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pro výzkum řízené jaderné syntézy. Popis experimentální aparatury je následován
popisem používaných detektorů. Celkový neutronový výtěžek byl měřen stříbrovým
aktivačním detektorem SAC. Energetické spektrum emitovaných neutronů bylo mě-
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Úvod

Elektromagnetický pinč je častým fenoménem vyskytujícím se běžně ve vesmíru
například ve formě blesků či solárních erupcí [1]. Vzniká při pohybu elektrického ná-
boje vodivým vláknem, kolem nějž se generuje azimutální magnetické pole stlačující
nabité částice k ose vlákna, tvořící tak pinč (z anglického pinch - štípnout, stlačit).
Pojmem z-pinč je také označováno pulzní zařízení produkující elektrické výboje ve
vakuové komoře, které tak díky pinčovému efektu udržují plazma s vysokou hustotou
energie ve formě plazmového vlákna, jímž výboj protéká. Prefix z- označuje souřad-
nicovou osu, podél níž je obvykle znázorňován směr proudu tekoucího v z-pinči,
zakreslenou v kartézském či cylindrickém souřadnicovém systému. Doba trvání jed-
noho impulzu je typicky v rozmezí stovek nanosekund až jednotek mikrosekund,
neboť Bennettův pinč je v rámci ideální magnetohydrodynamiky (MHD) nestabilní
vůči korálkovým (m = 0) a smyčkovým (m = 1) nestabilitám, které zapříčiní jeho
rychlý rozpad.

Stabilitu kvazineutrálního stacionárního proudu uniformě se pohybujících nabi-
tých částic odvodil roku 1934 W. H. Bennett [2] a pinče se tak jevily jako perspektivní
nástroj pro ovládnutí řízené termonukleární fúze, tedy efektivní zdroj levné elektrické
energie. Již roku 1946 [3] byl koncept toroidálního pinče patentován Thompsonem a
Blackmanem jako fúzní generátor. Roku 1952 byla skutečně v deuteriových z-pinčích
v Kurčatově institutu v Moskvě pozorována emise neutronů pocházejících z fúzních
DD reakcí v plazmatu [4]. Během následujích experimentů v tehdejším Sovětském
svazu však celkový neutronový zisk, jenž dosahoval hodnoty typicky 108 neutronů
z jednoho pulzu [5], i při relativně nízkých hodnotách proudu ≈ 150 kA tekoucího
pinčem převyšoval očekávané teoretické hodnoty. Roku 1956 [6, 7, 8] pak Kurčatov
ukázal, že neutrony emitované pinčem nejsou termonukleárního původu, nýbrž vzni-
kají při srážkách relativně chladných částic a iontů urchlovaných při rozvoji m = 0
nestabilit (takzvaným svazek - terč, neboli beam - target mechanismem), čímž zpo-
chybnil možnost využití z-pinčů k získávání energie z řízené termonukleární reakce.
Světový zájem o výzkum pinčů tak začal uvadat a pozornost vědců se zaměřila na
udržení plazmatu magnetickým polem (MCF) či možnost inerciální fúze (ICF). V
70. a 80. letech minulého století umožnil rozvoj vysokonapěťových impulzních tech-
nologií výzkum kompresních z-pinčů s nanosekundovými pulzy a nárustem proudu
řádu 1013 As−1 i více [9].

Ačkoliv se z-pinče ukázaly být nevhodným nástrojem pro produkci elektrické
energie, mají své nezastupitelné využití v jiných fyzikálních disciplínách. Jsou ve-
lice levným a efektivním zdrojem nanosekundových impulzů neutronového záření,
jehož výtěžek dosahuje až řádu 1013 částic z jednoho výboje při proudu 18 MA
protékajícím plazmatem na zařízení Z-machine laboratoře Sandia National Labora-
tories (SNL) ve městě Albuquerque, NM v USA. [10] V našich experimentech na
zařízení PFZ-200 na Fakultě elektrotechnické ČVUT jsme pro srovnání dosahovali
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2 Úvod

neutronových zisků řádu 108 při proudech tekoucích plazmatem ∼ 210 kA. Pinče
jsou také velice intenzivním zdrojem měkkého rentgenového záření, čehož je využí-
váno ve výzkumu inerciální fúze, kde se pinče využívají jako alternativní zdroje pro
nepřímý ohřev fúzních peletek (tzv. drivery). Účinnost konverze elektrické energie
na rentgenové záření dosahuje až 17 % [3], což je mnohonásobně více v porovnání
s účinností laserů běžně používaných jako drivery pro ICF, která se kupříkladu na
National Ignition Facility (NIF) v Livermore, CA v USA pohybuje v jednotkách
procent [11].

V této práci se zabýváme studiem neutronové a protonové emise z-pinčů. V
první části práce se věnujeme teoretickému popisu pinčů. Jsou zde popsány fúzní
reakce probíhající v deuteriovém plazmatu a mechanismus jejich produkce během
výbojů na z-pinčích. Dále se věnujeme podrobnému popisu pinčového jevu včetně od-
vození Bennettovy rovnováhy, profilu tlaku 𝑝 a magnetického pole 𝐵𝜃 rovnovážného
pinče a také magneto-hydrodynamických nestabilit způsobujících rozpad plazmo-
vého vlákna. Dále jsou zde vyloženy typy magnetických pinčů se zvláštním důrazem
na popis plazmového fokusu, kterým je také zařízení PFZ-200 umístěné na Fakultě
elektrotechnické ČVUT, na němž byly prováděny naše experimenty. Teoretická část
je zakončena popisem aplikací z-pinčů ve výzkumu řízené termojaderné syntézy.
Následuje popisu aparatury PFZ-200 a používaných detektorů. V poslední kapitole
jsou shrnuty výsledky našich měření a naměřená data jsou ilustrována na výbojích
2032204, 22032302 a 22032304. Jde o první experiment prováděný na PFZ-200, který
je zaměřen na pozorování fúzních protonů. V našich experimentech byla pozorována
neutronová a protonová emise a analýzou jejich energií bylo jednozačně potvrzeno,
že jde o částice pocházející z fúzních DD reakcí. Byl sledován celkový neutronový
výtěžek pomocí stříbrového aktivačního čítače SAC a protonový výtěžek měřený
pomocí pevnolátkových detektorů stop CR-39. Vyšších neutronových a protonových
zisků bylo dosahováno při výbojích s vyšší implozní rychlostí. Metodou nToF byla
měřena také energie emitovaných částic. Na závěr jsou výsledky z našeho experi-
mentu porovnány s jinými impulzními zdroji vysokoteplotního plazmatu, kde byl
jako příklad vybrán laserový systém PALS umístěný na Ústavu fyziky plazmatu
Akademie věd ČR.



Kapitola 1

Fúzní jaderné reakce

V první kapitole se budeme zabývat fúzními reakcemi vyskytujícími se v pinčo-
vých výbojích v plazmatu deuteria, používaného v našem experimentu na zařízení
PFZ-200 na FEL ČVUT. Objasníme, jakým způsobem je v jaderných reakcích pro-
dukována energie, a odvodíme typické hodnoty Coulombické bariéry pro fúzi izotopů
vodíku. Nakonec odvodíme energie jednotlivých fúzních produktů, jejichž hodnoty
budeme očekávat v měřených datech.

1.1 Energetický zisk jaderných reakcí
V jaderných procesech dochází ke změně celkové klidové hmotnosti systému,

jelikož klidová hmotnost 𝑚0 atomového jádra 𝐴
𝑍𝑋 složeného z 𝐴 nukleonů, 𝑍 protonů

a 𝐴 − 𝑍 neutronů není rovna prostému součtu klidových hmotností jednotlivých
nukleonů, z nichž se toto jádro skládá. Rozdíl těchto hmotností se nazývá hmotnostní
schodek Δ𝑀 :

Δ𝑀 = 𝑍𝑚p + (𝐴− 𝑍)𝑚n −𝑚0 (1.1)
kde 𝐴 značí nukleonové a 𝑍 protonové číslo atomového jádra s celkovou klidovou
hmotností 𝑚0, 𝑚p je hmotnost protonu a 𝑚n označuje hmotnost neutronu.

Δ𝑀 je úměrný vazebné energii 𝐸𝐵 atomového jádra vztahem:

𝐸𝐵 = Δ𝑀𝑐2 (1.2)
kde 𝑐 (≈ 3 · 108 m/s) značí rychlost světla ve vakuu.

Vazebná energie udává množství energie potřebné k roztržení atomového jádra
na jednotlivé nukleony, ekvivalentně taky energii získanou sloučením (fúzí) jednot-
livých nukleonů do daného jádra [12].

Zkoumáme-li jadernou reakci, kde klidová hmotnost atomových jader před re-
akcí je rovna 𝑚1 a klidová hmotnost jader po reakci je rovna 𝑚2, můžeme obdobným
způsobem definovat energii reakce 𝑄:

𝑄 = (𝑚1 −𝑚2)𝑐2 (1.3)
Prvkem s nejvyšší vazebnou energií na jeden nukleon je železo. Z toho důvodu

jsou exoergické reakce, při nichž se uvolňuje vazebná energie, zaprvé štěpení těžkých
jader, čehož je využíváno v dnešních jaderných elektrárnách, a zadruhé slučování
jader lehkých. Tento proces slučování lehkých jader (𝐴 ≤ 25), při němž se uvolňuje
energie, nazýváme jaderná syntéza.
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4 Kapitola 1. Fúzní jaderné reakce

1.2 Coulombická bariéra
Nukleony vázané v jádru jsou k sobě přitahovány silnou jadernou interakcí, která

má velice malý dosah (jen na několik okolních nukleonů), kladně nabité protony
jsou však odpuzovány interakcí coulombickou. Pro sloučení dvou protonů je tedy
třeba překonat coulombickou bariéru 𝑈𝐶 [12]. Mezi dvěmi kladně nabitými jádry s
protonovými čísly 𝑍1 a 𝑍2 a vzdáleností 𝑟 působí odpudivá coulombická síla 𝐹𝐶 :

𝐹𝐶 = 1
4𝜋𝜀0

𝑍1𝑍2 𝑒
2

𝑟2 (1.4)

kde 𝑒 (≈ 1,602 · 10−19 C) značí náboj elektronu a 𝜀0 (≈ 8.854 · 10−12 F·m−1)
permitivitu vakua. Integrací této síly po dráze z nekonečna až do vzdálenosti 𝑟𝑚𝑖𝑛,
kde začne mezi jádry působit silná jaderná interakce, získáme hodnotu coulombické
bariéry 𝑈𝐶 . Přitom pokládáme 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑟0 (𝐴1/3

1 + 𝐴
1/3
2 ), kde 𝐴1,2 značí nukleonová

čísla interagujících jader a 𝑟0 = 1,25 · 10−15 m [12].

𝑈𝐶 = −
∫︁ 𝑟𝑚𝑖𝑛

∞
𝐹𝐶 𝑑𝑟 = −𝑍1𝑍2 𝑒

2

4𝜋𝜀0

∫︁ 𝑟𝑚𝑖𝑛

∞

1
𝑟2 𝑑𝑟 = 1

4𝜋𝜀0

𝑍1𝑍2 𝑒
2

𝑟0 (𝐴1/3
1 + 𝐴

1/3
2 )

(1.5)

Dosazením do vzorce (1.5) získáme číselnou hodnotu Coulombické bariéry pro
fúzi dvou protonů 𝑈𝑝𝑝

𝐶 ≈ 0,6 MeV nebo v našich experimentech používaných deu-
teronů 𝑈𝐷𝐷

𝐶 ≈ 0,476 MeV a fúzi deuteronu s tritonem 𝑈𝐷𝑇
𝐶 ≈ 0,444 MeV použitím

hodnot z tabulky Tab. 1. Překonání Coulombické bariéry je možné dosáhnout ter-
málním pohybem částic při vysokých teplotách (řádově 107 K [12]) a hovoříme v
tomto případě o termonukleární fúzi. Tento proces probíhá v jádru hvězd a je zdro-
jem jejich energie.

1.3 Produkty DD a DT reakcí
V našich experimentech se zabýváme fúzními reakcemi deuteria 2

1D označované
jako DD-reakce. Další z často zkoumaných fúzních reakcí je DT reakce deuteria s
tritiem, neboť její energetický zisk je vyšší a díky rezonančním jevům je při energii
reaktantů < 10 MeV také její účinný průřez větší než je tomu v případě DD reakcí.
Její nevýhodou je však použití tritia, které je obtížné vyrobit a jehož radioaktivita je
problematická při skladování. Zmíněné reakce jsou uvedeny v následujícím odstavci,
kde 𝑄1,2,3 (1.3) značí energetický výtěžek z reakcí:

2
1D + 2

1D → 3
1T + 1

1p +𝑄1 (1.6)

2
1D + 2

1D → 3
2He + 1

0n +𝑄2 (1.7)

2
1D + 3

1T → 4
2He + 1

0n +𝑄3 (1.8)

Obě větve DD reakcí probíhají zhruba se stejnou pravděpodobností, jak je vidět na
následujícím grafu účinných průřezů DD a DT reakcí:
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Obrázek 1.1: Účinné průřezy reakcí D(d,n)3
2He, D(d,p)3

1T a T(d,n)4
2He [13]

Klidové hmotnosti 𝑚0 účastníků DD a DT reakcí jsou uvedeny v následující
tabulce [14]:

jádro klidová energie [MeV]
2
1D 1875,612
3
1T 2808,921

3
2He 2808,391
1
0n 939,565
1
1p 938,272

4
2He 3727,379

Tab. 1: Klidové hmotnosti 𝑚0 účastníků DD a DT reakcí.

