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Plasma−Focus i kontrolowana synteza jądrowa
Streszczenie
W pracy zostały podsumowane badania związane z urządzeniami Plasma-Focus (PF), pod
kątem zrozumienia procesów fizycznych określających zachowanie gęstej,
wysokotemperaturowej plazmy w geometrii Z-pinch. Głównym tematem pracy jest
przedstawienie i wyjaśnienie roli zjawisk zachodzących w plazmie generowanej
w urządzeniu Plasma-Focus, prowadzących do reakcji syntezy lekkich jąder izotopów
wodoru. Przedstawiono również wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych
z syntezą termojądrową w urządzeniach PF, opierając się na eksperymentach
prowadzonych na urządzeniu PF-1000. Charakter syntezy jądrowej w PF jest głównym
tematem tej pracy. Stąd wynika dobór rozdziałów monografii.
W rozdziale pierwszym opisującym fizyczne podstawy kontrolowanej syntezy
termojądrowej, przedstawiono warunki do przeprowadzenia reakcji syntezy jądrowej
– rodzaje reakcji, przekroje czynne i ich szybkości. Oszacowano ponadto, parametry
ośrodka, w którym zachodzą efektywnie reakcje syntezy.
Opis układu Plasma-Focus i fizycznych zasad jego działania na podstawie
eksperymentów i modeli opisujących zachowanie się plazmy w takim układzie jest treścią
rozdziału drugiego. W dalszej części, w trzecim rozdziale przedstawiono warunki
do przeprowadzenia kontrolowanej syntezy jądrowej w urządzeniu PF, w oparciu prawo
skalowania dla układów PF. Rozdział czwarty został w całości poświęcony wynikom
eksperymentalnym otrzymanym na układzie PF-1000 oraz dyskusji tych wyników.
W rozdziale piątym zamieszczono podsumowanie najważniejszych kwestii i problemów
związanych z charakterem reakcji syntezy w układzie Plasma-Focus oraz przedstawiono
wnioski końcowe.

Abstract
Research related to the Plasma-Focus (PF) devices, in terms of understanding the physical
processes that determine the behaviour of dense, high-temperature plasma
in the geometry of the Z-pinch is summarized in the paper. The main topic of the paper
is to present and explain the role of the phenomena occurring in the plasma generated
in the Plasma-Focus device, leading to the fusion of light nuclei of hydrogen isotopes.
Clarification of the basic issues related to thermonuclear fusion in the PF, based on
experiments performed on the PF-1000 device, is also introduced. The nature of fusion
in the PF is the main theme of this work. Hence the selection of the chapters
of the monograph was chosen.
The first chapter describes the physical basis of controlled nuclear fusion, shows
conditions for a nuclear fusion reaction − types of reactions, cross sections and reaction
rates. Moreover, the parameters of the medium in which the fusion reactions take place
effectively are estimated.
Description of the Plasma-Focus and physical principles of its operation based
on experiments and models describing the behavior of the plasma in such a system
is the subject of the second chapter. The third chapter presents the conditions for
a controlled nuclear fusion in the PF system, based on the scaling law for the PF.
The fourth chapter is devoted entirely to the experimental results obtained on the PF-1000
device and discussion of these results.
The fifth chapter summarizes the main issues and problems related to the nature
of the fusion in the Plasma-Focus and contains conclusions.
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Wstęp

Wstęp
Znana z fizyki jądrowej zależność energii wiązania na jeden nukleon od liczby masowej
jądra pokazuje, że energia jądrowa może być wydzielana nie tylko w reakcjach rozszczepienia ciężkich jąder atomowych, ale również w reakcjach syntezy lekkich jąder. W obu
przypadkach wydziela się energia, równa przyrostowi całkowitej energii wiązania.
Tak więc, reakcje syntezy jądrowej obok reakcji rozszczepienia mogą stanowić drugie
poważne źródło energii na Ziemi.
Reakcje syntezy jądrowej zachodzą przy zbliżeniu lekkich jąder na odległość działania sił
jądrowych, co wymaga pokonania elektrostatycznej bariery kulombowskiej wzajemnego
odpychania reagujących ze sobą jąder atomowych. W rezultacie reakcje syntezy mogą
zachodzić jedynie w sytuacji, gdy względna energia kinetyczna reagujących jąder Ekw
przekroczy maksymalną energię bariery kulombowskiej Ebmax = Z1Z2e2/(4πε0R0), gdzie
Z1,2 – liczba masowa jądra, e – ładunek elementarny, a ε0 przenikalność dielektryczna
próżni. Dla charakterystycznego rozmiaru jądra R0 ≈ 5⋅10-15 m, energia bariery wyniesie
Ebmax ≈ 0.28⋅Z1Z2 MeV. Jednakże, ze względu na efekt tunelowy, reakcje te mogą zachodzić przy względnych energiach kinetycznych, Ekw, reagujących nuklidów znacznie
mniejszych, niż energia bariery kulombowskiej, Ebmax. W pracy (GAMOW, TELLER, 1938)
przedstawiono przekrój czynny reakcji syntezy z uwzględnieniem efektu tunelowego dla
energii Ekw < Ebmax.
W przypadku najlżejszych nuklidów, izotopów wodoru, wysokość bariery kulombowskiej
Ebmax ≈ 0.28 MeV. Energii tej, lub uwzględniając efekt tunelowy znacznie niższej, może
dostarczyć akcelerator (reakcja wiązka – tarcza) lub może być ona wynikiem bardzo wysokiej temperatury ośrodka, jak to się dzieje w gwiazdach. W tym drugim przypadku
mamy do czynienia z reakcjami termojądrowymi, czyli takimi, które zachodzą przy zderzeniach cząstek w wyniku ich ruchów cieplnych.
Podbarierowy charakter reakcji termojądrowych nie wymaga nagrzania izotopów wodoru
– deuteru, czy mieszaniny deuteru i trytu – aż do temperatury 280 keV, co odpowiada
ok. 3⋅109 K (w dalszej części pracy temperatura będzie wyrażana w elektronowoltach
i należy przy tym pamiętać, że 1 eV odpowiada 11 600 K). Podbarierowy charakter reakcji syntezy powoduje to, że istotną szybkość reakcji termojądrowych można osiągnąć już
przy znacznie mniejszej energii ruchu cieplnego jąder, deuteronów i trytonów, tj. nie setek a dziesiątków keV (odpowiadającej temperaturze 108 K). Zauważmy jednak, że nawet
dla tych „obniżonych” temperatur deuter lub mieszanina deuteru i trytu są całkowicie
zjonizowane, gdyż potencjał jonizacji wodoru wynosi zaledwie 13.6 eV. W tych warunkach mamy do czynienia z plazmą (deuterową lub deuterowo-trytową), czyli ośrodkiem
quasi-neutralnym zawierającym swobodne elektrony i jony zachowujące się w sposób
kolektywny.
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Średnia energia jonów w takiej plazmie jest niższa niż Ebmax, ale wystarczająca do tego,
aby szybkość reakcji termojądrowych była na tyle duża, że energia w nich wydzielona
jest większa, niż energia zużyta do wytworzenia plazmy (jonizacji gazu), jej nagrzania,
i utrzymania wytworzonej plazmy w wysokiej temperaturze. W praktyce oznacza to,
że osiągniecie odpowiedniej temperatury plazmy, dostatecznie długie jej utrzymanie,
w porównaniu ze średnim czasem życia reagujących cząstek, w ograniczonej objętości
z efektywną izolacją termiczną pozwala na przeprowadzenie kontrolowanej reakcji termojądrowej i produkcję energii w takim układzie.
W ziemskich warunkach, utrzymanie plazmy i jej izolacja termiczna od otoczenia jest
znacznie bardziej kłopotliwe niż na Słońcu, czy w innych gwiazdach, nawet, jeśli do produkcji energii termojądrowej wykorzystamy reakcje syntezy zachodzące w deuterze lub
mieszaninie deuteru i trytu. Ciśnienie plazmy deuterowej lub deuterowo-trytowej
o temperaturze kilkudziesięciu kiloelektronowoltów, wytworzonej w wyniku jonizacji
gazu znajdującego się w warunkach normalnych (n = 2.7⋅1025 cząstek/m3) może wynieść
nawet 5⋅1010 Pa. Utrzymanie plazmy o takim ciśnieniu i temperaturze za pomocą materialnych ścianek jest praktycznie niemożliwe. Po pierwsze, z powodu tak wielkich ciśnień
wytrzymałość ścianki musiałaby być wyjątkowa, a po drugie, wskutek bezpośredniego
kontaktu plazmy z materiałem ścianki, efektywna izolacja termiczna staje się problematyczna ze względu na straty energii spowodowane przewodnictwem elektronowym przy
kontakcie plazmy ze ścianką.
Z powyższego wynika, że realizacja kontrolowanej syntezy termojądrowej w warunkach
ziemskich stanie się realna, jeśli przy zachowaniu temperatury na poziomie ok. 108 K,
obniżymy ciśnienie plazmy do wielkości ciśnienia rzędu ciśnienia atmosferycznego, co
oznacza, że gęstość plazmy powinna być rzędu n = 2.7⋅1020 cząstek/m3. Plazmę o tak niskiej gęstości można utrzymać stosując zamiast ścianki materialnej pole magnetyczne.
Umieszczenie plazmy w silnym polu magnetycznym jest z mikroskopowego punktu widzenia ograniczeniem ruchliwości cząstek plazmy w kierunku poprzecznym do pola, natomiast z punktu widzenia makroskopowego plazma, jako diamagnetyk osłabia pole magnetyczne w zajmowanej objętości wywołując różnicę ciśnień magnetycznych, która
utrzymuje plazmę izolując ją od materialnej ścianki komory próżniowej. Ponadto, przewodność cieplna plazmy w polu magnetycznym w kierunku poprzecznym do niego jest
odwrotnie proporcjonalna do wielkości (B2/µ0)⋅√T, gdzie µ0 – przenikalność magnetyczna
próżni, co przy dużych wartościach indukcji magnetycznej B i temperatury T powoduje
znaczny jej spadek i izolacja termiczna plazmy staje się możliwa.
Wykorzystując efekty działania pola magnetycznego na cząstki plazmy stosujemy zwykle
dwie topologie linii sił pola magnetycznego. Prowadzą one do układów, w których linie
sił pola magnetycznego są otwarte, jak w przypadku pułapek magnetycznych otwartych
(mirror, caps, etc.) czy pinch-y (θ-pinch, Z-pinch), lub zamknięte, jak w przypadku układów toroidalnych (tokamak, stellarator, etc.).
Po raz pierwszy ideę magnetycznej termoizolacji plazmy sprawdzono eksperymentalnie
w układach, w których wytwarzano plazmę wyładowaniem elektrycznym, utrzymując ją
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polem magnetycznym pochodzącym od prądu własnego plazmy, o natężeniach rzędu
dziesiątek kiloamperów, płynącego w cylindrycznych komorach wypełnionych deuterem,
zamkniętych elektrodami i o ściankach bocznych zbudowanych z dielektryka. Prąd płynący pomiędzy elektrodami w takim układzie inicjował plazmę deuterową, grzał ją
i komprymował własnym polem magnetycznym, izolując ją od ścianek komory.
Ten układ w literaturze anglojęzycznej nazwano Z-pinch (od słowa zaciskać), a w języku
polskim zachowano nazwę anglojęzyczną tego układu.
Z-pinch (Rys. 0.1) był, ze względu na swoją prostotę, intensywnie badany na początku lat
50-tych XX wieku w laboratoriach Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii,
ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W trakcie tych badań
stwierdzono, że w określonych warunkach kompresji plazmy deuterowej, Z-pinch staje
się źródłem neutronów pochodzących z reakcji syntezy jąder deuteru oraz źródłem promieniowania rentgenowskiego. Wydawało się, że założenie o stacjonarnym charakterze
przebiegu zjawiska, kiedy w jego końcowym etapie siły elektrodynamiczne równoważą
ciśnienie gazo-kinetyczne plazmy, jest prawdziwe. Te eksperymenty sugerowały szybkie
rozwiązanie problemu reaktora termojądrowego w oparciu o liniowy Z-pinch, tym bardziej, że jak wynikało z relacji Bennetta (BENNETT, 1934):
4

,

(0.1)

gdzie I – natężenie prądu płynącego w plazmie [MA], N – liniowa gęstość plazmy [m-1],
T – temperatura [keV], a c – prędkość światła [m/s].
Plazma o gęstości 10-23 m-3, przez którą płynie prąd o natężeniu 1 MA, powinna osiągnąć
temperaturę ok. 15 keV, dla której szybkość reakcji termojądrowych osiąga, np. w przypadku reakcji syntezy deuteru i trytu wartości rzędu 10-22 m3/s.

Rys. 0.1. Idea magnetycznego utrzymania plazmy w układzie Z-pinch.
FA – siła Ampera,
– gradient ciśnienia w plazmie, jz – składowa z wektora gęstości prądu;
Bϕ – składowa poloidalna wektora indukcji pola magnetycznego.

Wyniki pierwszych eksperymentów w układach Z-pinch, a w szczególności pojawienie
się neutronów, produktów syntezy jąder deuteru, sugerowały, że zwiększenie natężenia
prądu płynącego w plazmie pozwoli na dalszy wzrost szybkości reakcji, a co za tym idzie
wzrost ilości wytworzonej w reakcjach energii termojądrowej. Jednakże dalsze prace

3

Marek Scholz

eksperymentalne prowadzone na tych układach nie potwierdziły tej hipotezy, a ich wyniki
pokazały, że wraz ze wzrostem natężenia prądu nie zaobserwowano zwiększonej emisji
neutronów, będących wskaźnikiem szybkości reakcji termojądrowej. W pracach ANDERSON ET AL., (1958); ARCYMOWICH, (1963) wyszczególniono następujące, główne przyczyny, dla których nie udało się osiągnąć termojądrowych parametrów plazmy i odpowiednich szybkości reakcji:
− Pojawienie się charakterystycznych niestabilności (m = 0 lub m = 1), powodujących
znaczne ograniczenie czasu życia plazmy;
− Niski stopień kompresji plazmy i jej niedostateczna gęstość;
− Obecność w plazmie domieszek odparowanych z dielektrycznej ścianki komory, powodujących znaczne wypromieniowanie energii z plazmy, co prowadzi do obniżenia
jej temperatury, a także może prowadzić do powtórnych wyładowań elektrycznych
przy powierzchni bocznej ścianki komory, powodując spadek natężenia prądu
w skomprymowanej już plazmie;
− Dodatkowo okazało się, że koncentracja domieszek odparowanych z dielektrycznej
ścianki komory rosła wraz z natężeniem prądu.
W celu usunięcia tego problemu zaproponowano zmianę konstrukcji komory tak,
aby miejsce dielektryka zajął przewodnik, np. miedź. Zakładano, że ta zamiana pozwoli
ustabilizować plazmę w układzie Z-pinch, oraz ograniczy obecność domieszek ze ścianki
w plazmie, ze względu na wysokie przewodnictwo cieplne miedzi. Ponieważ nie można
było w prosty sposób zastąpić ścianki komory z dielektryka rozdzielającego elektrody
przewodnikiem, to zachowując geometrię charakterystyczną dla układu Z-pinch schowano i odsunięto dielektryk od wysokotemperaturowej plazmy, otrzymując w ten sposób
konstrukcję schematycznie przedstawioną w dalszej części pracy na Rys. 2.1b. Szczegóły
układu Z-pinch z metalicznymi ściankami przedstawiono w pracy PIETROV ET AL.,
(1958).
Pierwsze eksperymenty (lata 1954 – 1957) przeprowadzone w Instytucie im. Kurczatowa
w Moskwie na układzie o takiej konstrukcji, pokazały znaczny wzrost emisji neutronów
z reakcji syntezy deuteru, w porównaniu z liniowym układem Z-pinch. Za pomocą kolimatorów określono położenie źródła neutronów i okazało się, że jest ono zlokalizowane
na osi układu w pobliżu anody. Ponadto, pomiary sondami magnetycznymi pokazały,
że wyładowanie w gazie zaczyna się wzdłuż izolatora, a kompresja plazmy zaczyna się
przy anodzie, następnie rozciąga się wzdłuż osi układu i nie ma charakteru ściśle cylindrycznego jak w typowym liniowym układzie Z-pinch. Jednak na końcu prowadzi
do powstania typowej dla takich układów konfiguracji plazmy. Zauważono przy tym,
że „katodowa” część układu praktycznie nie wpływa na zjawisko i w dalszych eksperymentach komorę przedzielono, wykorzystując tylko jej połowę (Rys. 2.1b). Modyfikacja
liniowego układu Z-pinch i badanie kompresji plazmy w komorze z metalicznymi ściankami nieoczekiwanie doprowadziło do wynalezienia nowego typu układu, któremu nadano nazwę niecylindryczny Z-pinch od charakteru kompresji plazmy, ale w literaturze
światowej przyjęła się nazwa Plasma-Focus (PF) od ogniska plazmowego powstającego
przy anodzie.
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Równolegle do prac prowadzonych przez N.V. Filippova w Instytucie im. Kurczatowa,
podobne zjawisko ogniskowania plazmy zostało odkryte przez J. Mathera w trakcie prac
prowadzonych w Instytucie Los Alamos z wykorzystaniem koaksjalnego akceleratora
plazmowego pracującego w modzie z wysokim ciśnieniem gazu (Rys. 2.1a), którego detale przedstawiono w pracy (MATHER, 1965).
Od tego czasu w różnych laboratoriach prowadzono badania na tego typu urządzeniach,
które z czasem zaczęto nazywać układami Plasma-Focus typu Filippova lub Mathera.
Główną różnicą między tymi dwoma układami jest geometria elektrod, a mianowicie stosunek średnicy anody do jej długości, (D/l). W przypadku układu typu Filippova D/l > 1,
natomiast dla geometrii Mathera, stosunek ten wynosi D/l < 1. Mimo różnic w konstrukcji, w wyniku przebiegu procesów fizycznych zachodzących w tych układach, końcowe
parametry plazmy okazały się bardzo podobne.
Na początku lat 60-tych ubiegłego wieku fizycy dysponowali urządzeniami, za pomocą
których można było w prosty sposób otrzymać plazmę deuterową o dużej gęstości i wysokiej temperaturze, która w tamtych czasach była jednym z najbardziej intensywnych
źródeł neutronów. Ponadto okazało się, że procesy fizyczne prowadzące do powstania
ogniska plazmowego w Plasma-Focus są bardzo podobne, niezależnie od wielkości źródła energii, którym jest bateria kondensatorów, a emisyjne charakterystyki plazmy zależą
istotnie od natężenia prądu płynącego w plazmie. W ciągu 50-letniej historii badań plazmy wytwarzanej w układach PF powstał cały szereg prac eksperymentalnych i teoretycznych, których najważniejsze wyniki podsumowano w różnych artykułach przeglądowych: BERNARD ET AL., (1998); GRIBKOV AND FILIPPOV, (1979); FILIPPOV, (1983); DECKER AND WIENECKE, (1976); SCHOLZ ET AL., (2004); SADOWSKI AND SCHOLZ, (2008).
Prace prowadzone na układach PF koncentrowały się wokół zagadnień związanych z fizyką zjawisk prowadzących do powstania plazmy o parametrach termojądrowych. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy bazując na układzie PF można zbudować reaktor termojądrowy. W związku z tym prowadzono eksperymenty, które miały za zadanie
pokazać, że w miarę wzrostu natężenia prądu płynącego przez plazmę rośnie w niej intensywność reakcji termojądrowych, czyli, np. w przypadku plazmy deuterowej, całkowita
emisja neutronów. Wskazówką była tutaj prosta zależność Bennetta (0.1). Budowano
układy z coraz większą baterią kondensatorów, umożliwiającą osiągnięcie prądów o coraz większym natężeniu. Mimo, że pomiary anizotropii i widma neutronów sugerowały,
że plazma nie jest w równowadze termodynamicznej, to całkowita emisja neutronów rosła wraz z natężeniem prądu w czwartej potędze, czyli zgodnie ze wzorem (0.1). Pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku w Europie zaczęły działać urządzenia Plasma-Focus,
których energia nominalna baterii kondensatorów przekraczała 0.5 MJ. W Instytucie im.
Kurczatowa zbudowano urządzenie typu Filippova o energii nominalnej baterii kondensatorów 3 MJ, w Instytucie ENEA we Frascati powstał układ, o energii nominalnej baterii
kondensatorów 1 MJ, który pracował z dwoma typami elektrod, Filippova i Mathera, natomiast na Uniwersytecie w Stuttgarcie uruchomiono urządzenie PF typu Mathera o energii baterii 0.7 MJ. Wyniki otrzymane w trakcie prowadzonych badań na układach we
Frascati i Stuttgarcie pokazały, że od pewnej energii zgromadzonej w baterii,
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tj. ok. 0.5 ÷ 0.6 MJ, całkowita emisja neutronów z ogniska plazmowego pozostaje na niezmienionym poziomie mimo dalszego wzrostu energii baterii. Ten efekt zahamowania
wzrostu całkowitej emisji neutronów zaobserwowano po raz pierwszy we Frascati i powiązano go z faktem przepływu części prądu przy izolatorze, czyli poza ogniskiem plazmowym (GOURLAN ET AL., 1978). Uznano, że była to główna przyczyna zahamowania
wzrostu całkowitej emisji neutronów z dużych układów PF. Ten fakt oraz stwierdzenie
na podstawie pomiarów neutronowych, że plazma w układzie PF nie znajduje się w równowadze termodynamicznej, spowodował zatrzymanie dalszego rozwoju dużych układów
PF, gdyż uznano, że w tej konfiguracji nie jest możliwe zbudowanie reaktora termojądrowego. Mimo tego, na układzie Posejdon w Uniwersytecie w Stuttgarcie prowadzono
dalsze badania, koncentrując się w głównie na pomiarach emisji neutronów i protonów
z reakcji syntezy deuteru. Tutaj również zauważono efekt zahamowania wzrostu całkowitej emisji neutronów wraz ze wzrostem energii gromadzonej w baterii kondensatorów
urządzenia. Jednakże zmiana warunków przepływu prądu w pobliżu izolatora, poprzez
zmianę materiału izolatora rozdzielającego elektrody, pokazała, że można przezwyciężyć
efekt nasycenia całkowitej emisji neutronów z plazmy (HEROLD ET AL., 1989). Ponadto,
na podstawie pomiarów emisji protonów z reakcji (D,D) opracowano model opisujący
warunki akceleracji, utrzymania i oddziaływania przyśpieszonych deuteronów z plazmą
ogniska plazmowego (JÄGER AND HEROLD, 1987).
Powyższe eksperymenty pokazały, że układy typu Plasma-Focus nie wyczerpały całkowicie swoich możliwości w badaniach związanych z kontrolowaną syntezą termojądrową.
Co prawda, perspektywa tych układów, jako urządzeń produkujących energię, wydaje się
w świetle obecnych faktów eksperymentalnych mocno ograniczona, ale stosunkowo łatwo osiąga się w nich parametry plazmy, w których intensywnie zachodzą reakcje syntezy lekkich jąder. Daje to możliwość badania warunków, w jakich te reakcje zachodzą
oraz badania własności emisji produktów tych reakcji w plazmie niebędącej w równowadze termodynamicznej, jak również warunków zachowania się samej plazmy.
W latach 90-tych ubiegłego wieku uruchomiono w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy, IFPiLM, w Warszawie ostatni z dużych układów Plasma-Focus, PF-1000,
o energii w baterii kondensatorów równej 1 MJ. Biorąc pod uwagę wyniki prac przeprowadzonych na układach we Frascati, Stuttgarcie i Moskwie, program badawczy ukierunkowano na wyjaśnienie zjawisk związanych z ewolucją plazmy deuterowej i jej wpływem
na emisję neutronów z plazmy, czyli na przebieg reakcji syntezy jądrowej deuteronów w
ognisku plazmowym. Przeprowadzone w ramach tego programu eksperymenty miały
zweryfikować dotychczasowe wyniki otrzymane na dużych układach PF związane z
ucieczką prądu płynącego w plazmie oraz pokazać, jaką rolę w emisji neutronów odgrywa temperatura plazmy, a jaką nadtermiczne deuterony w oddziaływaniu z plazmą ogniska plazmowego. Zrozumienie tych procesów pozwoli na opracowanie, w oparciu o urządzenie Plasma-Focus, intensywnych, impulsowych źródeł neutronów prędkich dla badań
związanych z kontrolowaną synteza termojądrową.
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Niniejsza monografia stanowi podsumowanie prac eksperymentalnych autora wraz
z międzynarodowym zespołem współpracowników, prowadzonych na urządzeniu
PF-1000.
W zaprezentowanej pracy przedstawiłem i podsumowałem badania związane z układami
Plasma-Focus pod kątem zrozumienia ważnych procesów fizycznych, które określają
zachowanie gęstej plazmy przewodzącej prąd utrzymywanej w geometrii Z-pinch. W ten
sposób głównym wątkiem pracy jest przedstawienie i wyjaśnienie roli niektórych zjawisk
zachodzących w plazmie generowanej w Plasma-Focus, prowadzących do reakcji syntezy
lekkich jąder izotopów wodoru. Pokusiłem się też − o w miarę proste − wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z syntezą termojądrową w układach PF, opierając się
na eksperymentach prowadzonych na PF-1000. Charakter syntezy jądrowej w ognisku
plazmowym PF uczyniłem motywem przewodnim niniejszej pracy. Stąd wynika dobór
rozdziałów monografii.
W rozdziale pierwszym opisującym fizyczne podstawy kontrolowanej syntezy termojądrowej, przedstawiono warunki do przeprowadzenia reakcji syntezy jądrowej – rodzaje
reakcji, przekroje czynne i ich szybkości. W dalszej części tego rozdziału oszacowano, na
podstawie zero-wymiarowego modelu, uwzględniającego bilans cząstek i energii, podstawowe parametry ośrodka, w którym zachodzą efektywnie reakcje syntezy oraz fizyczne ograniczenia dotyczące możliwości produkcji energii z reakcji syntezy w warunkach
magnetycznego i inercyjnego utrzymania plazmy.
Opis układu Plasma-Focus i fizycznych zasad jego działania na podstawie eksperymentów i modeli opisujących zachowanie się plazmy w takim układzie jest treścią rozdziału
drugiego. W dalszej części, w trzecim rozdziale przedstawiono warunki do przeprowadzenia kontrolowanej syntezy jądrowej w urządzeniu PF, w oparciu prawo skalowania dla
układów PF. Rozdział czwarty został w całości poświęcony wynikom eksperymentalnym
otrzymanym na układzie PF-1000 oraz dyskusji tych wyników.
W rozdziale piątym zamieszczono podsumowanie najważniejszych kwestii i problemów
związanych z charakterem reakcji syntezy w układzie Plasma-Focus oraz wnioski końcowe.

7

Marek Scholz

1. Fizyczne podstawy kontrolowanej syntezy jądrowej
Poznanie podstawowych warunków, w jakich może zachodzić kontrolowana synteza termojądrowa lekkich nuklidów, pozwala określić sposoby jej przeprowadzenia tak,
aby w jej wyniku mogła być produkowana energia.
W celu określenia warunków produkcji energii w kontrolowanej syntezie termojądrowej,
rozważmy samą reakcję syntezy jądrowej:
A

B

AB

D

E

,

(1.1)

gdzie (AB) definiujemy, jako jądro złożone, które rozpada się na produkty D i E. QAB jest
ciepłem reakcji związanym z różnicą mas produktów, mDE, i substratów, mAB, reakcji:
Q

.

Energia produktów reakcji jest określona przez kinematykę i ciepło reakcji, ze względnie
małym udziałem wzbudzenia jądrowego i emisji promieniowania gamma w tym procesie.
Jeśli różnica mas jest ujemna (mDE < mAB), to w wyniku reakcji wydziela się określona
ilość energii QAB > 0.
Stąd, dla określonej reakcji syntezy, ilość energii wydzielonej w jednostce czasu i jednostce objętości można wyrazić następującą zależnością:
,

(1.2)

gdzie wAB jest wydajnością reakcji wyrażającej się liczbą reakcji zachodzących w jednostce czasu i jednostce objętości, a Pf wyraża moc wydzieloną w jednostce objętości.
Wydajność reakcji jest proporcjonalna do gęstości zderzających się cząstek, nA i nB ,
przekroju czynnego na reakcję, σ, i względnej prędkości cząstek, vr , określającej strumień zderzających się cząstek:
1

,

(1.3)

gdzie δAB jest deltą Kroneckera i dla reakcji między identycznymi cząstkami wynosi 1.
Relacja (1.3) opisująca wydajność reakcji oddaje charakter binarnych zderzeń dwóch
cząstek (w tym przypadku jąder atomowych), gdzie przekrój czynny jest współczynnikiem proporcjonalności dla danej prędkości νr , w sposób bardzo uproszczony, przy założeniu, że reagujące cząstki mają identyczne wartości prędkości i określony kierunek ruchu.
W ogólnym przypadku, zgodnie z teoria kinetyczną, w opisywanym zespole reagujące
cząstki nie posiadają jednakowych prędkości, lecz prawdopodobieństwo występowania
" opisywane jest funkcją rozkładu # " $ ,
wartości prędkości w granicach ( ,
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która może być różna dla każdego rodzaju cząstek. W tym przypadku, gęstości nA,B
we wzorze (1.3) są funkcjami prędkości wyrażonymi przez n , & , '
, # ,
, ,
gdzie #

,

spełniają warunek normalizacji: )*

,

+,,

#

&

,

,

'" $

1.

,

Sumując po wszystkich prędkościach cząstek biorących udział w reakcji otrzymamy
ogólne wyrażenie dla wydajności reakcji:
1
gdzie

#

)* )*
+

,

#

"$

"$

,

(1.4)

|.

|

Obliczenie wydajności reakcji w zderzeniach binarnych cząstek A, B na podstawie relacji
(1.4) wymaga znajomości zależności przekroju czynnego od względnej prędkości zderzających się cząstek oraz znajomości rozkładów prędkości tych cząstek. Jednak można zauważyć, że całka we wzorze (1.4) reprezentuje właściwie uśredniony, po wszystkich
składowych prędkości cząstek, iloczyn vrσAB:
/

0

#

)* )*
+

,

#

"$

"$

,

(1.5)

często definiowany, jako współczynnik szybkości reakcji.
Jeśli przyjąć, że reagujące cząstki znajdują się w równowadze termicznej, czyli są opisywane przez maxwellowską funkcję rozkładu energii:
1 2

3·

5 6⁄7

<=> ?
9: ;⁄7

5

9:

@,

(1.6)

gdzie C jest pewna stałą, a E jest ich względną energią kinetyczną, to współczynnik szybkości reakcji znajdziemy ze wzoru (1.5) całkując iloczyn przekroju czynnego i względnej
energii cząstek w całym zakresie maxwellowskiego rozkładu energii 0 < E < ∞ :
/

A

0

)B

2 2

⁄

1 2 "2 .

(1.7)

Obliczenie całki we wzorze (1.7) wymaga znajomości zależności przekroju czynnego
od energii. Jeśli w interesującym nas obszarze energii nie występują rezonanse, to najważniejszym czynnikiem określającym wypadkową zależność przekroju czynnego
od energii jest prawdopodobieństwo przejścia tunelowego przez barierę potencjału.
Gamow pokazał (GAMOW AND TELLER, 1938) że przekrój czynny σ, spowodowany efektem tunelowym, dla energii E mniejszej od maksymalnej energii potrzebnej do pokonania
bariery potencjału Emax wynosi:
2

C6
5

<=> ?

D E6⁄7 F+ F, G 7
√ IJ K 5 6⁄7

@,

(1.8)

gdzie ε0 – przenikalność dielektryczna próżni, h – stała Plancka, M jest masą zredukowaną:
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M+ M,

L

M+ NM,

,

(1.9)

a maksymalna energia bariery potencjału wyraża się wzorem:
F+ F, G 7

2MOP

QD IJ RJ

.

(1.10)

Dla charakterystycznego rozmiaru jądrowego 5⋅10-15 m, wysokość bariery kulombowskiej
wyniesie Emax ≅ 0.28 ZAZB [MeV], co dla izotopów wodoru deuteru i trytu daje 280 keV.
Podstawiając (1.6) i (1.8) do wzoru (1.7) otrzymamy wyrażenie na współczynnik szybkości reakcji w postaci:
/

STUVW

0

: ;⁄7

D E6⁄7 F+ F, G 7

A

)B <=> ?

√ IJ K 5 6⁄7

5

9:

@ "2 .

(1.11)

Funkcja podcałkowa w (1.11) jest iloczynem dwóch funkcji, jednej rosnącej z energią,
pochodzącej od przenikalności bariery potencjału i drugiej malejącej, pochodzącej
od maxwellowskiego rozkładu energii. Wynika stąd, że funkcja podcałkowa w wyrażeniu
(1.11) posiada maksimum. Różniczkując wyrażenie podcałkowe (1.11) można znaleźć
energię EM, dla której współczynnik szybkości reakcji jest największy:
2E

?

D F+ F, G 7 E6⁄7 9:
√ IJ K

@

⁄$

,

(1.12)

gdzie EM wyraża się w dżulach.
Dla reakcji deuteru z trytem, wyrażając temperaturę T jonów deuteru i trytu w kiloelektronowoltach, można wyrażenie (1.12) zapisać w postaci:
2E X 6.6 · Z

⁄$

, gdzie 2E wyrażone jest w ikeVl .

(1.13)

Jeśli jony mają temperaturę 1 keV, to wtedy energia EM, przy której współczynnik szybkości reakcji jest maksymalny, wyniesie 6.6 keV, a dla temperatury 10 keV maksymalny
współczynnik szybkości reakcji wystąpi dla energii wynoszącej około 31 keV. Energia
względna, dla której szybkość reakcji termojądrowej jest największa, przekracza średnią
energię cząstek o rozkładzie Maxwella (3/2)kT, a więc znajduje się w „ogonie” rozkładu
Maxwella, ale i tak jest znacznie mniejsza od maksymalnej energii bariery (1.10). Fakt
ten ma prosty sens fizyczny; dla zderzeń o energii względnej reagujących jonów
E << EM , które zachodzą znacznie częściej, przenikalność bariery potencjału jest mała,
natomiast zderzenia dla E >> EM, dla których częściej dochodzi do przenikalności bariery, są rzadkie. Z powyższych rozważań wynika, że zasadniczy wkład do szybkości reakcji
termojądrowej wnoszą zderzenia cząstek o energii mniejszej niż wysokość bariery kulombowskiej (podbarierowe), gdyż przenikalność bariery kulombowskiej jest różna
od zera dla małych energii względnych zderzających się jonów. Stąd, reakcje syntezy
termojądrowej mogą zachodzić przy temperaturach niższych niż wysokość bariery potencjału kulombowskiego. Przy założeniu maxwellowskiego rozkładu reagujących cząstek
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można znaleźć współczynnik szybkości reakcji w zależności od temperatury jonów
wchodzących w reakcję.

〈σv〉 [m3s-1]

Na Rys. 1.1. przedstawiono współczynniki szybkości reakcji dla trzech podstawowych
reakcji termojądrowych (D,D), (D,T), (D, 3He), obliczone na podstawie danych opublikowanych w pracy (HUBA, 2009). Nawias postaci <> wyraża uśrednienie po rozkładzie
Maxwella.

Rys. 1.1. Współczynnik
szybkości reakcji w funkcji
temperatury jonowej
dla reakcji (D,D), (D,T),
(D, 3He).

Widać, że największy współczynnik szybkości reakcji występuje dla reakcji deuter-tryt
w zakresie energii od 10 do 100 keV, co w przeliczeniu na temperaturę bezwzględną daje
zakres temperatur od 108 K do 1010 K. W tych temperaturach materia istnieje jedynie
w stanie plazmy i to całkowicie zjonizowanej, będącej mieszaniną dodatnich jonów
i elektronów o takiej gęstości, że siły kulombowskie (długo-zasięgowe) określają ich statystyczne właściwości. Można w skrócie powiedzieć, że plazma to quasi-neutralna mieszanina dodatnio i ujemnie naładowanych cząstek zachowujących się kolektywnie.
Konkretne układy termojądrowe mogą się różnić sposobami wytwarzania plazmy,
jej utrzymania i grzania. Niemniej, niezależnie od sposobu, zainicjowane w plazmie reakcje termojądrowe powinny przebiegać z taką szybkością, aby wydzielona w ich wyniku
energia przewyższała energię wykorzystaną na wytworzenie, grzanie i utrzymanie plazmy. Układ, w którym to zachodzi, produkuje energię netto i jest nazywany reaktorem
termojądrowym. Jeśli tak, to z bilansu energii układu termojądrowego można określić
parametry plazmy, dla których produkcja energii netto w układzie będzie spełniona.
Takie kryterium dla parametrów plazmy zostało sformułowane po raz pierwszy przez
J.D. Lawsona (LAWSON, 1957) dla cyklicznie pracującego układu, w którym utrzymuje się
plazmę o objętości V, temperaturze T w ciągu jednego cyklu o czasie trwania τC.
Przy wyprowadzeniu swojego kryterium Lawson założył, że energia produktów syntezy
Ef w całości opuszcza plazmę, nie wpływając na jej energię wewnętrzną, a spadek tej
energii w trakcie trwania cyklu, τC , jest spowodowany jedynie wypromieniowaniem,
głównie za pośrednictwem promieniowania hamowania, dla którego plazma jest przezro-
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czysta, z pominięciem procesów związanych, np. z przewodnictwem cieplnym. Dalej,
przyjął, że energia ze źródeł zewnętrznych Eex jest wykorzystana do podniesienia wewnętrznej energii plazmy Et do odpowiedniego poziomu i utrzymania go, mimo strat
spowodowanych wypromieniowaniem w czasie trwania cyklu, τC :
2GP

2W

2

,

(1.14)

gdzie AB oznacza rodzaj reakcji syntezy termojądrowej (np. (D,T) – synteza deuteru
i trytu).
Po zakończeniu cyklu cała pozostała energia plazmy jest wyprowadzana na zewnątrz,
czyli układ wraca do stanu początkowego. Warunkiem ciągłej pracy takiego układu będzie powtarzalność następujących po sobie cykli, co oznacza, że część energii wyprowadzona na zewnątrz (Ef + Eex) dla jednego cyklu, będzie transformowana ze sprawnością η
(0 < η < 1) na energię bezpośrednio wykorzystaną do zapoczątkowania następnego cyklu
pracy układu, czyli:
m 2

2GP

n 2GP

.

(1.15)

W celu określenia parametrów plazmy, dla których warunek (1.15) jest spełniony, przyjmuje się dodatkowo, że w takim idealnym układzie termojądrowym wszystkie rodzaje
cząstek plazmy są w równowadze termicznej (temperatura jest jednakowa dla wszystkich
rodzajów cząstek), a ponadto zaniedbuje się efekty przestrzennych profili gęstości cząstek
w plazmie.
Ilość energii wytwarzanej w reakcji syntezy termojądrowej w objętości V i czasie τC
można wyrazić, korzystając z (1.2), (1.4) i (1.5), następującą zależnością:
2

U+ U, /o*p 0+, q+, r st
Nu+,

gdzie czynnik 1

,

(1.16)

uwzględnia fakt reakcji między identycznymi cząstkami.

