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1. Úvod 

Termojaderná fúze je děj, při kterém se slučují jádra chemických prvků na jádra těţší. Při 

slučování jader lehkých prvků dochází k uvolnění vazebné energie, kterou je moţné 

energeticky vyuţít. Z pohledu uvolnění vazebné energie je děj podobný štěpení jader. Jako 

inspirace nám slouţí hvězdy, které vyuţívají fúzní energii. Naší nejbliţší hvězdou je Slunce. 

Při uvolňování energie termojadernou fúzí spotřebuje jen malé mnoţství vodíku ročně [1]. 

Ekologie fúzních reaktorů je velmi šetrná k naší planetě. Proto se počítá s moţností 

nahradit fosilní paliva touto alternativou. Doplněním energetického mixu obnovitelnými 

zdroji je moţné emisní výrobu elektřiny téměř vyřadit. Bezpečnost fúzních reaktorů je 

zajištěna fyzikálními podmínkami a také několika způsoby pasivních a aktivních ochran [1]. 

Největší fúzní projekt, který má významně posunout technologický pokrok je projekt 

ITER. V projektu se pouţijí nejnovější navrhnuté technologické postupy, které jsou vyvíjené 

po celém světě. Avšak pro další projekty je potřeba zkoumat lepší a vhodnější materiály a 

technologie jako je například senzorika a diagnostika magnetického pole pro demonstrační 

elektrárnu DEMO. Na reaktoru ITER budou pro měření ustáleného magnetického pole 

pouţity bismutové Hallovy senzory, které jsou odolnější v tepelně a radiačně náročných 

prostředích neţ běţné polovodičové Hallovy senzory. Stále však nebudou dostatečně odolné 

pro vyuţití v plánovaných komerčních fúzních elektrárnách. Proto je nutné zkoumat další 

materiály, které je moţné vyuţít pro výrobu měření magnetického pole. Tím se zabývá 

výzkum kovových Hallových senzorů na Akademii věd České Republiky v Ústavu fyziky 

plazmatu v Ládví v Praze (viz 2. a 3. část této práce) [1]. 

Tato práce se zabývá přípravou experimentálního zařízení pro měřením kovových 

Hallových senzorů s detekční vrstvou z bismutu a molybdenu. První část práce je rešerše na 

přípravu fúzní energetiky a Hallových senzorů. Druhá část popisuje laboratorní podmínky a 

pouţité experimentální zařízení pro měření. Zároveň je zde popsán návrh nového měřicího 

zařízení a následně i výroba jednotlivých dílů a poté konstrukce do finální podoby. Třetí část 

se zabývá analýzou naměřených dat a vyhodnocením získaných výsledků. 
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2. Fúzní reaktory a podmínky v těchto reaktorech. 

Termojaderná fúze na Zemi samovolně neprobíhá, protoţe jsou k tomu potřeba specifické 

podmínky, především vysoká teplota a hustota paliva. Aby došlo ke sloučení jader a začala 

působit jaderná přitaţlivá síla, je třeba je přiblíţit na vzdálenost 10
-14 

m a také překonat 

elektrostatickou sílu kladně nabitých jader. Jednou z moţností je sráţet atomová jádra 

dostatečnou rychlostí získanou v urychlovači částic. Protoţe se ale převaţující část 

urychlených jader rozptýlí bez vyvolání reakce, je tento způsob energeticky ztrátový. Jinou 

moţností je zahřát jádra na dostatečně vysokou teplotu (stamilióny stupňů Celsia) a chvíli je 

udrţet pohromadě. Jak prokázal reaktor JET, tato cesta vede k cíli [1]. 

 

 
 

 

Existuje celá řada termojaderných reakcí. Nejniţší teplotu vyţaduje reakce izotopů 

vodíku, deuteria a tritia nazývaná jako D-T reakce: 

D + T → 
4
He (3,5 MeV, 20 % energie) + n (14,1 MeV, 80 % energie) 

Z rovnice vyplývá, ţe sloučením deuteria a tritia vzniká helium a neutron. Je vidět také 

rozdělení uvolněné energie: většinu vyzářené energie nese neutron v podobě kinetické 

energie. Pro dosaţení energetického zisku je nutné reaktanty zahřát na velmi vysokou teplotu. 

Reaktanty se pak nacházejí v plně ionizovaném stavu, ve skupenství, které se nazývá plazma. 

Ve skupenství plazmatu se záporně nabité elektrony a kladně nabité ionty nezávisle pohybují, 

ale vţdy zachovávají kvazineutrální stav [2]. 

Energie 

uvolněná 

při fúzi 

Fúze 

3

He 

D 

T 
Li 

4

He 

Fe 
U 

Energie 

uvolněná při 

štěpení 

Atomová hmotnost 

D deuterium 
3

He helium 3 
T tritium 
Li lithium 
4

He helium 4 
Fe ţelezo 
U uran 

Štěpení 

Vazebná 

energie 

na jeden 

nukleon 

Obr. 1 Graf vazebné energie [2] 
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 Tyto podmínky na naší planetě sice nejsou, ale splňují je jiné objekty ve vesmíru, 

především hvězdy. Například naše nejbliţší hvězda jménem Slunce. Při uvolňování energie 

termojadernou fúzí spotřebuje přibliţně 600 miliónů tun vodíku. Pro naše poměry je to 

nepředstavitelné mnoţství, ale pro Slunce je to jen nepatrná část veškerého vodíku, které jej 

tvoří (2 x 10
30

 kg). Úbytek hmotnosti mezi vzniklými a původními atomovými jádry se podle 

Einsteinovy teorie (E = Δm × c
2
) uvolní v podobě tepla a elektromagnetického vlnění. 

Zanedbatelná část je na Zemi vnímána jako teplo a světlo [1]. 

Jelikoţ se v dnešní době i přes úsporná opatření spotřeba energie neustále zvyšuje, 

zásoby fosilních paliv klesají a odhaduje se, ţe ropa vydrţí okolo 45 let a uhlí kolem 250 let. 

Nové postupy, jako je dobývání fosilních paliv z břidlic, zvýší kapacitu zásob, avšak také 

omezeně. Stejně tak štěpné palivo není nevyčerpatelné a přechod k rychlým mnoţivým 

reaktorům je zablokován nebezpečím jaderného terorismu. Proto se vědci a inţenýři zabývají 

myšlenkou provést řízenou termojadernou fúzní reakci a energeticky vyuţít jadernou fúzi [1]. 

Z ekologického hlediska nemá dnešní způsob výroby energie dobrý dopad na ţivotní 

prostředí celé planety. Spalováním fosilních paliv se do atmosféry dostávají škodlivé látky 

jako například oxid siřičitý, který způsobuje kyselé deště, nebo oxid uhličitý, který podporuje 

skleníkový efekt a tím i globální oteplování. Nebo oxid dusíku, který také přispívá k tvorbě 

kyselých dešťů a tvoří přízemní ozón. Bezemisní jaderná energetika je na tom lépe, avšak 

vytváří dlouhodobý vysoce radioaktivní odpad, který se musí někde uskladnit. Dokonce ani 

obnovitelné zdroje nejsou úplně šetrné k ţivotnímu prostředí pouţitím vzácných chemických 

prvků a materiálů na výrobu solárních panelů a větrných elektráren, vyvěrání těţkých kovů na 

povrch při získávání geotermální energie, nebo zaplavení obrovských ploch vodou pro vodní 

elektrárny. I kdyţ na výstavbu fúzní elektrárny budou nutné nové pokročilé materiály, tak její 

vyuţití energie v palivu bude nesrovnatelně vyšší neţ u ostatních zdrojů. K provozu 

elektrárny o elektrickém výkonu 1 GW je na jeden rok potřeba přibliţně 2,5 miliónu tun uhlí 

nebo plocha 20 km
2
 solárních panelů. Fúzní elektrárně stačí pouze 500 kg izotopů vodíku pro 

tento výkon. Jako palivo bude slouţit deuterium, izotop vodíku 
2
H, který má v jádře jeden 

neutron navíc oproti normálnímu vodíku 
1
H. Deuterium se nachází v malém mnoţství ve vodě 

a je proto globálně dostupné. Jako druhá část paliva první generace fúzních elektráren bude 

izotop vodíku tritium 
3
H, který je nestabilní a v přírodě se volně prakticky nevyskytuje. Proto 

se plánuje výroba tritia jadernou reakcí z lithia přímo v reaktoru. Fúzní reakce bude 

produkovat vzácný plyn helium [3]. 
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Oproti štěpnému reaktoru bude ve fúzním jen malé mnoţství paliva, které vydrţí jen na 

pár sekund, a kdyby nastala jakákoliv porucha, tak se palivo rychle zchladí a tím reakce 

ustane. Proto nehrozí jaderný výbuch reaktoru. Fúzní reaktor je inherentně bezpečný [4]. 

Materiály, ze kterých bude postaven reaktor, budou aktivovány fúzními neutrony, 

vznikajícími při reakci. Avšak správnou volbou sloţení těchto materiálů je moţné jejich 

aktivaci sníţit na minimum a jejich uloţení nebude nutné na tisíce let jako u štěpného paliva, 

ale jen na desítky let a poté je bude moţné recyklovat [3]. 

Jak uţ bylo řečeno, při fúzní reakci vzniká jádro helia. Helium je vzácný plyn, který se 

nepodílí na skleníkovém efektu a z vyšších vrstev atmosféry Země je unášen do 

mezihvězdného prostoru [2]. 

Ekonomické hledisko fúzních elektráren je podobné jaderným elektrárnám. Je zapotřebí 

velmi vysokých investičních nákladů, ale cena paliva je ještě niţší neţ u štěpných reaktorů. 

Přesnější informace získáme aţ po dostavení reaktoru ITER a demonstrační elektrárny 

DEMO. Jiţ v dnešní době víme, ţe projekt ITER je velmi drahý mezinárodní projekt a jeho 

cena ještě více vzroste. Se zrychlujícím pokrokem a technologickou vyspělostí se ale 

předpokládá, ţe cena výstavby komerčních fúzních elektráren klesne. K tomu také přispějí 

nové technologie vyvinuté v akademických sférách a pravděpodobně se v tomto století 

dočkáme komerčního získávání energie z jaderné fúze [4]. 

 

2.1. Podmínky využití fúzní reakce 

Pokud chceme vyprodukovat více energie, neţ dodáme, musíme splnit určité poţadavky 

na hustotu plazmatu 𝑛 a teplotu plazmatu 𝑇, a na dobu udrţení jeho energie 𝜏. Tyto podmínky 

popsal J. D. Lawson ve svém kritériu [2]. 

     𝑛 · 𝜏 ≥ 𝑓(𝑇)      (1) 

Ze součinu na levé straně rovnice pak vyplývají dva základní způsoby, jak dosáhnout 

kladného energetického zisku termojaderné reakce. Jednoduše řečeno, buď budeme mít 

velkou hustotu plazmatu (asi 10
31 

částic/m
-3

) a krátkou dobu udrţení (10
-10 

s) nebo niţší 

hustotu plazmatu (asi 10
20 

částic/m
-3

) a dlouhou dobu jeho udrţení (pár sekund). První způsob 

se označuje jako inerciální udrţení a druhý magnetické udrţení [5]. 

Dnešní fúzní reaktory vyuţívají magnetické udrţení. Jeho základním principem je fakt, ţe 

plazma je tvořeno nabitými částicemi, které se v homogenním magnetickém poli volně 

pohybují ve směru rovnoběţném s polem. Při pohybu napříč polem na ně působí síla, která je 
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nutí vykonávat kruhový pohyb. Výsledný pohyb částic je šroubovitý nebo spirálovitý podél 

směru magnetického pole [7]. 

Příčný poloměr šroubovicové křivky je pojmenován jako Larmorův poloměr ρ, někdy 

také nazýván cyklotronový nebo gyrační poloměr. Larmorův poloměr závisí na náboji, 

hmotnosti a rychlosti částice a na intenzitě magnetického pole: 

     𝜌𝐿 =  
𝑚𝑣⊥

𝑒𝑐𝐵
,      (3) 

kde m a ec jsou hmotnost a náboj částice, v⊥ je sloţka rychlosti částice kolmá k vektoru 

magnetické indukce B [7]. Ve formulaci pro teplotu je poloměr gyrace elektronu: 

     𝜌𝑒 =
1,07∙10−4 ∙𝑇𝑒

0,5

𝐵
,     (4) 

kde Te je teplota v kiloelektronvoltech a B je intenzita magnetického pole v Teslách. Pro 

iont s počtem nábojů Z a hmotnostním číslem A je Larmorův poloměr: 

     𝜌𝑖 =
4,57∙10−3 ∙

𝐴0,5

𝑍
∙𝑇𝑖

0,5

𝐵
.     (5) 

Z toho vyplývá, ţe poloměr pro deuteriové ionty je přibliţně 60 krát větší neţ poloměr 

elektronu při stejné intenzitě magnetického pole a stejné teplotě. Dále tu je tlak, kterým 

plazma působí směrem ven. Výsledný tlak je součtem všech parciálních tlaků jednotlivých 

sloţek, neboli součtem kinetického tlaku iontů a elektronů. To je: 

𝑝 =  𝑛𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇𝑒 + 𝑛𝑖 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇𝑖 ,      (6) 

kde k je Boltzmanova konstanta rovna 1,6 ∙ 10
-16

 J/keV (nebo 1,38 ∙10
-23

 J/K) [2]. 