Dosazaním hodnot klidových hmotností z předešlé tabulky Tab. 1 do vzorce
(1.3) vypočítáme energii získanou jednou fúzní reakcí. Tato hodnota vychází pro
reakci (1.6) jako 𝑄1 = 3,27 MeV, pro reakci (1.7) jako 𝑄2 = 4,03 MeV a pro reakci
(1.7) jako 𝑄3 = 17,59 MeV. Tato energie se rozdělí do kinetických energií fúzních
produktů. Kinetická energie, kterou fúzní reakcí produkty získají je tedy v řádu
jednotek MeV a v porovnání s jejich klidovými hmotnostmi (Tab. 1) je to v případě
DD reakcí zanedbatelná hodnota, což nás opravňuje použít nerelativistické přiblížení
(𝑐 ≫ 𝑣). Kinetickou energii 𝐸𝑘 vyjádříme z celkové relativistické energie částice
𝐸 = 𝛾𝐸0 = 𝐸0 + 𝐸𝑘 kde 𝛾 = (1 - (𝑣

𝑐
)2)−1/2, 𝑐 značí rychlost světla, 𝑣 rychlost dané

částice a 𝐸0 její klidovou energii. Použitím Taylorova rozoje členu 𝛾 do prvního řádu
𝛾 = (1 - (𝑣

𝑐
)2)−1/2 ≈ 1 + 1

2(𝑣
𝑐
)2 obdržíme známý vztah:

𝐸𝑘 = 𝐸0 (𝛾 − 1) = 𝑚0𝑐
2
(︃

1 + 1
2

(︂
𝑣

𝑐

)︂2
− 1

)︃
= 1

2𝑚0𝑣
2 (1.9)

Kinematickým rozborem obou reakcí můžeme spočítat, jaká část získané ener-
gie je odnášena jednotlivými částicemi. Uvažujme tedy srážky dvou jader deuteria
a deuteria s tritiem. Pro jednoduchost předpokládejme zanedbatelnou kinetickou
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energii nalétávající částice. Budeme se nyní pohybovat v těžišťové soustavě, ve které
má zákon zachování hybnosti tvar:

∑︁
𝑖

𝑝𝑖 = 0 (1.10)

kde 𝑝𝑖 značí hybnosti jednotlivých částic. Abychom zjistili, jakou energii z fúzní
reakce odnášejí jednotlivé produkty, položíme celkovou energii soustavy rovnu energii
reakce 𝑄 a zapíšeme zákon zachování energie ve tvaru:

𝑝2
1

2𝑚1
+ 𝑝2

2
2𝑚2

= 𝑄 (1.11)

indexy 1, 2 zde značí jednotlivé částice. Dosazením (1.10) do (1.11) obdržíme vztah
pro hybnosti jednotlivých částic 1,2:

𝑝2
1,2 = 2𝑄 𝑚1𝑚2

𝑚1 +𝑚2
(1.12)

a konečně dosazením do (1.10) získáme kinetické energie částic:

𝐸𝑘1,2 = 𝑄𝑚2,1

𝑚1 +𝑚2
(1.13)

a můžeme zapsat DD reakce (1.6 - 1.8):

2
1D + 2

1D → 3
1T (1, 01 MeV) + 1

1p (3, 02 MeV) + 4, 03 MeV (1.14)

2
1D + 2

1D → 3
2He (0, 82 MeV) + 1

0n (2, 45 MeV) + 3, 27 MeV (1.15)

2
1D + 3

1T → 4
2He (3, 52 MeV) + 1

0n (14, 06 MeV) + 17, 59 MeV (1.16)

kde číslo na konci značí energii reakce 𝑄 a čísla v závorkách jakou její část odnášejí
jednotlivé fúzní produkty.



Kapitola 2

Pinčový jev

Uvažujme nyní nekonečně dlouhé, válcové plazmové vlákno o poloměru 𝑅 orien-
tované podél osy z, jímž prochází homogenně proud s konstantní proudovou hustotou
�⃗�. Z Ampérova zákona:

∇ × �⃗� = 𝜇0�⃗� (2.1)

víme, že kolem takového vodiče vzniká azimutální magnetické pole 𝐵𝜃 kolmé na směr
toku proudu. Na nabité částice pohybující se plazmatickým vláknem pak působí
Lorentzova síla 𝐹𝐿:

𝐹𝐿 = 𝑞(�⃗� + �⃗� × �⃗�) (2.2)

která působí dostředně k ose vlákna.

Obrázek 2.1: Princip pinčového efektu. 𝐼 značí celkový proud protékající plazmovým
vláknem, 𝐵 vzniklé azimutální magnetické pole, 𝐹 pak působení Lorentzovy síly. [13]

Lorentzova síla působí na nabité částice radiálně k ose vlákna a stlačuje plazmové
vlákno efektem nazývaným pinč (z anglického pinch - stlačit, štípnout). Vzniká mag-
netický tlak 𝑃𝑚 = 𝐵2

2𝜇0
, který působí proti kinetickému tlaku vlákna

𝑃𝑘 = (𝑛𝑖 +𝑛𝑒)𝑘𝐵𝑇 , kde 𝑛𝑖,𝑒 značí hustotu iontů, respektive elektronů, 𝑘𝐵 Boltzman-
novu konstantu a 𝑇 teplotu plazmatu. Kompresí plazmatu roste jeho hustota a s
ní se zvedá i jeho kinetický tlak, až dojde k rovnováze mezi magnetickým tlakem

7
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a kinetickým tlakem vlákna, tzv. Bennettova rovnováha. Tato rovnováha je ovšem
nestabilní vůči magneto-hydrodynamickým nestabilitám a brzy se plazmový sloupec
rozpadá.

2.1 Bennettova rovnováha
Nyní si odvodíme podmínku stability plazmového vlákna, která vychází z Ben-

netova odvození stability kvazineutrálního svazku nabitých částic z roku 1934 [2, 3,
6]. Uvažujeme případ nabitých částic s konstantní hustotou uniformě se pohybujících
skrz plazmové vlákno. Stacionární Z-pinč je v takovém případě popsán rovnicí:

∇𝑝 = �⃗� × �⃗� (2.3)

Stejně jako v předchozím případě uvažujeme plazmové vlákno orientované ve
směru osy z, protékající proud s konstantní proudovou hustotou �⃗� generuje z Am-
pérova zákona (2.1) azimutální magnetické pole 𝐵𝜃. Přechodem k cylindrickým sou-
řadnicím (𝑥, 𝑦, 𝑧) → (𝑟, 𝜃, 𝑧) můžeme zapsat jednoduše �⃗� = (0, 0, 𝑗𝑧), �⃗� = (0, 𝐵𝜃,
0), ∇𝑝 = (𝜕𝑝

𝜕𝑟
, 0, 0), neboť změna tlaku je nenulová jen podél souřadnice 𝑟, a rovnice

(2.3) se transformuje na

𝜕𝑝

𝜕𝑟
= −𝑗𝑧𝐵𝜃 (2.4)

Z radiální složky Ampérova zákona (2.1)

1
𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝐵𝜃) = 𝜇0𝑗𝑧 (2.5)

můžeme integrací vyjádřit azimutální složku magnetického pole

𝐵𝜃(𝑟) = 𝜇0

𝑟

∫︁ 𝑟

0
𝑗𝑧𝜌d𝜌. (2.6)

Dosazením (2.6) do rovnice (2.4) získáme tvar

𝜕𝑝

𝜕𝑟
= −𝜇0𝑗𝑧

𝑟

∫︁ 𝑟

0
𝑗𝑧𝜌d𝜌. (2.7)

Lineární hustota iontů 𝑁𝑖 je definována vztahem

𝑁𝑖 =
∫︁ 𝑅

0
2𝜋𝑛𝑖𝑟d𝑟 (2.8)

kde 𝑛𝑖 značí hustotu iontů a 𝑅 poloměr pinče. Stavovou rovnici ideálního plazmatu
poté můžeme zapsat ve tvaru

𝑁𝑖𝑘𝐵(𝑍𝑇𝑒 + 𝑇𝑖) =
∫︁ 𝑅

0
2𝜋𝑟𝑝(𝑟)d𝑟 (2.9)

kde 𝑇𝑒,𝑖 značí střední teplotu elekronů, respektive iontů, 𝑍 stupeň ionizace plazmatu
a 𝑘𝐵 Boltzmannovu konstantu. Rovnici (2.9) můžeme integrovat per-partes a tím
dostaneme tvar

𝑁𝑖𝑘𝐵(𝑍𝑇𝑒 + 𝑇𝑖) =
[︁
𝜋𝑝(𝑟)𝑟2

]︁𝑅
𝑟=0

− 𝜋
∫︁ 𝑅

0
𝑟2𝜕𝑝

𝜕𝑟
d𝑟 = −𝜋

∫︁ 𝑅

0
𝑟2𝜕𝑝

𝜕𝑟
d𝑟 (2.10)
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předpokládáme-li, že tlak na povrchu pinče je nulový 𝑝(𝑅) = 0.
Dosazením výrazu (2.7) získáme

𝑁𝑖𝑘𝐵(𝑍𝑇𝑒 + 𝑇𝑖) = 𝜋𝜇0

∫︁ 𝑅

0
𝑟𝑗𝑧

(︂∫︁ 𝑟

0
𝑗𝑧𝜌d𝜌

)︂
d𝑟 = 𝜋𝜇0𝑗

2
𝑧

∫︁ 𝑅

0
𝑟

[︃
𝜌2

2

]︃𝑟

𝜌=0
d𝑟

= 𝜋𝜇0𝑗
2
𝑧

2

∫︁ 𝑅

0
𝑟3d𝑟 = 𝜋𝜇0

8 𝑗2
𝑧𝑅

4.

(2.11)

Díky konstantní proudové hustotě v pinči 𝑗𝑧 můžeme zapsat celkový proud 𝐼 proté-
kající plazmovým vláknem

𝐼 =
∫︁

𝑆
𝑗𝑧d𝑆 = 𝑗𝑧𝜋𝑅

2 =⇒ 𝑗𝑧 = 𝐼

𝜋𝑅2 (2.12)

a rovnici (2.11) můžeme upravit dosazením (2.12), čímž obdržíme hledaný Bennettův
vztah:

𝑁𝑖𝑘𝐵(𝑍𝑇𝑒 + 𝑇𝑖) = 𝜇0𝐼
2

8𝜋 (2.13)

2.2 Profil tlaku 𝑝 a magnetického pole 𝐵𝜃 rovno-
vážného pinče

Nyní prozkoumáme kinetický tlak a magnetické pole v okolí pinče. Plazmové
vlákno uvažujeme válcové a nekonečně dlouhé a díky osové symetrii můžeme před-
pokládat, že tlak a magnetické pole závisí pouze na radiální vzdálenosti od osy pinče
𝑝(𝑟), 𝐵𝜃(𝑟). Integrací Ampérova zákona (2.1) přes plochu příčného průřezu vlákna
𝑆, respektive její hranici 𝜕𝑆 a aplikací Stokesovy věty můžeme určit magnetické pole
𝐵𝜃(𝑟) ve vzdálenosti 𝑟 od osy pinče.

𝜇0

∫︁
𝑆
𝑗𝑧d𝑆 =

∫︁
𝑆

∇ × �⃗�d𝑆 =
∮︁

𝜕𝑆
�⃗�d𝑙 (2.14)

Proudová hustota je konstantní a rovna 𝑗𝑧 na 𝑟 ∈ (0, 𝑅) a nulová na 𝑟 > 𝑅. Tedy
pro 𝑟 ∈ (0, 𝑅) platí

𝐵(𝑟)2𝜋𝑟 = 𝜇0𝜋𝑟
2𝑗𝑧 =⇒ 𝐵(𝑟) = 𝜇0𝑗𝑧𝑟

2 = 𝜇0𝐼

2𝜋𝑅2 𝑟 𝑟 ∈ (0, 𝑅) (2.15)

kde poslední rovnost získáme dosazením vztahu (2.12). Pro 𝑟 > 𝑅 obdržíme stejným
postupem vztah

𝐵(𝑟)2𝜋𝑟 = 𝜇0𝜋𝑅
2𝑗𝑧 =⇒ 𝐵(𝑟) = 𝜇0𝐼

2𝜋𝑟 𝑟 > 𝑅 (2.16)

Vidíme tedy, že magnetické pole 𝐵𝜃(𝑟) nejprve lineárně roste až do vzdálenosti 𝑅
od osy pinče, poté klesá s převrácenou hodnotou vzdálenosti 𝑟. Profil magnetického
tlaku 𝑝(𝑟) na 𝑟 ∈ (0, 𝑅) spočítáme dosazením vztahů (2.15) a (2.12) do rovnice (2.4)
a následnou integrací:
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𝜕𝑝

𝜕𝑟
= − 𝜇0𝐼

2

2𝜋2𝑅4 𝑟

𝑝(𝑟) − 𝑝(0) = − 𝜇0𝐼
2

4𝜋2𝑅4 𝑟
2

(2.17)

Uvažujeme-li tlak 𝑝(𝑟) na povrchu pinče nulový 𝑝(𝑅) = 0, dosazením vzdálenosti 𝑅
do rovnice (2.17) získáme vztah pro tlak v ose plazmového vlákna 𝑝(0) a poté taky
celý profil tlaku na 𝑟 ∈ (0, 𝑅):