Korzystając z wyrażenia dla koncentracji jonów paliwa przy małym wypaleniu:
,

(1.17)

relację (1.16) można przedstawić w postaci:
2

/

v

0

gdzie:

αAB = 1/2,

dla A = B ,

αAB = ξ(1 − ξ), dla A ≠ B ,
ξ = nA/nf .
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Ef AB jest wyrażona w [J], V w [m3], nf w [m-3], QAB w [J], a 〈σvr〉 w [m3/s] i jest funkcją
temperatury (Rys. 1.1).
Podstawowy wkład w straty związane z wypromieniowaniem energii z plazmy daje promieniowanie hamowania, dla którego moc wypromieniowana z jednostki objętości plazmy wyraża się wzorem (HUBA, 2009):
zy

y

G

{ZG ∑}

} ~}

,

(1.19)

gdzie bbr = 1.62⋅10-38, ne – koncentracja elektronowa, Te – temperatura elektronowa plazmy, ni – koncentracja jonów o stanie ładunkowym Zi; w naszym przypadku i = A, B.
Jeśli skorzystamy z wyrażenia dla ilości paliwa (1.17), założenia o równowadze termicznej naładowanych cząstek plazmy i quasi neutralności G ∑} } ~} , to wyrażenie
na energię wypromieniowana z plazmy o objętości V w czasie τC zapiszemy w postaci:
2y

zy •

√Z wxC ,

(1.20)

gdzie:
•

i€~

•

~ $ , dla A = B ,

1

€ ~ li€~

1

€ ~ l dla A ≠ B ,

EbrAB jest wyrażona w [J], nf w [m-3], a T w [eV].
Energia wewnętrzna plazmy z uwzględnieniem, tak jak poprzednio, wyrażenia (1.17)
i założenia o równowadze termicznej, jest równa:
2W

•

$

‚Zw ,

(1.21)

gdzie:
•

1

€~

1

€ ~ , dla A ≠ B ,

•

1

~ , dla A = B ,

nf jest wyrażone w [m-3], a kT w [J].
Wstawiając zależności (1.18), (1.20) i (1.21) do (1.15) możemy po prostych przekształceniach otrzymać relację wiążącą gęstość, czas utrzymania i temperaturę plazmy pokazującą, od jakich wartości tych wielkości układ termojądrowy zaczyna wytwarzać energię
w kolejnych, powtarzających się cyklach pracy:
xS n „

;
7

ƒ+, 9:

„ …6 †+, /o*p 0+, q+, y‡p ˆ+, √:

.

(1.22)

Dla plazmy będącej w równowadze termicznej, współczynnik szybkości reakcji 〈σvr〉 jest
funkcją temperatury, jak to przedstawiono na Rys. 1.1. Stąd widać, że prawa strona nierówności (1.22), która w literaturze nosi nazwę kryterium Lawsona (LAWSON, 1957), zale-
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ży od temperatury i ma sens tylko w zakresie temperatur, dla których mianownik prawej
strony nierówności (1.22) jest większy od zera. Ponadto, nie występuje tutaj w jawny
sposób zależność od charakterystycznych rozmiarów plazmy, ale widać, że można
ją wprowadzić do tej nierówności poprzez czas utrzymania τC.
Rys. 1.2 przedstawia iloczyn nf τC w funkcji temperatury T dla dwóch wybranych współ-

czynników η i trzech rodzajów paliwa złożonego z:
mieszaniny deuteru i trytu 50/50 (ξ = 1/2), w której zachodzi jedna reakcja:
D + T → n(14.1 MeV) + 4He(3.5 MeV) ,
mieszaniny deuteru i helu 3He 50/50 (ξ = 1/2), w której zachodzi jedna reakcja:
D + 3He→ p(14.7 MeV) + 4He(3.67 MeV) ,
deuteru, w której zachodzą dwie reakcje, z jednakowym prawdopodobieństwem:
D + D → T(1.11 MeV) + p(3.02 MeV) ,
D + D → 3He(0.82 MeV) + n(2.45 MeV) .
Parametry występujące w relacji (1.22), potrzebne do obliczeń dla powyższych reakcji
termojądrowych, zostały przedstawione w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Parametry kryterium Lawsona dla trzech typów reakcji.
ξ

αAB

βAB

χAB

QAB [J]

(D,D)

-

½

1

2

1.18⋅10-12

(D1-ξ, Tξ)

½

¼

1

2

2.82⋅10-12

(D1-ξ, 3Heξ)

½

¼

3¾

2½

2.94⋅10-12

Paliwo

Z Rys. 1.2 wynika, że prawa część nierówności (1.22) posiada minimum dla danej temperatury paliwa i sprawności η transformacji energii wyprowadzonej z plazmy po zakończeniu cyklu, na energię bezpośrednio wykorzystaną do zapoczątkowania następnego
cyklu pracy układu termojądrowego. Absolutne minimum tej funkcji odpowiada minimalnej wartości (nf τC)min, którą musimy zapewnić, aby układ zaczął wytwarzać energię.
Widzimy, że ta minimalna wartość iloczynu zależy istotnie od rodzaju paliwa i dla danego rodzaju paliwa, przy danej sprawności η, występuje dla różnej temperatury. Ponadto
dla niższych wartości współczynnika η następuje wzrost minimalnej wartości iloczynu
(nf τC)min.
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Rys. 1.2. Iloczyn nf τC w funkcji temperatury dla reakcji (D,D), (D,T), (D,3He) i współczynników:
a) η = 0.2 i b) η = 0.3.

Wykorzystując Rys. 1.2 można zebrać w tabeli wartości liczbowe (nf τC)min i odpowiadające im temperatury dla trzech typów reakcji i dwóch współczynników η.
Tabela 1.2. Temperatury, przy których nf τC osiąga wartości minimalne dla reakcji (D,T), (D,3He),
(D,D) i dwóch różnych wartości η.
Reakcja

η

(D,T)
(D,3He)
(D,D)

0.2

Tmin
[keV]

(nf τC)min
[m-3s]

30

1.26⋅1020

100

5.2⋅1021

300

1.33⋅1022

η

0.3

Tmin
[keV]

(nf τC)min
[m-3s]

30

7.27⋅1019

100

1.8⋅1021

220

5.72⋅1021

Widać, że w zależności od składu plazmy istnieje optymalna temperatura plazmy,
dla której iloczyn gęstości i czasu jej utrzymania jest minimalny. Kryterium produkcji
energii w układzie termojądrowym, przedstawione na wykresie Rys. 1.2 i w tabeli 1.2
dla temperatur, przy których nf τC przyjmuje wartości minimalne, sprowadza się
do stwierdzenia, że układ zacznie wytwarzać energię z syntezy termojądrowej, jeśli plazma o danej gęstości jest utrzymywana w odpowiedniej temperaturze przez taki czas ∆t,
aby iloczyn n∆t ≥ nf τC. Widać również, że najłatwiej spełnić to kryterium wykorzystując,
jako paliwo mieszaninę deuteru i trytu.
J.D. Lawson, który jako pierwszy wyprowadził to kryterium, założył, że układ termojądrowy będzie pracował impulsowo, ale cyklicznie z określonym czasem trwania cyklu
powiązanym z gęstością utrzymywanej plazmy w odpowiednio wysokiej temperaturze.
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To kryterium można stosować zarówno w przypadku układów utrzymujących plazmę
o niskiej gęstości w długim czasie, co charakteryzuje tzw. układy z magnetycznym
utrzymaniem plazmy, jak również układy z inercyjnym utrzymaniem plazmy o olbrzymiej gęstości, ale bardzo krótkim czasie jej utrzymania. Jednak, jak pokazano w tabeli 1.2, w obu tych przypadkach plazma musi mieć jeszcze odpowiednio wysoką temperaturę. Dlatego obecnie przedstawia się raczej na wykresie zależność iloczynu Tnf τC od
temperatury lub pf τC, gdzie pf jest ciśnieniem plazmy. Warunek dla tego iloczynu lub
iloczynu ciśnienia plazmy i czasu utrzymania można otrzymać mnożąc wyrażenie (1.22)
obustronnie przez kT. Dla przykładu, na Rys. 1.3 przedstawiono zależność pf τC od temperatury dla reakcji (D,D) (D,T) i (D,3He) i współczynnika η = 0.3.

Rys. 1.3. Kryterium Lawsona
dla iloczynu ciśnienia gazokinetycznego plazmy i czasu utrzymania
w zależności od temperatury
dla trzech typów reakcji i współczynnika η = 0.3.

W ten sposób warunek wytwarzania energii w układzie termojądrowym definiujemy poprzez iloczyn ciśnienia gazo-kinetycznego plazmy i czasu jej utrzymania. Z Rys. 1.3 widać, że w przypadku paliwa będącego mieszaniną deuteru i trytu dla cyklu trwającego
jedną sekundę i sprawności transformacji energii η = 0.3, układ termojądrowy zaczyna
wytwarzać energię w kolejnych, powtarzających się cyklach pracy, jeśli ciśnienie paliwa
osiągnie wartość jednej czwartej ciśnienia atmosferycznego przy temperaturze
ok. 30 keV. Czas trwania cyklu, albo inaczej, czas utrzymania plazmy, jest związany nie
tylko z ucieczką cząstek, wynoszących energię poza układ termojądrowy, ale również
z czasem spalania paliwa termojądrowego, czyli kinetyką reakcji syntezy.
Zatem, warto przyjrzeć się, jak przebiega kinetyka reakcji termojądrowej niezależnie
od tego, w jaki sposób grzejemy i utrzymujemy jony plazmy. Załóżmy, jak przy wyprowadzaniu kryterium Lawsona, zero-wymiarowy model, gdzie zaniedbujemy rozkłady
przestrzenne jonów plazmy przyjmując, że mają one jednorodny rozkład w przestrzeni.
Przy tych założeniach zmianę ilości jonów plazmy w czasie opisują równania ciągłości
postaci:
‰UŠ
‰W
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,
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gdzie ni – koncentracja jonów danego rodzaju, ‹}N , ‹} oznaczają odpowiednio, strumienie
jonów wpływających i wypływających z ustalonej objętości plazmy, a }N i } ,
to wydajności reakcji, powodujące odpowiednio pojawienie się i ubytek cząstek
w tej objętości. Współczynnik i oznacza odpowiednio A lub B, tak że relacja (1.23),
to w istocie układ równań różniczkowych.
Jeśli strumienie jonów wpływających i wypływających z danej objętości plazmy równo‹} , i w przypadku reakcji (A,B): }N 0, to równania w (1.23), zarówważą się: ‹}N
no dla jonów A jak i B, przyjmą następującą postać:
‰U+,

•

‰W

• /

•

0

.

(1.24)

Sumując równania w układzie równań (1.24) otrzymamy równanie dla koncentracji jonów paliwa w plazmie:
‰

2

‰W

• /

•

0

.

(1.25)

Korzystając z wyrażenia (1.17) opisującego koncentrację jonów paliwa, możemy wyrażenie (1.25) zapisać w postaci:
‰U•

/

2v

‰W

0

• ,

(1.26)

gdzie, jak poprzednio:

αAB = 1/2,

dla A = B ,

αAB = ξ(1 − ξ), dla A ≠ B ,
ξ = nA/nf .
Równanie (1.26) jest ważne w rozpatrywanej objętości jednorodnej plazmy, w warunkach
równowagi strumieni ‹}N
‹} , dla czasu 0 < t < tb, gdzie tb jest całkowitym czasem
spalania jonów paliwa. Rozwiązanie równania (1.26) dla stałej w czasie temperatury plazmy, czyli stałego 〈σvr〉 ma postać:
U•J

•

N †+, /o*p 0+, U•J W

,

(1.27)

gdzie nf 0 ≡ nf (0) jest koncentracją paliwa w chwili początkowej, t = 0.
Równanie (1.27) opisuje zmianę w czasie koncentracji jonów paliwa w wyniku syntezy
termojądrowej. Odpowiadająca tej koncentracji ilość energii wytwarzanej w wyniku syntezy termojądrowej w jednostce objętości, w czasie 0 < t < tb i dla stałej temperatury paliwa, można wyrazić, korzystając z (1.2), (1.4), (1.5) i (1.17), następującą zależnością:
2

v

/

0

W

)B

x "x .

(1.28)

Całkując powyższe wyrażenie z uwzględnieniem (1.27) otrzymamy:
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2

7
W
†+, /o*p 0+, U•J

•

N †+, /o*p 0+, U•J W

.

(1.29)

Wykorzystując powyższą zależność można nieco zmodyfikować podejście do kryterium
Lawsona, czyli produkcji energii w układzie termojądrowym, wprowadzając definicję
współczynnika powielania energii G, który jest równy stosunkowi gęstości energii wytwarzanej w wyniku syntezy termojądrowej, EfAB, do początkowej gęstości energii wewnętrznej paliwa w układzie:
•

5•+, W

;
7

ƒ+, U•J 9:

,

(1.30)

gdzie, jak poprzednio:
•

1

€~

•

1

~

1

€ ~

dla A ≠ B ,

dla A = B.

Przez początkową energię wewnętrzną rozumiemy energię, jaką posiada paliwo podgrzane do temperatury T w chwili, gdy zaczyna się proces spalania termojądrowego.
Tak zdefiniowana zdolność układu termojądrowego do produkcji energii, pozwala określić, na ile energia z syntezy termojądrowej przewyższa energię wewnętrzną paliwa
w postaci plazmy, kiedy zaczyna przebiegać proces spalania. Warunek graniczny G = 1,
określa próg rentowności układu, z punktu widzenia produkcji energii i w literaturze anglojęzycznej określany jest, jako „break-even”. Z istniejących układów termojądrowych,
zarówno z magnetycznym jak i inercyjnym utrzymaniem plazmy, żaden nie osiągnął
jeszcze tego warunku.
Zwykle warunek powielania energii definiujemy w sposób bardziej rygorystyczny
uwzględniając straty energii podczas spalania:
•

5•+, W

5‘ W
;
ƒ+, U•J 9:
7

,

(1.31)

gdzie El opisuje, jak poprzednio, głównie straty spowodowane promieniowaniem hamowania z plazmy opisane wzorem (1.19). Korzystając z wyrażenia dla ilości paliwa (1.17)
oraz założenia o równowadze termicznej naładowanych cząstek plazmy, można wyrażenie na energię wypromieniowaną z jednostki objętości plazmy w czasie t, w wyniku promieniowania hamowania, przedstawić w postaci:
2’

2y

•

W

zy • √Z )B

x "x ,

gdzie, jak poprzednio:
•

i€~

•

~ $ , dla A = B.

1

€ ~ li€~

1

€ ~ l dla A ≠ B ,

Po scałkowaniu równania (1.32) otrzymamy:
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•

7
y‡p ˆ+, √: U•J
W

N †+, /o*p 0+, U•J W
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.

(1.33)

Podstawiając (1.29) i (1.33) do (1.31) otrzymamy wyrażenie na efektywny współczynnik
powielania energii:
“q+, †+, /o*p 0+, y‡p ˆ+, √:”U•J W

•

;
7

& N †+, /o*p 0+, U•J W' ƒ+, 9:

.

(1.34)

Można, korzystając ze wzoru (1.34), podobnie jak w przypadku kryterium Lawsona, znaleźć warunek na osiągnięcie „break-even” przyrównując G do jedności i dokonując prostych przekształceń, otrzymać poniższą zależność:
B•

;
ƒ 9:
7 +,

†+, /o*p 0+, iq+, $ƒ+, 9:l y‡p ˆ+, √:

,

(1.35)

gdzie parametry α, β, χ, Q występujące w relacji (1.35) dla reakcji termojądrowych
(D,T), (D,D) i (D, 3He) zostały przedstawione w tabeli 1.1. Podobnie, jak w relacji (1.22)
prawa strona (1.35) jest funkcją temperatury, tak więc, jak poprzednio, można warunek
na „break-even” przedstawić na wykresie w funkcji temperatury dla wybranych trzech
reakcji termojądrowych (Rys. 1.4).

Rys. 1.4. Warunek „breakeven” (G = 1) dla reakcji
(D,D), (D,T) i (D,3He)
w funkcji temperatury plazmy.

Z rysunku wynika, że identycznie jak dla kryterium Lawsona wyprowadzonego poprzednio (1.22), dla każdej z reakcji mamy inną minimalną wartość iloczynu nf 0 t przy danej
temperaturze. Minimalne wartości (nf 0 t)min potrzebne do osiągnięcia „break-even” dla
trzech wybranych reakcji wynoszą odpowiednio dla:
(D,D)

(nf 0 t)min = 2.23⋅1021 [m-3s] przy temperaturze Tf = 110 keV;

(D,3He)

(nf 0 t)min = 2.16⋅1020 [m-3s] przy temperaturze Tf = 95 keV;

(D,T)

(nf 0 t)min = 3.17⋅1019 [m-3s] przy temperaturze Tf = 28 keV.
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Zarówno kryterium Lawsona, jaki i warunek G związany z powielaniem energii w układzie termojądrowym pokazują, że produkcja energii w układzie wymaga optymalnej temperatury paliwa, dla której iloczyn czasu utrzymania paliwa i jego gęstości jest minimalny. Gęstość paliwa, a zatem i jego ciśnienie są tym mniejsze im dłużej je utrzymujemy
w tej temperaturze, pozwalając na jak największe wypalenie, czyli na zajście jak największej ilości reakcji termojądrowych. Z wyprowadzonych zależności widać również,
dla jakiego rodzaju paliwa najłatwiej spełnić te kryteria.
Kwestia utrzymania paliwa o odpowiedniej gęstości w wysokiej temperaturze rzędu kilkudziesięciu kiloelektronowoltów, jest ściśle związana z jego wypaleniem opisywanym
kinetyką reakcji termojądrowych. Biorąc to pod uwagę można osiągnąć odpowiednie
wypalenie paliwa, nie tylko izolując i utrzymując je z dala od ścianek komory reaktora
przez odpowiedni czas, ale również rezygnując z jego utrzymania, pozwolić mu na swobodną ekspansję, jeśli tylko na początku eksplozji ma ono odpowiednią gęstość, rozmiar
i temperaturę. Swoiste „kryterium Lawsona” dla produkcji energii w takim układzie termojądrowym, wiążące ze sobą te trzy wielkości można wyprowadzić wykorzystując zależność (1.30), która po podstawieniu do niej (1.29) i prostych przekształceniach, przyjmie postać:
B•

• ƒ+, $9:

†+, /ov0+, q+, –

— ˜+, ;™š
œ
›+,

.

Przyjmując, że czas t we wzorze, to czas ekspansji paliwa •GP
można warunek (1.36) zapisać w postaci:
B •V

Ÿ•
• ƒ+, $9: $9:⁄M
†+, /ov0+, q+, –

— ˜+, ;™š
œ
›+,

,

(1.36)
•V ⁄vGP

•V ⁄{3‚Z⁄ Ÿ ,

(1.37)

gdzie rs oznacza początkowy promień skomprymowanego paliwa, vex prędkość ekspansji,
Ÿ
€
(dla A = B), jest uśrednioną masą czą1 € (dla A ≠ B) i Ÿ
stek paliwa, z pominięciem masy elektronu, a T jest temperaturą plazmy.
Dla warunku G = 1 („break-even”) można znaleźć zależność iloczynu koncentracji
i rozmiaru skomprymowanego paliwa w zależności od temperatury (Rys. 1.5).
Taki sposób „utrzymania” plazmy, w którym pozwalamy plazmie o odpowiedniej gęstości, rozmiarach i temperaturze na swobodną ekspansję, w trakcie której następuje odpowiednie wypalenie się paliwa, nazywamy inercyjnym utrzymaniem plazmy.
Rys. 1.5 przedstawia warunek „break-even” dla układu z inercyjnym utrzymaniem plazmy. Tutaj, w przeciwieństwie do poprzednio wyprowadzonego kryterium (1.35), pominięto straty związane z promieniowaniem hamowania z plazmy.
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Rys. 1.5. Warunek „breakeven” (G = 1) dla reakcji
(D,D), (D,T) i (D,3He)
w funkcji temperatury plazmy dla inercyjnego utrzymania plazmy.

Rys. 1.5 pokazuje, podobnie jak poprzednie, że dla różnego rodzaju paliwa w określonej
temperaturze, otrzymujemy minimalne wartości iloczynu nf 0 rs, który w przypadku mieszaniny deuteru i trytu wyniesie nf 0 rs = 5.18⋅1025 m-2, a w przypadku paliwa deuterowego
nf 0 rs = 5.2⋅1027 m-2.
Powyższe rozważania dotyczące układów termojądrowych, można podsumować stwierdzeniem, że kluczowymi procesami prowadzącymi do wytwarzania w nich energii netto
jest, po pierwsze, jonizacja i doprowadzenie paliwa do wysokiej temperatury w celu zapewnienia korzystnej szybkości reakcji i, po drugie, utrzymanie paliwa tak długo,
aby otrzymać wydatek energii netto z układu. Warunek graniczny dla takich układów,
nazwany „break-even”, przedstawia związek pomiędzy koncentracją cząstek paliwa, jego
czasem utrzymania i temperaturą (Rys. 1.4, 1.5). Wynika z niego, że dla plazmy utrzymywanej przez 1 s w temperaturze kilkudziesięciu keV, koncentracja cząstek powinna
być rzędu 1019 ÷ 1021 m-3, jak to pokazano na Rys. 1.4. Natomiast, w przypadku inercyjnego utrzymania plazmy o rozmiarach rs = 1 mm, koncentracja cząstek plazmy powinna
być rzędu 1028 ÷ 1030 m-3, a czas ich utrzymania przy temperaturze T rzędu 10 ÷ 30 keV
wyniesie ok. 10-9 s.
Powyższe rozważania pokazują dwa sposoby osiągnięcia celu, jakim jest wytworzenie
energii netto z reakcji termojądrowej. Jeden, w którym doprowadzamy plazmę do takiej
koncentracji i temperatury, że przebiegają w niej intensywnie reakcje termojądrowe, podczas hydrodynamicznej ekspansji. Ten sposób nosi nazwę inercyjnego utrzymania plazmy. Drugi, w którym plazma o temperaturze kilkudziesięciu kiloelektronowoltów izolowana od materialnych ścianek, jest utrzymywana przez stosunkowo długi czas (rzędu
sekund), ale ze znacznie mniejszą koncentracją jej cząstek. Zakres koncentracji i czasu
utrzymania cząstek plazmy dla tych dwóch sposobów można schematycznie przedstawić
na rysunku (Rys. 1.6).
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Rys. 1.6. Magnetyczne i inercyjne utrzymanie plazmy. Zakres
gęstości i czasu utrzymania plazmy.

Utrzymanie plazmy z dala od materialnych ścianek można realizować za pomocą pola
magnetycznego wykorzystując fakt, że plazma to zbiór naładowanych cząstek, elektronów i jonów. Pole magnetyczne utrzymujące plazmę może być wytwarzane przez układ
przewodników z prądem (np. jak w stellaratorze), może być polem własnym plazmy
(np. Z-pinch) lub superpozycją pola własnego plazmy i pola wytworzonego przez układ
przewodników z prądem (np. tokamak). Ten sposób utrzymania plazmy nosi nazwę magnetycznego utrzymania plazmy.
Ważnym wskaźnikiem utrzymania plazmy w polu magnetycznym jest stosunek ciśnienia
kinetycznego plazmy pkin = χAB nf kT do ciśnienia pola magnetycznego pmag = B2/2µ0 ,
gdzie µ0 jest przenikalnością magnetyczną próżni. Ten stosunek jest definiowany, jako
parametr β, jest on miarą tego, jak efektywnie pole magnetyczne utrzymuje w określonej
objętości cząstki plazmy będące w ruchu termicznym, co można wyrazić następującą zależnością:
•MOP

7

¡J

gdzie •

1

€~

•

1

~

$

n •
1

‚Z ,

(1.38)

€ ~ dla A ≠ B ,

dla A = B ,

nf jest wyrażone w [m-3], a kT w [J].
W ten sposób maksymalne ciśnienie plazmy jest określone przez możliwe do uzyskania
pole magnetyczne.
Najprostszym układem magnetycznego utrzymania plazmy jest pinch, gdzie pole magnetyczne prądu w plazmie powoduje jej kompresję i utrzymanie.
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Po raz pierwszy ideę magnetycznego utrzymania plazmy sprawdzono eksperymentalnie
w układach, w których wytwarzano plazmę wyładowaniem elektrycznym w gazie.
Utrzymywano ją polem magnetycznym pochodzącym od prądu własnego plazmy o natężeniu rzędu dziesiątek kiloamperów. Wyładowania elektryczne prowadzono w komorach
cylindrycznych, w których prąd płynął wzdłuż osi z cylindra (stąd nazwa Z-pinch).
W tych pierwszych eksperymentach boczne ścianki cylindra były wykonane z dielektryka. Szybko zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na osiągane parametry plazmy
i niewielką emisję neutronów z reakcji (D,D). Zmieniono konstrukcję komory, umieszczając izolator z dala od plazmy stosując metalowe (przewodzące) boczne ścianki cylindra (PIETROV ET AL., 1958). W ten sposób otrzymano nowy układ, w którym wzrosła
znacznie emisja neutronów z plazmy zlokalizowanej w pobliżu anody. Katodowa część
tego układu nie wpływała na zjawisko, tak więc z niej zrezygnowano. Układ nazywano
nie-cylindrycznym Z-pinchem od charakteru kompresji plazmy, ale w literaturze przyjęła
się nazwa Plasma-Focus (PF) od ogniska plazmowego powstającego przy anodzie.
Podobne zjawisko ogniskowania plazmy zostało odkryte przez J. Mathera (MATHER, 1965)
w trakcie prac z wykorzystaniem działa Marshalla (koaksjalnego akceleratora plazmowego). Od tego czasu, w różnych laboratoriach, prowadzono badania na tych dwóch typach
urządzeń, które z czasem zaczęto nazywać układami Plasma-Focus typu Filippova
(FILIPPOV ET AL., 1962) lub Mathera.

2.1.

Zasada działania układu Plasma-Focus, PF

Typowy układ Plasma-Focus, PF, niezależnie od tego, czy jest to układ typu Filippova,
czy Mathera składa się z następujących podstawowych elementów (Rys. 2.1):
− baterii kondensatorów o pojemności C0, w której gromadzimy energię elektryczną;
− obwodu elektrycznego zawierającego nisko-indukcyjne iskierniki, Is, i kable łączące
baterię z kolektorem prądowym;
− anody (1) oddzielonej od katody (2) cylindrycznym izolatorem (3) w komorze próżniowej (4).
W układzie typu Filippova komora próżniowa często pełni rolę katody. Komora próżniowa po odpompowaniu do wysokiej próżni (rzędu 10-3 Pa) jest napełniana w zależności
od charakteru eksperymentów różnymi rodzajami gazów. W przypadku eksperymentów
związanych z syntezą termojądrową komora jest napełniana deuterem, czasem w celach
diagnostycznych dodaje się niewielką domieszkę gazu szlachetnego (np. argonu).
Układ PF można przedstawić, jako obwód RLC, w którym energia elektryczna początkowo zmagazynowana w baterii kondensatorów o pojemności C0, przechodzi w energię
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pola magnetycznego prądu podczas formowania, odrywania od izolatora i akceleracji
warstwy prądowej wzdłuż elektrod.

Rys. 2.1. Schemat układu Plasma-Focus (PF) typu Mathera (a) i Filippova (b);
1 – anoda, 2 – katoda, 3 – izolator, Is – iskiernik, C0 – źródło zasilania (bateria kondensatorów).
I – faza przebicia, II – faza akceleracji (tylko w układzie Mathera), III – faza radialnego ruchu
warstwy i powstawania ogniska plazmowego.

Po zadziałaniu iskiernika (Is, Rys. 2.1) napięcie ze źródła zasilania, jakim jest bateria,
pojawia się na elektrodach układu powodując przebicie elektryczne gazu wzdłuż izolatora, gdzie powstaje warstwa plazmy, w której narasta prąd wyładowania elektrycznego
(faza I). Powstaje warstwa prądowa, która pod wpływem siły Ampera odrywa się od izolatora i poruszając się z przyspieszeniem wzdłuż elektrod jonizuje i zgarnia gaz jak
„śnieżny pług”. Ta faza zjawiska (II) charakterystyczna dla elektrod typu Mathera nie
występuje w układzie Filippova. W trakcie jej trwania prąd narasta i jeśli elektrody układu (odbiornik) są „dopasowane” do źródła zasilania, prąd osiąga wartość maksymalną po
dojściu warstwy prądowej do końca anody. Jest to moment, w którym w warstwie pojawia się osiowa składowa gęstości prądu powodująca powstanie azymutalnej składowej
pola magnetycznego Bθ. Pod wpływem pola Bθ następuje ruch tej części warstwy prądowej do osi elektrod (faza III) zakończony kompresją i grzaniem plazmy. Na osi elektrod
w pobliżu anody powstaje ognisko plazmowe (stąd nazwa Plasma-Focus) o wysokiej
koncentracji cząstek, rzędu 1019 cząstek/cm3, nagrzanych do wysokiej temperatury, rzędu
kiloelektronowolta. W tej fazie gęstość prądu jz osiąga wartość ponad 107 A/cm2,
co prowadzi do rozwoju niestabilności prądowych i anomalnego wzrostu oporności pla-
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zmy i spadku wartości prądu. Następuje gwałtowna dyssypacja energii pola magnetycznego prądu w plazmę. Charakterystyczne czasy związane z dynamiką końcowego etapu
tego zjawiska przyjmują wartości od kilku do setek nanosekund. Dyssypacja energii pola
magnetycznego i związana z nią przestrzenno-czasowa dynamika warstwy prądowej jest
skorelowana z pojawieniem się przyspieszonych cząstek naładowanych, elektronów
i jonów oraz impulsów twardego promieniowania X, a w przypadku, gdy gazem roboczym jest deuter, impulsami promieniowania neutronowego.
Elektryczny obwód zastępczy urządzenia Plasma-Focus uwzględniający jego elementy
składowe i pozwalający opisać w przybliżeniu zachodzące w nim procesy przedstawia
Rys. 2.2 (SCHOLZ ET AL., 2004).

Rys. 2.2. Elektryczny obwód zastępczy dla wyładowania w Plasma-Focus. Uab napięcie między
elektrodami, C0, L0, R0, odpowiednio, pojemność, indukcyjność i oporność źródła zasilania,
Lp – indukcyjność związana z ruchem warstwy prądowej, Rp – oporność omowa plazmy.

Zgodnie z uogólnionym prawem Ohma równania opisujące przebiegi prądu i napięcia
w takim obwodzie można opisać wyrażeniami:
U0 −

1
dI
Idt − L0
+ R0 I = U ab (t ) ,
∫
C0
dt

(2.1)

gdzie I – prąd wyładowania, R0 – oporność, C0 – pojemność, a U0 – napięcie ładowania
baterii kondensatorów. L0 przedstawia sumę indukcyjności baterii, kolektora i węzła anoda-izolator, a Uab wyraża się wzorem:

U ab =

d ( Lp I )
dt

+ Rp I ,

(2.2)

gdzie Rp to oporność warstwy prądowej, a Lp – indukcyjność związana z ruchem warstwy
prądowej wzdłuż elektrod zmieniająca się od 0 do Lpmax.
Ten sposób opisu pokazuje jedynie, że układ PF składa się ze źródła zasilania (punkty
a, b) i obciążenia, którym są elektrody, a zmienne w czasie napięcie Uab jest napięciem
na elektrodach układu PF. Typowe przebiegi napięciowo-prądowe w układzie PF przedstawiono na Rys. 2.3.
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Skuteczny przekaz energii ze źródła zasilania do obciążenia, jakim są elektrody z poruszającą się warstwą prądową, która powinna utworzyć ognisko plazmowe o parametrach
umożliwiających przebieg reakcji termojądrowych, wymaga dopasowania parametrów
źródła i odbiornika.

b)

a)

c)

Rys. 2.3. Typowe charakterystyki
prądowo–napięciowe wyładowania
w Plasma-Focus,
a) pochodna prądu wyładowania
(jednostki względne),
b) napięcie na elektrodach,
c) prąd wyładowania.

Można sformułować warunek dopasowania dla układu PF typu Mathera, przyjmując,
że natężenie prądu w układzie osiąga maksimum, gdy zaczyna się radialna kompresja
warstwy prądowej. Tak sformułowany warunek wydaje się dobrym przybliżeniem, gdyż,
po pierwsze, faza kompresji warstwy prądowej trwa znacznie krócej niż faza jej akceleracji wzdłuż elektrod, a po drugie, końcowe parametry plazmy, zgodnie z zależnością Bennetta przedstawioną wzorem (0.1), zależą od kwadratu natężenia prądu.
Czas, w którym pojawia się maksimum prądu wyładowania, jest równy jednej czwartej
okresu i wyraża się zależnością:
.
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Z drugiej strony, początek kompresji warstwy prądowej jest równy czasowi jej dojścia do
końca elektrod, czyli:
τ ac =

l
vCS

(2.4)

,

gdzie l jest długością elektrod, a vCS – średnią prędkością warstwy prądowej, którą można
określić zależnością: vCS = aCS τac, gdzie aCS – średnie przyspieszenie warstwy. Przyjmując, że średnie przyspieszenie jest proporcjonalne do ciśnienia pola magnetycznego pchającego warstwę prądową, a odwrotnie proporcjonalne do masy gazu całkowicie zgarniętego przez warstwę (model pługa śnieżnego) i można je wyrazić poprzez relację:
a CS ≅ const

B θ2
I m2
≅ const
,
p0 l
rA2 p 0 l

(2.5)

gdzie Im – amplituda prądu wyładowania, rA – promień anody, a p0 oznacza początkowe
ciśnienie gazu roboczego w komorze próżniowej.
Wstawiając wyrażenie (2.5) do (2.4) i przyjmując, zgodnie z warunkiem dopasowania
τm = τac oraz wyrażając amplitudę prądu poprzez Im = U0(C0/L0)1/2 otrzymamy:
U 02 C 02
rA2 p 0 l 2

≅ const .

(2.6)

Warunek dopasowania, wyrażony teraz zależnością (2.6), łączy parametry źródła zasilania (U0 i C0), geometrię odbiornika (rA i l) i ciśnienie gazu roboczego, p0. Zwykle w układach PF pojemność baterii i geometria elektrod jest stała, ponieważ te elementy układów
PF trudno zmieniać. Znacznie łatwiej regulować napięcie ładowania baterii, czy też ciśnienie gazu roboczego. Jednak w praktyce zmiany ciśnienia gazu roboczego mogą być
dokonywane tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Niezależnie od energii baterii kondensatorów, stosowanych w istniejących urządzeniach PF, wartość ciśnienia gazu roboczego w tych układach mieści się w zakresie od jednego do maksymalnie 1.33⋅103 Pa.
Po przekroczeniu tych wartości ciśnienia kompresja plazmy ulega „załamaniu”, a gęstość
i temperatura plazmy w ognisku PF ulegają gwałtownemu spadkowi. Ma to związek
ze zjawiskiem przebicia gazu w polu elektrycznym, które powinno doprowadzić do powstania jednorodnej i symetrycznej warstwy prądowej wzdłuż izolatora rozdzielającego
elektrody układu PF.
Mimo, że warunek dopasowania (2.6) ma przybliżony charakter, pozwala jednak na wyciągnięcie pewnych wniosków mówiących o tym, że dla konkretnej geometrii elektrod
układu warunek dopasowania możemy osiągnąć tylko dla niewielkiego zakresu parametrów źródła zasilania i ciśnienia roboczego gazu. Ponadto, zmienna indukcyjność układu
związana z prędkością warstwy prądowej nie może być mniejsza od indukcyjności zadanej geometrią elektrod.
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Warunek (2.6) pozwala tak dobrać parametry źródła zasilania (baterii kondensatorów)
do indukcyjności (geometrii elektrod), aby otrzymać maksymalną wartości amplitudy
prądu płynącego w układzie. Rolę zmiennej indukcyjności elektrod można pokazać przekształcając równania (2.1), (2.2) do postaci:
,

(2.7)

gdzie dL/dt jest pochodną indukcyjności i dla cylindrycznych elektrod układu PF wynosi:
!"

#$

.

#%

(2.8)

W równaniu (2.8) rK oznacza promień katody, a vz – prędkość warstwy prądowej wzdłuż
elektrod układu. Rozwiązaniem równania (2.7) (MATHER, 1965) jest, przy założeniu
R0 = 0, funkcja Bessela pierwszego rodzaju.
Przedstawiony w tej pracy wykres (Rys. 2.4) I(t)/Im w funkcji zredukowanego czasu
⁄2'

, gdzie

⁄

(wzór 2.5) pokazuje, że w miarę wzrostu wartości

⁄ stosunek I(t)/Im maleje do zera, czyli amplituda prądu, jaką możemy
) / +⁄2
otrzymać w układzie, jest tym większa im mniejsza jest wartość bezwymiarowego para⁄ . Podsumowując, wydaje się, że dla danej, ustalonej wielkości
metru ) / +⁄2
pochodnej indukcyjności dL/dt, zwiększenie amplitudy prądu w układzie można otrzymać
poprzez zmniejszenie indukcyjności L0.

Rys. 2.4. Obliczony na podstawie
równania (2.7) znormalizowany
przebieg prądu I(t)/Im w funkcji bezwymiarowej zmiennej opisującej czas
t/τ, dla różnych wartości parametru
, ⁄ - , gdzie ,
⁄ . (MATHER,
1965)

Niestety, w praktyce okazuje się, że ten sposób postępowania, w celu zwiększenia amplitudy prądu w układzie PF, nie prowadzi w istocie do tego, aby końcowe parametry plazmy były zgodne z relacją Bennetta. Wiąże się to z tym, że w wielu pracach eksperymen-
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talnych nie rozróżniano, całkowitego prądu ze źródła zasilania płynącego w układzie,
od prądu płynącego w pinch-u (ognisku plazmowym) w fazie jego maksymalnej kompresji, a to ten właśnie prąd wchodzi w prawa skalowania dla układów Z-pinch. Zwykle natężenie całkowitego prądu jest mierzone w eksperymentach pasem Rogowskiego w kolektorze urządzenia tzn. przed elektrodami i niekoniecznie jest ono równe natężeniu prądu
w obszarze ogniska plazmowego. Pomiary sondami magnetycznymi pokazały (GOURLAN
ET AL., 1978), że znaczna część prądu może płynąć poza ogniskiem plazmowym, np. pozostawać przy izolatorze (Rys. 2.5) lub płynąć poza warstwą prądową w trakcie jej ruchu,
w kanałach spowodowanych powtórnymi przebiciami gazu między elektrodami.
Na tej podstawie można stwierdzić, że optymalizacja układu PF nie polega tylko na takim
doborze parametrów źródła zasilania i elektrod, aby amplituda całkowitego prądu płynącego przez układ była maksymalna, ale aby tak zorganizować przebieg początkowych faz
wyładowania, żeby doprowadzić do sytuacji, w której całkowity prąd wyładowania w PF
płynie w ognisku plazmowym podczas jego maksymalnej kompresji. Niestety, ze względu na wielość procesów związanych z formowaniem się warstwy plazmowej, nie istnieje
jeden teoretyczny model pozwalający opisać sytuację, w której cały prąd w układzie PF
popłynie przez ognisko plazmowe. Rozwiązanie tego problemu opiera się raczej na eksperymentalnej wiedzy i doświadczeniu zdobytym w wyniku wieloletnich badań na tych
urządzeniach.

Rys. 2.5. Rozpływ prądu między elektrodami
układu PF we Frascati, I – całkowity prąd
w układzie, II – prąd zwrotny, III – prąd powierzchniowy po izolatorze.
(GOURLAN ET AL., 1978)

Analiza równania (2.7) pokazuje, że w fazie przebicia i formowania warstwy prądowej
dominuje wyraz L⋅dI/dt, w którym L = L0, a w fazie akceleracji i radialnej kompresji
I⋅dL/dt. Daje to w fazie akceleracji prędkość warstwy rzędu kilkudziesięciu tysięcy m/s
i natężenia prądu około 1 ÷ 2 MA, a napięcie między elektrodami na poziomie kilowoltów. W fazie kompresji, przy znacznym wzroście prędkości do kilkuset tysięcy m/s, następuje gwałtowny skok napięcia, który jest związany nie tylko ze zmienną w czasie indukcyjnością, ale również ze wzrostem anomalnej oporności wywołanej rozwojem niestabilności kinetycznych w ognisku plazmowym. Zachodzi przy tym dyssypacja energii
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prądu, co wyraża się znaczącym skokiem pochodnej prądu i spadkiem jego wartości.
Pojawienie się na charakterystykach prądowo-napięciowych wyraźnych pików (Rys. 2.3)
jest jednym z podstawowych kryteriów świadczących o dobrej transformacji energii
do ogniska plazmowego w urządzeniu PF.
Krótko podsumowując można stwierdzić, że osiągnięcie wysokiej gęstości i temperatury
plazmy w ognisku plazmowym jest związane z doprowadzeniem do sytuacji, w której
warstwa prądowa przed końcowym zaciśnięciem będzie miała maksymalną prędkość,
a cały dopuszczalny prąd w układzie PF będzie płynął w ognisku plazmowym, czyli
do osiągnięcia maksymalnej, sprawności transformacji energii elektrycznej zgromadzonej
w baterii kondensatorów w energię kinetyczną warstwy i pola magnetycznego wokół
ogniska. Wydaje się, że jest to warunek konieczny, aby w ognisku plazmowym zachodziły reakcje termojądrowe z dużą intensywnością. Warto podkreślić, jak to pokazały przeprowadzone eksperymenty, że osiągnięcie tego warunku wymaga, aby przebieg formowania i akceleracji warstwy prądowej był optymalny z punktu widzenia jej struktury,
końcowej prędkości i efektywności zgarniania gazu.

