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Úvod
Říká se, že asi  99 % viditelné hmoty ve vesmíru je ve stavu plazmatu  [1]. 

Plazmatem je tvořeno i Slunce, které je zdrojem většiny energie pro život na Zemi. 
Tuto energii Slunce získává ze své hmoty pomocí jaderné fúze. Už řadu desetiletí se 
lidé snaží  Slunce v tomto napodobit  a  uskutečnit  jadernou fúzi  na Zemi.  Ve své 
destruktivní formě se to již podařilo [2], ale mírové energetické využití jaderné fúze 
je zatím ve vývoji1).  Ukazuje se,  že i  v pozemských podmínkách je  pro kladnou 
energetickou bilanci (jakéhokoliv) fúzního zařízení nezbytné dostat palivo do stavu 
plazmatu, podobně jako je tomu na Slunci. To je také důvod, proč je dnes jaderná 
fúze spíše problémem fyziky plazmatu než jaderné fyziky.

Za jeden z nejslibnějších konceptů zařízení pro energetické využití jaderné fúze 
je považován tzv. tokamak  [3]. V tomto zařízení se vytváří vysokoteplotní plazma, 
které je drženo v toroidální nádobě pomocí magnetických polí tak, aby se nedotýkalo 
stěn. Na světě je v provozu několik desítek experimentálních tokamaků, na kterých 
se zkoumá ponejvíce to, jak plazma co nejlépe a nejdéle udržet.

V experimentálním tokamaku, stejně jako snad v každém fyzikálním pokusu, 
potřebujeme měřit různé fyzikální veličiny. V případě tokamaku to jsou především 
základní parametry plazmatu, tedy jeho teplota a koncentrace částic. Jednou z metod 
pro jejich měření  je tzv.  sondová diagnostika.  Ta spočívá v tom, že do plazmatu 
vsuneme (malou) sondu, která je tvořena jednou nebo více elektrodami. Na elektrody 
přikládáme  zvolené  elektrické  potenciály  a  měříme  elektrický  proud  tekoucí  z 
plazmatu  na  sondu.  Tato  metoda  zjevně  patří  mezi  metody invazivní,  protože  v 
daném místě  narušuje  plazma.  S  tím souvisí  to,  že  je  poměrně  obtížné  sondová 
měření správně vyhodnotit [4]. I pro jednoduchou sondu v nízkoteplotním plazmatu 
je dostupná teorie jen přibližná a za složitějších podmínek (přítomnost magnetického 
pole, složitější sondy) už je nedostatečná. To je důvod, proč se v těchto případech 
uplatňuje počítačové modelování [5], [6].

1) Zlí jazykové dodávají: Už dlouho.
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1. Přehled problematiky

1.1. Plazma
Podle definice je  plazma  kvazineutrální  plyn  nabitých a neutrálních  částic,  

který  vykazuje  kolektivní  chování [1].  Kvazineutrální přibližně  znamená,  že  v 
plazmatu se nevyskytuje prostorový elektrický náboj v makroskopických délkových 
rozměrech; upřesněno to bude v podkapitole 1.1.2. Kolektivní chování pak znamená, 
že v plazmatu se významně uplatňují dalekodosahové síly mezi částicemi, konkrétně 
elektrostatická  a  příp.  i  magnetická  (dohromady  Lorentzova)  síla.  Bez  tohoto 
požadavku by byl plazmatem i běžný vzduch, který kvůli kosmickému záření také 
obsahuje malý podíl nabitých částic. Je jich však tak málo, že jejich dalekodosahová 
interakce  je  zcela  zanedbatelná  ve srovnání  se  silami  působícími  při  vzájemných 
srážkách molekul.

1.1.1. Parametry a členění plazmatu
Plazma bychom měli nejprve rozčlenit podle toho, z jakých částic je složeno. 

Podle uvedené definice je plazma tvořeno nabitými a neutrálními částicemi. Zatímco 
přítomnost nabitých částic je nezbytná, neutrální částice nejsou nutné. Těmi nabitými 
částicemi  jsou  elektrony  a  ionty,  které  mohou  být  kladné,  ale  i  záporné.  Pokud 
plazma  obsahuje  kromě  kladných  i  záporné  ionty,  nazývá  se  plazmatem 
elektronegativním,  v  opačném  případě  hovoříme  o  plazmatu  elektropozitivním. 
Elektropozitivní plazma je mnohem častější a v celém zbytku práce se budu zabývat 
výhradně jím.

Pokud plazma obsahuje i neutrální částice, jde o částečně ionizované plazma, v 
opačném  případě  mluvíme  o  zcela  ionizovaném plazmatu.  Kvantitativně  míru 
ionizace udává stupeň ionizace ι, který lze definovat např. dle Chena [1]

ι =
n i

nn
, (1.1)

kde ni je koncentrace iontů a nn je koncentrace neutrálních částic.
Se stupněm ionizace úzce souvisí další parametr plazmatu, a to jeho teplota. V 

případě termodynamické rovnováhy jsou stupeň ionizace a teplota svázány Sahovou 
rovnicí [1], [7]

ι = K⋅T
3
2

n i
e
−

V i

kT . (1.2)

V této (jednoduché) podobě rovnice platí pro případ, že v plazmatu (nebo v plynu) 
jsou pouze jednonásobné ionty.  K je konstanta závislá na druhu plynu (pro vodík 
přibližně 2,4·1021 m–3·K–3/2), T je teplota, Vi je ionizační energie a k je Boltzmannova 
konstanta.

Stav  termodynamické  rovnováhy  je  však  u  plazmatu,  alespoň  toho  uměle 
vytvořeného,  spíše  vzácný.  Pokud vůbec můžeme hovořit  o  teplotě,  pak obvykle 
rozlišujeme teploty jednotlivých složek plazmatu,  tedy iontů a elektronů a příp.  i 
neutrálních  částic.  Jsou-li  tyto  teploty alespoň přibližně  stejné  (a  plazma je  tedy 
blízko  termodynamické  rovnováhy),  hovoříme  o  plazmatu  izotermickém,  jinak  o 
plazmatu  neizotermickém.  Podle  teploty  (nebo  střední  energie  částic)  můžeme 
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plazma také přirozeně dělit na  nízkoteplotní a  vysokoteplotní. Za vysokoteplotní se 
zpravidla označuje plazma, které je díky své teplotě silně ionizované (řekněme ι > 1).