0 + 𝑝(0) = 𝜇0𝐼
2

4𝜋2𝑅2

𝑝(𝑟) = 𝜇0𝐼
2

4𝜋2𝑅4𝑅
2 − 𝜇0𝐼

2

4𝜋2𝑅4 𝑟
2 = 𝜇0𝐼

2

4𝜋2𝑅2

(︃
1 −

(︂
𝑟

𝑅

)︂2
)︃ (2.18)

Obrázek 2.2: Profily tlaku 𝑝(𝑟), azimutálního magnetického pole 𝐵𝜃(𝑟) a axiální proudové
hustoty 𝑗𝑧 v závislosti na vzdálenosti 𝑟 od osy plazmového vlákna. [15]

2.3 Nestability
Rovnováha pinče je nestabilní a vlivem magneto-hydrodynamických nestabilit

se pinč rozpadá. Rozpad plazmového vlákna způsobují v rámci stacionární MHD
hlavně dva typy nestabilit - korálková (sausage) nestabilita označovaná dle čísla
svého módu též jako m = 0 nestabilita a smyčková (kink) nestabilita označovaná
m = 1 [16]. Nestability pinče budeme popisovat pomocí perturbační teorie, tedy
jako poruchu obecného pole 𝜓, popisujícího například kinetický tlak plazmového
vlákna. Kvůli nutnosti navázání poruchy na obou stranách rozhraní mezi plazmatem
a okolním prostředím (můžeme uvažovat i vakuum) je potřeba znát přesný průběh
tohoto rozhraní. Budeme tedy opět uvažovat válcové plazmové vlákno poloměru 𝑅.
Perturbace rozhraní vlákna zapsána v cylindrických souřadnicích pak bude složena
z klidového řešení 𝜓0 a periodické poruchy 𝛿𝜓:

𝜓(𝑡, 𝑟, 𝜙, 𝑧) = 𝜓0(𝑟) + 𝛿𝜓(𝑡, 𝑟, 𝜙, 𝑧) = 𝜓0(𝑟) + 𝜓1(𝑟)𝑒𝑖(𝑘𝑧𝑧+𝑘𝜙𝜙−𝜔𝑡) (2.19)
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porucha 𝛿𝜓 má neperiodickou část 𝜓1(𝑟) a komplexní exponencielu, kde 𝑘𝑧,𝜙 značí
složky vlnového vektoru poruchy, která musí být periodická v úhlu 𝜙, aby na sebe
perturbace navazovala:

𝜓(𝑡, 𝑟, 𝜙+ 2𝜋, 𝑧) = 𝜓(𝑡, 𝑟, 𝜙, 𝑧)
𝑒𝑖𝑘𝜙(𝜙+2𝜋) = 𝑒𝑖𝑘𝜙𝜙

𝑒2𝜋𝑖𝑘𝜙 = 1 =⇒ 𝑘𝜙 ≡ 𝑚 = 0,±1,±2, ...
(2.20)

Číslo 𝑚 označujeme mód nestability. První 4 módy MHD nestabilit pinče jsou zná-
zorněny na následujícím obrázku:

Obrázek 2.3: První 4 módy nestabilit plazmového vlákna [17].





Kapitola 3

Způsob produkce fúzních reakcí a
rentgenového záření

3.1 Mechanismy produkce DD reakcí
V experimentech se z-pinči při výbojích v deuteriovém plazmatu měříme fúzní

produkty DD reakcí (viz 1.14, 1.15 ). Těmi jsou neutrony, protony a těžší částice
tritium 3

1T a helium 3
2He. Jelikož jsou protony a jádra tritia a helia nabité částice, jsou

silně ovlivňovány magnetickým polem pinče, zatímco neutrony s ním neinteragují a
unikají z plazmatu, aniž by byla jejich dráha ovlivněna. Detekcí neutronů vyzářených
z pinče můžeme tedy snadno určit celkový počet DD reakcí v plazmatu. Jelikož
je účinný průřez reakcí D(d,n)3

2He téměř shodný s tím pro reakci D(d,p)3
1T (obr.

1.1), můžeme předpokládat, že tyto reakce probíhají ve stejném množství, tedy že
počet emitovaných neutronů bude tvořit polovinu všech fúzních DD reakcí. V našich
experimentech jsme měřili neutronovou emisi scintilačními sondami umístěnými ve
směru kolmém k ose pinče a jejich energii jsme určovali metodou Time of Flight
(ToF). K určení celkového počtu DD reakcí jsme používali stříbrový neutronový
čítač. Fúzní ionty jsme detekovali pomocí detektrů CR-39 umístěnými v ose fokusu.

V případě plazmatického fokusu v termální rovnováze s magnetickým polem a
splňujícím Bennetovu podmínku rovnováhy (2.13), což nastává v době stagnace před
rozpadem plazmového vlákna, je předpokládaný zisk termonkleárních neutronů 𝑌𝑛

roven [18]:

𝑌𝑛 = 1
(4𝑐)2

𝑙

𝜋𝑟2
𝑝

𝜏
⟨𝜎𝑣𝑟⟩𝐷𝐷

𝑇 2 𝐼4
𝑝 (3.1)

kde 𝑙 a 𝑟𝑝 značí délku a poloměr plazmového fokusu, ⟨𝜎𝑣𝑟⟩𝐷𝐷 reaktivitu DD reakcí,
𝑇 teplotu plazmatu, 𝜏 dobu udržení plazmatu v termální rovnováze a 𝐼𝑝 proud te-
koucí fokusem. Ze vzorce je patrné, že termonukleární neutronový zisk je závislý
na čtvrté mocnině proudu tekoucího plazmovým vláknem, což představuje škálovací
zákon neutronového zisku pro plazmové fokusy. Měřený proud z generátorů tekoucí
plazmovým fokusem se však nemusí shodovat s proudem tekoucím plazmovým vlák-
nem. Tento rozdíl není tak markantní pro menší fokusy, kde se tyto proudy téměr
shodují, avšak u větších fokusů s energiemi kondenzátorů v řádech MJ je rozdíl
markantní.

Celkový neutronový zisk při výbojích na z-pinčích převyšuje očekávané hodnoty,
kterých by bylo dosahovánou pouhou termonukleární fúzí probíhající v deuteriovém
plazmatu a tímto mechanismem není možné vysvětlit tak vysoké neutronové emise

13
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pinčů [4]. V případě plazmových fokusů tvořil teoretický neutronový výtěžek z DD
reakcí, vypočítaný na základě parametrů fokusu, pouhé jedno procento celkového
změřeného neutronového zisku [18]. V 50. letech minulého století ukázal Kurčatov
při pokusech s relativně nízkými hodnotami proudu ≈ 150 kA tekoucího plazmatem
[7, 8], že velká část neutronů emitovaných pinči není ve skutečnosti termonukleárního
původu, ale vznikají při srážkách supratermálních iontů urychlených elektrickým
polem vznikajícím při rozpadu pinče.

Pokud je plazma termalizované, odpovídá termální rozdělení iontů v plazmatu
statisticky Maxwellovskému rozdělení:

Obrázek 3.1: Maxwellovské rozdělení energie částic plazmatu. E na ose x značí energii
částic a f(E) na ose y hustotu pravděpodobnosti výskytu částice na jednotkový interval
energie [4].

V takovém případě probíhá termonukleární fúze mezi částicemi na vysokoener-
getickém chvostu tohoto rozdělení. Tepelná energie vznikající fúzními reakcemi pak
přispívá k opětovné termalizaci plazmatu, teplota iontů 𝑇𝑖 se zvyšuje a v plazmatu
probíhá jako důsledek více termonukleárních reakcí. V případě, že tento proces do-
káže probíhat i bez přítomnosti vnějšího ohřevu a plazma se udržuje dostatečně
horké, aby v něm probíhala termnukleární fúze, jen díky teplu emitovanému fúzními
reakcemi, hovoříme o zapálení plazmatu (ignition).

Je-li v plazmatu elektrickým polem urychlen svazek iontů na vysokou hodnotu
energie, vzniká v termálním rozdělení iontů supratermální pík:
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Obrázek 3.2: Maxwellovské rozdělení energie částic plazmatu se supratermálním píkem.
E na ose x značí energii částic a f(E) na ose y hustotu pravděpodobnosti výskytu částice
na jednotkový interval energie [4].

Vysokoenergetické urychlené částice se sráží s ionty v relativně chladných oblas-
tech plazmatu a probíhají opět fúzní reakce, nikoliv však termonukleárního původu,
ale díky srážkám urychleného iontového svazku s terčem z chladnějších iontů v klidu
- beam-target (BT) mechanismem. Tímto způsobem nemůže být generována energie
se ziskem, neboť energetická ztráta způsobená zpomalováním svazku urychlených
iontů je vždy větší než možný energetický výtěžek z DD reakce [7]. Pík suprater-
málních iontů (obr. 3.2) pak v případě z-pinčů nepřispívá k opětovnému nastolení
termodynamické rovnováhy a neohřívá plazmu. Probíhá-li tedy fúze beam-target
mechanismem, nemůže dojít k dosažení zápalné teploty plazmatu ani nemůže být
kladný energetický zisk z výbojů na z-pinčích.

Při výbojích na plazmových fokusech jsou pozorovány obvykle dva píky neutro-
nové emise. První nastává během kompresní fáze pinče a během následné stagnace
plazmového vlákna, trvající několik jednotek až deítek nanosekud. Tyto neutrony
vykazují velice malou či žádnou anizotropii emise a jejich původ může být alespoň z
části termonukleární. Tvar píku jejich emise je obvykle gausovský. Při rozvoji MHD
nestabilit a následném rozpadu plazmového vlákna se objevuje další skupina emi-
tovaných neutronů. Objevuje se při urychení svazků iontů způsobeném intenzivním
elektrickým polem vznikajícím při rozpadu plazmového vlákna. Tyto svazky naráží
do oblastí chladnějšího plazmatu a probíhá zde fúze B-T mechanismem. Emise ne-
utronů vykazuje značnou anizotropii jak v toku emise, tak v jejich energetickém
spektru. Většina těchto neutronů je emitována v rovnoběžném směru s osou elek-
trody a větší energii mají neutrony emitované směrem k otevřenému konci elektrod,
tedy ve směru urychlování plazmové vrstvy. Náběh druhého píku emitovaných ne-
utronů je také ostřejší než prvního, způsobeného termonukleárními reakcemi [18].

Tyto píky je možné rozeznat časem jejich emise, kdy první pík je emitován v
době komprese pinče, která se vyznačuje prudkým propadem derivace d𝐼/d𝑡 proudu
tekoucího plazmatem. Druhý pík je emitován až při rozpadu plazmového vlákna, vy-
kazuje značnou anizotropii a náběh píku je ostřejší [19, 18]. V praxi je však obtížné
tyto píky rozeznat, neboť se často překrývají a druhý pík emitovaný B-T mechanis-
mem bývá mnohem výraznější než první.

Neutronou emisi 𝑌𝑛 z DD reakcí v závislosti na energii uložené v kondenzátorech
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fokusu 𝐸0 vyjádřené v kJ můžeme aproximovat také vztahem [18]:

𝑌𝑛 ≈ 107𝐸2
0 (3.2)

Tato rovnice říká, že plazmové fokusy by měly emitovat cca 1011 neutronů při energii
100 kJ uložené v kondenzátorech. Experimetny s vysokými hodnotami energie v
kondenzátorech však ukázaly, že nad hodnotu cca 100 kJ se tato závislost začíná
deformovat a neutronový zisk narůstá v závislosti na energii v kondenzátorech čím
dál pomaleji, až při energii kondenzátorů v řádu MJ je úměrný této energii vztahem
𝑌𝑛 ∼ 𝐸0,8

0 , kdy nastává saturace neutronového zisku [18].

3.2 Produkce rentgenového záření
Magnetické pinče jsou zdrojem rentgenového záření jak měkkého (𝜆 = 1 - 50

nm, zejména při výbojích v pracovním plynu o vysokém protonovém čísle 𝑍) tak
tvrdého (𝜆 = 0,01 - 1 nm) a to spojitého i čárového spektra. Zrojem měkkého rentge-
nového záření je celý objem plazmového vlákna. V době maximální komprese emituje
spojité spektrum rentgenového záření odpovídající záření absolutně černého tělesa.
Doba emise odpovídá době života pinče a pohybuje se tedy v rozmezí jednotek
až stovky nanosekud, v závislosti na průběhu výboje. Toto záření představuje vět-
šinu elektromagnetické energie vyzářené pinčem. Zdroji tvrdého rentgenového záření
jsou takzvané horké tečky (hot spots) tvořící se v pinči během rozpadu plazmového
vlákna. Jejich velikost dosahuje desítek mikrometrů a doba jejich života je řádově
několik nanosekund. Během této doby vyzařují tvrdé rentgenové záření o energii 1
keV až do 1 MeV [1].

Původ spojitého rentgenového záření je takzvané brzdné záření (bremsstrahlung),
které vzniká při pohybu nabitých částic se zrychlením - jeho kinetická energie se pře-
měňuje v energii elektromagnetického vlnění. V plazmatu vzniká při coulombovských
srážkách elektronů a iontů a takto vznikající záření je nazývané také jako free-free
radiation. Jelikož je účinný průřez coulombické interakce mnohem větší než účinný
průřez DD reakcí (1.14, 1.15, 1.16, obr. 1.1), jsou fúzní reakce vždy doprovázeny
vznikem brzdného záření.

Rekombinační záření je emitováno, když je volný elektron v plazmatu zachycen
elektrickým polem iontu a naváže se na jeho elektronový obal. Jedná se o přechod
z volného do vázaného stavu, a proto je také označován jako free-bound transition.
Emitované fotony mají energii odpovídající rozdílu energií elektronu volného a vá-
zaého v atomovém obalu. Jelikož je elektron v obalu zachycen často v excitovaném
stavu, je rekombinační záření obvykle doprovázeno také čárovým zářením.

