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Обща характеристика на дисертацията 
 

• Актуалност на темата, цел и задачи на дисертацията 

Енергията е двигател на цивилизацията. Светът, който познаваме и в който 

живеем, не би могъл да съществува без енергията, добивана от източници, като 

въглища, газ и петрол. Тези източници, създадени преди милиони години са 

невъзстановими. Поради тази причина, както и необходимостта от редукция на 

въглеродните емисии в атмосферата, фокусът на изследванията на редица научни групи 

в световен мащаб е разработването на нови източници на енергия, които да направят 

използваната от нас енергия по-чиста за околната среда и по-устойчива по отношение 

на запаси. Индиректният първоизточник на всички изкопаеми горива е синтезът на 

леки ядра, който е енергийният механизъм захранващ слънцето и звездите. В този 

процес се отделя огромно количество енергия. Изследванията в областта на 

термоядрената плазма имат за цел да пресъздадат този процес тук на земята, 

използвайки реакцията на сливан е като безопасен начин за мащабно производство на 

енергия, без остатъчна радиоактивност, емисии на вредни газове и въглероден диоксид. 

Управляемият термоядрен синтез (УТС) е считан за един от най-обещаващите, като 

дългосрочен, безопасен, екологично чист и икономически конкурентен енергиен 

източник. 

По тази причина от средата на миналия век започва интензивно изучаване на 

така наречената високотемпературна плазма, която може да осигури ефективно 

протичане на реакциите на синтез. За целите на енергетиката, интерес представляват 

реакциите с участието на тежките изотопи на водорода: деутерий и тритий. За да се 

говори за икономически изгоден УТС е необходимо енергията която се получава в края 

на процеса да превишава вложената. За да се достигнат и поддържат тези условия е 

създаден термоядрен реактор с магнитно удържане на плазмата, наречен токамак. Той 

се превръща в широко използван и разпространен експериментален реактор за 

провеждане на научни изследвания и е един от най-обещаващите проекти за 

осъществяване на самоподдържащ се УТС. За тази цел през 2005 г. се лансира идеята за 

изграждане на ново устройство за термоядрен синтез, ITER, което трябва ''да 

демонстрира научната и технологична осъществимост на термоядрената енергия за 

мирни цели'' [1], както и самоподдържане на термоядрената реакция. 

Основните проблеми при изследванията провеждани при реактори от типа 

токамак, могат да бъдат групирани в две основни направления: 
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• Инженерно-физични проблеми, свързани с качество и издръжливост на 

технологичните материали, утилизация на получаваната енергия, 

размножаване и отвеждане на тритий и др. 

• Повишаване температурата на плазмения стълб и неговата стабилизация 

за продължителен интервал от време. Основен проблем е удържането на 

плазмата в центъра на камерата на токамакa без контакт със стените му. 

В областта на пристенния слой (т.нар. edge plasma) турбуленциите са причина за 

преноса на частици и енергия към стената на камерата. В H-мод, открит през 1982 г. на 

токамака ASDEX в Гархинг, Германия, турбулентността намалява, но въпреки това 

въпросът свързан с изследване на поведението и свойствата на плазмата в пристенния 

слой е обект на изследване и представлява интерес за много учени. 

Основната статистическа характеристика на ансамбъла от частици в плазмата на 

токамак се явява тяхната функцията на разпределение по енергии. Един от начините за 

определяне на функцията на разпределение на електроните по енергии (ФРЕЕ) в 

плазмата е с помощта на сонда на Ленгмюр. Сондовият метод, предложен от Ленгмюр 

[2], е разработен и дава надеждни резултати при изпълнението на редица изисквания, 

едно от които е ниско налягане на работния газ. По-нататъшно развитие методът 

намира в работите на Дрювестейн [3], който показва, че ФРЕЕ е пропорционална на 

втората производна на електронния сондов ток. Първи Swift през 1962г. [4] разисква 

влиянието на по-високо налягане на газа върху изкривяванията на сондовия сигнал. 

Продължение на изследването на този проблем се намира в работа [5], както и в 

книгата на Демидов, Колоколов и др. [6], където е показано, че при високи налягания 

първата прозводна на сондовия ток е пропорционална на ФРЕЕ. Изследвания на плазма 

с хомогенно магнитно поле 0.3 Т по метода на първата производна на електронния 

сондов ток са направени от Демидов, Ратинская и др. [7,8]. В плазма на токамак (при 

наличие на силно магнитно поле от порядъка на 1-2 Т) Станджеби [9] предлага метод за 

определяне плазмените параметри от йонната част и частта около плаващия потенциал 

на сондовата волт-амперна характеристика, в който само се предполага Максуелова 

ФРЕЕ без реално тя да се определя. 

От друга страна за да се оптимизират параметрите на плазмата в токамак е 

нужно да се познават потенциалa на плазмата, електронната концентрация и реалната 

ФРЕЕ, която може да се отличава от Максуеловата. Това налага да се усъвършенства 

сондовият метод за работа в тези по-сложни условия характерни за плазмата в 
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пристенния слой на токамак - наличие на силни магнитни полета, турбуленции, висока 

температура. 

Във връзка с казаното по-горе беше формулирана и целта на настоящата 

дисертация: Определяне на функцията на разпределение на електроните по 

енергии в пристенна плазма на токамак със сонда на Ленгмюр. 

За изпълнение на поставената цел бяха формулирани следните задачи: 

 Да се проучи съществуващата литература и да се очертае състоянието на 

проблема за изследване; 

 На базата на кинетичната теория в нелокално приближение да се изследва 

приложимостта на метода на първата производна на електронния сондов ток за 

определяне на плазмения потенциал и функцията на разпределение на 

електроните по енергии в условията на турбулентна плазма със силно магнитно 

поле; 

 Да се направят радиални измервания в пристенна плазма на токамак на 

плазмения потенциал, функцията на разпределение на електроните по енергии 

(респективно температурата и тяхната концентрация). 

• Съдържание на дисертацията 

Настоящата работа се състои от увод, три глави и заключение. В глава 1 са 

описани физическите основи на магнитния термоядрен реактор тип токамак. 

Представено е принципното устройство, основните характеристики и механизмът на 

работа. В глава 2 е направен литературен обзор на основите на метода на 

Ленгмюровата сонда.  

Представени са режимите на работа на сондата и подробен извод на формулата 

за електронния сондов ток в нелокално приближение. Една основна част от тази глава е 

посветена на развитието на теоретичните разглеждания при високи налягания на газа и 

наличие на хомогенно магнитно поле. Разгледан е подробно, използваният до момента 

метод за определяне на плазмените параметри в магнитно поле, метод на Станджеби. В 

глава 3 са описани подробно теоретичните основи на предложената от нас процедура 

за прилагане метода на първата производна с цел определяне на ФРЕЕ и плазмените 

параметри в турбулентна плазма със силно магнитно поле.  

Представени са експериментални резултати от обработка на сондови 

характеристики, измерени в пристенната плазма на токамак CASTOR, съответно за 

успоредно и препендикулярно ориентирана сонда. Тези резултати показват отклонение 

на ФРЕЕ от равновесната Максуелова. Тя може да се апроксимира с би-Максуелово 
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разпределение – бърза и бавна група електрони. В сянката на лимитера ФРЕЕ е 

Максуелова. Направено е сравнение на получените електронни температури и 

концентрации с тези, определени по методa на Станджеби.  

Процедурата е приложена и за обработка на първите експериментални резултати 

измерени в диверторната област на токамак COMPASS, съответно във водород и хелий. 

Проверка доколко точно са определени плазмените параметри по метода на първата 

производна е направена, чрез сравнение с моделно получени волт-амперни 

характеристики. 

Кратко изложение на дисертацията 

В глава 1 от настоящата дисертация са описани физическите основи на 

магнитния термоядрен реактор тип токамак, принципното устройство, основните 

характеристики и механизмът на работа.  

Физическата картина на която се базира идеята за токамак е следната: в 

хомогенно магнитно поле заредената частица се движи по винтова траектория с 

ларморов радиус. Поради разликата в масите, ларморовите радиуси на електроните и 

йоните са различни. Ако отсъстват ударни взаимодействия, заредената частица е като 

залепена за силовата линия и не отива на стените на камерата. Нищо не ограничава 

нейното движение по посока на силовата линия. За да може да бъде тази силова линия 

безкрайна е необходимо разрядната камера да има тороидална форма. Ако средният 

ларморов радиус на йоните е значително по-малък от напречното сечение на плазмения 

стълб, то на частицата ще са нужни много удари преди да го напусне. При всеки удар 

става преход от една циклотронна орбита към друга, а серия от такива удари придава 

дифузионен характер на движението на частицата. При достатъчно големи размери на 

системата, частицата може да се задържи в плазмата достатъчно дълго време [10]. 
 