2.2.

Powstawanie warstwy prądowej

Podstawowe procesy prowadząc do powstania przewodzącej warstwy prądowej można
przedstawić posługując się opisem zjawisk charakterystycznych dla wyładowań w gazach. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że przebicie elektryczne gazu zachodzi w specyficznej geometrii elektrod (długość izolatora < 10 cm), dla ciśnień z zakresu
1.3⋅102 ÷ 1.0⋅103 Pa i napięciach na baterii kondensatorów powyżej 16 kV, czyli znacznie
powyżej napięcia wynikającego z prawa Paschena.

r [m]

W chwili początkowej po zadziałaniu iskierników i pojawieniu się napięcia na elektrodach układu, to geometria elektrod determinuje rozkład pola elektrycznego w gazie między nimi. Początkowo wartość tego pola jest największa na granicy katoda – izolator
(Rys. 2.6) i mimo, że jonizacja gazu polem elektrycznym przebiega w całym obszarze,
to fala jonizacji najszybciej rozwija się wzdłuż izolatora powodując powstanie wąskiej
warstwy zjonizowanego ośrodka o niskim stopniu jonizacji i symetrii cylindrycznej,
zwierającego katodę i anodę (SCHOLZ ET AL., 2005).

z [m]
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Rys. 2.6. Rozkład linii ekwipotencjalnych potencjału pola elektrycznego pomiędzy elektrodami układu
PF-1000 (IFPiLM).
A –anoda, K – katoda, I – izolator.
(SCHOLZ ET AL., 2005).
Wartości zaznaczone na liniach
ekwipotencjalnych zostały unormowane do potencjału anody. Potencjał
katody równa się zeru.

2. Fizyka układu Plasma-Focus

Oporność tej warstwy zwierającej elektrody maleje wraz ze wzrostem koncentracji elektronów ". spowodowanej jonizacją gazu. Ten wzrost koncentracji elektronów w warstwie
można opisać stosując prosty model, w którym zmiana w czasie liczby elektronów Ne na
jednostkę długości warstwy jest opisana wzorem (BRAGINSKI, MIGDAL, 1958):
/0

12 3
4

,

(2.9)

gdzie 2 – oporność na jednostkę długości warstwy prądowej, I – prąd w warstwie,
a ε jest średnią wartością energii koniecznej dla jonizacji jednego atomu z uwolnieniem
jednego swobodnego elektronu.
W pracy (BRAGINSKI, MIGDAL, 1958) przyjęto, że ε = 100 eV i stanowi średnią wartość
energii potrzebnej dla jonizacji jednego atomu wodoru, na którą składa się energia tracona na jonizację (13.6 eV), wzbudzenie i średnia energia potrzebna do nagrzania elektronu
do temperatury plazmy. Oporność 2 jest związana z Ne zależnością: 2 . 3 / 05 , w której
0 06

me, e, to masa i ładunek elektronu, a τea jest czasem między zderzeniami elektron-atom.

Skutkiem jonizacji i wzrostu Ne jest gwałtowny spadek oporności 2 , trwający w zależności od skali urządzenia, od dziesiątek do setek nanosekund. W wyniku tego przy powierzchni izolatora pojawia się przewodząca warstwa plazmowa o niewielkiej grubości,
która pod wpływem siły Ampera odrywa się od izolatora poruszając się z przyspieszeniem wzdłuż elektrod. W trakcie swojego ruchu, w wyniku procesu rezonansowej wymiany ładunku, warstwa prądowa jonizuje i zgarnia gaz roboczy wypełniający komorę
próżniową. W idealnym przypadku powinna powstać jednorodna azymutalnie warstwa
plazmowa z jednorodnym rozkładem prądu. W rzeczywistości ten idealny opis zachodzących procesów jest mocno uproszczony, ponieważ wpływa na niego charakter konstrukcji
węzła katoda – izolator, rodzaj materiału izolatora, charakter połączenia izolator – anoda,
itp. Wszystkie te konstrukcyjne elementy wpływają na rozkłady pól elektrycznych
i na przebieg jonizacji gazu. Można próbować na nie wpływać stosując, np. katodę
w formie ostrza powodującą spiętrzenie pola elektrycznego tuż przy katodzie (BOROWIECKI AND CZEKAJ, 1985).
W celu znalezienia optymalnych warunków powstawania warstwy prądowej, stosowano
również różne materiały izolatora, np. szkło borowo-krzemowe czy Al2O3. Stwierdzono,
że izolator z tlenku glinu daje dobre efekty, szczególnie, gdy w trakcie wyładowań napyli
się na niego cienka warstwa materiału z elektrod, co powoduje wyrównywanie się potencjału na powierzchni izolatora prowadząc do powstania bardziej jednorodnej warstwy
prądowej. Trudno te wszystkie niuanse wprowadzić do jednego modelu formowania się
warstwy prądowej, w związku z czym, projektując urządzenia PF i dobierając parametry
węzła izolator – elektrody, korzysta się z wiedzy eksperymentalnej, co prowadzi
do tego, że konstrukcje poszczególnych układów mogą różnić się znacznie od siebie.
Jednym z ważniejszych procesów występujących podczas formowania się warstwy prądowej jest filamentacja prądu. W pracach Filippova (KOLESNIKOV ET AL., 1966) i Bosticka
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(BOSTICK ET AL., 1969) pokazano, że w warstwie prądowej występują jasno świecące
włókna (Rys. 2.6).
W PF proces powstawania radialnych włókien w warstwie prądowej obserwuje się
we wczesnych fazach jej formowania. Czasem taka struktura utrzymuje się aż do powstania ogniska plazmowego, wpływając na parametry plazmy. Podniesienie ciśnienia gazu
roboczego powoduje, że dla wysokich ciśnień struktura włóknista staje się bardzo wyraźna (Rys. 2.7).

Rys. 2.7. Zdjęcia w świetle widzialnym warstwy prądowej PF od czoła elektrod w różnych chwilach czasu (niepublikowane zdjęcia z PF-20, IFPiLM, dzięki uprzejmości
K. Tomaszewskiego).

Opis powstawania włóknistej struktury warstwy prądowej w oparciu o model jonizacyjnej
niestabilności w trakcie przebicia elektrycznego gazu w przestrzeni międzyelektrodowej
zaprezentowano w pracy VIKHRIEV, BRAGINSKI (1980). Zgodnie z tym modelem pojawienie się takiej struktury w początkowej fazie wyładowania jest spowodowane nieliniowym
wzrostem niejednorodności początkowej koncentracji elektronów w wyniku dwustopniowej jonizacji, czyli jonizacji z poziomu wzbudzonego. W przypadku, gdy dwustopniowa jonizacja nie gra roli (dla koncentracji elektronowej ne << 1013 cm-3) stosunek koncentracji elektronowej do koncentracji średniej w wybranym obszarze warstwy nie zmienia się w czasie, czyli względna niejednorodność koncentracji jest stała:
7809
709

780
70

,

(2.10)

gdzie ne0 – średnia koncentracja elektronowa w chwili t0, a ne1 – w chwili t1. Jeżeli koncentracja elektronowa przekroczy wartość 1013 cm-3 i częstość zderzeń jest na tyle duża,
że jonizacja może zachodzić z poziomu wzbudzonego, wtedy średnia wartość energii
koniecznej dla jonizacji jednego atomu jest określona tylko poprzez energię jonizacji.
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Względną niejednorodność koncentracji opisaną wzorem (2.10) można otrzymać całkując
równanie jonizacji gazu (2.9) dla różnych wartości ε:
7809
709

780

4 ⁄49

70

(2.11)

gdzie, jak poprzednio, dla wodoru mamy: ε0 = 100 eV, a ε1 = 13.6 eV.
Pojawienie się niejednorodności koncentracji elektronowej podczas przebicia elektrycznego w wodorze w początkowej fazie wyładowania jest naturalnym zjawiskiem związanym z lawinowym wzrostem ilości elektronów na skutek jonizacji w polu elektrycznym.
Do czasu pojawienia się procesów jonizacji z poziomu wzbudzonego niejednorodność
koncentracji elektronowej jest stała (2.10). Średnia koncentracja rośnie od 108 cm-3,
w momencie zakończenia procesu przebicia i spadku oporności na jednostkę długości
warstwy, do wartości 1013 cm-3, kiedy następuje gwałtowny wzrost jonizacji. Jeśli w tym
czasie względna wartość niejednorodności wynosi 1.3, to po przekroczeniu koncentracji
1013 cm-3 przyjmie wartość ok. 6 (dla ε0/ε1 ≈ 7, zgodnie z (2.11)). Przy dostatecznym początkowym zaburzeniu koncentracji elektronowej mogą rozwijać się niejednorodności
stopnia jonizacji o znacznej amplitudzie, co w rezultacie prowadzi do powstania struktury
włóknistej w warstwie prądowej. Dalszy wzrost stopnia jonizacji prowadzi, ze względu
na zmianę charakteru zderzeń elektronowych, ze zderzeń elektron – atom na zderzenia
kulombowskie, aż do zahamowania wzrostu niejednorodności koncentracji elektronowej
w warstwie prądowej.
W pracy VIKHRIEV, BRAGINSKI (1980) na podstawie analizy fourierowskiej zaburzenia
koncentracji określono charakterystyczny krok przestrzenny zaburzenia. Od strony krótkofalowych harmonik, tłumienie i wyrównywanie stopnia jonizacji zachodzi na skutek
procesów dyfuzyjnych (dyfuzja cząstek), a charakterystyczny krok, dla którego zachodzi
wyrównywanie stopnia jonizacji wskutek dyfuzji jest określony zależnością
:; )2<= + ⁄ , gdzie Da – współczynnik dyfuzji ambipolarnej, a t – charakterystyczny
czas procesu. Natomiast długofalowe harmoniki są tłumione na skutek dyfuzji pola magnetycznego, która określa charakterystyczny krok wyrównywania niejednorodności koncentracji elektronowej zgodnie z zależnością :- )2<- + ⁄ , gdzie współczynnik dyfuzji
Dc jest określony kulombowską przewodnością σc, <- 1⁄? @- . Istnieje więc przedział
harmonik dla :- A :; , w którym zaburzenie jednorodności narasta, ze względu na brak
tłumienia. Jednakże, dla dostatecznie długiego czasu procesy dyfuzyjne prowadzą do wygładzenia i ujednorodnienia koncentracji elektronowej w warstwie prądowej i nie występuje wtedy struktura włóknista warstwy (Rys. 2.8).

33

Marek Scholz

Rys. 2.8. Zdjęcie z szybkiej
kamery kadrowej zrobione
wzdłuż osi z elektrod w czasie
zbiegania warstwy prądowej do
osi układu PF-1000 (IFPiLM).
Obok widok elektrod. Białym
kółkiem oznaczono jeden z prętów katody. Czas ekspozycji
kadru 0.5 µs, ciśnienie deuteru
w komorze 5.32⋅102 Pa.
(M. Scholz, M. Borowiecki,
zdjęcie niepublikowane)

To, że w niektórych przypadkach warstwa prądowa zachowuje strukturę włóknistą
do końca procesu formowania się ogniska plazmowego wynika z tego, że własne pole
magnetyczne prądu, którego natężenie we włóknie narasta, ściska włókno tworząc równowagowy pinch. W ten sposób, struktura odseparowanych włókien pojawiająca się
na skutek zaburzenia jednorodności koncentracji elektronowej warstwy prądowej w fazie
przebicia elektrycznego gazu może zostać zachowana nawet po powstaniu ogniska plazmowego (Rys. 2.9).
Rys. 2.9. Zdjęcia w świetle widzialnym z szybkiej kamery kadrowej
zrobione z boku w dwóch różnych
eksperymentach na układzie PF pokazujące strukturę włóknistą
w trakcie kolapsu warstwy prądowej
i podczas maksymalnej kompresji
(SADOWSKI, SCHOLZ, 2008).

Podsumowując, dwa procesy dyfuzji i narastania prądu w pojedynczym włóknie mają
wpływ na końcową strukturę warstwy prądowej. Tak więc, parametry obwodu, które
określają szybkość narastania prądu i geometria elektroda – izolator, która wpływa
na niejednorodności pola elektrycznego, czyli niejednorodności stopnia jonizacji, kształtują proces formowania warstwy prądowej. Ponadto, proces formowania warstwy zależy
od rodzaju gazu, np. użycie gazu molekularnego, w którym ilość energii potrzebna
do zjonizowania jednego atomu jest większa niż w przypadku gazu jednoatomowego,
ułatwia powstawanie struktury włóknistej w warstwie (KHAUTIEV ET AL., 1999).
Deuter, który jest zwykle stosowany w eksperymentach z wykorzystaniem układów
Plasma-Focus, jest gazem molekularnym i prowokuje włóknistą strukturę warstwy prądowej, którą często obserwuje się w eksperymentach (np. BERNARD ET AL., 1975).
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Kwestia włóknistej struktury warstwy prądowej wiąże się ściśle z jej azymutalną symetrią, czyli z jednorodnie azymutalnym rozpływem prądu w warstwie. Zapewnienie azymutalnej symetrii jest niezwykle istotne w trakcie formowania się warstwy prądowej,
ze względu na późniejsze fazy rozwoju wyładowania w układzie Plasma-Focus, a mianowicie zgarnianie gazu w trakcie akceleracji warstwy oraz symetryczną kompresję plazmy w ostatniej fazie zjawiska, prowadzącą do powstania ogniska plazmowego. Wynika
z tego, że wytworzenie symetrycznej, jednorodnej warstwy prądowej ma zasadniczy
wpływ na parametry ogniska plazmowego. Stąd wydaje się właściwym, aby poszukać
sposobów takiego wytworzenia warstwy prądowej. Jednym ze sposobów symetryzacji
i ujednorodnienia przebicia elektrycznego może być prejonizacja gazu przy powierzchni
izolatora, np. przez zastosowanie domieszki radioaktywnego izotopu. Tutaj tryt dodany
do deuteru może taką prejonizację zapewnić. Niestety ilość eksperymentów w układach
PF pracujących z mieszaniną deuteru i trytu jest znikoma, co nie pozwala na wyciągnięcie
jednoznacznych wniosków dotyczących symetryzacji warstwy prądowej. Innym sposobem na właściwe ukształtowanie warstwy może być profilowanie rozkładu gazu za pomocą impulsowego wstrzykiwania odpowiedniej porcji gazu w przestrzeń miedzy elektrodami, lub w pobliże izolatora, albo na końcu elektrod. Tutaj również istnieje bardzo
mało danych eksperymentalnych, co wynika ze znacznej komplikacji eksperymentu,
a co za tym idzie, złożonej analizy danych spowodowanej wpływem na zjawisko dodatkowych zmiennych, takich jak parametry zaworu wstrzykującego gaz, synchronizacja
miedzy czasem otwarcia zaworu, czasem podania napięcia na elektrody, etc. Wydaje się
jednak, że w przypadku układów Plasma-Focus o energiach źródła zasilania na poziomie
1 MJ, sposób kształtowania warstwy prądowej poprzez profilowanie rozkładu gazu
za pomocą jego wstrzykiwania pomiędzy elektrody, jest najbardziej perspektywiczny.
Podsumowując, można stwierdzić, że proces jonizacji gazu w polu elektrycznym narastającym w czasie, którego rozkład przestrzenny określa geometria węzła izolator − elektrody powoduje powstawanie warstwy prądowej i określa jej własności, azymutalną symetrię, jednorodność i stopień jonizacji w początkowej chwili, kiedy następuje jej odrywanie
się od izolatora i kiedy warstwa zaczyna swój ruch wzdłuż elektrod. Proces oderwania się
warstwy prądowej od izolatora następuje w miarę wzrostu prądu pod wpływem siły Ampera, która działa bezpośrednio na elektrony przenoszące prąd. Elektrony w warstwie pod
wpływem tej siły zaczynają się poruszać ciągnąc za sobą jony plazmy. Siła Ampera działa na jony plazmy poprzez pole elektryczne powstające na skutek niewielkiego przesunięcia elektronów względem jonów, a następnie na cząstki gazu w wyniku zderzeń jonów
w gazie, przy czym prędkość jonów jest ograniczona siłą tarcia w gazie. Sumaryczną siłę
działającą na jednostkę długości warstwy prądowej można wyrazić wzorem:
B

2'CD

E3

,

(2.12)

gdzie rA – promień anody.
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Prędkość jonów w odniesieniu do cząstek gazu roboczego w początkowym okresie formowania się można określić na podstawie ich energii kinetycznej osiąganej na średniej
drodze swobodnej ze względu na proces rezonansowej wymiany ładunku λex:
HI0J

vG

K/

⁄

,

(2.13)

gdzie N to liczba cząstek na jednostkę długości warstwy prądowej, a średnia droga swobodna na rezonansową wymianę ładunku jest określona przekrojem czynnym σex (dla
wodoru σex ≈ 3⋅10-15 cm2).
Za poruszającymi się z prędkością vi jonami warstwy mogą pozostawać cząsteczki gazu,
co może mieć wpływ na wytrzymałość elektryczną na przebicie gazu w pobliżu izolatora
w trakcie maksymalnej kompresji plazmy i przepływ prądu poza ogniskiem plazmowym.
W miarę jak na skutek jonizacji rośnie liczba jonów, zaczynają one na skutek zderzeń
wprawiać w ukierunkowany ruch cząsteczki gazu roboczego. Stąd, warunek przepuszczalności warstwy prądowej dla cząstek gazu można sformułować następująco:
/L0J

#%

M1.

(2.14)

Jeśli N osiągnie wartość pozwalającą na spełnienie powyższej nierówności, to warstwa
prądowa staje się nieprzepuszczalna dla cząsteczek gazu roboczego i zdolna do przekazywania tym cząsteczkom ciśnienia pola magnetycznego, można powiedzieć, że powstaje
„tłok magnetyczny” zdolny do zgarniania gazu. Ze względu na to, że prąd w warstwie
narasta bardzo szybko, to taka nieprzepuszczalna dla cząsteczek warstwa już na początku
swojego ruchu wzdłuż elektrod osiąga prędkość większą od prędkości dźwięku, co prowadzi do powstania w gazie fali uderzeniowej. W ten sposób, wzdłuż elektrod w układzie
Mathera porusza się struktura, którą nazywamy warstwą prądową, składającą się z fali
uderzeniowej i tłoka magnetycznego, czyli warstwy plazmy pchanej przez ciśnienie pola
magnetycznego. Średnia droga swobodna dla procesu rezonansowej wymiany ładunku
jest na tyle mała dla zakresu ciśnień roboczych gazu, że jonizacja gazu i jego zgarnianie
następuje na froncie fali uderzeniowej, co może prowadzić do stopniowego wzrostu masy
warstwy, która jednak nie rośnie proporcjonalnie do masy zgarnianego gazu. Efektywność zgarniania gazu jest jednym z istotnych warunków, rzutujących na powstanie ogniska plazmowego o odpowiedniej gęstości i temperaturze. Pozostawanie za warstwą resztek gazu lub częściowo zjonizowanej plazmy, spowodowane słabą efektywnością zgarniania, np. z powodu jej włóknistej struktury, może prowadzić do spadku wytrzymałości
elektrycznej przestrzeni międzyelektrodowej za warstwą, a tym samym do pojawienia się
efektu bocznikowania prądu poza ogniskiem plazmowym, co znacząco obniża kompresję
plazmy w ognisku. Ze względu na zasadnicze trudności przeprowadzenia pomiarów,
praktycznie nie istnieją wiarygodne dane eksperymentalne o gęstości gazu lub częściowo
zjonizowanej plazmie, która zostaje po przejściu warstwy prądowej.
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2.3.

Akceleracja warstwy prądowej

W chwili, gdy warstwa prądowa staje się nieprzezroczysta dla cząstek gazu i powstaje
„tłok magnetyczny”, wtedy pod wpływem ciśnienia pola magnetycznego zaczyna się
zgarnianie gazu roboczego i akceleracja warstwy prądowej. Zgarnianie gazu, oraz dynamiczne własności warstwy prądowej podczas procesu akceleracji wzdłuż elektrod i kompresji, można opisać prostym modelem dwuwymiarowego pługa śnieżnego (ang. snowplow) (BASQUE ET AL., 1968). W tym modelu przyjmuje się, że doskonale przewodząca
warstwa prądowa nie posiada wewnętrznej struktury (zero-wymiarowe przybliżenie), jest
symetryczna względem osi z układu i nie zależy od kąta ϕ, a jej ruch opisywany jest poprzez trajektorię punktów na płaszczyźnie (r,z), położonych na powierzchni warstwy prądowej (Rys. 2.10).

Rys. 2.10. Układ współrzędnych
dwuwymiarowego modelu pługa
śnieżnego. A − punkt warstwy prądowej określony za pomocą współrzędnej λ wzdłuż warstwy, A0 −
położenie początkowe punktu A
QO
P1

QO
P1

przy izolatorze, NO5 PI SR PI R −
wektor styczny do powierzchni
warstwy, "QO NO5 T NOU − wektor
normalny.

QQQQQO QO )X, + NO# C)X, + NO Z)X, + jest funkcją współrzędnej λ i t. Wektor QO
Wektor VW
dla t = const określa kształt warstwy, a dla λ = const opisuje trajektorię danego punktu
warstwy. Prędkość elementu warstwy jest określona równaniem:

v
QO

P1QO
P

.

(2.15)

Długość elementu d λ jest równa )[ QOS[X+ X, w związku z czym masę elementu dm warstwy prądowej odpowiadającą elementowi d λ można otrzymać z równania postaci:
QO
P1

2'\ C)"QO · v
QO+ R PI R ,

I

(2.16)

gdzie ρ0 – początkowa gęstość gazu roboczego wypełniającego komorę, a równanie ruchu
elementu d λ warstwy prądowej wyraża się wzorem:
P1QO

I P

#

P1QO

"QO R R
PI

,

(2.17)

gdzie I prąd całkowity płynący miedzy elektrodami.
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Dołączając do powyższych równań warunki początkowe: R(λ,t=0) = const⋅(dm/d λ),
vr(0) = vz(0) oraz równanie obwodu elektrycznego (2.1) i (2.2), możemy z równania ruchu obliczyć prędkość warstwy, jej kształt, a co za tym idzie Lp(t) – indukcyjność związaną z ruchem warstwy prądowej wzdłuż elektrod. W ten sposób można obliczyć zarówno prąd I(t) płynący w warstwie jak i napięcie Uab(t). Dwuwymiarowy model pługa
śnieżnego może zatem służyć do określenia warunku dopasowania parametrów obwodu
z ruchem warstwy prądowej bez dodatkowego założenia, które przyjął w swojej pracy
Mather (MATHER, 1971), że indukcyjność związana z ruchem warstwy Lp(t) jest liniową
funkcją czasu (p. wzór 2.7). Na podstawie tego modelu można też obliczyć przebieg czasowy prądu i napięcia dla zadanych parametrów generatora, geometrii elektrod i ciśnienia
gazu roboczego oraz porównać je z oscylogramami prądu zarejestrowanego pasem
Rogowskiego (Rys. 2.11) lub napięcia zarejestrowanego dzielnikiem napięcia.

Rys. 2.11. Prąd zmierzony
pasem Rogowskiego (linia
czarna) i obliczony z 2D
modelu pługa śnieżnego
(linia czerwona). (Obliczenia
2D modelu pługa śnieżnego
dzięki uprzejmości R. Miklaszewskiego)

Ponadto, z takiego modelu można określić prędkość warstwy prądowej (vz) wzdłuż elektrod układu oraz prędkość radialną (vr) w funkcji czasu (Rys. 2.12) czy też kształt warstwy.

Rys. 2.12. Prędkość warstwy prądowej vz i vr w funkcji czasu obliczona z modelu 2D pługa
śnieżnego. (Obliczenia 2D modelu pługa śnieżnego dzięki uprzejmości R. Miklaszewskiego)
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Prędkość poruszania się warstwy prądowej wzdłuż elektrod vz mierzono kilkoma sondami
magnetycznymi rozmieszczonymi w przestrzeni międzyelektrodowej w różnych odległościach od izolatora (MATHER, 1971; BERNARD AND COUDEVILLE, 1976). Pozwala to
porównać wyniki pomiaru z wynikami obliczeń z modelu pługa śnieżnego. Natomiast
prędkość radialnej kompresji obliczoną z modelu pługa śnieżnego można zweryfikować
wykorzystując kamerę smugową rejestrującą obraz świecenia plazmy poprzez szczelinę
(Rozdział 4, Rys.4.13), dzięki czemu można zobrazować radialny ruch warstwy prądowej
(Rys. 2.13).
Ze względu na to, że pole magnetyczne między elektrodami zmienia się jak 1/r, to część
warstwy tuż przy anodzie wyprzedza tę część, która jest bliżej katody, a stąd charakterystycznie nachylony kształt warstwy, co pokazuje również dwuwymiarowy model pługa
śnieżnego. Nachylenie warstwy prądowej powoduje, że zgarniany przez nią gaz roboczy
napływa wzdłuż warstwy w kierunku katody, gdzie, jeśli jest ona lita, gromadzi się nadmiar masy gazu. Powoduje to, po pierwsze, spowolnienie ruchu warstwy i jej mniejszą
prędkość, a po drugie, może doprowadzić do sytuacji, w której pozostający za warstwą
gaz ulegnie przebiciu elektrycznemu bocznikując główny prąd płynący warstwie, a tym
samym w ognisku plazmowym układu PF (p. Rys. 2.5).

Rys. 2.13. Zdjęcie obrazujące radialny ruch
warstwy prądowej zarejestrowane szybką
kamerą smugową w świetle widzialnym.
PF-20, IFPiLM, ciśnienie gazu roboczego
133 Pa, U0 = 30 kV.
(M. Borowiecki, zdjęcie niepublikowane)

W celu uniknięcia tego problemu katoda jest zwykle zbudowana z prętów (Rozdział 4,
Rys. 4.3), co umożliwia swobodny wypływ gazu poza przestrzeń elektrodową w trakcie
ruchu warstwy prądowej.
Obliczona i mierzona prędkość warstwy prądowej wzdłuż elektrod, vz, zmienia się w czasie (Rys. 2.12) i przy końcu elektrod wynosi od kilka razy 106 cm/s do 107 cm/s, w zależności od ich długości i geometrii. W chwili, kiedy część warstwy zbliżona do anody wychodzi poza krawędź elektrod, pojawia się składowa jz gęstości prądu, powodująca powstanie składowej Bθ indukcji pola magnetycznego. Pod jej wpływem ta część warstwy
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zaczyna poruszać się radialnie w kierunku osi elektrod układu PF (Rys. 2.10). Gaz, który
warstwa jonizowała i zgarniała podczas jej ruchu wzdłuż elektrod praktycznie nie jest
zgarniany do osi i nie podlega radialnej kompresji. Większość masy porusza się dalej
w kierunku jej dotychczasowego ruchu (wzdłuż osi z). Pozwala to uniknąć sytuacji,
w której domieszki, np. z izolatora lub innych elementów konstrukcyjnych występujących
w pobliżu węzła elektroda – izolator, dostaną się do ogniska plazmowego. Tak więc,
spełnione zostało jedno z założeń towarzyszących zmianom konstrukcyjnym liniowych
układów Z-pinch prowadzących do powstania układów Plasma-Focus.
Radialny ruch warstwy prądowej zaczyna się, gdy warstwa osiąga koniec elektrod.
W przypadku dobrego dopasowania, źródło zasilania (bateria kondensatorów) – odbiornik
(elektrody), natężenie prądu osiąga maksymalną wartość. Ruch warstwy prądowej w kierunku radialnym zaczyna się z zerową prędkością początkową. Następnie warstwa bardzo
szybko przyśpiesza osiągając, tuż przed dojściem do elektrod, prędkość radialną, vr, kilka
razy 107 cm/s (Rys. 2.12). Proces radialnej kompresji warstwy w układzie PF trwa,
w zależności od promienia anody, od kilkudziesięciu do setek nanosekund. Kształt warstwy w układzie PF w trakcie radialnej kompresji nie jest cylindryczny (tak jak w liniowym Z-pinchu, p. Wstęp, Rys. 0.1), i charakteryzuje się pewną krzywizną. Od wielkości
tej krzywizny zależy wypływ masy, geometria (długość) oraz parametry samego ogniska
plazmowego.
Wykorzystując dwuwymiarowy model pługa śnieżnego można, określając Lp(t), z zależności (2.2), oszacować wartość energii przekazywanej z baterii kondensatorów do układu
akceleratora za pomocą relacji:
^=_

=_

`

`

,

(2.18)

gdzie Rp – oporność warstwy prądowej, a Lp – indukcyjność związana z jej ruchem, I jest
natężeniem całkowitego prądu płynącego przez elektrody. Wzór (2.18) można wykorzystać do określenia rozdziału energii elektrycznej początkowo zgromadzonej w baterii
kondensatorów na poszczególne rodzaje energii w układzie akceleratora. Trzy składowe
tego równania opisują odpowiednio: energię gromadzoną w polu magnetycznym: ` ⁄2,
energię kinetyczną związaną z ruchem warstwy:
wego

`

⁄2 oraz energię grzania omo-

.

Na podstawie modelu pługa śnieżnego można dosyć dokładnie oszacować podstawowe
przebiegi prądowo-napięciowe mierzone w układzie PF dla danej geometrii elektrod
i początkowego ciśnienia gazu roboczego, co pozwala dobrać indukcyjność układu, geometrię elektrod i ciśnienie gazu roboczego w taki sposób, aby w chwili maksymalnej
kompresji, natężenie prądu płynącego w układzie PF osiągnęło maksimum.
Dwuwymiarowy model pługa śnieżnego pomimo swoich zalet posiada jednak bardzo
istotne ograniczenia, z których najważniejsze to brak możliwości określenia wewnętrznej
struktury warstwy prądowej w trakcie akceleracji i kompresji, a także możliwości określenia parametrów ogniska plazmowego.
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2.4.

Struktura warstwy prądowej

Jak zaznaczono w paragrafie 2.2, ruch warstwy prądowej odbywa się w gazie roboczym
wypełniającym komorę próżniową układu PF. Ze względu na to, że warstwa już na początku swojego ruchu staje się nieprzepuszczalna dla cząstek gazu (p. warunek 2.14),
a prąd i związane z nim ciśnienie pola magnetycznego narastają bardzo szybko, to ruch
warstwy od samego początku jest naddźwiękowy, co prowadzi do powstania w gazie fali
uderzeniowej.
Na froncie fali uderzeniowej, ze względu na to, że średnie drogi swobodne dla rezonansowej wymiany ładunkowej i zderzenia elastycznego w gazie, w stosowanym dla PF zakresie ciśnień, są bardzo małe, następuje kompresja i grzanie neutralnego gazu. Zatem,
w idealnym przypadku można warstwę prądową zdefiniować, jako złożoną, przestrzenną
strukturę pomiędzy niezaburzonym, neutralnym gazem, a „tłokiem magnetycznym”,
składającą się z gęstej i gorącej neutralnej warstwy, warstwy jonizacji oraz warstwy plazmy, przez którą płynie prąd i za którą mamy próżnię (lub bardzo rzadką plazmę) z polem
magnetycznym. Zauważmy, że ten idealny obraz warstwy prądowej niekoniecznie zgadza
się z obrazem eksperymentalnym, szczególnie z obecnymi w warstwie radialnymi włóknami (Rys. 2.7).
Diagnostykami wykorzystywanymi do pomiarów struktury warstwy prądowej, są z jednej
strony pomiary wykonywane sondami magnetycznymi, które służą do określenia struktury „tłoka magnetycznego”, a z drugiej strony pomiary dokonywane za pomocą szybkich
kamer, spektrometrii, czy interferometrii, które dostarczają informacji o parametrach plazmy w warstwie. Zwykle te dwa rodzaje diagnostyk np. sondy magnetyczne i interferometria są stosowane oddzielnie i tylko w nielicznych przypadkach były stosowane jednocześnie (KRAUZ ET AL., 2012).
Jak zaznaczono wcześniej (paragraf 2.3) pomiary sondami magnetycznymi wykonywano
w przestrzeni międzyelektrodowej. Kilka sond rozłożonych wzdłuż elektrod pozwala
określić prędkość poruszania się warstwy prądowej i porównać, np. z wynikami obliczeń
z modelu pługa śnieżnego. Jednak znacznie częściej, całkując sygnał zmierzony sondą,
określano natężenie prądu płynącego w warstwie i w ten sposób potwierdzono fakt opisany w pracy (GOURLAN ET AL., 1978), że część prądu płynie poza warstwą (ZADROŻNY,
1990).
Pomiary sondami magnetycznymi (BOROWIECKI ET AL., 1984; KRAUZ ET AL., 2011; ANANIN
ET AL., 1978) pokazały, że rozkład gęstości prądu jest dosyć szeroki (1 ÷ 2 cm) i posiada
czasem dwa maksima (Rys. 2.14). Jeśli część prądu płynie w obszarze frontu fali uderzeniowej, a główna część w obszarze warstwy naskórkowej w plazmie (w obszarze tzw.
„tłoka magnetycznego”), to taka struktura warstwy jest charakterystyczna dla warstwy
prądowej uformowanej wadliwie, w wyniku początkowych procesów w pobliżu izolatora
układu PF i w istotny sposób wpływa na zgarniane gazu roboczego, w wyniku czego
ognisko plazmowe ma niską gęstość i temperaturę.
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Rys. 2.14. Rozkład gęstości prądu w warstwie
prądowej;
1) bez wkładki modyfikującej rozkład pola
elektrycznego przy izolatorze,
2) z wkładką
(Fig. 12 z pracy: BOROWIECKI ET AL., 1984).

Koncentrację cząstek w warstwie plazmowej określano za pomocą interferometrii, zwykle w czasie zbliżania się warstwy do osi elektrod układu. Określona, typowa dla licznych
układów, koncentracja cząstek w warstwie wynosi ok. 1017 ÷ 1018 cm-3, szerokość warstwy plazmowej jest rzędu 1 cm, w zależności od początkowego ciśnienia gazu roboczego i wartości natężenia prądu. Przykładowy interferogram i rozkład koncentracji cząstek
plazmy przedstawiono na Rys. 2.16.

Rys. 2.15. Inerferogram warstwy prądowej i rozkład koncentracji elektronów 22 ns przed dojściem warstwy prądowej do osi układu. Płaszczyzna anody znajduje się z lewej strony interferogramu. Układ PF-1000, IFPiLM. (M. Paduch, P. Kubes, M. Scholz, zdjęcie niepublikowane).
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Dla porównania struktury warstwy prądowej otrzymanej w wyniku pomiarów sondami
magnetycznymi oraz za pomocą interferometrii, z wynikami modelowania komputerowego tej struktury, opracowano kody komputerowe rozwiązujące równania płynowe, nieidealnej magnetohydrodynamiki (MHD), uwzględniające geometrię układu Plasma-Focus
(POTTER, 1971; DYACHENKO AND IMSHENNIK,1974; VIKHRIEV AND BRAGINSKI, 1980; MAXON
AND EDELLMAN, 1978; STĘPNIEWSKI, 2004). Równania MHD przedstawiają równania ciągłości opisujące prawa zachowania masy, pędu i energii oraz równanie dyfuzji pola magnetycznego, wyprowadzone z równań Maxwella. Te równania cząstkowe zgodnie
z geometrią elektrod układu Plasma-Focus są zapisane w symetrii cylindrycznej, przy
założeniu jednorodności ośrodka względem zmiennej kątowej ϕ i dodatkowo uzupełniane
o równanie obwodu oraz równanie opisujące kinetykę jonizacji (STĘPNIEWSKI, 2004).
W równaniach stosowano współczynniki transportu Braginskiego (BRAGINSKI, 1963).
Rozwiązując ten układ równań cząstkowych otrzymuje się rozkłady przestrzenne, w danej chwili czasu t, gęstości plazmy ρ(r,z,t), składowych vr(r,z,t) i vz(r,z,t), jej prędkości
oraz temperatury elektronowej Te (r,z,t) i jonowej Ti (r,z,t) w plazmie. Aby rozwiązać
te równania przyjmuje się dodatkowo warunki brzegowe charakterystyczne dla danego
układu PF, oraz warunki początkowe opisujące gęstość, prędkość oraz temperaturę jonową i elektronową plazmy w chwili początkowej t = 0. Przykładowe rozkłady gęstości
i temperatury jonowej w warstwie plazmy, przed jej dojściem do osi elektrod, otrzymane
w wyniku obliczeń numerycznych wykonanych na podstawie modelu opisanego w pracy
(STĘPNIEWSKI, 2004) przedstawiono na Rys. 2.17.
Wyniki obliczeń przedstawione na Rys. 2.17 pokazują, że zakres gęstości plazmy w warstwie zawiera się w przedziale 1017 ÷ 1018 cząstek w cm-3, a rozkład temperatury elektronowej w warstwie przyjmuje wartości odpowiadające energii od 10 do 60 eV. Koncentracja elektronowa plazmy w warstwie prądowej zmierzona i obliczona jest w miarę zgodna.
Obliczona temperatura elektronowa plazmy warstwy prądowej w trakcie ruchu najpierw
w kierunku z, a potem r wzdłuż elektrod (p. Rys. 2.10) wynosi maksymalnie kilkadziesiąt
elektronowoltów. Praktycznie nie spotyka się prac eksperymentalnych opisujących pomiary temperatury elektronowej w trakcie jej ruch wzdłuż elektrod. Nieliczne pomiary
spektrometryczne prezentowane w pracy (SKRZECZANOWSKI, 1990) pokazują, że tuż po
sformowaniu sie warstwy prądowej, w początkowym momencie jej ruchu (dla małej odległości od izolatora), temperatura plazmy odpowiada energii ok. 3 eV, aby w położeniu
przed końcem elektrod osiągnąć kilkanaście elektronowoltów.
Poznanie procesów fizycznych prowadzących do formowania warstwy prądowej, powstawania jej struktury, wpływ tej struktury na zgarniane gazu roboczego oraz na końcowe prędkości warstwy przy zadanej geometrii elektrod i parametrach baterii kondensatorów zasilających elektrody, miały na celu zrozumienie, jaki jest ich wpływ na parametry ogniska plazmowego. To własności warstwy prądowej mogą doprowadzić w końcowym efekcie do powstania ogniska plazmowego, w którym osiąga się maksymalnie wysokie wartości gęstości i temperatury plazmy.
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Rys. 2.16. Rozkłady gęstości (a) i temperatury elektronowej (b) w warstwie plazmy przed jej
dojściem do osi układu PF-1000, IFPiLM, otrzymane na podstawie modelu opisanego w pracy
(STĘPNIEWSKI, 2004).

2.5.

Ognisko plazmowe (pinch)

Po dojściu do osi elektrod układu PF warstwy prądowej, której kształt odbiega od cylindrycznego (p. Rys. 2.16), zaczyna się faza powstawania i kształtowania się ogniska plazmowego. Od początku istnienia układów PF to właśnie dla tej fazy prowadzono intensywne badania parametrów plazmy w ognisku i emisji promieniowania, zarówno elektromagnetycznego w szerokim zakresie widma, jak i korpuskularnego, ze szczególnym
uwzględnieniem emisji neutronów z reakcji (D,D), świadczącej o przebiegu reakcji syntezy. W tych pierwszych eksperymentach na układach PF otrzymywano podstawowe,
scałkowane po czasie parametry plazmy i promieniowania z ogniska plazmowego.
Z punktu widzenia syntezy termojądrowej najbardziej interesujące były gęstość plazmy
w ognisku, jej temperatura oraz czas życia ogniska. Wielkości te związane są kryterium
Lawsona (p. Rozdział 1) i ich pomiar pozwala na określenie, jak daleko jesteśmy od obszaru reaktorowego przy danym prądzie płynącym przez plazmę ogniska. Ze względu
na brak w tamtym czasie (koniec lat 50-tych i początek 60-tych XX wieku) możliwości
wykorzystania technik rejestracji z nanosekundową rozdzielczością czasową, mierzono,
za pomocą kamery obscura z filtrem berylowym lub aluminiowym, miejsce emisji mięk-
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kiego promieniowania X z gorącej plazmy zintegrowane w czasie a licznikami srebrowymi całkowitą emisję neutronów z reakcji (D,D). Obraz z kamery obscura pozwalał
oszacować rozmiary ogniska plazmowego (np. Rys. 2.17), a całkowita emisja neutronów
− liczba reakcji syntezy jąder deuteru w plazmie.