V magnetickém udrţení musí být síla, kterou působí magnetické pole, rovna tlaku 

plazmatu působícím směrem ven. Uvaţuje se o magnetickém poli působícím tlakem rovným 

𝐵2 2𝜇0 , kde B je intenzita magnetického pole a 𝜇0 permeabilita vakua rovna 4𝜋 ∙ 10−7 𝐻/𝑚. 

Poměr tlaku magnetického pole a tlaku plazmatu je určen parametrem 𝛽 = 2𝜇0 · 𝑝/𝐵2. 

V současné době nejúspěšnější zařízení, tokamaky, vyţadují pro stabilitu plazmatu hodnoty 

parametru 𝛽 spíše menší, jen několik procent. V systému magnetického udrţení se nabité 

částice pohybují podél magnetických siločar, ale díky sráţkám s jinými částicemi mohou 

protnout siločáry a ze své původní kruhové dráhy se přesunout na jinou kruhovou dráhu. 

Sráţky vyvolávají chaotický pohyb částic napříč siločárami magnetického. Přítomnost 

gradientu hustoty částic nakonec určuje směr difúze ven z plazmatu. Koeficient difúze má 

tvar 𝜌2 𝑡𝐶 , kde tC je charakteristická doba mezi sráţkami. Při difúzi se předpokládá, ţe různé 

částice mají různou rychlost difúze, ale v plazmatu tomu brání poţadavek kvazineutrality 

plazmatu. Vytvoří se radiální elektrické pole, které rychlejší difúzi iontů napříč magnetickým 

polem zpomaluje na rychlost difúze elektronů. Tento efekt se nazývá ambipolární difúze [2]. 
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2.2. Tokamak 

Název tokamak je zkratkou toroidální komora magnetické cívky. Konstrukce tokamaku 

není sloţitá. Hlavní častí je vakuová komora ve tvaru prstence (toroidu) dnes jiţ s průřezem 

ve tvaru „D―. Komora je obvykle postavena z nerezové oceli nebo Inconelu. Do komory jsou 

vloţeny komponenty vystavené plazmatu, jako je první stěna, limiter nebo divertor. První 

stěna obecně označuje povrch konstrukce reaktoru, který je nejblíţe plazmatu. Limiter slouţí 

jako ochrana části první stěny, kde se plazma pravidelně setkává se stěnou a nejvíce jí 

negativně ovlivňuje. Divertor je speciální součást tokamaku, která umoţňuje čistit plazma od 

helia a jiných příměsí a tvarovat plazma. Terče divertoru z grafitu, uhlíkových kompozitů 

nebo wolframu na které je směrováno okrajové plazma, jsou nejvíce tepelně namáhanou částí 

reaktoru. Vakuová komora je usazena do elektromagnetických cívek. Cívky jsou obvykle 

měděné nebo u velkých tokamaků supravodivé ze slitiny niobu a titanu (NbTi) nebo niobu a 

cínu (Nb3Sn). Středem toroidu pak prochází kovové transformátorové jádro nebo centrální 

solenoid. Kolem cívek toroidálního pole jsou ještě umístěny cívky poloidálního pole.  

 

 

Obr. 2 Princip tokamaku [2] 
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Cívky jsou chlazeny, aby nedošlo k jejich přehřátí. U magnetických cívek roste s teplotou 

odpor a tím poţadavky na napájení, u supravodivých cívek je to podmínka k udrţení jejich 

supravodivosti. Do komory jsou ještě zavedeny zařízení pro ohřev plazmatu, například antény 

elektromagnetického ohřevu nebo vyústění injektorů neutrálních částic NBI. Dále jsou do 

komory také zavedeny peletové injektory pro dodávání paliva [2]. 

Princip tokamaku vyuţívá dvou magnetických polí, jak je ukázáno na obrázku 2. Jedno se 

nazývá toroidální a je tvořeno cívkami navinutými na komoru. Druhé je poloidální pole, které 

je vytvářeno elektrickým proudem v plazmatu a vnějšími cívkami poloidálního pole. Proud je 

indukován transformátorovým jevem. Pomocí primárního vinutí transformátoru je indukován 

proud na sekundárním vinutí, jehoţ jediný zavit je toroid tvořený plazmatem. Magnetická 

pole se skládají dohromady a vytvářejí výsledné pole, které se postupně šroubovitě stáčí ve 

směru toru. Toroidální pole je asi 100 krát silnější neţ pole poloidální, důvodem je 

experimentálně nalezená maximální stabilita plazmatu [1]. 

 

2.3. Fúzní energetické reaktory 

Energetické reaktory se od experimentálních budou lišit přítomností víceúčelového 

blanketu. Blanket je vnitřní obklad vakuové komory se třemi funkcemi. Hlavní funkcí 

blanketu je pohlcovat fúzní neutrony a měnit jejich kinetickou energii na teplo. Druhou 

důleţitou funkcí je pak toto teplo předat do chladicího okruhu, který jej odvede mimo reaktor 

k výrobě elektrické energie. Třetí funkcí pak bude výroba tritia pro D-T palivo [4]. 

Deuterium se snadno získá extrakcí z  vody. Tritium se ale nikde v přírodě nevyskytuje, a 

proto se musí vyrábět reakcí lithia a fúzních neutronů. Blanket proto bude v nějaké formě 

obsahovat lithium, například ve formě keramické látky Li2SiO4 nebo Li2TiO4, nebo v tekuté 

formě eutektické slitiny s olovem LiPb [8]. 

Vysoký neutronový tok si vyţádá vyrobení blanketu z nízkoaktivovatelných materiálů, 

například z nízkoaktivovatelných feriticko-martenzitických ocelí (RAFMS), jako jsou 

EUROFER97, F82H, nebo RUSFER. Ocel EUROFER97 obsahuje 89 % ţeleza, 0,11 % 

uhlíku, 9 % chrómu, 0,4 % manganu, 0,15–0,25 % vanadu, 1,1 % wolframu, 0,14 % tantalu a 

malé příměsi fosforu, síry, bóru, dusíku a kyslíku [3]. 

Důleţitou součástí v návrhu blanketu je volba chladícího média. V současnosti jsou 

zvaţovány 3 různé druhy chladiv: helium, tekutý kov LiPb a voda. Helium je inertní látka, 

přirozeně se vyskytující ve fúzním reaktoru jako produkt fúzní reakce, chladící medium 

kryogenního systému nebo transportní látka tritia. Helium je technologicky dobře zvládnuté a 
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bylo by vhodné ho vyuţít pro chlazení blanketu, avšak bohuţel nemá dostatečný potenciál pro 

odvod vysokých tepelných toků. Dalším problémem je také relativní nedostatek helia, pokud 

by mělo být vyuţíváno ve velkém. Ztráty helia netěsnostmi mohou být vyšší neţ mnoţství 

helia získané z fúzní reakce [8]. 

Další moţné médium je tekutá eutektická slitina LiPb, která je vhodná pro výrobu tritia a 

zjednodušila by konstrukci blanketu. Tekutý kov ale interaguje s magnetickým polem, jehoţ 

změny mohou ovlivnit proudění tekutiny. Nutnost pomalého proudění kvůli produkci tritia 

sniţuje vyuţitelný chladící výkon. Kompromisem je dvojí chlazení (DualCooling), u kterého 

se pro chlazení kombinuje helium a LiPb v poměru přibliţně 40 % výkonu heliového chlazení 

a 60 % chlazení LiPb. Výhodou by mohla být moţnost ohřát LiPb na vyšší teplotu a tím 

zvýšit účinnost termodynamického cyklu při výrobě elektrické energie [8]. 

Posledním zvaţovaným médiem je voda, která je ve fúzních reaktorech cizorodou látkou. 

Jakýkoliv únik vody způsobí váţné problémy, buď při evakuování komory, nebo reakcí 

s lithiem v blanketu. Navíc se ve vodě budou aktivovat korozní produkty a díky tomu bude 

aktivní celý primární okruh, jako je tomu u jaderných elektráren. I přes uvedená rizika je voda 

váţným kandidátem pro chladící médium, protoţe jako jediná má schopnost v podmínkách 

fúzního reaktoru spolehlivě odvádět očekávané vysoké tepelné toky. V případě chlazení 

blanketu vodou by navíc bylo moţné vyuţití stávající technologie chlazení tlakovodních 

jaderných elektráren PWR/VVER [7]. 

2.4. ITER 

V dnešní době je realizován doposud největší fúzní projekt jménem ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor) Na tomto projektu se podílí 6 světových velmocí 

včetně Evropské unie. Je to vůbec první experimentální reaktor, který splní Lawsonovo 

kritérium vědecké rovnováhy a překročí jej. Místem, kde se staví ITER, je  Cadarache ve 

Francii. První představa o ITER byla prezentována v roce 1985 na konferenci v Ţenevě, kde 

se největší velmoci dohodly na realizaci projektu. V roce 1998 byly známy parametry 

zařízení, ale kvůli odstoupení USA byl projekt pozastaven. Návrh musel být přepracován a 

v roce 2001 byl dokončen redukovaný návrh. Výstavba byla zahájena v roce 2007. Do roku 

2030 by měla být podle plánů dokončena výstavba a mezi roky 2031 aţ 2040 by mělo být 

první zaţehnutí plazmatu. Po roce 2040 nastane fáze optimalizace technologií.  

Jedna z nejdůleţitějších funkcí reaktoru ITER bude testování jednotlivých komponent a 

materiálů pro fúzní energetické reaktory. Konstrukce reaktoru ITER vychází z konstrukce 

stávajících tokamaků. Projekt zahrnuje všechny nezbytné systémy, jako jsou magnetický, 
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vakuový a kryogenní systém, systém ohřevu, diagnostika, řídicí systém, chladicí systém nebo 

napájecí systém [9]. 

 

Tab. 1Parametry reaktoru ITER (z roku 2001) [2]. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotky 

Velký poloměr plazmatu R 6,2 m 

Malý poloměr plazmatu A 2 m 

Objem plazmatu V 816 m3 

Toroidální magnetické pole 

(na ose plazmatu) 

B 5,3 T 

Proud plazmatem I 15 MA 

Svislé protaţení Κ 1,86  

Průměrný plazmový/magnetický tlak Β 2,5 % 

Normalizovaná beta βN 1,77  

Průměrná hustota elektronů N 1020 m-3 

Průměrná teplota iontů T 8 keV 

Doba udrţení energie τE 3,7 s 

Ohřev částicemi alfa Pα 82 MW 

Výkon dodatečného ohřevu PH 50 MW 

Fúzní výkon PF 500 MW 

Zesílení výkonu Q 10  

 

Konstrukce magnetického systému reaktoru se skládá z 5 skupin magnetických cívek: 

centrální solenoid (vzduchový transformátor), cívky toroidálního pole, cívky poloidálního 

pole, korekční cívky a rychlé stabilizační cívky. Centrální solenoid startuje reaktor a indukuje 

v plazmatu toroidální proud generující poloidální pole, které odtlačuje plazma od stěn 

komory. Okolo vakuové komory je 18 cívek toroidálního pole, které stabilizují plazma. 

Korekční cívky a 6 cívek poloidálního pole vytvářejí doplňková magnetická pole pro řízení 

plazmatu. Pro potlačení nestabilit jsou nainstalovány stabilizační cívky. Cívky budou 

vyrobené z nízkoteplotních supravodičů chlazených superkritickým heliem na teplotu 4,5 K. 