Tокамакът се състои от 
тороидална вакуумна камера 
заобиколена от соленоид 
генериращ силно тороидално 
магнитно поле. Метална 
сърцевина, минаваща през 
центъра на тора създава 
първичната намотка на 
огромен трансформатор. 
Плазмата е във вторичната 
намотка. 

 
Фигура 1. Принципна схема на токамак [11]. 
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Удържането на плазмата се осъществява чрез комбиниране на магнитни полета 

генерирани от външни намотки и от тока протичащ през плазмата. В токамака полето 

на тока се нарича полоидално поле, а по посока на образувателната на тора се налага 

тороидалното поле. Интензитетът на полоидалното поле е приблизително на един 

порядък по-нисък от този на тороидалното. То осигурява завъртане на силовата линия 

като винт и обезпечава една огромна траектория на замагнитената частица вътре в тора. 

Съществуват токамаци с кръгова и с D-образна форма на вакуумната камера (фигура 2). 

 
Фигура 2. Полоидално напречно сечение, илюстриращо конфигурацията на лимитера (ляво) и 
дивертора (дясно) при кръгова и D-образна форма на вакуумната камера. 

 

Особен интерес представлява изучаването на тази област от плазмата, 

разположена в близост до камерата на токамака, така наречената гранична (пристенна) 

плазма. В нея могат да бъдат проведени измервания и със сонди на Ленгмюр, поради 

по-ниските стойности на електронната температура и концентрация в сравнение с тези 

в центъра на плазмения стълб. 

Плазма в пристенния слой е област от периферията на плазмата включваща 

“прехoдната” част в околност на последната затворена магнитна повърхност (LCFS) 

или магнитна сепаратриса и пространството от отворени силови линии (SOL) на 

магнитното поле (фигура 2). Отворените магнитни силови линии формират най-

външния слой от плазмата и могат да взаимодействат със стената на камерата на 

токамака. Плазма преминала границата на SOL бързо губи частици и замърсяването от 

взаимодействието й със стената може лесно да се разпространи към центъра на 

плазмата. 

Затова повечето от токамацитe днес работят с така наречената Х-конфигурация 

на магнитното поле (фигура 2), която позволява отворените линии на магнитното поле 

да бъдат отделени от “главната” (main) камера в специален диверторен обем, където 

взаимодействието на плазмата със стената на камерата може да бъде локализирано. 

Диверторът отклонява заредените частици към външната пристенна част (фигура 2), 
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където те се сблъскват с преграда мишена и се неутрализират. В реактора той може да 

бъде използван, като част от системата за изпомпване на неутралните частици и на 

получения от реакцията на синтез хелий.  

Друг начин, за предпазване от попадане на частици върху стената на камерата на 

токамака и повторното им навлизане в плазмата, е използването на лимитер. Лимитерът 

е материален обект в директен контакт с плазмата (фигура 2) и се използва за 

ограничаване формата на плазмата. Някои токамаци все още използват лимитери и 

кръгово полоидално напречно сечение. За разлика от него диверторът е конструиран 

посредством магнитно поле и е приложим при токамаци с D-образна форма на 

вакуумната камера.  

Сериозен проблем пред магнитното удържане на плазмата е преносът на частици 

и енергия към стената, поради наличието на плазмени неустойчивости. Плазмените 

неустойчивости могат да се разделят на магнитохидродинамични (MHD) и 

микронеустойчивости. При MHD неустойчивости плазмата образно казано има 

поведението на течност. В нея възникват съвместни движения на големи групи 

електрони и йони, които могат да доведат до изхвърляне на плазма върху стените на 

камерата. При микронеустойчивостите имаме турбулентно относително движение на 

плазмените електрони и йони, при което в плазмата възникват силни локални 

електрични полета. Заредените частици се разсейват от тези силни локални полета и 

това води до възникването на дифузия на плазмата напречно на линиите на 

удържащото магнитно поле – така наречената аномална или бомовска дифузия. Докато 

класическата дифузия, дължаща се на ударите между частиците на плазмата е обратно 

пропорционална на силата на удържащото поле и може силно да се отслаби чрез 

увеличаване на това поле, аномалната дифузия практически не може да се намали по 

този начин [12,13] 

За да се поддържа плазмата в устройствата с магнитно удържане е необходимо 

да се компенсират загубите от преноса на частици и енергия, както и от радиация. 

Съществуват два типа режими на работа в плазмата: L-мод и H-мод 

В омов режим при ниски температури, съпротивлението на плазмата води до 

нагряване. Когато температурата нарасне до ниво съответстващо на процеса на 

сливане, енергията получена чрез омово нагряване обаче започва да намалява. 

Причината за това е че съпротивлението на плазмата намалява с температурата T-3/2 и 

индукционният ток протичащ в плазмата не може да я нагрее до температури достатъчно 

високи за протичне на самоподдържаща се реакция на синтез. 
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При омовия режим се наблюдава плавен преход в температурата на плазмата от 

основния стълб към пристенната плазма (фигура 3). Това разпределение, съответства на 

режим на работа известен, като L-мод (“low confinement mode”). За по-нататъшно 

повишаване на температурата са необходими източници за допълнително нагряване на 

плазмата. За тази цел в токамаците се използват два подхода:  

• Инжектиране в плазмата на високоенергетични (~120 keV) неутрални 

деутериеви атоми (NBI); 

• Пропускане през плазмата на микровълново лъчение с честота ~140 GHz и 

мощност ~ 1 MW, така нареченото RF нагряване на плазмата - електрон циклотронно 

резонансно нагряване (ECRH), йон циклотронно резонансно нагряване (ICRH) [12]. 

На токамака ASDEX [14,15], а по-късно и на други реактори експериментално е 

установено, че при повишаване температурата на плазмата с допълнително нагряване 

(например като се използва NBI) от определени стойности нагоре, в пристенната област 

се наблюдава преход към по-стръмен ход на радиалните зависимости на 

концентрацията и температурата и към понижени транспортни коефициенти, т.е 

наблюдава се рязък преход към нов режим на работа наречен H-мод (“high confinement 

mode”). При него се повишава времето за удържане на плазмата с около два пъти 

спрямо L-мод (фигура 3).  

 
Фигура 3. Сравнение на H-мод и L-мод. 

 

Познаването и изучаването на явленията в пристенния слой позволяват да се 

изясни цялостната картина на процесите в плазмата и да се подобрят условията при 

които се провеждат експериментите по УТС. По-ниските стойности на плазмената 

температура и концентрация в сравнение с тези в центъра на реактора, позволява 

широката употреба на сондите на Ленгмюр, като един от методите за диагностика в 

тази периферна но важна за УТС област от плазмата. 
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Глава 2 на дисертацията представя общо описание на сондовия метод за 

диагностика на плазма за определяне функцията на разпределение на електроните по 

енергия. Особено внимание е обърнато на използването и приложението на метода при 

високи налягания и в присъствието на магнитно поле.  

Теория на класическата Ленгмюрова сонда  

Електрическата сонда, използвана за първи път от Ървин Ленгмюр (1923 г.) е 

малък проводник на който е подадено напрежение U от външен източник и при 

промяната му се снема волт–амперна характеристика. Сондата като материално тяло 

смущава плазмата в точката, в която се намира. Основният проблем при сондовите 

измервания това смущение да е минимално и от сондовия сигнал да се получи 

информация за несмутената от сондата област на плазмата. Тогава е необходимо, 

следвайки определен модел, да се свърже зависимостта I = I(U) с параметрите на 

плазмата. 