Čárové záření vzniká při přechodu elektronu vázaného v atomovém obalu z vyš-
šího energetického stavu do nižšího. Rozdíl energií těchto stavů je emitován formou
elektromagnetického záření. Takto vznikající fotony jsou označovány jako bound-
bound radiation, neboť se jedná o přechod mezi dvěma vázanými stavy.



Kapitola 4

Typy pinčů

4.1 Kompresní z-pinč
Většina ranných experimentů se Z-pinči byla prováděna za použití kompresních

Z-pinčů. Skládá se z izolované válcové vakuové komory napuštěné plynem (většinou
směsí deuteria a tritia), na jejichž koncích jsou umístěny elektrody (viz obr. 4.2).
Při elektrickém průrazu výboje v pracovním plynu se v komoře nejprve vytvoří
rázová vlna způsobující disociaci částic a jejich ionizaci. Následně se formuje válcová
proudová stěna přiléhající ke stěnám komory, která je poté dostředivou Lorentzovou
silou (2.2) stlačováná k ose komory, implodující tak nakonec v proudové vlákno pinče
v ose. Spolu s rázovou vlnou prochází komorou jen velice nízký proud a tlak plynu v
komoře je před kompresí ionizovaného plynu Lorentzovou silou uniformní. Vyjímku
tvoří pouze případy, kdy je komora napuštěna vysokým tlakem plynu před výbojem,
v takovém případě prochází značná proudová vrstva komorou již společně s rázovou
vlnou [3].

Kompresní pinč se rozpadá z důvodu kontrakcí (m = 0 nestabilit) formujících
se nejprve v blízkém okolí elektrod a rozšiřujících se poté po celé délce pinče [20].

Použitím vakuové komory s průměrem v řádu jednotek milimetrů vzniká tak-
zvaný kapilární pinč (výboj). Kapilární pinč je vhodný k použití jako aktivní mé-
dium pro generaci laserových svazků měkkého rentgenového záření [21].

Při experimentech používajících vyšší tlak napouštěného plynu (∼ 1
3 atm) je

vhodné před samotným výbojem plyn ionizovat např. použitím laserového svazku
ozařujícího osu vakuové komory. Aplikací vysokého napětí pak nevzniká rázová vlna
a implodující proudová vrstva jako je tomu v případě klasického kompresního pinče,
avšak proudové vlákno procházející rovnou osou vakuové komory. Takový pinč nazý-
váme gas-embedded pinč. Jako jediný typ je nejnáchylnější k rozpadu zapříčiněnému
m = 1 nestabilitami [3].

4.2 Drátkový z-pinč
Drátkový z-pinč, neboli Wire-array pinč je experimentální uspořádání pinče

sestávájící se ze souboru velice tenkých vodivých drátků natažených ve vakuové ko-
moře mezi elektrodami. Drátky mohou být vyrobeny z rozličných materiálů - uhlíku,
zmraženého deuteria či tritia nebo kovů, například hliníku či wolframu. Výboj te-
koucí těmito drátky způsobí, že se pevný materiál začne vypařovat a tvořit plazma,
nejprve jen z povrchu drátků a později z celého jejich objemu. Pinčový efekt opět
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způsobí implozi vypařeného ionizovaného materiálu v plazmové vlákno na osu z-
pinče. Toto uspořádní, označované také někdy jako explodující drátky, může mít ně-
kolik podob. Nejjednodušší je použití jediného drátku nataženého mezi elektrodami
- tato sestava se nazývá single wire. Další možnnotí je použítí válcové sítě drátků
(Wire-array) rozmístěných symetricky kolem osy komory, které však musí mít mini-
mální rozestupy, čímž je výrazně zvýšen celkový rentgenový zisk a zúžen jejich pík,
tedy zostřen puls a zkrácena doba produkce rentgenového záření [22]. Obrázek 4.1
demonstruje závislost energetického zisku z rentgenového vlnění na vzdálenosti mezi
dvěma sousedními drátky pro dva různé poloměry 𝑅 souboru drátků 8.6 mm a 12
mm.

Obrázek 4.1: Závislost energetického zisku z rentgenového vlnění na vzdálenosti mezi
dvěma sousedními drátky pro dva různé poloměry 𝑅 souboru drátků 8.6 mm a 12 mm.[22]

Kritická vzdálenost sousedních drátků, jež by neměla být překročena, je 1 mm.
Při překročení této hranice začne celkový rentgenový zisk značně klesat, jak je patrné
z obrázku 4.1. Pokusy s poloměrem sítě drátků byly prováděny na experimentální
aparatuře Saturn. Umístěním druhého koaxiálního pole drátků s menším poloměrem
kolem osy vakuové komory je možné zmírnit vliv magnetické Rayleigh-Taylorovy
nestability, vůči níž jsou wire-array pinče náchylné.

Další možnou modifikací tohoto uspořádání je umístění pěny z lehkého mate-
riálu (foam) na osu komory mezi síť wolframových drátků, která zde slouží jako
konvertor energie. Při implozi drátků způsobené Lorentzovou silou (2.2) do osy pře-
dává pinčující plazma část své kinetické energie pěně formou rázové vlny, která pěnu
zahřívá a produkuje měkké rentgenové záření. Záření je absorbováno wolframovým
plazmatem implodujících drátků a pomáhá tedy kumulaci energie v centru pinče.
Po odrazu na ose se rázová vlna šíří radiálně od osy pinče a pomáhá tak stabilizovat
plazmové vlákno. Tímto způsobem je možné dosáhnout vysokých hodnot hustoty
energie v ose pinče, čehož je využíváno pro inerciální udržení termojaderné fúze,
konkrétně pro vytvoření uzavřené dutinky obsahující intenzivní rentgenové záření -
tvz. hohlraum.

Síť drátků může být také nahrazena tenkou válcovou kovovou folií, jejíž tloušťka
však musí být pouze v řádu několika málo desítek nanometrů, aby svou hmotností
odpovídala uspořádání s polem drátků, proto se začala při experimentech se z-pinči
používat až v nedávné době s rozvojem nanotechnologií.
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Poslední zmíněnou obměnou experimentálního uspořádání tenkých implodují-
cích drátků je tzv. X-pinč. Je tvořen kruhovou sítí drátků natažených mezi elektro-
dami, které se v ose vakuové komory kříží a při bočním pohledu tak připomínají tvar
písmene X, odkud jeho název. Při výboji se v bodě křížení kumuluje silný elektrický
proud a toto místo se tak stává zdrojem intenzivního rentgenového záření, čehož je
využíváno jako zdroj pro rentgenovou radiografii [3].

4.3 "Gas-puff" z-pinč
Termínem gas-puff označujeme konfigurací Z-pinče, kde probíhá imploze plynu

napuštěného supersonickou tryskou do vakuové komory pomocí rychlých ventilů. V
ideálním případě by měl mít plyn nadzvukovou rychlost několika Machů, aby bylo v
okamžiku výboje zabráněno nežádoucímu zipovému efektu, a vykazovat co nejnižší
příčný pohyb, proudit by měl tedy pouze podél osy komory. Protilehlá elektroda je
obvykle tvořena zkříženými drátky, aby se zamezilo tvorbě rázové vlny při odrazu
plynu od protější stěny. V okamžiku, kdy plyn dosáhne druhé elektrody, vybijí se
kondenzátory a plynem prochází rapidně narůstající proud elektrického výboje. Ko-
laps gass-puff pinče je stejně jako v případě kompresního pinče způsoben zejména
korálkovou m = 0 nestabilitou.

Při nedávných experimentech prováděných na Z-machine v Sandii byl do gas-
puff pinče vybit proud dosahující téměř 18 MA a následně změřen neutronový zisk
3,9 · 1013. Na rozdíl od většiny experimentů se z-pinči byla většina těchto neutronů
nejspíše termonukleárního původu a ne produkované B-T mechanismem, jelikož je-
jich produkce se zdála být izotropní, ačkoliv přesný poměr mezi termonukleárními
neutrony a těmi produkovanými B-T mechanismem nebylo možné určit a je pravdě-
podobné že na celkovém neutronovém zisku se nezanedbatelnou mírou podílely oba
způsoby produkce [10].
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Obrázek 4.2: Popisovaná uspořádání z-pinčových experimentů [3].

4.4 Plazmový fokus
Plazmový fokus se sestává ze dvou koaxiálních elektrod, vnější duté válcové, v

jejíž ose je umístěna druhá, vnitřní tyčová elektroda. Vnější elektroda může být také
nahrazena soustavou vodivých tyčí. Elektrody jsou od sebe na jedné straně odděleny
izolátorem a na straně druhé končí volně v prostoru. Rozlišujeme dva základní typy
fokusů a to podle poměru délky 𝑑 a poloměru 𝑟 válcových elektrod. Prvním typem
je Matherův typ (a), který je charakteristický uspořádáním 𝑑 > 𝑟, tedy úzkých a
vysokých válcových elektrod, a druhým typem je konstrukce dle Filippova (b), která
má široké a nizké elektrody, 𝑟 > 𝑑. Schémata obou typů jsou znázorněna na obrázku
4.3:
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Obrázek 4.3: Schemata plazmových fokusů typu Mather (a) a Filippov (b)
1 - katoda, 2 - anoda, 3 - izolátor
(I) - fáze průrazu, (II) - fáze urychlení podél anody, (III) - fáze pinče [18].

Průběh výboje na plazmovém fokusu se liší od předchozích zmíněných typů.
Můžeme jej rozdělit do 3 částí (fáze výboje PF jsou zde označeny řeckými číslicemi
odpovídajícími označení na obrázku 4.3):

1. Fáze průrazu na izolátoru (I)

2. Fáze urychlení podlél anody (Pouze u fokusů typu Mather) (II)

3. Fáze pinče (III)

Vakuovou komoru plazmového fokusu je potřeba nejprve vyčerpat a poté na-
pustit plynem, ve kterém bude probíhat výboj. Tlak napouštěného plynu v komoře
by neměl přesáhnout tlak 1,33 kPa, neboť při překročení této hodnoty se rapidně
zhoršuje komprese plazmatu ve fokusu spolu s její teplotou a hustotou. V okamžiku
vybití kondenzátorů se formuje kolem anody elektrické pole, jehož intenzita je zpo-
čátku nejvyšší u rozhraní anody a izolátoru, na němž dochází k elektrickému prů-
razu v pracovním plynu. Plyn v komoře se kolem tohoto rozhraní ionizuje, přechází
v plazma a vytváří se proudová vrstva proudící plazmatem podél izolátoru radiálně
od centrální k vnější elektrodě. Průrazu výboje napomáhá tenká vrstva vodivého
materiálu vypařeného z elektrod během předešlých výstřelů na izolátor, která sama
o sobě nevede proud z anody na katodu, ale pomáhá formaci proudové vrstvy mezi
elektrodami. Tato vodivá vrstva napomáhá také tvorbě uniformější proudové vrstvy,
což pozitivně ovlivňuje vlastnosti výsledného pinče. V případě nehomogenní ionizace
plynu a výsledné elektronové koncentrace kolem izolátoru získává proudová vrstva fi-
lamentární strukturu, která se může zachovat až do finální fáze pinče a snižovat jeho
kvalitu. Pro dosažení optimálních výsledků je potřeba, aby byla vzniklá proudový
vrstva azimutálně symetrická, co nejhomogennější a bez filamentů.

Proudová vrstva podél izolátoru generuje Ampérovým zákonem (2.1) magne-
tické pole kolem vnitřní elektrody, které působí na nabité částice plazmové vrstvy
Lorentzovou silou (2.2) a způsobí zvednutí plazmatu od izolátoru, čímž začíná fáze
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urychlení. Tato fáze probíhá na plazmových fokusech typu Mather, na typu Filip-
pov k ní nedochází. Vytváří se magnetický píst - proudová vrstva je magnetickým
tlakem urchlována axiálním směrem podél vnitřní elektrody a tlačí před sebou plyn
v komoře. Jelikož je magnetické pole závislé na vzdálenosti od osy úměrně jako
1/𝑟 (2.16), urychluje se plazma více podél anody a výsledná proudová vrstva má
kloboukovitý tvar (Obr. 4.3, 4.4)

Obrázek 4.4: Tvar plazmové vrstvy během fáze urychlení podél anody [23].

Plazma je urychleno na nadzvukovou rychlost, což má za následek vytvoření
rázové vlny, která se pohybuje před proudovou vrstvou a nárazem ionizuje plyn
před ní. Rychlost urychlené vrstvy dosahuje na konci elektrod hodnoty 106 - 107

cm/s při proudu 1 - 2 MA. Vyšší rychlost plazmatu podél vnitřní elektrody má za
následek, že je většina plynu vytlačována k vnější elektrodě, což může negativně
ovlivit průběh výboje. Zaprvé nahromaděný plyn zpomaluje propagaci proudové
vrstvy podél elektrod a zadruhé může ve zbytkovém plynu pod plazmatem dojít
k sekundárnímu elektrickému průrazu, čímž se odkloní proud tekoucí proudovou
vrstvou a zastaví tak formaci pinče. Aby se zabránilo tomuto problému, používá
se často v plazmových fokusech vnější elektroda tvaru několika oddělených tyčí,
mezi nimiž může plyn proudit pryč z prostoru mezi elektrodami. Během celé fáze
urychlení narůstá proud tekoucí plazmovou vrstvou až dosáhne maxima v okamžiku,
kdy dosáhne vrcholu vnitřní elektrody, čímž začne fáze pinče.