Maximální toroidální pole reaktoru bude 11,8 T a centrálního solenoidu 13 T. Cívky 

solenoidu a cívky toroidálního pole budou ze slitiny niobu a cínu Nb3Sn. Cívky poloidálního 

pole a korekční cívky budou ze slitiny niobu a titanu NbTi. Vakuový systém kryogenních 

vývěv bude zajišťovat vakuum ve vakuové komoře, v kryostatu a dalších zařízeních. Vakuové 

vývěvy komory budou umístěny do spodních portů pod divertorem. Magnetický i vakuový 

systém musí být chlazeny. Pro sníţení tepelných ztrát je proto celý reaktor umístěn 

v kryostatu. Kryogenní systém je sloţen z 5 heliových větví o teplotách 3,9 K, 4,2 K, 4,5 K, 

50 K a 80 K [8].  
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Ohřev plazmatu je ze začátku zajištěn Jouleovým jevem z indukovaného proudu 

v plazmatu o velikosti 15 MA. Další ohřev je zajištěn dvěma injektory neutrálních svazků o 

výkonu 33 MW a pak pěti anténami na cyklotronové resonanční frekvenci elektronů o výkonu 

20 MW a dvěma anténami na cyklotronové resonanční frekvenci iontů také o výkonu 20 MW. 

Pro provoz reaktoru je nezbytné monitorovat v reálném čase parametry plazmatu, jako je 

hustota, teplota, tlak, chemické sloţení a také pohyb částic, změny magnetických polí a 

rychlost reakce. Kvůli vysoké teplotě plazmatu nelze provádět kontaktní měření, a proto je 

diagnostika plazmatu postavena především na bezkontaktním měření a analýze záření. 

K měření se vyuţívá přístrojů, jako jsou rychlé kamery pro viditelné světlo, rychlé kamery 

pro infračervené záření a termografii, bolometry (snímače vyzářeného výkonu), 

monochromátory a polychromátory, spektrometry pro blízké UV, viditelné a infračervené 

záření, detektory rentgenového záření, fotonásobiče, scintilační detektory, laserová 

diagnostika Thomsonova rozptylu. Jednou z mála moţností kontaktního měření jsou 

Langmuirovy sondy zapuštěné v divertorových terčích [8]. 

Jeden z nejdůleţitějších měřicích systémů je systém diagnostiky magnetického pole. 

Měřením magnetického pole lze určit celkový proud v plazmatu, lokální proudové hustoty, 

energii obsaţenou v plazmatu nebo identifikovat magnetohydrodynamické nestability. Pro 

měření magnetického pole se od počátku pouţívaly induktivní senzory – cívky, ale cívky 

umoţňují přesně měřit pouze změny magnetického pole v krátkodobém intervalu maximálně 

desítky sekund a v energetických reaktorech bude ustálené magnetické pole s dlouhými pulzy. 

Proto je nutné pouţít jiné senzory pro měření ustáleného magnetického pole v řádu stovek aţ 

tisíců sekund například Hallovy. 

Hallovy senzory budou v reaktoru ITER instalovány ve třech sektorech se 120° 

rozestupy. V kaţdém sektoru bude rozmístěno 20 senzorových jednotek obsahujících dvojici 

senzorů umístěných kolmo k sobě tak, aby měřily tangenciální a normálovou sloţku 

magnetického pole. Pracovní teplota senzorů bude 90–100 °C, v průběhu vypékání vakuové 

komory můţe teplota senzorů dosáhnout aţ 220 °C. Celková neutronová fluence za dobu 

ţivotnosti senzoru dosáhne přibliţně 1,3.10
22

 n/m
2
 [12]. 

 Důleţitou částí reaktoru jsou jaderné komponenty uvnitř vakuové komory. Jde o první 

stěnu, blanket a divertor. První stěna je přímo vystavena plazmatu a jejím úkolem je chránit 

konstrukci reaktoru proti přímému styku s plazmatem. Bude vystavena nominálnímu zatíţení 

tepelným tokem přibliţně 0,5 MW/m
2
, ale poměrně často bude vystavena vyšším špičkovým 

tepelným tokům aţ 5 MW/m
2
. První stěna bude tvořena berylliovou vrstvou difúzně 

navařenou na chladič z měděné slitiny CuCrZr, kterým bude protékat v nerezových trubkách 



 

23 

 

chladící voda o tlaku 4 MPa a teplotě 70-110 °C. Nosná konstrukce první stěny bude 

vyrobena z nerezové oceli AISI 316 LN-IG [3]. 

Další komponentou je blanket, vnitřní obloţení vakuové komory vyplňující prostor mezi 

první stěnou a vakuovou nádobou. Blanket má důleţité funkce, jako je absorpce neutronového 

toku, přeměna kinetické energie neutronů na teplo a odvod uvolněné energie z reaktoru. 

Blanket bude vyroben z austenitické nerezové oceli AISI 316 LN-IG a chlazen vodou o tlaku 

4 MPa [3]. 

 

 

 

Obr. 3 Rozloţení sektorů a umístění jednotek s Hallovými senzory [12] 

 

Nejvíce tepelně zatíţenou částí bude divertor, který je umístěn ve spodní části vakuové 

komory. Divertor bude v přímém kontaktu s plazmatem. Jeho uzavřené provedení zajišťuje 

minimální průnik částic z terčů do plazmatu, a proto je moţné pro terče pouţít materiály 

s vysokým atomovým číslem, například wolfram. Terče budou neustále vystaveny vysokému 

tepelnému toku a tak musí být chlazeny. Konstrukce terčů bude z wolframových monobloků 

s chladícími trubkami z měděné slitiny CuCrZr s vestavěnými turbulizátory proudění. 

Divertor bude chlazen vodou o tlaku 4 MPa a teplotě 70-200 °C. Všechny komponenty budou 

vyrobeny tak, aby se v případě poruchy daly vyměnit dálkově řízeným manipulátorem, který 

bude během odstávky zajíţdět dovnitř portem [3]. 
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Vysoké zatíţení komponent vystavených plazmatu určuje poţadavky na materiál, 

ze kterých je potřeba je vyrobit. Tyto materiály se označují jako PFM (Plasma facing 

materials). Poţadavků na daný materiál je mnoho, například vysoká tepelná odolnost, vysoká 

teplota tání, vysoká tepelná vodivost, vysoké atomové číslo z hlediska odprašování a současně 

nízké atomové číslo kvůli minimalizaci radiačních ztrát v plazmatu, nízká neutronová 

aktivace, nízká absorpce, nízká permeabilita, nízká retence vodíku, nízká afinita k vodíku, 

vysoká pevnost, vysoká taţnost, nízká eroze a koroze, cenová dostupnost. Materiál se všemi 

těmito vlastnostmi neexistuje, a proto bude výběr materiálu vţdy kompromisem. Doposud 

Divertorové terče měly být původně vyrobeny z uhlíkového kompozitu CFC. Kvůli jeho silné 

erozivitě a velkému ukládání vodíku se pro ITER nakonec nepouţije. Místo CFC byl zvolen 

wolfram jako vhodný materiál, ze kterého budou vyrobeny terče divertoru. První stěna 

reaktoru bude vyrobena z beryllia, díky jeho fyzikálním vlastnostem a nízkému atomovému 

číslu nebude vyzařování při ionizaci beryllia ovlivňovat energetickou bilanci plazmatu [3]. 

Hlavním konstrukčním materiálem jaderné zóny reaktoru ITER bude austenitická ocel 

AISI 316 LN-IG, která je nemagnetická a velmi dobře odolává korozi. Obsahuje 64 % ţeleza, 

méně neţ 0,03 % uhlíku, 17–19 % chrómu, 13–15 % niklu, 2–3 % molybdenu, 2 % manganu 

a malé příměsi křemíku, fosforu a síry [3]. 

V reaktoru ITER se jako samostatný experiment bude testovat 6 modulů blanketu 

energetických reaktorů (TBM) různých typů. Cílem je otestovat vyvíjená řešení a vybrat ta 

nejlepší. Rozmístěny budou do 3 ekvatoriálních portů reaktoru a kaţdý typ bude postupně 

testován ve třech fázích zaměřených na různé charakteristiky blanketu [3]. 

 

Tab. 2 Seznam testovacích modulů blanketu [3]. 

Země Typ Název Chladivo 
Forma 

lithia 

EU HCPB Helium Cooled PebbleBeds Helium 
keramika 

Li4SiO4 

EU WCLL Water Cooled Lithium Lead Voda 
Tekutý kov 

LiPb 

Japonsko WCCB Water Cooled Ceramic breeder Voda 
keramika 

Li2TiO3 

Korea HCCR Helium Cooled Ceramic with Reflector Helium 
keramika 

Li4SiO4 

Čína HCCB Helium Cooled Ceramic Breeder Helium 
keramika 

Li4SiO4 

Indie LLCB Lithium Lead Cooled Ceramic Breeder LiPb 

keramika 

Li2TiO3+

LiPb 
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Moduly TBM budou testovat výrobu a další technologie tritia v podmínkách blízkých 

energetickému reaktoru, avšak nebudou slouţit k výrobě tritia pro provoz reaktoru ITER, 

protoţe získané tritium zdaleka nepokryje spotřebu reaktoru. Reaktor ITER bude tritium po 

celou dobu svého provozu kupovat [7]. 

 

2.5. DEMO 

Projekty DEMO přímo navazují na projekt ITER. Rozdíl oproti reaktoru ITER je, ţe 

DEMO bude elektrárna se všemi náleţitostmi a měla by vyrábět elektrickou energii. 

Elektrárna DEMO s elektrickým výkonem 400 - 1000 MW bude na běţné energetické úrovni 

jaderných reaktorů. Potřebné technologie by měl otestovat reaktor ITER [9]. 

Projekty DEMO budou demonstrovat fúzní technologie elektrárny. Přestoţe budou 

vyuţity poznatky provozu reaktoru ITER, bude nutné řešit řadu dalších, především 

technologických, problémů. Zvýšený výkon reaktoru sebou přinese významně vyšší nároky 

na pouţité materiály, bude nutná výroba tritia v blanketu reaktoru a jeho zpracování na palivo, 

a bude nezbytné vyřešit neinduktivní generování elektrického proudu v plazmatu. Přípravné 

práce na projektech byly zahájeny nezávisle v různých zemích světa, evropský projekt DEMO 

byl zahájen v roce 2012 a jeho dokončení se v závislosti na výsledcích z reaktoru ITER. Do 

roku 2030 by mělo být dokončeno projektování DEMO a mezi roky 2030 aţ 2040 bude 

realizován inţenýrský design. Od roku 2040 se předpokládá zahájení výstavby projektu 

DEMO. Dokončení se odhaduje na rok 2060 [10]. 
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3. Hallovy senzory 

3.1. Hallův jev 

Hallův jev byl objeven Edvinem Herbertem Hallem v roce 1879 při studování vlivu 

magnetického pole na elektrický odpor. Hall nechal při experimentu protékat proud tenkou 

zlatou fólií na skleněném podkladu a nechal na ni působit magnetické pole. V průběhu 

experimentu si všiml, ţe na okrajích fólie vzniká elektrické napětí. Další experimenty 

odhalily, ţe objevené napětí je přímo úměrné elektrickému proudu protékajícímu fólii a 

velikosti magnetického pole, které na ni působí. Výsledky a zjištění popsal v článku „On a 

new action of the magnet on electric currents“ [11].  

Při současném působení elektrického a magnetického pole dochází ve vodičích a 

polovodičích k oddělení kladného a záporného náboje a ke vzniku nového elektrického pole 

označovaného na památku E. H. Halla jako Hallovo pole. Příčinou jevu je Lorentzova síla 

působící na volné nosiče náboje tvořící elektrický proud. Tyto nosiče jsou vychylovány ze 

svého původního směru k jedné straně vodiče (obr. 4) [12]. 

 

 

Obr. 4 Princip vzniku Hallova jevu [12] 

 

Nerovnoměrné rozdělení náboje vytváří elektrické pole, které silově působí proti 

silovému působení magnetického pole a generuje elektrické napětí orientované kolmo ke 

směru elektrického proudu. Velikost napětí lze určit podle jednoduchého vztahu: 

     𝑈𝐻 = 𝑅𝐻
𝐼∗𝐵

𝑡
,      (6) 

kde UH označuje Hallovo napětí, I elektrický proud, B magnetické pole kolmé k rovině 

vodiče, t tloušťku vodiče a RH Hallův koeficient: 

Magnetické pole 

Trajektorie elektronů 

pod vlivem 

Lorentzovy síly 

Vodič 

Hallovo 

napětí 

Elektrický proud 



 

27 

 

     𝑅𝐻 ≈
1

𝑞∗𝑛
,      (7) 

kde q označuje elektrický náboj volných nosičů náboje a n jejich hustotu. Hallův 

koeficient je obecně nelineárně závislý na teplotě vodiče a na velikosti magnetického pole [3]. 

Hallův jev má více typů a E. H. Hall objevil normálový Hallův jev, kde magnetické pole 

působí kolmo na rovinu vodiče. V roce 1954 C. Goldberg a R. E. Davis popsali podobný jev, 

dnes nazývaný planární Hallův jev. Ten vzniká při působení magnetického pole v rovině 

vodiče. Působením Lorentzovy síly na volné nosiče náboje vzniká elektrické napětí kolmo 

k toku elektrického proudu. Napětí se nazývá planární Hallovo napětí a oproti normálovému 

Hallovu napětí je úměrné druhé mocnině velikosti magnetického pole: 

     𝑈𝑃 = 𝑅𝑃
𝐼∗𝐵2

2𝑡
,      (8) 

kde UP je planární Hallovo napětí, RP je planární Hallův koeficienta B je magnetické pole 

působící v rovině vodiče pod úhlem 45 ° ke směru toku elektrického proudu. Podobně jako v 

případě normálového Hallova jevu je planární Hallův koeficient obecně nelineárně závislý na 

teplotě vodiče a na velikosti magnetického pole [12]. 