Сондовата техника е сравнително проста когато са изпълнени условията на 

“класическата” теория [6]. Нейните основни предположения са: 

а) характерният размер на областта с еднородна плазма е много по-голям от 

дължината на свободен пробег на електроните (λe) и йоните (λi). Плазмата е изотропна; 

б) носачът на сондата не влияе на характеристиките на плазмата и на измерването; 

в) няма генерация и рекомбинация на заредени частици в слоя около сондата; 

г) отсъства отражение на електрони от сондата и вторична емисия на електрони, 

не се образува повърхностен слой на сондата в резултат на химични реакции; 

д) дължината на свободен пробег на електроните (λe) и йоните (λi) e по-голяма от 

дебелината на сондата и дебелината на сондовия слой d; 

е) в плазмата няма магнитно поле; 

з) отделителната работа на електроните от повърхността на сондата да е еднаква в 

различните й точки; 

и) потенциалът на плазмата е еднакъв за характерния размер на сондата. 

За измервания при ниско налягане на газа (в диапазона от 0.1 Pa до 100 Pa), когато 

са изпълнени посочените условия, редица учени като Ленгмюр [2], Бом [16], Каган [17] 

и други, развиват в своите работи както електронна така и йонна теория на сондовия 

метод, която добре се съгласува с експеримента.  

За определяне параметрите на плазмата (потенциал на плазмата Upl, температура 

Tе и концентрация на електроните nе) от сондовата характеристика се използва теорията 

на Ленгмюр в случай на Максуелово разпределение по скорости на заредените частици. 
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На повърхността на сондата енергията е eUmveUW +=+=
2

2

ε .  

Плътността на електронния ток на Ленгмюровата сонда има следния вид [17]: 

∫
∞

−−=
eU

e dWWfeUW
m

eUj )()(2)( 2
π ,    (1) 

където е е зарядът на електрона; m – масата на електрона; а U е потенциалът на сондата 

спрямо плазмата.  

В много изследвания движението на електроните в газа вместо скоростта v като 

независима променлива се използва енергията на електроните [18]. Тогава )(εf  е 

свързана с функцията на разпределение по скорости )(Wf  в несмутената от сондата 

плазма чрез:  

)(24)( 2/3 Wf
m

f πε =      (2) 

където ФРЕЕ е нормирана чрез:  

        ( ) endfdWWWf
m

== ∫∫
∞∞

εεεπ

00
2/3 )(24 .   (3) 

Формула на Дрювестейн за определяне на ФРЕЕ при ниски налягания 

За измерване на реалната ФРЕЕ се използва метода на Дрювестейн в чиято основа 

е намирането на втората производна на тока на сондата.  

( ) ( )
2

2

3
22

dU
UId

Sen
mf e

e

=ε      (4) 

Методът на Дрювестейн се прилага основно при диагностика в газоразрядна 

плазма и може да се използва само при ниски налягания и малък радиус на сондата. 

Затова интерес представлява разработване на метод за получаване на ФРЕЕ при високи 

налягания или наличие на магнитно поле – едно от направленията на сондовата теория, 

което излиза извън рамките на класическата теория. 

Теория при повишени налягания 

С повишаване налягането на газа, нараства влиянието на ударите на електроните в 

сондовия слой. Щом има удари, то възниква въпросът доколко тези електрони, които 

участват във взаимодействията, могат да релаксират по енергии, т.е. възниква 

проблемът за определяне на ФРЕЕ в несмутената от сондата плазма. 

За пръв път Swift [4] обръща внимание на този факт. По-късно в резултат на по-

подробно разглеждане въз основа на кинетичната теория в нелокално приближение 
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Колоколов и други автори [6] практически получават резултат на практика съвпадащ с 

този на Swift. 

Кинетичен модел за работа на Лемгмюрова сонда. Извод на формулата за 

електронния сондов ток в нелокално приближение 

Разглежданията се опростяват чувствително с отделянето на няколко режима на 

работа на сондата. За да може да се направи класификация, трябва да се различават 

дължината на свободен пробег на електроните λe от дължината на релаксация по 

енергии λε [19]. Под rs = а + d се разбира смутената област от плазмата (отчита размера 

на сондата а и дебелината на сондовия слой d) [6]. 

Тогава може да се разгледат най-общо следните режими на работа на сондата: 

I. Класическа ленгмюрова сонда – сонда в безударен режим: sie r>>,λ ; 

II. Нелокален (дифузионен) режим за електроните: esr λλε >>>> ; 

III. Сонда в хидродинамичен режим (в режим на плътна среда): за електрони 

ελ>>sr , а за йони isr λ>> . 

За електрони първите два режима, заедно с междинната област могат да се 

обединят в един, в който λε >> rs и се нарича кинетичен. При него електронния ток на 

сондата носи информация за ФРЕЕ в несмутената плазма [20]. 

За определяне електронния ток на сондата при отрицателни потенциали, когато 

rs >λе  е необходимо да се изходи от кинетичното уравнение на Болцман. Една от 

основните задачи, поставени в дисертацията бе да се направи подробен извод и 

решение на дифузионното уравнение в нелокално приближение [A6], когато дължината 

на свободен пробег на електроните е по-малка от дебелината на сондовия слой: 

( ) 0)( 0 =∇−∇ freWD rr ϕ      (5) 

с гранични условия:  

( ) ( )
( ) ( )aWfarWf

WfrWf
,,

,

00

0

==
=∞→ ∞  

където ( )Wf∞  е несмутената ФРЕ, а на повърхността на сондата ( ar = ): 

( ) ( )aWfarWf ,, 00 == . При тези условия зависимостта на електронния сондов ток от 

потенциала на сондата се дава със съотношението [20]: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

∫
∞

∞

−
+

−
=

eU
e

W
W

eUW
dWWfeUW

m
eSUI

ψγ
π

13
8

0
2 ,                                    (6) 
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където величината 0γ  е геометричен фактор в интервала 71,03/4 0 ≤≤ γ , а S е площта 

на сондата. Това е разширената формула за електронния сондов ток, в която най-

важният параметър е така наречения дифузионен параметър ( )Wψ . Той зависи от 

сечението на ударите на елеткроните, формата и размерите на сондата и има вида: 

( ) ( )
( )

( ) ( )( )∫
∞

−
=

a
n

е reWDar
drWD

W
W

ϕγλ
ψ

/
1

0

,   (7) 

където 0=n  за плоска сонда, 1=n  за цилиндрична сонда и 2=n  за сферична сонда. 

Тук )(WD  е коефициент на дифузия в несмутената плазма, а ))(( reWD ϕ−  е 

коефициент на дифузия в сондовия слой ( )(rϕ  е изменението на потенциала в околност 

на сондата). 

Могат да се разграничат три различни случаи в зависимост от стойността на 

дифузионния параметър ( )Wψ : 

• Когато дифузионният параметър е пренебрежимо малък ( 1<<ψ ) и 340 =γ , 

уравнение (6) се свежда до класическата формула за електронния сондов ток: 

( ) ( ) ( )dWWfeUW
m

eSUI
eU

e ∫
∞

−−= 2
2π .                                (8) 

Това приближение е валидно при ниски налягания, когато свободния пробег на 

електроните е по-голям от характерния размер на сондовия слой. Тогава ФРЕЕ може 

да се получи от формулата на Дрювестейн (4). 

• Когато 1~ψ  се реализира случая на така наречените междинни налягания. 

Тогава нито първата, нито втората производна на сондовия ток описват добре 

Максуеловата ФР. Ето защо е необходимо да се използва разширената формула 

на Дрювестейн: 

∫
∞

−=
eU

e dWWfUWKCeUCfUI )(),('')()('' ,   (9) 

където 
( )[ ]3

2

1
2

eU
WUWK
ψψε

ψ
−+

=),(''  и 
m

SenC e

22 0

3

γ
= . Първият член в това уравнение 

е добре известната формула на Дрювестейн (4). Вторият член описва ефекта от 

обедняване на плазмата по отношение на електрони, вследствие на ударите в 

сондовия слой [21]. 

• При наличие на високи налягания 1>>ψ . Тогава, както е показано в [5], ФРЕЕ е 

пропорционална на първата производна на електронния сондовия ток  
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dU
dI

eU
eUconstf e)()( ψε −=                                              (10) 

 
Фигура 4. Пресметнати 

dU
dI

eU
e0ψ

 при константна стойност на дифузионния параметър: 

1 0ψ =1; 2 0ψ =5; 3 0ψ =20. Максуеловата ФРЕЕ е дадена с пунктир. [22]. 
 

В присъствието на магнитно поле, интерпретирането на електронната част от 

сондовата характеристика е затруднено. Тази част от волт-амперната характеристика е 

смутена от действието на магнитното поле. На фигура 5 са представени моделни 

сондови характеристики, получени с нарастване на неговата стойност (черната крива е 

при слабо магнитно поле). Очевидно, областта около потенциала на плазмата и 

електронния сондов ток е силно повлияна от действието на магнитното поле.  