Poté, co proudová vrstva překoná horní hranu vnitřní elektrody, objeví se axi-
ální složka proudové hustoty, která Ampérovým zákonem (2.1) generuje azimutální
složku magnetického pole 𝐵𝜃 a začne se formovat pinč. V tento moment zpravidla
začína klesat celkový proud tekoucí plazmatem po dosažení svého maxima v oka-
mžiku, kdy proudová vrstva dosáhne konce vnitřní elektrody. V tento moment je
radiální složka rychlosti plazmové vrstvy nulová avšak vlivem Lorentzovy síly (2.2),
která způsobuje pinčování plazmatu na osu anody, rychle narůstá a dosahuje ma-
ximální hodnoty až 107 cm/s. Komprese plazmatu trvá v řádu jednotek až stovek
nanosekund, v závislosti na poloměru anody. Dochází k vytvoření plazmového pinče
deštníkovitého tvaru, který se od úzkého krku nad vniřní elektrodou radiálně roze-
píná směrem k vnější elektrodě. Stlačení plazmatu má za následek nárůst iontové
teploty do řádu jednotek keV a hustoty částic dosahující až 1019 částic/cm3. Během
fáze komprese plazmového vlákna dosahuje proudová derivace d𝐼/d𝑡 svého minima.
V této fázi pinče jsou měřeny slabé neutronové zisky, které jsou pravděpodobně ter-
monukleárního původu [3]. Spolu s neutrony je v této fázi emitováno také měkké
rentgenové záření.
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Pinčové vlákno nakonec několik desítek nanosekund stagnuje, než se díky roz-
voji MHD nestabilit (zejména m = 0) přetrhne. Spolu s přetržením plazmového
vlákna jsou emitovány záblesky tvrdého rentgenového záření, což nasvědčuje tomu,
že jsou elektrony v plazmatu urychlovány na vysoké energie a narážejí do anody,
čímž je produkoványorentgenové záření. Urychlené ionty narážejí do chladnějších
částí plazmatu, což způsobuje další, výraznější emise neutronů, která je způsobena
B-T mechanismem [18].





Kapitola 5

Aplikace z-pinčů ve výzkumu
řízené termojaderné syntézy

V této kapitole se budeme zabývat využitím z-pinčů ve výzkumu jaderné fúze.
Jejich intenzivní emise rentgenového záření (∼ 230 TW) a vysoká účinnost konverze
elektrické energie v toto záření (∼ 17 %) [3] z nich dělá ideální adepty pro využití v
inerciální termojaderné fúzi (ICF) jako nepřímé drivery pro zapálení peletky s fúzním
palivem. Při využití z-pinčů jako driverů pro ICF se využívá tvz. hohlraum, tedy
dutina vyrobená z materiálu s vysokým protonovým číslem 𝑍 (věšinou se používá
zlato či uran), která je v termální rovnováze se zářením uvnitř této dutiny. Hohlraum
je dobrou aproximací absolutně černého tělesa a jím emitované záření je planckovské.
Rentgenová emise pinčů se využívá k ozáření stěn hohlraumu, jejichž vlastní emise
poté zapálí peletku s fúzním palivem (většinou DT nebo DD směs).

5.1 Dynamický hohlraum
Dynamický hohlraum je uspořádání wire-array pinče (viz kapitolu 4.2), kde

je na osu vakuové komory doprostřed kruhu drátků natažených mezi elektrodami
umístěna peletka fúzního paliva uzavřená ve zlatém hohlraumu vyplněném lehkou
pěnou (foam). Při výboji pinče imploduje nejdříve plazma vypařující se z drátků
na osu komory, čímž zahřeje hohlraum s palivem. Jeho vlastní emise rentgenového
záření způsobí supersonickou rázovou vlnu propagující dovnitř pěnou, čímž zahřívá
peletku. Pinčový efekt nakonec způsobí implozi samotných stěn hohlraumu, čímž
uvnitř vytvoří dostatečné podmínky pro termonukleární fúzi. Na zařízení Z-machine
v Sandii byla pozorována komprese stěn hohlraumu z původních 5 mm na pouhý
0,8 mm a rekordní neutronový zisk z DD reakcí 3 1011 fúzních neutronů, jejichž
emise byla izotropní, což poukazuje na jejich termonukleární původ [3]. Schéma
dynamického hohlraumu je zobrazeno na obrázku 5.1.

5.2 Statický hohlraum
Statický hohlraum využívá dvou wire-array pinčů s lehkou pěnou nacházející se

v ose pinčů. Tyto pinče jsou umístěny nad sebou a v dutině mezi nimi je ve zlatém
hohlraumu umístěna peletka fúzního paliva. Při implozi pinčů do pěny je emitováno
rentgenové záření v axiálním směru, které ozařuje stěny hohlraumu s peletkou upro-
střed a slouží tak nepřímému ohřevu pro inerciální fúzi. Stěny hohlraumu se nachází
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i v axiálním směru, aby rentgenová emise z-pinčů neozařovala peletku přímo, čímž
je zajištěna symetrie ozáření peletky. Schéma statického hohlraumu je zobrazeno na
obrázku 5.2.

Obrázek 5.1: Dynamický hohlraum [3]

Obrázek 5.2: Statický hohlraum [3]

5.3 MagLIF
V případě jaderné syntézy s inerciálním udržením jsou požadované podmínky

dosaženy implozí peletky s fúzním palivem, čímž se dramaticky zvýší jeho hustota
a teplota až na úroveň, při jaké mohou probíhat fúzní reakce. Aby byl možný ener-
getický zisk z takové reakce, je zapotřebí dosáhnout implozní rychlosti peletky větší
než 30 cm/𝜇s, aby ohřev způsobený kompresí převyšoval veškeré energetické ztráty
způsobené zejména tepelnou vodivostí a radiací horkého paliva. V polovině 20. sto-
letí bylo zjištěno, že aplikací silného magnetického pole se snížní tepelná vodivost
elektronů, čímž se zabrání ztrátám tepelným vedením. Magnetické pole také brání
úniku vysokoenergetických alfa částic z plazmatu, čímž ještě více potlačuje ztráty
energie a zvyšuje dohřev plazmatu. Tak se zrodil koncept MagLIF (MAGnetized LI-
Ner - tedy magnetizovaná implodující vrstva). V tomto speciálním uspořádání ICF
je fúzní palivo (DD nebo DT) uloženo v dutině, kolem níž je externími cívkami gene-
rováno silné axiální magnetické pole 𝐵𝑧 o intenzitě 10-30 T. Směs paliva je nejdříve
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předehřáta intenzivním laserovým svazkem a poté prochází stěnami dutiny vysoko-
proudý elektrický výboj, který pinčovým efektem způsobí implozi stěn dutiny, což
pomáhá stabilizaci imploze a zapálení fúzního paliva.

Implozní rychlost požadovaná pro zapálení paliva je při použití dodatečného
magnetického pole 𝐵𝑧 v konceptu MagLIF nižší než 10 cm/𝜇s, což je několikanásobně
méně, než bez předehřátí laserem. Ideální čas pro předehřátí palivové směsi je v
okamžiku počátku imploze dutiny s palivem, tedy ∼ 60 ns před píkem neutronové
produkce MagLIFu. Tímto způsobem se maximalizuje kompresní ohřev a dosáhne
teplot požadovaných pro termonukleární reakce i při relativně nízké rychlosti imploze
palivové peletky [24, 25]. Schéma MagLIFu je zobrazené na obrázku 5.3:

Obrázek 5.3: Schematické vyobrazení MagLIFu [26].





Kapitola 6

Aparatura PFZ-200

V této kapitole se budeme věnovat impulznímu experimentálnímu zařízení PFZ-
200, na kterém probíhal náš výzkum. PFZ-200 je školní plazmatický fokus typu
Mather, umístěný na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zdro-
jem napětí jsou čtyři paralelně zapojené kondenzátory o celkové kapacitě 16 𝜇F a
maximální uložené energii 4 kJ. Nabíjené jsou napětím maximálně 30 kV. Kondenzá-
tory jsou propojeny s elektrodami ve vakuové komoře přes jiskřiště plněné dusíkem,
které zajišťuje jejich současné vybití. V ose komory se nachází válcová anoda o
průměru 25 mm a délce 140 mm. Katoda je tvořena 8 tyčemi o průměru 7 mm
vyrobenými z nerezové oceli, koaxiálně rozmístěnými kolem anody ve vzdálenosti 30
mm. Katodové tyče jsou ve spodní části fokusu odděleny od anody vrstvou izolátoru
Al2O3, dosaující výšky 4 cm. V našem experimentu byla na horní část katodových
tyčí do osy fokusu umístěna antielektroda kuželovitého tvaru směřující proti anodě,
která tak tvořila tzv. hybridní x-pinč (obr. 6.2). Vzdálenost anody a antielektrody
byla 5,5 mm. Připojení detektorů ke komoře je umožněno diagnostickými okny, které
jsou po stranách vakuové komory ve výšce horního konce anody. Čerpání vakuové
aparatury je zajištěno dvojicí vývěv. Rotační olejová vývěva se používá k předčer-
pání komory a následně je turbomolekulární vývěvou dosaženo vysokého stupně
vakua řádu 10−2 - 10−3 Pa. Pracovní plyn je poté napouštěn do komory z plynové
bomby pomocí jehlového ventilu na požadovaný tlak, obvykle v rozmezí 200 - 400
Pa. V našich experimentech bylo jako pracovní plyn použito deuterium napouštěné
na tlak 360 Pa, neboť bylo experimentálně ověřeno, že za tohoto tlaku dosahuje
neutronová emise fokusu PFZ-200 svého maxima [27]. Proud tekoucí plazmatem
a jeho derivace byla detekována Rogowského cívkou. Emise tvrdého rentgenového
záření a neutronového záření byly detekovány scintilačním detektorem a energie ne-
utronů byla určována metodou Time-of-flight (nToF). Celkový počet emitovaných
neutronů byl měřen stříbrovým aktivačním čítačem (SAC) a emise fúzních iontů
pevnolátkovým detektorem stop CR-39. Proud tekoucí plazmovým fokusem PFZ-
200 dosahuje nejvyšší hodnoty 210 - 220 kA a maximální neutronový zisk je řádu
108 neutronů z jednoho výboje. Délka trvání výboje, tedy doba mezi průrazem na
izolátoru a rozpadem plazmového vlákna se typicky pohybuje kolem hodnoty 1,7 𝜇s.
Relativně malý objem vakuové komory a schopnost vakuových vývěv tento objem
rychle vyčerpat umožňuje provádět na zařízení PFZ-200 až 12 výstřelů za hodinu.
Schéma experimentální aparatury je vyobrazeno na obrázku 6.1:
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Obrázek 6.1: Schéma plazmového fokusu PFZ-200 [28].

6.1 Rogowského cívka
Rogowského cívka je detektor sloužící k měření proudu tekoucího elektrickým

obvodem, používaný zejména u vysokofrekvenčních výbojů. Funguje na bázi prou-
dového transformátoru. Je tvořen toroidem z neferomagnetického materiálu, kolem
nějž je vedeno vinutí cívky. Jádro je vzduchové, díky čemuž nedochází k saturaci
detektoru. Skrz toroid prochází měřený proud, jehož časová derivace d𝐼/d𝑡 způ-
sobuje změnu magnetického pole generovaného Ampérovým zákonem (2.1) kolem
měřeného vodiče. Z Faradayva zákona je touto změnou indukováno na Rogowského
cívce napětí, které Lenzovým zákonem generuje proud, jehož orientace je taková,
aby působil proti časové derivaci proudu, která indukované napětí na cívce vyvolala.
Rogowského cívka tedy efektivně měří proudovou derivaci a k získání skutečného
proudu tekoucího měřeným vodičem je potřeba tuto derivaci matematicky či elek-
tronicky integrovat. Hlavními přednostmi Rogowského cívky jsou její jednoduchost
a tedy nízká pořizovací cena a také její neinvazivnost, jelikož absence železného jádra
zajišťuje, že její použití nebude ovlivňovat měřený proud [29].

Obrázek 6.2: Schéma Rogowského cívky [30]
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6.2 Stříbrový aktivační čítač (SAC)

Stříbrový aktivační čítač, neboli SAC (z anglického silver activation counter)
byl v našem experimentu používán k měření celkových neutronových zisků z jednot-
livých výbojů plazmového fokusu. Neutrony jsou neutrální částice, takže neionizují
okolní prostředí. K jejich detekci musíme proto využít takovou interakci neutronu
s okolím, kterou již budeme schopni měřit. Stříbrový aktivační čítač funguje na
principu záchytu neutronu stabilním izotopem prvku, v našem případě stříbra, díky
němuž se daný izotop stane nestabilním a vyvolanou umělou radioaktivitu jsme
schopni detekovat. SAC využívá přírodní izotopy stříbra 107Ag a 109Ag, z nichž se
záchytem neutronu stávají radioaktivní izotopy 108Ag a 110Ag. Účinný průřez reakce
jádra stříbra s fúzním neutronem o energii 2,45 MeV je však příliš malý, neutrony
je proto potřeba nejdříve moderovat na energie řádu keV, k čemuž je používáno
polyethylenu. Izotop 108Ag má poločas rozpadu přibližně 2 min 22 s a s pravděpo-
dobností 97,15 % emituje elektrony rozpadem 𝛽−. Izotop 110Ag emituje rozpadem
𝛽− elektrony s pravděpodobností 99,7 % a poločasem rozpadu 24,6 s. Emitované
beta záření je nakonec detekováno Geiger-Müllerovým čítačem [31].