Když se hovoří o plazmatu, obvykle se udávají dva základní číselné parametry. 
Jedním je právě zmíněná teplota (nebo teploty jednotlivých složek) a tím druhým je 
koncentrace, příp. hustota plazmatu, čímž se myslí objemová koncentrace iontů. O 
dalších parametrech už se nehovoří, protože typ plazmatu (tj. chemické složení a z 
něj vyplývající elektropozitivita nebo elektronegativita) bývá předem dán a stupeň 
ionizace  je  dán teplotou a  koncentrací.  Další  fyzikální  veličiny,  jako elektrické  a 
magnetické pole v plazmatu, už se zase nepovažují za parametry plazmatu.

Nejběžnější  plazma  na  Zemi  (samozřejmě  umělé)  je  nízkoteplotní,  slabě 
ionizované  a  neizotermické.  Takové  plazma  je  totiž  v  zářivkách,  ale  je  také 
nejčastější  ve  výrobních  provozech i  fyzikálních  laboratořích.  Tato  práce  je  však 
věnována hlavně plazmatu s právě opačnými vlastnostmi,  tedy vysokoteplotnímu, 
plně ionizovanému a izotermickému, jaké se vytváří v tokamacích.

1.1.2. Debyeovo stínění
Jak jsme již uvedli, plazma je plyn obsahující nabité částice, tedy volné nosiče 

náboje,  a  je  tudíž  elektricky vodivé.  Jako každý vodič  se  tedy snaží  vyrovnávat 
(vnější)  elektrické  pole  elektrickým  proudem,  tj.  tokem  nosičů  náboje.  V  této 
podkapitole budeme zkoumat stacionární případ odstínění elektrického pole.

Předpokládejme,  že  máme  plazma  v  termodynamické  rovnováze.  Pak  pro 
každý druh částic platí (v klasické fyzice) Maxwellova-Boltzmannova rozdělovací 
funkce

f (r ,v ) = Ae
− E (r ,v)

kT , (1.3)

kde  r je poloha částice,  v je její rychlost,  A =  A(T) je normovací konstanta a  E je 
celková energie částice. Pro ni platí

E(r ,v ) = 1
2

m∣v∣2+qφ(r ) , (1.4)

kde  m je hmotnost částice,  q je její elektrický náboj a  φ je elektrický potenciál. K 
odvození Debyeova stínění budeme potřebovat znát závislost koncentrace částic n na 
potenciálu, potažmo poloze. Tu lze určit z rozdělovací funkce takto:

n(r ) = N ∭
( m⋅s−1)3

f (r ,v )d3v ,1) (1.5)

kde N je počet částic. Po dosazení z předchozích rovnic a integraci dostáváme

n(r ) = AN⋅(2πkT
m )

3
2⋅e

− qφ(r )
kT , (1.6)

po sloučení konstant

n(r ) = n0e
−qφ(r )

kT , (1.7)

kde konstanta n0 má význam koncentrace částic v místech s nulovým potenciálem.
Předpokládejme  nyní,  že  v  nějakém  místě  plazmatu  nastavíme  elektrický 

potenciál na φ0. Pro jednoduchost použijeme rovinnou geometrii, tedy v rovině x = 
0 m  bude  potenciál  φ0 (můžeme  si  představit  mřížku  připojenou  ke  zdroji),  a  v 

1) Autor je odhodlaný v celé diplomové práci psát fyzikální jednotky i u výrazů jako 0, ∞ nebo R, 
kde se obvykle nepíší.
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nekonečnu předpokládáme nulový potenciál. Poissonovu rovnici, která udává vztah 
mezi elektrickým potenciálem  φ a nábojovou hustotou  ϱ,  můžeme v této rovinné 
geometrii psát ve tvaru

d2φ(x )
d x2 = − ϱ( x)

ε0
, (1.8)

kde ε0 je permitivita vakua. Dále budeme pro jednoduchost předpokládat, že plazma 
je  složeno  pouze  z  jednonásobných  kladných  iontů  a  z  elektronů,  příp.  ještě  z 
neutrálních částic. V tom případě lze nábojovou hustotu zapsat ve tvaru

ϱ = (n i−ne)e , (1.9)

kde ni resp. ne jsou koncentrace iontů resp. elektronů a e je elementární náboj. Tento 
výraz nyní dosadíme do rovnice (1.8), přičemž za ni a ne dosadíme ze vztahu (1.7). 
Koncentraci  n0 pokládáme  za  společnou  pro  oba  druhy  částic,  zatímco  teploty 
předpokládáme  obecně  různé,  tj.  Ti a  Te.  Náboj  iontu  je  e,  náboj  elektronu  – e. 
Potenciál φ považujeme za funkci souřadnice x. Po úpravách dostáváme diferenciální 
rovnici

φ' ' (x ) =
en0

ε0

(e eφ(x)
kT e −e

−
eφ(x)
k T i ) . (1.10)

Tato  rovnice  však  není  analyticky  řešitelná,  proto  provedeme  linearizaci 
exponenciálních funkcí podle vztahu

e X ≈ 1+X , (1.11)

který platí pro
∣X∣≪ 1 , (1.12)

což v našem případě znamená
kT ≫ e∣φ∣ (1.13)

(pro  obě  teploty).  Musíme  tedy  předpokládat,  že  částice  mají  (mnohem)  větší 
kinetickou energii než potenciální. Rovnice (1.10) pak získá tvar (po úpravě)

φ' ' (x ) ≈
e2n0(T e+T i)

ε0kT eT i
⋅φ(x) . (1.14)

To je již lineární rovnice, která má za daných okrajových podmínek řešení

φ(x ) ≈ φ0e
−
∣x∣
λD , (1.15)

kde jsme označili

λD =
1
e
⋅√ ε0kT eT i

n0(T e+T i)
. (1.16)

Elektrický potenciál tedy klesá přibližně exponenciálně s charakteristickou délkou 
λD, jak je znázorněno na obrázku 1.1. Veličina λD se nazývá Debyeova délka.