Up

B4>B3>B2>B1

B4

B3

B2

B1 I(U)

Ufl
Upl

 
Фигура 5. Моделни сондови характеристики, получени с нарастване на магнитното поле B. 

 

По тази причина досега за определяне параметрите на плазмата в токамак се 

прилага метод, използван от Станджеби [23,9], който работи само с частта от волт-

амперната характеристика около плаващия потенциал и йонния ток на насищане.  

Споменатата част от сондовата характеристика се апроксимира с израза: 

( )[ ]( )efl
i
sat kTUUeII /exp1 −−=     (11) 

където  

eAcnI prse
i
sat 5,0=       (12) 
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е йонния ток на насищане, ( )[ ] 2/1/ iies mTTkc +=  е йонната звукова скорост, а prA  е 

площта на сондата. Тук сме приели, че 1=Z  за йони.  

-100 -50 0 50 100

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

Ufl

Iis

I(U
) [

A]

Up  [V]

 Experimental data 
 Classic approximation

              with Te= 35 eV

 
Фигура 6. Определяне на плазмените параметри по метода на Станджеби. 

 

Определянето на плазмените параметри при този метод става по следната 

процедура: от волт-амперната характеристика директно се определя flU  и i
satI . 

Стойността на електронната температура eT  се получава от нелинейния фит 

посредством формула (11) – фигура 6. Знаейки i
satI  и eT  от израза за йонния ток на 

насищане (12) се пресмята и електронната концентрация en . За йонната температура iT  

обикновено се приема, че е равна на електронната ie TT = , а prA  се изчислява като 

реалната площ на сондата. 

От казаното по-горе можем да направим няколко извода относно приложимостта 

на този метод: 

- Методът само предполага Максуелова ФР на електроните по енергия, което 

може да доведе до сериозни грешки ако това не е така. Например, в пристенния слой на 

плазмата на токамак съществуват някои експериментални резултати, които 

потвърждават наличието на не-Максуелово разпределение. В токамака ASDEX 

например, електронните температури измерени със сонди на Ленгмюр, допускащи 

Максуелова ФРЕЕ са около два пъти по-високи от тези определени чрез Томсъново 

разсейване [24]. При определени условия [25,А2] ФРЕЕ може да бъде апроксимирана, 

като разпределение с две температури (би-Максуелово) с доминираща 

нискотемпературна група електрони и по-малка високотемпературна група. В работата 

на Станджеби [25], широко са дискутирани причините за наличието на 
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високотемпературната фракция електрони, както и проблема с интерпретирането на 

волт-амперната характеристика с цел определяне на електронните температури.  

 - Методът не позволява директно определяне на плазмения потенциал. 

Комбинирайки уравнения (11) и (12) се получава разликата между потенциала на 

изолираната сонда и плазмения потенциал plflsf UUU −≡ , израза: 

( ) 







−








+= −2112ln

2 e
e

i

i

ee
sf T

T
m
m

e
kTU δπ ,   (13) 

където 0=eδ  е вторичната електронна емисия и ie TT = .  

Така например за водорода H+, ekTU esf 5.2−≈ , а за He+: ekTU esf 8.2−≈ . Това 

съотношение обаче е приложимо само в случая на тънка сонда. Когато разглеждаме 

изотермична плазма и измерванията се правят със сонда с по-голям радиус [26] се 

получават стойности различаващи се значително от тези, получени с (13) – таблица 1. 

Таблица 1 

 H+ H2
+ He+ 

Usf -3,4 kTe/e -3,7 kTe/e -4,1 kTe/e 
 

Следователно нужен е метод, който с достатъчно добра точност да мери ФРЕЕ и 

плазмените параметри и който да работи успешно в електронната част от сондовата 

волт-амперната характеристика. 

В случая на хомогенна плазма с магнитно поле, решението на дифузионното 

уравнение позволява да се получат изразите за дифузионните параметри. Съответно 

при успоредна ориентация на сондата, спрямо магнитните силови линии на полето 

( )
WWBR

LW
L

//
0

0
// ),(4

ψ
γ

πψ == ,                                           (14) 

където //
0ψ  е константа, не зависеща от енергията на електроните, ),( WBRL  е 

ларморовият радиус на електроните, а L  е дължината на сондата. Когато сондата е 

ориентирана напречно на магнитното поле: 

)/(
),(

)(
0

αφ
γ

ψ F
WBR

aW
L

=⊥ ,    (15) 

където )/( αφF  е непълен елиптичен интеграл от първи род [27]. 

В своите работи [7,8] Демидов използва друг израз за дифузионния параметър, 

когато сондата е разположена перпендикулярно спрямо магнитното поле: 
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Wa
L

WBR
aW

L

⊥

⊥ =





= 0

0 4
ln

),(
)( ψπ

γ
ψ ,   (16) 

където ⊥
0ψ  е константа, не зависеща от енергията на електроните. 

За по-сложния случай на нехомогенна плазма (наличие на макроскопични 

потоци, турбуленции, химически активна плазма и др.) има индикации, че дължината 

на сондата в тези уравнения, трябва да се замени с характерната дължина на 

нехомогенност, например характерната дължина на турбуленциите [А5].  

Както е добре известно познаването на реалната ФРЕЕ е от изключителна 

важност за разбирането например на основните процеси протичащи в пристенния слой 

на плазма в токамак, каквито са образуването на транспортни бариери, 

взаимодействието на плзмата със стената, плазмените турбуленции. Кинетичната 

теория, развита в нелокално приближение [6,5,28] може да бъде използвана за 

определяне на ФРЕЕ от първата производна на електронния сондов ток в случая на 

плазма с магнитно поле. Този проблем е разгледан подробно в следващата глава. 

В Глава 3 на настоящата дисертация е предложена процедура за прилагане 

метода на първата производна за определяне на ФРЕЕ и плазмените параметри в 

турбулентна плазма с магнитно поле. Представени са експериментални резултати от 

обработка на сондови характеристики, измерени в пристенната плазма на токамак 

CASTOR и първи резултати от диверторната област на токамак COMPASS. 

Определяне на ФРЕЕ и плазмените параметри в пристенна плазма на 

токамак – теорeтични предпоставки 

Електронният сондов ток, протичащ през сонда при отрицателен потенциал pU  

се дава от израза (6). Очевидно за да намерим ФРЕЕ, трябва да определим стойностите 

на дифузионния параметър ),( BWψ  за успоредно и перпендикулярно ориентирана 

спрямо магнитното поле сонда в условията на силно турбулентна плазма [A5]. 

• Дифузионен параметър 

За цилиндрична Ленгмюрова сонда с радиус a и дължина L, ориентирана 

перпендикулярно спрямо магнитното поле в пристенния слой на турбулентна плазма, 

дифузионният праметър ⊥ψ  може да се запише във вида: 

∫ −
=⊥

A

ae reWDar
drWD

W
W

))(()/(
)(

)(
1)(

0 ϕλγ
ψ .    (17) 

Два са основните моменти, свързани с извода на ⊥ψ : 
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- в (17) горната граница A=∞ и интегралът е разходящ, следователно трябва да се 

намери такава крайна стойност за A, при която интегралът има решение. В не-магнитна 

плазма, смутената област около сондата се разглежда като удължен елипсоид на 

въртене [5.6] и интегралът е ограничен до стойност 
4
LA π

= . По принцип плазмата в 

токамак се рaзглежда като безударна, но в пристенния слой тя е силно турбулентна - 

изследванията на пристенна плазма в токамак, показват наличието на интензивни 

турбуленции с характерен размер от порядъка на L’~0.01 m [A1,29]. В турбулeнциите, 

векторът на елктричното поле променя своята ориентация в произволно направление, 

което от своя страна води до промяна в направлението на движение на частиците, но не 

и на тяхната кинетична енергия. Това съответства на свойствата на еластични удари 

[30] и следователно за турбулентна плазма в пристенния слой може да се приложи 

метода за определяне на ФРЕЕ, предложен в [5].  