Rys. 2.17. Zdjęcie ogniska plazmowego wykonane rentgenowską kamerą kadrową w zakresie XUV (energia
rejestrowanych kwantów: okno
0.2 ÷ 0.3 keV oraz powyżej 0.6 keV)
czas ekspozycji 2 ns, 10 ns przed
maksymalną kompresją.
(SCHOLZ, 2008)

Zakładano przy tym, że w pewnym przedziale czasu plazma w ognisku jest w równowadze z polem magnetycznym i można jej parametry opisać relacją Bennetta [p. Wstęp,
wzór (0.1)], czyli znaleźć związek pomiędzy koncentracją liniową, temperaturą i prądem
płynącym w plazmie. Przyjmując, że w pewnym przedziale czasu parametry plazmy
w ognisku spełniają relację (0.1), można ze wzoru na wydajność reakcji syntezy, [p. Rozdział 1, wzór (1.4)] znaleźć zależność pomiędzy całkowitą emisją neutronów z reakcji
(D,D), a natężeniem prądu płynącego przez ognisko plazmowe w postaci:
a7
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-+b
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eLvf ghh
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(2.19)

gdzie l i rp to odpowiednio długość i promień ogniska plazmowego, T jego temperatura,
τ czas życia plazmy w równowadze, a Ip natężenie prądu w ognisku plazmowym.
Na podstawie całkowitej emisji neutronów można określić liczbę reakcji (D,D) zachodzących w plazmie, a zatem znając ciepło reakcji, całkowitą energię, która została wydzielona w wyniku ich przebiegu. Ze wzoru (2.19) wynika, że liczba reakcji w plazmie zależy
w czwartej potędze od natężenia prądu w ognisku plazmowym. Jest to prawo skalowania
dla układów Plasma-Focus, czyli kryterium, podobne do kryterium Lawsona, pokazujące,
że liczba reakcji syntezy, czyli energia wydzielona w wyniku przebiegu tych reakcji,
w trakcie jednego wyładowania, rośnie jak czwarta potęga natężenia prądu w plazmie.
Ponadto, liczba reakcji syntezy zależy także od rozmiarów ogniska plazmowego (długość,
promień), czasu życia ogniska w równowadze oraz temperatury plazmy (jeśli cząstki
w plazmie przyjmują maxwellowski rozkład prędkości). Maksymalne natężenie prądu
w układzie PF jest określone poprzez parametry baterii kondensatorów (pojemność, indukcyjność i napięcie ładowania baterii) oraz zmianę indukcyjności elektrod wywołaną
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ruchem warstwy dL/dt (p. Rys. 2.4). Z powyższych rozważań wynika, że mając odpowiednie parametry baterii kondensatorów i dopasowując do nich elektrody według kryteriów opisanych w paragrafie 2.1, możemy zgodnie z prawem skalowania zaprojektować
układ PF, w którym będzie spełnione kryterium G = 1, określające punkt rentowności
układu z punktu widzenia produkcji energii z syntezy termojądrowej [Rozdział 1, wzór
(1.30)]. Dodatkowo, można w prosty sposób przeprowadzić weryfikację eksperymentalną
zaprojektowanego i zbudowanego układu mierząc natężenie prądu, całkowitą emisję neutronów, rozmiary geometryczne ogniska plazmowego oraz jego temperaturę. Pomiary
całkowitej emisji neutronów względem natężenia prądu w urządzeniu PF wykonane
w Limeil (BERNARD, COUDEVILLE, 1976) dla prądów w zakresie od 40 do 2500 kA pokazały, że całkowita emisja neutronów jest proporcjonalna do natężenia prądu w czasie życia
ogniska plazmowego w potędze 3.3: a7 ~ j.j (Rys. 2.18).

Rys. 2.18. Całkowita emisja neutronów
w funkcji natężenia prądu.
(BERNARD, COUDEVILLE, 1976)

Eksperymenty z deuterem prowadzone w latach 60-tych i początku lat 70-tych XX wieku
na układach Plasma-Focus dawały nadzieję, że modyfikacja liniowego układu Z-pinch do
konfiguracji układu PF pozwoli na zbudowanie reaktora termojądrowego. Tym bardziej,
że przy poziomie zmierzonej całkowitej emisji neutronów 109 ÷ 1010 n/wyładowanie, czas
trwania emisji neutronów wyniósł 100 ns, a szacowana koncentracja cząstek plazmy
w ognisku wyniosła 2⋅1019 cm-3 (MATHER, 1965; FILIPPOV ET AL., 1962).
Poziom emisji neutronów przy tej koncentracji cząstek plazmy sugerował, że temperatura
plazmy w ognisku odpowiada energii rzędu kilku keV. W celu zweryfikowania parametrów ogniska plazmowego w PF (szczególnie temperatury) przeprowadzono, oprócz całkowitej emisji neutronów Yn, pomiary widma emitowanych neutronów wzdłuż osi PF
za pomocą emulsji jądrowych, anizotropię emisji neutronów sondami scyntylacyjnymi
oraz przestrzenny rozkład źródła emisji neutronów stosując zestaw kolimatorów.
Pomiary izotropowej emisji neutronów z ogniska zaprezentowane w pracy (MATHER,
1965) prowadziły do hipotezy, o quasi-stacjonarnej termojądrowej plazmie w ognisku.
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W pracach (FILIPPOV ET AL., 1962; BERNSTEIN ET AL., 1969; MATHER, 1971) oprócz izotropowej emisji neutronów, zmierzono jednocześnie widmo energetyczne emitowanych neutronów wzdłuż osi z układu PF (p. Rys. 2.19).

Rys. 2.19. Widma energii neutronów otrzymane za pomocą emulsji jądrowych wzdłuż osi
elektrod Plasma-Focus
(BERNSTEIN ET AL., 1969).

Wyniki pomiarów widma neutronów za pomocą emulsji jądrowych pokazały średnie
przesunięcie energii neutronów emitowanych wzdłuż osi o ok. 400 keV, co odpowiada
prędkości środka masy reagujących deuteronów równej 1.6⋅108 cm/s. W tym samym eksperymencie zmierzono, izotropową emisję neutronów z ogniska. Prowadzi to do wniosku,
że reagujące deuterony mają izotropowy rozkład energii, w układzie środka masy i ten
środek masy porusza się wzdłuż osi z prędkością rzędu 108 cm/s. Na podstawie tych faktów eksperymentalnych postawiono hipotezę, że mamy do czynienia z poruszającą się
„kroplą” termojądrowej plazmy, w której zachodzą intensywnie reakcje (D,D).
Temu modelowi produkcji neutronów z reakcji syntezy nadano nazwę „poruszającego się
tygla” (ang. moving-boiler). W celu weryfikacji tej hipotezy zestawiono dane dotyczące
długości l ogniska plazmowego, otrzymanego w tych eksperymentach ze zdjęć zrobionych kamerą obscura w zakresie miękkiego promieniowania X zintegrowanych w czasie,
z odległością, jaką przebywa „kropla” termojądrowej plazmy w czasie emisji neutronów
(ok. 100 ns) z prędkością rzędu 108 cm/s. I tak, paradoksalnie, długość ogniska plazmowego zmierzonego ze zdjęć wyniosła ok. 5 cm (w przybliżeniu, jak na Rys. 2.17), a odległość jaką przebędzie „kropla” wzdłuż osi PF, podczas emisji neutronów, to ok. 10 cm.
To, z kolei sugerowałoby, że tylko na początku ruchu „kropli” występuje intensywna
emisja neutronów.
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Bardzo wysokiej prędkości środka masy, 108 cm/s, otrzymanej z pomiarów widma energii neutronów wzdłuż osi PF (np. BERNSTEIN ET AL., 1969) odpowiada energia kinetyczna
deuteronów ok. 40 keV/deuteron. To świadczy z kolei o braku izotropowości ogniska
plazmowego. Okazało się, że jednorodność plazmy w ognisku obserwowana na zdjęciach, np. z kamery obscura, jest niewystarczająca do wyjaśnienia obserwowanej emisji
neutronów.
Wymienione sprzeczności doprowadziły do sytuacji, w której przesunięcie widma energii
emitowanych neutronów z reakcji (D,D), oprócz hipotezy moving-boiler, zaczęto wyjaśniać przyjmując, że przyspieszane w ognisku plazmowym do dużych energii deuterony
zderzają się z deuteronami plazmy. To z kolei prowadziło do wniosku, że reakcje syntezy
jąder deuteru nie zachodzą w plazmie termicznej, czyli produkcja neutronów w ognisku
plazmowym nie ma charakteru termojądrowego. Ta hipoteza zaczęła dominować po
przedstawieniu w pracy (BERNSTEIN, HAI, 1970) widma energii neutronów zmierzonego
prostopadle do osi PF. Z poszerzenia zmierzonego widma oszacowano na podstawie
(LEHNER, POHL, 1967) temperaturę jonów odpowiadającą energii na poziomie
20 ÷ 50 keV. W przypadku plazmy termojądrowej o tej temperaturze jonów całkowita
emisja neutronów powinna być o dwa rzędy wyższa niż zmierzona w tym eksperymencie.
Jednorodność ogniska plazmowego w układzie PF, widoczna na zdjęciach z kamer
w różnym zakresie widma, w którym pojawiają się akceleracyjne procesy przyspieszające
deuterony, zmierzona niewielka anizotropia emisji neutronów z ogniska, a co za tym idzie
próba określenia, z jakim charakterem emisji neutronów mamy do czynienia, dały poważny asumpt do prowadzenia intensywnych eksperymentów mających na celu poznanie
procesów zachodzących w trakcie życia ogniska plazmowego w układach PF. Znaczny
postęp w tych badaniach dokonał się w latach 70-tych XX wieku w związku z wykorzystaniem nanosekundowych technik rejestracji oraz rozwojem diagnostycznych metod
opartych na wykorzystaniu techniki laserowej oraz szybkich przetworników obrazu
w zakresie widzialnym i rentgenowskim.
Ogólny obraz zjawisk zachodzących w trakcie życia ogniska plazmowego jest dla większości urządzeń PF w zasadzie taki sam i dla jego przedstawienia, wykorzystane zostaną
wyniki eksperymentów otrzymane na układzie PF-150 (ok. 50 kJ, 30 kV) działającym
w IFPiLM w latach 1973 ÷ 1998. W szeregu prac przedstawiono szczegółowo obraz ewolucji ogniska plazmowego na podstawie analizy kształtu, gęstości i temperatury plazmy
otrzymanych za pomocą czterokadrowej interferometrii z wykorzystaniem lasera rubinowego lub neodymowego o czasie trwania impulsu laserowego 2 ÷ 3 ns, (SADOWSKI,
SCHOLZ, 2008; KASPERCZUK, 1984), czterokadrowej kamery „Quadro” w zakresie widzialnym z czasem ekspozycji 1 ns (PADUCH ET AL., 1992) oraz rentgenowskiej kamery obscura
w miękkim promieniowaniu rentgenowskim z czasem ekspozycji 1 ns (VOLOBUYEV ET
AL., 1988). Pokazano, że ewolucję ogniska plazmowego także można rozbić na kilka faz.
Na Rys. 2.20 przedstawiono dynamikę ogniska plazmowego w miękkim promieniowaniu
rentgenowskim (z kamery obscura), w świetle widzialnym (z kamery „Quadro”) oraz na
podstawie interferogramów.
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a)

b)
Rentgenowska kamera kadrowa

[ns]

Szybka optyczna kamera kadrowa
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Interferogramy
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Rys. 2.20. Ewolucja ogniska plazmowego w PF pokazana za pomocą różnych metod diagnostycznych: a) typowy przebieg oscyloskopowy; b) typowy obraz implozji i zaciskania się plazmy
Skala przestrzenna odnosi się tylko do interferogramów. [Rys. 5 prezentowany w (IPPLM,
1996)].

Przyjęto umownie, że czas t = 0 odpowiada minimum pochodnej dI/dt, utożsamianemu
z momentem maksymalnej kompresji (2.20). Faza radialnej kompresji gazu przed frontem
fali uderzeniowej warstwy prądowej przechodzi, po zderzeniu fal uderzeniowych warstwy na osi elektrod układu PF, w pierwszą fazę formowania się ogniska plazmowego,
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czyli radialną kompresję plazmy, z prędkością ok. 4⋅107 cm/s (-20 < t < 0 ns), w trakcie
której pochodna prądu osiąga swoje minimum. Już w tej fazie plazma zaczyna emitować
miękkie promieniowanie rentgenowskie z obszaru, który ma kształt cylindryczny.
W niektórych układach w tej fazie mierzono słabe impulsy pochodzące od emisji neutronów. W ciągu następnych 20 ns (0 < t < 20 ns) mamy fazę maksymalnej kompresji,
w trakcie której, jak wynika z danych interferometrycznych, koncentracja elektronowa
plazmy osiąga wartości (2 ÷ 3)⋅1019 cm-3, dla minimalnego promienia ogniska rzędu
1.5 mm. Taki sam promień ogniska w miękkim promieniowaniu X otrzymuje się z kamery obscura za filtrem berylowym o grubości 50 µm. W przypadku stosowania filtrów
o mniejszej grubości promień ogniska jest większy, co oznacza, że w ognisku plazmowym mamy rdzeń z wysoką koncentracją elektronową i temperaturą, otoczony płaszczem
plazmy o niższych wartościach koncentracji i temperatury. Po fazie maksymalnej kompresji następuje wzrost promienia ogniska plazmowego, odpowiednio zmniejszenie koncentracji elektronowej plazmy, układ przechodzi do tzw. spokojnej fazy (ang. quiet phase), która trwa ok. 20 ÷ 30 ns, przy stałym promieniu ogniska. W trakcie tej fazy maleje
koncentracja elektronowa plazmy przy stałym promieniu, co świadczy o obecności poosiowego ruchu plazmy z dużą prędkością ok. 2⋅108 cm/s (Rys. 2.21).

Rys. 2.21. Sekwencja zdjęć zrobionych w świetle widzialnym za pomocą czterokadrowej kamery
z rozdzielczością czasową 1 ns ilustrująca dynamikę ogniska plazmowego, a w szczególności
wypływ plazmy wzdłuż osi ogniska (niepublikowane zdjęcia K. Tomaszewskiego).

Dalej następuje faza niestabilna, kiedy w ciągu ok. 20 ns pojawia się niestabilność m = 0,
prowadząca do powstania przewężeń wzdłuż ogniska plazmowego (Rys. 2.22b), co można traktować jako powtórne zaciśnięcie plazmy. Temperatura w takim przewężeniu może
osiągnąć wartość rzędu pojedynczych keV.
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Rys. 2.22. Przykładowe interferogramy obrazujące: a) spokojną fazę ogniska (quiet phase),
b) niestabilną fazę ogniska (niestabilność m = 0) [Rys. z pracy doktorskiej (POKORA, 1980)].

W trakcie tej fazy obserwuje się impulsy twardego promieniowania X, co może świadczyć o tym, że pojawiają się mechanizmy akceleracji elektronów i jonów do dużych energii. Impuls emisji neutronowej posiada szybki front narastania, pochyłe zbocze opadania
i osiąga maksimum dla t ok. 100 ns. Szerokość impulsu w połowie wysokości wynosi
ok. 200 ns. Emisja neutronów osiąga swoje maksimum w czasie ostatniej fazy rozwoju
ogniska plazmowego, fazy jego destrukcji (t > 100 ns).
Z powyższego widać, że ognisko plazmowe posiada złożoną przestrzenno-czasową strukturę z nieprzerwanie zmieniającymi się parametrami, przy czym maksymalne wartości
temperatury i gęstości plazmy mogą być rozdzielone w czasie.
Przytoczona powyżej kolejność poszczególnych faz ewolucji ogniska plazmowego:
i) Faza kompresji (t < 0);
ii) Faza stabilna (spokojna), podczas której plazma ekspanduje do dwukrotnego promienia minimalnego;
iii) Faza niestabilna, podczas której rozwijają się niestabilności m = 0 i następuje powtórne zaciśnięcie plazmy ogniska;
iv) Faza rozpadu, podczas której następuje destrukcja ogniska plazmowego w wyniku
jego przerwania spowodowanego niestabilnością m = 0,
jest wyraźnie widoczna dla układów PF ze średnią i dużą energią elektryczną gromadzoną
w baterii kondensatorów (Wb > 20 kJ) i charakterystyczna dla większości układów.
Pojawiające się różnice dotyczą tylko przestrzennych i czasowych charakterystyk, takich
jak promień minimalny, długość ogniska lub czas trwania faz ii) ÷ iv), który może się
zmieniać od 30 ns dla PF z energią 20 kJ do 250 ns dla energii baterii 0.5 MJ.
Charakter ewolucji ogniska [punkty: i), ii)] z dwoma zaciśnięciami plazmy jest charakterystyczny dla układów PF typu Filippova i dla układów typu Mathera z dużą energią baterii kondensatorów (Posejdon w Stuttgarcie) i (PF-1000 w Warszawie). Na tych układach
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obserwowano bardzo często dwa impulsy twardego promieniowania X i dwa impulsy
neutronowe (SCHMIDT ET AL., 2006) odpowiadające odpowiednio tym zaciśnięciom.
Podobnie różnice występują w długości l ogniska plazmowego wzdłuż osi z elektrod
i zależą od kształtu zakończenia wewnętrznej elektrody, anody. W przypadku półsferycznego zakończenia anody długość ogniska jest mniejsza niż w przypadku płaskiego „denka”. Ma to związek z faktem, że warstwa prądowa podczas radialnej kompresji gazu nie
ma kształtu cylindrycznego i posiada pewien promień krzywizny (p. Rys. 2.16), który
zależy w pierwszym rzędzie od geometrii końca elektrod. Niecylindryczny charakter
kompresji warstwy prądowej w układzie PF jest istotną cechą tego urządzenia i w znacznym stopniu określa charakter zjawisk zachodzących w ognisku plazmowym.
W szczególności, jednym z następstw tego zjawiska jest pojawienie się poosiowego ruchu
plazmy, którego następstwem może być powstanie kumulacyjnego strumienia plazmy
wychodzącego z ogniska plazmowego (Rys. 2.23). Ten efekt może być wynikiem transformacji energii kinetycznej radialnego ruchu warstwy prądowej ściskanej z prędkością
(3 ÷ 5)⋅107 cm/s w energię kinetyczną strumienia plazmy wzdłuż osi ogniska plazmowego.

Rys. 2.23. Przestrzenny rozkład
koncentracji elektronów pokazujący wypływ strumienia plazmy
3.2 cm od powierzchni anody.
Ciśnienie deuteru p0 = 1.2⋅103 Pa.
(Fig. 6 w DENUS ET AL., 1977).
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Skutkiem tego zjawiska jest po pierwsze spadek koncentracji plazmy wzdłuż ogniska
plazmowego, co stymuluje rozwój zarówno niestabilności magnetohydrodynamicznych
(np. m = 0), jak i kinetycznych, a po drugie, powstanie strumienia jonów o energii rzędu
10 keV oraz powstanie gęstej tarczy plazmowej, co z kolei może istotnie wpływać
na przebieg reakcji (D,D) w plazmie i związaną z tym emisję neutronów.
Proces powstawania ogniska plazmowego jest bardzo dobrze widoczny na przebiegach
pochodnej prądu i napięcia (Rys. 2.3), jako wyraźne ekstrema na tych przebiegach. Obecność na przebiegu napięcia i pochodnej prądu wyraźnie zaznaczonych ekstremów (maksimum i minimum) pokazuje, że w układzie PF powstaje ognisko plazmowe, o parametrach pozwalających na intensywny przebieg reakcji syntezy jądrowej. Niestety, nie jest
to warunek wystarczający. Na intensywność przebiegu reakcji (D,D), a co za tym idzie,
na poziom całkowitej emisji neutronów z ogniska plazmowego ma wpływ zarówno faza
„magnetohydrodynamiczna”, w znacznej mierze związana z początkowymi warunkami
powstawania i akceleracji warstwy prądowej, jak i faza, gdzie opis magnetohydrodynamiczny nie funkcjonuje, co jest związane z pojawieniem się zjawisk związanych z gwałtownym wypływem plazmy z ogniska, spadkiem jej gęstości, co prowadzi do rozwoju
niestabilności kinetycznych. Pełny opis tych zjawisk, niestety, nie istnieje, a różnice
w obserwowanych zachowaniach plazmy w przypadku różnych urządzeń wynikają z charakterystyki tych układów, które mają wpływ na przebieg początkowych faz kształtujących strukturę warstwy prądowej i jej kształt (promień krzywizny) oraz energię kinetyczną.
Należy zauważyć, że maksymalne wartości temperatury elektronowej, jonowej i koncentracji elektronowej określone metodami spektroskopowymi (CZEKAJ ET AL., 1981; PADUCH
ET AL., 1992); interferometrycznie (KASPERCZUK, 1984), czy metodą wykorzystującą efekt
rozpraszania Thomsona (ang. Thomson scattering) (BERNARD, COUDEVILLE, 1975) są niezależne od energii baterii kondensatorów układu PF i wynoszą odpowiednio:
100 eV < Temax < 2 keV; 300 eV < Timax < 1.5 keV; 5⋅1018 cm-3 < nemax < 5⋅1019 cm-3.
Eksperymenty przeprowadzone w latach 60-tych do 80-tych XX wieku pozwoliły zrozumieć, jak powstaje ognisko plazmowe w układach Plasma-Focus, jak również zmierzyć
jego gęstość, temperaturę, czas życia i rozmiary. W zależności od energii zgromadzonej
w baterii kondensatorów zmieniała się struktura i rozmiary warstwy prądowej, objętość
plazmy w ognisku, natomiast w niewielkim zakresie jego temperatura i gęstość. Ponadto,
obliczona na podstawie zmierzonych parametrów ogniska wydajność reakcji termojądrowych dla (D,D), czyli całkowita ilość neutronów powstałych w wyniku tych reakcji, wynosiła zaledwie ok. 1% całkowitej liczby neutronów emitowanych z ogniska zmierzonych
w różnych eksperymentach na układach PF.
Eksperymenty wykazały również, że plazma w ognisku nie jest w równowadze termicznej, a wręcz przeciwnie, rozwijają się w niej niestabilności zarówno makro- jak i mikroskopowe. Jednak, najważniejszym było stwierdzenie faktu, że mimo braku równowagi
termicznej plazmy i jej niskiej temperatury, otrzymujemy stosunkowo dużą wydajność
reakcji syntezy deuteru w plazmie.
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3. Wydajność reakcji syntezy jądrowej (D,D) w układzie
Plasma-Focus
Głównym wskaźnikiem wydajności reakcji syntezy jądrowej (D,D) w układzie PlasmaFocus jest emisja neutronów z ogniska plazmowego. Ilość neutronów wytwarzanych
w reakcji syntezy (D,D) w objętości V i w czasie życia ogniska τ, przy założeniu, że plazma w tym czasie jest w równowadze, można wyrazić relacją (2.19), co dosyć dobrze
koresponduje z danymi eksperymentalnymi w szerokim zakresie natężenia prądu w plazmie (p. Rozdział 2, Rys. 2.18).
Liczne eksperymenty wykonywane w latach 60, 70 i 80-tych XX wieku na układach Plasma-Focus o bardzo różnej energii źródła zasilania (baterii kondensatorów), od kilku kJ
do kilku setek kJ, z wykorzystaniem deuteru w charakterze gazu roboczego, pokazały
obiecującą zależność pomiędzy całkowitą liczbą emitowanych neutronów a energią baterii kondensatorów zasilającą te układy. Takie skalowanie energetyczne zestawione dla
różnych układów przedstawiono na Rys. 3.1.

Rys. 3.1. Prawo skalowania dla
całkowitej emisji neutronów
w funkcji energii zasilania baterii
kondensatorów zebrane w 1975 r.
(MICHEL ET AL., 1974).

Zależność całkowitej emisji neutronów z reakcji (D,D) można przybliżyć wzorem:
(MICHEL ET. AL., 1974)]:

10

,

(3.1)

gdzie Yn – całkowita liczba neutronów w jednym wyładowaniu w pełnym kącie bryłowym, a W0 – energia baterii w [kJ].
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Duże układy Plasma-Focus typu Mathera i Filippova o nominalnej energii baterii kondensatorów od setek kJ do 1 MJ były intensywnie badane w Los Alamos, Limeil, Frascati,
Stuttgarcie i Moskwie od początku lat 70-tych do końca lat 90-tych XX wieku.
Wspomniane układy zostały zbudowane w celu eksperymentalnego sprawdzenia prawa
skalowania wiążącego całkowitą emisję neutronów, będącą miernikiem wydajności reakcji syntezy (D,D), z natężeniem prądu w układzie. Prawo to otrzymano w wyniku licznych eksperymentów prowadzonych na układach z energią mniejszą niż 0.5 MJ i wyrażono zależnościami
~

.

.

~

.

~

,

(3.2)

gdzie Yn – całkowita emisja neutronów w jednym wyładowaniu, W0 – energia baterii kondensatorów w [kJ], I0 – całkowite natężenie prądu w [MA] płynącego w obwodzie elektrycznym układu PF, mierzone najczęściej w kolektorze urządzenia za pomocą pasa Rogowskiego, Ip – natężenie prądu płynącego w ognisku plazmowym w chwili emisji neutronów z plazmy.
Wzór (3.2) pokazuje, że w miarę wzrostu energii w baterii i natężenia prądu płynącego
w ognisku plazmowym rośnie emisja neutronów świadcząca o wydajności reakcji syntezy
jąder deuteru w tym ognisku. Sformułowanie eksperymentalnej zależności wyrażonej
wzorem (3.2) dla układów PF z energiami baterii kondensatorów w zakresie 1 ÷ 500 kJ
i maksymalnych amplitud natężenia prądu z zakresu 0.07 ÷ 2.5 MA, pozwalają na obliczenie energii baterii kondensatorów układu, przy której energia dostarczona do plazmy
zrówna się z energią wydzieloną w wyniku reakcji syntezy jądrowej, czyli zostanie spełniony warunek G = 1.
Z zależności (3.1) wynika, że układ Plasma Focus pracujący prawidłowo powinien
w jednym wyładowaniu emitować 1011 neutronów na 100 kJ energii zgromadzonej
w baterii kondensatorów. Na dużych układach PF, tych ze źródłem zasilania na poziomie
0.5 MJ i wyższym, osiągano, dla natężenia prądu 2 MA, maksymalną ilość neutronów
z reakcji (D,D) w plazmie, na poziomie (6 ÷ 8)⋅1011 (BERNARD ET AL., 1975; BRZOSKO ET
AL., 1987). Biorąc pod uwagę, że objętość plazmy w dużych układach PF wynosi
ok. 20 cm3, otrzymujemy wydajność emisji neutronów z jednostki objętości na poziomie
ok. 3⋅1010 n/cm3 z reakcji (D,D).
Z prawa skalowania (3.1) wynika, że na 1 kJ energii zgromadzonej w baterii ilość neutronów z reakcji (D,D), emitowanych z ogniska plazmowego wynosi ok. 107, a to oznacza,
że PF okazuje się układem, w którym reakcje syntezy jąder deuteru przebiegają bardzo
intensywnie przy stosunkowo niewielkiej energii dostarczanej do układu.
Jeśli brać pod uwagę bardziej wydajną reakcję syntezy (D,T), to prawo skalowania daje
na każdy kJ energii zgromadzonej w baterii ok. 109 neutronów, co odpowiada wprost
ilości zachodzących reakcji, z energią wydzieloną w każdej reakcji Q = 2.82⋅10-12 J.
Biorąc to pod uwagę, można z prawa skalowania i warunku granicznego G = 1
[p. Rozdział 1, wzór (1.30)], dla którego energia wytworzona w reakcjach syntezy (D,T)
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w plazmie jest równa energii zgromadzonej w baterii kondensatorów W0 pokazać,
że G = 1 może być osiągnięty już dla W0 ≈ 400 kJ. Jednocześnie fizyka procesów
w układzie PF dopuszcza, przy odpowiednim przygotowaniu technologicznym i technicznym źródła zasilania, pracę z częstotliwością wyładowań rzędu jednego lub kilku Hz.
Powyższe fakty w początkowym etapie badań prowadzonych na układach PF prowadziły
do wniosku, że skonstruowanie reaktora w oparciu o urządzenie Plasma-Focus, będzie
sprawą prostą.
Eksperymenty prowadzone na układach o nominalnej energii źródła zasilania na poziomie 1 MJ we Frascati i Stuttgarcie (czyli przekraczającej wartość 400 kJ), pokazały,
że dalszy wzrost całkowitej emisji neutronów z ogniska plazmowego razem ze wzrostem
energii źródła zasilania i odpowiednio całkowitym natężeniem prądu płynącym w układzie zgodnie z eksperymentalnym prawem skalowania nie zachodzi. Od pewnych wartości energii, na poziomie 0.5 ÷ 0.6 MJ, całkowita emisja neutronów przestaje rosnąć,
wchodzi w nasycenie, a przy dalszym zwiększaniu energii w baterii kondensatorów wręcz
spada. W tym miejscu należy zauważyć, że na wszystkich wymienionych układach PF
wzrost energii baterii, w celu potwierdzenia prawa skalowania, był powodowany wzrostem napięcia ładowania baterii U0, a nie wzrostem jej pojemności C0.
Problem zahamowania wzrostu całkowitej emisji neutronów (wydajności reakcji) wraz
ze wzrostem energii baterii kondensatorów i całkowitego natężenia prądu płynącego w
układzie PF napotkano początkowo dla energii baterii ok. 100 kJ. Okazało się, że było
to związane z pojawieniem się powtórnego wyładowania elektrycznego po powierzchni
izolatora, zachodzącego w trakcie akceleracji warstwy plazmowej i wzrostu indukcyjności układu, co przekładało się na dynamikę komprymowanej warstwy plazmowej i w rezultacie na parametry ogniska plazmowego. Modernizacja konstrukcji węzła izolator −
elektrody w układach PF pozwoliły na zwiększenie całkowitej emisji neutronów wraz
ze zwiększeniem energii baterii do poziomu 0.5 MJ.
Zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w PF, ich związku z konstrukcją tych
układów, eksploatowanych w warunkach bardzo dużych gęstości mocy, rzędu dziesiątek
GW oraz powiązanie tego z prawem skalowania wzrostu całkowitej emisji neutronów
z reakcji syntezy jądrowej stało się kluczowym problemem dla układów PF. W tym celu,
od początku lat 70-tych do końca lat 90-tych XX wieku przeprowadzono szereg badań
na układach PF chcąc poznać przyczyny zahamowania intensywności przebiegu reakcji
jądrowych (D,D) w ognisku plazmowym urządzenia. W trakcie tych badań przyjmowano,
że w czasie procesów zachodzących w układzie PF otrzymujemy ognisko plazmy z wysoką temperaturą T i gęstością n, utrzymywane przez czas τ na tyle długo, że zachodzące w nim reakcje mają charakter reakcji termojądrowych. To założenie potwierdzałoby
prawo skalowania wiążące całkowitą emisję neutronów z ogniska plazmowego Yn z wielkością natężenia prądu, czy energią zawartą w baterii kondensatorów, przedstawione
za pomocą zależności (3.2).
Z drugiej strony, oszacowana na podstawie wyników pomiarów gęstości n, temperatury T
i czasu życia plazmy τ w ognisku plazmowym wartość całkowitej emisji neutronów Yn
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była znacznie mniejsza niż ta, jaką mierzono. Ponadto, emisja neutronów wykazywała
przestrzenną anizotropię intensywności i energii, poszerzenie widma neutronowego mierzonego prostopadle do osi elektrod oraz przesunięcie dopplerowskie widma energii neutronów w stronę wyższych energii mierzone wzdłuż osi elektrod, w kierunku od anody
układu PF. Te „anomalne”, z punktu widzenia termojądrowego charakteru zachodzących
reakcji (D,D), własności emisji neutronów z ogniska plazmowego PF, wskazywałyby
na to, że reakcja jądrowa (D,D) zachodzi w wyniku oddziaływania deuteronów przyspieszonych do energii rzędu kilkudziesięciu keV z plazmą deuterową, bądź gazem wypełniającym komorę eksperymentalną, lub jednym i drugim. To z kolei implikuje zupełnie inną
zależność pomiędzy Yn a natężeniem prądu czy energią baterii niż przedstawioną wzorem
(3.2). W celu poprawnego zinterpretowania wyników pomiarów emisji neutronów z reakcji (D,D) z układu PF przyjmowano, że ognisko plazmowe, w którym zachodzą reakcje
termojądrowe porusza się z dużą prędkością wzdłuż osi elektrod układu PF, tzw. model
„poruszającego się tygla” (ang. moving boiler). W ten sposób tłumaczono przesunięcie
dopplerowskie widma energii neutronów i anizotropię intensywności ich emisji.
Trudności interpretacyjne dotyczące sposobu przebiegu reakcji jądrowych w ognisku
plazmowym, wynikały po części z prowadzenia eksperymentów na układach typu Mathera i Filippova z elektrodami, które często nie były dopasowane do źródła zasilania
[p. Rozdział 2, wzór (2.6)], a po części z poziomu techniki eksperymentalnej, która
w początkowym okresie badań, nie pozwalała na uzyskanie wyników pomiarowych
z rozdzielczością czasową na poziomie nanosekund. Wraz z pojawieniem się możliwości
technicznych wykonywania pomiarów z nanosekundową rozdzielczością czasową
i ze zrozumieniem faktu, że układ PF powinien mieć odpowiednio dopasowane elektrody
(odbiornik) do źródła zasilania (bateria kondensatorów), udało się przeprowadzić szereg
eksperymentów, w których mierzono w trakcie jednego wyładowania zasadnicze parametry mogące mieć wpływ na przebieg reakcji termojądrowych i całkowitą emisję neutronów z ogniska plazmowego. Umożliwiło to systematyczne przebadanie w układzie PF
procesów prowadzących do powstania ogniska plazmowego, w którym zachodzą reakcje
jądrowe, w tym przypadku (D,D). W rezultacie zgromadzono zbiór faktów eksperymentalnych, mogących wyjaśnić mechanizmy prowadzące do rozstrzygnięcia kwestii związanych z przebiegiem reakcji jądrowych w ognisku układu PF.
W przypadku dużych urządzeń Plasma-Focus z energią baterii powyżej 100 kJ i natężeniami prądu rzędu MA, pomiary sondami scyntylacyjnymi pokazywały zwykle dwa impulsy neutronowe o różnej amplitudzie (SCHMIDT ET AL., 2006). Przykład takiego wyładowania przedstawiono na (Rys. 3.2).
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Rys. 3.2. Sygnał neutronowy z układu PF-1000 zarejestrowany sondą
scyntylacyjną przesłoniętą 0.5 cm
warstwą ołowiu. Sonda została
umieszczona prostopadle do ogniska
plazmowego w odległości 2 m (Wyładowanie nr 8211, wynik niepublikowany)

Pierwszy impuls neutronowy stanowiący tylko część całkowitej emisji neutronowej, pojawia się pod koniec fazy kompresji, prawdopodobnie w momencie zetknięcia się fali
uderzeniowej na osi elektrod. Odpowiadająca temu impulsowi grupa neutronów jest emitowana w trakcie całej spokojnej fazy życia ogniska plazmowego. Sondy scyntylacyjne
ustawione wzdłuż i w poprzek osi elektrod układu rejestrują te impulsy, pojawiające się
prawie jednocześnie (przesunięcia dopplerowskie jest niewielkie). Mają one ten sam charakter oraz kształt zbliżony do gaussowskiego. Świadczy to o małej anizotropii emisji tej
grupy neutronów, a określona metodą czasu przelotu jej energia dla układu pracującego
z deuterem wyniosła 2.45 MeV. Można przyjąć, że w skład tej grupy neutronów wchodzą również takie, które powstają w reakcjach termojądrowych w wyniku nagrzania plazmy w ognisku najpierw falą uderzeniową, a później adiabatyczną kompresją plazmy.
Wielkość tej emisji dla reakcji (D,D) jest opisywana wzorem, który można wyprowadzić
na podstawie zależności przedstawionej w Rozdziale 1, wzór (1.3):
σ

,

(3.3)

gdzie n – gęstość plazmy,
σ
– szybkość reakcji termojądrowych, uśredniona
po maxwellowskim rozkładzie prędkości jonów deuteru w plazmie, V – objętość ogniska
plazmowego, τ – czas utrzymania plazmy o parametrach termojądrowych w ognisku.
Obliczona na podstawie wzoru (3.3) wartość emisji neutronów, dla zmierzonych wielkości temperatury odpowiadającej energii 0.3 ÷ 1 keV, gęstości ok. 1019 cm-3, objętości
≥ 10 cm3 (w dużych układach PF) i czasu utrzymania ogniska τ ≤ 100 ns, jest mała i stanowi tylko pewną część grupy neutronów pierwszego impulsu.
Zasadniczy impuls neutronowy pochodzący od drugiej grupy emitowanych z ogniska
neutronów, charakteryzuje się po pierwsze bardziej stromym zboczem narastania niż
pierwszy, po drugie pojawia się w chwili, gdy zaczyna się niestabilna faza ogniska i gęstość plazmy jest kilka razy mniejsza w odniesieniu do maksymalnej (w fazie maksimum
kompresji). Występuje tutaj nie tylko anizotropia widma energetycznego emitowanych
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neutronów, ale również anizotropia, definiowana, jako stosunek emisji neutronów mierzonych wzdłuż osi elektrod do emisji mierzonej prostopadle do tej osi. Tak zdefiniowany
współczynnik anizotropii jest większy od jedności. Wielkość współczynnika anizotropii
zmienia się w zależności od rozwoju niestabilności m = 0 i dla ogniska plazmowego
z jednym przewężeniem jest mniejsza dla ogniska, w którym tych przewężeń jest więcej.
Dokładne badania obszaru emisji neutronów prowadzone za pomocą specjalnej, neutronowej kamery otworkowej pokazały, że przestrzenny rozkład tej emisji pokrywa się,
w przybliżeniu, z obszarem ogniska plazmowego (Rys. 3.3). Stąd widać, że tylko mała
część reakcji (D,D) zachodzi poza ogniskiem plazmowym w otaczającym ognisko gazie
roboczym (deuterze) o małej gęstości.

Rys. 3.3. Sygnały z neutronowej
kamery otworkowej wykonane
dla jednego wyładowania. Przestrzenna zdolność rozdzielcza
wzdłuż osi wynosiła ∆z = 2 cm,
czasowa zdolność rozdzielcza
wynosiła ok. 20 ÷ 30 ns. Pierwszy
impuls występuje tylko do odległości 6.5 cm od anody. Drugi
impuls jest przesunięty o 40 ns dla
z = 10 cm w stosunku do z = 0 cm
(powierzchnia anody). (SCHMIDT
ET AL, 2006, Fig.4)

W celu określenia średniej energii kinetycznej deuteronów wchodzących w reakcje jądrowe stosowano metodę czasu przelotu, ToF, (ang. Time of Flight) za pomocą sond
scyntylacyjnych ustawionych w różnych odległościach. Wykorzystując metody dekonwolucji opisane, np. w pracach (VLAD, 1984; SCHMIDT AND HEROLD, 1987) szacowano widmo
energetyczne emitowanych neutronów w funkcji czasu w trakcie ewolucji ogniska plazmowego (SCHMIDT ET AL., 2006).