Kdybychom  místo  rovinné  geometrie  použili  jinou,  např.  kulovou,  dostali 
bychom ne stejný,  avšak podobný výsledek jako  (1.15),  tedy hlavní  roli  by hrál 
exponenciální činitel  se stejným  λD [8].  Debyeova délka je tedy charakteristickou 
délkou,  na jaké v plazmatu dochází  k odstínění  elektrického potenciálu,  potažmo 
náboje [8].
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V případě izotermického plazmatu se vztah (1.16) zjednoduší na

λD =
1
e
⋅√ ε0kT

2n0
. (1.17)

V praxi se však používá ještě jiná varianta Debyeovy délky. Při předchozím odvození 
jsme  předpokládali,  že  v  neměnném místě  x =  0 m  je  neměnný  potenciál  φ0.  V 
plazmatu  však  dochází  k  náhodným  fluktuacím  nábojové  hustoty  (potažmo 
potenciálu) a nás zajímá, jak rozsáhlé takové fluktuace mohou být, tedy jak budou 
odstíněny. K tomu je nutné si uvědomit, že elektrony jsou mnohem lehčí než ionty, 
takže jsou při stejné (natož větší) teplotě mnohem rychlejší než ionty. Můžeme tedy 
předpokládat, že náhodné fluktuace nábojové hustoty jsou stíněny pouze elektrony, 
protože ionty to prostě nestihnou. Zatímco pro elektrony necháme v platnosti vztah 
(1.7), pro ionty tedy položíme

n i(r ) = n0 . (1.18)

Po zopakování výpočtů dostaneme elektrický potenciál opět ve tvaru (1.15), ovšem s 
Debyeovou délkou

λD =
1
e
⋅√ ε0kT e

n0
. (1.19)

Můžeme ji např. nazývat elektronovou Debyeovou délkou. Když se v praxi hovoří o 
Debyeově délce, myslí se tím obvykle právě tato elektronová varianta.

Nyní  již  můžeme  upřesnit  definici  plazmatu,  např  podle  Martišovitše  [8]: 
Ionizovaný  plyn  je  plazmatem,  pokud  všechny  tři  jeho  rozměry  jsou  větší  než  
Debyeova délka. V opačném případě, tedy kdyby oblast vyplněná plazmatem byla v 
některém směru užší než Debyeova délka, nedokázalo by plazma odstínit své vlastní 
fluktuace, a nebylo by tudíž kvazineutrální. Tím se vyjasňuje pojem kvazineutrality. 
Každý ionizovaný plyn je totiž neutrální od rozměrů v řádu Debyeovy délky výše, 
zatímco v menších rozměrech to neplatí. Kvazineutralita plazmatu tedy v podstatě 
znamená, že plazma je dost velké na to, aby bylo celkově neutrální. Na obrázku 1.2 
je přehled Debyeových délek pro různé parametry plazmatu.

Dále se v literatuře [1], [8] definuje počet částic v Debyeově kouli, což je počet 
(párů) nabitých částic v kouli o poloměru λD při předpokládané koncentraci n0, tedy

N D =
4
3

πn0λD
3 . (1.20)
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Obrázek 1.1: Debyeovo stínění elektrického potenciálu.



Plazma splňující podmínku
N D ≥ 1 (1.21)

se  označuje  za  ideální [8],  v  opačném případě  se  označuje  za  neideální.  Oblast 
ideálního plazmatu je vyznačena na obrázku 1.2. Starší literatura [1] dokonce splnění 
(1.21) vyžaduje jako jednu z podmínek pro plazma. Ve skriptech [8] je pak ukázána 
souvislost nerovnosti (1.21) s podmínkou (1.13).

1.1.3. Vlastní oscilace plazmatu
Představme  si,  že  v  nějaké  oblasti  elektropozitivního  plazmatu  se  všechny 

elektrony posunou jedním směrem. Pro jednoduchost předpokládejme, že tou oblastí 
je nekonečná rovinná vrstva kolmá na osu x (obr. 1.3) 
a že elektrony se posunou ve směru osy x o vzdálenost 
d. Na okrajích oblasti se pak vytvoří plošné náboje o 
velikosti

σ = end , (1.22)
kde n je koncentrace elektronů a iontů (výše značená 
n0). Vzniknou tedy dvě rovnoběžné nabité roviny (obr. 
1.3), levá s plošnou nábojovou hustotou  σ a pravá s 
hustotou  – σ.  Mezi  nimi  vznikne  elektrické  pole  ve 
směru osy x

E = σ
ε0

. (1.23)

Toto elektrické pole bude elektrony urychlovat podle 
druhého Newtonova zákona:

med̈ = −eE , (1.24)
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Obrázek 1.2: Debyeova délka podle (1.19) v závislosti na koncentraci elektronů ne = 
n0 a jejich teplotě Te. Vybarvená oblast představuje ideální plazma podle (1.21). Dále 

jsou v grafu orientačně vyznačeny některé druhy plazmatu podle [1].

Obrázek 1.3: Rovinná 
vrstva plazmatu. Nabité 

roviny jsou barevně 
zvýrazněny.



kde me je hmotnost elektronu. Pohyb iontů zanedbáváme, protože jsou mnohem těžší. 
Po dosazení za E a σ a úpravě získá rovnice (1.24) tvar

d̈ = − e2n
ε 0me

d . (1.25)

To je rovnice harmonického oscilátoru s úhlovou frekvencí

ωp = e⋅√ n
ε0me

. (1.26)

Elektrony budou  tedy  kmitat  s  úhlovou  frekvencí  ωp.  Tato  frekvence  se  nazývá 
plazmatickou nebo  též  plazmovou  frekvencí a  tyto  kmity  se  nazývají  (vlastní) 
oscilace nebo kmity plazmatu.

Všimněme  si,  že  elektrická  pole  opačně  nabitých  rovin  se  vně  vymezené 
oblasti vzájemně vyruší, takže oscilace plazmatu v této oblasti neovlivní případné 
okolní plazma. Když ale oblast nebude nekonečná, už to neplatí [1].

