.12).

Člen md~v/dt v (5.12) můžeme vypustit, protože dává informaci pouze o Larmorově

rotaci, kterou již známe. Vektorový součin rovnice

0 = ~E + ~v × ~B (5.20)
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s magnetickým polem ~B dává po úpravě

~E × ~B = ~vB2 − ~B
(

~v · ~B
)

. (5.21)

Příčné složky této rovnice jsou

~vgs = ~E × ~B/B2 ≡ ~vE , (5.22)

což je definice driftu ~vE, vyvolaného elektrickým polem.

5.3 Polarizace plazmatu na tokamaku CASTOR

K polarizaci plazmatu dochází tehdy, když dokážeme vnějším zásahem změnit profil

elektrické pole. Z měření na tokamaku CASTOR [26, 27] a jiných zařízeních podob-

ného typu (ISTTOK, TEXTOR) [28, 29, 30] je vidět jak elektrického pole respektive
~E × ~B drift silně ovlivňuje turbulentní struktury [31] a další parametry v okrajové

části plazmatu. Zvláště významné je působení gradientu radiálního elektrického pole

na udržení plazmatu. Ve speciálním případě může dojít až k vytvoření transportní

bariéry [32] tj. radiálně omezené oblasti, kde je potlačena difúze částic a energie

[33] a současně lze detekovat výrazný gradient teploty a hustoty. Díky zlepšenému

udržení plazmatu dochází k poklesu intenzity vyzařování Hα čáry, což je projevem

poklesu interakce plazmatu se stěnou.

V současné době se pro vybuzení transportní bariéry v okrajové oblasti plazmatu

na tokamaku CASTOR běžně používá polarizační elektrody (v anglickém překladu

biasing electrode) znázorněné na obrázku 5.1a. Během jednoho výboje lze kombino-

vat klasický ohmický režim s polarizací plazmatu, což dává prostor pro sledování

turbulence plazmatu a toků částic v různých podmínkách. Elektroda je vyrobena z

grafitu a má houbovitý tvar s povrchem 27 cm2 a do plazmatu je zasunuta shora, jak

je ukázáno na obrázku 5.1b. Přiložením napětí ze zdroje na elektrodu modifikujeme

profil potenciálu plazmatu v oblasti mezi elektrodou a stěnou a tím prakticky urču-

jeme radiální elektrické pole. Z obrázku je rovněž patrné, že střed sloupce plazmatu

je ve vertikálním směru posunut o element ∆ jehož hodnota závisí na nastavení ver-

tikální stabilizace. Díky této nesymetrii rozdělujeme sloupec plazmatu do tří částí:
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(a) (b)

Obrázek 5.1: (a) Fotografie polarizační elektrody. (b) Poloha elektrody v poloidálním
řezu tokamaku CASTOR.

• magnetické siločáry se uzavírají po jednom toroidálním oběhu na limiter (ze-

lená oblast)

• magnetické siločáry se uzavírají po jednom a více toroidálních obězích na li-

miter - SOL (scrape off layer)

• magnetické siločáry se neuzavírají na limiter a tudíž jsou magnetické povrchy

uzavřené. Poslední uzavřený magnetický povrch je označen jako LCFS (last

closed flux surface) nebo také separatrix.

Umístěním nabité elektrody do jednotlivých oblastí vybudí v plazmatu odlišné ra-

diální profily elektrických polí. Tato tématika je podrobněji rozebrána v disertační

práci Martina Hrona [1]. Technicky se polarizace provádí tak, že během výboje je

na elektrodu přiveden puls napětí z kondenzátorové baterie, referenční elektrodou

je přitom stěna vakuové nádoby. Spínání a odpojování kondenzátorové baterie za-

jišťuje řídící jednotka s GTO tyristorem TG 976-500-45 řízeným impulsem z časové

centrály. V době mimo tento puls napětí je elektroda plovoucí, tzn. odpojena od

zdroje a ustaví se na ní plovoucí potenciál. Během experimentu měříme přes dělič

1:100 napětí Ubias na elektrodě a na odporu 2 mΩ proud Ibias, který jí protéká.

Časový vývoj makroskopických parametrů, průběh napětí a proudu na elektrodě

během výboje s polarizací je znázorněn na obrázku 5.2. V čase od 15 do 20 ms

33



Obrázek 5.2: Makroskopické parametry plazmatu během výboje s polarizací (15 -
20 ms). Polarizační elektroda je na radiální poloze r = 60 mm a je nabíjena na
napětí +100 V.

je na elektrodu připojeno kladné napětí +100V což vyvolá masivní tok elektronů a

odpovídající proud je typicky kolem 30 A. Právě dostatečně velký proud je důležitou

podmínkou proto, aby se podařilo vnutit plazmatu odlišné elektrické pole než to,

které přirozeně existuje během ohmické fáze. Z obrázku je patrné, že polarizací

plazmatu dochází k nárůstu hustoty, což je spojeno s lepším udržením částic. Během

této fáze výboje dochází i k nárůstu napětí na závit. To je možné vysvětlit do jisté

míry jako závislost na hustotě plazmatu podle následující úvahy: napětí na závit

Uloop je rovno podílu výkonu ohmického ohřevu a proudu plazmatem

Uloop =
POH

IP

. (5.23)

V ideálním případě je tento výkon zcela absorbován plazmatem a podle výrazu

(2.14),(2.15) pro celkovou energii částic můžeme zapsat rovnost

Uloop · IP =
3nTV

τE

, (5.24)
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kde n a T jsou střední hodnoty hustoty a teploty stejné pro ionty a elektrony, V je

celkový objem plazmatu a τE charakteristická doba udržení energie [2]. Po úpravě

získáváme výsledný vztah mezi napětím na závit a hustotou

Uloop =
3TV

τEIP

n . (5.25)

Když je proud plazmatem během polarizace konstantní (obr. 5.2) je nutné si uvě-

domit, že současně dochází ke změně teploty a charakteristické doby udržení částic.

Proto můžeme říci, že nárůst napětí na závit Uloop je dán hustotou n pouze za před-

pokladu, že se ostatní veličiny ve výrazu (5.25) mění málo nebo vůbec.
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Kapitola 6

Langmuirova sonda v plazmatu

6.1 Tok částic Γ v Maxwellovském plazmatu

V této kapitole jsou odvozeny některé důležité veličiny, které použijeme později v

kapitole 6.3. Všechny vztahy jsou rovněž uvedeny v [34]. Abychom získali formuli

pro tok částic Γx v plazmatu, je potřeba znát výraz Maxwellovy rozdělovací funkce

rychlosti částic f(~v) pro trojrozměrný případ

f(~v) = n
(

m

2πkBT

)3/2

exp





−m
(

v2x + v2y + v2z
)

2kBT



 , (6.1)

kde n je hustota částic, T teplota v Kelvinech a m hmotnost částice. V tomto

případě předpokládáme, že celkový drift, tj. střední rychlost 〈~v〉 = (〈vx〉 , 〈vy〉 , 〈vy〉),

je nulový

〈vx〉 = (1/n)
∫

∞

−∞

f(~v)vxdv = 0, 〈vy〉 = 0, 〈vz〉 = 0 . (6.2)

Tok částic Γx podél x-ové osy a to pouze v jednom směru vyjádříme pomocí elementu

hustoty částic s rychlostí (vx, vy, vz) ve tvaru

δn = f(~v)dvxdvydvz . (6.3)

Nyní již můžeme zapsat element toku částic δΓx ve tvaru

δΓx = vxδn = vxf(~v)dvxdvydvz . (6.4)

Odtud pak po integraci

Γx =
∫

∞

0
f(~v)vxdvx

∫

∞

−∞

dvy

∫

∞

−∞

dvz (6.5)
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dostaneme výsledný tvar

Γx =
1
4
nv̄ , (6.6)

kde v̄ je průměrná nebo také tepelná rychlost částic

v̄ =

(

8kBT

πm

)1/2

. (6.7)

Například pro elektrony bychom tok Γe mohli psát ve tvaru

Γe =
1
4
nev̄e , (6.8)

kde v̄e je dána výrazem

v̄e =

(

8kBTe

πme

)1/2

. (6.9)

6.2 Stěnová vrstva ”Sheath”

V kapitole 3.3 jsme si ukázali co se stane pokud v plazmatu vytvoříme poruchu s

potenciálem přičemž hodnota potenciálu v neporušeném plazmatu je Φ, což je také

hodnota kterou dosáhneme v nekonečné vzdálenosti od poruchy. Nyní provedeme

podrobnější analýzu v jednorozměrném modelu a to pouze pro případ kdy pro po-

ruchu V0 v bodě x = 0 platí, že V0 < Φ, jak je zakresleno v obr. 6.1. Obecně můžeme

oblast x =< 0,∞ > rozdělit na dvě části. Ta první, x =< 0, xs >, je velmi malá

a to pouhých několik Debyeových délek (3.11) a nazýváme ji stěnová vrstva a nebo

také z anglického slova sheath [34, 35, 36]. Na této krátké vzdálenosti je soustředěn

praktický celý pokles potenciálu, tedy stínění poruchy V0, jak je vidět na obr. 6.1.

Současně zde obecně platí, že ni > ne, tj. koncentrace iontů je větší než koncentrace

elektronů. Druhou část, x =< xs,∞ >, nazýváme obecně plazma, ikdyž to není

zcela korektní, protože zde stále platí V < Φ a tedy, jak vyplývá z Boltzmanova

výrazu (3.7), je ne < n∞ a koncentrace elektronů a potenciál plazmatu nedosahují

hodnot v neporušeném plazmatu. Vhodnější by bylo tuto oblast označit jako před-

stěnová vrstva což je v anglickým slovem označeno jako pre-sheath. V této oblasti

již platí, že plazma je kvazi-neutrální, tj. ne − ni << ne.

Důležitým bodem je přechod mezi oblastí sheath a pre-sheath označenou na x-

ové ose jako xS, zvláště pak potenciál VS ve vztahu k Φ nebo V0. Pro jednoduchost
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x0 xS

V

VS

Sheath Pre-sheath
(Plazma)V0

V¥=F

Obrázek 6.1: Shématický diagram změny potenciálu plazmatu v závislosti na vzdá-
lenosti od poruchy V0.

budeme v dalším uvažovat Φ = 0 a zavedeme předpoklad, že ionty jsou obecně

urychlovány gradientem potenciálu V . Odpovídající proudová hustota iontů Γi je

dána vztahem

Γi = nivi . (6.10)

Uvažujeme-li, že v ustáleném stavu projde jednotkovou plochou za jednotku času

stejné množství iontů, tj. ∇ · Γi = 0, lze potom psát

Γi = nivi = konst. . (6.11)

Pro rychlost iontů vi urychlovaných záporným potenciálem V platí

|vi| =
(

−2eV
mi

)1/2

, (6.12)

kde mi je hmotnost iontu. Poissonovu rovnici (3.8) nyní přepíšeme do tvaru

∇2V =
−e

ǫ0

[

Γi

(

mi

−2eV

)1/2

− n∞ exp
(

eV

kBTe

)

]

, (6.13)

kde jsme pro hustotu elektronů použili (3.7) s dosazením Φ = 0. V oblasti pre-sheath

je splněna podmínka kvazi-neutrality, ne − ni << ne. V takovém případě může být

člen ∇2V zanedbán, jak vyplývá z (3.8), a dostáváme tak rovnici kvazi-neutrality

Γi

(

mi

−2eV

)1/2

= n∞ exp
(

eV

kBTe

)

. (6.14)
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Nyní provedeme tentýž postup, ale pro oblast sheath a přechodu mezi sheath a

per-sheath , kde ovšem člen ∇2V nemůže být obecně zanedbán. Důležitou veličinou,

kterou hledáme je hodnota potenciálu Vs v místě přechodu xs. Z rovnice (6.11) a

(6.12) odvodíme

ni = nis

(

Vs

V

)1/2

. (6.15)

Pokud předpokládáme, že hustoty iontů a elektronů jsou si v místě přechodu rovny

(nejedná se o podmínku kvazi-neutrality, jde pouze o lokální podmínku v okolí bodu

xs)

nis = nes = ns , (6.16)

pak lze psát Poissonovu rovnici (3.8) ve tvaru

∇2V =
−e

ǫ0
ns

[

(

Vs

V

)1/2

− exp

(

e(V − Vs)
kBTe

)]

, (6.17)

kde jsme za hodnotu hustoty v nekonečnu n∞ dosadily upravený výraz

n∞ = nes exp
(

−eVs

kBTe

)

. (6.18)

Protože nás zajímá pouze oblast přechodu, vyjádříme členy na pravé straně rovnice

pomocí Taylorova rozvoje v bodě V = Vs a to pouze do prvního řádu. Tím dostáváme

∇2V = −
ens

ǫ0

[

−
1
2Vs

−
e

kBTe

]

(V − Vs) . (6.19)

Výraz v hranatých závorkách je rozhodující pro tvar řešení této upravené Poissonovy

rovnice v oblasti přechodu. Pokud jeho výsledná hodnota je záporná, pak je řešením

monotónní funkce (v této oblasti exponenciální) a tedy je možný hladký přechod

mezi sheath a pre-sheath. Pokud ovšem je hodnota výrazu kladná, pak je řešením

oscilující funkce a nemůže se vytvořit žádná oblast sheath. Z toho vyplývá podmínka

pro maximální hodnotu potenciálu Vs

Vs ≤ −
kBTe

2e
. (6.20)

Tuto podmínku první odvodil Bohm(1949) a můžeme ji interpretovat takto: V ob-

lasti sheath musí hustota iontů ni převyšovat hustotu elektronů, protože sheath má
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kladný náboj. Protože rychlost iontů ni je dána zákonem zachování součtu kinetické

a potenciální energie, musí být jejich rychlost větší než určitá minimální hodnota

vycházející z podmínky |Vs| ≥ kBTe/2e. Nyní se vrátíme do oblasti pre-sheath, kde

platí rovnice kvazi-neutrality (6.14) a budeme hledat obdobné matematické vyjá-

dření podmínky pro potenciál Vs. Zderivujeme-li obě strany rovnice (6.14) podle

x-ové souřadnice, pak po úpravě dostaneme

dV

dx
·
( 1
2V
+

e

kBTe

)

= 0 . (6.21)

Z koeficientu stojícího u členu dV/dx je zřejmé, že potenciál V bude mít spojitou

derivaci pokud V > −kBTe/2e (potenciál plazmatu je 0V). Můžeme tedy psát, že

pro potenciál Vs na hranici pre-sheath musí platit

Vs ≥ −
kBTe

2e
. (6.22)

Pokud tedy potenciál Vs má splnit obě podmínky (6.20) a (6.22), pak jedinou mož-

ností je, aby

Vs = −
kBTe

2e
. (6.23)

Toto je potenciál, kde se formuje okraj oblasti sheath, pokud je porucha V0 do-

statečně záporná vůči potenciálu plazmatu Φ, viz. obrázek 6.1. Otázkou je, co se

stane pokud V0 > −kBTe/2e. Odpověď je jednoznačná: Nedojde k formování sheath.

Z rovnic (6.18), (6.23) a za předpokladu (6.16) můžeme také pro hustoty iontů a

elektronů psát

nis = nes = exp
(

−
1
2

)

n∞ . (6.24)

Je nutné poznamenat, že pro nenulovou teplotu iontů, Ti > 0, je podle [34] potenciál

na okraji sheath roven

Vs = −
kBTe

e
ln 2 ≈ −0.7

kBTe

e
(6.25)

a tudíž pro hustoty nes a nis platí

nis = nes =
1
2
n∞ . (6.26)

Pro výpočty spojené s Langmuirovou sondou v kapitole 6.3, je užitečné najít

výraz pro tok iontů Γis v oblasti přechodu mezi sheath a pre-sheath. Spojením
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(6.10),(6.16),(3.7),(6.12) dostaneme

Γis = nisvis = n∞ exp
(

eVs

kBTe

) (

−2eVs

mi

)1/2

, (6.27)

kde po vyjádření potenciálu Vs pomocí podmínky (6.23) získáváme výsledný tvar

Γis = exp(−
1
2
)n∞

(

kBTe

mi

)1/2

. (6.28)

Hodnota konstanty exp(−1
2
) je přibližně 0.61. Výraz pod odmocninou se nazývá

iontozvuková rychlost a v literatuře býva označována jako cs

cs =

(

kBTe

mi

)1/2

. (6.29)

Pokud spojíme výraz (6.12) pro rychlost iontů vi s definicí iontozvukové rychlosti,

můžeme formulovat Bohmovo kritérium ve tvaru

vis ≥ cs , (6.30)

což vyjadřuje podmínku, že nejmenší možná rychlost iontů vstupujících do oblasti

sheath je rovna iontozvukové rychlosti.