59

Marek Scholz

Rys. 3.4. Sygnały z sond scyntylacyjnych ustawionych wzdłuż osi elektrod układu PF-1000 pod
kątem 0° i 180° (Rozdz. 4, Rys.4.6) w odległości 58.34 m od powierzchni anody. Wyładowanie
nr 5649, p0 = 467 Pa, U0 = 27 kV, Yn ≈ 1.56⋅1011 n/imp. (SCHOLZ, 2008)
Rys. 3.4 przedstawia sygnały z sond scyntylacyjnych ustawionych wzdłuż osi elektrod

układu PF-1000 pod kątem 0° i 180° (Rozdział 4, Rys.4.6) w odległości 58.34 m od końca anody. Pochodzą one od impulsu twardego promieniowania X i impulsu neutronowego
emitowanego z ogniska plazmowego. Widać charakterystyczne przesunięcie dopplerowskie sygnału świadczące o ruchu środka masy układu, w którym zachodzą reakcje (D,D).
Jeśli deuterony w ognisku plazmowym mają temperaturę rzędu 1 keV, to zaobserwowane
przesunięcie dopplerowskie świadczy o występowaniu grupy prędkich deuteronów.
Szacowana dla tego wyładowania (Rys. 3.4) średnia energia wiązki takich prędkich deuteronów w dużym przybliżeniu wynosi ok. 60 keV. Przesunięcie dopplerowskie jest różne
dla różnych wyładowań i szacowana z dużym przybliżeniem na jego podstawie średnia
energia grupy prędkich deuteronów zmienia się w zakresie 20 ÷ 150 keV.
Reasumując można powiedzieć, że pomiary emisji neutronów z plazmy, badania anizotropii tej emisji oraz czasowych i energetycznych charakterystyk, w różnych momentach
czasu życia ogniska plazmowego pokazały, że reakcje (D,D) w plazmie tyko w niewielkim stopniu mają charakter termojądrowy, gdyż jonowa temperatura plazmy jest zbyt
niska. Natomiast, zasadniczy wpływ na przebieg reakcji syntezy ma grupa prędkich deuteronów o energiach od kilkunastu do stu kilkudziesięciu kiloelektronowoltów, która oddziałuje z niskoenergetycznymi jonami plazmy. Sama obecność tych prędkich deuteronów też nie tłumaczy do końca wielkości całkowitej emisji neutronów z ogniska,
ze względu na niewielki czas ich utrzymania w ognisku plazmowym. Wynika to z prostego szacunku, pozwalającego ocenić stosunek ilości prędkich deuteronów do całkowitej
ilości deuteronów w ognisku, na podstawie zmierzonej emisji neutronów. Zakłada się,
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że prędkie deuterony o średniej energii ok. 50 keV przelecą tylko raz przez ognisko
o długości ok. 8 cm, w którym średnia koncentracja jonów jest równa 1018 cm-3. Jeśli,
średnio, całkowita emisja neutronów dla dużego układu PF jest na poziomie 1011, to możemy na podstawie wzoru N b = Yn / (σ DD n D l ) , gdzie σDD – przekrój czynny na reakcję
syntezy, nD – koncentracja deuteronów w ognisku, l – długość ogniska, pokazać, że dla
tych parametrów, liczba prędkich deuteronów w stosunku do całkowitej ilości deuteronów w ognisku mieści się w zakresie kilku procent. Ta wartość jest zdecydowanie za wysoka, chyba, że uwzględnimy możliwość dłuższego utrzymania w ognisku tej grupy deuteronów ze względu na ich ruch cyklotronowy w polu magnetycznym, co spowoduje, że
droga l w plazmie takich jonów będzie większa od rozmiarów ogniska.
Powyższy punkt widzenia na rolę jonów o średniej energii kinetycznej (10 ÷ 150 keV),
oddziałujących z niskoenergetycznymi deuteronami plazmy w procesie przebiegu reakcji
jądrowej (D,D) w ognisku plazmowym, stał się dominujący w interpretacji eksperymentów na różnych układach. Najbardziej konsekwentnie ten punkt widzenia został wyrażony
w modelu GPM (ang. Gyrating Particle Model) przedstawionym w pracy (JÄGER AND
HEROLD, 1987) na podstawie danych eksperymentalnych otrzymanych na urządzeniu
Posejdon we Stuttgarcie. W tym modelu deuterony poruszają się po spirali zgodnie z ruchem cyklotronowym, w polu magnetycznym ogniska plazmowego. Mechanizm akceleracji tych jonów nie jest do końca zdefiniowany. Ruch cyklotronowy deuteronów o średniej energii powoduje, że ich czas utrzymania w ognisku jest znacznie dłuższy niż
w przypadku jednokrotnego pokonania długości ogniska. Promień cyklotronowy tych
jonów jest rzędu średnicy ogniska plazmowego i są one w stanie wykonać wiele obrotów,
w trakcie których oddziałują z gorącą plazmą ogniska jak z tarczą. W rezultacie mamy
interesujący układ, w którym grupa jonów deuteru o średnich energiach (10 ÷ 150 keV)
oddziałująca z tarczą plazmową o temperaturze odpowiadającej energii rzędu kiloelektronowolta, powoduje reakcje jądrowe z dosyć dużą intensywnością, o czym świadczy
całkowita emisja neutronów. Dodatkowo, ta grupa jonów, ze względu na to, że przekrój
czynny na kulombowskie zderzenia jon – jon w plazmie jest znacznie większy niż przekrój czynny na reakcję syntezy jądrowej, nagrzewa składową jonową plazmy (bez nagrzewania składowej elektronowej), co prowadzi do zwiększenia intensywności przebiegu reakcji termojądrowych, a co za tym idzie do dalszego wzrostu udziału neutronów
w całkowitej emisji. Grzanie cząstek plazmy ogniska prędkimi jonami ma podobny charakter jak grzanie plazmy w tokamakach, wiązką neutralnych atomów.
Reasumując, można przyjąć, że za reakcje syntezy (D,D) w ognisku plazmowym układu
PF jest odpowiedzialna spora grupa jonów deuteru o energiach rzędu dziesiątek kiloelektronowoltów, którą trudno bezpośrednio zmierzyć obecnymi metodami diagnostycznymi,
a jej obecność można wywnioskować w sposób pośredni, mierząc np. widmo przyspieszonych elektronów o energiach rzędu 100 keV, którym powinna towarzyszyć emisja
twardego promieniowania X. Stąd, impulsy neutronowe są poprzedzone zwykle impulsami twardego promieniowania X, co pokazuje Rys. 3.5.
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Rys. 3.5. Sygnały twardego
promieniowania X
i neutronowe z PF-1000
zarejestrowane sondą scyntylacyjną umieszczoną prostopadle do ogniska plazmowego w odległości 7 m.
(Wyładowanie nr 8211, wynik niepublikowany)

Wydaje się rozsądnym założenie, że ze względu na quasi neutralność plazmy, tej grupie
elektronów powinna właśnie towarzyszyć grupa jonów przyśpieszonych do podobnych
energii. W obecności silnego pola magnetycznego o indukcji rzędu ok. 100 T jony
z tej grupy będą poruszać się po skomplikowanych trajektoriach, utrzymując się mimo
swojej energii w ognisku plazmowym na tyle długo, aby wielokrotnie zderzając się z deuteronami plazmy zwiększyć znacząco intensywność reakcji syntezy (D,D). Z kolei obserwowane dopplerowskie przesunięcie widma neutronów w kierunku wyższych energii
dla emisji wzdłuż osi ogniska w kierunku od anody sugeruje, że pole magnetyczne
ma bardziej skomplikowaną geometrię i oprócz składowej indukcji Bθ istnieje również
składowa Bz pola. Obecność tej składowej oraz pojawienie się w ognisku włókien opisywanych w Rozdziale 2 może prowadzić do złożonych, zamkniętych konfiguracji pola
magnetycznego, w których jony o energiach dziesiątek keV są zatrzymywane w ognisku
plazmy.
Jeśli przebieg reakcji syntezy jąder deuteru w ognisku plazmowym ma charakter oddziaływania przyspieszonej do energii kilkudziesięciu keV grupy deuteronów z tarczą plazmową, to intensywność reakcji będzie zależeć zarówno od parametrów tej grupy (wiązki) deuteronów, jak również od parametrów plazmy ogniska (tarczy). Jednocześnie
ze wzrostem natężenia prądu w ognisku powinna rosnąć ilość, utrzymywanych przez pole
magnetyczne tego prądu, jonów o energiach rzędu dziesiątek keV w ognisku i jego pobliżu, prowadząc do zwiększonej całkowitej emisji neutronów.
Uzupełnieniem pomiarów neutronowych były zintegrowane w czasie pomiary rozkładów
kątowych i widma energetycznego protonów z drugiego kanału reakcji, za pomocą detektorów śladowych (CR39, lub PM355) (JÄGER AND HEROLD, 1987; MALINOWSKA ET AL.,
2008). W tych pomiarach, podobnie jak w przypadku pomiarów neutronowych, potwierdzono rolę, jaką w reakcji syntezy (D,D) w ognisku plazmowym PF może odgrywać grupa deuteronów o energiach kilkudziesięciu keV utrzymywana polem magnetycznym
i oddziałująca z plazmą ogniska.
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W myśl tego opisu, intensywność reakcji syntezy (D,D) w ognisku, a co za tym idzie wartość całkowitej emisji neutronów, jest związana z całkowitą liczbą przyśpieszonych deuteronów, ich średnią energią kinetyczną oraz gęstością plazmy w ognisku i jej temperaturą elektronową. Mimo tego, że nie znamy przyczyn akceleracji deuteronów
w ognisku do energii rzędu kilkudziesięciu keV i emisja neutronów nie ma charakteru
termojądrowego, możemy powiedzieć, że nie ma fizycznego powodu zahamowania całkowitej emisji neutronowej, jak to pokazywały wyniki eksperymentów przeprowadzonych na dużych układach PF. Natomiast innym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie,
czy taki charakter przebiegu reakcji syntezy w ognisku daje podstawę do projektowania
układu PF, jako reaktora termojądrowego produkującego energię z syntezy jądrowej.
Tutaj należy odnieść się jeszcze do ważnego problemu związanego z empirycznym prawem skalowania, przedstawianym w literaturze (Rys. 3.1) relacją pomiędzy całkowitą
emisję neutronową a energią źródła zasilania, czyli energią elektryczną zgromadzoną
w baterii kondensatorów (wzór 3.1). Tak przedstawione skalowanie jest sensowne
z punktu widzenia relacji pomiędzy energią wydzieloną w reakcji syntezy jądrowej,
a energią dostarczoną do układu. Jednak, wydaje się, że lepiej wytłumaczalna fizycznie
jest zależność wiążąca wartość emisji neutronów z natężeniem prądu w ognisku (wzór
3.2). Należy przy tym zauważyć, że całkowity prąd w układzie PF wcale nie oznacza całkowitego prądu płynącego przez ognisko plazmowe, jak o tym wspomniano w poprzednim rozdziale. Zwykle, w różnych układach Plasma-Focus mierzono natężenie całkowitego prądu w obwodzie zamiast prądu płynącego w ognisku. W przypadku małych układów PF, o energiach rzędu kilkudziesięciu kilodżuli, nie stanowiło to większego problemu i te natężenia prądu były prawie jednakowe. Jednak, jak pokazały eksperymenty
we Frascati na układzie z energią na poziomie megadżula, przez ognisko plazmowe
nie płynie cały prąd rejestrowany w układzie (GOURLAN ET AL., 1978). Bocznikowanie
całkowitego prądu w obwodzie PF zauważone na układzie we Frascati było związane
z efektywnością zgarniania gazu roboczego warstwą prądową poruszającą się od izolatora
do osi elektrod. Jeśli struktura warstwy prądowej ukształtowanej w początkowej fazie
zjawiska jest taka, że część gazu roboczego pozostaje w okolicach izolatora, to na skutek
powtórnego przebicia elektrycznego gazu zaczyna się bocznikowanie prądu. Może to
wystąpić szczególnie w dużych układach PF (energia baterii W0 > 0.5 MJ), oraz w sytuacji, kiedy w komorze próżniowej są obecne domieszki innych gazów niż deuter,
co wpływa zasadniczo na przebicie elektryczne gazu i formowanie się warstwy prądowej.
Dzieje się tak najczęściej, kiedy po wymianie izolatora układ wymaga tzw. trenowania,
czyli wielu wyładowań w celu uwolnienia zaabsorbowanych na jego powierzchni tlenu
i azotu oraz doprowadzeniu do emisji neutronów.
Jak widać, wraz ze wzrostem energii źródła zasilania, narasta problem bocznikowania
całkowitego prądu w układzie PF poza ogniskiem plazmowym, co ma ścisły związek
z szeregiem zjawisk występujących w trakcie formowania się i akceleracji warstwy prądowej przed powstaniem ogniska plazmowego. Mimo, że jest to warunek konieczny skalowania emisji neutronowej z prądem, to w przeszłości był rzadko badany.
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4. Eksperymentalne badania przebiegu syntezy jądrowej
w układzie PF-1000
Jak podkreślono w poprzednim rozdziale, głównym problemem, który zaczęto intensywnie badać w układach PF stało się wyjaśnienie przyczyn załamania wzrostu całkowitej
emisji neutronowej, czyli szybkości przebiegu reakcji syntezy jądrowej w ognisku plazmowym. Ponadto, zaczęto mieć poważne wątpliwości, co do termojądrowego charakteru
reakcji. Systematyczne badania prowadzone na układach PF z energią źródła zasilania
powyżej 0.5 MJ we Frascati, w Stuttgarcie na układzie „Posejdon”, czy na PF-3 w Instytucie im. Kurczatowa, doprowadziły do ujednolicenia poglądu na temat przebiegu reakcji
syntezy jądrowej w ognisku plazmowym. Stało się jasne, że wraz ze wzrostem energii
źródła zasilania, narasta problem efektywnego zgarniania warstwy prądowej i płynącego
przez nią całkowitego prądu do osi układu PF tak, aby cały prąd generowany w układzie
płynął w ognisku plazmowym. Wydawało się, że ten problem może mieć ścisły związek
z prawidłowym ukształtowaniem się warstwy prądowej, jej procesem akceleracji
i kompresji na osi elektrod. Biorąc to pod uwagę, zaczęto w szeregu ośrodkach, na różnych układach PF, systematycznie badać warunki, w jakich prawidłowo formuje się warstwa prądowa, aby w końcowym efekcie powstało ognisko plazmowe, w którym intensywnie zachodzą reakcje syntezy. Ze względu na to, że w tych eksperymentach gazem
roboczym był deuter, to mierzoną wielkością, która charakteryzowała intensywność reakcji zachodzących w plazmie ogniska, była całkowita emisja neutronów. Wyniki tych badań pozwoliły określić warunki, przy jakich prawidłowo formuje się warstwa prądowa,
jaka powinna być jej prawidłowa struktura i jak należy zoptymalizować konstrukcję elektrod i izolatora, aby te warunki zapewnić.
W rozdziale drugim, opisującym procesy fizyczne, odpowiedzialne za pracę układów PF,
przedstawiono niektóre aspekty tego zagadnienia, które można dla przypomnienia, usystematyzować.
Po pierwsze, kwestia bocznikowania prądu, czyli jego przepływu poza ogniskiem plazmowym, stwierdzona po raz pierwszy na układzie we Frascati za pomocą miniaturowego pasa Rogowskiego umieszczonego w pobliżu katody, a potem potwierdzona za pomocą sond magnetycznych zarówno na układzie PF-3 w Instytucie im. Kurczatowa w Moskwie, jak i na PF-150 w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
w Warszawie. Z tych pomiarów wynikało, że podczas kompresji gazu roboczego, czyli
ruchu warstwy prądowej do osi układu, część prądu płynie poza tą warstwą, przeważnie
w plazmie powstającej w trakcie jonizacji resztek gazu roboczego, który nie został całkowicie zgarnięty w trakcie odrywania się warstwy prądowej od izolatora. W rezultacie
w ognisku plazmowym płynie tylko część prądu, co staje się szczególnie wyraźnie widoczne w miarę wzrostu energii w baterii kondensatorów układu. W układach megadżulowych wartość prądu płynącego w ognisku spada nawet poniżej 50% całkowitego prądu
rejestrowanego w obwodzie. To zjawisko bocznikowania prądu pokazuje, że dotychcza-
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sowe prawo skalowania wiążące emisję neutronów z ogniska plazmowego z natężeniem
całkowitego prądu, It, zarejestrowanym w układzie w trakcie wyładowania, a przedstawiane, jako Yn ~ It4 powinno być sformułowane tak, aby wiązać emisję neutronów
z natężeniem prądu, Ip, płynącym przez plazmę w ognisku, tj. Yn ~ Ip4. Można zweryfikować słuszność tego prawa, jeśli emisja neutronów jest mierzona z jednoczesnym pomiarem prądu Ip.
Po drugie, zjawisko bocznikowania prądu jest związane z przebiciem elektrycznym gazu
roboczego wzdłuż izolatora i ukształtowaniem się warstwy prądowej, która ze względu na
jej rolę w procesie zgarniania gazu, powinna osiągnąć swoją strukturę i właściwości potrzebne do zgarniania gazu, tak szybko jak to tylko możliwe. Stąd konstrukcja węzła elektrody-izolator powinna zapewnić szybkie i jednorodne przebicie elektryczne gazu wzdłuż
izolatora oraz jak najszybsze oderwanie się warstwy prądowej od jego powierzchni. To
przeciwdziała odparowaniu z powierzchni izolatora domieszek, które wpływają na strukturę warstwy, zmieniając jednocześnie wydajność zgarniania. Często prowadzi to do pozostawania pewnej ilości gazu roboczego, powtórnego przebicia elektrycznego w pozostałym gazie w pobliżu izolatora i wspomnianego bocznikowania prądu. Materiał izolatora powinien mieć dużą przenikalność dielektryczną, zapewniającą dużą pojemność dla
gigahercowych częstotliwości oraz wysoką temperaturę topienia, która uniemożliwia jego
rozpylanie. Ponadto izolator powinien mieć małą średnicę i niewielką grubość dopasowane do geometrii elektrod.
Badanie fazy przebicia elektrycznego gazu dla różnych napięć ładowania baterii kondensatorów, zarówno na megadżulowym układzie we Frascati, jak i na mniejszych układach
pokazały, że zasadniczym powodem niskiej całkowitej emisji neutronów z ogniska była
zmiana charakteru przebicia, które zamiast zamykania obwodu wyładowaniem od anody
do katody wzdłuż izolatora, zamyka obwód w innym obszarze między katodą i anodą (np.
przy końcu elektrod). W wyniku tego powstaje warstwa prądowa bardzo rozmyta, o dużej
objętości (słabo ukształtowana) i często niesymetryczna w stosunku do osi cylindrycznego izolatora. Tak ukształtowana warstwa bardzo źle zgarnia gaz podczas ruchu wzdłuż
elektrod oraz w trakcie kompresji do osi, co w wyniku daje ognisko plazmowe o dużym
promieniu i niskiej gęstości plazmy. Wtedy bocznikowanie prądu poza ogniskiem staje
się znaczące, natężenie prądu płynącego w ognisku ma małą wartość, a amplituda pochodnej prądu w chwili maksymalnej kompresji plazmy gwałtownie maleje. Tak więc,
przebicie elektryczne gazu pomiędzy elektrodami poza izolatorem, zamiast po powierzchni izolatora powoduje pogorszenie parametrów ogniska plazmowego, co prowadzi do spadku całkowitej emisji neutronów. Jak wiadomo z prawa Paschena, na to przebicie, oprócz napięcia między elektrodami, ma również wpływ ciśnienie gazu roboczego.
Powyższe obserwacje wynikające z systematycznych badań na wielu układach PF doprowadziły do wniosku, że jeśli chcemy w końcowym procesie przebiegu zjawisk związanych z powstawaniem, strukturą i kompresją warstwy prądowej na osi elektrod otrzymać ognisko plazmowe o parametrach gwarantujących dużą intensywność reakcji syntezy
(dużą emisję neutronów), to powinniśmy niezależnie od wielkości układu PF, na zasadzie
podobieństwa, związać następujące wielkości dla tych układów:
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− początkowe ciśnienie gazu roboczego;
− napięcie ładowania baterii określające maksymalne natężenie prądu w układzie
przy zadanej pojemności baterii;
− wielkość powierzchni izolatora, zależną w dużej mierze od jego promienia.
W rozdziale drugim niniejszej rozprawy pokazano, że istnieje warunek dopasowania
(wzór 2.6), który wiąże powyższe parametry ze sobą:
U 02 C02
≅ const ,
rA2 p0 l 2

(4.1)

gdzie C0, L0, U0 – pojemność, indukcyjność i napięcie ładowania baterii kondensatorów,
rA – promień anody (lub izolatora), l – długość elektrod, p0 – ciśnienie gazu roboczego,
a amplituda prądu wyraża się zależnością Im = U0(C0/L0)1/2.
Widać, że zmiana tylko jednego parametru w warunku dopasowania, np. napięcia ładowania baterii w celu zwiększenia amplitudy prądu Im, może prowadzić do pogorszenia
parametrów ogniska plazmowego, a co za tym idzie, do zmniejszenia całkowitej emisji
neutronów. Należy przy tym pamiętać, że spełnienie warunku dopasowania jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla optymalnej pracy układu PF. Jednoczesne
zwiększenie U0 i p0 w taki sposób, aby zachować warunek dopasowania, nie musi prowadzić do optymalnej pracy układu, z punktu widzenia emisji neutronów. Przy wzroście
napięcia ładowania baterii i ciśnienia gazu roboczego w komorze próżniowej PF zmieniają się warunki przebicia elektrycznego, w wyniku czego wyładowanie nie rozwija się
symetrycznego powierzchni izolatora.
Podobnie, próba zwiększenia amplitudy prądu Im poprzez zwiększenie napięcia U0
i zmniejszenie indukcyjności baterii L0, zamiast zwiększenia pojemności C0, może skutkować gorszymi parametrami ogniska plazmowego, czyli obniżeniem emisji neutronów.
Stwierdzono, że przy niskoindukcyjnej (bardzo szybkiej) baterii i wysokich napięciach
ładowania, przebicie elektryczne gazu nie musi przebiegać po powierzchni izolatora,
a warstwa prądowa formuje się zbyt rozmyta i zaburzona. Ponadto, naruszony zostaje
warunek dopasowania powodując pogorszenie parametrów ogniska plazmowego, co odbija się na spadku emisji neutronów z plazmy.
Eksperymenty prowadzone w latach 70-tych i 80-tych XX wieku na różnych układach
PF, także na tych z energią baterii większą niż 0.5 MJ, pozwoliły usystematyzować technologiczne przyczyny prowadzące do spadku całkowitej emisji neutronowej z ogniska
plazmowego, związane z zanikiem generacji deuteronów o energiach rzędu kilkudziesięciu keV, jak i spadkiem parametrów plazmy w ognisku. Przeprowadzono szereg prób
mających na celu usunięcie tych przyczyn poprzez odpowiedni wybór materiału i geometrii izolatora, odpowiedni dobór ciśnienia gazu roboczego, napięcia i geometrii elektrod,
próby prejonizacji gazu w pobliżu powierzchni izolatora, itp. Niestety, ze względu na
zamknięcie największych układów PF w Los Alamos, Frascati i Stuttgarcie, próby te zostały przerwane przed zakończeniem badań. Z tego względu wyniki eksperymentalne
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otrzymane na układzie PF-1000 w IFPiLM w Warszawie, z nominalną energią baterii
1.1 MJ, będącym aktualnie jedynym dużym układem na świecie, gdzie wykorzystywano
deuter jako gaz roboczy, przedstawiają ważny przyczynek do analizy problemów syntezy
termojądrowej w układzie PF. Najważniejsze, badane zagadnienia obejmują:
− charakter syntezy (D,D) w ognisku plazmowym PF;
− obecność dużej grupy deuteronów o energiach rzędu dziesiątek keV;
− załamanie prawa skalowania emisji neutronów w zależności od natężenia prądu
w układzie.
Dalsza część tego rozdziału zawiera opis urządzenia PF-1000, stosowanych diagnostyk
oraz tych wyników eksperymentalnych, które pokazują nowe fakty lub potwierdzają eksperymentalnie hipotezy przyjęte na podstawie wyników otrzymanych na wymienianych
wcześniej układach, eksploatowanych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.
Główną osią analizy jest charakter przebiegu syntezy jąder deuteru w ognisku plazmowym, oraz analiza wpływu jonów o średniej energii kinetycznej, rzędu dziesiątek keV,
oraz parametrów plazmy ogniska na emisję neutronów powstałych w reakcji syntezy,
ponadto, na powiązaniu tych parametrów z procesem formowania się warstwy prądowej.
Wnioski z tej analizy pokażą, jaki charakter ma synteza jądrowa w układzie PlasmaFocus i czy układ ten ma szanse być reaktorem termojądrowym.

4.1 Układ eksperymentalny PF-1000
Podstawowa konstrukcja układu Plasma-Focus PF-1000 została zaprojektowana pod koniec lat 70-tych XX wieku, a główne elementy układu wykonano w Instytucie Badań Jądrowych i zmontowano pod koniec lat 80-tych w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy. Na początku lat 90-tych układ został uruchomiony, a w trakcie jego eksploatacji kilkukrotnie podlegał modernizacji.
PF-1000 ze względu na swoje parametry techniczne oraz wyposażenie diagnostyczne jest
urządzeniem unikalnym w skali światowej. W skład urządzenia wchodzą następujące
główne moduły (SCHOLZ ET. AL., 2000):
− bateria kondensatorów;
− komora eksperymentalna z kolektorem i kablami wysokonapięciowymi;
− odbiornik energii, czyli cylindryczne, współosiowe elektrody rozdzielone izolatorem;
− zestaw układów pomiarowych (tzw. diagnostyk) składający się z diagnostyk standardowych i przygotowywanych pod kątem określonych eksperymentów.
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Bateria kondensatorów
Bateria o łącznej pojemności C0 = 1.332 F składa się z dwunastu modułów, z których
każdy zawiera 24 niskoindukcyjne, wysokonapięciowe (50 kV) kondensatory,
o pojemności 4.625 µF i indukcyjności 40 nH każdy – razem 288 połączonych równolegle kondensatorów. Kondensatory znajdują się w specjalnych modułach umieszczonych
na dwóch poziomach poniżej i powyżej pola eksperymentalnego (Rys. 4.1). Każdy
z kondensatorów został wyposażony w trójelektrodowy, ciśnieniowy iskiernik typu „field
distortion”, który może być wypełniony osuszonym sprężonym powietrzem pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, zapewniającym wytrzymałość iskiernika na samoprzebicie, umożliwiając tym samym ładowanie baterii do maksymalnego napięcia 40 kV.
Iskierniki są uruchamiane z małym rozrzutem czasowym, poniżej 20 ns, za pomocą specjalnego systemu wyzwalania składającego się z 16 iskierników podpalających. Nowoczesny, automatyczny system steruje ładowaniem baterii. Jest on sprzężony z układem
kontroli jednoczesności zapłonu. Bateria może być ładowana od U0 = 20 do 40 kV, co
daje możliwość zgromadzenia energii elektrycznej w zakresie 266 ÷ 1064 kJ. Nominalna,
całkowita indukcyjność baterii i kolektora wynosi L0 = 19 nH, a oporność wewnętrzna
R0 = 2.6 mΩ. Próby przy zwartej baterii pozwoliły określić maksymalne natężenie prądu
zwarcia ISC = 12 MA; czas do osiągnięcia maksimum natężenia prądu wynosi t1/4 = 6 µs.

Rys. 4.1. Górna część
baterii układu
PF-1000. Widok jednego z dwunastu modułów zawierający
24 kondensatory.
(SCHOLZ ET AL., 2000)

Komora eksperymentalna
Cylindryczna komora (Rys. 4.2) o rozmiarach ∅ = 1.4 m, l = 2.5 m i objętości
ok. 4 m3wykonana jest ze stali nierdzewnej i połączona z kolektorem generatora prądowego, do którego są podłączone niskoindukcyjne, wysokonapięciowe kable łączące, poprzez kolektor, moduły baterii kondensatorów z elektrodami układu. Oś komory eksperymentalnej (i elektrod) jest położona w płaszczyźnie poziomej ok. 120 cm powyżej po-

68

4.

Eksperymentalne badania przebiegu syntezy jądrowej
ądrowej w układzie PF-1000
PF

ziomu podłogi. Próżnia
żnia w komorze jest wytwarzana za pomocą
pomocą pompy rotacyjnej o dużej
du
wydajności
ci oraz dwóch pomp turbomolekularnych pozwalających
pozwalających osiągnąć
osią
próżnię na
-4
poziomie 10 Pa. Komora jest napełniana gazem roboczym za pomocą
pomoc zaworu z kontrolą
ciśnienia, w zakresie 1 ÷ 100 Pa.

Rys. 4.2. Widok komory eksperyeksper
mentalnej (a) PF--1000 z kolektorem
(b) i kablami (c)
doprowadzającymi
ącymi pr
prąd z baterii
do elektrod. (SCHOLZ ET AL., 2012)

Elektrody układu PF--1000
W układzie
dzie stosowano dwa typy elektrod, różniące
ró
sięę konstrukcją
konstrukcj katody
i zakończeniem anody (Rys. 4.3).
4.3) Stosowane elektrody umożliwiały
żliwiały pracę
prac w pełnym zakresie energii baterii, aż do 1 MJ. W zestawie elektrod typu 1, przedstawionym
przedstawion
na
Rys. 4.3a, zewnętrzna elektroda
elek
(katoda) składa się z 24 rur o średnicy 32 mm każda,
ka
wykonanych ze stali nierdzewnej. Rury zostały rozmieszczone na okręgu
okr
o średnicy
400 mm. Elektroda wewnętrzna
wewnę
(anoda) o średnicy 226 mm i długości
ści 560 mm wykonana
została z czystej miedzi. Anoda jest
je zakończona denkiem o średnicy o 10 mm większym
niż cylindryczna część
ęść anody, przez co na tej krawędzi
dzi został utworzony cylindryczny
występp w kształcie trójkąta,
trójką wystający ponad cylindryczną część
ęść anody. W założeniu,
zało
zadaniem tego występu
ępu było zatrzymywanie
zatrzymywanie par metalu podczas kompresji warstwy prąpr
dowej do osi układu, jednakże
jednak e jego wpływ na kształt ogniska plazmowego okazał się
si
znacznie większy ze względu
wzglę na dyfrakcję fali uderzeniowej na tej krawędzi.
kraw
W środku
denka wykonano otwór o średnicy
ś
30 mm. Elektrody rozdzielał izolator z Al2O3
o długości 113 mm, leżący
żący na anodzie.
anodzie
W elektrodach typu 2 (Rys. 4.3b) zmieniono katodę i zastosowano 12 rur o średnicy
80 mm. Długość anody, katody i izolatora pozostała bez zmian. W takcie kolejnej modermode
nizacji układu zamontowano
amontowano w kolektorze 4 pojemnościowe
pojemno ciowe sondy napięciowe
napię
i 4 sondy
mierzące pochodnąą prądu,
ądu, w celu badania rozpływu prądów
pr dów w kolektorze. Ponadto skróskr
cono długość elektrod o 100 mm tak, że długość anody i katody w ostatecznej wersji wyw
nosi 460 mm. Dodatkowo skrócono długość izolatora ze 113 mm do 85 mm.
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Rys. 4.3. Dwa typy elektrod wykorzystywane w PF-1000. a) z katodą złożoną z 24 prętów
o średnicy 32 mm, b) z katodą złożoną z 12 prętów o średnicy 80 mm.
(SADOWSKI AND SCHOLZ, 2009)

Standardowy system diagnostyczny układu PF-1000
Wyposażenie diagnostyczne składa się z mierników wielkości elektrycznych w układzie.
Są to:
− pas Rogowskiego (umieszczony w kolektorze układu, Rys. 4.4), który służy do
pomiaru wartości natężenia prądu w trakcie wyładowania. Współczynnik kalibracji pasa wynosi 47 kA/V;
− cztery sondy magnetyczne do określania pochodnej prądu, rozmieszczone symetrycznie co 90° w kolektorze (Rys. 4.4), które służą, po pierwsze, do określenia
charakteru kompresji warstwy prądowej poprzez analizę głębokości minimum pochodnej w fazie maksymalnej kompresji, po drugie, do określenia czasu dojścia
warstwy prądowej do końca elektrod (czas, przy którym dI/dt = 0) i po trzecie,
do kontrolowania jednorodnego rozpływu prądu w kolektorze, czyli jednoczesnego rozładowywania się wszystkich 12 sekcji baterii kondensatorów;
− trzy sondy pojemnościowe do pomiaru napięcia, również umieszczone w kolektorze (Rys. 4.4), pozwalające określić napięcie indukowane w układzie w fazie
maksymalnej kompresji, co, podobnie jak w przypadku pochodnej prądu, daje informację o jakości kompresji. Współczynnik kalibracji sond wynosi 4 kV/V.
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Rys. 4.4. Schematyczne rozmieszczenie pasa Rogowskiego I(t), sond dI/dt i sond U(t) w kolektorze PF-1000. Obok zarejestrowane tymi sondami przykładowe przebiegi elektryczne z jednego
wyładowania (SCHOLZ, 2004).

Standardowe diagnostyki do pomiaru wielkości elektrycznych uzupełniono o krzemowy
detektor półprzewodnikowy PIN rejestrujący fotony o energiach w zakresie 0.8 ÷ 10 keV
poprzez otwór o średnicy 100 µm, przykryty folią berylową o grubości 10 µm. W tej konfiguracji optycznej i geometrii pomiarowej, poprzez otwór i folię, do detektora dochodzi
promieniowanie z obszaru ogniska plazmowego. Na Rys. 4.5 pokazano miejsce umieszczenia detektora na komorze próżniowej PF-1000. Detektor nie był absolutnie wykalibrowany i dostarczał informacji o początkowej chwili sformowania się ogniska. Pojawienie się pierwszego impulsu z tego detektora przyjmowano jako czas t = 0, czyli moment
powstania ogniska (dojście warstwy prądowej do osi elektrod).
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Rys. 4.5. Geometria ustawienia PIN diody na komorze próżniowej PF-1000 względem elektrod.
A, B – przekrój komory próżniowej układu; 1 – komora eksperymentalna PF-1000; 2 – elektrody,
3 – PIN dioda, 4 – Sygnał miękkiego promieniowania X rejestrowany przez PIN diodę.

Oprócz standardowych diagnostyk do pomiaru wielkości elektrycznych, układ jest wyposażony w srebrowe liczniki aktywacyjne, absolutnie wykalibrowane za pomocą źródła
Am-Be metodą szybkiego usuwania źródła (ang. „source removal”) (GENTILINI ET AL.,
1980). Służą one do pomiaru całkowitej emisji neutronów z ogniska plazmowego.
Na Rys. 4.6 pokazano również ustawienia sond scyntylacyjnych (SPD) względem ogniska plazmowego. Osiem sond scyntylacyjnych w osłonach z węgliku boru, parafiny
i ołowiu należy również do standardowego wyposażenia diagnostycznego układu
PF-1000, ale ich rozmieszczenie w stosunku do ogniska plazmowego jest aranżowane
w zależności od charakteru eksperymentu.
Każda z sond jest umieszczona w ruchomej klatce Faradaya z autonomicznym układem
wyzwalania, zasilania i rejestracji sygnałów oscyloskopem (Rys. 4.7). Sondy umożliwiają
pomiar sygnałów twardego promieniowania X i neutronowych w różnych położeniach
w stosunku do ogniska plazmowego.
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Rys. 4.6. Geometria rozmieszczenia liczników srebrowych (SC) na układzie
PF-1000 względem ogniska plazmowego.
SC1 ÷ SC5 – liczniki srebrowe,
SPD – sondy scyntylacyjne.
(SCHOLZ ET AL., 2004)
7; 16.33; 30.34; 44.34; 58.34 m

Rys. 4.7. Stanowisko pomiarowe do detekcji twardego promieniowania X i neutronów.
Sonda umieszczona w osłonie, w klatce Faradaya. a) widok z tyłu, b) widok z przodu.
W środku widok sondy ze scyntylatorem typu Bicron® o średnicy 50 mm wraz z fotopowielaczem. (SCHOLZ, 2011)

Układy pomiarowe impulsów elektrycznych oraz system załączania układów rejestracyjnych i diagnostycznych składają się z detektorów usytuowanych na komorze eksperymentalnej oraz wielokanałowego układu kontroli, gromadzenia i analizy sygnałów.
W celu eliminacji wszelkich zaburzeń, sygnały z detektorów są transmitowane do głównego układu kontroli i gromadzenia danych za pomocą światłowodów, a układ kontroli
znajduje się w ruchomej klatce Faradaya z własnym zasilaniem (Rys. 4.8) (TOMASZEWSKI
ET. AL., 2002).
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Rys. 4.8. Układ kontroli i sterowania diagnostykami PF-1000 w klatce Faradaya.

Sygnały pomiarowe z diagnostyk do pomiarów elektrycznych, neutronowych i twardego
promieniowania X mogą być archiwizowane albo przez sieć intranetową, albo za pomocą
przenośnych nośników pamięci. Wartości liczbowe zliczeń z liczników srebrowych są
gromadzone osobno w sterowni głównej układu PF-1000.
Pozostałe wyposażenie diagnostyczne układu PF-1000 jest związane z badaniem procesów fizycznych, z jednej strony mających wpływ na ewolucję ogniska plazmowego,
z drugiej strony – na jego parametry i ich wpływ na charakter procesu syntezy jądrowej
(D,D) pod kątem prawa skalowania. To wyposażenie diagnostyczne zmieniało się w trakcie prowadzonych eksperymentów i częściowo pochodziło z innych laboratoriów specjalizujących się w diagnostyce plazmy. Umożliwiało to powiązanie ze sobą wielu charakterystyk emisyjnych ogniska plazmowego PF-1000, w celu lepszego zrozumienia procesów, które w nim zachodzą prowadząc do syntezy jądrowej w plazmie deuterowej.

4.2 Wyposażenie diagnostyczne układu PF-1000
Jak zaznaczono w poprzednim paragrafie, oprócz standardowych diagnostyk związanych
z parametrami eksploatacyjnymi PF-1000, takimi jak natężenie prądu, napięcie, pochodna
prądu czy też liczniki neutronowe monitorujące całkowitą emisję neutronów z ogniska
plazmowego, stosowano również diagnostyki mające na celu pomiary, dzięki którym
można było zbadać i wyjaśnić problemy związane z prawem skalowania oraz charakterem i przebiegiem reakcji syntezy jądrowej w plazmie deuterowej ogniska.
Układy diagnostyczne, w które został wyposażony PF-1000 można podzielić na rejestrujące sygnały scałkowane w czasie oraz układy, które rejestrują przebiegi w rozwinięciu
czasowym. Przy badaniu zjawisk zachodzących w układzie PF-1000 kluczową kwestią
jest problem synchronizacji w czasie tej drugiej grupy diagnostyk ze zjawiskami zachodzącymi w PF. Dokładność synchronizacji oraz rozdzielczość czasowa rejestracji powinny być dostosowane do szybkości zmian procesów fizycznych zachodzących w PF-1000.
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Procesy te mają różne skale czasowe, tak więc można je podzielić i pogrupować względem tych skal.
Pierwszy rodzaj, to procesy związane z rozładowaniem baterii kondensatorów (źródła
zasilania) poprzez elektrody (obciążenie), czyli procesy formowania, akceleracji i kompresji warstwy prądowej do osi elektrod oraz tworzenia się ogniska plazmowego. Skala
czasowa tych procesów jest rzędu mikrosekundy, tzn. najszybsze przebiegi związane
z impulsami prądu, napięcia i pochodnej prądu, odpowiadają właśnie tej skali czasu.
Odpowiadająca tym procesom grupa diagnostyk pozwala uzyskać informację o przebiegu
całego wyładowania, tzn. o czasie akceleracji, dojścia warstwy do końca elektrod oraz
czasie kompresji. Na podstawie tych pomiarów można ocenić, jak zmienia się w czasie
moc dostarczana do układu PF. Z kolei na podstawie minimum pochodnej prądu można
określić w przybliżeniu charakter kompresji, jak również ogniska plazmowego. Te diagnostyki pozwalają zoptymalizować geometrię elektrod w stosunku do źródła zasilania.
Odegrały ważną rolę na początku badań nad układami PF i są standardowo stosowane
w każdym dzisiejszym układzie.
Druga grupa to procesy magnetohydrodynamiczne zachodzące w różnych fazach wyładowania w PF. Dzięki diagnostykom nastawionym na ich rejestrację możemy te fazy rozdzielić i scharakteryzować. Ze względu na to, że te zjawiska są związane z ruchem masy
ośrodka, która przemieszcza się z prędkością rzędu 107 cm/s na charakterystycznych odległościach rzędu centymetrów lub milimetrów, to rozdzielczość czasowa, jak również
dokładność synchronizacji tych diagnostyk ze zjawiskiem powinna być na poziomie 1 ns.
Wreszcie trzeci rodzaj to procesy kinetyczne zachodzące w plazmie ogniska PF. Ich charakterystyczne czasy są związane z szybkościami narastania mikro-niestabilności, przebiegiem procesów radiacyjnych, częstotliwościami zderzeń cząstek plazmy, czy takimi
charakterystycznymi częstościami jak częstość cyklotronowa, czy plazmowa. Te procesy
wymagają diagnostyk o rozdzielczości czasowej na poziomie ułamków nanosekund, czy
nawet pikosekund i rozdzielczości przestrzennej na poziomie mikrometrów. Opisane
w niniejszym paragrafie diagnostyki nie posiadały takiej rozdzielczości czasowej, ponieważ dopiero w ostatnich 2 ÷ 3 latach rozwój technologii zaczął umożliwić konstruowanie
tego rodzaju systemów pomiarowych.
W eksperymentach, których wyniki zostaną opisane w następnym paragrafie wykorzystywano układy diagnostyczne, pozwalające rejestrować informację nie z pikosekundową,
ale z nanosekundową synchronizacją i rozdzielczością czasową. W tego typu impulsowych eksperymentach, jak badania zjawisk w PF, poszczególne elementy aparatury diagnostycznej muszą być uruchamiane w odpowiednim momencie czasu z dokładnością do
nanosekundy. Taka dokładność wymusza uwzględnienie wszystkich opóźnień, takich jak
czas propagacji impulsów w kablach (ok. 5 ns/m) i urządzeniach rejestrujących, czyli
wykonania odpowiednich kalibracji i poprawek. Wykorzystywany układ synchronizacji
został skonstruowany w oparciu o nanosekundowe detektory promieniowania plazmy,
bardzo szybkie iskierniki, koaksjalne linie formujące i światłowody. Daje to dokładność
określenia danego momentu czasu, w stosunku do rozwoju zjawiska, nie gorszą niż 5 ns.
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Skalę przestrzenną zjawisk plazmowych, a w szczególności ogniska plazmowego, kalibruje się za pomocą stałych wzorców na siatce przestrzennej, umieszczanych na osi elektrod w centralnym punkcie anody.