Při  odvození  jsme  však  zanedbali  i  důležitější  jevy  než  konečné  rozměry 
oblasti, a to vzájemnou interakci částic. Především jde o tepelný pohyb elektronů, 
které si při něm vzájemně předávají energii a hybnost. To způsobuje šíření vzruchů v 
plazmatu, takže je pak na místě hovořit spíše o plazmatických vlnách než oscilacích 
[1].  Dále  pokud  je  plazma  jen  částečně  ionizované,  dochází  také  ke  srážkám 
elektronů s neutrálními částicemi. Ve skriptech [8] je ukázáno, že to vede k útlumu 
oscilací  plazmatu.  Aby se  nejednalo  o  aperiodický pohyb,  nesmí  být  útlum moc 
velký, což kvantitativně znamená

νen < 2ωp , (1.27)

kde  νen je srážková frekvence elektronů s neutrálními částicemi.  Tato nerovnost v 
podstatě kvantifikuje požadavek kolektivního chování obsažený v definici plazmatu. 
Obvykle se však uvádí bez faktoru 2 [1], tedy

νen < ωp . (1.28)

1.2. Tři pohledy na plazma
Plazma  můžeme  teoreticky popisovat  různými  způsoby.  V této  podkapitole 

ukážeme tři základní, které se vzájemně liší v tom, jak podrobně plazma popisují. Ze 
všech  tří  uváděných  pohledů  na  plazma  lze  odvodit  užitečné  závěry  pro  určitou 
oblast  studia  plazmatu.  Od  uvedených  tří  popisů  plazmatu  se  také  odvíjejí  tři 
základní způsoby počítačového modelování plazmatu.

1.2.1. Tekutinový pohled
Začneme nejvíce makroskopickým neboli „nejhrubším“ pohledem na plazma. 

V tomto případě považujeme plazma za tekutinu,  přesněji  směs tekutin.  Podobně 
jako  v  běžné  směsi  tekutin  (kapalných  nebo  plynných)  rozlišujeme  jednotlivé 
chemické  složky  směsi,  tak  v  plazmatu  rozlišujeme  složky  tvořené  jednotlivými 
druhy  iontů,  jednotlivými  druhy  neutrálních  částic  a  samozřejmě  jednu  složku 
tvořenou elektrony. Plazma musí mít nejméně dvě „chemické“ složky: jednonásobné 
kladné  ionty  a  elektrony.  V  molekulárním  plazmatu  se  však  mohou  vyskytovat 
desítky složek.

Pojďme nejprve  odvodit  rámcový  tvar  pohybové  rovnice  pro  složku  směsi 
tekutin, potažmo plazmatu. Vyjdeme přitom z pohybové rovnice pro jednu částici
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mr̈ = F , (1.29)
kde  m je hmotnost  částice,  r je její  poloha a  F je síla,  která  na ni působí.  Nyní 
sečteme mnoho rovnic tvaru (1.29) pro množinu částic (dané složky, tedy stejných) 
tvořící nějaký malý objemový element ΔV:

m∑
r i∈ΔV

r̈ i = ∑
r i∈ΔV

F i , (1.30)

kde i je index částice. Protože předpokládáme, že objem ΔV je malý, můžeme také 
předpokládat, že všechny jeho částice jsou přibližně v jednom místě r a působí na ně 
průměrná síla F, takže (1.30) se zjednoduší na

ΔN mr̈ = ΔNF , (1.31)
kde  ΔN je  počet  částic  daného  druhu  v  objemu  ΔV.  V  tom  spočívá  základní 
(makroskopická)  aproximace  tekutinového  popisu.  Po  vydělení  rovnice  (1.31) 
velikostí objemu ΔV dostáváme

mnr̈ = nF , (1.32)
kde  n je koncentrace částic daného druhu. Rovnice  (1.32) platí  pro každý malý2) 

element každé složky tekutiny.
Tato rovnice platí pro daný element tekutiny, který se ale v čase pohybuje, tedy 

jinými  slovy  je  to  rovnice  pro  neznámou  funkci  r =  r(t),  kde  t je  čas.  Cílem 
tekutinové teorie však je získání soustavy parciálních diferenciálních rovnic, ve které 
budou r a t nezávislé proměnné. Proto v rovnici (1.32) zapíšeme zrychlení takto:

r̈ = dv
dt , (1.33)

kde v je rychlost, a právě rychlost budeme považovat za funkci polohy a času, jinými 
slovy  přejdeme  k  popisu  pohybu  tekutiny  pomocí  rychlostního  pole.  Pak  tedy 
dostaneme

dv
dt
= dv (r ,t)

dt
=∑

j=1

3 ∂v
∂r j
⋅

d r j

dt
+∂v
∂t
= (v⋅∇)v+∂v

∂t , (1.34)

takže rovnici (1.32) můžeme přepsat do tvaru

mn(∂v∂t +(v⋅∇)v) = nF , (1.35)

což je pohybová rovnice tekutiny [1], kde jsme však zatím nespecifikovali sílu F.
Připomeňme, že  F je průměrná síla působící na částici v daném objemovém 

elementu. V plazmatu bude na každou nabitou částici jistě působit Lorentzova síla
F L = q(E+v×B) , (1.36)

kde q je náboj částice, E je intenzita elektrického pole a B je magnetická indukce. To 
však není jediná síla, která na částice, potažmo objemový element plazmatu působí. 
Zatím jsme totiž úplně vynechali vzájemné srážky částic v důsledku jejich tepelného 
pohybu.

Začněme  vzájemnými  srážkami  částic  stejného  druhu.  Jak  je  známo  z 
mechaniky tekutin, makroskopickou sílu, kterou tyto srážky způsobují, lze vyjádřit 
pomocí  parciálního  tlaku  pi,  který  budeme  zatím  značit  p.  Předpokládejme  pro 

2) Malý znamená: dost malý na to, aby platila výše uvedená aproximace, ale přitom dost velký, aby 
bylo definováno n.
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jednoduchost, že element plazmatu má tvar a umístění jako na obrázku 1.3 na straně 
6 jen s tím rozdílem, že tentokrát jde o konečný kvádr, a označme jeho tloušťku Δx. 
Objemová tlaková síla ve směru osy x pak bude

f p =
( p(−Δx/2)−p(Δx /2))S

SΔx
= − Δ p

Δx , (1.37)

kde S je plocha boční stěny kvádru. Tento výsledek lze zobecnit na
f p = −∇ p . (1.38)

Znovu připomeňme, že v rovnici  (1.35) F značí průměrnou sílu na jednu částici. 
Tlaková síla přepočtená na jednu částici je

F p =
f pΔV
ΔN

=
f p

n
, (1.39)

kde ΔV je velikost objemového elementu.
Uvedené odvození je značně zkrácené; podrobnější odvození vztahu (1.38) lze 

najít v knize [1], kde je navíc uvedena i jeho obecnější podoba
f p = −∇⋅P , (1.40)

ve  které  P značí  tenzor  napětí.  Toto  vyjádření  zahrnuje  i  viskozitu  dané  složky 
plazmatu. Pro nabité částice je však viskozita zanedbatelná, jak je v [1] vysvětleno, a 
proto budeme níže do pohybové rovnice dosazovat jednodušší vztah (1.38).

