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a) Z adresy http://fykos.cz/rocnik26/4-compass.dat si stáhněte data naměřená Langmui-

rovou sondou na tokamaku COMPASS. Vykreslete voltampérovou charakteristiku a určete
hodnotu plovoucího potenciálu.

b) Při znalosti povrchu sondy (A = 6 mm2) a složení plazmatu (deuterium) zanalyzujte vol-
tampérovou charakteristiku a získejte hodnotu elektronové teploty a hustoty.

c) Napište krátký oslavný hymnus popisující vynález Langmuirovy sondy.
Robin.

a) Plovoucí potenciál je dle definice taková hodnota potenciálu, při které se vyrovná proud
iontů a elektronů na sondu, tj. celkový proud je nulový. Na obr. 1 je vidět přibližná hodnota
plovoucího potenciálu 12 V.
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Obr. 1: Voltampérová charakteristika s vyznačeným plovoucím potenciálem Vfl a iontovým
saturačním proudem Isat

b) Zároveň je v obr. 1 vyznačený iontový saturační proud 365 mA. Dále budeme postupovat
podle kuchařky z minulého dílu. Odečteme od celkového proudu iontový saturační proud
(který uvažujeme jako konstantní pro potenciál nižší než potenciál plazmatu), abychom
získali elektronový proud. Ten vydělíme hodnotou iontového saturačního proudu, čímž se
zbavíme dvojí závislosti na teplotě, a potom provedeme lineární fit na jeho logaritmu. Směr-
nice fitu určí velikost elektronové teploty. Pro úspěšné získání elektronové teploty je důležité
určit vhodnou část charakteristiky, na kterou se aplikuje fit. Není vhodné fitovat příliš nízká
napětí, kde je elektronový proud malý, a tudíž zatížený šumem, ale zároveň není korektní
fitovat oblast blízkou potenciálu plazmatu, kde začíná klesat iontový proud a může se tam
projevit odchylka rychlostního rozdělení elektronů od Maxwellovského rozdělení. Vhodná
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oblast je tak typicky v okolí plovoucího potenciálu. Na obr. 2 je vidět fit s červeně vy-
značenou částí charakteristiky použité k fitu. Směrnice fitu určuje teplotu 42 eV s typickou
přesností okolo 10 %.

−40 −20 0 20 40 60 80 100 120
U [V]

 

Obr. 2: Logaritmus elektronového proudu s vyznačeným fitem elektronové teploty.

Díky znalosti velikosti elektronové teploty můžeme použít přibližný vztah z minulého dílu
seriálu
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a spočítat hustotu plazmatu, která vychází přibližně na 6 · 1018 m−3.
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