Sondy magnetyczne
Standardowe pomiary przebiegu w czasie natężenia prądu, napięcia i pochodnej prądu,
globalnie, w całym układzie PF, pozwalają z przybliżeniem określić proces formowania
się ogniska plazmowego (p. Rozdział 2). Te wielkości należą do tak zwanych eksploatacyjnych charakterystyk układu. W celu dokładniejszego określenia tego procesu, w miarę
rozwoju technik pomiarowych zaczęto mierzyć wartości gęstości prądu lokalnie, aby poznać strukturę warstwy prądowej i jej dynamikę w obszarze międzyelektrodowym za pomocą sond magnetycznych, które zwykle umieszczano z dala od ogniska plazmowego
(GOURLAN ET AL., 1978; BOROWIECKI ET. AL., 1984; KRAUZ ET. AL., 2007; BRUZZONE AND
GRONDONAZ, 1997).
Pomiar sondą magnetyczną polega na zmierzeniu napięcia indukowanego przez zmienny
w czasie strumień indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez pętlę o zadanym
promieniu (Rys. 4.9). W zależności od ustawienia pętli względem warstwy prądowej
w PF, możemy mierzyć zmianę w czasie strumienia indukcji pola od składowej Bθ lub Bz.
Wartość indukcji pola przelicza się na prąd płynący w warstwie stosując proste zależności:

Up ~

dB
dt

⇒ B ~ ∫ U p (t )dt ⇒ I ~ B ⋅ rp ,

(4.2)

gdzie Up – napięcie indukowane w pętli o promieniu rp zmianą w czasie wektora indukcji
pola magnetycznego prostopadłego do powierzchni pętli, B – wartość modułu indukcji
pola magnetycznego, I – prąd płynący w warstwie prądowej.
Zwykle stosuje się dwie niezależne pętle (Rys. 4.9), aby w wyniku rejestracji otrzymać
impulsy napięciowe takie same, co do kształtu i amplitudy, ale o odwróconej polaryzacji.
W ten sposób można upewnić się, że rejestrowane sygnały pochodzą od zmian strumienia
indukcji pola magnetycznego, a nie od zakłóceń elektromagnetycznych.
Element pomiarowy sondy znajduje się w wykonanej z metalu, ceramiki lub szkła osłonie
o zadanej grubości, umożliwiającej dyfuzję pola magnetycznego. Należy brać pod uwagę
fakt, że pomiar odbywa się w kontakcie z plazmą i może zaburzać plazmę w warstwie
prądowej oraz wpływać na jej ruch i parametry. Ponadto, jeśli natężenie prądu płynącego
w warstwie jest duże (powyżej 1 MA), to sonda ulega zniszczeniu, czyli jest czujnikiem
jednorazowym. Z tego powodu pomiary sondami, jak zaznaczono wcześniej, były wykonywane z dala od ogniska plazmowego, gdzie natężenie prądu nie osiągało tak znacznych
wartości.
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Rys. 4.9. Element pomiarowy sondy magnetycznej – pętla do pomiaru zmiany w czasie strumienia indukcji Bθ pola magnetycznego, od prądu płynącego w warstwie prądowej. Obok przykładowy sygnał z takiej sondy, umieszczonej 40 mm od osi elektrod, 1, 2 – ten sam sygnał od dBθ/dt,
ale o różnej polaryzacji. (KRAUZ ET AL., 2012)

Umiejętnie wykonany pomiar sondą daje ważną informację o wartości natężenia prądu
w danym miejscu, a także o strukturze warstwy prądowej. Umieszczając kilka sond
w zadanej odległości, wzdłuż elektrod, można również określić prędkość warstwy prądowej (MATHER, 1971). W niektórych eksperymentach element pomiarowy sondy dodatkowo wyposażano we włókno światłowodowe o małej średnicy (poniżej 1 mm), wystające
z ceramicznej obudowy na długość ok. 1 mm (Rys. 4.10) połączone z fotopowielaczem.
Za jego pomocą rejestrowano w miejscu położenia sondy promieniowanie w zakresie
widzialnym emitowane z przechodzącej warstwy prądowej. Tego rodzaju sonda była wykorzystywana do badania struktury warstwy prądowej dla wczesnych faz radialnej kompresji, między innymi na układzie PF-3, (KRAUZ ET AL., 2011).

Rys. 4.10. Z lewej: element pomiarowy sondy magnetooptycznej; 1 – pętla do pomiaru zmiany
w czasie strumienia indukcji Bθ pola magnetycznego, 2 – światłowód, 3 – ceramiczna obudowa
sondy. Z prawej: przykładowy sygnał z sondy, umieszczonej 40 mm od osi elektrod; 1 – sygnał
z fotopowielacza (PMT), świecenia warstwy prądowej, 2 – sygnał od dBθ/dt.
(KRAUZ ET AL., 2012)
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W eksperymentach na PF-1000 zastosowano, po raz pierwszy w historii badań na układach PF, trzeci rodzaj sondy magnetycznej, której element pomiarowy wyposażono dodatkowo w pętlę do pomiaru zmiany w czasie strumienia indukcji Bz pola magnetycznego. Element pomiarowy tej sondy magnetycznej posiadał dwie pętle ustawione prostopadle do siebie, rejestrujące zmianę strumienia indukcji składowych Bθ i Bz pola magnetycznego oraz światłowód. W ten sposób, sonda umożliwiała jednoczesną rejestrację
promieniowania z warstwy prądowej oraz składowych pola magnetycznego Bθ i Bz.
Element pomiarowy tej nowej sondy przedstawiono na Rys. 4.11.

Rys. 4.11. Z lewej: element pomiarowy sondy magnetooptycznej do pomiaru osiowych składowych pola magnetycznego Bθ i Bz; 1 – cewka do pomiaru składowej Bθ, 2 – światłowód,
3 – cewka do pomiaru składowej Bz, 4 – ekran miedziany ze szczeliną dla składowej osiowej pola
magnetycznego, 5 – osłona dielektryczna. Z prawej: przykładowy sygnał z sondy, umieszczonej
40 mm od osi elektrod; 1 – sygnał z fotopowielacza, świecenia warstwy prądowej, 2 – sygnał od
dBz/dt, 3 – sygnał od dBθ/dt). (KRAUZ ET AL., 2012A)

Sondy zostały przygotowane i absolutnie wykalibrowane w jednorodnym, zmiennym
w czasie polu magnetycznym o znanej indukcyjności i częstości zmian w Instytucie
im. Kurczatowa, metodą opisaną w pracy (GLAZYRIN ET AL., 2009).
Czułość sond wynosiła (1.0 ÷ 5.0)⋅10-11 Vs/Gs, a dokładność pomiaru kalibracyjnego
ok. 5%, natomiast dokładność pomiaru prądu w plazmie była na poziomie 15 ÷ 20%.
W przypadku sond do jednoczesnego pomiaru Bθ i Bz, czułość kanału Bθ przyjmowała
wartości z przedziału (0.3 ÷ 1)⋅10−10 Vs/Gs, a kanału Bz (0.5 ÷ 5)⋅10−10 Vs/Gs.
Rozdzielczość czasowa sond wynosiła ok. 1.5 ns.
Tak przygotowane sondy umieszczano od strony kolektora bardzo blisko osi elektrod,
czyli miejsca gdzie tworzy się ognisko plazmowe. Położenie sond w stosunku do elektrod
PF-1000 przedstawiono na Rys. 4.12. Element pomiarowy sondy wystawał 0.5 lub 1.5 cm
ponad powierzchnię anody, jak pokazano na rysunku.
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Rys. 4.12. Położenie sond
magnetycznych w układzie
PF-1000; A – anoda;
K – katoda (12 rurek);
CS – warstwa prądowa;
S1 – sonda magnetyczna
0 lub 12 mm względem osi
elektrod; S2 – sonda magnetyczna 40 mm od osi elektrod.
(KRAUZ ET AL., 2012)

Oprócz sond magnetycznych do badania kompresji warstwy prądowej wykorzystywano
zestaw szybkich kamer: smugowej i kadrowej, a następnie interferometrii wielokadrowej.
Kamera kadrowa pozwalała określić geometrię ogniska plazmowego i jej zmianę w czasie. Na podstawie interferometrii można było określić gęstość elektronową plazmy
w ognisku, a ze zdjęć z kamery smugowej można było określić prędkość kompresji warstwy prądowej.

Kamery: smugowa, kadrowa optyczna i rentgenowska
Kamera smugowa FENIX II jest urządzeniem, które rejestruje promieniowanie z plazmy
w zakresie długości fali 700 ÷ 900 nm, poprzez szczelinę o szerokości 0.1 mm, ustawioną
prostopadle do osi elektrod, z regulowanym rozwinięciem czasowym od 16.7 do
167 ns/mm. Rys. 4.13 pokazuje położenie szczeliny w stosunku do płaszczyzny anody
i obraz, jaki rejestruje kamera. Do cyfrowego zapisu obrazu zastosowano kamerę CCD
z pamięcią buforową (512×512×8 bit).

Rys. 4.13. Położenie szczeliny kamery względem anody i przykładowy obraz
zarejestrowany kamerą
smugową. S1 – szczelina,
A – anoda.
(BOROWIECKI ET AL., 2006)
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Oprócz kamery smugowej, która rejestrowała świecenie plazmy poprzez szczelinę,
w eksperymentach dedykowanych do badania ogniska plazmowego stosowano technikę
fotografii kadrowej. Do tego celu wykorzystywano kamerę czterokadrową (QUADRO)
z przetwornikiem obrazu. Promieniowanie z plazmy rejestrowano poprzez filtr interferencyjny transmitujący tylko promieniowanie ciągłe i odcinający promieniowanie liniowe.
Parametry filtru: wybrana długość fali – 593 nm, transmisja – 30%, połowa szerokości
widmowej – 6 nm. Za pomocą bramkowania impulsami wysokiego napięcia (ok. 15 kV)
uzyskano czas ekspozycji dla jednego kadru równy 1 ns, a czas opóźnienia pomiędzy
kadrami wynosił 10 lub 20 ns. Podobnie jak w przypadku kamery smugowej do cyfrowego zapisu obrazu zastosowano kamerę CCD z pamięcią buforową (512×512×8 bit).
Skalę przestrzenną na otrzymanych zdjęciach kadrowych kalibruje się za pomocą siatki
centymetrowej umieszczonej na osi elektrod w centralnym punkcie anody. Na Rys. 4.14
przedstawiono przykładowy kadr z kamery QUADRO, z naniesioną siatką centymetrową
w płaszczyźnie (r,z).

Rys. 4.14. Przykładowy jeden kadr z kamery
QUADRO. Na rysunku przedstawiono skalę
[w cm] w płaszczyźnie (r,z). Anoda po lewej stronie rysunku (nie zaznaczona).

Zestaw kamer optycznych fotografujących plazmę w zakresie widzialnym został uzupełniony o czterokadrową kamerę obscura (kamerę otworkową) rejestrującą świecenie plazmy w zakresie miękkiego promieniowania X. Inaczej niż w klasycznej kamerze otworkowej, kamera stosowana w eksperymentach na PF-1000 jest wyposażona w cztery
otworki o średnicy 230 µm każdy, rozmieszczone symetrycznie i przykryte filtrami z polistyrenu (C8H8)n o grubości 5.2 µm. Zasada działania takiej kamery jest pokazana na
Rys. 4.15.
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Rys. 4.15.. Schemat działania czterocztero
kadrowej
owej kamery otworkowej.
A – ognisko plazmowe, B – diafragma
z 4 otworkami, C – element rejestrujący.
rejestruj
(TOMASZEWSKI ET AL., 2002)

Elementem rejestrującym
ącym
cym w stosowanej kamerze otworkowej była struktura mikromikro
kanalikowa (MCP, Micro Chanel Plate)
Plate podzielona
ona na cztery odizolowane elektrycznie
sektory w kształcie ćwiartek koła (Rys. 4.15), za którą umieszczono ekran luminescenluminesce
cyjny z optyką włóknistąą (A), soczewkę
soczewk (B) i kamerę CCD (C), (Rys. 4.16).
4.16)

Rys. 4.16. Zasada działania czterokadrowej
cztero
kamery otworkowej ze strukturąą mikrokanalikową
mikrokanalikow
(MCP). A – ekran luminescencyjny z optyką
optyk włóknistą, B – układ optyczny, C – kamera CCD,
D – przykładowa rejestracja ogniska plazmowego PF-1000.
PF
(wg
wg informacji K. Tomaszewskiego)
Tomaszewskieg

Każdy
dy z sektorów MCP był niezależnie
niezale nie bramkowany impulsem napięcia
napię
o amplitudzie
5 ÷ 6 kV. Dawało to możliwość
moż
uzyskania czterech kadrów z czasem ekspozycji 2 ns
i odstępem między
dzy kadrami ok. 10 ns. Filtry z polistyrenu (C8H8)n o grubości
grubo 5.2 µm mają w porównaniu z filtrem berylowym o grubości
grubo
10 µm
m dodatkowe okno transmisji
kwantów w zakresie energii 150 ÷ 290 eV. W tym zakresie energii kwantów promieniopromieni
wanie plazmy jest intensywne, a czułość
czuło płytki mikrokanalikowej wysoka, co pozwala
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uzyskać wyraźny obraz
raz ogniska plazmowego (D),
(D) pomimo krótkiego czasu ekspozycji
(ok. 2 ns). Na Rys. 4.17 pokazano odpowiedź
odpowied widmową kamery dla różnych
żnych materiałów.

Rys. 4.17. Odpowiedź widmowa kamery dla ró
różnych filtrów, którymi można
żna przykry
przykryć otworki
w kamerze.

Element rejestrujący
cy kamery otworkowej umieszczono w odległości
odległo 100 cm od osi elekele
trod, a płytkę z otworkami w takiej odległości,
odległo
żee współczynnik powiększenia kamery
wynosił 1:4. Na Rys. 4.18 pokazano miejsce rozmieszczenia
rozmieszczenia kamer smugowej, kadrowej
i rentgenowskiej na komorze próżniowej
pró
PF-1000. Jeśli
li kamera smugowa była umieszumies
czana w jednym z torów pomiarowych kamery kadrowej, to w takim przypadku rejestrorejestr
wano tylko trzy kadry kamerą QUADRO.
System czterokadrowej szybkiej
szybkiej kamery optycznej pozwalał rejestrować zmiany zachozach
dzące w obrazie ogniska plazmowego co 10 ÷ 20 ns. W przypadku czterech kadrów
zmiany te można śledzićć w trakcie jednego wyładowania tylko przez 40 do maksymalnie
80 ns. Przesuwając w czasie moment rejestracji
rejestracji pierwszego kadru w stosunku do zjawizjaw
ska dla różnych wyładowań,
ń, można
mo
prześledzić tą sekwencją czterech kadrów cały czas
życia
ycia ogniska plazmowego, równy ok. 200 ns.
Należało przy tym przyjąć,
ąć, że
ż w takich samych warunkach ciśnienia
śnienia gazu roboczego
i napięcia
cia ładowania baterii, ewolucja ogniska będzie
b dzie przebiegała bardzo podobnie, dla
tego samego natężenia prądu
ądu
du mierzonego w kolektorze, co jednak było zbyt daleko idąid
cym założeniem.
eniem. Ponadto z obrazu świecenia
wiecenia plazmy trudno było jednoznacznie oszacooszac
wać gęstość elektronową,
ą, a także
takż jonową plazmy. W związku
zku z tym, w późniejszych
póź
eksperymentach zastąpiono
piono układ kamer optycznych interferometrem Macha-Zehndera.
Macha Zehndera.
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Rys. 4.18. Schemat rozmieszczenia kamer smugowej, kadrowej
kadrowej optycznej i rentgenowskiej na
komorze próżniowej
niowej układu PF-1000;
PF
podłużny (A) i poprzeczny (B) przekrój komory próżniopró
wej; 1 – komora próżniowa,
żniowa, 2 – elektrody, 3 – PIN dioda, 4 – kamera kadrowa QUADRO,
5 – kamera smugowa FENIX, 6 – kamera kadrowa rentgenowska.

Interferometr Macha-Zehndera
Macha
W interferometrze tego typu stosowanym na PF-1000
PF
(Rys. 4.19) promień lasera jest rozdzielony w specjalnej linii opóźniającej
opó
(2) na 16 wiązek,
zek, które dochodzą do układu ekspandera (3) w określonej
ślonej sekwencji czasowej.
czasowej Jeśli przyjąć, że pierwsza wiązka
wi
osiąga
ekspander w chwili 0, to następna
nast
dochodzi 10 ns po pierwszej, trzecia 20 ns po drugiej,
itd., na przemian 10, 20 ns, aż
a do ostatniej, która osiąga
ga ekspander 220 ns po pierwszej
wiązce.
Po przejściu
ciu przez ekspander
ekspand każda wiązka jest rozdzielana układem luster na dwa propr
mienie (4),, z których każdy
każ przechodzi przez interferometr innąą drogą.
drogą Następnie oba
promienie ponownie spotkają
spotkaj się na wyjściu
ciu układu. Obraz interferencyjny, oglądany
ogl
na ekranie, zależy od różnicy
żnicy faz obu promieni, a zatem jest on czuły na najdrobniejsze
detale, które mogąą wpływać na różnicę dróg optycznych pomiędzy
ędzy ramionami interferointerfer
metru. Jeśli promień w jednym z ramion interferometru przechodzi przez plazmę,
plazm czyli
obiekt przezroczysty o nieznacznie
nieznacz zmieniającym się w czasie lub przestrzeni współczynwspółczy
niku załamania, to efekty tych zmian widoczne będą
b
na obrazie interferencyjnym w pop
staci układu prążków (B).. Można
Mo
to wykorzystać do badania subtelnych niejednorodności
niejednorodno
plazmy, np. przestrzennego rozkładu
rozkł
jej gęstości.
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Rys. 4.19. A) Schemat układu 16 kadrowego interferometru
interferom
Macha-Zhendera
Zhendera dla PF-1000;
PF
1 – laser, 2 – optyczna linia opóźniająca,
opóź
3 – ekspander, 4 – interferometr Macha--Zhendera,
5 – obiektyw, 6 – separator wiązki,
ązki, 7 – film, 8 – elektrody PF-1000, 9 – komora próżniowa.
próż
B) Przykładowy interferogram i jego rekonstrukcja (T. Pisarczyk). (ZIELIŃSKA
ŃSKA ET AL., 2011)

W układzie interferometru wykorzystano laser Nd:YLF emitujący
emituj cy promieniowanie o dłudł
gości fali 1.06 µm.
m. Laser był również
równie przystosowany do pracy na drugiej, trzeciej
i czwartej harmonicznej częstoś
ęstości
ci promieniowania, a do interferometrii wykorzystywano
drugą harmoniczną z długością
ścią fali 527 nm. Na tej długości
ci fali energia impulsu laserolaser
wego wynosiła 500 mJ ze stabilnością
stabilno
ok. 7%, a jego czas trwania 1 ns. Średnica
Ś
wiązki
miała 12 mm. Laser został wyposażony
wyposa
w specjalny układ wyzwalający,
ący, który pozwalał
synchronizować się ze zjawiskiem z dokładnością
dokładno
do 1 ns. Optyczna linia opóźniająca
opó
pozwalała na wykonywanie 16 interferogramów w przedziale czasowym 0 ÷ 220 ns
i z odstępem między
dzy kolejnymi kadrami, naprzemiennie 10, 20 ns. Czas ekspozycji dla
jednego kadru wynosił 1 ns. Rejestracja odbywa się
si na kliszy fotograficznej,
fotograficznej która jest
następnie skanowana do dalszej rekonstrukcji w wersji elektronicznej (Rys. 4.19B).
Skala przestrzenna na obrazie interferometrycznym została ustalona za pomocą
pomoc obiektu
cylindrycznego o znanych rozmiarach,
rozmiarach umieszczonego na osi elektrod w anodzie.
Na podstawie zrekonstruowanego
ruowanego obrazu prążków,
pr
wykorzystując
ąc procedurę
procedur odwrotnej
transformaty Abela, przedstawioną
przedstawion w pracy (PISARCZYK ET AL., 2009),, można określić
okre
rozkład gęstości
ci elektronowej i jonowej (założenie
(zało
o quasi-neutralności: ne ≅ ni) plazmy
w ognisku plazmowym PF-1000.
000. Na Rys. 4.20 przedstawiono przykładowo rozkład gęg
stości
ci elektronowej w ognisku plazmowym.
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Rys. 4.20.. Rozkład gęstości
g
elektronowej
tronowej w ognisku plapl
zmowym PF-1000.
1000.
Wyładowanie nr 8584,
czas 39 ns po maksymalnej
maksym
kompresji.
(SCHOLZ ET AL., 2012)

Jednym z ważniejszych
niejszych parametrów plazmy w ognisku PF-1000,
PF 1000, poza gęstością
gę
elektronową plazmy, jest jej temperatura elektronowa. Pomiary temperatury wykonywano
za pomocą spektrometru rentgenowskiego pozwalającego naa rejestrację widma rentgenowskiego emitowanego przez helopodobne jony argonu. Argon stosowano jako dod
mieszkę do gazu roboczego – deuteru.

Spektrometr rentgenowski z wygiętym kryształem
Za pomocą spektrometru rentgenowskiego z wygiętym
wygi
kryształem (FAENOV ET AL., 1994)
rejestrowano na PF-1000
1000 zintegrowane w czasie, ale z rozwinięciem
rozwinięciem przestrzennym,
przestrzennym
widma miękkiego
kkiego promieniowania X w zakresie energii 2 ÷ 10 keV. Spektrometr był
wyposażony w sferycznie wygięty
wygi
kryształ z miki (2d = 19.94 Å)) o promieniu wygięcia
150 mm. Efektywna powierzchnia odbijająca
odbijaj
kryształu wynosiła 10 × 50 mm2. Odbite
od kryształu miękkie
kkie promieniowanie rentgenowskie było rejestrowane na kliszy DEF-5
o stałej czułości w zakresie 1 ÷ 10 keV, osłoniętej folią tytanową (grubo
grubość 5 µm) zabezpieczającą kliszę przed promieniowaniem widzialnym. Całkowita rozdzielczość
rozdzielczo energetyczna spektrometru wynosiła E/∆E ≈ 800. Widma były rejestrowane w płaszczyźnie
płaszczy
prostopadłej do osi ogniska plazmowego, czyli główny udział w całkowitej szerokości
szeroko rejestrowanej
ej linii widmowej pochodził
poc
z plazmy o rozmiarach ok. 5 mm w kierunku radialradia
nym ogniska plazmowego. W tej konfiguracji klisza była umieszczona poza okręgiem
Rowlanda, co pozwalało otrzymać
otrzyma fotografię ogniska plazmowego we współrzędnych
współrz
(z, λ) (Rys. 4.21).
Zarejestrowane widma posłużyły
posłu
do określenia
lenia temperatury elektronowej plazmy oraz
parametrów nadtermicznych elektronów w ognisku plazmowym.
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Rys. 4.21. Ustawienie spektrometru względem
wzgl
ogniska plazmowego. 1 – ognisko plazmowe,
2 – kryształ z miki, 3 – przykład zrejestrowanego widma rentgenowskiego.
(SADOWSKI AND SCHOLZ, 2009)

Ostatnia grupa diagnostyk stosowanych w eksperymentach na PF-1000
PF 1000 była dedykowana
do pomiarów naładowanych cząstek
czą
– elektronów oraz
az protonów z drugiego kanału reakrea
cji syntezy deuteru (D,D). Doo rejestracji zintegrowanego w czasie widma energii elektroelektr
nów emitowanych z ogniska plazmowego wykorzystano magnetyczny spektrometr elekele
tronów. Pomiary przeprowadzono w celu potwierdzenia emisji
emisji z ogniska plazmowego
PF-1000
1000 nadtermicznych elektronów.

Magnetyczny
agnetyczny spektrometr elektronów
Spektrometr magnetyczny umieszczono wzdłuż
wzdłu osi elektrod układu PF-1000
1000 od strony
kolektora układu, w odległości 160 cm od płaszczyzny anody. Schemat rozmieszczenia
rozmieszczeni
spektrometru i jego główne elementy składowe pokazano na Rys. 4.22.
Jak pokazano na rysunku, spektrometr był wyposażony
wyposa ony w kolimator i magnes
(Rys. 4.22B − 3, 4) odchylający wiązkę
wi
elektronów, którą rejestrowano za pomocą
pomoc kliszy
rentgenowskiej przykrytej folią aluminiową o grubości 30 µm.
m. Folia przekształcała wiązwi
kę w promieniowanie rentgenowskie rejestrowane za pomocą
pomoc dwóch klisz położonych
poło
jedna na drugiej. Pierwsza z klisz służyła
słu
jako filtr, dzięki
ki któremu eliminowano efekt
nasycenia (rozmyte maksimum widma), często
sto widoczny na pierwszej kliszy.
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Rys. 4.22. Magnetyczny spektrometr elektronów,
elektronów schemat układu. A) Położenie
żenie spektrometru
względem elektrod PF-1000;; 1 – komora eksperymentalna, 2 – elektrody, 3 – spektrometr;
B) Schematyczny rysunek spektrometru;
spektrometru 1 – obudowa, 2 – przyłącza próżniowe,
żniowe, 3 – kolimator,
4 – magnes stały, 6, 7 – folia Al, klisza rentgenowska, 8 – przyłącze
cze do układu pompowego,
9 – zarejestrowane widmo. (K
KOWALSKI ET AL., 2011)

rednio z rejestracją
rejestracj protonów
Kolejna diagnostykaa z tej grupy była związana bezpośrednio
z drugiego kanału reakcji (D,D), w którym powstaje proton o energii 3.02
3
MeV i tryton
o energii 1.11 MeV. Do tej rejestracji wykorzystano kamery otworkowe, w których
umieszczano detektory śladowe.

Kamery otworkowe z detektorami śladowymi
W eksperymencie zastosowano trzy kamery umieszczone pod trzema różnymi
ró
kątami
ϕ = 0°, 68° i 90° i w odległości
odległo
od środka końca anody równej odpowiednio 100 cm,
61 cm i 50 cm (Rys. 4.23).
). Średnica
Ś
otworów w kamerach wynosiła 3 mm, co dla zadanej
geometrii ustawienia kamer definiowało kąt
k bryłowy, z jakiego protony mogły dotrzeć
dotrze do
detektora śladowego
ladowego umieszczonego w kamerze. Dla wymienionych wyżej
wy kątów były to
wyż
-6
-5
-5
odpowiednio kąty Ω = 7.07⋅10
7.07
sr, 1.90⋅10 sr i 2.80⋅10 sr. W celu odcięcia
odci
detektora
śladowego
ladowego od wysokoenergetycznych deuteronów, które mogą
mog do niego docierać, został
on przykryty foliąą aluminiową
aluminiow o grubości 80 µm (MALINOWSKA ET AL., 2006). W eksperymencie stosowano detektor PM-355.
PM
Partia tych detektorów została wykalibrowana na
generatorze Van de Graafffa, a diagram kalibracji, czyli średnica śladu w funkcji energii
protonów w zależności
ż ści od czasu trawienia detektora jest przedstawiona
przedstawion w pracy (BANASZAK ET AL., 2005).
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Na Rys. 4.23B pokazano przykładowe ślady protonów zarejestrowane detektorem śladowym umieszczonym w kamerze otworkowej usytuowanej pod kątem 90° względem osi
elektrod.

Rys. 4.23. Rozmieszczenie kamer otworkowych z detektorami śladowymi. A) Położenie kamer
względem osi elektrod PF-1000; 1 – anoda, 2 – katoda, 3 – kamera otworkowa pod kątem 0°;
B) Schematyczny rysunek kamery; 4 – obudowa kamery, 5 – folia aluminiowa 80 µm,
6 – detektor śladowy PM-355, 7 – zarejestrowane ślady w detektorze.
(Dzięki uprzejmości A. Malinowskiej)

Wszystkie wymienione grupy diagnostyk były stosowane w eksperymentach na PF-1000
zawsze z pomiarami standardowymi, a w szczególności z pomiarem prądu i całkowitej
emisji neutronów. Pomiar emisji neutronowej określa wydajność reakcji syntezy w ognisku plazmowym. Z kolei prawo skalowania wiąże natężenie prądu z wydajnością, ale aby
udowodnić jednoznacznie, że to prawo odnosi się do natężenia prądu płynącego w ognisku plazmowym wykonano pomiary z wykorzystaniem sond magnetycznych, co przy
okazji doprowadziło do odkrycia, że linie pola magnetycznego w tym układzie mają charakter spiralny. Sondy magnetyczne dawały również możliwość odpowiedzi na pytanie,
jak wygląda struktura warstwy prądowej, i jaki ma wpływ na wydajność reakcji.
Diagnostyki produktów reakcji jądrowej, pomiary wiązek elektronów, widm rentgenowskich oraz koncentracji elektronowej były wykorzystywane do wyjaśnienia charakteru
reakcji syntezy jądrowej w ognisku. Badano, czy reakcja jądrowa zachodząca w ognisku
ma charakter termojądrowy tzn. czy temperatura jonowa jest odpowiednio wysoka,
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czy tylko część jonów ma dużą energię kinetyczną, a charakter reakcji jest typu wiązka –
tarcza plazmowa. Dodatkowo, diagnostyki służące do zobrazowania ogniska dały możliwość poznania jego geometrii, ewolucji w czasie, prędkości kompresji warstwy prądowej
i gęstości plazmy.
Opisane powyżej diagnostyki były stosowane w eksperymentach w różnym czasie i ich
zastosowanie w danym eksperymencie wynikało z zadanego celu przeprowadzanego doświadczenia. Jednocześnie starano się w jednym eksperymencie stosować jak najwięcej
układów pomiarowych w celu lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących przy formowaniu i w trakcie życia ogniska plazmowego.

4.3 Opis wyników eksperymentalnych otrzymanych na PF-1000
W rozdziale trzecim przytoczono znane eksperymentalne prawo skalowania wiążące całkowitą emisję neutronów z natężeniem prądu w układach PF w postaci Yn ~ I3.3÷5. Można
również całkowitą emisję neutronową związać z energią zgromadzoną w baterii kondensatorów zależnością Yn ~ W 2, (MICHEL ET AL., 1974), gdzie energia baterii kondensatorów
zmieniała się w zakresie od pojedynczych kJ do kilkuset kJ (RAGER, 1981).
Z przedstawionych zależności eksperymentalnych wyraźnie wynika, że wydajność reakcji
syntezy w ognisku plazmowym układu PF w istotny sposób zależy od natężenia prądu
płynącego w obwodzie układu PF, czyli od energii źródła zasilania. Zależność ta daje
prosty wskaźnik, kiedy energia wytworzona w reakcjach syntezy jądrowej przebiegających w ognisku plazmowym przewyższy energię zgromadzoną w baterii kondensatorów
(źródle zasilania układu PF).
Jednak eksperymenty przeprowadzone na dużych układach z maksymalną nominalną
energią baterii kondensatorów na poziomie 1 MJ pokazały, że całkowita emisja
neutronów, mimo zwiększania energii w baterii kondensatorów, zatrzymywała się na
poziomie ok. 1011 ÷ 1012 neutronów/impuls (GOURLAN ET AL., 1979; HEROLD ET AL., 1989).
W przedstawionych pracach nie rozsztrzygnięto do końca, czy to zahamowanie wzrostu
emisji neutronów jest związane ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ognisku
plazmowym, czy przyczyny tego efektu leżą raczej po stronie wad w szeroko rozumianej
konstrukcji urządzenia PF. Wyjaśnienie tego zjawiska stało się kluczowym problemem,
z którym borykały się wszystkie zespoły eksploatujące układy PF z baterią
kondensatorów wysokonapięciowych, w której można zgromadzić energię elektryczną
powyżej 0.5 MJ. Przykładowo, na układzie we Frascati, stwierdzono na podstawie
pomiaru rozkładu natężenia prądu (p. Rozdział 2, Rys. 2.5), że część prądu zostaje przy
izolatorze, nie bierze udziału w kompresji plazmy i nie płynie w ognisku plazmowym.
Podobną sytuację zaobserwowano na układzie PF-3 w Instytucie im. Kurczatowa podczas
eksperymentów, w których jako gazu roboczego używano neonu. Pomiary natężenia
prądu za pomocą abosoulutnie wykalibrowanych sond przeprowadzone dla tego układu
pokazały, że tylko część całkowitego prądu bierze udział w kompresji plazmy tworzącej
ognisko plazmowe (KRAUZ ET AL., 2007).
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Wyniki pomiarów sondami magnetycznymi – bocznikowanie prądu
W układzie PF-1000 wykorzystano stosowane na układzie PF-3, absolutnie
wykalibrowane miniaturowe sondy do pomiaru zmian składowej azymutalnej indukcji
pola magnetycznego dBθ/dt oraz sondy magnetooptyczne do jednoczesnego pomiaru
dBθ/dt i świecenia plazmy, opisane w paragrafie 4.2. Przeprowadzono eksperymenty
mające na celu zbadanie zależności całkowitej emisji neutronów z ogniska plazmowego
od natężenia całkowitego prądu zmierzonego w układzie oraz natężenia prądu biorącego
udział w kompresji warstwy prądowej i płynącego w ognisku plazmowym. Jednocześnie
wykorzystanie sond magnetooptycznych pozwoliło na określenie struktury warstwy
prądowej w fazie tuż przed maksymalną kompresją.
W trakcie tych eksperymentów całkowitą emisję neutronów mierzono licznikiem
srebrowym oznaczonym SC1 na Rys. 4.6, a całkowity prąd w układzie pasem
Rogowskiego i sondami umieszczonymi w kolektorze układu (p. Rys. 4.4). Dodatkowo,
stosowano sondę neutronową umieszczoną 7 m od ogniska plazmowego, oznaczoną na
Rys. 4.6 jako SPD4.
Położenie sond magnetycznych względem elektrod PF-1000 przedstawiono na Rys. 4.12.
Linia pomiarowa zawierająca sondy połączone z oscyloskopem znajdowała się na
potencjale anody, co utrudniało pomiar. Ponadto, pomiar sondami jest jednorazowy (sonda ulega zniszczeniu) i odbywa się w kontakcie z plazmą, to znaczy, że w trakcie opływu
sondy przez plazmę warstwy prądowej może dojść do zaburzenia struktury plazmy i parametrów jej ruchu. Należało zbadać, jak duże jest zaburzenie plazmy w warstwie prądowej w trakcie naddźwiękowego opływu sondy i jak szybko ono zanika, aby stwierdzić, że
obecność sondy blisko ogniska plazmowego nie wpływała na jego parametry. W celu
zbadania tego efektu wykorzystano interferometr Macha–Zhendera, opisany w paragrafie
4.2. Przykładowo, na Rys. 4.24 pokazano interferogramy przedstawiające opływ sond
magnetycznych w płaskiej osłonie opisanej w paragrafie 4.2 (Rys. 4.9).
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że umieszczenie sond magnetycznych blisko ogniska plazmowego nie wpływa na jego końcowe parametry,
a w przypadku miniaturowej, płaskiej sondy jest mniejsze niż w przypadku osłony cylindrycznej (KRAUZ ET AL., 2012). Obecność sond nie wpływa również na całkowitą emisję
neutronów. Można więc przyjąć, że wykonane sondami pomiary natężenia prądu
i struktury warstwy prądowej w pobliżu ogniska plazmowego nie wpłynęły na przebieg
zjawiska i odtwarzają wiarygodnie natężenie prądu i strukturę warstwy prądowej.
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Pierwsze eksperymenty z wykorzystaniem sond były przeprowadzona na układzie, który
przeszedł tzw. trening izolatora i pracował regularnie z całkowitą emisją neutronów
powyżej 1010 neutronów/impuls. W celu zachowania powtarzalności uzyskiwanego
natężenia prądu w układzie i emisji neutronów badania były prowadzone przy ustalonych
wartościach napięcia ładowania baterii kondensatorów i ciśnienia deuteru w komorze.
Po wyładowaniu, w którym wykonywano pomiar sondą i w trakcie którego ulegała ona
zniszczeniu, następowała wymiana gazu w komorze.

Rys. 4.24.Interferogramy obrazujące przemieszczanie się warstwy prądowej w obszarze sondy
magnetycznej z płaską obudową umieszczoną 4 cm od osi elektrod PF-1000, zarejestrowane
w różnych chwilach czasu od początku wyładowania: a) 5824 ns, b) 5844 ns, c) 5884 ns.
Wyładowanie nr 9120: D2, p0 = 240 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 1.3⋅1011 n/imp.
(KRAUZ ET AL., 2012).