Je nutné poznamenat, že všechny výpočty byly prováděny za předpokladu nulové

teploty iontů, Ti = 0 K. Pokud bychom provedli výpočty i pro nenulovou teplotu

iontů, pak

cs =

(

kB (Te + Ti)
mi

)1/2

, (6.31)

a současně

Γis =
1
2
n∞cs , (6.32)

jak je rovněž uvedeno v [34].

6.3 Nemagnetizované plazma

Protože je disertační práce věnovaná elektrickým sondám, je tato kapitola klíčová

pro pochopení chování některých typů sond například emisní a ball-pen pro přímé

měření potenciálu plazmatu, jak je uvedeno později v kapitole 9.1 a 9.2. Nejdříve se

ovšem budeme zabývat základním typem sondy nazývaný Langmuirova. V dalším
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budeme předpokládat bezesrážkové plazma a nulové magnetického pole. Je nutné

poznamenat, že zde budou uváděny pouze výsledky vycházející z jednoduché Lang-

muirovy teorie, které lze také nalézt v [34, 36, 37]. Langmuirova sonda je vlastně

vodič (wolfram, uhlík, nerez), který přichází do přímého kontaktu s plazmatem. Sche-

maticky je sonda znázorněna na obr. 6.2. V tomto případě není elektricky připojena

na žádný zdroj napětí a tudíž zůstává plovoucí. Nyní si popíšeme co se stane těsně po

Izolant

Vodiè

Plazma

Obrázek 6.2: Schématický obrázek plovoucí Langmuirovy sondy v plazmatu.

vnoření sondy do plazmatu. Díky vysoké pohyblivosti elektronů, které dopadají na

její povrch, se začne nabíjet na záporný potenciál vůči potenciálu plazmatu Φ (nepo-

rušený prostorový potenciál). To ovšem vyvolá reakci. Rozdíl potenciálu plazmatu a

potenciálu sondy vytvoří elektrické pole, které jednak působí proti pronikání dalších

elektronů a současně urychluje ionty směrem k sondě, které mají jinak díky své velké

hmotnosti, mnohonásobně menší pohyblivost než elektrony. Rozdíl obou potenciálů

narůstá až do stavu, kdy na sondu dopadá stejné množství elektronů a iontů. Díky

tomuto procesu se kolem sondy vytvoří oblast sheath stejně jako v případě poruchy

popsané v kapitole 3.3 a tedy i zde hovoříme o Debyeově stínění. V tomto ustáleném

stavu je sonda na plovoucím potenciálu Vfl, pro který platí

Vfl < Φ . (6.33)

Z předchozího výkladu tedy vyplývá, že pokud je sonda na plovoucím potenciálu,

neprotéká jí žádný proud. To, že platí podmínka (6.33) vytváří jednu ze základ-

ních otázek: Jak změřit potenciál plazmatu pomocí Langmuirovy sondy? Je zřejmé,
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že pomocí této sondy nebude možné tuto veličinu měřit přímo. V další části bu-

deme hledat vztah mezi Vfl a Φ. Langmuirovu sondu již neponecháme plovoucí,

ale přípojíme ji ke zdroji, tak aby sondou protékal proud odpovídající přiloženému

napětí. Tímto způsobem můžeme změřit volt-ampérovou charakteristiku, která má

nelineární charakter. Pro nalezení vztahu mezi proudem Ip a napětím Vp na sondě

použijeme některé výsledky z předcházejících kapitol 6.1 a 6.2. Celkový proud na

sondu můžeme obecně zapsat jako součet iontové Ii a elektronové Ie komponenty

Ip = Ii + Ie . (6.34)

Pokud se přidržíme klasické konvence, pak Ii má zápornou hodnotu a Ie kladnou. V

dalším budeme uvažovat případ

Vp < Φ . (6.35)

Nejdříve si odvodíme výraz pro iontový proud Ii. Pomocí rovnice (6.32) můžeme

přímo psát

Ii = −
1
2
Asen∞cs , (6.36)

kde As je plocha, kterou kolem sondy zaujímá hranice oblasti sheath a e je ele-

mentární náboj elektronu. Pokud označíme povrch sondy jako Ap, pak lze psát pro

kulový tvar

As ≈ Ap

(

1 +
xs

a

)2

(6.37)

nebo pro válcový tvar

As ≈ Ap

(

1 +
xs

a

)

, (6.38)

kde a vyjadřuje vždy poloměr sondy a xs je šířka sheath, jak je také zakresleno na

obrázku 6.1. Protože xs je pouze několik násobků Debyeovy délky λD, tzn. že platí

xs

a
<< 1 , (6.39)

je poměr obou ploch As a Ap roven

As

Ap

≈ 1 (6.40)

Za podmínky (6.40) je výsledný tvar pro iontový proud dán výrazem

Ii = −Iio = −
1
2
Apen∞cs = −

1
2
Apen∞

(

kB (Te + Ti)
mi

)1/2

, (6.41)
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kde kladnou konstantu Iio nazýváme iontový nasycený proud. Výraz (6.41) vyjadřuje

tu skutečnost, že za podmínky (6.35) proud iontů nezávisí na hodnotě napětí na

sondě.

V případě elektronového proudu je situace o něco jednoduší. Protože platí (6.35)

a stále uvažujeme pouze Maxwellovské plazma, je jeho hodnota dána spojením rov-

nice (6.8), (6.9) a (3.7) a zapíšeme ji ve tvaru

Ie = eAp
1
4
nev̄e =

1
4
eApn∞

(

8kBTe

πme

)1/2

exp

(

−e(Φ− V )
kBTe

)

. (6.42)

Pokud položíme napětí na sondě Vp rovno potenciálu plazmatu Φ, pak elektronový

proud nabývá maximální hodnoty, kterou nazýváme elektronový nasycený proud Ieo

a je dán výrazem

Ieo =
1
4
eApn∞v̄e =

1
4
eApn∞

(

8kBTe

πme

)1/2

. (6.43)

Celkový proud Ip na sondu je možné zapsat ve zjednodušené formě

Ip = −Iio + Ieo exp

(

−e(Φ− V )
kBTe

)

. (6.44)

Náš záměr je nalézt vztah mezi plovoucím potenciálem Vfl a potenciálem plazmatu

Φ. Na začátku této kapitoly jsem definovaly plovoucí potenciál jako stav, kdy son-

dou neprotéká žádný proud. Pokud tuto definici použijeme v rovnici (6.44), pak po

úpravě dostaneme hledaný výraz

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

(

Ieo

Iio

)

, (6.45)

Dosazením za hodnoty Ieo a Iio a následné úpravě dostáváme tvar

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

√

2Te

π (Te + Ti)
mi

me

. (6.46)

Budeme-li předpokládat, že Te = Ti (což obecně nemusí platit), pak lze psát

ln

√

2Te

π (Te + Ti)
mi

me

≈ 3.2 . (6.47)

Je také užitečné výjádřit hodnotu poměru elektronového a iontového nasyceného

proudu za téhož předpokladu o rovnosti obou teplot

Ieo

Iio

≈ 24.2 . (6.48)
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Hledaný vztah mezi potenciálem plazmatu a plovoucím potenciálem sondy (6.45) se

pro rutinní výpočty používá ve tvaru

Vfl = Φ− 3.2
kBTe

e
. (6.49)

Je nutné připomenout, že v tomto případě je potenciálem plazmatu míněna hodnota

v neporušeném plazmatu, což je hodnota v nekonečné vzdálenosti od poruchy tj. od

sondy. V literatuře se můžeme setkat také s případem, kdy je za potenciál plazmatu

brána hodnota na přechodu oblastí sheath a pre-sheath. Pokud tuto hodnotu ozna-

číme jako Φs (dříve bráno jak Vs), můžeme rovnici (6.49) s pomocí (6.25) zapsat

jako

Vfl = Φs − 2.5
kBTe

e
. (6.50)

6.4 Magnetizované plazma

Jak víme z kapitoly 5.1 pohybuje se nabitá částice v magnetickém poli podél siločar

a současně rotuje s Larmorovým poloměrem

ρ =
mv⊥
|q|B

. (6.51)

Protože v našem případě uvažujeme pouze pohyb iontů a elektronu můžeme provést

jednoduchou úvahu. Předpokládejme, že na rotační pohyb částice připadají dva

stupně volnosti a tedy její celkovou rotační energii můžeme vyjádřit jako

1
2
mv2

⊥
= kT . (6.52)

Spojením rovnic (6.51) a (6.52) dostaneme pro poměr Larmorových poloměrů iontů

a elektronů, ρi a ρe,
ρi

ρe

=
(

miTi

meTe

)1/2

, (6.53)

což za předpokladu Ti = Te dává zaokrouhlenou hodnotu

ρi

ρe

= 45 . (6.54)

Typická hodnota Larmorova poloměru pro ionty v okrajovém plazmatu na tokamaku

CASTOR je ρi ≈ 0.5 mm a pro elektrony ρe ≈ 0.01 mm. Z toho je tedy zřejmé, že
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elektrony jsou silně magnetizovány a jejich pohyb je omezen směrem magnetického

pole.

Pro Langmuirovu sondu z toho vyplývá [38], že elektrony, které se nepohybují

podél magnetických siločar protínajících povrch sondy, nemohou na ni dopadnout

a tudíž ani vést elektrický proud. V případě iontů je situace odlišná, protože pokud

jsou typické rozměry sondy srovnatelné s ρi, pak na celý její povrch dopadají prak-

ticky rovnoměrně. Tato skutečnost mění poměr efektivních ploch pro sběr iontů a

elektronů, Ai a Ae z jedničky na
Ai

Ae

> 1 . (6.55)

Pro cylindrický tvar sondy, což je běžně používaný typ, je poměr dán

Ai

Ae

=
π

2
. (6.56)

V důsledku se mění i poměr elektronového a iontového nasyceného proudu

Ieo

Iio

=
Ae

Ai

√

2Te

π (Te + Ti)
mi

me

≈ 15.4 . (6.57)

Působením magnetického pole dochází ke zmenšení koeficientu stojícího před elek-

tronovou teplotou v rovnici (6.49) na

Vfl = Φ− 2.7
kBTe

e
(6.58)

nebo pro případ (6.50) na

Vfl = Φs − 2.0
kBTe

e
. (6.59)

Je nutné si uvědomit, že pro jiný tvar a rozměry sondy by bylo potřeba vše znovu

přepočítat a navíc předpoklad Ti = Te je rovněž velmi silný. Jde spíše o praktickou

ukázku toho jak některé parametry plazmatu a tvar sondy ovlivňují vztah mezi

plovoucím potenciálem sondy a potenciálem plazmatu. Závěrem lze říci, že výpočet

potenciálu plazmatu z naměřeného plovoucího potenciálu s pomocí výše uvedených

vztahů dává spíše hrubý odhad jeho hodnoty.
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Kapitola 7

Cíl disertační práce

Jedním ze základních priorit výzkumu na tokamaku CASTOR je studium turbu-

lence plazmatu. Je tomu tak proto, že turbulentní plazma v jeho okrajové části

silně ovlivňuje transport částic a energie na stěnu vakuové nádoby. Získané výsledky

je možné aplikovat i na rozměrově a energeticky mohutnějších zařízeních. Pomocí

různých sondových technik můžeme přímo měřit nebo aspoň odhadnout některé lo-

kální parametry plazmatu jako je například elektronová a iontová teplota, hustota

plazmatu, Machovo číslo, potenciál plazmatu a s tím spojené elektrické pole, tok

částic vlivem ~E × ~B driftu. Měření na tokamaku CASTOR [26, 27] prokazuje vliv

elektrického pole respektive ~E× ~B driftu na turbulentní struktury. Elektrické pole se

běžně určuje z gradientu plovoucího potenciálu Vfl měřeného polem Langmuirových

sond uspořádaných buď v radiálním nebo poloidálním směru. Použití hodnot plo-

voucího potenciálu namísto potenciálu plazmatu je možné pouze za předpokladu, že

lze zanedbat gradient elektronové teploty. To lze považovat za dostačující pouze pro

hrubý odhad. Tato podmínka není ovšem splněna pokud se dostaneme do oblasti,

která je ovlivněna transportními bariérami [39, 40], ve kterých dochází k dramatické

změně většiny výše uvedených lokálních parametrů. Navíc, pro studium fluktuací

elektrického pole je nutné přímo měřit potenciál plazmatu, abychom vyloučili vliv

fluktuací elektronové teploty [41]. Z těchto důvodů bylo hlavním cílem mé disertační

práce vyvinout a otestovat techniku pro přímé měření potenciálu plazmatu, která by

současně byla alternativou k emisní sondě. Srovnávací měření potenciálu plazmatu

pomocí dvou odlišných technik by mohlo přinést jednoznačnou odpověď na otázku

zda je možné tuto veličinu měřit přímo pomocí vhodné sondové techniky.
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Kapitola 8

Metodika měření s elektrickými
sondami na tokamaku CASTOR

Na tokamaku CASTOR tvoří měření s elektrickými sondami [42] podstatnou část

diagnostiky okrajového plazmatu. Ve většině případů je zapotřebí během experi-

mentu získat hodnoty základních parametrů sondy jako jsou její plovoucí potenciál

Vfl, iontový nasycený proud I+SAT a V − A charakteristika. Dalším zpracováním,

v závislosti na typu použité sondy, můžeme získat informaci o parametrech okra-

jového plazmatu: iontová a elektronová teplota [22, 23, 43, 44], hustota, intenzita

elektrických polí (E×B drift), tok plazmatu (Machovo číslo, poloidální a toroidální

rotace) [20, 21, 45, 46] a transport částic [47, 48]. Je tedy velmi důležité provádět zá-

kladní měření a sběr dat způsobem, který zajistí dostatečné časové rozlišení signálu

s minimálním zkreslením jeho hodnoty. To je zajištěno jednak vhodným elektrickým

zapojením sondy a také počítačovým hardwarem a softwarem pro sběr dat DAS [1].

8.1 Měření iontového nasyceného proudu a plo-
voucího potenciálu

Zapojení jednoduché Langmuirovy sondy, které standardně využíváme na tokamaku

CASTOR, umožňuje snadno měnit režim práce sondy překlopením přepínačů v ob-

vodu na obrázku 8.1 mezi jednotlivými výstřely. Pro jednu polohu je sonda uzemněna

přes sérii dvou odporu na stěnu vakuové nádoby tokamaku (liner). Odpory (680 kΩ

a 6.8 kΩ) pracují jako děliče napětí a jejich velikost je stanovena tak, aby poměr

napětí na vstupu (reálná hodnota na sondě) a výstupu (napětí přivedené na DAS)
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byl roven 100. Navíc má dělič velký vstupní odpor a tudíž je celkový proud, který

Obrázek 8.1: Elektrické schema zapojení pro měření plovoucího potenciálu a ionto-
vého nasyceného proudu na elektrické sondě v plazmatu. Nápisem OUT označujeme
místo, ve kterém je výstupní signál veden na sběr dat DAS. Obrázek je převzat z
[1].

přes něj a sondu protéká zpět do plazmatu, zanedbatelný. Tím je zajištěno, že sonda

zůstává plovoucí, prakticky izolována od lineru, a měříme hodnotu plovoucího po-

tenciálu Vfl. Pro druhou polohu přepínače je na sondu přivedeno záporné napětí z

kondenzátoru, který je neustále dobíjen ze zdroje (+100 V) přes odpor 1 MΩ. Proud,

který pak protéká sondou během výboje je určen z napětí na sériově řazeném odporu

47 Ω. Toto je standardní postup při měření iontového nasyceného proudu I+sat.