6.3 Scintilační detektory

Scintilačních detektorů se využívá k detekci tvrdého rentgenového záření (HXR)
a neutronů. Skládají se ze scintilátoru a fotonásobiče, jehož signál je elektronicky za-
znamenáván osciloskopem. Scintilátor je látka, která při absorpci ionizujícího záření
emituje fluorescencí elektromagnetické vlnění ve viditelné části spektra. Scilntilá-
tory se dělí na organické a anorganické. V našem experimentu byl jako scintilátor
použit polyvinyl toluen. Jde o plastik, což je výhodné pro detekci neutronů, ne-
boť obsahuje velké množství vodíku, se kterým neutrony reagují. Má také krátkou
dobu scitilačního dosvitu, díky čemuž je vhodný pro detekci nanosekudových pulzů.
Světlo emitované scintilátorem je zachyceno fotonásobičem, který jej fotoelektric-
kým jevem převede na slabý elektrický signál. Tento signál dále prochází soustavou
dynod, které jej zesilují vlivem sekundární elektronové emise. Výsledný signál je
nakonec zaznamenáván na osciloskopu. Jelikož neutrony nepůsobí coulombickou in-
terakcí, scintilátor ve skutečnosti reaguje na protony odražené pružným rozptylem
po srážce s dopadajícím neutronem v polyvinyl toluenu obsahujícím atomy vodíku.
Jelikož je střední volná dráha takových protonů ve srovnání s charakteristickým
rozměrem scintilátoru zanedbatelná, je veškerá energie odraženého protonu depono-
vána v látce scintilátoru [32]. Scintilačních detektorů bylo v našich experimentech
využíváno k detekci a určení energie fúzních neutronů produkovaných plazmovým
fokusem metodou neutron Time-of-Flight (nToF). Ze známé vzdálenosti detektoru
od zdroje neutronové emise a doby letu částice je možné vypočítat jejich energii,
pokud známe její hmotnost. Obdobně je možné spočítat neznámou hmotnost čás-
tice, pokud známe její energii. V našich experimentech byla měřena energie neutronů
první zmíněnou metodou. Přesnost měření metodou nToF je závislá na časové rozli-
šovací schopnosti scintilátorů a osciloskopů, kterou požadujeme v řádu nanosekund,
a také na přesnosti určení doby emise neutronů, kterou jsme považovali za současnou
s emisí rentgenového záření.
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6.4 Pevnolátkový detektor stop CR-39
C12H18O7, komerčně nazýván též CR-39, je pasivní detektor nabitých částic. Po-

užívá se pro analýzu jaderných reakcí na mnoha pracovištích zkoumajících jadernou
syntézu s inerciálním udržením či na z-pinčích. Jeho hlavní předností je, že prakticky
neinteraguje s elektromagnetickými pulzy, rentgenovým zářením a elektrony, které
se při takových experimentech často vyskytují, což z něj činí ideální nástroj pro
výzkum fúzních iontů. Je také vysoce citlivý, s účinností záchytu dosahující 100 %
při detekci protonů s energiemi do 6-8 MeV [33]. Nabitá částice procházející detek-
torem CR-39 zanechává stopu narušených řetězových molekulárních struktur podél
své trajektorie. Leptáním povrchu detektoru CR-39, obvykle hydroxidem sodným
či draselným, se tyto stopy zviditelní, neboť podél narušených molekulárních struk-
tur působí rozpouštědlo rychleji než na neporušený povrch detektoru. V místech
přetrhaných molekulárních vazeb pak vznikají na destičce detektoru mikroskopické
kruhové či oválné stopy, které je možné mikroskopem vyfotografovat, a poté meto-
dami grafické analýzy určit jak počet dopadajících iontů z plošné hustoty stop, tak
jejich energii a druh zachyceného iontu z poloměru stop. Jelikož je brzdný účinek ma-
teriálu d𝐸/d𝑥 závislý na energii dopadající částice 𝐸 úměrně jako 1/𝐸, zanechávají
dopadající ionty s větší energií menší stopy, než ionty s menší energií [33].

Obrázek 6.3: Tvar elektrod používaných během našeho experimentu s vyznačenou polo-
hou detektoru CR-39 (červeně)
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Výsledky měření

Tato kapitola se zabývá analýzou výsledků experimentů zkoumajících fúzní pro-
tony prováděných na aparatuře PFZ-200 na FEL ČVUT v Praze. Jde o první sérii
experimentů zabývající se protonovou emisí plazmového fokusu prováděný na PFZ-
200. Měřené výsledky budou ilustrovány na výbojích 22032204, 22032302 a 22032304.
Tyto výboje byly vybrány, neboť byly prováděny se shodným počátečním nastave-
ním, což nám umožňuje porovnávat neutronové, rentgenové a protonové emise za
shodných počátečních podmínek. Je patrné, že i při stejném nastavení fokusu se
mohou průběhy výbojů a záření značně lišit. Sledovanými parametry byly časový
průběh proudu tekoucího plazmatem 𝐼 a jeho časová derivace d𝐼/d𝑡, signál ze scinti-
látoru nToF umístěným od plazmocého fokusu ve vzdálenosti 𝑙 = 2,52 m detekující
tvrdé rentgenové záření a neutronové záření. Tyto parametry byly zaznamenávány
a vizualizovány osciloskopem. Data z osiloskopů však s vysokou frekvencí značně
oscilovala, proto byla elektronicky vyhlazena, aby vizualizace lépe odpovídala sku-
tečnému průběhu sledovaných parametrů a byla přehlednější. Dle užívané konvence
odpovídá minimum proudové derivace d𝐼/d𝑡 času 𝑡 = 0 na časové ose. Tento bod
značí fázi komprese plazmového vlákna, která je záhy následována jeho rozpadem.
Z průběhu proudové derivace byl tedy určen celkový čas výboje plazmového fokusu
jako časový rozdíl mezi průrazem na izolátoru a minimem d𝐼/d𝑡. Bod nejvyšší hod-
noty proudu 𝐼 odpovídá době, kdy se plazmová vrstva dostane nad horní okraj
elektrody a začne fáze samotného pinče. Čas pinčování byl určen jako rozdíl mezi
časem maximání hodnoty proudu 𝐼 a minimem proudové derivace d𝐼/d𝑡. Tlak pra-
covního plynu se při všech sledovaných výbojích shodoval a jeho hodnota byla 360
Pa, neboť bylo experimentálně ověřeno že plazmový fokus PFZ-200 dosahuje při
tomto tlaku nejvyšších neutronových zisků [27].

Z průběhů signálu ze scintilačního detektoru nToF byly počítány energie emi-
tovaných neutronů. Fúzní reakce jsou doprovázeny emisí rentgenového záření a na
datech z osciloskopů byly píky tvrdého rentgenového záření vždy následovány pí-
kem záření neutronového s odpovídající časovou prodlevou. Předpokladem pro ur-
čení energie neutronů byla současná emise rentgenového a neutronového záření. Ze
známé vzdálenosti scintilátoru od plazmového fokusu 𝑙 = 2,52 m byla určena doba
letu rentgenového záření pohybujícího se rychlotsí světla 𝑐 jako Δ𝑡 = 8,4 ns. Sku-
tečná produkce neutronového a rentgenového záření tedy probíhala o 8,4 ns dříve,
než byl pík rentgenového záření zachycen scintilátorem. Doba letu neutronového zá-
ření byla tedy určena jako časový rozdíl mezi časem skutečné produkce neutronů
a časem detekce píku neutronového záření scintilátorem. Časová neurčitost emise
neutronů byla určena jako pološířka píku detekovaného rentgenového záření, které

33
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se pohybuje uniformě rychlostí světla, a vlnový balík se tedy nerozplývá. Z této ne-
určitosti doby letu pak byla vypočítána neurčitost energie emitovaných neutronů.
Energie byla počítána vztahem (1.9), kam byla rychlost dosazována v přirozených
jednotkách a klidová hmotnost v jednotkách MeV/c2 (Tab. 1). Výsledná energie pak
vycházela v MeV. Očekávaná hodnota energie emitovaných neutronů byla 2,45 MeV
(viz kapitolu 1.3).

Dále byl sledován celkový neutronový zisk měřený stříbrovým aktivačním čí-
tačem. Pomocí SAC umístěným v radiálním směru od osy plazmového fokusu byl
měřen počet radioaktivních rozpadů izotopů stříbra po dobu 120 s od výboje a
následně přepočítán na skutečný neutronový výtěžek 𝑌𝑛 vzorcem:

𝑌𝑛 = (𝐶 − 𝐶𝐵) * 4, 69 * 4𝜋𝑟2 (7.1)

kde 𝐶 značí neutronový zisk změřený aktivačním čítačem SAC, 𝐶𝐵 je přirozené
pozadí, které bylo určeno jako 60 reakcí, za měřenou dobu 120 s. Konstanta 4,69
byla určena kalibrací aktivačního čítače [34]. 𝑟 značí vzdálenost detektoru od zdroje
neutronů vyjádřenou v centimetrech a byla změřena jako 𝑟 = 40 cm. Výpočet před-
pokládá izotropní emisi neutronového záření.

Očekávný neutonový zisk byl vypočítán ze známe energie uložené v kondenzá-
torech 𝐸0 = 4 kJ a vzorce (3.2) a určen jako 1,6 · 108 neutronů z jednoho výboje.

Pomocí detektoru CR-39 od firmy TasTrak byl určován počet emitovaných pro-
tonů plazmovým fokusem. Detektory byly umístěny na osu plazmového fokusu do
vzdálenosti 𝑟 = 2 cm od plazmového vlákna. Očekávaná energie protonů emito-
vaných z fúzních reakcí byla 3,02 MeV (viz kapitolu 1.3). Energie ostatních iontů
emitovaných z fúzních DD reakcí je pouze okolo 1 MeV a z toho důvodu byl na
detektor CR-39 umístěn hliníkový absorber o tloušťce 70 𝜇𝑚, který je propustný
pouze pro protony o energii převyšující 2,75 MeV a efektivně tak stínící všechny
ostatní produkty DD reakcí kromě protonů a také deuterony urychlené v plazmatu.
Tloušťka absorberu byla zvolena na základě aplikace SRIM (Stopping and Range
of Ions in Matter) [35], kterou byla generována tabulka ukazující závislost hloubky
pronikání protonů a helionů hliníkovým absorberem na energii nalétávající částice.
Tyto tabulky jsou uvedeny v příloze (obr. 14 - 19). U každého ze sledovaných výbojů
byl použit jeden plátek detektoru CR-39. Jelikož byly detektory CR-39 umisťovány
do komory, bylo mezi jednotlivými výstřely potřeba komoru otevřít a vyměnit po-
užité CR-39. Otevřením komory však došlo k oxidaci tenké vodivé vrstvy napařené
na izolátoru, což zapřičinilo, že při prvním výboji po otevření komory nedošlo k
pinči a byla pozorována nulová či jen minimální neutronová emise. Druhý výboj již
zpravidla proběhl v pořádku a následovalo opět oteření komory a výměna detektoru
CR-39.

Ozářené detektory CR-39 bylo po použití nutno naleptat, čímž došlo ke zvi-
ditelnění stop zanechaných dopadajícími ionty. Leptání probíhalo po dobu 6 hodin
v pětimolárním roztoku NaOH při teplotě 80∘ C. Následně byly pořízeny mikrofo-
tografie detektorů, obrazy byly graficky zpracovány a použitím aplikace MATLAB
a plug-inu imfindcircles nalezeny všechny kruhové stopy částic. Četnosti stop v zá-
vislosti na jejich poloměru byly vyneseny do histogramů, na nichž byl určen pík
detekovaných protonů a určen jejich počet, neboť detektor CR-39 mohl obsahoval
i stopy po alfa částicích z rozpadu radonu na pozadí. Ze známé plochy mikrofoto-
grafíí byla určena plošná hustota naleptaných stop a poté ze známe vzdálenosti 𝑟
= 2 cm detektoru CR-39 od pinče byla při předpokladu izotropního šíření určena
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celková emise fúzních protonů. Fotografie ozářených detektorů CR-39 s vyznačenými
oblastmi skenování mikrofotografíí jsou vyobrazeny na následujícím obrázku:

Obrázek 7.1: Fotografie použitých detektorů CR-39. XXXI - výboj 22032302, XXIIII -
výboj 22032304, XXX - výboj 22032204.

7.1 Výsledky z výboje 22032304
Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilačního detek-

toru nToF s vyznačenými píky rentgenové emise X1 a neutronové emise n1 výboje
22032304 jsou vyobrazeny na následujícím grafu (Signál nToF byl posunut kvůli
přehlednosti a nulová hodnota scintilačního detektoru je na ose y na hodnotě 50 kA,
nToF je v relativních jednotkách):

Obrázek 7.2: Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilátoru nToF
výbje 22032304
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Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru s vyznačenými rentgenovými a
neutronovými píky je vyobrazen na následujícím grafu:

Obrázek 7.3: Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru z výboje 22032304

Následující tabulka shrnuje celkovou dobu trvání výboje 𝑇 , dobu fáze pinče
𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 tekoucí fokusem a celkový neutronový zisk SAC měřený
stříbrovým aktivačním čítačem výboje 22032304:

T [ns] t [ns] I𝑚𝑎𝑥 [kA] SAC
1755 180 208 0,55 · 108

Tab. 2: Doba trvání výboje 𝑇 a fáze pinče 𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 a celkový
neutronový zisk SAC z výboje 22032304.