Z podrobnějšího odvození v [1] je také zřejmé, proč na danou složku plazmatu 
působí tlakem podle rovnice (1.38) pouze částice téže složky. Stručně to lze vysvětlit 
tak, že jde v podstatě o difúzi. S částicemi dané složky plazmatu se však srážejí i 
částice ostatních složek, a přenášejí tak na tuto složku svou hybnost.

Představme si nejprve čelní pružnou srážku dvou různých částic, řekněme  i-
-tého a j-tého druhu. Ze zákonů zachování hybnosti a energie lze odvodit, že změna 
rychlosti částice i-tého druhu bude

Δu ij =
2m j

mi+m j
(u j1−ui 1) =

2mij

mi
(u j1−u i1) , (1.41)

kde mi a mj jsou hmotnosti částic a ui1 a uj1 jsou jejich rychlosti před srážkou, přičemž 
všechny  rychlosti  považujeme  za  jednorozměrné  ve  směru  srážky.  Za  druhým 
rovnítkem jsme pro zjednodušení použili redukovanou hmotnost

mij =
mim j

mi+m j
. (1.42)

Všechny srážky však samozřejmě nejsou čelní. Pro průměrnou změnu rychlosti při 
jedné pružné srážce můžeme psát

〈Δuij 〉 =
K mij

mi
(〈u j〉−〈ui 〉) , (1.43)

kde K je konstanta, jejíž velikost zde nebudeme odvozovat. Z mnohem důkladnějšího 
odvození ve skriptech [8] plyne, že

K = 1 . (1.44)
Dodejme, že rychlost jedné částice jsme označili ui pro odlišení od rychlosti složky 
plazmatu (jako tekutiny) vi(r,t), přičemž platí

v i = 〈ui〉 . (1.45)

9



Střední síla působící na částici i-tého druhu při srážkách s částicemi j-tého druhu je 
pak

F Cij = 〈dpCij

dt 〉 = 〈 1
Δtij 〉⋅mi〈Δu ij 〉 = ν ijmij(v j−v i) , (1.46)

kde  dpCij značí  diferenciální  změnu  hybnosti  částice  i-tého  druhu  při  srážkách  s 
částicemi j-tého druhu, Δtij reprezentuje jednotlivé doby mezi srážkami částic daných 
druhů a νij je srážková frekvence, tedy střední počet srážek částice i-tého s částicemi 
j-tého  druhu  za  jednotku  času.  Vztah  (1.46) vyjadřuje  přenos  hybnosti  mezi 
jednotlivými složkami plazmatu.

Poslední „silou“, kterou jsme zatím neuvedli, jsou nepružné srážky, při kterých 
dochází  (z  chemického  hlediska)  ke  vzniku  a  zániku  částic.  „Sílu“  způsobenou 
vznikem a zánikem částic i-tého druhu (opět přepočtenou na jednu částici) lze zapsat 
[8]

F δi =
δN i

N iδt
⋅miv i =

miv i

ni
⋅
δni

δt , (1.47)

kde δ značí diferenciální změnu v důsledku nepružných srážek.
Ze vztahů (1.35),  (1.36), (1.38),  (1.39), (1.46) a (1.47) můžeme nyní konečně 

sestavit pohybovou rovnici i-té složky plazmatu:

mini(∂v i

∂t
+(v i⋅∇)v i) =

= q ini(E+v i×B)−∇ pi+ni∑
j≠i

ν ijmij(v j−v i)+miv i⋅
δni

δt
 .

(1.48)

Jde o parciální  diferenciální  rovnici  s  nezávislými proměnnými  r a  t.  Hledanými 
funkcemi jsou  ni,  vi,  E,  B a  pi, takže je zřejmé, že budeme potřebovat ještě další 
rovnice. Než k nim ale přistoupíme, zmíníme se o ostatních veličinách v pohybové 
rovnici.  Hmotnosti  mi a  mij a  náboje  qi částic  jsou  známé  konstanty.  Srážkové 
frekvence νij už však s takovou samozřejmostí známé nejsou a tekutinový model je 
nedokáže určit. Proto je třeba je získat z jiného modelu nebo z experimentu. Navíc 
nejde o konstanty, protože závisí na tlaku. Vyčíslení výrazu  δni/δt pak samozřejmě 
také  není  záležitostí  tekutinové  teorie,  nýbrž  chemické  kinetiky.  V případech,  ve 
kterých se používá tekutinový popis plazmatu, však lze tento člen obvykle zanedbat, 
takže se někdy ani neuvádí [1].

Nyní  již  budeme  uvádět  další  rovnice,  které  patří  do  tekutinového  popisu 
plazmatu. Začneme dvěma Maxwellovými rovnicemi, které jsou všeobecně známé, 
pouze je upravíme do tvaru, ve kterém vystupují stejné veličiny jako v rovnici (1.48):

∇×E+∂B
∂t = 0 kg⋅s−3⋅A−1 , (1.49)

1
μ0
∇×B−ε0⋅

∂E
∂t =∑i

qiniv i , (1.50)

kde  μ0 je permeabilita vakua a  ε0 je permitivita  vakua.  Použili  jsme Maxwellovy 
rovnice  pro  vakuum  a  všechny  náboje  a  proudy  považujeme  za  volné.  Použití 
Maxwellových rovnic pro hmotné prostředí by totiž bylo nepraktické, jak vysvětluje 
Chen [1].

Další rovnicí, kterou využijeme, je (též všeobecně známá) rovnice kontinuity 
[8]
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∂ni

∂t
+∇⋅(n iv i) =

δni

δt
. (1.51)

Nyní už zbývá doplnit jen rovnici, která určí vztah mezi tlakem a koncentrací 
částic.  Můžeme-li  zanedbat  tepelnou  vodivost  plazmatu,  pak  je  touto  rovnicí 
termodynamická stavová rovnice [1]

p i = C i⋅(mini)
γi , (1.52)

kde Ci je konstanta a

γi =
C p, i

C V ,i
(1.53)

je  poměr  tepelné  kapacity  při  konstantním  tlaku  Cp,i a  tepelné  kapacity  při 
konstantním objemu  CV,i.  Veličina  γi závisí  na ději,  který probíhá,  jak je známo z 
termodynamiky, a konstanta Ci na něm pochopitelně závisí také (pro různé hodnoty 
γi musí mít různé fyzikální rozměry). Např. pro ideální izotermickou kompresi platí

p i = nikT i , (1.54)

kde Ti je (konstantní) teplota, tedy

C i =
kT i

mi
, (1.55)

γi = 1 . (1.56)

Soustava  rovnic  (1.48) až  (1.52) tvoří  tekutinový  popis  potažmo  model 
plazmatu.  Označíme-li  počet  složek plazmatu  s a  budeme-li  vektorové veličiny a 
rovnice  počítat  za  tři  skalární,  pak  máme  soustavu  5s + 6  rovnic  pro  5s + 6 
neznámých funkcí ni, vi, E, B a pi.