Hallovy senzory vyuţívají Hallův jev pro měření magnetického pole. Změny 

magnetického pole jsou zaznamenány jako změna Halova napětí. Výstupní napětí senzorů je 

superpozicí normálového Hallova napětí, planárního Hallova napětí a offsetového napětí, 

které vzniká při reálném provedení senzoru. Offsetové napětí je určeno geometrickou 

asymetrií výstupních kontaktů vzhledem k toku elektrického proudu. Elektrické pole Hallova 

senzoru je popsáno rovnicí: 

    𝐸 = 𝜌𝑗 + 𝑅𝐻 𝑗 × B + 𝑅𝑃 𝑗 ∗ 𝐵 ∗ 𝐵,   (9) 

kde ρ je měrný odpor, j je proudová hustota, RH je normálový Hallův koeficient, B je 

magnetické pole a RP je planární Hallův koeficient. Vektorovou rovnici lze přepsat do 

skalárního tvaru: 

  𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑅𝑜𝑓𝑓 ∗ 𝐼 + 𝑅𝐻
𝐼∗𝐵

𝑡
cos 𝛾 + 𝑃𝐻

𝐼∗𝐵2

𝑡
cos 𝛼 cos 𝛽 ,   (10) 

kde Uout je výstupní napětí senzoru, Roff je offsetový odpor senzoru, I je napájecí 

elektrický proud, t je tloušťka citlivé vrstvy, α je úhel mezi vektorem B a osou x, β je úhel 

mezi vektorem B a osou y a γ je úhel mezi vektorem B a osou z (obr. 5) [13]. 

Výroba a technologie Hallových senzorů je v dnešní době velmi dobře zvládnuta. 

Vyuţívají se v různých oborech například elektronika, automobilový průmysl, strojní 

průmysl, atd. S jejich pomocí je moţné nahradit kontaktní měření bezkontaktním měřením 

magnetického pole při snímání otáček, polohy, elektrického proudu, umístění, pohyb [12]. 
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Obr. 5 Schématický nákres detekční vrstvy Hallova senzoru [12] 

 

Aplikace senzorů je rozdělena na dvě skupiny. První skupina měří pohyb, přiblíţení nebo 

umístění a jejich výstup je logický, tedy 0 nebo 1. Tyto senzory mohou být zastupovány 

kapacitními nebo indukčním senzory, které však nelze jednoduše vyrobit na křemíkovém 

čipu. Na rozdíl od nich Hallův element můţe být přímo křemíkový, a proto lze vytvořit 

opravdu milimetrový senzor vybavený kompletní elektronikou pro detekci pohybu či 

přiblíţení i velmi malých objektů. Ty však musí buď samovolně (magnet) nebo s pouţitím 

elektřiny generovat stálé magnetické pole, případně musí být feromagnetické. Zde se pak 

vyuţívá tzv. vychýleného Hallova senzoru, tj. senzoru s magnetem (zdrojem magnetického 

pole). Typickým příkladem mohou být například klávesnice a tlačítka, kde je v tlačítku 

usazený malý magnet a klávesa je vyhodnocena jako stisknutá při jejím dostatečném 

přiblíţení k Hallovu senzoru [12]. 

Druhá skupina zahrnuje aplikace, kde je potřeba přesně změřit magnetické pole nebo 

zprostředkovaně jiné elektrické veličiny například elektrický proud nebo napětí. Názorným 

příkladem je klešťový ampérmetr, kde není nutné rozpojovat obvod, ale stačí vodič obepnout 

kleštěmi měřicího přístroje [12]. 

Nejčastěji je senzor tvořen tenkou destičkou polovodiče (InSb, InAs nebo GaAs s 

odporem 0,01 aţ 20 Ohmů a tloušťky cca 0,1 mm, jedná se o kompromis mezi maximem 

citlivosti a mechanické pevnosti) obdélníkového tvaru. Drţák destičky nesmí být z 

feromagnetického materiálu. Destička je opatřena dvěma páry kontaktů: jeden slouţí pro 

přívod proudu, druhý k odebírání výstupního Hallova napětí. Nepůsobí-li magnetické pole, 

jsou proudové dráhy v destičce rozloţeny rovnoměrně a Hallovo napětí je nulové. Čím je 

destička polovodiče tenčí, tím je Hallův senzor citlivější. Senzory se proto vyrábí ve formě 
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tenkých polovodičových pásků nebo vrstev polovodiče nanesených na podloţce. Celý systém 

je chráněn pouzdrem. Přesnost měření je ovlivněna nelineární závislostí Hallova koeficientu 

na teplotě a magnetickém poli. Při výrobě se polovodičová vrstva integruje na čip spolu s 

proudovým napájecím zdrojem, zesilovačem a kompenzačními obvody, určenými například 

pro potlačení offsetu senzoru nebo závislosti citlivosti senzoru na teplotě. Tak vzniká hotový 

elektronický prvek, na jehoţ výstupu je napětí, které odpovídá velikosti působícího 

magnetického pole [12]. 

 

Obr. 6 Polovodičový Hallův senzor 

 

Zmíněné průmyslově vyráběné Hallovy senzory jsou polovodičové. Mají vysokou 

citlivost a pracovní podmínky jsou dostačující pro většinu aplikací. Nelze je pouţít ve 

vysokých teplotách a v prostředí s intenzivním ionizujícím zářením [12].  

Polovodičové senzory mají velkou závislost parametrů na teplotě a při překročení kritické 

teploty dochází ke zničení. Proto je pracovní teplota obvykle omezena na 85 aţ 150⁰ C. Při 

vystavení ionizujícímu záření vznikají v polovodiči radiační defekty, které způsobují změnu 

hustoty volných nosičů náboje a při velkých radiačních dávkách jsou senzory zničeny [12]. 

 

3.2. Kovové Hallovy senzory 

Hallův jev se projevuje nejen u polovodičů, ale i u většiny známých kovů. Na rozdíl od 

polovodičů jsou kovy výrazně radiačně a teplotně odolnější, ale bohuţel jejich citlivost je o 6 

a více řádů niţší. Jedinou výjimkou mezi kovy je bismut, který má citlivost jen o 2 řády niţší 

oproti polovodičům, ale teplotu tání má pouze 271,5 ⁰C. Tímto parametrem splňuje 

poţadavky ITER, ale nesplňuje potřebné hodnoty pro pouţití ve fúzních energetických 

reaktorech [12]. 
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Zlato, měď, platina a další kovy jsou mnohem více teplotně odolnější neţ bismut, ale 

jejich citlivost je významně niţší, coţ znamená kvalitativní rozdíl ve výstupních hodnotách 

napětí. Bismutový senzor má výstupní napětí v řádu milivoltů, které lze měřit s přesností na 

mikrovolty, tím se dosáhne velmi vysoké přesnosti měření magnetického pole. Senzory 

z jiného kovu s podobnou detekční vrstvou pro dosaţení stejné přesnosti vyţadují měření 

v řádech nanovoltů a pikovoltů, která se v průmyslu velmi těţce realizují [14].  

Na začátku vývoje Hallových senzorů pro ITER bylo prvním úkolem nalezení správného 

výrobního postupu a jeho optimalizace. Z 14 vyrobených sérií s různými materiály pro 

podklad a různou tloušťkou detekční vrstvy byl zvolen keramický nitrid hliníku AlN jako 

podkladový materiál. Byl vybrán díky dobrým tepelně vodivostním vlastnostem (~170 W/mK 

při 20 °C). Na substrát o tloušťce 0,63 mm byla nanesena měděná vrstva z obou stran 

technologií DBC (direct bonded copper) o tloušťce 127 μm. Na vrchní straně byly vyleptány 

plošné kontakty senzoru. Další částí ve výrobním procesu bylo deponování bismutové 

detekční vrstvy magnetronovým naprašováním. Pro zjištění nejlepších parametrů se zvolily 

tloušťky vrstev v rozmezí 0,45 aţ 4,5 μm a deponovaly se při různých teplotách. Zároveň 

probíhal výběr připojení drátků k měděným kontaktům. Kvůli radiační a tepelné zátěţi bylo 

zvolené bondování, přímé navaření měděných drátku na kontaktní plochu pomocí 

termokomprese [14]. 

 

 

Obr. 7 Graf závislosti výstupního napětí na velikosti vektoru magnetického pole [12] 
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Charakteristika výstupního signálu bismutových Hallových senzorů má nelineární 

závislost na magnetickém poli, jenţ je vidět na obr. 7. Testovaný senzor byl měřen za 

pokojové teploty a byl umístěn kolmo k vektoru magnetického pole. 

Závislost citlivosti senzorů na teplotě byla testována do 250 °C. Zvyšováním teploty 

exponenciálně klesá citlivost bismutové detekční vrstvy. Souvisí to se změnou kinetické 

energie vázaných nosičů náboje. Zvýšením kinetické energie mají vázané nosiče dostatek 

energie k překonání hranice zakázaného pásu a způsobují zvýšení koncentrace volných nosičů 

náboje [15]. 

 

 

Obr. 8 Graf závislosti citlivosti bismutového senzoru na teplotě [12] 

 

Radiační odolnost byla testována v reaktoru LVR-15 v Centru výzkumu Řeţ u Prahy. 

Vlivem ozáření nedošlo k významné změně citlivosti senzorů a potvrdily se tak výsledky 

dřívějších radiačních testů (obr. 9). 

Jako finální vzhled senzoru byl vybrán detekční kříţ rovnoběţný s osami čidla (obr. 10) 

velikost senzoru byla stanovena na 6,4 mm x 6,4 mm [16]. Tento formát byl také zvolen pro 

výrobu vzorků kovových senzorů s detekční vrstvou z jiných kovů, například tantal, 

molybden nebo antimon. 

Senzory s antimonovou, tantalovou nebo molybdenovou vrstvou byly testovány na 

funkčnost v teplotách do 500 ⁰C. Tyto testy jsou popsány v článku [17] společně s testy 
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zlatých čidel Laboratoře magnetických senzorů ve Lvovské Národní Polytechnické 

Univerzitě. 

 

 

Obr. 9 Rozdíl citlivosti před a po ozáření v reaktoru LVR-15 [12] 

 

 

Obr. 10 Finální podoba vyvinutého Hallova senzoru [14] 
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4. Návrh a konstrukce vysokoteplotní cívky pro malou 

vakuovou pec 

Experimentální část této práce se zabývá návrhem a konstrukcí měřícího přípravku do 

vakuové soustavy pro měření kovových Hallových senzorů. Podmínky, ve kterých bude 

přípravek pouţíván, jsou velmi specifické. Senzory se testují do teploty 500 ⁰C ve vysokém 

vakuu 10
-3

 Pa. Proto je potřeba pouţít materiály, které se při čerpání vakua nebudou 

vypařovat a tím znečišťovat vytvořené vakuum. Cílem práce je vytvořit magnetickou cívku 

generující dostatečně silné homogenní magnetické pole, které bude moţné měřit i kovovými 

Hallovy senzory s malou citlivostí. Pouţití magnetické cívky zajistí větší kvalitu a 

homogenitu magnetického pole neţ doposud pouţívaný permanentní magnet. Dalšími 

výhodami oproti magnetu je moţnost vypnutí a zapnutí magnetického pole, coţ umoţní 

změření offsetu senzoru, a měření při různých magnetických polích. 

 Malý prostor vakuové komory a potřeba silného magnetického pole jsou protichůdné 

parametry. Proto se určily vstupní podmínky, podle kterých se cívka navrhne. Těmi jsou 

minimální síla magnetického pole alespoň 100 mT, rozměry cívky s dostatečnou rezervou pro 

manipulaci vodičů ve vakuové nádobě vnější průměr cívky 80 mm a délka cívky 90 mm a 

počet vrstev závitů maximálně 8. Podle zadaných parametrů se výpočty určily optimální 

parametry cívky, kterou poté vyrobím. 

 

4.1. Výpočty 

Vakuová komora o poloměru 200 mm a výšce 200 mm určuje maximální prostor, který je 

moţné vyuţít pro umístění cívky s měřicí aparaturou. Pro cívku jsme zvolili maximální délku 

80 mm. Její poloměr bude záviset na zvoleném počtu vrstev. Vzhledem k citlivosti senzoru, 

které budou měřeny, je nutné generovat magnetické pole o síle minimálně  

100 mT.  Proto je zvolena vstupní hodnota magnetické indukce 200 mT. Kvůli umístění ve 

vakuu a tím omezení odvodu tepla a chlazení je počet vrstev cívky v návrhu omezen na 

maximálně 8 vrstev. Jako vinutí je pouţit měděný vodič s kaptonovou izolací obdélníkového 

průřezu o rozměrech 3,5 x 1,5 mm. 