Тогава може да се приеме, че смущаващото действие на сондата се локализира в 

рамките на турбуленциите и като горна граница в интеграла да се вземе опоменатата 

характерна дължина на турбуленция L’. Следователно: 

∫ −
=⊥

4

0

'

))(()/(
)(

)(
1)(

L

ae reWDar
drWD

W
W

π

ϕλγ
ψ    (18) 

- Вторият основен момент в нашето приближение е отношението на 

коефициента на глобална дифузия )(WD  към дифузията в околност на сондата 

))(( reWD ϕ− . В турбулентна плазма дифузията на електроните от несмутената плазма 

към сондовия слой, е Бомовска, докато в слоя поради неговата малка дебелина може да 

се приеме като класическа и следователно може да се запише [30]: 

( )
),(16

1
))((

)(
BWR

W
D

D
reWD

WD
L

eBohm λ
ϕ

==
−

 

За плазма на токамак с магнитно поле B в граници 1-5 T и налягане на работния газ от 

порядъка на 0.1 Ра, ларморовият радиус на електроните ( ) )(, WBWR eL λ<< . Тогава за 

дифузионния параметър се получава [А5]:  

( )
),(16

4
ln

0

'

BWR
a
La

W
Lγ

π

ψ









=⊥ .     (19) 

Сонда ориентирана успоредно на магнитното поле, може да се разглежда като 

сплеснат елипсоид на въртене [30]. Дифузионният параметър в този случай е [A5]: 
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( )
),(64 0

'

// BWR
LW
Lγ
πψ =      (20) 

Както се вижда от (19) и (20) в присъствието на магнитно поле, дифузионният 

параметър зависи от енергията на електроните: 
W

W 0)( ψψ = , където 0ψ  е тази част от 

дифузионния параметър, която е константа относно електронната енергия. 

Характерните стойности на 0ψ  за цилиндрична сонда с радиус а=1 mm и дължина 

L = 2 - 3 mm, магнитно поле B=1.5 T и характерен размер на турбуленцията 'L ~1 cm са 

от порядъка на 50 за сонда ориентирана перпендикулярно спрямо магнитното поле и 

150-200 за успоредно ориентирана сонда. 

 Метод на първата производна за определяне на ФРЕЕ 

Първата производна на електронния сондов ток (6) е: 

( )[ ] ( )∫
∞

−+
−==

eU
e dWWf

eUW
Wconst

dU
UdIUI 2

2

1
)()(

ψψ
,   (21) 

Интеграл от този израз представя ( )UIe
' , като сума от два члена [A3]: 

( ) ( ) ∫
∞









−






 +






 +

−−=
eU

e

eU
W

W
WW

dWWWfconsteUfeUeUconstUI
0000

'

11

)(
ψψψψ

 (22)  

При високо налягане на плазмообразуващия газ [5,6] (константно ψ  за Не) или в 

присъствието на магнитно поле [7,31] ( )(Wψψ = ), приносът на вторият член винаги е 

приеман за малък и съответно се пренебрегва. Тогава ФРЕЕ директно се определя от 

първата производна на електронния сондов ток. Едно по-детайлно изследване на 

приноса на втория член, представено подробно в дисертацията, показва че когато 

1000 >ψ , ФРЕЕ е пропорционална само на първия член в уравнение (22): 

( ) ( )eUfeUeUconstUIe
0

'

ψ
−=  

Тогава, като имаме предвид уравнение (19), за ФРЕЕ измерена с цилиндрична 

сонда перпендикулярна на магнитното поле се получава: 

U
I

UBSRe
a
Lam

f e

L d
d

),(32
4

ln23
)( 3

'

ε

π

ε









−=     (23) 
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ФРЕЕ измерена с цилиндрична сонда успоредна на магнитното поле се представя с 

израза: 

U
I

UBSRe
Lmf e

L d
d

),(128
23)( 3

'

ε
πε −=     (24) 

Когато 1000 <ψ  трябва да се използва итеративна процедура относно уравнение 

(22) за да получим ФРЕЕ [A5]. 

 Определяне на плазмения потенциал 

За точното определяне на ФРЕЕ, трябва да знаем стойността на плазмения 

потенциал plU . Когато дифузионният параметър ( )Wψ  е пренебрежимо малък ( 1<<ψ ) 

електронния сондов ток се описва с уравнение (2.4) и потенциалът на плазмата се 

определя от положението на рязката смяна на наклона на волт-амперната 

характеристика или от минимума на нейната първа производна. Както е показано в [6] 

за големи константни стойности на дифузионния параметър 10 >>=ψψ  минимумът на 

първата производна на волт-амперната характеристика е отместен относно потенциала 

на плазмата (разположен в нулата на фигура 7) към отрицателните сондови потенциали 

със стойност във волти равна на електронната температура, изразена във електронволти 

(фигура 7 а) [A4]. 
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Фигура 7. Моделни пресмятания на първата производна от волт-амперните 
характеристики: а) константно 1>>ψ  и б) 1/)( 0 >>= WW ψψ . 

 

В присъствието на магнитно поле, дифузионният параметър не е константен 

WW /)( 0ψψ = . В случая когато 1)( >>Wψ  моделните пресмятания [A4] за 

Максуелова ФРЕЕ при различни електронни температури (фигура 7.б)), показват че 

минимума е отместен със стойност във волти равна на 1.5 Те, а в междинния случай със 

1/)( 0 >= WW ψψ  стойност между Те и 1.5 Tе относно потенциала на плазмата. 
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За точното определяне на плазмения потенциал plU  в работата е използвана 

следната процедура: електронната температура се определя от наклона в логаритмичен 

мащаб на волт-амперната характеристика или от нейната първа производна при 

относително високи отрицателни стойности на потенциала на сондата. Използвайки 

тази температура, се пресмята моделна волт-амперна характеристика (6) и съответно 

нейната моделна първа производна Най-добрият фит на тази крива с 

експерименталната първа производна дава стойността на плазмения потенциал [A4]. 

Дотук разгледахме теоретичните основи на метода, работещ с електронната част 

от сондовата характеристика и показахме основните етапи в определянето на 

плазмените параметри. Следва да представим измерените с помощта на сонди на 

Ленгмюр (разположени на различни разстояния от центъра на плазмата) ФРЕЕ в 

токамак CASTOR, респективно резултати от определените електронни температури, 

плазмен потенциал и електронни концентрации на базата на предложената процедура. 

Експериментални резултати 

Определяне на ФРЕЕ и плазмените параметри в токамак CASTOR, IPP, 

Prague, Czech Republic. 
 

CASTOR (Czech Academy of Sciences TORus) 

е токамак с кръгово напречно сечение и 

радиус 10 сm. Работният газ е водород при 

ниско налягане от прядъка на 0.1 Ра. Като 

източник на енергия за тороидалното 

магнитно поле се използва 1 MJ 

кондензаторна батерия. 
 

Последната затворена магнитна повърхност се определя от полоидален лимитер 

направен от молибден с ширина 1.5 сm. Положението на плазмения стълб се 

стабилизира от система с обратна връзка. 

Сондовата система, включва два набора от цилиндрични ленгмюрови сонди с 

дължина 2 mm и радиус 0.35 mm. Сондите са разположени върху носач, подобно на 

гребло (rake probe). Първият носач съдържа набор от 16 сонди (фигура 8), ориентирани 

перпендикулярно на магнитните силови линии, а вторият се състои от 12 сонди, 

разположени успоредно на магнитните линии. По време на измерванията всеки от тях 

се поставя вертикално в горната част на камерата на токамака в областта на 

пристенната плазма (фигура 8).  
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Tip #1

 
Rake probe 

 
Главен радиус                              400 mm 
Малък радиус                                85 mm 
Тороидално магнитно поле      0.5-1.5 T 
Плазмен ток          5-20 kA 
Дължина на импулса          <50 ms 
Работен газ               30-40 mPa Водород 

Фигура 8. Снимка на rake probe. Основни параметри на CASTOR токамак и положението на 
rake probe в камерата на токамака. 

 

Сондите са разположени на разстояние 2.5 mm една от друга и покриват област 

от около 40 mm в плазмата. Времето за снемане на единична сондова характеристика 

(IV) е около 1 ms. Принципната схема на сондовата верига е показана на фигура 9.  

За опорен електрод се използва стената 
на камерата на токамака. От генератор на 
триъгълно напрежение на мощен 
усилвател (Kepco BOP 100-4 M с 
коефициент на усилване 10 и максимален 
изходен ток 4 А) се подава сигнал с 
амплитуда ± 10 V. По този начин на 
всички сонди се подава едновременно 
триъгълно напрежение )(tU p = ± 100V. 
Токът в сондовата верига се измерва чрез 
съпротивление R=0.1 Ω и диференциален 
усилвател. Измереният сондов ток и 
напрежението на сондaта се записват в 
системата за регистрация на сигналите на 
CASTOR. 