8.2 Zpracovaní V − A charakteristiky

V − A charakteristika je dána závislostí celkového proudu sondou na přiloženém

napětí, jak je podrobně rozebráno v kapitole 6.3. Tato závislost je nelineární, viz.

obrázek 8.2. Na levé straně jsou zakresleny časové průběhy proudu a napětí na sondě.

Proud je měřen podobným způsobem jako ve schematu 8.1 s tím rozdílem, že místo
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kondenzátoru umístíme rozmítaný zdroj napětí, ve většině případů s frekvencí 1kHz,

amplitudou ±100 V a volitelnou hodnotou stejnosměrného předpětí. Stejnosměrné

předpětí volíme tak, aby výsledná V −A charakteristika byla měřena v okolí plovou-

cího potenciálu a dále v oblasti iontového nasyceného proudu, tak jak je zobrazeno

v 8.2b. Protože elektronový proud narůstá exponenciálně s napětím a jeho nasy-

cená hodnota je mnohonásobně větší než pro ionty, musí být maximální hodnota

napětí na sondě taková, aby nedošlo k jejímu poškození sondy. Z průběhu V − A
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Obrázek 8.2: (a) Časový průběh napětí a proudu na sondě s periodou 1 ms. Frekvence
vzorkování signálu v DAS je 1 MHz. (b) V − A charakteristiky měřené v časovém
intervalu 10 - 14 ms (černá kolečka), ustředněné hodnoty (červené trojúhelníčky) a
proložená závislost (8.1) (modrá čára).

charakteristiky lze získat informaci o velikosti plovoucího potenciálu Vfl, iontového

nasyceného proudu I+sat a elektronové teplotě Te. Tyto veličiny vystupují ve výrazu

pro proud sondou IP , který získáme spojením rovnic (6.44) a (6.45), za předpokladu,

že napětí na sondě VP je menší než potenciál plazmatu Φ, ve tvaru

Ip = I+sat

[

(1− exp

(

e(Vfl − VP )
kBTe

)]

. (8.1)

V tomto případě byla konvence znamének upravena tak, aby odpovídala měřeným

hodnotám, tj. pro velké záporné napětí má proud IP kladnou hodnotu. Nyní je možné

proložit experimentální závislost pomocí (8.1) a získat odhad hledaných veličin. Před

samotným fitováním je výhodné provést ustřednění přes všechny V − A charakte-

ristiky, tak abychom minimalizovali vliv fluktuací plazmatu na měřený proud. To
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získáme tak, že pro každý interval napětí (V max
P − V min

P )/n (n je počet intervalů)

vypočítáme střední hodnotu proudu a vyneseme ji do grafu pro (V max
P − V min

P )/2.

Tím získáme mnohem hladší průběh, jak je zakresleno do grafu 8.2b (červené troj-

úhelníčky). Modrou barvou je pak označen výsledek fitování s parametry Vfl = 5.7

V, I+sat = 26.3 mA, Te = 15.3 eV.

8.3 Sběr dat DAS - Data Acquisition System

Na tokamaku CASTOR jsou instalovány 32-kanálové systémy na bázi měřících karet

pro PC s 12-bitovými A/D převodníky, které umožňují rychlý sběr dat s periodou

vzorkování až 1µs nebo ve speciálním případě můžeme zapojit 4 kanály na 200 ns,

resp. 800 ns při použití 16 kanálů. Pro sondová měření je zpravidla používána peri-

oda vzorkování 1 µs, která umožňuje zapojit až 48 kanálů. Pro sběr makroskopických

parametru je používán další 32-kanálový systém, který má pomalejší vzorkování s

periodou 25µs. Společné ovládání všech systémů pro sběr dat se řídí pomocí in-

teraktivního rozhraní tzv. widgets, které bylo vytvořeno v prostředí IDL Marinem

Hronem [1], viz. obrázek 8.3. Po výboji jsou data zpracována pomocí DAS a operátor

Obrázek 8.3: Obrázek převzat z [1].

má možnost grafického zobrazení všech údajů a následného převedení do databáze

výstřelů na tokamaku CASTOR.
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Kapitola 9

Přímé měření potenciálu plazmatu
pomocí sondové techniky

9.1 Emisní sonda

Měření potenciálu plazmatu pomocí emisní sondy na tokamaku CASTOR (2001),

které je popsáno v přiložené publikaci, bylo prvním na zařízení typu tokamak. Hlavní

parametry experimentu jsou silné magnetické pole kolem 1 T a horké bezesrážkové

vodíkové plazma s elektronovou teplotou do 30 eV v okrajové části. Základní myš-

lenka přímého měření potenciálu plazmatu je obsažena ve výrazu pro plovoucí po-

tenciál Langmuirovy sondy (6.45)

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

(

Ieo

Iio

)

. (9.1)

Pokud by poměr nasycených proudů R = Ieo/Iio byl roven jedné, pak by nastal

případ Vfl = Φ nezávisle na velikost elektronové teploty Te. Tohoto stavu nelze

dosáhnout pomocí klasické Langmuirovy sondy, protože pro ní je poměr R mnohem

větší než jedna. Emisní sonda je ovšem schopna emitovat elektrony zpět do plazmatu

[49, 50, 51, 52, 53, 54] a proto rovnici (9.1) modifikujeme na

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

(

Ieo

Iio + Iee

)

. (9.2)

Díky emisnímu proudu Iee [55], který má stejnou orientaci jako iontový nasycený

proud Iio může sonda měnit poměr R. S narůstající emisí elektronů se hodnota Vfl

přibližuje k Φ až do stavu kdy Vfl = Φ.
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Emisní sonda je konstruována jako wolframové vlákno ve tvaru smyčky, kterým

může protékat žhavící proud řádově v ampérech. Oba konce vlákna jsou dále vedeny

keramickou trubičkou a v ní vodivě spojeny s měděnými vodiči vedoucími ke zdroji

žhavícího proudu. Sonda byla elektricky zapojena tak, aby ji bylo možné žhavit

a současně nabíjet na rozmítané napětí (± 100V, 1 kHz) nebo ponechat plovoucí

a měřit pouze její potenciál vůči stěně vakuové komory. Během experimentu jsme

systematicky proměřovali plovoucí potenciál Vfl, potenciál plazmatu Φ a z V − A

charakteristik i elektronovou teplotu Te v závislosti na radiální poloze sondy. Tyto

radiální profily byly naměřeny jak pro standardní ohmický výboj, tak i pro výboj

s polarizovaným plazmatem [56] (viz. kapitola 5.3). Dílčí úkoly na kterých jsem se

podílel:

• vykreslení V −A charakteristik emisní sondy pro různé hodnoty teplot wolfra-

mového vlákna a pro definované parametry plazmatu

• určení množství wolframových par pro vybrané teploty vlákna v předpoklá-

dané pracovní oblasti sondy, diskutovat životnost sondy a stanovit přibližnou

hodnotu vhodného žhavícího proudu

• zpracování měření - potenciál sondy v závislosti na poměru Iee/Iio, radiální

profily Vfl a Φ

V závěru článku jsou experimentálně získané výsledky porovnány s teoretickými

výpočty a diskutovány příčiny některých neshod. Očekávaná hodnota pro rozdíl

Φ − Vfl normalizovaný na elektronovou teplotu Te je přibližně 2.03 pro vodíkové

plazma (s uvážením vlivu magnetického pole) což je výrazně větší než experimen-

tálně získaná hodnota 1.3. Tento nesoulad je možné vysvětlit tak, že uvážíme i vliv

sekundární emise elektronů a iontů [57, 58], nečistot [59], elektronového a iontového

driftu [54, 60, 61]. Výsledkem by pak byla teoretická hodnota přibližně 1.4 a to je v

dobré s hodě s experimentem.

Nicméně je zde další alternativa a to je existence prostorového náboje [62, 63, 64,

65, 66], který se uplatňuje právě pro případ emisní sondy. Jde o to, že vlivem emise

se v blízkosti povrchu sondy vytváří virtuální katoda jejíž potenciál je vždy menší

než potenciál samotné sondy. To vytváří pro emitované elektrony potenciálovou
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bariéru, kterou překonají pouze, pokud je menší než rozdíl potenciálů plazmatu Φ

a povrchu sondy. Z teoretických výpočtů vyplývá, že pro vodíkové plazma je její

hodnota přibližně 0.7 · Te. To zmenšuje teoretickou hodnotu (Φ− Vfl)/Te z 2.03 na

1.3, což je rovněž v dobré shodě s experimentem. To by znamenalo, že ve skutečnosti

emisní sonda neměří potenciál v neporušeném plazmatu, ale hodnotu systematicky

menší. Závěrem je třeba říci, že z tohoto experimentu nelze jednoznačně určit, který

z výše uvedených faktorů je dominantní.
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Roman Schrittwieser1,6, Jiřı́ Adámek2, Petru Balan1, Martin Hron2,
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Abstract
An emissive probe has been used in the edge region of the CASTOR tokamak in
order to test the possibility of direct measurements of the plasma potential. The
difference between the floating potential of a cold probe and that of an emissive
probe has been found to be approximately 1.3 times the electron temperature,
which is less than predicted by the probe theory. Several possible reasons
to explain this discrepancy are offered, such as secondary electron emission,
uncertainties in the ion temperature, different collecting areas for electrons and
ions, etc. The possible impact of a space charge formed by the emitted electrons
is also discussed.

1. Introduction

Particle and energy confinement in magnetized plasmas are strongly influenced by electric
fields and their fluctuations [1]. Electric fields are determined by gradients of the plasma
potential. In the edge region of fusion devices, the plasma potential is usually deduced from
the floating potential measured by Langmuir probes. The difference between the floating
potential Vfl and the plasma potential � is a function of electron and ion temperatures and
possibly also other parameters:

Vfl = � − f (Ti, Te, . . .). (1)

This technique is comparatively simple and provides the local information with a satisfactory
temporal resolution.
6 Author to whom correspondence should be addressed.
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However, this indirect evaluation is potentially subject to errors, due to the uncertainty in
the knowledge of the function f and of its variables. This is particularly true for turbulence-
induced particle fluxes, which require the knowledge of the fluctuating electric field [2].
These complications could be circumvented using a technique able to directly measure the
plasma potential. One suitable technique for the edge region of small fusion devices is the
emissive probe, which is often used for low-temperature plasma diagnostics. This is an actively
heated probe, which emits electrons. As long as such a probe is not heated, it will be called
cold probe.

In this paper we present measurements of the floating potential profile of an emissive
probe in the boundary plasma of a tokamak. In section 2 we specify the function f introduced
in equation (1). Section 3 explains the principle of emissive probes. Section 4 describes the
experimental apparatus. In section 5 the results of the experiments, performed on the CASTOR
tokamak, are presented. Section 6 discusses the results, while the conclusions are drawn in
section 7.

2. Floating potential of a cold probe

The interpretation of the probe measurements in tokamaks is usually based on the elementary
Langmuir probe theory, which provides the relation between the plasma and the floating
potential, assuming a Maxwellian electron velocity distribution. The magnetic field is taken
into account only by reducing the effective collecting area of the probe. If the probe voltage
Vp (measured with respect to a reference electrode) biases the probe negatively with respect
to the plasma potential �, the probe current Ip is the sum of the electron and the ion currents:

Ip = Iis(1 + γi) − Ies(1 − γe) exp

[
−e(� − Vp)

kBTe

]
, (2)

where Ies and Iis are the electron and ion saturation currents, kB is the Boltzmann constant and
Te is the electron temperature. The coefficients γe and γi characterize the contribution of the
secondary electron emission to the probe current induced by electrons and ions, respectively
(a more detailed discussion is given in section 6). In a strongly magnetized, fully ionized
tokamak plasma edge, equation (2) is strictly valid only for probe potentials lower than the
floating potential (see e.g. [3]). At the floating potential Vp = Vfl the total probe current Ip

equals zero. Then, the normalized difference between the floating and the plasma potential is

� = e(� − Vfl)

kBTe
= ln

(
(1 − γe)

(1 + γi)

Ies

Iis

)
. (3)

The electron saturation current Ies is given by the random thermal current density jes

multiplied by the probe collecting area for electrons Ae:

Ies = Aejes = Ae
1

4
en

√
8kBTe

πme
, (4)

with me being the electron mass.
The ion saturation current in a pure, fully ionized hydrogen plasma is [4]

Iis = Aijis = Aien

√
kB(Te + Ti)

mp
, (5)

where Ai is the collection area for ions, n is the electron density at the edge of the probe sheath,
Ti is the ion temperature and mp is the proton mass.
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At high magnetic fields, there can be a considerable difference in the effective collecting
areas for electrons and ions due to the large difference between the ion and electron gyro-radii
ρi,e. In the case of a cylindrical probe, ρi,e has to be compared to the probe radius rp.

Neglecting secondary electron emission, for a hydrogen plasma, equation (3) reads

� = ln

(
Ae

Ai

√
Te

Te + Ti

√
mp

2πme

)
. (6)

At modest magnetic fields (like in CASTOR) ρi � rp holds for ions, whereas the contrary
is valid for electrons, i.e. ρe � rp. Therefore in the surroundings of the probe, ions can
be considered unmagnetized whereas electrons are strongly magnetized. Thus for ions we
have to take into account the entire surface of the probe wire as effective collecting area, while
electrons ‘see’ only the cross-section of the probe wire.

3. Emissive probe

An emissive probe usually consists of a small loop of tungsten wire, heated by an external
DC current so that the tungsten wire becomes emissive [5–10]. It is worth noting that even
usual cold probes can become self-emissive in hot plasmas due to heating by the high-energy
fluxes [11].

The probe loop used in our experiment consists of a tungsten wire with a radius rp and
a length lp. Following the arguments above, for ions the effective collecting area is the total
surface of the wire, i.e. Ai = 2rpπlp. For electrons, however, flowing from both sides towards
the probe wire, the effective collecting area is given by twice the cross-section of the wire, i.e.
Ae = 4rplp, and Ae/Ai = 2/π . Only for the extreme case where the loop is perfectly aligned
to the magnetic field lines, the area would reduce to Ae = 2rplp since the inner side of the loop
wire would be shaded by the opposite outer sides of the wire.

If the probe is not heated, for γe = γi = 0 and Ae/Ai
∼= 2/π , equation (6) becomes

� = ln

(
2

π

√
Te

Te + Ti

√
mp

2πme

)
. (7)

For Te = Ti, the value of � is equal to 2.04, and from equations (4) and (5) we find that
Ies/Iis

∼= 7.7.
The saturated thermal electron emission current density jem is given by the Richardson–

Dushman formula [12]:

jem = A∗T 2
w exp

[
− eWw

kBTw

]
. (8)

In this expression A∗ is the Richardson constant, equal to 7.4 × 105 A m−2 K−2 for tungsten,
and Tw and Ww are the temperature and the work function of the wire material, respectively.
Ww is 4.55 eV for tungsten.

In order to derive a quantitative expression for the potential of a floating emissive probe,
we will discuss two cases: one with the emission current independent of Vp, and the other by
taking into account space charge effects by the emitted electrons.

3.1. Saturated emission

The electrons emitted by the probe yield a current, which adds to the electron and ion currents
coming from the plasma. The total probe current is therefore

Ip = Iis(1 + γi) − Ies(1 − γe) exp

[
−e(� − Vp)

kBTe

]
+ Iem, (9)
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where Iem = jemAem is the emission current, Aem is the effective emitting surface, which
is supposed to be equal to the total surface of the probe wire; therefore Aem = Ai. In the
following simple analysis, we assume that Iem is independent of the probe potential as long
as this potential is negative with respect to the plasma potential. The normalized difference
between the floating and the plasma potentials for this case will be denoted by �em, which,
following the approach of section 2, can be written as

�em = e(� − V em
fl )

kBTe
= ln

(
Ies(1 − γe)

Iis(1 + γi) + Iem

)
. (10)

V em
fl denotes the floating potential depending on the emission current.