Nejdříve se spočítá obsah průřezu vodiče S: 

   𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑏 = 0,0035 ∗ 0,0015 = 5,25 ∗ 10−6 𝑚,   (11) 

kde a je šířka vodiče a b je tloušťka vodiče. 
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Dále si zvolíme vnitřní průměr cívky, který vychází ze známých rozměru tepelného 

elementu a senzoru. Při započítání potřebného prostoru pro vodiče nutné pro spojení senzoru, 

teploměru a ohřevu jsem zvolil vnitřní průměr cívky Din = 28 mm. Z vnitřního průměru se 

spočítá vnější průměr cívky D: 

     𝐷 = 𝐷𝑖𝑛 + 𝑜 ∗ 𝑏,     (12) 

kde o je počet vrstev cívky a b je tloušťka vodiče. 

 Z délky cívky a šířky vodiče vyplývá počet závitů na jednu vrstvu a následným 

vynásobením počtem vrstev se získá celkový počet závitu cívky N: 

     𝑁 =
𝐿

𝑎
∗ 𝑜,      (13) 

kde L je délka cívky, a je tloušťka vodiče. 

Následně se zjistí celková délka vodiče potřebná pro vytvoření cívky l: 

     𝑙 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁,      (14) 

Z celkové délky se spočítá odpor navinutého vodiče R: 

     𝑅 =
𝑙

𝑆
∗ 𝜌𝑣 ,      (15) 

kde ρv=1,69*10
-8

 Ω*m je rezistivita měděného vodiče, l je délka vodiče a S je obsah průřezu 

vodiče.  

 Dále se spočítá proud potřebný k vytvoření magnetického pole o síle 200 mT: 

     𝐼 =
𝐵∗𝐿

𝜇∗𝑁
,      (16) 

kde B = 200 mT je magnetická indukce, L je délka cívky, μ = 1,26*10
-6 

H*m
-1

 je permeabilita 

prostředí a N je počet závitů cívky. 

 Z vypočítaného proudu a odporu vodiče zjistíme tepelný ztrátový výkon P, který bude 

cívka generovat: 

     𝑃 = 𝑅 ∗ 𝐼2,      (17) 

kde R je odpor vodiče a I je proud procházející vodičem. 

 Poté se spočítá napětí U mezi dvěma konci cívky: 

     𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑅,      (18) 

kde R je odpor vodiče a I je proud procházející vodičem. 

 Tyto výpočty jsem provedl v tabulkovém kalkulátoru MS Excel a zde je výsledná 

tabulka jednotlivých parametrů pro různý počet vrstev. 

Z výpočtů v tab. 3 jsem nakonec zvolil verzi cívky s 6 vrstvami, kde pro dosaţení 

magnetického pole o síle 200 mT je potřeba, aby vodičem procházel proud 92,89 A. Délka 

vodiče potřebného k vytvoření cívky je téměř 16 m a ztrátový výkon, který cívka bude 

produkovat je 442,76 W. 
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Tab. 3 Vypočtené parametry magnetické cívky pro různý počet vrstev 

 
2 vrstvy 4 vrstvy 6 vrstev 8 vrstev 

D(mm) 31 34 37 40 
L(mm) 80 95,5 80 80 
N 46 109 137 183 
I(A) 278,6624204 139,3312102 92,88747 69,66561 
B(T) 0,2 0,2 0,2 0,2 
L_drat(mm) 4452,085589 11658,00154 15941,34 22978,51 
R(ohm) 1,43E-02 3,75E-02 5,13E-02 7,40E-02 
P(W) 1112,88 728,53 442,76 358,99 
U(V) 3,99 5,23 4,77 5,15 
  

4.2. Návrh měřicího přípravku a cívky 

Při navrhování modelu měřicího přípravku a rýsování výkresů jednotlivých částí jsem 

pouţil program Autodesk Inventor 2020. Jako vnitřní konstrukci cívky jsem zvolil měděnou 

trubku o průměru 26 mm a tloušťce stěny 1 mm. Mezi měděnou trubkou a senzorem je 

vloţena hliníková trubka o průměru 22 mm a tloušťce stěny 1 mm. Hliníková trubka slouţí 

jako štít proti radiačnímu přenosu tepla od zahřáté cívky. Obě trubky jsou 84 mm dlouhé a na 

obou koncích 2 milimetry zapuštěné do nosných polokruhů. 

 

 

Obr. 11 Model tepelného stínění (šedivá) a vnitřní měděné konstrukce cívky (hnědá) 

 

Cívka je umístěna v ose válcové komory pomocí polokruhových podpěr z mědi. Podpěry 

jsou ţebrované pro zabránění vzniku vířivých proudů a tím narušení homogenního 

magnetického pole vytvářeného cívkou.  Vnější průměr podpěr je 200 mm a tloušťka je 10 

mm. Plocha dosedající na stěny komory je upravena tak, aby měla co největší kontakt 

s nádobou. Tyto části neslouţí jen jako podpěry, ale také jako dodatečná tepelná kapacita pro 

Radiační stínění 

Měděná trubka 
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odvod tepla generovaného cívkou. Podpěry jsou spojené třemi závitovými tyčemi a pevně 

zaaretovány matkami pro zajištění kompaktnosti a nemoţnosti rozdělání cívky. 

Otvorem v ose přední podpěry cívky je vsunut topný element, na kterém je připevněn 

keramickou pastou Hallův senzor. Noha topného elementu je přilepena keramickou pastou do 

keramické trubičky. Tím je i pevně zafixován a nemůţe se tedy dotknout tepelného stínění 

cívky. Keramická trubka je dlouhá 70 mm a má vnější průměr 8 mm. Dostatečnou délkou 

keramické trubky je zajištěno umístění senzoru ve středu cívky. 

 

 

Obr. 12 Model měděných podpěr pro cívku 

 

 

 

Obr. 13 Model uloţení topného elementu do keramické trubičky 

 

Keramická trubka je zajištěná ve správné poloze dvěma hliníkovými podpěrami. Tyto 

podpěry jsou podobně navrţeny jako podpěry cívky. Také jsou ţebrované pro odlehčení a 

zabránění tvorby vířivých proudů. Podpěry jsou polokruhového tvaru s poloměrem 200 mm a 

tloušťkou materiálu 5 mm.  Keramická trubka první podpěrou natěsno prochází. Ve druhé 

podpěře je natěsno zapasována v neprůchozím otvoru. Tím je znemoţněn pohyb trubky v ose 

Topný element 
Keramická trubička 

Měděná vnitřní konstrukt cívky 
Měděné podpěry 
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a nelze tedy posunout po ose senzor během experimentu. Samotné podpěry jsou spojeny 

nerezovou tyčí se závitem a na pevný rozměr ukotveny matkami na obě strany kaţdé podpěry. 

Hliníkové části jsou na přesnou vzdálenost spojeny dvěma nerezovými tyčemi se závitem 

a matkami k měděným podpěrám cívky. Tak nemůţe dojít k vyosení senzoru od osy cívky. 

Kompletní měřicí přípravek je pevně spojen a ţádná z částí se nemůţe samovolně pohybovat. 

Výkresová dokumentace je dodána jako příloha na konci této práce. 

 

 

Obr. 14 Model uloţení keramického drţadla tepelného elementu do hliníkových podpěr 

 

 

Obr. 15 Celkový model vzhledu a pozice cívky a topného elementu 

 

Hliníkové podpěry 

Keramická trubička 

Topný element 
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4.3. Výroba a sestavení cívky a miniaturního ohřívacího elementu 

4.3.1. Stroje použité při výrobě 

4.3.1.1. Emcomat-17D 

Hrotový konvenční soustruh od firmy EMCO. Stroj je vybavený digitálním displejem 

zobrazujícím 3 osy a rozsahem aţ 999 polohami nástroje. Soustruh má vysokou přesnost, 

kontinuální nastavení otáček a konstantní řezací rychlost. Rozmezí otáček za minutu je od 40 

do 3000. Bezpečnost je zaručena automatickou vřetenovou brzdou a ochranným krytem 

sklíčidla s koncovým spínačem. 

 

 

Obr. 16 Soustruh EMCOMAT 17D 

 

4.3.1.2. TOS Čelákovice FN 40 

Univerzální konzolová frézka vhodná pro menší dílny. Posuv stolu je moţný ve 3 osách a 

otáčky je moţné regulovat 18 stupňovou převodovkou v rozmezí 40 aţ 2000 ot/min. 

 

4.3.1.3. Heltos Herkules VS 32 

Sloupová vrtačka s tuhou konstrukcí a výbornou provozní spolehlivostí. Primární převod 

je klínový a pomocí frekvenčního měniče je moţné nastavit otáčky v rozmezí 80 aţ 2800 

ot/min. Stroj je vybaven elektromagnetickou spojkou a zařízením pro uvolnění nástroje bez 

pouţití vyráţecího klínu. 
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Obr. 17 Sloupová vrtačka Heltos Herkules VS 32 

 

4.3.1.4. Femi 783 

Ruční pásová pila FEMI 783 XL s elektronickou regulací řezné rychlosti 30 aţ 80 m/min. 

Vzhledem ke svým rozměrům je snadno přenosná. 

 

 

Obr. 18 Pásová pila Femi 783 
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4.3.2. Výroba jednotlivých částí 

Výroba jednotlivých částí probíhala v dílnách Ústavu fyziky plazmatu na Akademii věd 

v Ládví. Ve spolupráci s technikem Ústavu fyziky plazmatu jsem měl přístup k moderním 

obráběcím strojům a pod odborným dohledem jsem pomáhal při výrobě částí měřicího 

přípravku.  

První vyrobenou částí byla měděná trubka pro navinutí cívky a následně hliníková trubka 

slouţící jako tepelné stínění. Jejich výroba byla nejjednodušší, protoţe stačilo koupit 

polotovary se stejným poloměrem a tloušťkou stěny a poté je uříznout na pásové pile 

v příslušné délce s několika milimetry navíc pro přesné zarovnání na soustruhu.  

Hliníkové podpěry pro keramickou trubku se vyřízly pomocí pásové pily z hliníkového 

plechu do hrubého tvaru a následně se zarovnaly na přesné rozměry na soustruhu. Otvory pro 

nerezové závitové tyče, středový otvor pro keramickou trubku a pomocné otvory pro ukotvení 

podpěry ke kopytu pro následné obrábění byly vyrobeny konzolovou vrtačkou. Ţebrování se 

vyfrézovalo na konzolové frézce. Po vytvoření ţebrování se přebytečný materiál odstranil 

pásovou pilou a zarovnal na frézce. 

 

 

Obr. 19 Zobrazení postupu výroby hliníkových podpěr 

 

 Podobným způsobem jsou vytvořeny i měděné podpěry cívky. Veškeré otvory, 

ţebrování a odstranění přebytečného materiálu bylo provedeno stejným technologickým 

postupem jako u předchozích částí. Pouze otvory pro měděnou a hliníkovou trubku se 

vyráběly na soustruhu s přesností setin milimetru pro dokonalé usazení cívky. 
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Obr. 20 Finální podoba hliníkových podpěr po odebrání přebytečného materiálu 

 

 

Obr. 21 Frézování ţebrování a odstranění přebytečného materiálu na měděných 

podpěrách 

 

Navinutí cívky na měděnou trubku se provedlo na soustruhu. Na oba konce měděné 

trubky se nasadily upravené silikonové bloky, které se následně upevnily do soustruhu. 

Měděný vodič s kaptonovou izolací se postupně navinul na měděnou cívku v 6 vrstvách. Po 
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navinutí poslední vrstvy se cívka provizorně omotala elektrikářskou lepicí páskou, aby při 

manipulaci nedošlo k porušení izolace vodiče a povolení závitů. 

 

 

Obr. 22 Měděná podpěra před posledními obráběcími úpravami 

 

 

Obr. 23 Finální podoba měděné podpěry 

 

 

Obr. 24 Navíjení závitů cívky na soustruhu 
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Obr. 25 Navinutá cívka se silikonovými bloky a provizorní lepicí páskou 

 

4.4. Sestavení cívky a ohřívacího elementu 

Připojení ohřívacího elementu k měřicímu přípravku je pouze přes keramickou trubku. 

Keramická trubička se uřízla na příslušné rozměry pomocí diamantového kotouče na stolní 

vrtačce. Noha ohřívacího elementu se poté přilepila ke keramické trubičce keramickou pastou. 

Následně se trubka vsunula do spojených hliníkových podpěr. 