KEPCO
+/-10V

R=0.1   I(t)

U (t)p

+/-100V

Ω

 
Фигура 9. 

 

В работата са представени резултати от измервания в пристенния слой на 

CASTOR токамак за два максимално близки по параметри и възпроизводими разряда, 

съответно при успоредно (изстрел # 27034) и перпендикулярно (изстрел # 26402) 

ориентиране на сондите спрямо магнитното поле (фигура 10) [A5]. Това позволява да се 

направи сравнение и анализ на резултатите, получени от сондите в двата случая. На 

следващата фигура са представени основните параметри за тези разряди: напрежението 

Vloop (напрежението което се индуцира в единична намотка около тороидалната 

камера), усреднената по диаметъра на полоидалното сечение на камерата на CASTOR 
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електронна концентрация (ne) измерена с микровълнов интерферометър, токът през 

камерата на токамака (Ip) и интензитета на водородната линия Hα.  

 
Фигура 10. Изменение на основните параметри за два максимално близки (възпроизводими) 
разряда: изстрел # 26402 (плътна линия) и изстрел # 27034 (пунктир). 

 

Експериментални резултати от изстрел # 26402, получени с перпендикулярна 

сонда 1 разположена най-дълбоко в плазмата - на 56 mm от центъра на полоидалното 

сечение на CASTOR токамак са показани на фигури 11 и 12. Всяка от тях, представя 

зависимостта на сондовия ток I(t) и потенциала Up(t) от времето t на токовия импулс.  
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Фигура 11. Зависимост на потенциала на 
сондата Up(t) от времето за перпендикулярна 
сонда, изстрел # 26402, сонда 1. 

Фигура 12. Зависимост на сондовия ток I(U) 
от времето за перпендикулярна сонда, 
изстрел # 26402, сонда 1. 

 

Аналогични експериментални данни от измервания с успоредна сонда за 

изстрел # 27034, разположена на 65 mm от центъра на полоидалното сечение, представящи 

тока и напрежението на сондата, като функция на времето са показани на фигури 13-14. 
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Фигура 13. Зависимост на потенциала на 
сондатa Up(t) от времето за успоредна сонда, 
изстрел # 27034, сонда 4. 

Фигура 14. Зависимост на сондовия ток I(t) 
от времето за перпендикулярна сонда, 
изстрел # 27034, сонда 4. 

 

За демонстриране процедурата по определяне на плазмения потенциал plU , 

ФРЕЕ ( )εf  и електронната концентрация nе, е направен анализ на единична волт-

амперна характерситика в постоянната, устойчива фаза на разрядния ток от средата на 

импулса (10< t <11 ms) – отново за успоредна и перпендикулярна сонда (фигури 15-16). 

Единичната волт-амперна характеристика е изгладена чрез процедурата Аdjacent 

Аveraging (АА) с програма Origin 6.1. 
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Фигура 15. Единична волт-амперна 
характеристика (плътна линия) изстрел # 26402, 
перпендикулярна сонда, изгладена със 100 
точки (пунктир). 

Фигура 16. Единична волт-амперна 
характеристика (плътна линия) изстрел 
# 27034, успоредна сонда. изгладена със 100 
точки (пунктир). 

 

На следващите фигури 17 и 18 е представена първата производна на изгладените 

волт-амперни характеристики и фит с моделна крива получена от уравнение (6) 

(дифузионни параметри, съответно ψ0=28 за перпендикулярна сонда и ψ0=189 за 

успоредна сонда) с последващо диференциране. Сравнението на двете криви, дава 

стойността на плазмения потенциал: =plU 61 V – перпендикулярна сонда и =plU 60 V – 

успоредна сонда. 
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Фигура 17. Първа производна на изгладената 
волт-амперна характеристика, изстрел # 26402 
за перпендикулярна сонда (плътна линия). 
Моделна крива (пунктир). 

Фигура 18. Първа производна на 
изгладената волт-амперна характеристика, 
изстрел # 27034 за успоредна сонда (плътна 
линия). Моделна крива (пунктир). 

 

Както беше казано по-горе в теоретичните разглеждания, потенциалът на 

плазмата е разположен след минимума на първата производна в интервала Te – 1,5 Te, 

където се наблюдава повече или по-малко изразена чупка в кривата на първата 

производна. На практика, дори и малко нарастване на I(U) при положителен потенциал 

на сондата U спрямо потенциала на плазмата води до отклонение на I´(U) от нула при 

plU . Допълнителни причини за това могат да бъдат колебанията на плазмения 

потенциал дължащи се на плазмените турбуленции. 

Определените по метода на първата производна плазмени потенциали за 

различни радиални положения, съответно за успоредна (квадрати) и перпендикулярна 

(точки) сонда са представени на фигура 19. Вижда се относително добро съвпадение на 

измерените стойности за двата разряда. Точността в определянето на плазмения 

потенциал е 15%. 
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Фигура 19. Радиално разпределение на плазмения потенциал Upl за изстрел # 26402 (точки) и 
изстрел # 27034 (квадрати). 
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С така получените стойности за плазмения потенциал, експерименталните първи 

производни се отместват и се определя ФРЕЕ за различните радиални положения при 

различна ориентация на сондите спрямо магнитното поле. 

Като пример на фигура 20 с плътна линия е показана експерименталната ФРЕЕ 

за перпендикулярна сонда, изстрел # 26402, сонда 1, получена от уравнение (22). Вижда 

се, че тя не е Максуелова и може да се разглежда, като би-Максуелова с 

нискотемпературна електронна фракция 17 eV (пунктир) и такава с висока температура 

35 eV (точки). Кривата пунктир-точки е сумата на двете експоненти, като съвпадението 

с експерименталната крива е от порядъка на 15%. Електронните концентрации са 

определени по формула (3).  
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Фигура 20. ФРЕЕ получена за 
перпендикулярна сонда, изстрел # 26402, 
разположена на 56 mm от центъра на 
полоидалното сечение на токамак CASTOR.  

Фигура 21. ФРЕЕ получена за успоредна 
сонда, изстрел # 27034, разположена на 65 mm 
от центъра на полоидалното сечение на 
токамак CASTOR.  

 

Подобни резултати използвайки уравнение (24), се получават и за успоредна 

сонда от изстрел # 27034 (фигура 21). Вижда се, че и в двата случая концентрацията на 

високотемпературната група електрони е значително по-малка (от порядъка на 10-15 %) 

от тази на нискотемпературните. 

При изследване на радиалното разпределение на параметрите на плазмата в 

“сянката” на лимитера (след 85 mm от центъра на камерата) се получава Максуелова 

ФРЕЕ. Пример за това е фигура 22 - ФРЕЕ от средата на токовия импулс за 

перпендикулярна сонда, получена от уравнение (23). В рамките на задържащи 

потенциали на сондата от 8 до 50 V тя се описва добре с експонента, което е критерий 

за Максуелова ФРЕЕ. (Отклонението от правата в логаритмичен мащаб в интервала 

0 - 8 eV = Те  се дължи на несъвършенство на използвания метод и няма физически 

смисъл.) Плазменият потенциал и електронната концентрация са определени по 

описаната процедура. 
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Фигура 22. ФРЕЕ получена за перпендикулярна сонда изстрел # 26402, разположена на 86 mm 
от центъра на полоидалното сечение на токамак CASTOR 

 

Обобщено радиалните разпределения на електронните температури и 

концентрации получени от измервания със сонди, успоредни и перпендикулярни на 

магнитните силови линии в пристенния слой на CASTOR токамак, са представени на 

следващите фигури 23-26 [A5]. 
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Фигура 23. Радиално разпределение на 
електронните температури (висока температура 
– точки, ниска температура - триъгълници) 
перпендикулярна сонда, изстрел # 26402. 
Сравнение с определените по метода на 
Станджеби температури (квадрати).  

Фигура 24. Радиално разпределение на 
електронните температури (висока 
температура – точки, ниска температура - 
триъгълници), успоредна сонда, 
изстрел # 27034. Сравнение с определените 
по метода на Станджеби температури 
(квадрати). 

