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Měření elektronové teploty pomocí kolejnicové sondy na tokamaku 

GOLEM 

 
Bakalářská práce Jiřího Malinaka se zabývá sondovým měřením elektronové teploty v 

okrajovém plazmatu na tokamaku Golem. Pro určení teploty bylo použito několik sondových 

technik a to jak klasické Langmuirovy sondy, kombinované ball-pen a Langmuirovy sondy a 

nově také tzv. kolejnicové sondy (rail sonda). Podstatná část práce je věnována zpracování 

naměřených voltampérových charakteristik sond a určení parametrů plazmatu z těchto 

charakteristik.  Součástí bakalářské práce je rovněž i návrh konstrukce nového manipulátoru 

pro citlivé naklánění sondové hlavice. Dále pak návrh konstrukce samotné hlavice obsahující 

všechny výše zmíněné sondy  

Cílem bakalářské práce bylo provést srovnávací měření elektronové teploty pomocí klasických 

sond a kolejnicové sondy na tokamaku Golem. Kolejnicová sonda je nový typ sondy, která 

byla vyvinuta na tokamaku Alcator C-mod a je vhodným kadidátem pro měření velkých 

tepelných toků na fúzních zařízeních. Student se během své práce úspěšně vypořádal s návrhem 

konstrukce sondové hlavice a poměrně komplikovaného sondového manipulátoru s dvojitým 

posuvem zajišťujícím přesné nastavení radiální polohy a náklon hlavice. Student se dále 

seznámil s používáním elektrických sond a problematikou rozšiřování stěnové vrstvy ve 

fúzním plazmatu. Ve své práci zpracoval velké množství voltampérových charakteristik 

získaných bud’ rozmítáním sond během jednoho výboje nebo průměrováním signálu z více 

výbojů. Zcela samostatně napsal i všechny fitovací programy v jazyce Python. Získané 

výsledky ukazují dobrou shodu měření elektronové teploty pomocí kolejnicové sondy 

s ostatními technikami bez ohledu na změnu úhlu dopadajících magnetických siločar na povrch 

hlavice. Student velmi pečlivě prokázal vliv rozšiřování stěnové vrstvy kolejnicové sondy a 

v závěru práce porovnal její voltampérové charakteristiky s numerickými simulacemi 

poskytnutými dr. Alešem Podolníkem z Ústavu fyziky plazmatu v Praze. První výsledky byly 

prezentovány na mezinárodní EPS konferenci.  

Fyzikální výsledky, které student J. Malinak získal považuji za velmi zajimavé a unikátní. Po 

formální stránce je bakalářská práce vypracována velmi pečlivě. Rozsah práce hodnotím jako 

nadprůměrný. J. Malinak prokázal schopnost samostatné práce a to jak po stránce technické 

tak i fyzikální. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a hodnotím 

ji známkou A (výborně). 
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