This expression shows that by increasing the emission, the probe floating potential
theoretically approaches the plasma potential (�em → 0). The probe attains the plasma
potential for

Ies(1 − γe)

Iis(1 + γi) + Iem
= 1. (11)

After insertion of equations (4) and (5), and again under the assumption that Ae/Ai
∼= 2/π ,

equation (11) becomes

Iem

Iis
= 2

π

√
Te

Te + Ti

√
mp

2πme
− 1. (12)

For Te = Ti, we can calculate that the ratio of emission current to ion saturation current,
necessary to make the floating potential of the probe equal to the plasma potential, is
Iem/Iis

∼= 6.7. If the probe temperature is further increased, part of the emitted electrons
will be reflected by the plasma, keeping the probe at the plasma potential.

We note that by neglecting the difference between the effective collecting areas for
electrons and ions, i.e. by putting Ae/Ai

∼= 1, we obtain � ∼= 2.49, Ies/Iis
∼= 12 and

Iem/Iis
∼= 11.

3.2. Space charge limited emission

The treatment above is valid as long as space charge effects by the emitted electrons can be
neglected. As pointed out recently by Reinmüller [13] and Ye and Takamura [14], for strong
electron emission a negative space charge might form around the emissive probe, which would
lead to a modification of the floating potential of the probe with respect to the case discussed
in section 3.1.

In order to get a rough quantitative idea about this effect, we make the following
consideration. Suppose that the emission current is controlled by space charge effects; in
equation (9) we replace Iem by the Child–Langmuir expression [15]:

ICL(Vp) = Aem
4ε0

9

(
2e

me

)1/2
(� − Vp)

3/2

d2
, (13)

where d is the sheath thickness. In the case of an emissive probe in a plasma, d is proportional
to the Debye length, d = kλDe. With this, at the floating potential V CL

fl , equation (13) becomes

ICL(V CL
fl ) = Aem

4nee

9k2

(
2kBTe

me

)1/2 [
e(� − V CL

fl )

kBTe

]3/2

. (14)

Equating the total probe current (neglecting secondary electron emission) to zero,
equation (9) for this case becomes

0 = Iis − Ies exp

[
e(� − V CL

fl )

kBTe

]
+ ICL(V CL

fl ). (15)



Emissive probe in the CASTOR tokamak 571

We emphasize that in this case V CL
fl does not depend on the emission current.

In analogy to equation (3), we define

�CL = e(� − V CL
fl )

kBTe
. (16)

For further analysis it will be useful to normalize the Child–Langmuir current to the electron
saturation current Ies, given by equation (4). Therewith we obtain

ICL

Ies
= Aem

Ae

2
√

π

9k2
�

3/2
CL ≡ K�

3/2
CL , (17)

with

K ≡ Aem

Ae

2
√

π

9k2
.

Using equations (16) and (17), equation (15) becomes

Iis

Ies
+ K�

3/2
CL − exp(−�CL) = 0 (18)

For Aem/Ae = Ai/Ae = π/2, and for d ∼= λDe (k ∼= 1), the solution of this equation delivers
�CL

∼= 0.7. This means that the floating potential of the emissive probe saturates 0.7kBTe/e

below the true value of the plasma potential. This is due to the formation of a virtual cathode
inside the probe sheath. A similar drop of the floating potential on the order of Te has been
derived in [14], using a more sophisticated approach. We point out that this effect is practically
independent of the ion mass.

4. Experimental set-up

The emissive probe (see figure 1) used for the potential measurements in the CASTOR tokamak
consists of a ceramic tube (Al2O3) with an oval cross-section of 1.4/2.3 mm outer diameter
and a length of 8 cm. The Al2O3 tube has two bores of 0.7 mm diameter each, through which a
0.2 mm diameter tungsten wire is inserted in such a way that on one side of the tube (at the ‘hot
end’) a tungsten wire loop of an approximate total length of 6 mm is formed. Inside the bores,

Figure 1. Schematic of the emissive probe head used for measurement on the CASTOR tokamak.
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the tungsten wire extends at least 5 cm towards the other end (the ‘cold end’) of the ceramic
tube. Before the insertion, each tungsten wire is spliced twice with about 18–20 copper threads
with diameters of 0.05 mm [8]. In this way, inside the bores the tungsten wires are densely
covered with a thin layer of copper so that the conductivity of these parts is increased.

The wrapping of the tungsten wires with copper threads is done in such a way that
the electrical and mechanical contact between the tungsten and the copper is very good. The
contact is further improved by the roughness of the tungsten wire and the softness of the copper.
By a careful choice of the number of copper threads by which the tungsten wire is wrapped,
the thickness of the combined wire can be adjusted so that it tightly fits into the bores of the
Al2O3 tube. This provides an excellent electrical and mechanical contact between the two
materials, which can otherwise not be soldered or welded together. On the cold end of each
tube, only the spliced copper wires are protruding and can there be connected easily to any
further electrical lead. Figure 1 shows a drawing of the emissive probe.

This construction has the effect that only the exposed loop of the emissive probe is heated
when a current is passed through the probe wire. The total resistance of such a probe is about
0.11 �. The plane of the probe loop is directed parallel to the magnetic field, thus minimizing
the Lorentz force on the loop wire.

In order to maximize the lifetime of the probe wire, the probe heating current was
only turned on a few seconds before each shot and was kept constant until the end of the
discharge. The wire attained a temperature of about 2900 K. This was calculated from the
experimentally determined emission current Is (see below) and confirmed roughly by an optical
pyrometer.

The CASTOR tokamak has a major radius of 0.40 m and a minor radius of a = 85 mm,
the latter being determined by a poloidal ring limiter. The background pressure was smaller
than 10−4 Pa. Before each discharge, the chamber was filled with hydrogen up to a pressure
of around 10−2 Pa. The typical duration of each shot was 30 ms. The toroidal magnetic field
was 1 T, and the toroidal plasma current was typically 10 kA. The typical line average plasma
density was 1019 m−3. In the SOL the plasma density was 0.5–2 × 1018 m−3, and Te was on
the order of 10 eV.

Figure 2 shows the experimental arrangement in the CASTOR tokamak schematically.
The emissive probe is mounted on a manipulator by which it can be shifted radially on a
shot-to-shot basis in the range of radii 50 < r < 100 mm. Also visible there is the position of
the biasing electrode.

5. Experimental results and discussion

A sinusoidal sweep voltage Vp with the amplitude up to ±100 V with a frequency of 1 kHz was
applied to the probe during the stationary phase of the tokamak discharge. About 20 probe
characteristics were recorded in each discharge with a sampling rate of 1 MHz.

Figure 3 shows three typical characteristics of the emissive probe: without heating and for
two heating currents. The ion saturation current and the emission current are positive in this
diagram. It is clearly seen from the figure that the left-hand branch (i.e. the ion branch) of the
characteristic is strongly increased by the electron emission. The solid lines are least-square
fits of the experimental points with the following function:

Ip(Vp) = IsG(Vp)

{
1 − exp

[
e(Vp − V ∗

fl )

kBTe

]}
. (19)

The asterisk in this equation and hereafter will denote the experimentally obtained values of
the floating potential and of other quantities.
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Emissive Probe Biasing Electrode

Figure 2. Experimental arrangement of the radially movable emissive probe in the CASTOR
tokamak.
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Figure 3. Three typical probe characteristics, taken with the cold probe and the emissive probe at
two different heating currents. The solid lines are fits of the characteristics by equation (19).

The ad hoc multiplying factor G(Vp) = 1 − c[e(Vp − V ∗
fl )/kBTe]α is phenomenological,

and describes the non-saturation of the ion branch of the experimentally observed probe
characteristics. It is worth noting that the value of the exponent α is not critical, and we
used α = 1.5. Equation (19) is a four-parameter (Is, c, V ∗

fl , Te) fitting function. The parameter
Is represents the sum of the ion saturation current Iis and the emission current I ∗

em at the floating
potential, where we suppose that this value is constant for Vp < V ∗

fl . The fit was performed
up to voltages slightly above the floating potential, thus neglecting the electron saturation part
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Figure 4. Plot of the quantity �∗ − �, which represents e(V ∗
fl − Vfl)/kBTe, versus the normalized

emission current I ∗
em/Iis for two radial positions of the probe: the crosses are for the SOL

(r = 85 mm), and the open circles are for the confined plasma (r = 70 mm).

of the characteristic. Although the electron temperature was obtained for each value of the
emission current I ∗

em, only the value Te for the non-heated probe (I ∗
em = 0) was used for further

processing. The measured values of Te from 10 to 15 eV agreed well with previous Langmuir
probe measurements in the CASTOR tokamak [16]. An estimate of the emission current has
been obtained by taking Iis at I ∗

em = 0.
In figure 4 the quantity �∗−�, which represents e(V ∗

fl −Vfl)/kBTe, is plotted as a function
of the normalized emission current I ∗

em/Iis for two radial positions of the probe. In agreement
with equation (10) the quantity �∗ − � rises steeply at small emission currents, and finally
reaches saturation. As we see, the normalized difference between the floating potential of the
cold probe Vfl and its saturated value V ∗

fl,sat amounts to 1.3kBTe/e. Moreover, the saturation is
reached for an emission current on the order of ten times the ion saturation current.

As an illustration of its applicability as an edge plasma diagnostic tool in magnetic
confinement devices, the emissive probe has been used in CASTOR under different discharge
conditions. The radial profile of the saturated floating potential of the emissive probe V ∗

fl,sat was
measured not only in Ohmic discharges, but also in regimes where the radial electric field at the
plasma edge was modified by a biased electrode [17]. As an example, figure 5 demonstrates
the experimentally obtained radial profiles of V ∗

fl,sat (with respect to the wall) both for Ohmic
and biased conditions. The biasing electrode was located at r = 73 mm, which corresponds to
the position of the last closed flux surface, and was biased with respect to the wall to +100 V.
In agreement with our previous experiments, the gradient of the potential is modified not only
between the electrode and the wall, but also in front of the electrode (separatrix biasing). The
radial electric field during biasing increases up to Er

∼= −10 kV m−1.

6. Discussion

We successfully performed measurements with an emissive probe in the edge region of
the CASTOR tokamak, both inside and outside the last closed flux surface. The use of an
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Figure 5. Radial profile of the plasma potential in the edge region of the CASTOR plasma in
the Ohmic ( ) and polarized phases (•) of the discharge (the biasing electrode is positioned at
rb = 75 mm and biased to Vb = +100 V).

emissive probe has allowed us to check the standard Langmuir theory and to show that the
simple interpretation of its floating potential as the plasma potential may not be straightforward.
In fact, the saturated normalized difference �∗−� between the floating potential of an emissive
probe and of a cold probe was experimentally found to be 1.3 (see figure 4). This is smaller than
predicted by the simple theory in equation (7) (without space charge effect), which has yielded
2.04, under the assumption that the saturated value corresponds to the plasma potential. There
are a number of effects which might shift the floating potential of the cold probe upwards,
thereby reducing the difference � (=2.04) following from the simple theory. These effects
are listed and discussed below undercases (a)–(f).

On the other hand, by taking into account space charge effects, the measured value of
�∗ − � = 1.3 would be in agreement with the estimates in section 3.2. In this case the
saturated value �∗ would correspond to −�CL. Thus, we cannot be sure how the saturated
value observed in figure 4 is related to the true value of �.

Figures 6(a) and (b) demonstrate the difference between these two models by schematically
presenting �em versus the emission current normalized to the ion saturation current. Thus,
both figures can be compared to figure 4. Note, however, that in figures 6(a) and (b) the origin
of the y-axis is taken at the plasma potential, while in figure 4 it is put at the floating potential
of the cold probe. Figure 6(a) presents three possible cases without space charge effect:

• The dotted line corresponds to the case for equal collecting areas for electrons and ions,
i.e. Ae/Ai = 1, and thus � = 2.49 and Ies/Iis

∼= 12 (equation (7)).
• In the case of the solid line, Ae/Ai

∼= 2/π and thus � = 2.04 and Ies/Iis
∼= 7.7

(equation (7)).
• The dashed line presents the case (also for Ae/Ai

∼= 2/π) where the combined influence of
all effects (a)–(f) (listed below) that can lead to a shift of the cold probe floating potential
is taken into account. Here we find that � ∼= 1.4 and Ies/Iis

∼= 4.

Figure 6(b) schematically presents �em for the space charge case only, where it is found
that the saturated floating potential of the probe is shifted downwards by �CL

∼= 0.7. We
emphasize that in figure 6(b) the saturation of �em sets in already at Iem/Iis

∼= 5. The dashed
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Figure 6. Theoretical difference between the plasma potential and the floating potential of an
emissive probe, normalized to the electron temperature, plotted versus the electron emission current,
normalized to the ion saturation current. (a) No space charge effects: dotted line for Ae = Ai,
thus � = 2.48 and Ies/Iis = 12, saturation starts at Iem/Iis = 11; solid line for Ae/Ai = 2/π ,
thus � = 2.04 and Ies/Iis = 7.7, saturation starts at Iem/Iis = 6.7 (equations (11) and (12)); the
dashed line is taking account of the shift of the cold probe floating potential due to the effects listed
in section 6 under (a)–(f); this reduces � to about 1.4 and Ies/Iis to about 4 and Iem/Iis = 3 where
saturation starts. (b) Taking into account space charge effects of the emitted electrons: in this case
the saturated value of �em does not reach the plasma potential but remains below by �CL

∼= 0.7;
saturation starts for Iem/Iis

∼= 4.

line in figure 6(a) saturates even already for Iem/Iis
∼= 3, the solid line at Iem/Iis

∼= 6.7, and
the dotted line at Iem/Iis

∼= 11.
The following effects can influence the floating potential of a cold probe in a hot magnetized

plasma:

(a) Secondary electron emission caused by plasma electrons impacting on the probe surface:
The secondary electron emission from the probe surface induced by impinging plasma electrons
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shifts the floating potential upwards by the amount ln(1 − γe), as is evident from equation (3).
According to [18], the secondary electron emission coefficient of tungsten (the material used
for the present experiments) for 100 eV monoenergetic electrons would be of the order of 0.3.
This would give a reduction of � (compared to � at γ = 0) by 0.36. Pitts and Matthews [19]
measured the value of γe under a realistic electron energy distribution function and in a strong
magnetic field with normal incidence to a molybdenum surface, and found it to be close to
one. However, this would reduce � to almost zero, so that the cold probe would automatically
be at the plasma potential. This obviously contradicts our experimental observation, since we
do observe a reduction of � with increasing thermal electron emission.

(b) Secondary electron emission caused by plasma ions impacting the probe surface:
Plasma ions can also give non-negligible secondary electron emission, although this effect
is usually not taken into account in tokamak probe diagnostics. For 100 eV monoenergetic
protons impinging on several types of metal, the secondary emission coefficient γi has been
measured to be as high as 0.2 [20]. Pitts and Matthews [19] also obtain a similar number for a
realistic ion energy distribution acting on molybdenum. This gives a reduction of � by 0.18.

(c) Ion temperature: Measurements of Ti in the tokamak edge are seldom available, but
investigations in other comparable tokamaks [19,21] indicate that sometimes Ti might be higher
than Te. If we assume Ti > Te by a factor of four, equation (6) predicts a decrease of � by 0.45.

(d) Impurities: The assessment of the contribution of impurities to the difference �∗ − �

is negligible as compared to the other effects discussed here. A detailed analysis can be found
in [22].

(e) Electron and ion drifts: The presence of plasma flows can affect the value of the
floating potential [10, 23]. The same will happen in the case of a parallel flow of electrons,
which will distort the electron distribution function from the Maxwellian shape and alter the
electron current collected by the probe [24]. The impact of such effects can be hardly estimated
without a knowledge of the Mach number and of the form of the electron distribution function.

(f) Different collecting areas for electrons and ions (further considerations): Due to the
complicated geometry of the emissive probe, the effective collecting area for electrons can
even be smaller than Ae = 4rplp, whereas that for ions would not be affected. However,
those electrons impinging on the probe near the top where the loop has its strongest curvature
only partly graze the probe surface and therefore contribute less to the total electron current.
Moreover, in the same region the wire surface inside the loop is not accessible for all electrons
since it is partly shaded. Therefore Ae < 2Ai/π . As mentioned above, in the most extreme
case, when the loop is exactly parallel to B, Ae = Ai/π . Such an effect reduces the normalized
difference �, which for the latter case attains even a value of 1.34. This would agree very well
with the experimentally observed value.