 

ФРЕЕ може да се разглежда като би-Максуелова с високотемпературна част 

(точки) и нискотемпературна (триъгълници). На фигурите са показани положенията на 

последната затворена магнитна повърхност (LCFS) и това на полоидалния лимитер 

(Limiter). Както беше показано за сондите ориентирани перпендикулярно на 

магнитното поле в сянката на лимитера ФРЕЕ е Максуелова с температура около 8 eV 

[A2]. Сондите успоредни на магнитното поле са 12 и не достигат до тази област в 

камерата на токамака, затова при тях няма такива данни. 

За сравнение на тези фигури са представени резултати от обработката на същите 

експериментални данни, но по метода на Станджеби (квадрати) [9]. Както беше 
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отбелязано в глава 2, този метод само предполага Максуелова ФРЕЕ без тя в 

действителност да се измерва. Освен това апроксимацията се прави в областта на 

йонния ток на насищане и около плаващия потенциал. В тази област тя е повлияна 

предимно от бързоенергетичната група електрони [25]. Нискоенергетичната група 

електрони се формира в частта от волт-амперната характеристика около плазмения 

потенциал, която е смутена най-силно от действието на магнитното поле. По този 

начин метода на Станджеби е чувствителен само към високо-енергетичната група 

електрони, когато ФРЕЕ може да се разглежда като би-Максуелова (фигури 20 и 21). 

Добро съвпадение на резултатите от двата метода се получава само за температурата на 

високоенергетичните електрони, които са с по-ниска концентрация 

Радиалното разпределение на пълната електронна концентрация nе за 

перпендикулярна сонда, изстрел # 26402 и успоредна сонда, изстрел # 27034 (точки) е 

представено на следващите фигури. 
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Фигура 25. Радиално разпределение на пълната 
електронна концентрация (точки) и 
концентрацията на високотемпературните 
електрони (триъгълници) за изстрел # 26402, 
перпендикулярна сонда. Сравнение с пълната 
електронна концентрация изчислена по метода 
на Станджеби (квадрати). 

Фигура 26. Радиално разпределение на 
пълната електронна концентрация (точки) и 
концентрацията на високотемпературните 
електрони (триъгълници) за изстрел # 27034, 
успоредна сонда. Сравнение с пълната 
електронна концентрация изчислена по 
метода на Станджеби (квадрати). 

 

На тези фигури с триъгълници са представени концентрациите на 

високотемпературната фракция електрони. Техните стойности варират в интервала 

0.2 - 0.4  1018 m-3 и са около 10% от пълната електронна концентрация. Като се вземат 

предвид максималните относителни грешки в определянето на електронните 

температури и плазмен потенциал, грешката в определянето на електронните 

концентрации не надхвърля 25%. Отново за сравнение на фигурата с квадрати е 

представена пълната електронна концентрация изчислена по метода на Станджеби (12). 

Трябва да обърнем внимание че тук в звуковата скорост ( )[ ] 2/1
iies mTTc +=  участва 
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температурата на бавните електрони, а не тази получена с апроксимация (11), даваща 

температурата на по-малобройните високоенергетични електрони. За йоните се приема 

че имат приблизително същата температура: ei TT ≈ . В този случай, както се вижда от 

фигури 25-26 се наблюдава добро съвпадение с пълната електронна концентрация 

определена по метода на първата производна. 

Като имаме предвид, че резултатите представени на фигури 23-26 са от различни 

разрядни импулси (фигури 11-14), съгласуваността между обработените по метода на 

първата производна данни за успоредна и перпендикулярна спрямо магнитното поле 

сонди е удовлетворяваща. 

Накрая, като допълнителна проверка за валидността на получените резултати 

може да се направи сравнение на експериментално измерените волт-амперни 

характеристики с пресметнатите чрез израза (6), като се използват определените 

стойности за плазмените параметри (пример – фигура 27).  

 

Фигура 27. Сравнение на 

експериментална волт-амперна 

характеристика от изстрел # 26402, 

перпендикулярна сонда 1 (плътна 

линия) с моделна крива (пунктир). -150 -100 -50 0 50 100 150
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Трябва да отбележим, че при сравнението е отчетено и изменението на йонния 

ток в следствие на разширение на сондовия слой при високи отрицателни потенциали 

[32]. 

От показаните резултати може да се направи извода, че методът на първата 

производна е приложим за изследване параметрите на токамак CASTOR. Освен 

получаване на реалната ФРЕЕ, той дава възможност и за директно определяне 

потенциала на плазмата, което не може да бъде направено с използвания до сега метод 

на Станджеби. 

През средата на 2007 година токамак CATOR бeше демонтиран и инсталиран 

под ново име GOLEM в Техническия университет, гр. Прага за учебни цели. След 

преустройство на съществуващата сграда, в нея бе инсталиран токамак COMPASS. 
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Определяне на ФРЕЕ и плазмените параметри в токамак COMPASS, IPP, 

Prague, Czech Republic. 

Към момента на завършване на настоящото дисертационно изследване работата 

по токамак COMPASS бе в пускова фаза за установяване на работен режим. Към този 

момент за изследване на плазмените параметри, опериращи диагностични системи бяха 

CCD камера във видимия диапазон и инфрачервения диапазон за наблюдение положението 

на плазмения стълб и системата от диверторни сонди. 

Диверторната сондова система на токамак COMPASS се състои от 39 графитни 

единични ленгмюрови сонди вградени в дивертора (фигури 28 и 29):  

  
Фигура 28. а) полоидално напречно сечение с положение на 
диверторната сондова система; б) тороидално напречно сечение 
и принципна схема на диверторна сонда. 

Фигура 29. Диверторна 
сондова система. 

 

Сондите са разположени полоидално в специално проектирана графитна 

диверторна плоча и обезпечават измервания с пространствено разрешение 5 mm. 

Електрическата изолация на тялото на сондата от плочата и от съседните сонди се 

постига с помощта на керамичен изолатор, който служи и като носач (фигура 28.б). 

Изборът на размера и формата на диверторните сонди е свързан с тяхната способност 

да издържат на високоенергетичните потоци частици в диверторната област. Частта от 

повърхността на всяка сонда, която взаимодейства с плазмата е с площ S = 112.5 10-6m2. 

Принципната схема за измерване на волт-амперна характеристика от дадена 

диверторна сонда е показана на фигура 30 [A8]. 
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Потенциалът на сондата се задава от 
генератор на триъгълно напрежение, 
реализиран чрез ЦАП (Agilent U2300A), 
управляван от персонален компютър (PC). 
Сигналът се подава към усилвател (KEPCO–
100/4M). Изходът на усилвателя е свързан 
през резистор (R=1 Ω) към сондата. С 
помощта на диференциален усилвател пада на 
напрежение върху резистора се подава към 
входа на АЦП от системата DAQ за запис на 
данни на COMPASS. Сигналът от изхода на 
усилвателя се дели от резисторен делител до 
подходяща за измерване стойност и също се 
подава на DAQ. По този начин, паралелно във 
времето се извършва запис на потенциала на 
сондата и тока през нея. 

 
Фигура 30. 

 

По време на стартовите експерименти в токамак COMPASS са проведени 

сондови измервания във водород H2 и хелий He.  

Сигнал от диверторните сонди се появява в края на токовия импулс, когато 

плазмения стълб с кръгово сечение се разпада и плазмата се премества надолу. 

Продължителността на измерване е около 5 ms. Сигналът се променя във времето, 

поради което не можем да наблюдаваме квази-стационарна фаза.  

Сондовото напрежение Up(t) и регистрирания сондовия ток I(t) по време на 

измервания с диверторна сонда 4 от изстрел # 889, работен газ He са представени на 

фигури 31 и 32. Магнитното поле е B=1.5 T, а налягането p=0.1 Pa [A7]. 
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Фигура 31. Зависимост на потенциала на 
сондатa Up(t) от времето за диверторна 
сонда 4, изстрел # 889.  

Фигура 32. Зависимост на сондовия ток I(t) 
от времето за диверторна сонда 4, изстрел 
# 889. 

Високото ниво на плазмените шумове при това измерване, позволява обработка 

само на част от сондовите характеристики - кр иви 2 ,  7  и 8  (фигура 3 2 ). Анализът и 

обработката на всички волт-амперни характерситики са проведени по два метода: 

метод на Станджеби и метод на първата производна. Пример за IV7 от изстрел # 889, 

диверторна сонда 4, работен газ He е показан на следващите фигури 33 и 34. 
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Фигура 33. ФРЕЕ, определена за IV7 от 
изстрел # 889, диверторна сонда 4 по метод на 
първата производна. 