Doba detekce rentgenového píku 𝑡𝑋1 (emise tohoto píku je o 8,4 ns dříve), doba
detekce neutronového píku 𝑡𝑛1 (čas nejsilnějšího signálu), rychlost neutronů 𝑣𝑛1 a
jejich energie 𝐸𝑛1 jsou zaznamenány v následující tabulce:

t𝑋1 [ns] t𝑛1 [ns] v𝑛1 [m/s] E𝑛1 [MeV]
10 - 60 135 - 195 (155) (2,04 ± 0,40) · 107 2,25 ± 0,80

Tab. 3: Doba detekce rentgenového píku 𝑡𝑋1 a neutronového píku 𝑡𝑛1, rychlost
neutronů 𝑣𝑛1 a jejich energie 𝐸𝑛1 výboje 22032304.

Následující obrázky (7.4, 7.5) zachycují mikrosnímky detektoru CR-39 XXIIII
s vyznačenými stopami po zachycených iontech a histogram znázorňující četnosti
stop odpovídajících poloměrů. Plocha mikrosnímku je 1,26 · 10−3 cm2.
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Obrázek 7.4: Mikrosnímek detektoru CR-39 XXIIII po naleptání (vlevo) a následně s
označenými stopami po protonech (vpravo)

Obrázek 7.5: Histogram znázorňující četnosti protonových stop odpovídajících poloměrů
na detektoru CR-39 XXIIII.

Nejvyšší četnost stop je poloměru 11 𝜇m. Celkový počet nalezených stop po
protonech činí 324, což při předpokladu izotropní emise odpovídá celkovému počtu
0,13 · 108 emitovaných protonů.
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7.2 Výsledky z výboje 22032302
Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilačního detektoru

nToF s vyznačenými píky rentgenové emise X1, X2 a neutronové emise n1, n2 výboje
22032302 jsou vyobrazeny na následujícím grafu:

Obrázek 7.6: Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilátoru nToF
výbje 22032302

Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru s vyznačenými rentgenovými a
neutronovými píky je vyobrazen na následujícím grafu:

Obrázek 7.7: Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru z výboje 22032302
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Následující tabulka shrnuje celkovou dobu trvání výboje 𝑇 , dobu fáze pinče
𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 tekoucí fokusem a celkový neutronový zisk SAC měřený
stříbrovým aktivačním čítačem výboje 22032302:

T [ns] t [ns] I𝑚𝑎𝑥 [kA] SAC
1742 150 207 0,838 · 108

Tab. 4: Doba trvání výboje 𝑇 a fáze pinče 𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 a celkový
neutronový zisk SAC z výboje 22032302.

Doba detekce rentgenového píku 𝑡𝑋1, 𝑡𝑋2 (emise těchto píků je o 8,4 ns dříve),
doba detekce neutronových píků 𝑡𝑛1, 𝑡𝑛2 (čas nejsilnějšího signálu), rychlost neutronů
𝑣𝑛1, 𝑣𝑛2 a jejich energie 𝐸𝑛1, 𝐸𝑛2 jsou zaznamenány v následující tabulce:

t𝑥1 [ns] t𝑥2 [ns] t𝑛1 [ns] t𝑛2 [ns] v𝑛1 [m/s] v𝑛1 [m/s] E𝑛1 [MeV] E𝑛2 [MeV]

10 - 22 46 - 59 130 - 145
(139)

155 - 165
(159)

(1,94 ± 0,10)
· 107

(2,20 ± 0,12)
· 107 1,96 ± 0,18 2,54 ± 0,29

Tab. 5: Doba detekce rentgenových píků 𝑡𝑋1, 𝑡𝑋2 a neutronových píků 𝑡𝑛1, 𝑡𝑛2, rychlost neutronů
𝑣𝑛1, 𝑣𝑛2 a jejich energie 𝐸𝑛1, 𝐸𝑛2 výboje 22032302.

Následující obrázky (7.8, 7.9) zachycují mikrosnímky detektoru CR-39 XXXI s
vyznačenými stopami po zachycených iontech a histogram znázorňující četnosti stop
odpovídajících poloměrů. Plocha mikrosnímku je 1,26 · 10−3 cm2.

Obrázek 7.8: Mikrosnímek detektoru CR-39 XXXI po naleptání (vlevo) a následně s
označenými stopami po protonech (vpravo)
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Obrázek 7.9: Histogram znázorňující četnosti protonových stop odpovídajících poloměrů
na detektoru CR-39 XXXI.

Nejvyšší četnost stop je poloměru 6 𝜇m. Celkový počet nalezených stop po
protonech činí 877, což při předpokladu izotropní emise odpovídá celkovému počtu
0,35 · 108 emitovaných protonů.

7.3 Výsledky z výboje 22032204
Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilačního detektoru

nToF s vyznačenými píky rentgenové emise X1, X2 a neutronové emise n1, n2 výboje
22032204 jsou vyobrazeny na následujícím grafu:

Obrázek 7.10: Průběh proudu 𝐼, proudové derivace d𝐼/d𝑡 a signálu ze scintilátoru nToF
výbje 22032204
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Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru s vyznačenými rentgenovými a
neutronovými píky je vyobrazen na následujícím grafu:

Obrázek 7.11: Detail signálu nToF ze scintlačního detektoru z výboje 22032204

Následující tabulka shrnuje celkovou dobu trvání výboje 𝑇 , dobu fáze pinče
𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 tekoucí fokusem a celkový neutronový zisk SAC měřený
stříbrovým aktivačním čítačem výboje 22032204:

T [ns] t [ns] I𝑚𝑎𝑥 [kA] SAC
1720 130 214 1,212 · 108

Tab. 6: Doba trvání výboje 𝑇 a fáze pinče 𝑡, maximální proud 𝐼𝑚𝑎𝑥 a celkový
neutronový zisk SAC z výboje 22032204.

Doba detekce rentgenového píku 𝑡𝑋1, 𝑡𝑋2 (emise těchto píků je o 8,4 ns dříve),
doba detekce neutronových píků 𝑡𝑛1, 𝑡𝑛2 (čas nejsilnějšího signálu), rychlost neutronů
𝑣𝑛1, 𝑣𝑛2 a jejich energie 𝐸𝑛1, 𝐸𝑛2 jsou zaznamenány v následující tabulce:

t𝑥1 [ns] t𝑥2 [ns] t𝑛1 [ns] t𝑛2 [ns] v𝑛1 [m/s] v𝑛1 [m/s] E𝑛1 [MeV] E𝑛2 [MeV]

13 - 23 48 - 60 135 - 147
(138)

153 - 165
(158)

(1,97 ± 0,08)
· 107

(2,25 ± 0,12)
· 107 2,02 ± 0,16 2,65 ± 0,28

Tab. 7: Doba detekce rentgenových píků 𝑡𝑋1, 𝑡𝑋2 a neutronových píků 𝑡𝑛1, 𝑡𝑛2, rychlost neutronů
𝑣𝑛1, 𝑣𝑛2 a jejich energie 𝐸𝑛1, 𝐸𝑛2 výboje 22032204.

Následující obrázky (7.12, 7.13) zachycují mikrosnímky detektoru CR-39 XXX
s vyznačenými stopami po zachycených iontech a histogram znázorňující četnosti
stop odpovídajících poloměrů. Plocha mikrosnímku je 1,26 · 10−3 cm2.
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Obrázek 7.12: Mikrosnímek detektoru CR-39 XXX po naleptání (vlevo) a následně s
označenými stopami po protonech (vpravo)

Obrázek 7.13: Histogram znázorňující četnosti protonových stop odpovídajících polo-
měrů na detektoru CR-39 XXX.

Nejvyšší četnost stop je poloměru 5 𝜇m. Celkový počet nalezených stop po
protonech činí 1393, což při předpokladu izotropní emise odpovídá celkovému počtu
0,56 · 108 emitovaných protonů.

7.4 Porovnání výbojů a diskuze výsledků
Teoretický neutronový zisk při známé energii uložené v kondenzátorech 𝐸0 = 4

kJ vypočítaný dle vzorce (3.2) činí 1,6 · 108 neutronů z jednoho výboje. Plazmový
fokus byl při našich experimentech zkrácen, aby bylo dosaženo lokalizovanější ne-
utronové emise, což se mohlo projevit také nižším celkovým neutrnovým ziskem.
Hodnotě 1,6 · 108 se nejvíce přiblížil výboj 22032204 s celkovým neutronovým vý-
těžkem 1,21 · 108 měřeným detektorem SAC. Jde také o výboj s nejkratším časem
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fáze pinče 𝑡 = 130 ns a nejvýraznějším dipem proudové derivace d𝐼/d𝑡, což nazna-
čuje nejvyšší radiální implozní rychlost ve finální fázi pinče. Četnost poloměrů stop
po protonech na axiálně umístěných detektorech CR-39 má také maximum na nej-
nižší hodnotě, pouhých 5 𝜇m, což lze vysvětlit nejvyšší energií axiálně emitovaných
protonů. Při předpokladu izotropního šíření byl vypočítán celkový protonový zisk
0,56 · 108 emitovaných protonů, což je necelá polovina částic zachycených SAC de-
tektorem umístěným v radiálním směru. Vzhledem k faktu, že účinné průřezy obou
větví DD reakcí jsou téměř shodné (viz obrázek 1.1), očekávali bychom tedy téměř
shodný počet D(d,n)3

2He a D(d,p)3
1T reakcí. Ve fázi rozpadu plazmového vlákna jsou

navíc ionty urychlovány směrem ke katodě a následná emise částic z fúzních reakcí
probíhajících B-T mechanismem vykazuje značnou anizotropii s emisí převládající v
axiálním směru. Dalo by se tedy očekávat, že počet detekovaných protonů v axiálním
směru bude převažovat nad počtem neutronů detekovaných ve směru radiálním, což
se však nepotvrdilo ani u jednoho ze sledovaných výbojů. Jelikož jde o první z experi-
mentů s fúzními protony prováděný na PFZ-200, bude tato problematika zkoumána
podrobněji v následujících experimentech. Detailnějšímu rozboru dat z detektorů
CR-39 se budeme věnovat v pozdější části této kapitoly.

Výboj 22032304, tedy první zmíněný shot, je jediný z námi sledovaných vý-
bojů, u nějž byl detekován pouze jeden pík rentgenové a následné neutronové emise.
Oba píky mají pološířku dosahující až 50 ns, což je ve srovnání s ostatními výboji,
kde byla pološířka emise rentgenového záření typicky kolem 10 ns, velice dlouhá
doba. Nabízí se tedy možné vysvětlení, že jde stejně jako v případě ostatních výbojů
o dva píky rentgenové a neutronové emise, tyto píky se však v čase překrývají a
nelze je rozlišit. Jelikož je pološířka rentgenového píku velice dlouhá, z předpokladu
současné emise neutronového a rentgenového záření jsme mohli vypočítat energii
emitovaných neutronů jen s vysokou chybou měření jako 2,25 ± 0,80 MeV. Rentge-
nová emise byla u tohto výboje velice nevýrazná, což by mohlo nasvědčovat tomu, že
ve fázi rozpadu plazmového vlákna byly elektrony a ionty urychlovány na relativně
nízké hodnoty energie v porovnání s ostatními výstřely. Tuto doměnku podporuje
také fakt, že u tohoto výstřelu měla četnost stop po protonech na detektoru CR-39
pík na hodnotě poloměru 11 𝜇m, což opět vypovídá o nejnižší energii emitovaných
protonů ve srovnání s ostatními shoty. Tato hypotéza předpokládá, že máme přesně
nastaven absorber a energie protonů deponovaná do detektoru CR-39 je v oblasti
blízké Braggovu píku. Jde také o výboj s nejdelší dobou trvání fáze pinče 𝑡 = 180
ns a nejméně výrazným dipem proudové derivace d𝐼/d𝑡, což nasvědčuje o nejnižší
radiální implozní rychlosti ve finální fázi pinče. Tento výboj také vykazoval nej-
nižší neutronový výtěžek a to 0,55 · 108 neutronů. Srovnáním výbojů 22032304 a
22032204 můžeme vyvodit, že implozní rychlost ve fázi pinče značně ovlivňuje emise
neutronového záření a pro dosažení optimálních výsledků požadujeme, aby byla co
nejvyšší. V takovém případě teče proudovou vrstvou ve fázi radiálního urychlení a
také ve fázi přetržení plazmového sloupce nejvíce proudu.

Krom prvního zmíněného výboje, tedy 22032304, byly u všech námi sledovaných
výstřelů plazmového fokusu detekovány scintilačním detektorem dva píky rentgeno-
vého záření emitované v rychlém sledu za sebou a o dobu letu neutronů později dva
odpovídající píky neutronové emise. Metodou nToF byly určovány energie emito-
vaných neutronů, při předpokladu současné produkce rentgenového a neutronového
záření. Jako doba produkce byla stanovena pološířka detekovaného rentgenového
píku, posunutá o dobu letu rentgenového záření (pohybujícího se rychlostí světla 𝑐
na vzdálenost dělící scintilační detektor od plazmového fokusu 𝑙 = 2,52 m, tedy o čas
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Δt = 8,4 ns). Energie prvních neutronových píků n1 emitovaných výboji 22032302
a 22032204 v radiálním směru byly postupně 1,96 ± 0,18 MeV; 2,02 ± 0,16 MeV a
energie druhých neutronových píků n2 stejných výstřelů ve stejném pořadí 2,54 ±
0,29 MeV a 2,65 ± 0,28 MeV.