Na Rys. 4.25 przedstawiono pochodną natężenia prądu w funkcji czasu, zmierzoną sondą
magnetyczną S2 umieszczoną w odległości r = 4 cm od osi elektrod PF-1000 (a) oraz
obliczoną wartość natężenia prądu (b). Sygnał pojawia się po 6.2 µs od początku
wyładowania i posiada dobrze określone maksimum, którego szerokość w połowie
wysokości w tym przypadku wyniosła ok. 35 ns. Jak widać z rysunku, obie pętle
pokazują symetryczny sygnał przez pierwsze 200 ns. Oznacza to, że oba sygnały
pochodzą od zmiany strumienia indukcji pola magnetycznego w czasie. W momencie,
gdy symetria sygnałów zostaje naruszona (p. Rys. 4.25a poza pionową przerywaną linią),
uznawano, że jedna z pętli ulegała zniszczeniu i poza tym momentem nie analizowano
sygnałów.
Na podstawie zarejestrowanej pochodnej prądu określono natężenie prądu płynącego
w warstwie prądowej. Maksymalnie osiągało ono wartość ok. 1.7 MA. Ponadto, na
Rys. 4.25b przedstawiono natężenie całkowitego prądu płynącego w układzie zmierzone
pasem Rogowskiego, ItR, i sondami magnetycznymi, It1, umieszczonymi w kolektorze
układu PF-1000. Widać, że w granicach niepewności pomiarowych, natężenie prądu
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zmierzone w kolektorze jest równe natężeniu prądu zmierzonego sondą w pobliżu ogniska plazmowego. Niewielkie różnice w wartościach otrzymanych za pomocą sond
umieszczonych w kolektorze są wynikiem nierównomiernego rozpływu prądu
w kolektorze układu PF-1000.
Wartość maksymalna sygnału zmierzona sondą S2, osiągnięta w trakcie przechodzenia
warstwy prądowej przez jej obszar, w warunkach niewielkiej zmiany natężenia całkowitego prądu zmierzonego w kolektorze, odpowiada przejściu całego prądu warstwy do
obszaru o promieniu mniejszym niż 4 cm od osi elektrod. Po osiągnięciu maksimum, aż
do zniszczenia sondy, przebieg prądu zmierzonego sondą S2 odpowiada zmianom natężenia całkowitego prądu w obwodzie układu PF-1000 mierzonego w kolektorze
(Rys. 4.25b).

a)

b)

Rys. 4.25.Wyniki pomiarów pochodnej prądu z sondy magnetycznej S2, dI/dt (r = 4 cm)
w warstwie prądowej i natężenia prądu w kolektorze;
a) pochodna natężenia prądu płynącego w warstwie, zmierzona sondą S2 umieszczoną
w odległości r = 4 cm od osi elektrod, wystającą 10 mm nad powierzchnię anody, pionowa linia
przerywana pokazuje moment uszkodzenia sondy;
b) natężenie prądu zmierzone sondą S2, I, natężenie prądu zmierzone pasem Rogowskiego, ItR;
natężenie prądu zmierzone sondami w kolektorze, It1.
Wyładowanie nr 8220; D2, p0 = 400 Pa, U0 = 27 kV, W0 = 485 kJ, Yn ≈ 1.24·1011 n/imp.
(Wg KRAUZ ET AL., 2012)

Dla przykładu, na Rys. 4.26 podano zmierzone w kolektorze układu PF-1000 przebiegi
elektryczne w trakcie całego czasu wyładowania nr 8220, przedstawionego na Rys. 4.25.
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Rys. 4.26. Wyniki pomiarów natężenia prądu sondą S2, I (r = 4 cm), prądu wyładowania zmierzonego pasem Rogowskiego, ItR, i sondami magnetycznymi w kolektorze It1, napięcia zmierzonego jedną z sond pojemnościowych umieszczonych w kolektorze, U i pochodnej całkowitego
prądu zmierzonego w kolektorze, dI/dt.
(Na podstawie wyników z sesji eksperymentalnej na PF-1000 10/2009, oprac. K. Mitrofanow,
S. Krauz, M. Scholz)

Przedstawiony na Rys. 4.25b przebieg natężenia prądu zmierzony w pobliżu ogniska PF
pokazuje, że wysoka całkowita emisja neutronów powyżej 1010 n/imp, obrazująca wydajność reakcji syntezy, jest związana z brakiem bocznikowania prądu w obwodzie układu
PF.
Wpływ bocznikowania prądu na całkowitą emisję neutronów z ogniska pokazano na
Rys. 4.27, na którym przedstawiono przebiegi natężenia prądu w funkcji czasu zmierzone
sondą S2 w pobliżu ogniska PF (r = 4 cm) oraz przebiegi natężenia prądu w obwodzie
zmierzone w kolektorze układu PF-1000. Pomiary wykonano dla różnych napięć ładowania baterii U0 = 20 ÷ 24 kV , co odpowiada energii elektrycznej zgromadzonej w baterii
W0 = 260 ÷ 380 kJ i dla ustalonego ciśnienia deuteru w komorze eksperymentalnej
p0 = 267 Pa. Część eksperymentów przeprowadzono z nowym izolatorem alundowym
Al2O3, co pozwoliło ustalić, jak na całkowitą emisję neutronów wpływa proces tzw. „trenowania” (czy też odgazowania) izolatora, o którym wspomniano w Rozdziale 3.
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Rys. 4.27. Przebiegi czasowe natężenia prądu w obwodzie mierzone w kolektorze (It1, It2) i obliczone na podstawie pomiaru dI/dt z sondy magnetycznej S2, I (r = 4 cm).
a) Wyładowanie nr 8464: D2, p0 = 267 Pa, U0 = 20 kV, W0 = 266 kJ, Yn ≈ 6.3⋅1010 n/imp;
b) Wyładowanie nr 8465: D2, p0 = 267 Pa, U0 = 20 kV, W0 = 266 kJ, Yn ≈ 5.1⋅109 n/imp;
c) Wyładowanie nr 8466: D2, p0 = 267 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 383 kJ, Yn ≈ 1.5⋅108 n/imp;
d) Wyładowanie nr 8479; D2, p0 = 267 Pa, U0 = 23 kV, W0 = 352 kJ, Yn ≈ 1.0⋅1011 n/imp.
(Na podstawie wyników z sesji eksperumentalnej na PF-1000 10/2009, oprac. K. Mitrofanow,
S. Krauz, M. Scholz)

Rys. 4.27a przedstawia przebiegi natężenia prądu otrzymane dla napięcia ładowania
U0 = 20 kV, w którym całkowita emisja neutronów wyniosła Yn ≈ 6.3⋅1010 n/imp. Sygnał
z sondy pojawia się po 6260 ns od początku wyładowania i w ciągu ok. 150 ns natężenie
prądu osiąga wartość ok. 1.3 MA. Uwzględniając niepewność pomiaru sondą S2
(10 ÷ 20%), można powiedzieć, że w tym przypadku całkowity prąd w obwodzie układu
PF (mierzony w kolektorze) osiąga obszar r < 4 cm ogniska plazmowego.
Przebiegi natężenia prądu w funkcji czasu przedstawione na Rys. 4.27b pokazują, że dla
wyładowania prowadzonego w takich samych warunkach początkowych, jak przedstawione na Rys. 4.27a (p0 = 267 Pa, U0 = 20 kV), ale dla gazu, w którym pozostały
domieszki uwolnione z izolatora i elektrod podczas wcześniejszego wyładowania,
maksymalna wartość natężenia prądu zmierzona sondą S2 w punkcie r = 4 cm wyniosła
1.2 MA. Stanowi to 85% wartości całkowitego natężenia prądu w obwodzie PF,
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co powoduje, że całkowita emisja neutronów w tym wyładowaniu wyniosła tylko
Yn ≈ 5.1⋅109 n/imp, czyli o rząd wielkości mniej, niż w przypadku przedstawionym
na Rys. 4.27a.
Zwiększenie napięcia ładowania baterii w przypadku, gdy izolator nie przeszedł treningu
powoduje zwykle wzrost całkowitego natężenia prądu w obwodzie PF oraz związany
z tym wzrost ilości uwalnianych domieszek z izolatora i elektrod. Przebiegi czasowe natężenia prądu dla takiego wyładowania przedstawiono na Rys. 4.27c. Tu napięcie
ładowania baterii było wyższe, U0 = 24 kV, co spowodowało, że całkowite natężenie
prądu zmierzone w kolektorze osiągnęło maksymalną wartość ok. 1.8 MA. Natomiast
natężenie prądu zmierzone sondą magnetyczną w pobliżu ogniska wyniosło ok. 0.8 MA,
co stanowi 45% całkowitego prądu w obwodzie. Pozostała część prądu płynęła poza
obszarem ograniczonym promieniem 4 cm od osi elektrod. Natężenie prądu zmierzonego
sondą spada od ok. 0.8 do ok. 0.3 ÷ 0.4 MA. Tak więc, 75 ÷ 80% całkowitego prądu
płyneło poza ogniskiem plazmowym. Całkowita emisja neutronów wyniosła tylko
Yn ≈ 1.5⋅108 n/imp, czyli w porównaniu z wyładowaniem, gdzie natężenie całkowitego
prądu było na poziomie 1.3 MA (Rys. 4.27a), była dwa rzędy mniejsza.
Na Rys. 4.27d przedstawiono przebiegi natężenia prądu zmierzone w wyładowaniu, które
przeprowadzono po „wytrenowaniu” izolatora. Wyładowanie przeprowadzono dla
U0 = 23 kV. Prąd zmierzony sondą S2 narasta począwszy od 5.8 µs od początku wyładowania i w ciągu 150 ns osiąga maksymalną wartość ok. 1.4 MA, co odpowiada całkowitemu natężeniu prądu w obwodzie układu PF. Wyraźny spadek natężenia prądu mierzonego sondą S2 jest związany z końcowym stadium zaciskania ogniska plazmowego
i uruchomieniem procesów dyssypacji energii pola magnetycznego w plazmie. Całkowita
emisja neutronów wyniosła Yn ≈ 1.0⋅1011 n/imp.
Przebiegi natężenia prądu przedstawione na Rys. 4.27, skorelowane z całkowitą emisją
neutronów wyraźnie pokazują, że w prawie skalowania (3.2) dla tych układów powinno
występować natężenie prądu płynącego w ognisku plazmowym, Ip, a nie natężenie całkowitego prądu w obwodzie PF It.
Bocznikowanie całkowitego prądu może być wyjaśnieniem, dlaczego występuje naruszenie prawa skalowania, jeśli sformułujemy je w odniesieniu do prądu w obwodzie. Warunki prowadzonego eksperymentu, czyli obecność domieszek spowodowana nowym izolatorem, potwierdziły, że jedną z przyczyn bocznikowania może być niewłaściwa struktura
warstwy prądowej, co powoduje mało efektywne zgarnianie gazu roboczego
(p. Rozdział 3). Obecność domieszek, mając wpływ na przebicie elektryczne gazu roboczego, jak pokazuje praktyka eksperymentalna, pogarsza efektywność zgarniania gazu.
Rozkład gęstości plazmy i prądu wewnątrz warstwy prądowej w końcowej fazie wyładowania i kompresji istotnie wpływa na stabilność ogniska plazmowego i procesy odpowiedzialne za dyssypację energii pola magnetycznego w plazmie, parametry ogniska i co za
tym idzie wydajność reakcji syntezy deuteru.
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Wyniki pomiarów interferometrycznych i sondami magnetycznymi
Na Rys. 4.28 i 4.29 przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych zestawem miniaturowych sond magnetycznych (z płaską końcówką) umieszczonych względem osi elektrod
w odległości r = 4 cm (sonda S2) i 1.3 cm (sonda S1) (p. Rys. 4.12). Pomiary sondami
skorelowano w czasie z wynikami uzyskanymi z szesnastokanałowego interferometru
Macha-Zhendera (p. Rys. 4.19), oraz z sygnałami miękkiego promieniowania X, otrzymanymi za pomocą PIN-diody (zakres 0.6 ÷ 15 keV) (p. Rys. 4.18). Wyniki eksperymentalne uzyskano dla ustalonych warunków ciśnienia roboczego gazu (deuteru) p0 = 240 Pa
i napięcia ładowania baterii U0 = 24 kV (W0 = 384 kJ).
Z Rys. 4.28 widać, że warstwa prądowa dociera do sondy S2 (r = 4 cm) po 6.15 µs od
początku wyładowania i po kolejnych 165 ns osiąga sondę S1 (r = 1.3 cm). Na podstawie
czasu przejścia pomiędzy tymi dwoma punktami można oszacować średnią prędkość ruchu warstwy prądowej vr ≈ (1.3 ÷ 1.6)⋅107 cm/s. Widzimy również, że szerokość połówkowa impulsu pochodnej dIp/dt maleje dla S2 od 34 ns do 18 ns, tuż przy osi S1.
Obliczona na podstawie tych danych prędkość chwilowa warstwy w momencie przechodzenia przez obszar sondy wynosi vr ≈ (1.8 ÷ 1.9)⋅107 cm/s dla sondy położonej dalej od
osi i vr ≈ (0.7 ÷ 0.8)⋅107 cm/s dla sondy bliżej osi.
Znając średnią prędkość warstwy pomiędzy dwoma sondami oraz przebiegi Ip i dIp/dt
można ze wzoru:

δ skin ≅ vr

Ip
dI p dt

(4.3)

oszacować grubości warstwy naskórkowej występującej w warstwie prądowej.
W eksperymencie przedstawionym na Rys. 4.28 szerokość warstwy naskórkowej
w warstwie prądowej maleje od ok. 0.8 cm dla r = 4 cm do ok. 0.3 cm dla r = 1.3 cm.
Wybrane interferogramy zarejestrowane w różnych momentach czasu (czerwone punkty
na Rys. 4.28) pokazują powstawanie ogniska plazmowego (t2) oraz rozwój niestabilności
m = 0 na całej długości ogniska plazmowego i powstanie przewężenia przy anodzie (t5).
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Rys. 4.28.Wyniki pomiarów wykonane sondami S1 i S2, sondą w kolektorze, pasem
Rogowskiego i PIN-diodą, skorelowane z pomiarami interferometrycznymi; 1 – natężenie prądu
z pasa Rogowskiego; 2 – pochodna dI/dt z sondy w kolektorze; 3, 4 – pochodna dIp/dt z sond S1
i S2; 5, 6 – natężenie prądu z sond S1 i S2; 7 – impuls promieniowania X mierzony PIN-diodą
w zakresie 0.6 ÷ 15 keV.
Czerwone punkty – momenty czasowe kadrów z interferometru: t2 = 6369 ns, t5 = 6489 ns.
Wyładowanie nr 9363: D2, p0 = 240 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 2.9⋅1010 n/imp.
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov, P. Kubes, M. Scholz et al., Plasma Phys. Report, in print 2014)
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Widać, że w chwili t2 zarejestrowano przejście najbardziej gęstej części warstwy prądowej przez sondę S1 i natężenie prądu osiągnęło ok. 1 MA, co odpowiada natężeniu prądu
zarejestrowanemu przez sondę S2. Oznacza to, że w chwili maksymalnej kompresji plazmy natężenie prądu płynącego w ognisku plazmowym stanowiło ok. 66% całkowitego
prądu zmierzonego w kolektorze (Rys. 4.28, przebiegi 1,5,6). Miało to wpływ na niską
emisję neutronów Yn ≈ 2.9⋅1010 n/imp. Podczas wyładowań charakteryzujących się wysoką emisją neutronów (rzędu Yn ≈ 1.0⋅1011 n/imp), natężenie prądu płynącego w obszarze
poniżej sondy S2 (r = 4 cm) stanowi 90 ÷ 100% pełnego prądu zmierzonego w kolektorze
(p. Rys. 4.27d) (KRAUZ ET AL., 2012).
Średnica ogniska plazmowego wyniosła w tym przypadku ok. 1.8 cm, a chwili jego powstania impuls miękkiego promieniowania X osiągnął maksimum (Rys. 4.28, 7 – sygnał
z PIN-diody). Tylne zbocze tego impulsu odpowiada ekspansji i rozpadowi ogniska plazmowego. Drugi impuls promieniowania X pojawia się w momencie powstawania przewężenia przy powierzchni anody (Rys. 4.28, t5).
Kolejny przykład, przedstawiony na Rys. 4.29 pokazuje, że charakter przebiegów zmierzonych sondami S1 i S2 jest bardzo podobny do tych przedstawionych na Rys. 4.28.
W tym przypadku warstwa prądowa dociera do sondy S2 po ok. 6.13 µs od początku wyładowania i po kolejnych 180 ns osiąga sondę S1. Średnia prędkość ruchu warstwy prądowej wynosi ok vr ≈ 1.5⋅107 cm/s, a grubość warstwy naskórkowej w warstwie prądowej, oceniona ze wzoru (4.3), zmienia się od δskin ≈ 1.2 cm przy r = 4 cm do δskin ≈ 0.2 cm
przy r = 1.3 cm. Natężenie prądu w momencie t1 powstania ogniska plazmowego zmierzone sondą S1 wyniosło ok. 1.2 MA. Stanowiło to 85% całkowitego prądu zmierzonego
w obwodzie i było większe niż we wcześniejszym wyładowaniu (nr 9363, Rys. 4.28).
Skutkowało to większą całkowitą emisją neutronów, Yn ≈ 4.5⋅1010 n/imp. W chwili t1 sygnał pochodzący od miękkiego promieniowania X osiągnął maksimum, a średnica ogniska plazmowego była mniejsza i wyniosła 1.1 cm. Podobnie jak w poprzednim przypadku, przy powierzchni anody powstało przewężenie (t3). Rozmiary tego przewężenia są
porównywalne z grubością warstwy naskórkowej, δskin, co oznacza, że płynie przez nie
cały prąd warstwy. Zauważalny spadek natężenia prądu mierzony sondą S1 oznacza, że
w przewężeniu następuje dyssypacja energii pola magnetycznego, co powoduje, między
innymi, powtórny wzrost sygnału miękkiego promieniowania X.
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Rys. 4.29.Wyniki pomiarów wykonane sondami S1 i S2, sondą w kolektorze, pasem
Rogowskiego i PIN-diodą, skorelowane z pomiarami interferometrycznymi. 1 – natężenie prądu
z pasa Rogowskiego; 2 – pochodna dI/dt z sondy w kolektorze; 3, 4 – pochodna dIp/dt z sond S1
i S2; 5, 6 – natężenie prądu z sond S1 i S2; 7 – impuls promieniowania X mierzony PIN-diodą
w zakresie 0.6 ÷ 15 keV.
Czerwone punkty – momenty czasowe kadrów z interferometru: t1 = 6377 ns, t5 = 6437 ns.
Wyładowanie nr 9364: D2, p0 = 240 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 4.5⋅1010 n/imp.
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov, P. Kubes, M. Scholz, et al., Plasma Phys. Report, in print 2014)

99

Marek Scholz

Przedstawione na rysunkach 4.27 ÷ 4.29 rezultaty pokazują, że to wartość natężenia prądu płynącego w warstwie prądowej, a później w ognisku plazmowym ma zasadniczy
wpływ na całkowitą emisję neutronów. Często ta wartość natężenia jest różna od natężenia całkowitego prądu płynącego w obwodzie PF. Przyczyną tego zjawiska jest niewłaściwie ukształtowana struktura warstwy prądowej, która powoduje słabe zgarnianie gazu
roboczego, tak, że jego część pozostaje poza warstwą. Umożliwia to, w wyniku powtórnego przebicia elektrycznego, przepływ prądu poza warstwą.
Idealnie ukształtowana warstwa prądowa ma charakter „śnieżnego pługa” z wyraźnym
rozdziałem na obszar fali uderzeniowej, FU, i obszar tłoka magnetycznego, TM, w którym płynie cały prąd warstwy. W rzeczywistej sytuacji, często pole magnetyczne przenika w obszar fali uderzeniowej pogarszając zgarnianie gazu i kompresję plazmy w ognisku.
Dla zobrazowania tych efektów, na Rys. 4.30 i 4.32 przedstawiono sygnały z sond S1
i S2 skorelowane, jak poprzednio, z wynikami uzyskanymi z szesnastokanałowego interferometru Macha-Zhendera. Wyniki przedstawione na tych rysunkach uzyskano dla ustalonych warunków ciśnienia roboczego gazu p0 = 160 Pa i napięcia ładowania baterii
U0 = 24 kV (W0 = 384 kJ).
W wykorzystywanych sondach magnetooptycznych sygnał z optycznego kanału sondy
narasta w trakcie przechodzenia fali uderzeniowej przez obszar sondy, ponieważ intensywność świecenia jest proporcjonalna do ne2 (p. Rys. 4.30, t1). Natomiast, sygnał z pętli
do pomiaru pochodnej pola magnetycznego (tzw. „kanał magnetyczny”) pojawia się
w chwili przechodzenia przez obszar sondy tłoka magnetycznego.
Dzięki zastosowaniu sond magnetooptycznych S1 i S2 (Rys. 4.30, 4.31) skorelowanych
z pomiarami interferometrycznymi, określono, jaką strukturę posiada warstwa prądowa
dochodząca do osi układu. Na Rys. 4.30 widać, że w chwili t1 natężenie prądu mierzone
sondą S2 (r = 4 cm) osiągnęło wartość maksymalną, wynoszącą ok. 1.2 MA, a cała warstwa prądowa przeszła przez obszar sondy. Na podstawie inerferogramu zarejestrowanego w chwili t1 określono szerokość obszaru tłoka magnetycznego δTM ≈ 1.5 cm oraz fali
uderzeniowej δFU ≈ 0.8 cm. Widać, że w chwili t1 = 5781 ns warstwa prądowa jeszcze nie
dotarła do sondy S1.
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Rys. 4.30. Wyniki pomiarów wykonane sondami S1 i S2, sondą w kolektorze i pasem
Rogowskiego, skorelowane z pomiarami interferometrycznymi. 1 – natężenie prądu z pasa
Rogowskiego; 2 – pochodna dI/dt z sondy w kolektorze; 3, 4 – pochodna dIp/dt z sond S1 i S2;
5, 6 – natężenie prądu z sond S1 i S2; 7, 8 – sygnały promieniowania z warstwy prądowej
(w zakresie widzialnym) rejestrowane sondami S1 i S2.
Czerwone punkty – momenty czasowe kadrów z interferometru t1 = 5781 ns, t4 = 5871 ns.
Wyładowanie nr 9373: D2, p0 = 160 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 3.2⋅1010 n/imp.
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov, P. Kubes, M. Scholz, et al., Plasma Phys. Report, in print 2014)
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Gwałtowne narastanie w chwilach t2 = 5811 ns i t3 = 5841 ns sygnału pochodzącego od
świecenia warstwy w obszarze fali uderzeniowej (krzywa 8, Rys. 4.30) świadczy o podejściu fali uderzeniowej w obszar sondy S1, czyli na odległość 1.3 cm od osi układu.
W tym czasie sonda S1 praktycznie nie rejestruje sygnału pochodzącego od zmian pola
magnetycznego (krzywa 4, Rys. 4.30). W następnej chwili t4 = 5871 ns fala uderzeniowa
dochodzi do osi układu, a sonda S1 rejestruje narastanie sygnału związanego z polem
magnetycznym. Na interferogramie zarejestrowanym w tej chwili widać powstałe w wyniku kompresji ognisko plazmowe.
Prąd mierzony sondą S1 osiąga maksymalne natężenie ok. 1 MA, a potem spada (krzywa
6, Rys. 4.30). Spadek ten jest znacznie większy, niż spadek całkowitego natężenia prądu
w układzie, mierzonego pasem Rogowskiego (krzywa 1, Rys. 4.30). Może to oznaczać,
że część prądu zaczyna płynąć poza obszarem objętym promieniem r = 1.3 cm (położenie
sondy S1). Ponadto, z Rys. 4.30 widać, że w trakcie podchodzenia do osi elektrod układu
czas pomiędzy przyjściem fali uderzeniowej i tłoka magnetycznego w obszar sond S1
(sygnały 4, 8) i S2 (sygnały 7, 3) ulega zmianie.
Ocena średniej prędkości warstwy prądowej przechodzącej przez obszar sond S1 i S2
pokazuje, że w odległości 4 cm od osi układu warstwa ma prędkość vr ≈ 1.8⋅107 cm/s
i osiąga wartość vr ≈ 0.8⋅107 cm/s w odległości 1.3 cm od osi. Mamy do czynienia z hamowaniem warstwy prądowej w miarę zbliżania się do osi układu i kompresją plazmy.

Rys. 4.31. Radialny rozkład liniowej gęstości natężenia prądu, Jp, i optycznego świecenia z warstwy prądowej, Jl, w czasie przejścia warstwy przez obszar sond S1 i S2 z prędkościami
vr ≈ 0.8⋅107 cm/s (S1) i vr ≈ 1.8⋅107 cm/s (S2).
Wyładowanie nr 9373: D2, p0 = 160 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 3.2⋅1010 n/imp.
(KRAUZ ET AL., 2012)

Przy założeniu, że w trakcie przechodzenia warstwy prądowej przez obszar sond, zarówno całkowite natężenie prądu w warstwie, jak i świecenie z warstwy zmienia się niewiele,
można przyjąć, że ich sygnały, dI/dt, będą określone głównie przez prędkość ruchu war-
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stwy prądowej vr i radialny rozkład liniowej gęstości natężenia prądu i świecenia z warstwy. Mając to na względzie, możemy określić ten rozkład ze wzoru J(r) = (dI/dt)/vr,
co pozwala wyznaczyć radialne rozkłady liniowej gęstości natężenia prądu i świecenia
z warstwy prądowej w chwili jej przechodzenia przez obszar sond S1 i S2. Na Rys. 4.31
przedstawiono takie rozkłady dla wyładowania nr 9373, dla którego wyniki pomiarów
z sond magneto-optycznych i pomiarów interferometrycznych pokazano na Rys. 4.30.
Kolejny przykład przedstawiony na Rys. 4.32 pokazuje, że w miarę zbliżania się do osi
układu następuje zmiana struktury warstwy w taki sposób, że szerokość warstwy,
tj. szerokość obszaru fali uderzeniowej oraz szerokość obszaru tłoka magnetycznego maleje przy dojściu warstwy do osi elektrod układu PF. Jednocześnie następuje wzrost liniowej gęstości natężenia prądu. W prezentowanym przykładzie całkowita emisja neutronów z ogniska plazmowego osiągnęła wyższą wartość Yn ≈ 9.4⋅1010 n/imp, mimo takich
samych warunków ciśnienia i napięcia ładowania baterii, jak dla wyładowania nr 9373
(p. Rys. 4.30). W omawianym wyładowaniu (nr 9365) maksymalne natężenie prądu
zmierzonego sondą S1 w chwili t1 = 6440 ns wyniosło 1.4 MA, co stanowiło w przybliżeniu 95% całkowitego natężenia prądu w układzie PF-1000.
Na obrazie interferometrycznym (Rys. 4.32) w chwili t1 jest widoczna ekspansja ogniska
plazmowego, na tle której zaczynają pojawiać się niestabilności ogniska plazmowego.
Prowadzi to do powstania obszaru podwyższonej kompresji plazmy, tzw. przewężki, przy
anodzie układu PF, co jest doskonale widoczne na interferogramie zarejestrowanym
w chwili t2. W tym momencie promień przewężki jest praktycznie równy grubości warstwy naskórkowej, co oznacza, że prąd jest równomiernie rozłożony w obszarze przewężki i można ocenić gęstość natężenia prądu z zależności j(r) = I(r < 1.3 cm)/πr2, co
daje wartość 3 MA/cm2. W następnych chwilach czasu, t3 i t4, natężenie prądu w obszarze
objętym promieniem r = 1.3 cm (położenie S1) gwałtownie spada, przy stosunkowo niewielkiej zmianie całkowitego natężenia prądu mierzonego pasem Rogowskiego.
Podobnie jak w poprzednio przytaczanym wyładowaniu (nr 9373), można określić radialne rozkłady liniowej gęstości natężenia prądu i świecenia z warstwy prądowej w chwili
jej przechodzenia przez obszar sond S1 i S2. Na Rys. 4.33 przedstawiono takie rozkłady
dla wyładowania nr 9365, dla którego wyniki pomiarów z sond magnetooptycznych
i pomiarów interferometrycznych pokazano na Rys. 4.32.
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Rys. 4.32. Wyniki pomiarów z sond S1 i S2, sondy w kolektorze i pasa Rogowskiego
skorelowane z pomiarami interferometrycznymi; 1 – natężenie z pasa Rogowskiego,
2 – pochodna dI/dt z sondy w kolektorze, 3, 4 – natężenie prądu z sond S1 i S2, 5, 6 – sygnały
promieniowania z warstwy prądowej (w zakresie widzialnym) rejestrowane sondami S1 i S2.
Czerwone punkty – momenty czasowe kadrów z interferometru: t1 = 6440 ns, t2 = 6470 ns.
Wyładowanie nr 9365: D2, p0 = 160 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 9.4⋅1010 n/imp.
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov, P. Kubes, M. Scholz, et al., Plasma Phys. Report in print 2014)
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Rys. 4.33. Radialny rozkład liniowej gęstości natężenia prądu, Jp, i optycznego świecenia
z warstwy prądowej, Jl, w czasie przejścia warstwy przez obszar sond S1 i S2 z prędkościami
vr ≈ 0.8⋅107 cm/s (S1) i vr ≈ 1.9⋅107 cm/s (S2).
Wyładowanie nr 9365: D2, p0 = 160 Pa, U0 = 24 kV, W0 = 384 kJ, Yn ≈ 9.4⋅1010 n/imp.
(KRAUZ ET AL., 2012)

Rys. 4.33 pokazuje, że blisko osi elektrod układu szerokość warstwy, tj. szerokość obszaru fali uderzeniowej oraz szerokość obszaru tłoka magnetycznego, zmniejsza się przy
jednoczesnym wzroście liniowej gęstości natężenia prądu. Porównując wartości liniowej
gęstości natężenia prądu dla dwóch przedstawionych wyładowań (Rys. 4.31 i 4.33) widać, że całkowita emisja neutronów rośnie ze wzrostem liniowej gęstości natężenia prądu
mierzonego blisko osi elektrod.

Pomiary sondami magnetycznymi w pobliżu osi układu – prawo skalowania
Pomiary wykonane sondami w pobliżu osi układu dają podstawy do ponownej weryfikacji prawa skalowania wiążącego całkowitą emisję neutronów z natężeniem prądu, ale dla
prądów rzeczywiście płynących w pobliżu ogniska plazmowego w chwili jego maksymalnej kompresji.
Zestawienie zależności Yn od natężenia prądu Ip zmierzonego sondą S2 (r = 4.0 cm)
i sondą S1 umieszczoną w pobliżu ogniska plazmowego (r = 1.3 cm), w momencie minimum pochodnej natężenia prądu, dI/dt, związanego z maksymalną kompresją plazmy,
przedstawiono na Rys. 4.34. Zaznaczone linią przerywaną krzywe odpowiadają zależności Yn = k⋅Ip4, gdzie k przyjmuje wartości 1.5, 2.0, 3.0. Wynik potwierdza prawo skalowania Yn ~ I4, ale dla natężeń prądów płynących przez ognisko plazmowe. Dla porównania
na Rys. 4.35 przedstawiono zależność Yn od natężenia całkowitego prądu płynącego
w układzie PF w chwili minimum dI/dt, związanego z maksymalną kompresją plazmy.

105

Marek Scholz

Rys. 4.34. Zależność całkowitej
emisji neutronów Yn od natężenia
prądu w ognisku plazmowym (Ip).
Czerwoną gwiazdką oznaczono
wartości natężenia prądu zmierzone
sondą S1 (r = 1.3 cm), a czarną
kropką wartości natężenia prądu
zmierzone sondą S2 (r = 4.0 cm).
Linie przerywane: funkcja
Yn = k⋅Ip4 dla k = 1.5, 2.0, 3.0
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov,
P. Kubes, M. Scholz, et al., Plasma
Phys. Report in print 2014)

Rys. 4.35. Zależność całkowitej
emisji neutronów Yn od natężenia całkowitego prądu zmierzonego pasem Rogowskiego (szare
romby) oraz sondą magnetyczną
w kolektorze układu PF-1000
(czarne trójkąty).
Linie przerywane, jak na
Rys. 4.34.
(Wg S. Kraus, K. Mitrofanov,
P. Kubes, M. Scholz, et al.,
Plasma Phys. Report in print
2014)

Wyniki pomiarów przedstawione na Rys. 4.35 nie pokazują charakterystycznej zależności
prawa skalowania Yn ~ I4, co świadczy o roli bocznikowania prądu w układzie.
Bezpośredni pomiar prądu w okolicy ogniska plazmowego PF-1000 sondą S1 położoną
1.3 cm od osi elektrod został wykonany na PF-1000 po raz pierwszy w historii tych układów i wyraźnie pokazuje, że prawo skalowania wiążące całkowitą emisję neutronów
z natężeniem prądu w czwartej potędze jest spełnione wtedy, gdy odniesiemy je do prądu
płynącego w ognisku plazmowym.
Potwierdza to opartą o zależność Benetta hipotezę, że wydajność reakcji syntezy jądrowej
(D,D) w ognisku PF jest spowodowana ruchami termicznymi jonów plazmy, czyli reakcja
ma charakter termojądrowy. Z drugiej strony, wyniki pomiarów energii neutronów sondami scyntylacyjnymi na długich bazach pokazują istnienie przesunięcia dopplerowskie-
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go energii impulsów neutronowych mierzonych przez sondy ustawione wzdłuż osi elektrod układu PF-1000 po kątem 0° i 180o (w stosunku do anody), (Rozdział 3, Rys. 3.4).
Wskazuje to na ruch środka masy reagujących deuteronów, który można interpretować
jako skierowany wzdłuż osi elektrod ruch ogniska plazmowego, w którym zachodzą reakcje termojądrowe zgodnie z modelem „poruszającego się tygla”.
Inna interpretacja tego zjawiska opiera się na założeniu, że rozwój niestabilności MHD
i dyssypacja energii pola magnetycznego prowadzi do akceleracji grupy deuteronów, które reagują z jonami w ognisku plazmowym. Ten charakter reakcji syntezy jądrowej
w ognisku PF opisywano modelem GPM, przytoczonym w Rozdziale 3, lub tzw. modelem diodowym opisanym w pracach (SCHOLZ ET AL., 2002; GRIBKOV AND SCHOLZ, 2007)
Każdy ze wspomnianych modeli podlegał weryfikacji eksperymentalnej. W modelu „poruszającego się tygla” powinniśmy zaobserwować szybką kamerą widzialną lub rentgenowską, bądź za pomocą interferometrii, poruszającą się z dużą prędkością wzdłuż osi
elektrod PF pewną objętość plazmy. Średnia prędkość tego „tygla” plazmowego obliczona na podstawie zmierzonego przesunięcia dopplerowskiego energii emitowanych neutronów powinna wynieść ok. 108 cm/s. Z kolei twarde promieniowanie X (Eν > 100 keV)
towarzyszące emisji neutronów świadczy o obecności nadtermicznych elektronów, którym powinny towarzyszyć wysoko energetyczne jony w przypadku złamania quasineutralności plazmy w ognisku. Obecność takich elektronów wskazuje na słuszność modelu GPM bądź modelu diodowego.

Pomiary wiązki nadtermicznych elektronów
Potwierdzeniem obecności nadtermicznych elektronów w ognisku PF-1000 są wyniki
pomiarów wykonane za pomocą spektrometru elektronów (p. Rys. 4.22) (SCHOLZ ET AL.,
1999; KOWALSKI ET AL., 2011) oraz spektrometru rentgenowskiego (Rys. 4.21) (ABDALLAH
ET AL., 1999; ZAJĄC ET AL., 2010).
Na Rys. 4.36 przedstawiono densytogramy otrzymane za pomocą spektrometru elektronów dla wyładowania nr 8361 w PF-1000. Na podstawie tych densytogramów odtworzono integralne w czasie widmo elektronów. Widzimy, że emitowane z PF-1000 elektrony
mają rozkład energii w granicach od 80 do ok. 400 keV. Maksimum tego rozkładu przypada dla energii elektronów ok. 160 keV. Jeśli procesy akceleracyjne są wywołane taką
samą różnica potencjałów, co ma miejsce w wirtualnej diodzie plazmowej, to deuterony
powinny mieć bardzo podobny rozkład energii.
Jak duża jest grupa nadtermicznych elektronów w stosunku do całkowitej ilości elektronów w ognisku plazmowym określono analizując widma helo-podobnego argonu rejestrowane spektrometrem rentgenowskim w wyładowaniach, w których gazem roboczym
była mieszanina argonu i deuteru. Na Rys. 4.37 przedstawiono przykładowe obrazy ogniska plazmowego z szybkiej kamery rentgenowskiej (Rys. 4.16), zarejestrowany spektrogram oraz otrzymane na jego podstawie cztery widma odpowiadające emisji miękkiego
promieniowania X, z czterech różnych obszarów ogniska plazmowego.
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Rys, 4.36. Densytogramy
ze spektrometru elektronowego ustawionego w kierunku
z w odległości 74 cm poza
płaszczyzną anody oraz
otrzymany na ich podstawie
rozkład energetyczny elektronów emitowanych z ogniska
plazmowego. Lokalne minima
odpowiadają pozycji włókien
wolframowych wyznaczających przedział energii
w spektrometrze.
Wyładowanie nr 8361:
Yn ≈ 2.5⋅1011 n/imp.
(KOWALSKI ET AL., 2011)

Rys.4.37. a) Spektrogram rentgenowski promieniowania kontinuum oraz charakterystycznych
linii argonu i miedzi (lewa strona) z PF-1000, kadry zarejestrowane szybką kamerą rentgenowską
dla dwóch wybranych czasów z dwoma filtrami – 10 µm Be i 3 µm Al. b) Wysokorozdzielcze
widma rentgenowskie promieniowania emitowanego z różnych obszarów ogniska plazmowego
w funkcji kąta Bragga (1 – oznacza obszar najbliższy anody). (ZAJĄC ET AL., 2010)
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Otrzymane eksperymentalnie widmo porównano z widmem obliczonym za pomocą kodu
FLYCHK (CHUNG ET AL., 2005) opartym na modelu radiacyjno-zderzeniowej nielokalnej
równowagi termodynamicznej. W tym kodzie uwzględnia się dwie temperatury elektronowe, z których wyższa odpowiada nadtermicznej wiązce elektronów modyfikującej
strukturę widma rentgenowskiego. Wiązka elektronów jest określana poprzez energię
oraz stosunek liczby elektronów w wiązce do całkowitej liczby elektronów w ognisku
plazmowym, f. Dokładne określenie wielkości stosunku f jest trudne ze względu na jego
zmienność w czasie. Mimo to, eksperymentalne dane związane z dużą szerokością linii
widmowej Cu Kα i względnie płaską charakterystyką promieniowania ciągłego obserwowaną w obszarze średnich kątów Braga sugerują, że wartość f w przypadku PF-1000 jest
bardzo duża i wynosi ok.10-3 ÷ 10-2, podobnie, jak to pokazano w pracy (ABDALLAH ET
AL., 1999).

Rys. 4.38. Porównanie eksperymentalnych widm rentgenowskich z obszaru 1 i 2 ogniska plazmowego z widmem obliczonym z modelu FLYCHK (Te = 320 eV, ne = 1019 cm-3, f = 5⋅10-3).
(ZAJĄC ET AL., 2010)

Na Rys. 4.38 przedstawiono, dla porównania, eksperymentalnie otrzymane widma
w pierwszym i drugim obszarze ogniska (p. Rys. 4.37) oraz widmo policzone wg modelu
FLYCHK przy założeniu, że temperatura elektronowa plazmy wynosi Te ≈ 320 eV, koncentracja ne ≈ 1019 cm-3 (na co wskazują dane z interferometrii), a f ≈ 5⋅10-3. Zaprezentowane widma energii nadtermicznych elektronów i widm rentgenowskich są scałkowane
w czasie.
Dodatkowo, z analizy przedstawionych widm rentgenowskich można stwierdzić, że temperatura elektronowa w ognisku plazmowym jest większa dla obszarów bardziej odległych od płaszczyzny anody i w najdalszym obszarze (p. Rys. 4.37a) może osiągnąć wartość ok. 700 eV. (ZAJĄC ET AL., 2010)
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Pomiary korelacji w czasie emisji neutronów, wiązki elektronów i twardego promieniowania X
Powiązanie obecności nadtermicznych elektronów z emisją neutronów wymaga pokazania, że emisja neutronów jest skorelowana w czasie z emisją wiązki elektronów oraz
twardym promieniowaniem rentgenowskim. Dodatkowo, powiązanie momentu emisji
neutronów z dynamiką i rozkładem gęstości plazmy lub świecenia plazmy w ognisku PF
może dać odpowiedź, czy ostatecznie powinniśmy odrzucić model „poruszającego się
tygla” na rzecz modelu diodowego uzupełnionego w pewnym zakresie o model GPM.
Na Rys. 4.39 przedstawiono typowy zestaw sygnałów zarejestrowanych za pomocą różnych diagnostyk, ilustrujący korelację emisji różnego rodzaju promieniowania z ogniska
plazmowego.