Фигура 34. Апроксимация на йонната част от 
волт-амперната характеристика по метода на 
Станджеби, IV7, сонда 4, изстрел # 889. 

 

ФРЕЕ се апроксимира с Максуелова, с температура T = 14 eV - плътната линия, 

определена по метода на линейната регресия. Концентрацията е получена от уравнение 

(3.2). Като се вземат предвид неточностите на величините определени в това уравнение, 

максималната относителна грешка не надхвърля 25% - фигура 33. За сравнение на 

фигура 34 са представени плазмените параметри – електронна температура и 

концентрация, плаващ потенциал, йонен ток на насищане, получени по метода на 

Станджеби (апроксимации (11) и (12)). Трябва да се отбележи, че в израза за 

определяне стойността на електронната концентрация е отчетено Z=2 за работен газ 

хелий. Наблюдава се добро съвпадение в резултатите от двата метода. 

Подобен анализ е проведен и за експериментални данни измерени с диверторна 

сонда 4, изстрел # 976, във водород H2 [A7]. 
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Фигура 33. ФРЕЕ, определена за IV3 от 
изстрел # 976, диверторна сонда 4 по метод на 
първата производна. 

Фигура 34. Апроксимация на йонната част от 
волт-амперната характеристика по метода на 
Станджеби, IV3, сонда 4, изстрел # 976. 

Получените резултати от всички експериментални криви, съответно за водород 

и хелий са обобщени в таблица 2. За сравнение, последният ред от таблицата представя 

интервал от стойности за плазмения потенциал. Долната граница е получена, като се 
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използва израза (13) в приближение на тънка сонда и изотермична плазма. В този 

случай, разликата между плаващия и плазмения потенциал се дава от ekTU esf 5.2−≈  

за H+ и ekTU esf 8.2−≈  за He+ (тук електронната температура е в единици К). 

Диверторните сонди обаче са с относително големи размери, поради което за 

определяне горната граница на интервала са използвани изразите ekTU esf 4.3−≈  за H+ 

и ekTU esf 1.4−≈  за He+ [26]. 

Както се вижда [A7], определените стойности на плазмения потенциал по метода 

на първата производна (предпоследния ред от таблица 2) са в определения интервал и 

са по-близо до горната му граница, което потвърждава допускането за по-дебела сонда.  

Таблица 2 

 He, изстрел # 889 probe #4 H2, изстрел # 976 probe #4 
 IV2 IV7 IV8 IV2 IV3 IV6 

Te, eV 15±0.5 14±0.3 14±0.4 13±0.9 15±0.8 10±0.9 
ne, m-3 (2.2±0.4)1018 (1.8±0.3)1018 (1.9±0.4)1018 (1.2±0.2)1018 (1.5±0.3)1018 (1±0.2)1018 
Upl, V 29±3 21±2 23±2 -1±2 -3±2 -8±3 
Upl, V 

(Метод на 
Станджеби) 

19 ÷ 37 18 ÷ 35 11 ÷ 28 -20 ÷ 0 -12 ÷ 1 -(22 ÷ 11) 

 

Накрая, на базата на така определените плазмени параметри се пресмята 

моделна крива по формула (6). Проверка доколко точно работи метода, дава 

сравнението на тази моделна волт-амперна характеристика със съответната 

експериментална. Пример за сондова характеристика IV 7, измерена с диверторна 

сонда 4, изстрел # 889, работен газ He и IV 3, диверторна сонда 4, изстрел # 976 при 

работен газ H2 са показани на следващите фигури. 
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Фигура 37. Експериментална сондова 
характеристика IV7, диверторна сонда 4, 
изстрел # 889, работен газ He (точки). 
Моделна крива (плътна линия).  

Фигура 38. Експериментална сондова 
характеристика IV3, диверторна сонда 4, 
изстрел # 976, работен газ H2 (точки). 
Моделна крива (плътна линия). 
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Тези две графики на сондови характеристики, съответно при работен газ 

водород и хелий, показват добро съвпадение между получените експериментално и 

определените теоретично (със стойности на плазмените параметри определени по 

метода на първата производна ) волт-амперни характеристики [A7]. 

Основни резултати в дисертационното изследване: 

Подробно е разгледан методът на първата производна на електронния сондов 

ток за определяне на плазмения потенциал и ФРЕЕ в турбулентна плазма със силно 

магнитно поле: 

1. На базата на кинетичната теория в нелокално приближение е изведена 

разширената формула за електронния сондов ток.  

2. Определен е вида на дифузионните параметри за сонда, разположена успоредно 

и перпендикулярно на магнитните силови линии. При това са направени две 

допускания: 

• прието е, че характерният размер на плазмените турбуленции определя 

дължината на смутената област от плазмата, от която електроните 

попадат на сондата; 

• дифузията на електроните от несмутената плазма към сондовия слой е 

Бомовска, докато в слоя тя е класическа. 

3. Детайлно е разгледан начина на определяне на потенциала на плазмата с 

помощта на първата производна на електронния сондов ток.  

4. Подробно е изследвана връзката на първата производна на електронния сондов 

ток с ФРЕЕ и е показано, че над определени стойности на дифузионния 

параметър тази връзка е директна, докато в обратния случай трябва да се отчита 

и добавъчен член. 

5. Получени са за първи път ФРЕЕ в пристенна плазма на токамак CASTOR, IPP, 

CR. Направени са радиални измервания на плазмения потенциал и ФРЕЕ със 

сонди, ориентирани успоредно и перпендикулярно на магнитните силови линии. 

Показано е, че за CASTOR в областта между последната затворена магнитна 

повърхност и лимитера ФРЕЕ е неравновесна и може да се апроксимира с би-

Максуелова функция на разпределение. В сянката на лимитера ФРЕЕ е 

Максуелова. От получените ФРЕЕ са определени концентрациите на ниско- и 

високо-енергетичните фракции електрони. 
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6. Разработеният метод е приложен при стартовата кампания на новия токамак 

COMPASS, IPP, CR за измервания със сонди, разположени в дивертора. 

Измерените ФРЕЕ в края на токовия импулс, когато плазмата достига дивертора 

са Максуелови. Резултатите от определянето на плазмения потенциал са 

сравнени с пресмятания за “дебела” сонда в изотермична плазма и е показано 

удовлетворително съгласие. 
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СПРАВКА ЗА ЛИЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ДОКТОРАНТА: 
 

1. Участие в разработката на метода на първата производна на електронния 

сондов ток за определяне на плазмения потенциал и ФРЕЕ в турбулентна 

плазма със силно магнитно поле. За тази цел: 

• На базата на кинетичната теория в нелокално приближение е изведена 

разширената формула за електронния сондов ток.  

• Определен е вида на дифузионните параметри за сонда, разположена 

успоредно и перпендикулярно на магнитните силови линии.  

• Подробно е изследвана връзката на първата производна на 

електронния сондов ток с ФРЕЕ и е показано, че над определени 

стойности на дифузионния параметър тази връзка е директна, докато в 

обратния случай трябва да се отчита и добавъчен член 

• Детайлно е разгледан начина на определяне на потенциала на 

плазмата с помощта на първата производна на електронния сондов 

ток. 

2. Получени са за първи път ФРЕЕ в пристенна плазма на токамак CASTOR, 

IPP, CR. Направени са радиални измервания на плазмения потенциал и ФРЕЕ 

със сонди, ориентирани успоредно и перпендикулярно на магнитните силови 

линии. Показано е, че за CASTOR в областта между последната затворена 

магнитна повърхност и лимитера ФРЕЕ е неравновесна и мо же да се 

апроксимира с би-Максуелова функция на разпределение. В сянката на 

лимитера ФРЕЕ е Максуелова. От получените ФРЕЕ са определени 

концентрациите на ниско- и високо-енергетичните фракции електрони. 

3. Разработеният метод е приложен при стартовата кампания на новия токамак 

COMPASS, IPP, CR за измервания със сонди, разположени в дивертора. 

Измерените ФРЕЕ в края на токовия импулс, когато плазмата достига 

дивертора са Максуелови. Резултатите от определянето на плазмения 

потенциал са сравнени с пресмятания за “дебела” сонда в изотермична 

плазма и е показано удовлетворително съгласие. 
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