7. Conclusion

The above discussion shows that there are several reasons, because of which the difference
between the potential of the emissive and the cold probe is only 1.3 times the electron
temperature, which is less than the canonical value 2.04 predicted by the probe theory. This
discrepancy could be explained either by space charge effects or by a number of effects
discussed above. Additional experiments will be performed to distinguish between these
two possibilities.

In spite of the fact that the interpretation of our experiments is not yet definitive, we have
already started to use the emissive probes for fluctuation measurements.
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Int. Toki Conf. on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion (ITC-11) (Toki, Japan, 2000) J. Plasma
Fus. Res. Ser. vol 4

[18] Gibbson D J 1966 Secondary electron emission Handbook of Vacuum Physics Vol 2: Physical Electronics ed
H Beck (London: Pergamon) p 301

[19] Pitts R A and Matthews G F 1990 J. Nucl. Mater. 176&177 877
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9.2 Ball-pen sonda

V rámci mého studia a práce na tokamaku CASTOR se podařilo vyvinout novou

sondovou techniku pro přímé měření potenciálu plazmatu na zařízeních s magne-

tickým udržením. Základní myšlenka a první experimentální výsledky jsou popsány

v přiložené publikaci. Jedná se o nový typ sondy s názvem ball-pen (toto jméno je

oficiálně použito až v článku v následující kapitole 9.4). Na obrázku 9.1 vidíme, že

hlava sondy je tvořena kolektorem, který se pohybuje uvnitř stínící trubičky. Kolek-

tor je vyroben z vodivého materiálu, běžně používaný je nerez, má válcový tvar a

je zakončen kuželem s výškou 1 mm. Materiál stínící trubičky je dielektrikum (bor

nitrid). Celá sonda může být umístěna na libovolnou radiální polohu. Posuv celé

sondy ale i samotného kolektoru jsou na sobě plně nezávislé a osa je vždy kolmá k

magnetickým siločárám.

collector-stainless steel

tube-boron nitride

corundum-plasma spraying

Boron nitride

Stainless steel

+

-

4mm

1mm

B,I

collector
Stainless steel

Corundum

(a) (b)

Obrázek 9.1: (a) Fotografie hlavy sondy. (b) Poloha sondy vzhledem k siločarám
toroidálního magnetického pole.

Základní myšlenka měření potenciálu plazmatu Φ ball-pen sondou je obdobná

jako v předcházející kapitole 9.1 a vychází rovněž z výrazu pro plovoucí potenciál

Vfl Langmuirovy sondy (6.45)

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

(

Ieo

Iio

)

. (9.3)

U emisní sondy se poměr R = Ieo/Iio měnil v závislosti na velikosti emise elek-

tronů, ale v případě ball-pen sondy je hodnota R závislá na poloze kolektoru. To je

způsobeno tím, že v magnetizovaném plazmatu je Larmorův poloměr pro elektrony
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mnohonásobně menší než pro ionty, jak je ukázáno v 6.4. Pokud je totiž plazma silně

magnetizováno, pak se elektrony narozdíl od iontů pohybují prakticky pouze podél

siločar a nemohou proniknout do stínu trubičky. Změnou polohy kolektoru se pak

výrazně mění množství dopadajících elektronů na jeho povrch. Ionty mohou dopadat

na kolektor i poté co je plně ve stínu trubičky a to díky jejich většímu Larmorově

poloměru (tento princip odstínění elektronů byl poprvé použit při měření iontové

teploty pomocí Katsumata sondy [67, 68]). Z toho je zřejmé, že pro určitou polohu

musí nastat R = Ieo/Iio = 1 a tedy Vfl = Φ.

Během experimentu byly měřeny hodnoty Ieo, Iio a Vfl v závislosti na poloze

kolektoru a to pro několik radiálních poloh sondy. Z těchto závislostí jsme odhadli

velikost potenciálu plazmatu Φ, za podmínky R = Ieo/Iio = 1 a to pro každou

radiální polohu. Dílčí úkoly na kterých jsem se podílel:

• návrh konstrukce sondy a metody pro přímé měření potenciálu plazmatu

• vykreslení V − A charakteristik ball-pen sondy pro různé polohy kolektoru a

pro definované parametry plazmatu

• zpracování měření - fitování V −A charakteristik pro získání poměru Ieo/Iio a

plovoucího potenciálu Vfl v závislosti na poloze kolektoru v různých radiální

polohách

Výsledky měření zakreslené do grafu na obrázku 9.2 ukázaly, že poměr Ieo/Iio je

pro libovolnou polohu kolektoru větší než jedna a to znamená, že na povrch kolek-

toru dopadá vždy více elektronů než iontů. Pak tedy i v případě plně zasunutého

kolektoru do stínící trubičky detekujeme určité malé množství elektronů, což nelze

vysvětlit pomocí jejich Larmorovy rotace. Nicméně i přesto dosahuje poměr Ieo/Iio

pro jistou polohu kolektoru minima velmi blízké jedničce. V takovém případě je

podle (9.4) potenciál sondy Vfl prakticky roven potenciálu plazmatu Φ. Jeho hod-

nota byla pro každou radiální polohu kladná vůči plovoucímu potenciálu klasické

Langmuirovy sondy a jejich rozdíl byl roven přibližně stejnému násobku elektro-

nové teploty Te, což je rovněž v souladu s (9.4). Dále jsme zjistili, že potenciál

sondy je prakticky konstantní a roven potenciálu plazmatu Φ nezávisle na poloze

kolektoru uvnitř stínící trubičky. Tento jev se zatím nepodařilo vysvětlit pomocí
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Obrázek 9.2: Závislost potenciálu Vfl a logaritmu poměru R ball-pen sondy na poloze
kolektoru h. Hodnota V 0fl odpovídá plovoucímu potenciálu, který bychom získali
pomocí klasické Langmuirovy sondy.

klasické Langmuirovy teorie. Díky tomu není nutné fixovat kolektor do polohy, ve

které Ieo/Iio
∼= 1, ale stačí, aby byl plně zasunut do stínící trubičky, což je výhodné

pro rutinní měření. Navíc odpadá nutnost použití napájecího zdroje. Sonda je svojí

konstrukcí velmi jednoduchá a odolná vůči poškození horkým plazmatem a to jsou

parametry vhodné pro použití i na větších zařízeních jako jsou RFX, Tore-Supra,

Asdex-U.
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A novel probe and approach to the direct measurements of the plasma potential in
a strong magnetic field is suggested. The principle of this method is to reduce the electron
saturation current to the same magnitude as that of the ion saturation current. In this case,
the floating potential of the probe becomes identical to the plasma potential. This goal
is attained by a shield, which screens off an adjustable part of the electron current from
the probe collector due to the much smaller gyro–radius of the electrons. First systematic
measurements have been performed in the CASTOR tokamak.
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Key words: tokamak, edge plasma, plasma potential, Langmuir probe

1 Introduction

Up to now, emissive probes [1] and heavy ion beam probes [2] have been used
for the determination of the plasma potential in tokamaks. However, use of these
technique is hampered by various technical problems and peculiarities in measured
data interpretation. In practice single Langmuir probes are used to measure the
floating potential Vfl and the plasma potential Φ is deduced from the simple formula:

Vfl = Φ − Teln(R) (1)

Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 54 (2004), Suppl. C C95
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where Te is the electron temperature in eV. The quantity R = I−sat/I+
sat represents

the ratio of the electron and ion saturation currents, respectively. The theoretical
value of ln(R) in hydrogen plasma is about 3.

The value of the plasma potential deduced from equation (1) is correct only if
the electron temperature Te and ratio R are known. The electron temperature can
be estimated from the I–V characteristics of a Langmuir probe with a sufficient
precision, but the value of R can not be experimentally obtained. The basic idea
of the direct plasma potential measurement, which is proposed in this contribution,
is to adjust R to be equal to one. If this is achieved, the floating potential of the
probe Vfl is equal to the plasma potential Φ, as evident from equation (1).

2 Direct plasma potential measurements with a novel probe

2.1 The probe head

The probe head, which allows a modification of R is shown in Fig. 1. Its orientation
with respect to the magnetic field is also indicated. The probe consists of a conically
shaped collector, which is shielded by an isolating tube made of boron nitride. The
collector is movable inside the tube on a shot–to–shot basis. It is either completely
shielded or partially exposed to the plasma. In the ideal case, when the collector is
hidden inside the tube, as shown in Fig. 1, only ions with sufficiently large Larmor
radii can reach the collector surface and the collecting area for electrons is negligible
(R << 1). When the collector is shifted toward the plasma, the electron current as
well as the R increase. At a certain collector position, the electron and ion current
are expected to be balanced (i.e., R = 1), in which case Vfl = Φ.

collector-stainless steel

tube-boron nitride

corundum-plasma spraying

Boron nitride

Stainless steel

+

-

4mm

1mm

B,I

collector
Stainless steel

Corundum

Fig. 1. Left hand side – photograph of the probe probe. Right hand side –
positioning of the probe head with respect to the toroidal magnetic field lines.

2.2 Experimental results

The test measurements have been performed at the CASTOR tokamak (major
radius = 40 cm, minor radius = 8.5 cm, BT = 1.3 T, IP = 10 kA). At the plasma
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edge, the electron and ion temperature are in the range of 10 eV. The corresponding
Larmor radii are ρi ≈ 0.5 mm and ρe ≈ 0.01 mm. The edge plasma density is
≈ 1018 m−3. The probe was inserted into the edge plasma and biased by a sweeping
voltage (f = 1 kHz, ± 100 V). Examples of I–V characteristics are plotted in
Fig. 2 – left hand side for two different positions of the collector. The probe current
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Fig. 2. Left hand side – example of an I–V characteristics for two different collector
positions. The h value is negative for collector position hidden inside the shielding tube.
Right hand side – variation of the floating potential Vfl and ln(R) with respect to the

collector position. The position of the probe head is at a minor radius of 75 mm.

is normalized to its ion saturation value I+
sat. The electron temperature, the ion

saturation current and the floating potential are obtained by fitting the ion branch
of the I–V characteristic (Vp ≤ Vfl). The R value is given by the saturation of the
electron branch of the I–V characteristic, see Fig. 2 – left hand side. It is seen from
the figure that R and Vfl strongly depend on the collector position. The magnitudes
of the electron and ion saturation currents, I−sat and I+

sat, are almost balanced, when
the collector is 1 mm inside the shielding tube (h = −1 mm).

The results of systematic measurements of the floating potential Vfl and the ratio
R as a function of the collector position are plotted in Fig. 2 – right hand side. It is
evident from the figure that ln(R) is always positive for any collector position. This
indicates that electrons are present even in the shadow of the shielding tube, and
the electron current is always higher than the ion current. This is in contrast to the
simple model based on the electron and ion gyro–motion along the magnetic field
lines, which is described in the previous section. The reason for this discrepancy
might lie in a certain E × B drift of the particles into the shadow region of the
probe. Nevertheless, ln(R) attains a minimum (i.e., ln(R) = 0.1), when the tip
of the collector is slightly inside the shielding tube (h = −0.5 mm). In this situation
the probe potential is close to the plasma potential. According equation (1), the
difference between plasma and probe potential is in the order of volts in this case
(Te

∼= 10 eV).

Czech. J. Phys. 54 (2004) C97
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Fig. 3. Experimental relation between the logarithm of R and the difference between
plasma (Φ) and floating potential (Vfl) normalized to the electron temperature Te.

It is seen from the figure that the value of the probe potential significantly
decreases when the collector is more and more exposed to the plasma. When the
collector is fully outside the shielding tube (h ∼= 1.5 mm), the probe operates as
a conventional single Langmuir probe and measures the floating potential V O

fl . It is
interesting to note, that the probe potential is approximately constant and equal to
the plasma potential Φ, when the collector is hidden inside the tube. The reason for
this behaviour is not clear. However, it has practical importance for direct plasma
potential measurements by this probe, because the collector could be hidden inside
the shielding tube deeper than in previous case (h = −0.5 mm) and protected from
high energy flux.

Fig. 3 summarizes measurements at several radial positions of the probe head.
We plot here ln(R) versus the difference of the plasma (Φ) and the floating potential
(Vfl) normalized to the electron temperature. As seen from the figure the relation
between these two quantities appears to be linear. The linearity is in good agreement
with the equation (1), but the expression of the linear fit (y = 1.36x + 0.31) is not
exactly confirmation of the simple model given by equation (1). The possible reason
can be accuracy of estimation of the electron temperature and ratio R or the simple
model is not fully correct for these plasma conditions.

Radial profiles of the plasma and the floating potential in standard ohmic dis-
charges are plotted in Fig. 4 – left hand side. In this case the collector is not biased
and only its floating potential is measured. For each radial position of the probe
head, the collector is either hidden inside the shielding tube (h = −1 mm) or suffi-
ciently exposed in plasma (h = 1.5 mm). From the figure is seen a comparison with
the radial profile of the floating potential measured by the radial array of sixteenth
Langmuir probes located at different toroidal position, which is used as a routine
technique for the estimation of the electric field at the edge plasma at CASTOR
tokamak. Such an arrangement allows the measurement of the radial profile of the
fluctuations, which are plotted in rms values in Fig. 4 – right. It is evident that the
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Fig. 4. Left hand side – radial profile of plasma potential (red stars) and floating po-
tential (black squares) measured by the novel probe compared with the floating potential
of a radial array of Langmuir probes (black single lines). Right hand side – radial profile
of rms values of the floating potential (black squares) and plasma potential (red stars).

level of the fluctuations of the plasma potential is lower than that of the floating
potential by a factor 2.

3 Summary and conclusions

The novel probe designed for the direct plasma potential measurement has been
tested at CASTOR tokamak. First systematic measurements have shown that the
probe allows a modification of its collected electron and ion currents (R). At a cer-
tain collector position, ln(R) attains a minimum (i.e., ln(R) = 0.1) and the probe
potential is close to the plasma potential. The difference between plasma and probe
potential is on the order of volts in this case (Te

∼= 10 eV). The equation (1) de-
duced from the simple Langmuir probe theory has been experimentally tested and
confirmed within the precision limits of the experiment.

Authors are indebted to L. Kryška, F. Jiránek, J. Zelenka, K. Rieger and M. Šatava
for technical assistance in the experiments. The work was supported by the grant GA ČR
202/03/0786 (probe construction) and the project AV K2043105(tokamak operation) and
partially by INTAS project No. 2001–2056.
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9.3 Sonda typu Katsumata

Měření potenciálu plazmatu s pomocí sondy typu Katsumata je prakticky totožné

jako u ball-pen sondy. Základním rozdílem je změna tvaru kolektoru (odstranění ku-

želovitého zakončení). Tvar zakončení vodivého kolektoru totiž prakticky neovlivňuje

průběh závislosti potenciálu sondy na jeho poloze, jak je vidět na obrázku 9.3(a).

Zde je nutné poznamenat, že měření s jednotlivými sondami nebylo prováděno ve

stejném čase, ale díky vysoké reprodukovatelnosti výbojů na tokamaku CASTOR je

možné toto srovnání považovat za regulérní. Z obrázku je patrná odchylka plovoucího

potenciálu sond, kdy je jejich kolektor plně exponován v plazmatu (h ≥ 1.5 mm), a

tudíž obě pracují jako klasické Langmuirovy sondy na stejné radiální poloze. Díky

tomu jsou i ostatní hodnoty vůči sobě jemně posunuty. Tím, že použijeme plochý
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Obrázek 9.3: (a) Porovnání závislostí potenciálu ball-pen (konický tvar) a
Katsumata-type (plochý tvar) sondy na poloze kolektoru pro stejnou radiální po-
lohu. Průměr kolektorů je 4 mm a stínící trubička má u obou sond stejné rozměry a
je vyrobena ze stejného materiálu (bor nitrid). (b) Potenciál ball-pen sondy v závis-
losti na poloze kolektoru. Stínící trubička je z vodivého materiálu (nerezový materiál
s vnitřním průměrem 4 mm) a kolektor má průměr 3 mm.

kolektor se konstrukce více podobá klasické Katsumata sondě [67, 68, 69, 70] (po-

užita pro měření iontové teploty), která má ovšem stínící trubičku vyrobenou z

vodivého materiálu. Nejnovější výsledky však ukazují, že materiál stínící trubičky

výrazně ovlivňuje chování celé sondy. Na obrázku 9.3(b) vidíme, že potenciál sondy,

pro případ plně stíněného kolektoru (h < 0 mm), není konstantní jak tomu bylo na
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obrázku 9.3(a), ale mění se s polohou a klesá k nule. Z těchto důvodů a také, aby

byla zřejmá odlišnost použití uvedených sond budeme nadále spojovat měření po-

tenciálu plazmatu s názvem ball-pen nebo Katsumata-type (anglický název sondy,

který je uveden v přiloženém článku).