První otázkou, která zde vyvstává, je jakým událostem v průběhu výboje na
plazmovém fokusu odpovídají ony dva po sobě jdoucí píky neutronové a rentge-
nové emise. První z nich může být produkován při maximální kompresi plazmového
vlákna, tedy v době, kdy končící fáze pinče stlačuje plazmový sloupec a nastvávají
podmínky pro termonukleární fúzi. Druhý pík pak může být způsoben opětovným
pinčováním plazmového vlákna před jeho finálním rozpadem, poté co vlákno něko-
lik nanosekund stagnuje v tzv. tiché fázi pinče. Tento průběh výboje na plazmovém
fokusu je však typický pro fokusy typu Fillipov nebo fokusy typu Mather s vysokou
energií uloženou v kondenzátorech, která mnohonásobně převyšuje hodnotu 4 kJ, na
kterou jsou nabíjeny kondenzátory na PFZ-200 [18]. Jiným vysvětlením je produkce
obou rentgenových a neutronových píků během fáze rozpadu pinče. Při rozvoji m
= 0 nestabilit jsou urychlovány iontové svazky a následnou jadernou syntézou pro-
bíhající B-T mechanismem je produkováno neutronové záření. Rentgenové záření
je oproti tomu produkováno při dopadu elektronů urychlených opačným směrem
na anodu. Postupná disipace energie magnetického pole může mít za následek dva
urychlené svazky nabitých iontů emitované s malým časovým rozdílem. Dále je po-
třeba objasnit onen rozdíl v energiích prvních neutronových píků n1 o energii ∼ 2,0
± 0,2 MeV oproti očekávané hodnotě 2,45 MeV. Problém se zdá být v předpokladu
současné emise rentgenového a neutronového záření. Rentgenové záření je produko-
váno během komprese plazmového vlákna ve fázi pinče pravděpodobně již o několik
nanosekund dříve, než v plazmatu nastanou podmínky vhodné pro termojadernou
fúzi. Je-li skutečně produkce neutronů několik ns zpožděna za produkcí rentgenového
záření, vysvětlí se tím nižší měřená energie emitovaných neutronů, neboť skutečná
rychlost a tedy energie neutronů je vyšší, než v případě, že by byla produkce rent-
genového a neutronového záření současná. Energie neutronů druhého emitovaného
píku n2 již v rámci chyby měření odpovídá energii fúzních neutronů 2,45 MeV, což
oproti předešlému naznačuje, že produkce píku n2 je současná s produkcí rentge-
nového záření. Tento poznatek pak koresponduje s doměnkou, že tento pík vzniká
při rozpadu plazmového vlákna, neboť při tomto procesu jsou urychlovány záro-
veň elektrony k anodě, které při dopadu produkují tvrdé rentgenové záření, spolu
s ionty, které produkují záření neutronové při jaderné syntéze probíhající B-T me-
chanismem. Chyba mohla také vzniknout při předpokladu přiřazení odpovídajících
rentgenových a neutronových píků. V rámci chyby měření se nám však jednoznačně
povedlo detekovat neutrony pocházející z fúzních DD reakcí.

Ačkoliv probíhaly výboje 22032204, 22032302 a 22032304 za shodných počá-
tečních podínek, již při makroskopické vizuální kontrole detektorů CR-39 (viz obrá-
zek 7.1) použitých při těchto výbojích je patrné, že nebyly tyto detektory ozářeny
stejnou měrou. Je také markantní rozdíl mezi počtem detekovaných neutronů z re-
akcí D(d,n)3

2He detektorem SAC a počtem detekovaných protonů z reakcí D(d,p)3
1T

detektorem CR-39, ačkoliv je účinný průřez obou větví reakce téměř shodný. Při
rozpadu pinče je navíc emise neutronů a protonů značně anizotropní a převládá
v axiálním směru, takže by měl počet detekovaných protonů detektorem CR-39 v
axiálním směru emise převyšovat počet neutronů detekovaných detektorem SAC ve
směru radiálním, což se však nepotvrdilo. Definujme si nyní detekční zlomek (d.z.)
jako poměr mezi počtem detekovaných protonů #p k počtu detekovaných neutronů
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#n při předpokladu izotropní emise těchto částic d.z.= #p/#n.

Výboj
(CR-39)

22032204
(XXX)

22032302
(XXXI)

22032304
(XXIII)

#p (·108) 0,556 0,350 0,129
#n (·108) 1,212 0,838 0,55
#p/#n 0,459 0,417 0,235

Tab. 8: Počet detekovaných protonů #p, počt detekovaných neutronů #p a poměr
mezi těmito detekcemi #p/#n u všech sledovaných výbojů na PFZ-200.

U všech sledovaných výbojů je počet detekovaných neutronů detektorem SAC
vyšší než počet detekovaných protonů detektory CR-39. Nejblíže jedničce je tento
poměr u výstřelů 22032204 a 22032302, tedy výstřelů kde byla nejvyšší četnost lepta-
ných stop o poloměru pouze 5 𝜇m, respektive 6 𝜇m, což znamená relativně vysoké
hodnoty energie emitovaných protonů v porovnání s ostatními výboji, kde poloměry
stop po protonech dosahují nevyšších četností u hodnoty 11 𝜇m. U výbojů 22032204
a 22032302 dosahuje poměr d.z. téměř 0,5 a jde také o výboje, které se vyznačo-
valy nejvyšší neutronovou emisí. Vystřel 22032304 dosahoval poměru d.z. lehce nad
hodnotu 0,2. Otázkou však stále zůstává, proč převažuje neutronový zisk v radi-
álním směru nad tím protonovým ve směru axiálním. Nabízí se několik možných
vysvětlení. Jednou z možností je nižší energie emitovaných protonů, kterou svazek
ztratil coulombickými srážkami v plazmatu. Tímto způsobem by se energie protonů
mohla dostat až pod úroveň 2,75 MeV, která byla odstíněna 70 𝜇m vrstvou hliníku
a značně tak snížit efektivitu detekce fúzních protonů, která by jinak u detektorů
CR-39 měla dosahovat až 100 %. Další možností je odklon směru protonové emise
magnetickým polem nebo zejména jeho filamentární strukturou od axiálního směru,
neboť protony jakožto nabité částice jsou ovlivňovány magnetickým a elektrickým
polem fokusu. Uvažujeme-li však pro jednoduchost magnetické pole 𝐵𝜃 generované
uniformním proudovým vláknem jako je tomu v případě Bennettovy rovnováhy, pů-
sobí na kladně nabité částice Lorentzova síla (2.2) spíše směrem k ose fokusu než ve
směru radiálním. Pravděpodobná tedy může být také nepřesná kalibrace neutrono-
vého čítače SAC, který může detekovat protony s odchylkou 30 - 50 % v závislosti
na rozptylových podmínkách. Touto nepřesností v měření by již mohl být rozdíl
mezi počtem detekovaných neutronů a protonů vysvětlen. Jelikož byly detektory
CR-39 umístěny na antielektrodu a protony musely před záchytem proletět dutinou
ve špičce antielektrody (Obr. 6.2), je možné, že protony pohybující se po Larmorov-
ské kružnici dopadají na stěny dutiny, aniž by byly detekovány na CR-39. Poslední
možností je také, že detekční účinnost detektoru CR-39 je ve skutečnosti nižší než
100 %, což může být ovlivněno podmínkami při leptání, zaostřením mikroskopu při
focení, či softwarovou detekcí kruhových stop.
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7.5 Porovnání s dalšími impulzními zdroji vyso-
koteplotního plazmatu

Pro porovnání našeho experimentu s ostatními impulzními zdroji vysokotep-
lotního plazmatu byl vybrán laserový systém Prague Asterix Laser System (PALS)
umístěný na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Jako terč byl použit poly-
ethylen obohacený o deuterium. Pro dosažení teploty dostatačující pro termonuk-
leární fúzi je potřeba ozářit terč vysokoenergtetickým svazkem fotonů. K urychlení
deuteronů na energie potřebné k dosažení podmínek pro termonukleární syntézu je
potřba laserového svazku o intenzitě 1016 W/cm2. Této hodnoty bylo na PALSu
dosaženo, s maximální intenzitou laserového svazku dosahující hodnoty 3 · 1016

W/cm2. Laserový pulz měl dobu trvání 300 ps, energii 600 J a vlnovou délku 1,315
𝜇𝑚. Celkový neutronový výtěžek byl ovlivněn jak intenzitou laserového svazku, tak
jeho celkovou energií. Bylo však ukázáno, že podobně jako v případě z-pinčů nebyl
veškerý neutronový výtěžek termonukleárního původu. Během ozáření terče lasero-
vým svazkem byla značná část deuteronů urychlena na energie přesahující 0,5 MeV a
unikla z plazmatu vytvořeného laserem, aby poté reagovala s materiálem uvnitř ex-
perimentální komory, kde produkovala neutronové záření beam-target mechanismem.
Data ze scintilačních detektorů zpracovávána metodou nToF silně závisela na celko-
vém neutronovém zisku z jednotlivých výsřelů. Při výstřelech s nižším neutronovým
výtěžkem, typicky 107 neutronů, se zdála neutronová emise být přibližně izotropní
a energie těchto neutronů velice blízká energii fúzních DD neutronů 2,5 MeV. Tyto
neutrony byly produkovány deuterony s kinetickou energií kolem 100 keV. Při výstře-
lech s vyšším neutronovým ziskem řádu 108 a více převažovala neutronová emise ve
směru od terče zpět k laserovému zdroji a energii emitovaných neutronů bylo obtížné
přesně stanovit, neboť scintilační detektory zaznamenávaly několik píků neutrono-
vých emisí v rychlém sledu za sebou. Energie deuteronů urychlenýchv plazmatu při
takových výstřelech dosahovala hodnoty 1 MeV. Při použití sekundárního polye-
thylenového terče bylo dosaženo maximálního neutronového zisku 2 · 109 neutronů.
Účinnost konverze energie z 600 J laserového svazku do rychlých deuteronů byla
určena jako 5 %, což je výrazně méně, než je tomu v případě z-pinčů, kde účinnost
převodu energie do plazmatu dosahuje až 10 % [36].



Závěr

V této práci jsme se zabývali analýzou neutronové a protonové emise plazmo-
vého fokusu PFZ-200 umístěného na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT
v Praze. V teoretickém úvodu jsme vyložili teorii fúzních DD reakcí probíhajících
v plazmovém výboji a mechanismus jejich produkce. Dále jsme popsali různé kofi-
gurace z-pinčů a jejich využití ve výzkumu termojaderné syntézy. Popis aparatury
PFZ-200 a použitých detektorů byl následován ilustrací naměřených výsledků na
vybraných výbojích 2032204, 22032302 a 22032304. Teoretický neutronový zisk
𝑌𝑛 = 1,6 · 108 z výboje na plazmovém fokusu PFZ-200 byl porovnán s daty měře-
nými detektorem SAC. Měřený zisk dosahoval hodnot 1,21 · 108, což je blízko ořeká-
vané hodnotě. Energie detekovaných neutronů byla určena metodou nToF. U většiny
proběhlých výbojů byla pozorována emise dvou pulzů rentgenového a následného
neutronového záření. Z předpokladu jejich současné emise byla stanovena energie
neutronů, která se u prvních pulzů pohybovala lehce nad hodnotou 2 MeV a u dru-
hých pulzů kolem 2,5 MeV. Nižší energie prvních měřených pulzů je pravděpodobně
způsobena dřívější emisí rentgenového záření oproti neutronovému záření. Analý-
zou energetického spektra emitovaných neutronů bylo ukázáno, že jde o neutrony
pocházející z fúzních DD reakcí probíhajících v plazmatu. Vyšších neutronových i
protonových výtěžků bylo dosahováno při výbojích s nejvyšší implozní rychlostí ve
fázi pinče. Poloměr stop zanechaných protony se značně lišil mezi jednotlivými vý-
střely, což může být vysvětleno různou energií dopadajících protonů. Tento rozdíl
by se značně projevil hlavně v případě, že přesně nastavený hlinikový absorber na
detektorech Cr-39 zajistil, že energie protonů deponovaná do detektorů CR-39 byla
v oblasti Braggova píku. Jde o hypotézu, kterou budeme testovat v následujících ex-
perimentech. Z poloměrů stop zanechaných protony na pevnolátkových detektorech
CR-39 bylo určeno, že energie emitovaných protonů je také vyšší u výbojů s vyso-
kou implozní rychlostí. Oproti předpokládané vyšší emisi částic v axiálním směru
bylo detektory CR-39 umístěnými v ose plazmového fokusu detekováno méně pro-
tonů, než neutronů detekovaných detektorem SAC ve směru radiálním. Tento rozdíl
může být způsoben ovlivněním protonové emise magnetickým polem pinče, případně
tvarem elektrody, kerá mohla způsobit stínění protonové emise. Jelikož jde o první
výzkum fúzních protonů na aparatuře PFZ-200, budou tyto navrhované hypotézy
dále testovány v budoucích experimentech.
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Obrázek 14: Deponace energie jádra helia v hliníkovém absorberu (a), SRIM
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Obrázek 15: Deponace energie jádra helia v hliníkovém absorberu (b), SRIM
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Obrázek 16: Deponace energie protonu v hliníkovém absorberu (a), SRIM
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Obrázek 17: Deponace energie protonu v hliníkovém absorberu (b), SRIM
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Obrázek 18: Deponace energie jádra deuteronu v hliníkovém absorberu (a), SRIM
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Obrázek 19: Deponace energie jádra deuteronu v hliníkovém absorberu (b), SRIM
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