Modely plazmatu založené na tekutinovém popisu se nazývají spojitými nebo 
též magnetohydrodynamickými modely. V současnosti se používají pro modelování 
velkých  oblastí  plazmatu,  např.  celého  plazmatu  v  tokamaku.  Jejich  vypovídací 
schopnost je však značně omezená.

1.2.2. Statistický pohled
Nyní už se na plazma nebudeme dívat jako na tekutinu (resp. směs tekutin), 

nýbrž jako na soubor částic. Tento soubor budeme popisovat rozdělovacími funkcemi 
fi(r,v,t)  [8], kde  i je index složky plazmatu, stejně jako v předchozí kapitole. Tento 
popis,  zvaný  kinetický  (nebo  též  statistický),  je  vskutku  podrobnější.  Zatímco  v 
případě  tekutinového  popisu  hledáme  5s + 6  skalárních  funkcí  čtyř  skalárních 
proměnných r a t, v tomto případě hledáme sice pouze s skalárních funkcí fi, ovšem 
závislých na obecně sedmi skalárních proměnných r, v a t. Zabýváme se tedy navíc 
rychlostním rozdělením částic.  Rozdělovací  funkce  fi je  definována tak,  že  počet 
částic  i-tého druhu v libovolné oblasti  ΔV a s rychlostí v libovolné oblasti  ΔW (z 
rychlostního prostoru) je

ΔN i(t) =∭
ΔV
∭

ΔW

f i(r ,v,t)d3vd3r . (1.57)

Rozdělovací funkce je z teoretického hlediska velmi užitečná, o čemž svědčí i 
to, že jsme ji využili už v podkapitole 1.1.2 k odvození Debyeova stínění. S pomocí 
rozdělovací funkce lze totiž snadno vyjádřit koncentraci částic
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n i(r ,t) = ∭
(m⋅s−1)3

f i(r ,v,t)d3v (1.58)

a rychlostní rozdělovací funkci

f v, i(v,t ) =∭
(m )3

f i(r ,v ,t)d3r . (1.59)

Pomocí rozdělovací funkce se také definuje střední hodnota veličin vztahujících se k 
částicím  plazmatu  (jako  poloha,  rychlost,  hybnost  a  energie).  Střední  hodnota 
veličiny Ai(r,v,t) je

〈Ai(r ,v,t) 〉 = 1
N i
∭
(m )3
∭
( m⋅s−1)3

Ai(r ,v ,t) f i(r ,v ,t)d3vd3r , (1.60)

kde Ni je celkový počet částic i-tého druhu.
Pojďme  nyní  prozkoumat,  jak  se  bude  rozdělovací  funkce  vyvíjet  v  čase. 

Vyjdeme  přitom  z  její  definice  (1.57).  Budeme  uvažovat  daných  ΔNi částic 
vyplňujících  časově  proměnnou  oblast  ΔV(t)×ΔW(t)  ve  fázovém  prostoru.  Pak 
samozřejmě platí

ΔN i =∭
ΔV(t )
∭
ΔW(t )

f i(r ,v ,t)d3vd3r = ∭
ΔV( t+Δt)

∭
ΔW( t+Δt )

f i(r ' ,v ' ,t+Δt)d3v 'd3r ' . (1.61)

Za  druhým rovnítkem jsme  kromě  posunu  v  čase  o  Δt také  záměrně  přeznačili 
integrační proměnné, a to proto, že chceme použít následující substituci:

r ' = r+vΔt , (1.62)
v ' = v+aΔt , (1.63)

kde a je zrychlení. Tato substituce totiž transformuje (při přechodu z nečárkovaných 
na  čárkované  proměnné)  oblast  ΔV(t)×ΔW(t)  na  ΔV(t+Δt)×ΔW(t+Δt).  Přesně  to 
samozřejmě platí pouze v limitě

Δt → 0 s . (1.64)
Diferenciál první prostorové proměnné je

dx' = dx+Δtdv x → d x (1.65)

a pro zbývajících pět integračních proměnných bude výsledek analogický. V limitě 
(1.64) tedy platí

∭
ΔV(t+Δ t)

∭
ΔW(t+Δt)

f i(r ' ,v ' ,t+Δt)d3v 'd3r ' =

=∭
ΔV(t )
∭
ΔW(t )

f i(r+vΔt,v+aΔt,t+Δt)d3vd3r  .
(1.66)

Protože oblast ΔV(t)×ΔW(t) jsme na začátku zvolili libovolně, dostáváme srovnáním 
(1.66) s (1.61) rovnost integrandů

f i(r ,v ,t) = f i(r+vΔt,v+aΔt ,t+Δt) . (1.67)

Díky limitě  (1.64) můžeme pravou stranu  (1.67) zapsat pomocí Taylorova rozvoje 
prvního řádu:

f i(r+v Δt ,v+aΔt ,t+Δt) =

= f i(r ,v ,t)+∇r f i(r ,v ,t)⋅vΔt+∇ v f i(r ,v ,t)⋅aΔt+
∂ f i

∂t
(r ,v ,t)⋅Δt  ,

(1.68)
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kde ∇r je gradient v „normálním“ prostoru a ∇v je gradient v rychlostním prostoru. 
Srovnáním s (1.67) dostáváme (po vydělení Δt)

∇r f i(r ,v ,t)⋅v+∇ v f i(r ,v ,t)⋅a+
∂ f i

∂t
(r ,v,t) = 0 m−6⋅s2 . (1.69)