V dalším měření bylo nutné ukázat, jestli rozměr kolektoru ovlivňuje potenciál

sondy. Proto byly zkonstruovány tři Katsumata-type sondy s odlišnými průměry ko-

lektorů (4 mm, 2 mm, 1 mm ) a umístěny na stejné radiální i toroidální poloze, tak

aby jejich prostorové rozložení neovlivňovalo výsledky měření. Jejich konstrukce je

tvořena masivní stěnou z bor nitridu, jako stínící trubičky, a nerezovými kolektory,

které jsou pevně zafixovány na poloze h = -1 mm, ve které již měříme potenciál

plazmatu. Navíc byla v tokamaku umístěna také Ball-pen sonda ( kolektor 2 mm,

h = -1 mm) ve stejné radiální poloze, ovšem toroidálně posunutá o 180o, jako refe-

renční bod pro měření potenciálu plazmatu. Výsledky experimentu ukázali, že obě

sondy s dvou milimetrovým kolektorem měří prakticky stejnou hodnotu potenciálu

plazmatu bez ohledu na jejich odlišnou toroidální polohu a konstrukci. Tato sku-

tečnost je velmi důležitá pro praktické použití, protože je možné konstruovat stínící

trubičku spíše jako masivní izolant, tak aby snesl i větší tepelné zatížení např. na

mohutnějších fúzních zařízeních (RFX, Tore-Supra, Asdex-u). Dále bylo zjištěno, že

vlivem křivosti magnetických povrchů a zvláště pro radiální polohy bližší ke středu

plazmatu, dochází k vzájemnému rozptylu měřených hodnot ze všech tří Katsumata-

type sond. Závěrem je možné říci, že po důkladném zpracování a vyhodnocení všech

možných faktorů, není rozměr kolektoru rozhodují pro měření potenciálu plazmatu.

Výsledkem je tedy, že konstrukci celé sondy (tvar a rozměr stínící trubičky a kolek-

toru) je možné upravit podle potřeb experimentu. Dílčí úkoly na kterých jsem se

podílel:

• návrh konstrukce sondy

• zpracování měření plovoucího potenciálu Vfl v závislosti na radiální poloze

sondy a rozměru kolektoru.
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By taking advantage of the inherent difference between the gyro–radii of ions and
electrons in a magnetised plasma, we developed a method to measure the plasma potential
directly. The principle is based on the concept of the Katsumata probe. The probe collector
is hidden inside a tube which screens an adjustable fraction of the electron flux whereas it
lets pass most of the ions. In this paper an arrangement of three Katsumata–type probes
with different diameters is used in the edge plasma region of the CASTOR tokamak
to investigate the influence of the dimension of the probe. The results show almost no
influence of the probe diameter on the values of the plasma potential.
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1 Introduction

New types of probes, based on the Katsumata probe (Katsumata and Okazaki
[1]), allowing the direct determination of the plasma potential Φpl, were developed.

Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56 (2006), Suppl. B B145



R. Schrittwieser, J. Adámek et al.

These probes utilise the difference between the gyro–radii of electron and ions
in a strong magnetic field. Here we present the Katsumata–type probe (KTP)
as a further development of the ball–pen probe (BPP) [2, 3, 4], approaching the
original principle of the Katsumata probe [1] (see Fig. 1).

Fig. 1. Principle of a Katsumata probe: Due to the strong difference between the gyro–
radii of ions and electrons, the latter can be screened off from the collector, while the ions
can reach it. The position of the collector with respect to the rim of the screening tube is

called h, with h < 0 when the collector is inside the tube and vice versa.

However, the original Katsumata probe [1] served for the purpose of measuring
the ion energy distribution, either by shifting the collector up and down inside the
screening tube (i.e., by varying h) or by sweeping the collector voltage at a suffi-
ciently negative value of h.

The BPP [2, 3, 4] has a conically shaped collector tip which allows to adjust the
magnitude of the electron saturation current precisely to the same value as that of
the ion saturation current.For a BPP h = 0 signifies the case when the collector
tip lies in the plane defined by the rim of the tube. We found that h needed to
be just slightly negative for attaining the equality of the two particle currents. In
this case, under the assumption of both charge carrier species having Maxwellian
velocity distributions, it can be shown that the floating potential of this probe is
equal to the plasma potential [2, 3]:

The following relation between the floating potential Vfl and Φpl is valid for
a usual cold Langmuir probe:

Vfl = Φpl − Te ln
(

I−sat
I+
sat

)
= Φpl − Te ln

(
j−sat ·Ae(h)
j+
sat ·Ai(h)

)
. (1)

I−,+
sat are the electron, respectively ion saturation currents to the probe, j−,+

sat

are the corresponding current densities, Ae,i(h) are the effective areas for electron,
respectively ion collection. For a conventional Langmuir probe in an unmagnetized
plasma these areas are assumed to be equal. In a magnetic field the conditions are
usually more complicated, while for a BPP the areas become strongly dependent
on the parameter h: For h ≤ 0, Ae(h) << Ai(h), and from Eq. (1) we see that
the floating potential becomes equal to the plasma potential when the following
condition is fulfilled:

j−sat ·Ae(h)
j+
sat ·Ai(h)

= 1 ⇒ Vfl = Φpl . (2)
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In [2, 3] we have proved that indeed Eq. (2) can be fulfilled experimentally. Thus
the BPP can be used as a direct diagnostic tool for measuring Φpl with good tem-
poral and spatial resolution. We found that the value of h, as long as it is negative,
is not very critical. In a wide range of h < 0, the magnitudes of the two saturation
currents (ion and electron) are equal to each other and the floating potential of
the collector of the BPP is almost equal to the plasma potential. For typical val-
ues of the edge plasma region of the CASTOR tokamak (major radius R = 0.4 m,
minor radius r = 8.5 cm, electron temperature around 20 eV and magnetic field
1.3 T), we chose a collector depth of h = −1 mm inside the screening tube for
rendering the floating potential of the BPP equal to Φpl. One surprising result of
our investigations was that even for a strongly withdrawn collector (h < −1.5 mm)
still a certain electron flux was detectable on the probe collector [2]. This effect is
probably a sign of radial diffusion as discussed in [5].

2 Experimental set–up

In view of the fact that the depth of the collector inside the screening tube does not
particularly matter as long as h < 0 mm, we have returned to the original concept
of the Katsumata probe by using a flat collector, which facilitates its construction.
The stainless steel collector is surrounded by a boron nitride tube with a larger
diameter. We also observed that the diameter of the collector and thus of the
screening tube seemed to have an influence on the particle flux and thus on the
floating potential Vfl of the probe collector. Therefore, as a systematic continuation
of our experiments we have tested the influence of the diameter of the collector, and
of the surrounding massive boron nitride probe holder on the CASTOR tokamak at
the Institute for Plasma Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
in Prague.

The set–up is shown in Fig. 2. This is a combination of three KTPs with stain-
less steel collectors with diameters of 1, 2 and 4 mm with their position fixed at
h = −1 mm. The surrounding material is boron nitride, each hole having a diameter
larger by 1 mm than the respective collector in order to reduce the effect of pos-
sible metal sputtering. Our construction required that, in contrast to the original
Katsumata probe, the particle screening was effectuated by rather thick partition
walls around and in between the three KTPs. This is discussed in the following
section.

The Katsumata–type probe head is inserted from the top of CASTOR (poloidal
angle Θ = 90◦) into the edge region of the plasma column, and radial scans were
performed on a shot–to–shot basis. The line average plasma density was around
1019 m−3. The last closed flux surface was at r = 82 mm. For comparison a single
BPP with a movable collector with 2 mm diameter was also used in the same
discharges.
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Fig. 2. Three Katsumata–type probes with different diameters with constant h = −1 mm.
The probe casing is made of boron nitride.

3 Experimental results and discussion

Fig. 3a shows the orientation of the probe head with the three KTPs with respect
to the toroidal direction of CASTOR tokamak. We presume that the three probes
are approximately on the same magnetic surface. Also the BPP was inserted at the
same poloidal angle, but toroidally shifted by about 180◦ from the KTP head.

As seen from Fig. 3b, the radial profiles of the plasma potential measured with
this probe head (black squares: 1 mm diameter probe, red dots: 2 mm probe, blue
triangles: 4 mm probe) and with the BPP (green asterisks) are very close to each
other but there are some deviations in particular for r < 62 mm.
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Fig. 3. (a) Schematic of the insertion of the probe head consisting of three Katsumata–
type probes with different diameters, (b) the corresponding radial scans of the floating
potential (assumed to be equal to the plasma potential) of the three probes (black squares:
1 mm diameter, red dots: 2 mm, blue triangles: 4 mm) and of the ball–pen probe (green
asterisks), with its collector on h = −1 mm; HF = high field side, LF = low field side.

The line average density was 8.5×1018 m−3.

The deviations between the radial profiles could be caused by possible mis-
alignments of the positions of the three KTPs and of the BPP with respect to the
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magnetic surfaces. Especially for decreasing values of r, where the poloidal curva-
ture increases, this misalignment becomes larger. This is exactly what we see in
Fig. 3(b) for r < 62 mm. The green asterisks represent the potential values of the
single BPP with diameter 2 mm and the collector at h = −1 mm. In spite of the
aforementioned different constructions of the two probe heads (the KTP consists
of a massive boron nitride construction whereas the BPP is much more slender),
they provide approximately the same values of potential. This implies that the size
of the boron nitride tube does not affect the measured data very strongly.

It is not clear, however, how the particle trajectories look in detail in the case of
the three KTPs: By the BPP’s screening tube the ion trajectories are only partly
perturbed and a large number of the ions can spiral by unhindered (except by
possible space charges or wall charges), eventually reaching the collector. On the
other hand, in the case of the KTPs this is hardly imaginable since the partition
walls are much thicker. Therefore the trajectories of ions (and electrons) reaching
one of the KTP collectors must obviously be much more complex, but nevertheless
the fact that the ion gyro–radius is much larger than that of the electrons must play
a role also in this case, probably combined with a complex electric field structure
in front and inside the respective hole.

Figs. 4a, 4b shows similar radial profiles taken with the same KTP head for
ohmic discharges for two different vertical position of the plasma column while the
other conditions remain the same. In this case the collector of the BPP was at
h = +1.5 mm, thus it was protruding and the BPP acted as a conventional Lang-
muir probe. Consequently, the floating potential of this probe is the conventional
Vfl and thus more negative than the plasma potential by a value which is given by
Eq. (1) [2].
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Fig. 4. Radial scans of the floating potential (assumed to be equal to the plasma potential)
of the three Katsumata–type probes (black squares: 1 mm diameter, red dots: 2 mm, blue
triangles: 4 mm) and of the ball–pen probe (green asterisks); in this case the ball–pen
probe with h = +1.5 mm acted as a normal Langmuir probe: (a) Ohmic discharges, (b)
with strong vertical shift of the plasma column. The line average density was 12×1018 m−3.

Similar to Fig. 3(b), the three floating potentials of the KTPs in Fig. 4(a) are
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not fully identical. The deviation can be interpreted as results of a displacement of
probes with respect to the magnetic surface. For that case the plasma column was
strongly shifted in vertical direction and the observed profiles are plotted in Fig. 4b.
The floating potentials of the KTPs indicate a dependence on the plasma column
position, which is not trivial. The potentials at r = 54 mm of all probes marked by
a circle represent the results from the shot, which has been performed at the end
of a radial scan, but with the same position of plasma column as in Fig. 4a. It is
evident that the measured values are reproducible. The question remains open why
the conventional floating potential Vfl (measured with the BPP, green asterisks) is
not systematically below the value of KTPs.

4 Conclusion

We have performed an extensive investigation of Katsumata–type probes with
different diameters. We have verified that these probes indeed deliver approximate
direct measures of the plasma potential. The experiment has confirmed that the
diameter of the KTPs is not a critical construction parameter for a reliable mea-
surement of plasma potentials in magnetized plasmas. Several problems remain to
be solved such as the detailed shape of the particle trajectories near the collector
and inside its hole. Therefore additional experiments and further simulations are
required to solve these problems and to determine the most preferable dimensions.
Further measurements will be performed with such probes also on other toroidal
fusion experiments such as ASDEX Upgrade and RFX.

This work was carried out within the Associations EURATOM–IPP.CR, ÖAW, ENEA

and MEdC. The content of the publication is the sole responsibility of its author(s) and

it does not necessarily represent the views of the Commission or its services. This work
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P. Balan, E. Martines, G. Van Oost, Czechoslovak J. Phys. 54 (2004) C95–C99.

[3] J. Adámek, J. Stöckel, I. D̆uran, M. Hron, R. Pánek, M. Tichý, R. Schrittwieser,
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9.4 Srovnávací měření s emisní a ball-pen sondou

V této kapitole jsou prezentovány výsledky ze srovnávacího měření potenciálu plazmatu

pomocí emisní a ball-pen sondy. Hlavní motivací bylo experimentálně ověřit, zda obě

sondy měří stejný potenciál plazmatu Φ a to za předpokladu, že jsou umístěny na

stejném magnetickém povrchu tzn. dávají stejnou hodnotu Vfl. Pokud by výsledek

experimentu byl kladný, tak by to znamenalo, že obě tyto sondové techniky měří

nejenom hodnotu potenciálu v neporušeném plazmatu, ale také, že emisní sonda není

ovlivněna prostorovým nábojem [62, 63, 71, 72], jak bylo diskutováno v kapitole 9.1.

Navíc by se potvrdilo, že empirická hodnota konstanty ln (Ieo/Iio) v rovnici

Vfl = Φ−
kBTe

e
ln

(

Ieo

Iio

)

. (9.4)

je skutečně asi o 1·Te menší než vyplývá z teoretických výpočtů pro vodíkové plazma.

V první části experimentu byly obě sondy připojeny na rozmítané napětí (+/-

100V,1kHz) pro získaní V-A charakteristik v závislosti na radiální poloze. Navíc

sondy pracovali buď v režimu klasické Langmuirovy sondy (emisní: nulový žhavící

proud, ball-pen: kolektor zasunut do plazmatu h=1.5 mm) nebo v režimu měření

potenciálu plazmatu (emisní: žhavená, ball-pen: kolektor zasunut do stínící trubičky

h=-1 mm). V druhé části měření byly obě sondy ponechány plovoucí a byly systema-

ticky proměřovány radiální profily plovoucího potenciálu Vfl a potenciálu plazmatu

Φ. Během výstřelu jsme kombinovaly ohmický režim s polarizací plazmatu ( viz.

kapitola 5.3). Dílčí úkoly na kterých jsem se podílel:

• fitování V-A charakteristik rozmítané ball-pen sondy pro získání radiálních

profilů Te

• vykreslení radiálních profilů časově ustředněného signálu Vfl a Φ pro plovoucí

emisní a ball-pen sondu

Výsledek měření ukázal, že emisní sonda měří systematicky menší hodnotu po-

tenciálu plazmatu než ball-pen. Je zřejmé, že již není možné označovat tyto různé

hodnoty jako potenciál plazmatu a proto jsme použili označení Φball−pen a Φemisnı́.

Vznikla otázka, která z těchto hodnot je blíže neporušenému potenciálu plazmatu
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Obrázek 9.4: Závislost plovoucího potenciálu V ball−pen
fl na V emissive

fl (kolečka) a poten-
ciálu Φball−pen na Φemissive (trojúhelníky), tak jak bylo naměřeno ball-pen a emisní
sondou.