 

 

Obr. 26 Připevněná cívka v měděných podpěrách a zkušební test pro smontovatelnost 

celého přípravku 
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Z cívky se odstranily silikonové bloky a hliníkové stínění s cívkou se nasadilo do 

připravených měděných podpěr. Pro pevné ukotvení se následně utáhly podpěry na 

závitových tyčích. Vývody cívky se upevnily do keramické svorkovnice a následně se 

odmotala provizorní lepicí páska. 

Na topný element se přilepil keramickou pastou jeden teploměr typu PT100 a kovový 

Hallův senzor. Do cívky se vloţí další teploměr typu PT100 pro kontrolní měření teploty 

cívky. 

Celé experimentální zařízení je na obr. 37. Do válcové vakuové nádoby jsou vloţeny 

půlkruhové podpěry. V zadní části nádoby je vysokoteplotní cívka s měděnými podpěrami. 

Cívka je od zbylé sestavy oddělena. Z cívky vedou vodiče do samostatných průchodek pro 

kaţdý přívod v zadní stěně nádoby. Oba vodiče jsou izolovány keramickými korálky. Do 

horní průchodky v zadní stěně směřují vodiče od teploměrů. Jeden teploměr je vloţen mezi 

závity cívky zvenčí a druhý je přilepen keramickou pastou k topnému elementu. Z horní 

průchodky ve válcové stěně nádoby vedou dva stříbrné kabely. V kaţdém z nich jsou dva 

izolované a twistované vodiče, které jsou připojené k Hallovu senzoru. V hliníkových 

podpěrách je keramická trubka, do které je přilepen topný element. Na topném elementu je 

přilepen senzor a ten je zastrčen středovým otvorem v měděné podpěře do středu cívky. 

 

 

Obr. 27 Kompletní sestava experimentálního zařízení 

 

 Na obr. 38 je zobrazeno vnější zapojení všech přístrojů pouţitých pro experiment. 

V levém portu válcové stěny jsou za sebou zapojeny vakuové vývěvy. Z horního pravého 
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portu je vyveden signál ze senzoru. Pravý port je upraven pro obnovení atmosféry před 

otevřením nádoby. V zadní stěně v horním portu jsou vyvedeny signály z teploměrů 

s přívodem napájení topného elementu. V pravém portu je připevněna měrka pro měření tlaku 

ve vakuové nádobě. Ve spodní části jsou dva samostatné porty určené pro napájení cívky. 

 

 

Obr. 28 Zapojení veškeré aparatury do experimentálního zařízení 

 

5. Měření vysokoteplotní cívky 

5.1. Měřicí soustava 

Měřicí soustava se skládá z válcové komory vakuové komory z nerezové oceli o průměru 

200 mm a délce 200 mm. Komora má šest portů pro připojení přístrojů nebo kabelových 

průchodek pro měřicí přístroje. 

Do levé příruby vakuové komory jsou za sebou připojeny dvě vakuové vývěvy, rotační 

olejová a turbomolekulární. Na horní levé přírubě na zadní stěně je instalovaný 19 pinový 

konektor, který slouţí pro propojení dvou teploměrů PT100 a napájení topného elementu 

zahřívajícího testovaný Hallův senzor. Pravá horní příruba má instalovaný 9 pinový konektor 

pro spojení měřeného kovového Hallova senzoru. Do pravého portu na zadní stěně je připojen 

přístroj pro měření tlaku. V zadní stěně nádoby jsou dva bajonetové BNC konektory (Bayonet 

Neill Concelman connector) určené pro napájení cívky. Příruba na pravé straně komory je 

osazená pákovým kohoutem, kterým je moţné vpustit do komory vzduch z okolí a tím 

napustit vzduchem a vyrovnat tlak ve vakuové komoře. Odpor platinových teploměrů je 
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převeden a zobrazen jako teplota pomocí digitálních multimetrů. Hallovo napětí ze senzorů je 

přivedeno do kontroleru senzoru. Ten signál ze senzoru zesílí a odstraní offset senzoru a šum 

a současně senzor napájí. Z kontroleru je signál poslán do digitálního multimetru a společně 

s teplotou je zaznamenán v počítači do grafu pomocí kódu vytvořeným v programu 

MATLAB. Topný element je napájen samostatným zdrojem s malým výkonem. Pro napájení 

cívky je zvolen výkonný DC zdroj, který zajistí dostatečně vysoký proud pro vytvoření 

silného magnetického pole. 

 

 

Obr. 29 Vakuová komora 

 

5.1.1. Vakuové vývěvy 

5.1.1.1. Edwards RV 12 903 

 Dvoustupňová olejová lamelová rotační vývěva (obr. 12) s jednofázovým zapojením. 

Mechanismus vývěvy je poháněn přímo elektrickým motorem. Chlazení je zajištěno pomocí 

ţebrování s aktivním ventilátorem. Samotné vývěvy jsou také chlazeny přídavným 

ventilátorem. Hřídel a rotory vývěvy jsou vyrobeny z jakostní litiny. Těleso čerpadla je 

vyrobeno z hliníkové slitiny. Povrch přicházející do styku s odčerpávanými plyny je prostý 

mědi, zinku a kadmia. Vývěva je schopná vyčerpat daný prostor do vakua o tlaku 2 x 10
-1

 Pa. 
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Obr. 30 Olejová rotační vakuová vývěva Edwards RV12 

 

5.1.1.2. Leybold Turbovac 50 

 Turbomolekularní vývěva Leybold Turbovac 50 zajišťuje dosaţení dostatečně 

hlubokého vakua aţ 10
-5

. Pro správnou funkci je podle výrobce nutné vývěvu zapojit 

s elektronickým frekvenčním měničem Turbotronik NT 10. S otáčkami 72 000 rpm a 

pracovní teplotou 55 ⁰C je moţné čerpat medium od 1 Pa aţ do vysokého vakua 10
-9

 Pa. Proto 

je potřeba pouţít předsazenou vývěvu. Vývěva není vhodná pro čerpání prašného nebo 

kapalného média. 

 

Obr. 31 Turbomolekulární vývěva Leybolds 
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Obr. 32 Elektronický frekvenční měnič pro turbomolekulární vývěvu 

 

5.1.2. Měřicí přístroje 

5.1.2.1. Pfeiffer Vacuum single gauge TPG 261 

Tlakový měřicí přístroj ve spojení s kompaktními tlakovými měrkami. Měří od 

normálních tlaků aţ po velmi vysoké vakuum. 

 

 

Obr. 33 Tlakový měřicí přístroj Pfeiffer Vacuum 

 

5.1.2.2. Keysight 34465A 6,5 Multimetr 

Je číslicový výkonnostní digitální multimetr, který má vysokou úroveň přesnosti, 

rychlosti a rozlišení. Disponuje grafickou funkcí jako graf trendu a histogramu, coţ nabízí 
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rychlejší a lepší přehled. Tento model nabízí reţim záznamu dat pro snadnější analýzu trendů 

a reţim digitalizace pro zachycování mţikových jevů. Autokalibrace umoţňuje kompenzovat 

teplotní skluz, tím se zachová stejná přesnost měření v průběhu celé délky experimentu. 

Připojení k síti je moţné pomocí LAN nebo USB konektoru. 

 

 

Obr. 34 Digitální multimetr Keysight 34465A 

 

5.1.2.3. Topný element 

Pro ohřev měřeného senzoru je zvolen speciální topný element UHV ButtonHeater od 

firmy HeatWaveLabs, Inc. Malý topný element je ve tvaru hřebíku, průměr ohřevné hlavy je 

12,7 mm a celková výška je 14,1 mm. Jádro je tvořeno titanem a je zalito v keramice 

s molybdenovým pokrytím. Topný element se můţe pouţít pouze ve vakuovém prostředí a je 

schopný dosáhnout teploty aţ 1200 ⁰C při výkonu maximálně 30 W. 

 

 

Obr. 35 Topný element UHV ButtonHeater 
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5.1.2.4. Keysight N8946A 

Jedno výstupový DC zdroj s výkonem 10 kW a rozsahem napětí aţ 200 V a proud aţ  

140 A. Tento zdroj je pouţitý k napájení cívky. Pro zapojení do sítě je lze vyuţít LAN nebo 

USB konektor. 

 

 

Obr. 36 Zdroj proudu do cívky 

 

5.1.2.5. Aim TTi QPX 1200SP 

Stejnosměrný proudový zdroj s výstupy vepředu i vzadu. Rozmezí napětí je od 0 V do  

60 V a proudu od 0 A do 50A. Regulace je velmi přesná v jednotkách mV. Výkon zdroje je 

1200W. Moţnost zapojení do sítě pomocí USB nebo LAN konektoru. Tento zdroj je pouţitý 

pro napájení topného elementu. 

 

 

Obr. 37 Zdroj pro topný element 

 

5.1.2.6. Keithley 2182A nanovoltmetr 

Přístroj je dvoukanálový nanovoltmetr. Je optimalizován pro spolehlivé a opakovatelné 

měření stabilního nízkošumového napětí a pro charakterizaci materiálů a zařízení s nízkým 
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odporem. Poskytuje vyšší rychlost měření a výrazně lepší šumový výkon neţ alternativní 

řešení pro měření nízkého napětí. Rozsah měřeného napětí je od 1 nV do 100 V. 

 

 

Obr. 38 Nanovoltmetr Keithley 2182a 

 

5.2. Kalibrace vysokoteplotní cívky 

Pro zjištění reálných parametrů vyrobené vysokoteplotní cívky je zapotřebí kalibrace 

pomocí senzoru s jiţ známou charakteristikou chování v magnetickém poli. Jako senzor byl 

pouţit miniaturní keramický Hallův senzor s bismutovou detekční vrstvou z výrobní předsérie 

senzorů pro ITER s citlivostí 0,37 V/A/T. Kalibrace probíhala mimo vakuovou komoru a bez 

zahřívání bismutového senzoru. 

 

 

Obr. 39 Zapojení vysokoteplotní cívky při kalibračním měření 
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Kalibrace byla provedena pomocí DC a AC měření. DC měření je přesnější při malé 

změně teploty senzoru a hlavně nezahrnuje zesílení kontroleru AC, které nebylo přesně 

změřeno. Proto jsem si to zvolil jako výslednou kalibraci. Spočívá ve změření offsetového 

napětí na senzoru a následně změřením napětí v magnetickém poli. Hallovo napětí je rovno 

jeho rozdílu. Senzor je napájen přesným zdrojem elektrického proudu a napětí je změřeno 

pomocí nanovoltmetru. Ve výsledných grafech (Obr. 41 a 43) je ukázána závislost Hallova 

napětí na magnetické indukci. V dalších grafech (Obr. 42 a 44) jsou zobrazeny teploty 

senzoru a cívky v průběhu kalibrace. 

 

 

Obr. 40 Celková kalibrační sestava 

 

Tab. 4 Parametry cívky podle skutečných rozměrů 

Počet vrstev 6 vrstev 

D(mm) 37 

L(mm) 80 

N 132 

I(A) 100,85 

B(T) 0,209 

L_drat(mm) 15343,54 

R(ohm) 4,94E-02 

P(W) 502,34 

U(V) 4,98 
 

V grafu na obr. 41 je vidět téměř lineární průběh Hallova napětí, která souhlasí 

s charakteristikou senzoru. Obecně závislost není lineární, viz obr. 5, avšak v měřeném 
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rozsahu můţe být za lineární povaţována. Referenční bod je určen pro srovnání s návrhovými 

výpočty. S upravenými výpočty podle reálných parametrů referenční bod odpovídá 

vypočteným hodnotám pro stejné parametry. Z grafu na obr. 42 je moţné vyčíst, ţe díky 

rychlému změření skrz magnetické pole měl senzor během měření relativně konstantní 

teplotu. 

Pro srovnání přesnosti DC a AC měření dále přikládám grafy kalibrace cívky pomocí AC 

měření na obr. 43 a 44. Rozdílné hodnoty napětí vznikají kvůli kontroleru, který zesiluje 

přibliţně 142 400 krát signál ze senzoru. 

Z obr. 42 a 44 je patrný rychlý ohřev cívky způsobující exponenciální nárůst teploty. 

Křivka přitom ukazuje teplotu na povrchu cívky a teplota uprostřed cívky proto bude ještě 

vyšší. Graf naznačuje, ţe při experimentech bude nezbytné prodlouţit intervaly mezi 

měřeními tak, aby se teplo mohlo odvádět. Situace bude ještě sloţitější ve vakuu, kde nebude 

probíhat chlazení konvekcí. Na druhou stranu, při stoupající teplotě cívky bude vzrůstat 

chlazení radiací. Odhadovaná střída bude několik sekund měření a několik minut relaxace.    