To je již téměř hotová rovnice pro časový vývoj rozdělovací funkce  fi a zdánlivě 
zbývá už jen dosadit za zrychlení výraz

ai =
F i

mi
(1.70)

z  druhého Newtonova zákona,  kde  Fi je  síla.  Do síly  Fi se  však  zahrnují  pouze 
makroskopické (přesněji dalekodosahové) síly, typicky Lorentzova síla

F i = qi(E+v×B) . (1.71)

Zahrnutí  srážkových  sil  totiž  není  tímto  způsobem  možné  kvůli  statistickému 
charakteru funkce  fi.  Srážky (tentokrát i pružné) musíme tedy do rovnice přidat v 
podobě  zvláštního  srážkového  členu  (podobně  jako  v  předchozí  podkapitole 
nepružné srážky). Výsledná rovnice má tedy tvar (nyní už bez uvedení nezávislých 
proměnných)

∂ f i

∂t
+v⋅∇r f i+

F i

mi
⋅∇v f i =

δ f i

δt . (1.72)

Tato  rovnice  se  nazývá  Boltzmannova  kinetická  rovnice (dále  BKR).  BKR je  v 
obecném případě obtížně řešitelná, a to hned z několika důvodů. Jednak fi je funkcí 
sedmi  skalárních  proměnných,  dále  síla  Fi obecně  závisí  v  podstatě  na  všech 
veličinách v rovnici

F i = F i( f 1,... f s, r ,v ,t ) (1.73)

a konečně srážkový člen je také obtížné vyčíslit. Vyjadřuje se složitým integrálním 
výrazem [8], čímž se z BKR stává integro-diferenciální rovnice. V řadě praktických 
úloh však některé z uvedených komplikací odpadají.

1.2.3. Částicový pohled
Podobně jako v předcházející podkapitole zde budeme plazma považovat za 

soubor částic. Ale, jak lze očekávat, nebudeme ho již popisovat statisticky pomocí 
rozdělovací funkce, nýbrž přímočaře pomocí poloh jednotlivých částic ri(t), kde i je 
index  částice,  nikoliv  složky  plazmatu.  Pohybovou  rovnici  zde  na  rozdíl  od 
předchozích dvou podkapitol není třeba odvozovat, protože jí je druhý Newtonův 
zákon

r̈ i =
F i

mi
, (1.74)

kde  Fi je  síla  působící  na  i-tou  částici  a  mi je  hmotnost  částice.  Na  rozdíl  od 
předcházejících popisů plazmatu, v tomto případě lze srážkové síly zahrnout přímo 
do síly Fi v rovnici (1.74), protože známe polohy všech částic. Přesto se to v praxi 
nedělá a srážky se započítávají zcela jiným způsobem, jak bude vysvětleno v kapitole 
1.4.5. Do pohybové rovnice se pak většinou dosazuje pouze Lorentzova síla

F i = qi(E i+ ṙ i×Bi) , (1.75)
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kde qi je náboj částice a Ei a Bi jsou po řadě intenzita elektrického pole a magnetická 
indukce v bodě ri.

V  částicovém  popisu  plazmatu  máme  pouze  jednu  nezávislou  proměnnou, 
kterou je čas t, a formálně jednoduchou rovnici (1.74). Tím však jednoduchost končí. 
Musíme totiž řešit soustavu N rovnic (1.74) pro N neznámých funkcí ri(t), kde N je 
počet částic, který je obrovský. Navíc síla Fi závisí obecně (i prakticky) na polohách 
a rychlostech všech  N částic. Je zřejmé, že tento popis není vhodný ke zkoumání 
plazmatu pouze s tužkou a papírem, nýbrž lze takto plazma modelovat pouze pomocí 
počítače. Právě takovému modelování je věnována tato diplomová práce.

Přesto lze z částicového přístupu i čistě teoretickou cestou odvodit užitečné 
závěry. Jen je třeba rezignovat na popis celého plazmatu, tedy N částic, a zaměřit se 
na studium pohybu pouze jedné nabité částice v předepsaném silovém poli. V řadě 
případů totiž elektrické a magnetické pole v plazmatu alespoň přibližně známe a je 
jistě užitečné mít představu, jak se v daném poli budou jednotlivé částice pohybovat.

Zabývejme  se  případem,  kdy  máme  homogenní  a  konstantní  elektrické  a 
magnetické pole. Pohybová rovnice nabité částice má pak tvar

r̈ = q
m
(E+ ṙ×B) , (1.76)

kde vše kromě r a t jsou konstanty. Protože poloha částice r se v rovnici vyskytuje 
vždy nejméně v první časové derivaci, budeme hledat řešení pro rychlost

v = ṙ . (1.77)
Pro  zjednodušení  situace  budeme  bez  újmy  na  obecnosti  předpokládat,  že 
magnetické pole má směr osy z, tedy

B = Be z , (1.78)

kde  ez je  jednotkový vektor  ve  směru  osy  z.  Po rozepsání  (1.76) tak  dostáváme 
soustavu rovnic

v̇ x =
q
m
(E x+Bv y) , (1.79)

v̇ y =
q
m
(E y−Bv x) , (1.80)

v̇ z =
q
m

E z . (1.81)

Tato soustava má řešení

v x = vxycos (ωct+φ0)+
E y

B
, (1.82)

v y = −vxysin (ωct+φ0)−
E x

B
, (1.83)

v z = v z0+
q E z

m
t , (1.84)

kde jsme zavedli označení

ωc =
qB
m (1.85)
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a použili integrační konstanty vxy, φ0 a vz0. Pro magnetické pole v obecném směru lze 
řešení zapsat ve tvaru

v = R̂B(−ωct)⋅v ⊥+
E×B

B2 +v∥0+
qE∥
m

t , (1.86)

kde R̂B  je matice rotace o daný úhel kolem osy ve směru B,

E∥ = (E⋅BB )BB (1.87)

a v⊥ a v||0 jsou integrační konstanty splňující
v ⊥ ⊥ B , (1.88)
v∥0 ∥ B . (1.89)

Pro úplnost dodejme, že uvedené řešení platí jen pro B ≠ 0 T, v opačném případě je 
však řešení jednoduché a zřejmé.