Φ. Ikdyž některé jevy spojené s ball-pen sondou jsou dosud neobjasněné, tak víme

určitě, že není ovlivněna prostorovým nábojem narozdíl od emisní sondy. S pou-

žitím hodnot elektronové teploty Te jsme získali průměrnou hodnotu (Φball−pen −

Φemisnı́)/Te
∼= 0.68 ± 0.2. Pokud budeme předpokládat, že potenciál Φemisnı́ emisní

sondy je menší než neporušený potenciál plazmatu Φ vlivem prostorového náboje

pak podle teoretických výpočtů s použitím počítačových simulací [62, 71, 72] (uve-

deno v přiloženém článku) získáme hodnotu výrazu (Φ − Φemisnı́)/Te
∼= 0.9 nebo

0.6. I přesto, že nelze určit, která z těchto teoretických hodnot je vhodnější pro naše

měření, tak jsou obě v rámci statistické chyby ve shodě s experimentálně naměřenou

hodnotou 0.68 ± 0.2. To vede k závěru, že použití emisní sondy pro přímě měření

potenciálu plazmatu je spojeno s chybou, která vychází ze samotného principu mě-

ření a zatím není znám způsob jak jí odstranit. Navíc je její konstrukce náchylná

na poškození vlivem horkého plazmatu a žhavícího proudu ( kolem 7.5 A pro mě-

ření na tokamaku CASTOR). Ball-pen sonda nabízí možnost jednoduché a robustní

konstrukce, rychlého měření s dobrým prostorovým rozlišením a to bez použití napá-

jecího zdroje. Nevýhodou zůstávají některé nevysvětlené jevy - konstantní potenciál

kolektoru uvnitř stínící trubičky a současně i přítomnost elektronů.
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A novel approach to the direct measurement of the plasma potential in magnetized
plasmas, using the so-called “ball-pen probe”, was recently tested in the CASTOR toka-
mak. Comparison with the standard technique of plasma-potential measurement using
the emissive probe is reported. It is found that the plasma potential determined by the
emissive probe is systematically lower than that measured by the ball-pen probe. The
difference is of the order of kTe/e. A possible reason of this difference is the space charge
occurring in the proximity of the emissive probe.
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Key words: tokamak, edge plasma, plasma potential, Langmuir probe

1 Direct measurement of the plasma potential in tokamaks

Up to now, emissive probes [1] and heavy-ion-beam probes [2] are used for direct
measurements of the plasma potential in tokamaks. However, the more widespread
use of these techniques is hampered by various technical problems and peculiari-
ties in the interpretation of the measured data. Directly heated emissive probes are
rather fragile and of limited lifetime and their exploitation on large-tokamak exper-
iments is questionable. Indirectly heated emissive probes [3] are more robust, but
they are still under development. The heavy-ion-beam probe is a complex diagnos-
tic tool, suitable for the measurement of the plasma potential in the core plasma.

∗) Presented at the Workshop “Electric Fields Structures and Relaxation in Edge Plasmas”,
Nice, France, October 26–27, 2004.
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Moreover, its spatial resolution is limited. In practice, a simple Langmuir probe is
routinely used at the plasma edge for this purpose and the plasma potential Φ is
deduced from the formula

Vfl = Φ −
(

kTe

e

)

ln(R) , (1)

where the floating potential Vfl and the electron temperature Te are determined from
the I–V characteristic of the single Langmuir probe; k and e denote the Boltzmann
constant and elementary charge, respectively. The quantity R = I−sat/I+

sat represents
the ratio of the electron to the ion saturation currents, which is not routinely mea-
sured. The main reason is that the magnitude of the electron saturation current
is typically rather large, even at the plasma edge of tokamaks. When operating
in this mode, the Langmuir probe is exposed to high power loads and can even
be destroyed. Furthermore, as the determination of Te requires measurements of
the full I–V characteristics, this technique is not suitable for measurements with
time resolutions in the range of 10−6 s, which are usually required to study the
plasma turbulence in tokamaks. It has to be also noted that the theory of the
electron branch of the I–V characteristics in magnetized plasmas is not yet fully
developed, and measurements of the electron saturation current are still question-
able. Therefore, the ratio R is usually estimated from the Langmuir probe theory
of non-magnetized plasmas and its value is taken as ln(R) ≈ (2.5–3) for hydrogen.
The basic idea of direct plasma-potential measurements by means of electric

probes, however, by avoiding the above mentioned problems, is to adjust R to be
equal to one by a proper experimental set-up of the probe. If this is achieved,
the floating potential of the probe is equal to the plasma potential, as evident
from Eq. (1). In this contribution a new method, the so called ball-pen probe [4] is
compared to the standard approach that uses the emissive probe.
For the emissive probe, the ratioR is expressed as R = I−sat/(I

+
sat+Iee), where Iee

is the electron emission current. When the emission current balances the electron
saturation current (I−sat ≈ Iee), the ratio R is adjusted to be close to one. The value
of Iee can typically be controlled by the intensity of the probe heating. Emissive
probes are frequently used in low-temperature and non-magnetized plasmas (see
e.g. [5]). An investigation using this technique in tokamaks is described in [1].
The alternative approach, which can be used only in magnetized plasmas, is

the concept of the ball-pen probe (BPP) [4]. The probe is designed so that the
ratio R can be modified by changing the collecting areas for electrons and ions,
taking advantage of the fact that the Larmor radii of electrons and ions are rather
different. The design of the BPP is shown in the schematic picture of Fig. 1.
The probe consists of a conically shaped collector, which is shielded by an

insulating tube made of boron nitride.
The collector, which is movable inside the tube, is either completely shielded

or partially exposed to the plasma. In the ideal case, when the collector is hidden
inside the tube, only ions with sufficiently large Larmor radii can reach the collector
surface and the collecting area for electrons is zero. Consequently, the ratio R = 0.
When the collector is shifted outwards the electron current as well as R increase.
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Fig. 1. Schematic picture of the ball-pen probe.

At a certain collector position, the electron and ion currents are expected to be
balanced (i.e., R = 1). When the collector is fully outside the shielding tube, the
probe operates as conventional single Langmuir probe and measures the floating
potential Vfl.
Indeed, we have demonstrated in [4] that the ratio R can be significantly mod-

ified by moving the collector into the shielding tube. As is seen from Fig. 2, this
ratio can be adjusted close to unity (R ≈ 1.1) if the tip of the conical collec-
tor is located slightly inside the shielding tube at the position h ≈ −0.5mm. At
this particular position, the floating probe potential Vprobe = Φball-pen is signif-
icantly higher than the floating potential Vfl, which is determined with the col-
lector fully exposed to the plasma (h ≈ +1.0–1.7mm). The normalized difference
∆ = lnR = (Φball-pen − Vfl)e/kTe ≈ 2.3 approaches the value predicted by the

-2.5 -1.5 -0.5 0.5-2.0 -1.0 0.0

I s
at

 , 
I s

at
 
 
 

[m
A

]
+

-

collector position (h) [mm]

1

10

1000

100

  -5

-15

-10

F Ball-pen

15

20

10

30

25

0

5

2.01.51.0

collector is hidden
inside the tube

collector is exposed
to the plasma

Isat

Isat

+

-

ln(Isat / Isat)
+-

Vprobe [V]

V
pr

ob
e 
[V

]

ln
(I

sa
t 
/ 

I s
at

)
+

-

-2.5 -1.5 -0.5 0.5-2.0 -1.0 0.0

collector position (h) [mm]
2.01.51.0

Vfl 1

2

0

4

3

Fig. 2. Dependence of the BPP signals on the collector position. Left — electron and ion
saturation currents. Right — the floating probe potential (Vprobe) and ln(R). The figure

is taken from [4].
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theory. Consequently, the potential Φball-pen measured at the position where R is
minimum, is expected to be close to the plasma potential.
It should be noted that some experimental observations are not yet fully un-

derstood. At first, in contrast to predictions, the collected electron current is al-
ways higher than the ion one, even if the collector is completely hidden inside the
shielding tube, as seen from the left panel of Fig. 2. The presence of electrons at
h < −1mm could be explained by the transport of plasma electrons across the
magnetic field lines, partly due to collisions, partly due to an E × B drift. An al-
ternative explanation might be that the collected electrons are produced inside the
shielding tube by photo-ionization of the neutral gas or photoemission of electrons
from the inner wall of the shielding tube. Another unexpected feature, observed
with the collector hidden within the tube, is that the probe potential Φball-pen is
practically independent of the collector position for h < 0 mm. On the other hand,
such findings would be beneficial for the practical use of the BPP in future, be-
cause a precise positioning of the collector inside the tube will not be required.
Some additional experiments with slightly modified geometry are prepared for a
better understanding of these unexplained features. In the next part of the article,
measurements of the potential with both an emissive and a ball-pen probes at the
plasma edge of the CASTOR tokamak are compared to each other.

2 Simultaneous measurements with ball-pen and emissive probes

Both probes are mounted on a manipulator, which allows their simultaneous
radial movement on a shot-to shot basis. The arrangement of the combined probe
head is shown in Fig. 3. The probes are spaced by 15 mm in poloidal direction, which
is a sufficiently short distance to measure the floating and the plasma potential
approximately at the same magnetic-flux surface in most cases. The ball-pen probe
has been described in the previous section. The emissive probe consists of a ceramic
tube (Al2O3) and a tungsten wire of 0.2 mm diameter. The wire is directly heated
by an external DC power supply (Ih ≈ 7A). As long as such a probe is not heated,
it operates as a conventional single Langmuir probe and will be called “cold” probe
in the text.
The voltage of the ball-pen and the emissive probe is swept to measure the I–V

characteristics (triangular form, f = 1kHz, ±100V). Alternatively, the active parts
of the probes (the wire and the collector) are kept floating. All signals are digitized
at a sampling rate of 1MHz. The comparative measurements were performed at
the CASTOR tokamak (major radius = 40 cm, minor radius = 8.5 cm, BT = 1.3T,
IP = 10kA). The probe head is inserted into the plasma from the top of the
torus. At the plasma edge, the plasma density is ≈ 1018m−3 and the electron and
ion temperatures are in the range of 10 eV. The corresponding Larmor radii are
ρi ≈ 0.5mm and ρe ≈ 0.01mm, respectively.

I–V characteristics of the ball-pen and the emissive probe are shown in Fig. 4,
where the probe-current densities are plotted versus the probe voltage. When the
probes operate as conventional Langmuir probes (i.e., the “cold” emissive probe and
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Fig. 4. Example of I–V characteristics of the ball-
pen probe (solic squares) for two positions of the
collector and of the cold and heated emissive probe

(open stars).

the collector of the ball-pen probe are exposed to the plasma for h = +1.5mm),
their I–V characteristics are almost identical, as documented in the figure by open
stars and squares, respectively. This indicates that both probes are located on the
same magnetic surface.
The I–V characteristic of the sufficiently heated emissive probe (jee ≈ j−sat) is

plotted in the same figure (solid stars). As seen, the current of the ion branch of the
characteristic (jee+ j+

sat) is significantly higher than in the “cold” case (by a factor
of 20). As expected [1], the floating potential of the emitting probe increases up
to the value Φemissive. The I–V characteristic of the ball-pen probe (solid squares),
with the collector completely hidden inside the shielding tube (h = −1mm), is also
plotted. It is seen that the electron current of the BPP is significantly reduced,
reaching roughly the same magnitude as the ion saturation current, which means
that the ratio R ≈ 1. The floating potential of the ball-pen probe increases up to
the value Φball-pen.
As evident from Fig. 4, the floating potential of the ball-pen probe is notice-

ably higher than that measured by the emissive probe. This is in contradiction to
the simple theory mentioned above, which predicts that both potentials should be
identical and equal to the plasma potential for R ≈ 1.
The difference between Φball-pen and Φemissive appeared to be quite systematic.

Figure 5 depicts the dependences of the floating potentials V ball-pen
fl on V emissive

fl and
of the potentials Φball-pen on Φemissive as measured by the BPP and emissive probes
for different radial positions of the probe head, respectively. In this particular case,
not the full I–V characteristics were measured, but both probes were in the floating
regime.
We performed two reproducible discharges for each radial position of the probe

head. At first, the ball-pen and the emissive probe were operating as conventional
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Langmuir probes (i.e., the emissive probe was not heated and the collector of the
ball-pen probe was exposed to the plasma, h = +1.5mm) so that the floating
potentials V ball-pen

fl and V emissive
fl were measured, respectively. We note that only

data from discharges, where both probes provided almost the same value of the
floating potential were plotted to be sure that the probes were located on the same
magnetic surface. In the next discharge, the emissive probe was heated and the
collector of the ball-pen probe was completely hidden inside the shielding tube
(h = −1mm) so that the probes measured the potentials Φball-pen and Φemissive.
It is evident from Fig. 5 that the potential Φball-pen is proportional to Φemissive.

However, the values measured by the emissive probe are systematically lower. The
difference of both potentials, normalized to the electron temperature, was in the
range of (Φball-pen −Φemissive)e/kTe ≈ 0.68± 0.2, which was obtained by averaging
all data plotted in Fig. 5. The electron temperature is deduced from the I–V char-
acteristics, which were measured by the swept BPP operating as a conventional
Langmuir probe.

3 Discussion

Let us first discuss the results achieved by the emissive probe: the simplest the-
ory of the emissive probe, outlined above and discussed in [1] in detail, assumes
that all emitted electrons are “absorbed” by the plasma even if the probe potential
is equal to the plasma potential. However, as pointed out recently by Takamura et
al. [6], for strong electron emission a negative space charge might form around the
emissive probe. A virtual cathode is formed inside the probe sheath and does not
allow the extraction of emission currents larger than the Child–Langmuir limit. As
a consequence, the emission current depends not only on the temperature of the
emitting wire, but also on the difference between probe voltage and plasma po-
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tential. Takamura has derived an analytical expression for the space-charge-limited
current and confirmed it by kinetic simulations.
Figure 6 compares Takamura’s model with the experimental data measured at

the CASTOR tokamak. The space-charge-limited current, normalized to the ion
saturation current, is plotted by the full line as function of the normalized poten-
tial Vprobee/kTe according to Eq. (47) in [6]. The potential Vprobe is the difference
between the probe voltage and plasma potential, the latter one is set to zero. The
experimentally measured current of the emissive probe is also normalized to the ion-
saturation current and the probe voltage is normalized to the electron temperature
deduced from the I–V characteristic of the “cold” emissive probe (Te = 10 eV). Fi-
nally, the experimental data are shifted horizontally to get an agreement between
the model and the experiment at Itot/I+

sat = 0.
As seen from Fig. 6, the agreement between the model and experiment is very

good in a broad range of potentials, −10 < Vprobe/Te < 0. This is an indication that
the assumptions of the model (the space-charge limitation of the emission current)
are correct. The Takamura’s model predicts that the floating potential of the emis-
sive probe is approximately 1× kTe/e below the actual plasma potential. However,
a lower value (≈ 0.7× kTe/e) results from the PIC simulations by Reinmüller [7]
and recent experiments with laser-heated emissive probe by Madani et al. [3].
Let us focus now on the ball-pen probe. As documented in Fig. 2, the electron

and ion currents cannot be completely balanced for the given design of the BPP.
At the optimum position of the collector, the minimum ratio is about 1.1, which
means that the potential Φball-pen is lower than the plasma potential by a factor of
approximately 0.1× kTe/e (assuming again that Eq. (1) is valid).
From this consideration and Takamura’s model follows that the difference be-

tween the potentials of the BPP and the emissive probe should be (Φball-pen −
Φemissive)e/kTe ≈ 0.9. In the case of Reinmüller’s PIC simulation this difference is
rather lower, (Φball-pen−Φemissive)e/kTe ≈ 0.6. However, both theoretical values are
still inside the range of the experimentally observed difference, which is 0.68± 0.2.
Despite the fact that it is not clear which theoretical model is closer to the exper-
iment the potential of the BPP is still noticeably closer to the theoretical plasma
potential than that measured by the emissive probe.