 

 

Obr. 41 Graf závislosti Hallova napětí na magnetické indukci při DC měření 
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Obr. 42 Graf vývoje teploty v závislosti na čase 

 

 

Obr. 43 Graf závislosti Hallova napětí na magnetické indukci při AC měření 
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Obr. 44 Graf vývoje teploty cívky a senzoru v průběhu času 

 

 Výsledná kalibrace byla provedena přepočtem napájecího proudu na magnetické pole 

podle naměřeného Hallova napětí a známé citlivosti senzoru. Jako referenční hodnotu jsem 

zvolil proud 100 A, který vytváří v cívce magnetické pole o velikosti 209 mT. To přesně 

odpovídá finálním parametrům cívky uvedeným v Tab. 4, vypočítané podle realných 

parametrů cívky. 

 

5.3. Měření teplotní závislosti vybraných kovových Hallových senzorů 

Vybraným senzorem pro měření je kovový Hallův senzor s molybdenovou detekční 

vrstvou na keramickém podkladu. Molybdenový senzor byl vyroben pomocí technologie 

pouţité při výrobě senzorů pro ITER. Na keramický substrát AlN o rozměrech 6,4 mm x 6,4 

mm a tloušťce 630 μm byla nanesena technologií DBC měděná vrstva a měděné kontaktní 

plošky o tloušťce 127 μm. Molybdenová citlivá vrstva o tloušťce přibliţně 1 μm ve tvaru 

kříţe byla nanesena pomocí technologie magnetronového naprašování. Senzor byl jiţ dříve 

testován na předchozím přípravku s permanentním magnetem.  

Počáteční měření probíhalo v dříve specifikované sestavě. Senzor byl přilepen na topný 

element pomocí keramické pasty 989FS Ceramic od firmy Resbond. Následně byl vloţen a 
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zafixován v ose vysokoteplotní cívky a celý komplet byl vloţen do vakuové pece. Po zapojení 

vnitřních konektorů do výstupních portů vakuové pece proběhla kontrola spojení všech 

měřicích prvků. 

 

 

Obr. 45 Molybdenový senzor pouţitý při měření 

 

 

Obr. 46 Graf závislosti Hallova napětí molybdenového senzoru na teplotě senzoru při 

konstantní velikosti magnetického pole 
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Obr. 47 Graf závislosti měřeného napětí na výstupu kontroleru na teplotě senzoru při 

konstantním magnetickém poli 

 

Měření bylo provedeno AC metodou. Nejprve bylo provedeno měření závislosti 

výstupního signálu senzoru na magnetickém poli. Toto měření bylo provedeno na vzduchu a 

cívka byla chlazena proudícím vzduchem.  Současně byl topným elementem ohříván senzor. 

Druhé měření bylo provedeno ve vakuové komoře. Vakuum vytvořily vakuové vývěvy a 

senzor byl zahříván topným elementem napájeným vlastním zdrojem. Magnetické pole 

vytvořila vysokoteplotní cívka s napájením výkonným zdrojem. Signály z teploměrů byly 

vedeny do multimetrů a následně do počítače. Signál z Hallova senzoru prochází přes 

kontroler, který odděluje offset a šum a následně signál zesílí. Zesílený signál je přiveden do 

multimetru a poté do počítače. Vše je řízeno kódem v programu MATLAB.  

 První měření sestávalo ze zaznamenání napětí při konstantní teplotě Hallova senzoru a 

různé síle magnetického pole. Výsledná přímka je tvořena proloţením přímky 5 body 

zaznamenaných při magnetickém poli tvořeném 0, 20, 40, 60 a 80 A, tedy velikosti 

magnetického pole 0; 41,53; 84,53; 123,79; 168,07 mT. Z grafu je moţné vyčíst, ţe při 

zvyšování teploty senzoru nepatrně vzroste Hallovo napětí na něm naměřené. 

Druhým experimentem se zjišťovala teplotní závislost při dlouhodobém testování 

v konstantním magnetickém poli a postupné změně teploty. Senzor v peci byl po dobu 60 
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minut ohříván do 500 ⁰C a následně dalších 120 minut pomalu chladnul. Konstantní 

magnetické pole o síle 122,123 mT bylo vytvářeno v cívce proudem  

60 A. Teplota cívky byla omezena na maximálně 100 ⁰C, ale této teploty nebylo dosaţeno a 

tak nebyl experiment přerušen. Výsledky jsou v následujícím grafu na obr. 47. 

 

 

Obr. 48 Graf závislosti měřeného napětí na výstupu kontroleru na teplotě senzoru při 

konstantním magnetickém poli 

 

Z grafu na obr. 47 můţeme vyčíst, ţe s rostoucí teplotou senzoru je do přibliţně 300 ⁰C 

celkové výstupní napětí mírně stoupající a offset senzoru se téměř nemění. Po překročení 

hranice 300 ⁰C rapidně roste offsetové napětí senzoru a stejně tak i celkové výstupní napětí aţ 

k maximální naměřené teplotě 500 ⁰C. Při chladnutí je průběh podobný. Do 300 ⁰C offsetové 

i celkové výstupní napětí razantně klesá ve stejném gradientu a po klesnutí pod hranici 300 ⁰C 

se offset senzoru ustálí kolem nulového napětí. Hallovo napětí získáme odečtením offsetu 

senzoru od celkového výstupního napětí. Uvedená napětí jsou odečítána na výstupu 

kontroleru. Hallovo napětí vlastního senzoru je o mnoho řádů menší a lze jej vypočítat 

vydělením hodnot zesílením kontroleru, které je přibliţně 142 400. 
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V dalším grafu na obr. 48 jsou měřené hodnoty druhého senzoru. V grafu je vyobrazeno 

pouze zahřívání senzoru aţ do 550 ⁰C.  Je zde vidět velmi podobný průběh jako u 

předchozího měření.  Po překročení 300 ⁰C začíná rapidně vzrůstat offsetové napětí. 

 

5.4. Vyhodnocení naměřených dat 

Z grafu na obr. 47 je jasně patrné, ţe s rostoucí teplotou molybdenového Hallova senzoru se 

Hallovo napětí mění z počátku jen málo, ale později viditelně stoupá i s hodnotou offsetu. 

V dalších experimentech se tento výsledek potvrdil. Bohuţel bylo zjištěno, ţe při zahřátí 

senzoru nad 300 ⁰C přestává kontroler odstraňovat napětí offsetu senzoru a tím i stoupá 

celkové měřené napětí. Hallovo napětí se spíše stabilizuje, jak je moţné vidět v grafu na  

obr. 49, který zobrazuje naměřené napětí po odečtu offsetu. 

 

 

Obr. 49 Graf závislosti Hallova napětí na teplotě molybdenového Hallova senzoru 
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pomocí proloţené polynomické křivky. Ale je potřeba zdůraznit, ţe změna nad 300 ⁰C 

senzoru je malá, coţ znamená, ţe Hallovo napětí molybdenového senzoru v této oblasti je 

málo závislé na teplotě senzoru. Při analyzování dat se potvrdilo, ţe teplotní závislost Hallova 
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koeficientu se mění přibliţně o 0,03 %/10 ⁰C. Tedy stejně jako při výsledcích z dřívějších 

měření popsaných ve článku [32]. 

Na grafech obr. 48 a 50 je vykreslen průběh měřených veličin druhého změřeného 

senzoru. Změřené hodnoty jsou jen ze zahřívání senzoru. Při porovnání s prvním senzorem je 

vidět velmi podobný průběh. V grafu na obr. 50 je vykreslena přesnější závislost Hallova 

napětí na teplotě senzoru, kvůli většímu mnoţství naměřených hodnot.  

 

 

Obr. 50 Graf závislosti Hallova napětí na teplotě molybdenového Hallova senzoru 
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6. Závěr 

6.1. Zhodnocení provedených konstrukčních prací 

Výroba a konstrukce prototypového experimentálního měřicího přípravku proběhla 

úspěšně. Několik změn oproti navrţenému modelu proběhlo při výrobě. Tím byla změna 

tvaru ţebrování podpěr jak pro cívku, tak pro keramickou tyčku drţící topný element. Další 

změnou bylo vytvoření dráţek v měděných podpěrách pro vnitřní trubku cívky a trubky 

radiačního stínění. Tyto změny byly provedeny z důvodu zjednodušení a zlepšení 

technologického postupu výroby. Poté bylo potřeba vytvořit otvory pro výstupní vodiče cívky 

do zadní měděné podpěry, které nijak zbytečně nekomplikovaly výrobu celku. 

V průběhu konstrukce celého měřicího aparátu jsem zjistil, ţe otvor mezi přední 

podpěrou cívky a keramickou trubičkou je téměř nedostatečně velký pro projití veškerých 

vodičů s jejich izolací. Také jsem zjistil, ţe mezi přední podpěrou cívky a přední podpěrou 

senzoru se vodiče ohýbají v malém poloměru. V budoucnu, při rekonstrukci cívky navrhuji 

zvětšit otvor v přední podpěře cívky, nebo ztenčit keramickou izolaci vodičů. V hliníkové 

podpěře navrhuji vytvořit otvory pro vodiče a tím zajistit, ţe se při námaze nepoškodí. 

 

6.2. Zhodnocení provedených experimentů 

Kalibrace a testování funkčnosti zkonstruované cívky proběhly bez problému a 

s výsledky, které se dají dobře vyhodnotit. Po vyhodnocení naměřených napětí bismutového 

Hallova senzoru se parametry cívky shodovaly s návrhovými výpočty po zahrnutí reálných 

rozměrů vysokoteplotní cívky. Tyto pozitivní výsledky zaručují kvalitu a správné parametry 

generovaného magnetického pole. 

Testování molybdenového Hallova senzoru ve vakuové komoře proběhlo několikrát a 

zajistila se tím věrohodnost naměřených dat. Při testování byl z počátku senzor zahříván na 

niţší teploty. Postupně v dalších měření se teplota zvyšovala aţ na 500 ⁰C. Výsledné grafy 

naměřených hodnot ukázaly, ţe Hallovo napětí molybdenového senzoru je slabě závislé na 

teplotě a tím byl splněn cíl měření. V průběhu měření na vyšších teplotách nad 300 ⁰C se 

objevila anomálie zvýšení offsetu při rostoucí teplotě. Důvodem tohoto vzrůstu hodnot se 

předpokládá připojení senzorové vrstvy na přívodní drátky, které ve vyšších teplotách rozváţí 

obě větvě senzoru a kontroler pak není schopen offset odstranit. Potlačení offsetu pracuje 

správně pouze při symetrických větvích senzorové vrstvy. 
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Zpracováním dat a rozdělením offsetového napětí a celkového napětí jsem zjistil, ţe 

Hallovo napětí nebylo tímto problémem ovlivněno a stále odpovídalo předpokládané hodnotě. 

Celkově experimentální měření povaţuji za úspěšné, díky dosaţení zadaných cílů.  

 

6.3. Zhodnocení použitelnosti testovaných Hallových senzorů ve 

fúzních energetických reaktorech 

Z výsledných grafů na obr. 47 a 48 je patrné, ţe kovový Hallův senzor s molybdenovou 

detekční vrstvou je funkční při teplotách aţ do 550 ⁰C. Téţ je moţné z grafů na obr. 49 a 50 

vyčíst, ţe Halův koeficient je málo závislý na teplotě senzoru. Díky těmto vlastnostem 

vyhovuje poţadavkům pro pouţití do fúzních energetických reaktorů a je tedy blízko 

k reálnému pouţití. Faktickým problémem senzorů je velmi nízké výstupní napětí. Zesílení 

kontroleru je 142 400, takţe výstupní napětí testovaného senzoru bylo přibliţně 140 nV. Pro 

praktické pouţití je nezbytné pouţít senzory s vyšším signálem. Vyšší signál můţe být 

dosaţen např. tenčí citlivou vrstvou. I přes slibné výsledky experimentálních měření je proto 

potřeba pro implementaci molybdenového Hallova senzoru v energetických reaktorech další 

výzkum. 
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A B S T R A C T

The Hall sensors as a part of the DEMO magnetic diagnostics will perform an absolute measurement of the
steady-state magnetic field. However, the magnitude of the Hall coefficients generally depends on the tem-
perature. The paper presents an evaluation of the temperature dependencies of the Hall coefficients of materials
considered for the DEMO Hall sensors from room temperature up to 550 °C. The results show that tantalum or
molybdenum sensors would be the best in terms of the low temperature dependence of their Hall coefficient.
Bismuth and antimony offer a Hall coefficient several orders of magnitude higher than other considered ma-
terials, but strongly temperature-dependent, while usability of bismuth is limited by its melting temperature of
271.4 °C. The gold, copper and platinum sensors feature modest temperature dependence of their Hall coeffi-
cients which might result in the necessity of dedicated temperature monitoring of these sensors in order to
achieve sufficient measurement accuracy, similarly to bismuth and antimony.