Rys.4.39. Zbiór sygnałów zarejestrowanych za pomocą różnych diagnostyk ilustrujący korelację
emisji różnego rodzaju promieniowania z ogniska plazmowego; 1 – twarde promieniowanie X
(8 ÷ 30 keV); 2 – miękkie promieniowanie X (3 ÷ 8 keV); 3 – miękkie promieniowanie X
wg PIN-diody (0.8 ÷ 4 keV); 4 – nadtermiczne elektrony wg detektora Czerenkowa; 5 – pochodna
prądu z sondy umieszczonej w kolektorze; 6 – twarde promieniowanie X (ponad 80 keV) i sygnał
neutronowy otrzymane z sondy scyntylacyjnej umieszczonej pod kątem 90º do osi elektrod.
Wyładowanie nr 3121: D2, p0 = 465 Pa, U0 = 35 kV, W0 = 825 kJ, Yn ≈ 3.4⋅1011 n/imp.
(SCHOLZ ET AL., 2004)
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We wszystkich sygnałach, za wyjątkiem neutronów, uwzględniono opóźnienia związane
z czasem dolotu promieniowania do detektora, czasem opóźnień aparaturowych, czasem
rozprzestrzeniania się sygnału w kablach o różnej długości, itp. W przypadku sygnału
z sond scyntylacyjnych sygnał przesunięto w czasie, po uwzględnieniu opóźnień aparaturowych tylko o czas dolotu twardego promieniowania X rejestrowanego razem z impulsem neutronowym.
Skorelowane w czasie sygnały zebrane na Rys. 4.39, otrzymane z różnych diagnostyk
w tym samym wyładowaniu, pozwalają na ustalenie sekwencji zjawisk, które zachodzą
w ognisku plazmowym i na powiązanie ich z przebiegiem reakcji syntezy (D,D).
Z przedstawionego zbioru sygnałów wynika, że pierwszy impuls neutronów pojawia się
323 ns po maksimum impulsu miękkiego promieniowania X, co jest związane z czasem
dolotu neutronów o energii 2.45 MeV z ogniska plazmowego do sondy scyntylacyjnej.
Oznacza to, że pierwszy impuls neutronowy odpowiada maksymalnej kompresji plazmy
w ognisku plazmowym. Natomiast drugi impuls neutronowy jest skorelowany z impulsami twardego promieniowania X i elektronów. Twarde promieniowanie X w zakresie
energii 8 ÷ 30 keV (krzywa 1), generowane przez elektrony ucieczki, odzwierciedla
pierwszy impuls elektronowy z detektora Czerenkowa (krzywa 4). Pozostałe impulsy
z tego detektora odpowiadają twardemu promieniowaniu X (ponad 80 keV) zarejestrowanemu również przez sondę neutronową (krzywa 6), a co za tym idzie, są skorelowane
z emisją neutronów z ogniska plazmowego.
Podobnie można zestawić w funkcji czasu, po uwzględnieniu wszystkich opóźnień, ewolucję ogniska plazmowego zarejestrowaną za pomocą interferometru Macha-Zhendera
z impulsem neutronowym zmierzonym sondą scyntylacyjną. Rys. 4.40 przedstawia
uchwycone dla poszczególnych chwil czasowych rozkłady koncentracji elektronowej
w ognisku PF-1000 oraz sygnały neutronowe z zaznaczonymi czerwoną linią momentami
rejestracji danego kadru. Widzimy, że zasadnicza emisja neutronów z ogniska występuje
w fazie ekspansji plazmy ogniska, w chwili, kiedy powstaje przewężenie związane
z niestabilnością m = 0.
Podobnie jak na Rys. 4.32 przedstawiającym obraz interferometryczny, tutaj ze zrekonstruowanego na podstawie interferogramu rozkładu koncentracji elektronowej jest widoczna ekspansja ogniska plazmowego, na tle której zaczynają pojawiać się niestabilności ogniska plazmowego. Prowadzi to do powstania obszaru podwyższonej kompresji
plazmy, tzw. przewężki. W tym momencie promień przewężki jest praktycznie równy
grubości warstwy naskórkowej, co oznacza, że prąd jest równomiernie rozłożony w obszarze przewężki. W następnej chwili czasu koncentracja elektronowa w przewężce gwałtownie spada, przy stosunkowo niewielkiej zmianie całkowitego natężenia prądu w układzie, mierzonego pasem Rogowskiego. Na tej podstawie można domniemywać, że z powodu braku nośników (elektronów) w tym obszarze ogniska plazmowego uruchamiany
jest mechanizm diodowy, czyli prąd przewodnictwa zostaje zastąpiony prądem akcelerowanych w diodzie wiązek, najpierw elektronów a potem jonów.
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Rys.4.40. Rozkłady koncentracji elektronowej zrekonstruowane na podstawie interferogramów
zarejestrowanych w różnych chwilach czasu: 120, 160 i 220 ns, po osiągnięciu minimum pochodnej prądu, dI/dt, zarejestrowanej sondą w kolektorze PF-1000 (górny rysunek). Impulsy neutronowe zarejestrowane sondą scyntylacyjną umieszczoną prostopadle do osi elektrod, w odl. 3 m.
(dolny rysunek). Czerwona pionowa linia na dolnych rysunkach odpowiada momentowi rejestracji górnego interferogramu.
Wyładowanie nr 8406: D2, p0 = 240 Pa, U0 = 24 kV, Yn ≈ 9.0⋅1010 n/imp. (SCHOLZ ET AL., 2011)

Przedstawiony w tym rozdziale przegląd eksperymentów oraz ich wyniki miały na celu
zrozumienie dwóch podstawowych zagadnień związanych z syntezą termojądrową
w ognisku plazmowym PF-1000, a mianowicie:
− Dlaczego następuje załamania prawa skalowania Yn ~ I4 ?
− Jakie zjawiska fizyczne obserwowane w ognisku plazmowym mają wpływ na wydajność zachodzących w nich reakcji jądrowych ?
Pomiary natężenia prądu w ognisku za pomocą sond magnetycznych absolutnie wykalibrowanych pokazały wyraźnie, jaka była przyczyna odstępstwa od prawa skalowania
i udowodniły, że obowiązuje ono nadal, jeśli tylko całkowity prąd w układzie PF płynie
w ognisku plazmowym. Wykazano również, że temperatura plazmy nie ma tak wielkiego
wpływu na sam przebieg i charakter reakcji syntezy jądrowej (D,D) w PF, abyśmy mogli
mówić o termojądrowym charakterze tej reakcji. Mimo to, analiza warunków, w jakich
zachodzą reakcje jądrowe (D,D), daje możliwość opisania zjawisk fizycznych, które mogą odpowiadać za zależność Yn ~ I4.
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5. Charakter reakcji syntezy w układzie PF - podsumowanie
W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy wyniki pomiarów podstawowych parametrów
ogniska plazmowego i ich ewolucję podczas emisji neutronowej. Nasze rozważania na
temat przebiegu procesu syntezy jądrowej w plazmie deuterowej wytworzonej w układzie
PF-1000 zaczniemy od oceny możliwości wyjaśnienia całkowitej emisji neutronowej na
podstawie założenia o termojądrowym charakterze tej emisji. Z danych eksperymentalnych wynika, że pierwszy impuls neutronowy jest emitowany w momencie, kiedy warstwa prądowa poruszająca się z prędkością rzędu 107 cm/s dochodzi do osi elektrod formując ognisko plazmowe. Prawidłowo sformowane ognisko ma w przybliżeniu kształt
walca o wysokości ok. 6  8 cm i średnicy rzędu 1 cm. Maksymalna koncentracja cząstek
plazmy na osi ogniska, jak pokazują dane interferometryczne, wynosi ok. 1019 deuteronów w cm3, a czas życia tej spokojnej fazy wynosi ok. 120 ns.
Temperatura jonowa w ognisku jest wynikiem, z jednej strony, grzania jonów na froncie
fali uderzeniowej poruszającej się z prędkością vr ~ 107 cm/s, a z drugiej strony, wynikiem adiabatycznego dogrzania plazmy, zgodnie ze wzorem 𝑇1 𝑇0 = 𝑛1 𝑛0 𝛾−1 ,
gdzie T0 temperatura jonów nagrzanych na froncie fali uderzeniowej, n0 – gęstość początkowa deuteru związana z ciśnieniem deuteru wypełniającym komorę próżniową,  dla
deuteru jest równe 5/3. Biorąc pod uwagę, że dla ciśnienia deuteru w komorze próżniowej
p0 = 240 Pa, n0 wyniesie ok. 1017 cząstek w cm3, to wielkość kompresji będzie rzędu 100,
a T1  21.5 T0. Jeśli prędkość fali uderzeniowej w momencie dochodzenia do osi jest rzędu 107 cm/s, to jon deuteru na froncie fali uderzeniowej nabywa cieplnej energii T0 rzędu
40 eV. Tak więc, w momencie emisji pierwszego impulsu neutronowego w ognisku plazmowym mamy: koncentrację na poziomie ni  1019 cm-3, temperaturę Ti  0.86 keV,
promień ogniska rp  0.5 cm, długość ogniska lp  8 cm. Ta spokojna faza stagnacji trwa
ok.   100 ns. Jeśli przyjmiemy, że emisja w pierwszym impulsie neutronowym ma charakter termojądrowy, to korzystając ze wzoru:
𝑌𝑛 =

2
𝑛𝐷

4

𝜎𝑣

2
𝐷𝐷 𝜋𝑟𝑝 𝑙𝑝 𝜏

,

(5.1)

otrzymamy dla wymienionych parametrów ogniska wartość emisji na poziomie
Yn  2109 n/impuls. Ta oszacowana wartość całkowitej emisji jest około 50  100 razy
mniejsza od wartości zmierzonej, wynoszącej ok. 1011 n/impuls, co zgadza się w przybliżeniu z danymi otrzymanymi z sond scyntylacyjnych, gdzie pierwszy impuls jest
ok. 20  80 razy mniejszy niż drugi.
Zasadniczy impuls neutronowy pojawia się ok. 160 ns po sformowaniu się ogniska plazmowego, a jego maksimum występuje w fazie ekspansji plazmy i powstania przewężenia związanego z pojawieniem się niestabilności m = 0 (Rozdział 4, Rys. 4.40).
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Założymy jak poprzednio, że w przypadku drugiego impulsu mamy do czynienia również
z termojądrowym charakterem emisji. Tutaj emisja może zachodzić z przewężenia lub
pozostałej części ogniska plazmowego. Wpływa to oczywiście na wielkości, które muszą
być podstawione do wzoru (5.1). Jeśli neutrony są emitowane z plazmy przewężenia, to
koncentracja deuteronów jest ok. 51018 cm-3, a jego promień i długość określona na podstawie interferogramów wynosi: rp  0.4 cm i lp  2 cm (p. np. Rozdział 4, Rys. 4.40).
Jeśli natomiast emisja następuje z pozostałej części plazmy ogniska, to jego rozmiary
i koncentracja deuteronów wyniosą odpowiednio: rp  2 cm, lp  4 cm, a koncentracja
jonów wyniesie ok. 1018 cm-3. Dla tych parametrów plazmy niezależnie od obszaru emisji
neutronowej, aby ze wzoru (5.1) otrzymać eksperymentalnie zmierzoną wielkość emisji
na poziomie 1011 n/imp, należałoby założyć, że w tym czasie temperatura jonowa wzrosła
i utrzymywała się na poziomie Ti  4 keV.
Temperatura jonowa plazmy jest najbardziej dyskusyjnym parametrem i w eksperymentach na PF-1000 nie była mierzona. Zresztą, wyniki jej pomiarów na innych układach PF
były wątpliwe i niezbyt pewne. Dlatego, należy sprawdzić, czy określona z szybkości
reakcji, na podstawie wzoru (5.1)  dla zmierzonych w eksperymencie koncentracji plazmy i emisji neutronowej w drugim impulsie  temperatura jonowa Ti  4 keV, ma prawidłową wartość. Można to uczynić szacując, np. średnią drogę swobodną na zderzenie
jon – jon w ognisku plazmowym wyrażoną wzorem:
𝑙𝑖𝑖 = 3 ∙ 1018

𝑇𝑖2

,

𝑛𝑖

(5.2)

gdzie lii wyrażone jest w [cm], Ti w [keV], a ni w [cm-3].
W przypadku parametrów plazmy ogniska w trakcie emisji pierwszego impulsu neutronowego lii jest rzędu 0.2 cm, co oznacza, że średnia droga swobodna jonów jest mniejsza
niż rozmiary ogniska plazmowego. Podobnie można wyznaczyć średnią drogę swobodną
jonów w trakcie drugiego impulsu, przyjmując temperaturę jonów na poziomie 4 keV,
a koncentrację plazmy 31018 cm-3, otrzymując wartość rzędu kilkunastu centymetrów.
W tym przypadku wartość drogi swobodnej jonów znacznie przekracza rozmiary ogniska
i plazma w ognisku staje się bezzdarzeniowa ze względu na drogę przebiegu jonów.
Podobnie, wykorzystując klasyczną formułę dla efektywnego czasu pomiędzy zderzeniami jonów:
𝑇

3 2

𝜏𝑖𝑖 = 2.95 ∙ 107 𝑛𝑖

𝑝𝑙 𝜆

,

(5.3)

gdzie npl = ni = ne jest koncentracją plazmy w [cm-3], Ti – temperaturą jonów wyrażoną
w [eV], a  – logarytmem kulombowskim,
można obliczyć ten czas w trakcie maksymalnej kompresji i stacjonarnej fazy ogniska
plazmowego (faza stagnacji) podczas emisji pierwszego impulsu neutronów jak i w trakcie ekspansji plazmy i powstania przewężenia podczas rozwoju niestabilności m = 0.

114

5. Charakter reakcji syntezy w układzie PF - podsumowanie

W fazie stagnacji, dla koncentracji plazmy rzędu 1019 cm-3 i temperatury jonowej
ok. 0.86 keV, czas zderzeń jon – jon wynosi ok. 7 ns, a zatem jest znacznie krótszy od
czasu życia tej fazy (ok. 100 ns). Potwierdza to, że w tej fazie składowa jonowa osiąga
równowagę termiczną. Temperatura elektronowa plazmy w ognisku oszacowana na podstawie zmierzonego widma rentgenowskiego, helo-podobnego argonu (p. Rozdział 4) jest
mniejsza od temperatury jonowej, gdyż to jony są głównie grzane, najpierw w fali uderzeniowej, a potem w wyniku adiabatycznej kompresji. Czas osiągnięcia równowagi termicznej pomiędzy elektronami i jonami, w porównaniu do czasu dla jonów, powinien być
(mi/me)1/2  60 razy dłuższy. To oznacza, że także w fazie pierwszej kompresji i następnie
stagnacji elektrony nie osiągają temperatury jonów.
W przypadku drugiego impulsu neutronowego i parametrów ogniska w trakcie jego trwania, opierając się na oszacowanej na podstawie wzoru (5.1) wartości temperatury jonowej, można ze wzoru (5.3) wyznaczyć efektywny czas zderzeń jon – jon rzędu 0.25 s, co
przekracza maksymalny czas życia ogniska plazmowego.
Podsumowując, można stwierdzić, że emisja pierwszego impulsu może mieć charakter
termojądrowy, realizowany w wyniku grzania jonów falą uderzeniową i adiabatyczną
kompresją plazmy. Natomiast, jak wynika z analizy charakterystycznych czasów zderzeń,
emisja drugiego impulsu neutronowego nie ma charakteru termojądrowego, a plazma
podczas trwania tej emisji nie jest w równowadze termicznej. Wyjaśnienie charakteru tej
emisji wymaga innego spojrzenia na charakter reakcji syntezy w ognisku plazmowym
oraz analizy danych eksperymentalnych pod kątem zjawisk związanych z akceleracją
jonów do energii rzędu kilkudziesięciu, a nawet stu kilkudziesięciu kiloelektronowoltów.
Zobaczmy więc, jakie zjawiska związane z ewolucją ogniska plazmowego i przepływem
prądu, zachodzą tuż przed i w trakcie emisji drugiego impulsu neutronowego.
Dane eksperymentalne przedstawione w poprzednim rozdziale pokazują, że emisji drugiego impulsu neutronowego towarzyszy ekspansja ogniska plazmowego, w trakcie której
rozwija się niestabilność m = 0. W wyniku tego, w pobliżu anody PF-1000 pojawia się
obszar przewężenia o podwyższonej kompresji plazmy, co jest widoczne na interferogramie zarejestrowanym w chwili t2 (Rozdział 4, Rys. 4.32). W tym momencie promień
przewężenia jest praktycznie równy grubości warstwy naskórkowej, co oznacza, że prąd
jest w nim równomiernie rozłożony. W następnych chwilach czasu natężenie prądu
w obszarze objętym promieniem r = 1.3 cm (położenie S1) gwałtownie spada, przy stosunkowo niewielkiej zmianie całkowitego natężenia prądu w układzie, mierzonego pasem
Rogowskiego. W obszarze przewężenia gwałtownie spada również koncentracja plazmy,
osiągając poziom otaczającego tła. W tym czasie drugi impuls neutronowy osiąga maksimum. Zanik prądu przewodnictwa w ognisku plazmowym, któremu towarzyszy spadek
koncentracji plazmy w obszarze przy anodzie w pobliżu osi elektrod, przy jednoczesnej
niewielkiej zmianie całkowitego natężenia prądu płynącego w układzie pokazują, że
przepływ prądu w ognisku zmienia charakter. Dodatkowo, w tym czasie obserwuje się
skok napięcia przewyższający napięcie ładowania baterii kondensatorów rejestrowany
w układzie PF pojemnościową sondą napięciową. Może to oznaczać, że w ognisku pla-
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zmowym powstaje obszar, gdzie są generowane i akcelerowane strumienie elektronów
i jonów, to znaczy powstaje bipolarna dioda plazmowa. W tej diodzie generowany jest
prąd, najpierw wiązki elektronów, Ie, a następnie po zatrzymaniu elektronów w polu magnetycznym, prąd ten jest podtrzymywany prądem wiązki jonów, w tym przypadku deuteronów, IwD, o energiach znacznie wyższych niż średnia energia termiczna deuteronów
w ognisku plazmowym. Zatem, w takiej izolowanej magnetycznie diodzie plazmowej,
wiązce elektronów oddziałującej z płaszczyzną anody towarzyszy emisja twardego promieniowania X, a po namagnesowaniu elektronów, pojawia się wiązka deuteronów przenikająca plazmę ogniska. Spróbujemy wykazać, że wytworzona w diodzie wiązka deuteronów, oddziałując z plazmą ogniska jak z tarczą, może być odpowiedzialna za drugi
impuls neutronowy w Plasma-Focus.
W tym celu, spróbujemy oszacować wielkość zmierzonej emisji neutronowej. Średnia
droga, jaką przebywa deuteron wiązki o energii EwD przed wytworzeniem neutronu
w wyniku reakcji syntezy z deuteronem tarczy plazmowej, jest równa:
𝐿𝑤𝑓 =

1

,

𝜎 𝐸𝑤𝐷 𝑛 𝑖𝐷

(5.4)

gdzie niD jest koncentracją deuteronów plazmy w ognisku, a (EwD)  przekrojem czynnym na reakcję syntezy danym wzorem (HUBA, 2009):
𝜎 𝐸𝑤𝐷 =

482
−1 2
47.88𝐸𝑤𝐷

𝐸𝑤𝐷 𝑒𝑥𝑝

−1

1.177−3.08∙10 −4 𝐸𝑤𝐷 2 +1

∙ 10−24 [cm2 ],

(5.5)

gdzie EwD wyrażone jest w [keV].
Natomiast, maksymalna droga, jaką może przebyć deuteron wiązki w ognisku w kierunku
osi ogniska, jest równa jego długości l. Zatem, jeden deuteron wiązki jest w stanie wytworzyć w tarczy plazmowej, l/Lwf neutronów w wyniku reakcji syntezy. Liczbę deuteronów w wiązce możemy oszacować na podstawie znajomości prądu deuteronów w wiązce:
𝑁𝐷 = 𝐼𝑤𝐷

Δ𝜏

,

𝑒

(5.6)

gdzie  jest czasem istnienia diody plazmowej, w której zachodzi generacja wiązek,
a e jest ładunkiem elementarnym.
Stąd, całkowita emisja neutronów w drugim impulsie wyniesie:
𝑌𝑛 =

Δ𝜏
𝑒

𝐼𝑤𝐷 𝐿

𝑙
𝑤𝑓

.

(5.7)

Zamiana strumienia elektronów strumieniem deuteronów zachodzi jednocześnie z procesem uwięzienia elektronów w polu magnetycznym w obszarze diody i staje się możliwa,
jeśli promień cyklotronowy deuteronów, rcD, przyspieszonych w diodzie, jest większy od
odległości pomiędzy wirtualną anodą i katodą diody (rcD > d). W ten sposób, najpierw
prąd wiązki elektronów, a potem prąd wiązki deuteronów zastępuje prąd przewodnictwa
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płynący w ognisku plazmowym, w momencie gdy promień przewężenia przy anodzie
(Rozdział 4, Rys. 4.32) osiągnie grubość warstwy naskórkowej.
Promień cyklotronowy przyśpieszonych deuteronów można wyrazić następującą zależnością:
𝑟𝑐𝐷[𝑐𝑚 ] =

𝐸𝑤𝐷 𝑚 𝐷 𝑐 2 𝑟𝑝
2

𝑒𝐼𝑝

=

𝑚 𝐷 𝑈 𝑐 2 𝑟𝑝
2𝑒

𝐼𝑝

= 13,7

𝑟 𝑝 [𝑐𝑚 ] 𝑈[𝑘𝑉 ]
𝐼𝑝 [𝑀𝐴 ]

,

(5.8)

gdzie rp – promień ogniska plazmowego w momencie maksymalnej kompresji, Ip – natężenie prądu w ognisku, c, mD i e – odpowiednio, prędkość światła, masa deuteronu oraz
ładunek elementarny. Przyjęto, że energia deuteronu w wiązce wynosi EwD = eU, gdzie
U – maksymalna wartość amplitudy napięcia zmierzona sondą pojemnościową
(p. np. Rozdział 2, Rys. 2.3).
Dla eksperymentów na PF-1000, z emisją neutronów na poziomie Yn  1011 n/imp, mamy
zwykle rp  0.4 cm, U  50 kV i Ip  1.4 MA. Stąd wynika, że promień cyklotronowy
deuteronów w wiązce wynosi rcD  27.7 cm, co jest wartością znacznie większą nie tylko
od odległości d, która jest zwykle bliska średnicy ogniska, ale w ogóle od rozmiarów
ogniska plazmowego.
Ponieważ, warunek rcD > d jest spełniony dla charakterystycznych wartości występujących w eksperymentach na PF-1000, to możemy przyjąć, że IwD jest w stanie zastąpić
prąd przewodnictwa Ip. Można więc, korzystając ze wzoru (5.7) oszacować wartość emisji neutronów. Przyjmijmy na podstawie pomiarów interferometrycznych, że w momencie drugiego impulsu neutronów koncentracja deuteronów w ognisku wynosi
nD  1018 cm-3, a długość ogniska l  8 cm i tak jak poprzednio, dla eksperymentów na
PF-1000 z emisją neutronów na poziomie 1011 n/imp, że Ip = IwD  1.4 MA,
a EwD = eU  50 keV. Czas  można przyjąć szacując czas trwania emisji drugiego impulsu neutronów na poziomie ok. 80 ns. Dla energii deuteronów EwD  50 keV przekrój
czynny na reakcję syntezy wyrażony wzorem (5.5) wynosi (EwD)  4.7110-3 barn, a stąd
Lwf  4.24107 cm. Podstawiając powyższe wartości do wzoru (5.7) otrzymamy:
8∙10 −8

8

𝑌𝑛 ≅ 1.60∙10 −19 1.4 ∙ 106 4.24∙10 7 ≅ 1.32 ∙ 1011

.

(5.9)

Oszacowana wartość emisji w drugim impulsie neutronowym na podstawie przyjętego
modelu diodowego zgadza się z wartościami eksperymentalnymi, co do rzędu wielkości.
Oznacza to, że zastosowany w pracy (SCHOLZ ET AL., 2002) model diody bipolarnej
do szacowania emisji strumienia deuteronów z ogniska, który następnie został rozwinięty
w pracy (GRIBKOV AND SCHOLZ, 2007) wydaje się prawomocny do wyjaśnienia wielkości
podstawowej emisji neutronowej z ogniska układu PF, a co za tym idzie charakteru tej
emisji.
Przedstawione wyniki, skłoniły nas do rozpatrzenia hipotezy o roli nietermicznej składowej jonów deuteru, które oddziałując z ogniskiem plazmowym jak z tarczą powodują
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wysoką emisję neutronów świadczącą o dużej wydajności reakcji syntezy jądrowej
w plazmie. Te nadtermiczne jony pojawiają się w momencie spadku natężenia prądu
przewodnictwa płynącego w ognisku (p. Rozdział 4, Rys. 4.32), co jest związane z ewolucją samego ogniska plazmowego, czyli pojawieniem się przewężenia przy anodzie
układu PF. Zgodnie z wynikami eksperymentalnymi widać, że zjawisko spadku natężenia
prądu przewodnictwa w ognisku jest czasowo powiązane z pojawieniem się drugiego,
podstawowego impulsu neutronów. Analiza zjawisk towarzyszących spadkowi tego natężenia prądu w ognisku, często nazywanego „zerwaniem prądu", nosi wiele cech charakterystycznych dla modelu diody plazmowej.
Na podstawie tego modelu można pokusić się o wyjaśnienie, jaki charakter ma przebieg
reakcji (D,D) w ognisku PF, a także o określenie prawa skalowania związanego z zależnością emisji neutronów od prądu płynącego w układzie. Aby to uczynić, zastanówmy się
nad rozpływem energii w układzie PF. Znając następujące zmierzone zależności: zmiany
prądu w czasie I(t), napięcie w obszarze kolektora U(t) oraz indukcyjność L(t) można
znaleźć całkowitą energię elektromagnetyczną Wc(t) dostarczaną do układu w trakcie
trwania wyładowania. Zapiszmy równanie bilansu tej energii przy założeniu, że całkowita
energia jest tracona na energię pola magnetycznego zgromadzoną pomiędzy elektrodami,
kolektorem układu PF i poruszającą się warstwą prądową oraz na wykonanie pracy nad
warstwą prądową:
𝑡

𝑊𝑐 𝑡 =
0

1
𝐼 𝜏 𝑈 𝜏 𝑑𝜏 = 𝑊𝑚 𝑡 + 𝑊𝑝𝑙 𝑡 = 𝐿 𝑡 𝐼 2 𝑡 + 𝑊𝑘 𝑡 + 𝑊𝑤𝑒𝑤 𝑡
2

,
(5.10)

gdzie energia tracona na wykonanie pracy nad warstwą prądową jest tracona na energię
kinetyczną warstwy Wk i jej energię wewnętrzną Wwew.
Z przedstawionego bilansu energii widać, że źródłem zasilania wiązki jonów jest energia
zgromadzona w polu magnetycznym, co wynika z reguły Lorenza, mówiącej o tym, że to
pole magnetyczne prądu usiłuje podtrzymać jego przepływ w trakcie zaniku prądu przewodnictwa. Ta energia, proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu płynącego w ognisku, jest przekazywana wiązce deuteronów i w rezultacie spożytkowana na produkcję
neutronów w wyniku procesu syntezy jąder deuteru.
Drugim czynnikiem, który ma swój udział w emisji neutronów z ogniska jest koncentracja deuteronów w tarczy plazmowej, z którą oddziałuje wiązka. Tutaj podobnie, koncentracja deuteronów plazmy w ognisku podczas zgarniania gazu, a potem utrzymania jej
w ognisku zależy od kwadratu natężenia prądu i jak wynika z relacji (5.4 i 5.7) ma bezpośredni wpływ na wielkość emisji neutronów.
Tak, więc możemy stwierdzić, że w procesie syntezy deuterowej w ognisku plazmowym
to wiązka jonów, która czerpie energię z pola magnetycznego proporcjonalnego do I2,
oddziałuje z tarczą plazmową, której koncentracja deuteronów jest także funkcją I2.
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Stąd prosty wniosek, że podobnie jak w przypadku, kiedy mielibyśmy do czynienia
z termojądrowym charakterem emisji neutronowej mamy tutaj skalowanie tej emisji
w czwartej potędze natężenia prądu, Yn ~ I4.
Z oddziaływaniem wiązka  tarcza plazmowa mamy do czynienia w niektórych układach
typu tokamak, w których wiązka neutralnych atomów deuteru (lub trytu) o energiach rzędu 100 keV jest wstrzeliwana do plazmy wytwarzanej w tokamaku. Jednak, ze względu
na długi czas utrzymania plazmy w takich urządzeniach, wstrzeliwane atomy deuteru po
rezonansowej wymianie ładunkowej z jonami plazmy, mogą nie tylko wchodzić w reakcje syntezy jądrowej, ale również na skutek zderzeń kulombowskich przekazywać swoją
energię elektronom plazmy, a te  jonom. W tym przypadku mamy do czynienia z procesem grzania plazmy do temperatury, w której intensywnie zachodzą reakcje termojądrowe.
Zobaczmy, na ile proces grzania tarczy plazmowej wiązką deuteronów może mieć wpływ
na emisję neutronów z układu PF. Jak wiadomo, deuteron wiązki o energii EwD takiej, że
spełniony jest warunek:
𝑚 𝑒 𝐸𝑤𝐷
𝑚 𝐷 𝑇𝑒

≪1 ,

(5.11)

gdzie me, mD,  odpowiednio masa elektronu i deuteronu, Te – temperatura elektronowa
wyrażona w [eV],
podlega hamowaniu i traci swoją energię, głównie w wyniku zderzeń z elektronami tarczy plazmowej. Czas hamowania deuteronów w wyniku tych zderzeń jest dany wzorem:
𝜏𝑠𝑖

𝑒

3 2

𝜇 𝑇𝑒

= 6.25 ∙ 108 𝑛

𝑒𝑍

2𝜆

,

𝑖𝑒

(5.12)

gdzie ne – koncentracja elektronów w [cm-3], Te – temperatura w [eV], Z – ładunek jonu,
ie – logarytm kulombowski (zwykle dla tych parametrów plazmy przyjmowany
ie  10),   stosunek masy jonu do masy protonu.
Wykorzystując zależność (5.12) można określić drogę hamowania deuteronów o energii
EwD w tarczy plazmowej o danej koncentracji elektronowej ze wzoru:
𝑙𝑠𝐷

𝑒

=

2𝐸𝑤𝐷 1 2
𝑚𝐷

𝜏𝑠𝐷

𝑒

.

(5.13)

Dla warunków eksperymentalnych PF-1000 z emisją neutronów na poziomie 1011 n/imp,
podstawiając: Te  300 eV, ne  51018 cm-3, EwD  50 keV, do wzorów (5.12) i (5.13)
otrzymamy wartość drogi hamowania: 𝑙𝑠𝐷 𝑒 ≅ 28.4 cm. Ta wartość jest znacznie większa
niż charakterystyczny rozmiar ogniska plazmowego w eksperymentach PF-1000, stąd,
w pierwszym przybliżeniu, możemy zaniedbać hamowanie wiązki jonów w ognisku i ich
wpływ na podniesienie temperatury elektronowej. Oznacza to, że w tych warunkach
grzanie tarczy plazmowej wiązką jonów ma mały wpływ na emisję neutronów z ogniska.
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Biorąc pod uwagę, że wydajność reakcji syntezy w ognisku plazmowym PF zależy od
dwóch czynników: wiązki przyspieszonych jonów i tarczy plazmowej, można zadać sobie
pytanie, który z nich gra główną rolę w produkcji neutronów z reakcji syntezy. W przypadku wiązki jonów liczy się ich energia (tutaj ok. 50 keV) oraz ilość w stosunku do całkowitej liczby deuteronów w ognisku, co można oszacować z zależności:
𝜉=

𝐼𝑤𝐷 Δ𝜏 𝑒
𝑛 𝑖𝐷 𝜋𝑟𝑝 𝑙

,

(5.14)

gdzie l i rp są długością i promieniem ogniska, niD – koncentracją deuteronów plazmy
w ognisku, IwD – prądem wiązki, a  – czasem istnienia diody plazmowej.
Dla wspomnianych wyżej warunków eksperymentalnych PF-1000 stosunek
𝜉 = 1.3810−2 , co w przybliżeniu zgadza się z wynikami oszacowania stosunku liczby
przyśpieszonych elektronów do całkowitej liczby elektronów w ognisku plazmowym,
przeprowadzonego kodem FLYCHEK na podstawie pomiarów widm miękkiego promieniowania X dla domieszki heleo-podobnego argonu z ogniska.
Natomiast w przypadku tarczy plazmowej intensywność reakcji zależy od koncentracji
cząstek plazmy, temperatury elektronowej i drogi, jaką przebywa przyspieszony deuteron
w tarczy. Temperatura tarczy i koncentracja elektronowa mają istotny wpływ na drogę
hamowania jonów i ich przekaz energii elektronom, co w rezultacie może prowadzić do
podniesienia się temperatury plazmy (zarówno jonowej jak i elektronowej) i zwiększenia
udziału reakcji termojądrowych w ogólnej emisji neutronów z ogniska. Z kolei, na długość drogi w tarczy może mieć wpływ pole magnetyczne, które powodując ruch cyklotronowy deuteronów, może znacznie zwiększyć jej wielkość w stosunku do Lwf.
Niestety, mimo że wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na wydajność reakcji syntezy
nie jesteśmy w stanie nimi sterować. Należy mieć jednak świadomość, że niezależnie od
charakteru reakcji syntezy w ognisku plazmowym wydajność reakcji rośnie w czwartej
potędze natężenia prądu i jak pokazały eksperymenty przeprowadzone na układzie Z
w Sandia National Laboratory, USA, zależność ta jest zachowana dla natężenia prądu na
poziomie kilkunastu MA (COVERDALE ET AL., 2005)
W Rozdziale 1 tej pracy sporo uwagi poświęcono warunkom fizycznym, w jakich powinno znajdować się paliwo w układzie termojądrowym produkującym energię netto. Istotnym czynnikiem jest utrzymanie plazmy w równowadze termicznej w ciągu takiego okresu czasu, w którym przy danej gęstości paliwa o temperaturze rzędu kilkudziesięciu keV
wydajność reakcji termojądrowej jest na takim poziomie, że energia wytworzona w jej
wyniku przewyższa energię zużytą na wytworzenie, podgrzanie i utrzymanie plazmy.
Takie podejście prowadziło do wniosku, że wszystkie układy bazujące na prostym schemacie przyśpieszonej, zewnętrznej wiązki jonów (deuteronów czy trytonów) z tarczą plazmową, z punktu widzenia produkcji energii, nie mają perspektyw reaktorowych. Jednakże, badania, które prowadziliśmy na dużych układach PF prowadzą do wniosku,
że w niektórych warunkach prędkie jony mogą pojawiać się bezpośrednio w samej pla-
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zmie w wyniku mechanizmów akceleracyjnych związanych z rozwojem niestabilności.
Jeśli przy tym temperatura elektronowa plazmy jest dostatecznie wysoka, to taka wewnętrzna iniekcja prędkich jonów prowadzi do gwałtownego wzrostu wydajności reakcji
syntezy jądrowej. Z taką sytuacją mamy do czynienia w układach Plasma-Focus. Oczywiście trudno mówić tutaj o układach PF, jako reaktorach termojądrowych, chociażby
ze względu na fakt, że nie mamy do końca wpływu na przebieg niektórych procesów
w takich impulsowych układach i nie potrafimy do końca nimi sterować. Jednak pocieszającym jest fakt, że prawo skalowania wydajności reakcji z natężeniem prądu jest zachowane w szerokim zakresie wartości natężenia i wiemy, dlaczego na wcześniej badanych układach obserwowano odstępstwa od tego prawa.
Dla przyszłych badaczy może być interesujące poznanie, w jakich warunkach najlepiej
realizuje się wspomniany schemat: akcelerowana w plazmie wiązka oddziałująca z tarczą
plazmową o wysokiej temperaturze elektronowej, oraz, co za tym idzie, jaka jest możliwa
techniczna realizacja takiego schematu w celu wykorzystania go  może nie jako reaktora
 ale, np. jako źródła prędkich neutronów o bardzo dużej intensywności. Prowadzone
w tym kierunku badania na układach PF mogą dostarczyć wielu potrzebnych do tego celu
informacji.
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Podziękowania
Sądzę, że mimo zebranego materiału, ta praca nigdy by nie powstała, gdyby nie
Pani Prof. Urszula Woźnicka, której zachęta, stałe zaangażowanie w cały proces
tworzenia tej monografii oraz liczne życzliwe uwagi i poprawki, a wreszcie pomoc
w końcowej redakcji doprowadziły do tego, że pewnego późnego wieczoru
mogłem zacytować Owidiusza i powiedzieć: finis coronat opus. Chciałbym JEJ
w tym miejscu wyrazić moją głęboką wdzięczność i serdecznie podziękować.
Każda taka praca ma też swoich cichych pomocników, dla mnie nie do zastąpienia
była pomoc moich przyjaciół Basi Bieńkowskiej i Rafała Prokopowicza, którzy
podjęli się przeczytania brudnopisu i wytknięcia mi różnych niedociągnięć
i błędów. Postarałem się je wszystkie usunąć i poprawić. Dzięki nim ta praca stała
się lepsza, a ja chcę tutaj bardzo serdecznie im podziękować za trud, życzliwość
i poświęcenie swojego wolnego czasu.
Zasadnicza część materiału, który zamieściłem w tej książce powstawała
w trakcie licznych sesji eksperymentalnych, prowadzonych przeze mnie i z moim
udziałem na układzie PF-1000. Przeprowadzenie tych wielowątkowych
eksperymentów nie byłoby możliwe bez wspólnej pracy i zaangażowania wielu
moich przyjaciół i kolegów z Kraju i zagranicy. Przede wszystkim chciałbym tu
wymienić Leszka Karpińskiego i Mariana Paducha, których doświadczenie
eksperymentalne, wielkie umiejętności i wiedza pozwoliły na osiągnięcie
wysokiego poziomu naszych badań. Wiele się od nich nauczyłem i za to chciałbym
im serdecznie podziękować. Nie można tutaj nie wspomnieć również o grupie
bardzo dobrych i zaangażowanych inżynierów i techników, bez których nasza
praca bardzo by kulała. Muszę również podziękować Krzysiowi Tomaszewskiemu,
którego dokładności i staranności w przygotowaniu aparatury naukowej
zawdzięczam wysoką jakość wyników eksperymentalnych.
Panu Profesorowi Markowi Sadowskiemu dziękuję za bardzo wnikliwe uwagi
i wszechstronną dyskusję w trakcie prowadzonych eksperymentów oraz ich
przygotowywania, jego życzliwość i udział w eksperymentach bardzo mi pomogły.
Mojemu przyjacielowi Włodkowi Stępniewskiemu dziękuję za wiele godzin
interesujących dyskusji o fizyce zjawisk w Plasma-Focus oraz za wyszukiwanie
i dostarczenie mi bardzo wielu interesujących pozycji literaturowych.
Pawłowi Kubeszowi i Józefowi Kravarikowi z zespołem studentów Politechniki
Praskiej chciałbym podziękować za wkład w sesje eksperymentalne, za to,
że wnieśli do nich wiele nowego, że zawsze wspomagali nas aparaturą naukową

i nowymi pomysłami, a ich obecność mobilizowała nas do jeszcze lepszej pracy.
Ich zaangażowanie bardzo nam pomagało. Tak samo, dziękuję za energię
i zaangażowanie zespołowi z Narodowego Centrum Badań Jądrowych pod wodzą
Eli Sadowskiej. Udział tego zespołu pozwolił nam uzyskać bardzo interesujące
wyniki w dziedzinie emisji promieniowania korpuskularnego emitowanego z PF
oraz spektroskopii. W tym miejscu nie wypada nie wspomnieć o Adamie
Szydłowskim, który od początku brał udział w eksperymentach i często
wspomagał mnie swoją wiedzą.
Profesorowi Volodi Gribkowowi, jego współpracownikom i kolegom za to,
że od początku wspomagali mnie swoją wiedzą i doświadczeniem.
Sławie Krauz i Kosti Mitrovanowowi, dziękuję, że zechcieli wykorzystać swoje
doskonałe sondy magnetyczne na naszym układzie, dzięki czemu zrozumieliśmy
rolę bocznikowania prądu w układach PF.
Dziękuję Rysiowi Miklaszewskiemu za krytykę moich poczynań i powtarzanie,
że na PF-150 zrobiono prawie wszystko, co bardzo mobilizowało mnie do pracy.
Mojej Rodzinie, która z bardzo wielką cierpliwością znosiła moją nieobecność
i ciałem i „duchem”, składam wyrazy głębokiej wdzięczności za tą wyrozumiałość
i cierpliwość. Pozwoliło mi to na prawdziwy komfort pracy, za co moim bliskim
serdecznie dziękuję.
W tym miejscu chciałbym podziękować Dyrekcji Instytutu Fizyki Jądrowej i moim
kolegom z Zakładu, którzy przyjęli mnie do swojego grona w trudnym dla mnie
momencie i stworzyli mi wspaniałą atmosferę do pracy, a Krzysiowi
Drozdowiczowi za wnikliwą recenzję mojej pracy.
Dziękuję również byłemu Dyrektorowi Instytutu, Zygmuntowi Składanowskiemu,
że przez tyle lat, szczególnie tych słabszych, wspierał zespół eksperymentujący na
PF-1000.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć dwóch naszych kolegów, których już nie ma
wśród nas, a którzy także przyczynili się do tego, że PF-1000 działał i mogliśmy na
nim eksperymentować. Myślę tutaj o Michale Borowieckim i Ryśku Baranowskim,
o których zaangażowaniu nie można zapomnieć.
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