4 Conclusion

Comparison of the floating potentials measured by the ball-pen Φball-pen and
the emissive Φemissive probes has been performed on the CASTOR tokamak. Sys-
tematic measurements show that the potential Φball-pen is higher than Φemissive,
and therefore closer to the theoretical value of the plasma potential. This is in
contrast to simple theoretical expectations, which predict that both probes should
measure the same value, which is equal to the plasma potential. However, a space
charge formed around the emissive probe could be partially responsible for this
discrepancy. There are still a few features which are not yet understood. If in the
future we can successfully demonstrate that the floating potential of the BPP is
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closer to the actual plasma potential than that measured by the emissive probe, it
would mean that the potential fluctuations directly measured by the BPP could be
less influenced by fluctuations of the electron temperature, which are not easy to
measure. This is quite essential for measurements of potential fluctuations in the
edge plasma of tokamaks.
We conclude that the BPP is potentially a well-suited diagnostic tool for rou-

tine measurements of the plasma potential in the edge plasma region of tokamaks,
yielding sufficiently high spatial and temporal resolution. Furthermore, the BPP
is a very robust construction, surviving even high power loads, so it could also be
used in large-scale tokamaks. Full understanding of all observed features requires,
however, further experiments (e.g. with different geometry of the probe head) and
modeling.
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Kapitola 10

Přímé měření elektronové teploty
ball-pen sondou

V současné době je měření elektronové teploty pomocí sondové techniky [23, 41, 73,

74] jedno z nejméně nákladných a současně i velmi jednoduchých. Velmi používanou

metod je určení teploty z fitování V −A charakteristiky klasické Langmuirovy sondy.

Tak dostaneme hodnoty s velmi dobrým prostorovým rozlišením. Nevýhodou je malé

rozlišení v čase, které je přirozeně limitováno použitou frekvencí pro rozmítání sondy,

typická hodnota je kolem 1kHz. Ovšem základním nedostatkem této metody je silná

závislost tvaru V −A charakteristiky na energii supratermálních elektronů [75, 76],

které vznikají v důsledku urychlování nejenergetičtějších elektronů z Maxwallovské

rozdělovací funkce během ohmického ohřevu na tokamaku. Ačkoli tvoří pouze několik

procent z celkového množství, tak v důsledku jejich mnohonásobně větší energie

způsobují, že výsledky fitování jsou výrazně ovlivněny. Několik příkladů závislostí je

ukázáno v grafu 10.1 Je evidentní, že již pro nef/nes = 0.01 se exponenciální průběh

V −A charakteristiky výrazně odchyluje od případu bez supratermálních elektronů,

což se při fitování projeví jako nadhodnocení elektronové teploty.

Z výše uvedených důvodů je výhodné použít jinou metodu. Jednou z možností

je z přímého měření potenciálu plazmatu s ball-pen sondou a plovoucího potenciálu

s Langmuirovou sondou, získat z použitím výrazu (9.4) hodnotu elektronové teploty

jako
kBTe

e
=
Φ− Vfl

α
, (10.1)

kde α = ln(Ieo/Iio) je logaritmus poměru elektronového a iontového nasyceného
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Obrázek 10.1: Teoretická závislost V −A charakteristiky Langmuirovy sondy, proud
a napětí jsou normovány, na poměru hustot nef/nes rychlých (supratermálních) a
pomalých elektronů [75]. Při modelování je zadán poměr teplot Tef/Tes = 3 a rovnost
teploty iontů a pomalých elektronů Ti = Tes. Vše je počítáno bez úvahy sekundární
emise iontu a elektronů z povrchu sondy.

proudu. Obě sondy by měly být prostorově co nejméně vzdáleny, ovšem tak, aby se

vzájemně neovlivňovaly. Taková konstrukce je popsána v přiloženém článku. Lang-

muirova sonda je zde realizována ve formě tenkého wolframového drátky ve tvaru

smyčky a je umístěna v těsné blízkosti ústí ball-pen sondy. Abych správně vyhodno-

tili elektronovou teplotu v rovnici (10.1), bylo nejdříve nutné empiricky zjistit hod-

notu koeficientu α místo použití jeho teoretické hodnoty α ∼= 2.7 pro magnetizované

plazma (6.58). Bohužel zde nemůžeme použít postup uvedený v kapitole 9.2, pro-

tože využívá právě hledané elektronové teploty. Alternativou je systematicky určit

poměr ln(Ieo/Iio) pro různé radiální polohy v plazmatu, tak abychom ověřili, že jde

skutečně o konstantu. Měření ukázalo, že v pro oblast okrajového plazmatu na toka-

maku CASTOR je jeho hodnota konstantní s dostatečnou přesností α = 2.89±0.15.

K tomuto účelu byla použita ball-pen sonda, jejíž masivní kolektor (průměr 2 mm)

byl plně exponován do plazmatu (h=1.5 mm) a která tak fungovala jako klasická

Langmuirova sonda. Tím bylo možné získat hodnoty iontového a elektronového na-

syceného proudu z průběhu V − A charakteristicky.
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V další části experimentu je systematicky proměřována tatáž oblast a pro každou

polohu je vyhodnocena s pomocí (10.1) elektronová teplota a porovnána s hodnotou,

která je získána v témže místě a za stejných podmínek z rozmítané Langmuirovy

sondy. Srovnání ukázalo, že oba způsoby dávají odlišné výsledky a to tak, že hodnoty

z fitování V −A charakteristik jsou systematicky větší. To je možné interpretovat jako

vliv supratermálních elektronů, ale současně je potřeba brát do úvahy i nepřesnosti

vzniklé v důsledku citlivosti fitovací metody. Dílčí úkoly na kterých jsem se podílel:

• návrh geometrického uspořádání sondy

• systematické zpracování V-A charakteristik

• zpracování měření - potenciál sondy v závislosti na poměru Iee/Iio, radiální

profily Vfl a Φ
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1. Introduction 

Among the various diagnostic tools to measure the electron temperature Te in a plasma, 

probes are the least expensive, simplest and most versatile. Probes can be used in most types 

of plasma, even in the plasma of medium-size tokamaks, and they allow localised measure-

ments with good spatial resolution. The usual and best known method to determine Te with a 

cold probe is to register the current-voltage characteristic and to evaluate the exponential in-

crease of the electron current in the retarding field region. A disadvantage of this method is 

its low temporal resolution which naturally is limited by the frequency with which the char-

acteristic can be scanned. This is usually not more than about 1 kHz.  

In principle also the difference between the floating potential Vfl and the plasma poten-

tial Φpl contains the information of the electron temperature. From simple probe theory we 

obtain the relation:  

α
−Φ

= flpl
e

V
T , (1) 

with α = +−
satsat IIln  being the logarithm of the ratio between the electron and ion saturation 

currents to a cold probe, respectively. In a hydrogen plasma α is around 3 [1]. Although in 

principle the current-voltage characteristic of a cold probe in a Maxwellian plasma without 

electron drift contains both values, Φpl and Vfl, this method is subject to the same temporal 

restrictions as described above since we need to know and evaluate the entire characteristic.  

If, however, we use a method to determine Φpl and Vfl simultaneously, Eq. (1) could be used 

to determine Te very quickly, with the temporal resolution depending only on the limitation 

of the data acquisition system. To apply this method we introduce the so-called ball-pen 

probe [2], by which direct determination of the plasma potential is possible and which, in 

combination with a standard Langmuir probe, serves to measure Te in CASTOR tokamak.  



The measurement of the plasma potential Φpl by means of the ball-pen probe utilises 

the difference between the electron and ion gyroradii in a magnetised plasma. Since the for-

mer are on the average much smaller, they are easily screened off by the BN tube, when the 

collector is withdrawn inside (the position h being negative), while ions can still reach the 

probe collector. This principle was also used by Katsumata and Okazaki for measuring the 

perpendicular ion energy distribution in a magnetic field [3,4]. However, in contrast to this 

earlier method, where the electrons were screened off completely, in our case, by shifting the 

collector inside the BN tube, the effective collection area in particular of the electrons ( )hAe
p  

can be adjusted very easily. The position of the collector is indicated by h, with h = 0 mean-

ing that the collector tip is exactly in the plane of the mouth of the tube. Therefore, the elec-

tron current reaching the collector can be adjusted almost to the same absolute value as that 

of the ion current. In this case the quantity α becomes:  

( )
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= +

−

i
i
p

e
e
p

sat

sat

jhA
jhA

I
I

lnlnα , (2) 

and the argument of the logarithm can be adjusted to one, in which case in a Maxwellian 

plasma the floating potential of the collector is equal to the plasma potential [2].  

2. Experimental setup 

Figure 1 shows a drawing and a photo of the combination of ball-pen and a standard Lang-

muir probe.  

 
Fig. 1. Left panel: Schematic of the ball-pen/standard Langmuir probe combination. The conical collector can 
be shifted inside the boron nitride (BN) screening tube that acts as a shield for electrons, with h indicating the 
position of the collector inside the tube. The Langmuir probe is made of 0.2 mm diameter tungsten wire. Right 
panel: Photo of the ball pen probe. In this case the ball-pen collector is fully exposed to the plasma.  



The Langmuir probe-ring that is attached around the BN tube (see Fig. 1) is fully ex-

posed to the normal flux of electrons and ions from the plasma. Therefore its floating poten-

tial corresponds to the conventional value. Thus the difference between the floating poten-

tials of the correctly adjusted ball-pen probe (for h ≅ –1 mm where R(h) = 1) and of the 

Langmuir probe-ring can be used for calculating Te according to Eq. (1).  

With this probe combination the electron temperature in the CASTOR edge region (R = 

40 cm, a = 8.5 cm, BT = 1.3 T, IP ≅ 10 kA) was measured. In addition, the measured values 

are compared to the electron temperatures obtained from the I-V characteristics of the probe-

ring and the exposed collector, where it acts as standard Langmuir probe. 

3. Experimental results and discussion 

Figure 2 shows in the left panel example of the I-V characteristic of the swept Lang-

muir probe at radial position r=66mm. The probe current is normalized to the ion saturation 

current. The ratio of electron and ion saturation currents reaches value approximately –17. 

The systematic measurements of the quantity α for the different radial position are plotted in 

the right panel. The mean value of α is 2.89±0.15 which is in correspondence with the theo-

retical value 3 [1].  

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Left panel: Example of the I-V characteristic of the swept Langmuir probe. The current is normalized to 
ion saturation current. The radial position is r=66mm.  Right panel: The dependence of the ratio α on the ra-
dial position. 

Figure 3 shows in the left panel radial profiles of the plasma potential Φpl (red squares) as 

measured by the ball-pen probe with retracted collector and of the floating potential Vfl of the 

Langmuir probe-ring (black triangles). This gives us the possibility to calculate the electron 

temperature Te from Eq. (1) using the experimental value of the quantity α. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Left panel: The radial profile of the of the plasma potential Φpl (red squares) as measured by the ball-

pen probe with retracted collector and of the floating potential Vfl of the Langmuir probe-ring (black triangles). 

Right panel: Radial profile of the electron temperature calculated using Eq. (1) with α=2.89 (black triangles) 

and determined from swept Langmuir probe (black stars). 

Right panel of figure 3 shows the electron temperature determined from Eq. (1) with 

α=2.89 (black triangles) and from the I-V characteristics of the Langmuir probe-ring when 

this was swept with a frequency of 1 kHz between –150 V and +50 V (black stars). The lat-

ter results show systematically higher values. We consider the results from Eq. (1) to be 

more reliable since it is known that electron temperature measurements from Langmuir 

probe current-voltage characteristics in hot plasmas tend to deliver higher results [5].  
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Kapitola 11

Závěr

Tato disertační práce byla zpracována v Ústavu fyziky plazmatu, na experimentál-

ním zařízení tokamak CASTOR. V průběhu práce s elektrickými sondami a jednodu-

chou Langmuirovou teorií se podařilo pomocí nového typu sondy ball-pen prozkou-

mat závislost plovoucího potenciálu na poměru velikostí iontového a elektronového

nasyceného proudu. Systematická měření a detailní analýza dat nakonec vedla k ob-

jevení jednoduchého způsobu jak přímo měřit potenciál plazmatu pomocí této nové

sondy. Pro praktické měření je výhodné, že se potenciál ball-pen sondy nemění s

polohou kolektoru a to pro případ, kdy je plně v odstíněný (libovolné h < 0 mm).

Na tento efekt první upozornil RNDr. Jan Stöckel, CSc. Ikdyž dodnes nejsou zcela

odpovězeny některé otázky týkající se chování ball-pen sondy, nabízí se možnost jak

bez použití napájecího zdroje přímo měřit potenciál plazmatu. Navíc se podařilo

ukázat, že potenciál emisní sondy (při dostatečně velkém žhavícím proudu) je asi

o (0.68 ± 0.2)Te menší než u ball-pen, což je v dobré shodě s teorií prostorového

náboje, který vzniká v okolí jejího emitujícího povrchu.

Znalost potenciálu plazmatu nám dává možnost určit elektrické pole nezávisle

na hodnotách elektronové teploty, což je důležité v experimentech, kde se projevují

její fluktuace (tok indukovaný fluktuacemi [22]) nebo její výrazný gradient (oblast

transportních bariér). Kombinací s měřením plovoucího potenciálu pomocí Lang-

muirovy sondy získáme informaci o elektronové teplotě a to způsobem, u kterého

již není nutné používat náročné a poměrně citlivé zpracování V − A charakteristik

z rozmítané sondy. Navíc odpadá závislost na přítomnosti malého množství supra-

termálních elektronů a také získáme větší časové rozlišení při zachování vysokého
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prostorového rozlišení, které je dáno jednoduchou konstrukcí ball-pen a Langmui-

rovy sondy. Během měření z Katsumata-type sondou se ukázalo, že konstrukce a

rozměry sondy mohou být vhodně modifikovány pro použití na větších fúzních zaří-

zeních (ASDEX-U, RFX, Tore-Supra).

V současné době probíhá první test na lineárním zařízení RFX (Reversed Field

Pinch) v Padově (Consorzio RFX, Padova, Italy). Konstrukce hlavy sondy na ob-

rázku 11.1a obsahuje čtyři ball-pen sondy s kolektory zafixovanými uvnitř stínící

trubičky, která je zde stejně jako u Katsumata-type sondy, realizována otvorem v

masivním válci bor nitridu. Sondy budou orientovány tak, aby magnetické pole bylo

kolmé na jejich osu a současně nedošlo k jejich vzájemnému stínění. Masivní strana

celé hlavy sondy bude vystavena intenzivnímu toku elektronů. V příštím roce bude

podobný experiment (je připravena a schválena konstrukce sondy + rezervace deseti

výbojů) realizován také na zařízení ASDEX-U (IPP Garching, Německo), které před-

stavuje v současné době předstupeň k budoucímu mezinárodnímu fúznímu zařízení

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Konstrukce sondy na

obrázku 11.1b obsahuje rovněž čtyři ball-pen sondy s kolektory zafixovanými uvnitř

stínící trubičky, která je zde realizována otvorem v masivní části bor nitridu. Celá

hlava sondy je pak uzavřena do uhlíkového krytu, tak aby bor nitrid byl v plazmatu

exponován co nejméně.

Nejnovější studium výše uvedené diagnostiky a analýza výsledků měření ukazuje

nový způsob jak také odhadnout difúzní koeficient z fluktuací potenciálu plazmatu

[47] a iontovou teplotu z fitování elektronové části V − A charakteristiky (probíhá

analýza experimentálních výsledků). Lze říci, že pokud experimenty na jiných zaří-

zeních budou v souladu z výsledky měření na tokamku CASTOR, je ball-pen sonda

kandidátem na diagnostiku pro měření základních parametrů (Φ, Te, Ti, D) okrajo-

vého plazmatu.
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Ball-pen sondy
(kolektor je zasunut)

bor nitrid

VESPEL

dr�ák
(nerez)

(a) (b)

Obrázek 11.1: (a) Systém čtyř ball-pen sond (kolektor ø 4 mm – kombinace uhlíku
a mědi, stínící trubička s vnitřním průměrem ø 6 mm) pro experiment na zařízení
RFX. Bor nitridový válec má průměrem ø 50 mm a je dlouhý 90 mm. (b) Systém
čtyř ball-pen sond (kolektor ø 3 mm – nerez, stínící bor nitridová trubička s vnitřním
průměrem ø 6 mm) pro experiment na zařízení ASDEX-U. Celá sonda má průměrem
ø 60 mm je dlouhá přibližně 100 mm.
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