1. Introduction

Future fusion power reactors will operate in a continuous mode, and
the magnetic field of these reactors will be steady-state. The applic-
ability of the magnetic coil-based diagnostic for the measurement of the
steady-state magnetic field under fusion power reactor conditions is
limited by drifts of signal integrators [1–3]. A dedicated diagnostic of
the steady-state magnetic field will, therefore, be an important part of
the diagnostic set of fusion power reactors including the DEMO fusion
power reactor prototype [3].

The ITER reactor will be equipped with steady-state magnetic di-
agnostics based on Hall sensors with a bismuth sensitive layer. Bismuth
provides high radiation resistance of the sensors as well as a relatively
high output signal. The bismuth-based Hall sensor manufacturing pro-
cess was elaborated in detail, and the sensors were extensively tested
[4–11]. The bismuth sensors were approved by the expert committee
within the ITER final design review, and their production was launched
by Institute of the Plasma Physics of the CAS in Prague (IPP).

At present, the Hall sensors are proposed as a part of DEMO mag-
netic diagnostics performing an absolute measurement of the steady-
state magnetic field. The Hall sensors will contribute to the

measurement of the plasma current, plasma-wall clearance, and local
perturbations of the magnetic flux surfaces near the wall. Overall, 240
in-vessel Hall sensors should be installed between the blanket or di-
vertor cassettes and vacuum vessel, and 552 ex-vessel Hall sensors on
the outer skin of the vacuum vessel [12,13]. On that account, the in-
vessel sensors operating temperature range is in the order of
300−520 °C in the case of the helium-cooled blanket [14], 280−330 °C
in the case of the water-cooled blanket [15], and 180−210 °C in the
case of divertor cassette area [16]. The ex-vessel sensors operating
temperature range is in the order of 190−200 °C [15].

The higher ambient temperature at some sensor locations on DEMO
compared to ITER (up to 520 °C) limits the applicability of the bismuth
sensors only to the divertor area and ex-vessel locations, as it melts at
271.4 °C. Therefore, several candidate materials offering higher op-
erational temperatures compared to bismuth were assessed. The main
requirements for the sensor’s sensitive layer material include:

• Radiation stability up to neutron fluence of 6.1× 1025 n/m2 [17].

• Operating temperatures up to 520 °C [14].

• High magnitude of the Hall coefficient.

• Minimum temperature dependence of the Hall coefficient.
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Such a material that meets all of the above requirements is currently
unknown and the candidate materials fulfil the requirements partially.

An assessment of the radiation stability of candidate materials can
be found in [17]. This paper evaluates the operating temperatures,
magnitude and temperature dependency of the Hall coefficients of
sensitive layer materials of bismuth (Bi), antimony (Sb), molybdenum
(Mo), tantalum (Ta), gold (Au), copper (Cu), and platinum (Pt). Addi-
tional candidate materials are mentioned in [18]. However, their ex-
perimental investigation is still ongoing, and assessment of their ap-
plicability for the DEMO steady-state magnetic diagnostics is subject to
future studies.

The Hall sensors with the sensitive layer made of gold and platinum
were not tested in this study and data from [19–21] were used for the
comparison with other candidate materials. The gold sensors for fusion
reactor application were developed at the Magnetic sensor laboratory of
Lviv Polytechnic National University, Ukraine, (MSL) and manu-
factured at the University of Wisconsin’s Center for Applied Micro-
electronics, USA [19].

2. Hall coefficient

The Hall coefficient is one of the main parameters of any sensitive
material considered for Hall sensors. The Hall voltage is proportional to
a component of the magnetic field B normal to the sensitive layer:

=V R T B I
t

B( , ) ,H H N (1)

where RH denotes the Hall coefficient as a function of temperature T
and magnetic field B, I is the sensor supply current, BN is the normal
component of the magnetic field, and t is the sensitive layer thickness.
The magnitude of the Hall coefficient is always a function of tem-
perature [22].

The Hall coefficient has a fundamental influence on the sensitivity
of the sensors to the magnetic field SH :

=S R T B
t

( , ) ,H
H

(2)

The higher Hall coefficient is a prerequisite for higher sensor sen-
sitivity, which is a prerequisite for the higher sensor output signal. In
the fusion reactor environment, the magnitude of the output signal is
critical to achieving sufficient measurement accuracy and noise im-
munity.

3. Experimental setup

The tests were performed in the Hall sensors laboratory of IPP. A
stainless steel high-vacuum chamber was equipped with a miniature
ceramic resistive heater with a power of 40W. The test magnetic field
was created by a pair of strong permanent magnets providing a stable
magnetic field of 270mT at the sensor location.

The tested sensors were manufactured using existing technologies
developed for the ITER steady-state sensors [6]. Direct bond copper
(DBC) aluminum nitride substrates with dimensions of 6.4 mm×6.4
mm were used. The DBC substrates with a thickness of 630 μm were
metallized on both sides by a copper layer with a thickness of about
127 μm, and copper contact pads were etched on one side of the sub-
strate. The symmetrical cross sensitive layer with a thickness of about
1 μm made of the tested material was deposited on the substrate by
magnetron sputtering. Fig. 1 shows the sensor design before en-
capsulation.

A sensor output signal was processed by a Hall sensor controller for
an ultra-low sensor signal on the nanovolt level, which was developed
in IPP based on the ITER Hall sensor controller prototype [11]. The
tested sensors were supplied by an AC current of 4mA.

4. Results

The magnitude of the Hall coefficients and their temperature de-
pendencies are shown in Fig. 2 on a logarithmic scale. The highest Hall
coefficient provided by bismuth is followed by antimony and then by
molybdenum, tantalum, gold, copper, and platinum. For example, the
Hall coefficient of antimony is from 300 to 45 times higher than the
Hall coefficient of gold in the range from room temperature to 500 °C.

The bismuth sensors of the ITER production pre-series IPP00 pro-
duced by IPP were successfully tested up to temperature 265 °C. As a
result, the limit for application of bismuth Hall sensors, including some
modest safety margin, lays around 250 °C. The behaviour of the bis-
muth sensitive layer corresponds to the previously identified ex-
ponential dependence of the Hall coefficient on temperature [9].

Antimony offers sufficient temperature resistance due to its melting
temperature of 630.6 °C and, at the same time, its output signal is by a
few orders of magnitude higher than that of the other considered ma-
terials excluding bismuth [12]. In this test, the antimony sensors of the
series IPPS2 were successfully tested at temperatures up to 550 °C. The
Hall coefficient of antimony decreases with temperature similarly as in
the case of bismuth, but the dependence is much more linear. In com-
pliance with earlier findings, the antimony Hall coefficient is approxi-
mately 25 times smaller than the bismuth Hall coefficient [12].

Molybdenum is another promising material for the Hall sensor’s
sensitive layer. Molybdenum is compatible with an extremely high
temperature operation (melts at 2623 °C). However, it provides a very
low output signal similar to other classical metals. The molybdenum
sensors of the series IPPM2 with a sensitive layer thickness of 750 nm
were successfully tested at temperatures up to 550 °C, the sensors of the
series IPPM4 with a sensitive layer thickness of 190 nm were success-
fully tested up to 240 °C. The molybdenum sensor features a very weak
dependence of the Hall coefficient on temperature. The Hall coefficient
of molybdenum is low, approximately 100 times lower than that of
antimony at room temperature. However, due to the significant drop of
the antimony Hall coefficient with temperature, the difference is only
by a factor of 10 at 500 °C.

A certain problem was experienced in the manufacturing process of
the molybdenum sensors. The sensitive layer of molybdenum requires
annealing at a very high temperature approaching the melting tem-
perature of molybdenum of 2623 °C which is significantly above the
maximum allowed temperature of used DBC substrates. As a result, it
was not possible to anneal the sensitive layer properly, and the in-
stability of the layer caused errors in the measurement.

The same annealing issue applied to the tantalum sensitive layer.
Attractive features of tantalum as candidate material are very high
melting temperature (3017 °C) combined with very low dependence of
sensor sensitivity on temperature. Unfortunately, the sensor output
signal is very low, half of that of molybdenum. Preliminary results for
tantalum sensors of the series IPPT1 were obtained up to a temperature
of 360 °C. The technology of tantalum Hall sensors preparation is also
subject to further development.

The gold sensors provide several orders of magnitude weaker output
signal than bismuth sensors, the gold Hall coefficient is also less than
that of molybdenum and tantalum. However, gold allows rather
straightforward preparation of golden nanolayers and, thereby, further
increase the sensor output signal by reduction of sensitive layer thick-
ness to a few tens of nanometres. Data from [19] and [20] were used for
the comparison with other candidate materials. However, while ac-
cording to [19] the absolute value of the Hall coefficient is slightly
decreasing with temperature, according to [20] it is slightly increasing
with temperature; therefore, a further detailed experimental in-
vestigation is necessary.

Copper (Cu) is a native material for electronics and sensors.
Platinum (Pt) offers a high melting temperature (1768 °C). Both of these
metals are well processable, but of the metals considered herein, they
have the lowest Hall coefficients significantly increasing with
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temperature.

5. Discussion

The temperature dependence of the Hall coefficient of these most
considered materials poses a challenge for the realization of DEMO
magnetic diagnostics, as the temperature measurement by the ther-
mocouples requires two additional wires for each magnetic sensor (or a
pair of sensors in the case of use of an ITER-like sensor unit in-
corporating the tangential and normal Hall sensor) increasing the
wiring volume. Moreover, the accuracy of the magnetic measurement
may depend on the temperature measurement accuracy, which is gen-
erally limited to a fraction of Kelvin for the best commercial thermo-
couples.

To evaluate the effect of temperature dependence on measurement
accuracy, it is appropriate to normalize the Hall coefficients at room
temperature (Fig. 3). Assuming the operational temperature variability
of± 5 °C during the reactor pulse period, Table 1 shows that the tem-
perature variation causes a change in the Hall coefficient and thus a
different result in the sensor output voltage lower than 0.1 % in the
cases of tantalum and molybdenum. The limit of 0.1 % is based on the
maximum allowable magnetic field measurement error of a few mT at

the measurement range of several Tesla [5]. For other materials, the
impact of temperature change is higher and may compromise the ac-
curacy of magnetic field measurement. At the first approximation, this
may result in the need to measure the temperature of the Hall sensors
by dedicated embedded temperature sensors.

In addition to the Hall coefficient, the sensor sensitivity is also in-
fluenced by the thickness of the sensitive layer (see Eq. (2)). The
manufacturing of thin sensitive layers is a technologically demanding

Fig. 1. Design of the tested Hall sensors.

Fig. 2. Comparison of all listed Hall coefficients in logarithmic scale (dotted
line [19], dashed lines [20,21]).

Fig. 3. Relative change of the Hall coefficients in the operating temperature
range (dotted line [19], dashed lines [20,21]).

Table 1
Average Hall coefficients relative change per 10 °C in the range from
room temperature to 550 °C, respectively 250 °C in the case of gold
(MSL) and 265 °C in the case of bismuth.

Material Hall coefficient relative change

Tantalum 0.02 % / 10 °C
Molybdenum 0.03 % / 10 °C
Gold (Frank) 0.15 % / 10 °C
Gold (MSL) 0.17 % / 10 °C
Copper 0.24 % / 10 °C
Platinum 0.48 % / 10 °C
Antimony 1.82 % / 10 °C
Bismuth 3.40 % / 10 °C
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process, and the achievable thickness of the layer depends on a number
of factors, in particular, the substrate surface and the manner in which
the layer is formed.

The sensitivities of the presently available sensors are shown in
Fig. 4. The gold sensors developed by MSL have relatively high sensi-
tivity due to the very thin sensitive layer of 50 nm [19] compared to the
other tested sensors. Two presented sensitivities of the molybdenum
sensors correspond to the different sensitive layer thickness of 190 nm
and 750 nm, respectively.

6. Conclusion

The temperature dependencies of several materials proposed for the
Hall sensors of the DEMO reactor are presented in this paper. Bismuth
and antimony offer relatively high Hall coefficient by several orders of
magnitude higher than other candidate materials, but these coefficients
are highly temperature-dependent and their implementation requires
measurement of the temperature of the sensors with the dedicated
sensors. The Hall coefficients of molybdenum and tantalum are almost
independent of temperature. For other materials considered here, the
pronounced temperature dependence of the Hall coefficient may re-
quire temperature measurement similar to that needed in the case of
bismuth and antimony.

The results show that bismuth and antimony are the best in terms of
the magnitude of sensor sensitivity and that tantalum and molybdenum
would be the best in terms of the output signal temperature stability.
However, due to insufficient neutron radiation resistance, tantalum is
not suitable for the DEMO project [17]. The use of molybdenum na-
nolayers could be a promising solution, although the preparation of
such sensors still requires further demanding development.
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