Jak vidíme v řešení (1.86), základním pohybem nabité částice v magnetickém 
poli je rotace kolem magnetické siločáry (první člen), přesněji rovnoměrný pohyb po 
kružnici  v  průmětu  do  roviny  kolmé  k  vektoru  magnetické  indukce.  Kruhová 
frekvence  tohoto  pohybu  je  |ωc|  a  nazývá  se  cyklotronová  frekvence.  Obvodová 
rychlost je v⊥ a poloměr kružnice, kterou průmět částice opisuje, je

r L =
v⊥
∣ωc∣

=
mv⊥
∣q∣B . (1.90)

Tento poloměr se nazývá Larmorův poloměr.
Nyní  se  zaměříme  na  poslední  dva  členy  (1.86).  Vidíme,  že  ve  směru 

rovnoběžném s B se může částice volně pohybovat počáteční rychlostí v||0 a je stejně 
volně  urychlována  případným  elektrickým  polem  E||.  Ve  směru  kolmém  k 
magnetickým siločarám je  tomu  však  zjevně  jinak.  Má-li  elektrické  pole  složku 
kolmou k B, nedochází k urychlování částic ve směru této složky, nýbrž se projeví 
pohyb částice podle zbývajícího, druhého členu (1.86), tedy rychlostí

v E×B =
E×B

B2 . (1.91)

Jak vidíme, tato rychlost je kolmá na směr magnetického i elektrického pole, je v 
čase  konstantní  a  nezávisí  na  hmotnosti  ani  na  náboji  částice  (pouze  musí  jít  o 
nabitou částici). Tento druh pohybu se obvykle nazývá „E×B drift“.

Shrneme-li  všechny  popsané  pohyby,  zjistíme,  že  nabitá  částice  se  v 
konstantním a homogenním elektrickém a magnetickém poli  pohybuje obecně po 
nějaké šroubovici. Pokud  E|| = 0 V/m, je tato šroubovice pravidelná.  Pokud  E⊥ = 
0 V/m (složka kolmá k  B), je osa šroubovice rovnoběžná s magnetickým polem, v 
opačném případě je šroubovice vychýlená E×B driftem (a v podstatě už nejde přesně 
o šroubovici).

Podrobnější rozbor pohybů nabité částice v elektrickém a magnetickém poli, 
včetně pohybů v nehomogenních a časově proměnných polích lze najít v knize [1].

1.3. Sondová diagnostika
Už v poměrně staré knize  [9] lze najít pestrou paletu různých metod měření 

vlastností  plazmatu.  Sondová diagnostika je jednou z nich a sama o sobě je také 
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velmi  pestrá.  Pro upřesnění  dodejme,  že  máme na mysli  pouze  elektrické  sondy, 
které jsou v přímém kontaktu s plazmatem a na něž z něj teče elektrický proud (tedy 
nikoliv např. magnetické sondy).

1.3.1. Stěnová vrstva
Než se začneme věnovat přímo sondové diagnostice, je třeba ukázat základní 

jevy,  ke  kterým  dochází  na  hranici  mezi  plazmatem a  pevnou  látkou.  Prozatím 
předpokládejme, že v plazmatu není makroskopické elektrické ani magnetické pole, 
které  by následující  výpočty zkomplikovalo.  Představme si  v  plazmatu  myšlenou 
(nejlépe rovinnou) plochu o jednotkové velikosti. Touto plochou budou z obou stran 
procházet částice každého druhu, přičemž jejich tok bude mít velikost

Γ = n ∫
0 m⋅s−1

∞m⋅s−1

v⊥ f ⊥(v⊥)dv⊥ , (1.92)

kde  n je koncentrace částic daného druhu,  v⊥ je složka rychlosti částice ve směru 
kolmém k  ploše  a  f⊥ je  rozdělovací  funkce  této  rychlosti  normovaná  na  1.  Pro 
izotropní Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení má  f⊥ tvar normálního rozdělení a 
tok vychází

Γ = 1
4

n〈v 〉 , (1.93)

kde 〈v〉 je střední velikost rychlosti částic. Takový tok částic tedy můžeme očekávat i 
na površích pevných látek ve styku s plazmatem, pouze je otázkou,  jaká bude u 
povrchu koncentrace n, případně i střední rychlost částic 〈v〉.

Budeme  opět  předpokládat,  že  plazma  je  tvořeno  pouze  elektrony  a 
jednonásobnými  kladnými  ionty  (a  případně  neutrálními  částicemi).  Vzhledem k 
tomu, že střední rychlost elektronů je díky jejich hmotnosti mnohem větší než střední 
rychlost  iontů,  bude při  stejné  koncentraci  obou druhů částic  na  povrch  dopadat 
mnohem  více  elektronů  než  iontů.  Pokud  je  danou  pevnou  látkou  izolant  nebo 
izolovaný vodič, bude se nabíjet záporně, čímž získá záporný elektrický potenciál, 
který pak bude odpuzovat další elektrony (a přitahovat více iontů). Výsledkem bude 
ustavení takového potenciálu, že se toky elektronů a iontů vyrovnají. Tento potenciál 
se  nazývá  plovoucí  potenciál.  Dodejme,  že  elektrický  potenciál  v  nenarušeném 
plazmatu (tedy daleko od pevné látky) se nazývá potenciál plazmatu a ten zvolíme 
jako referenční,  tedy nulový.  Dále  dodejme,  že připuštěním různých elektrických 
potenciálů  v  různých  místech  plazmatu  už  jsme  opustili  počáteční  předpoklad  o 
nulovém elektrickém poli  v plazmatu.  S tím také zpětně souvisí  odlišné hodnoty 
veličin ve vztahu (1.93) u povrchu od těch v nenarušeném plazmatu.

Abychom  si  udělali  představu,  jaký  je  průběh  elektrického  potenciálu  a 
koncentrace  částic  u  povrchu  elektricky  izolující  pevné  látky,  tedy  např.  stěny 
nádoby,  můžeme  použít  spojitý  model  plazmatu  (kap.  1.2.1).  Tento  model 
samozřejmě  maximálně  zjednodušíme.  Budeme  pracovat  v  rovinné  geometrii  a 
budeme hledat stacionární stav, takže jedinou nezávislou proměnnou bude vzdálenost 
od stěny x. Hledanými funkcemi budou koncentrace elektronů a iontů ne a ni, jejich 
střední  rychlosti  ve a  vi a  samozřejmě  elektrický  potenciál  φ.  Použijeme k  tomu 
pohybové rovnice (1.48) pro elektrony a ionty, přičemž za tlak dosadíme z rovnice 
(1.54) a ostatní srážky zanedbáme, dále použijeme rovnice kontinuity  (1.51) (opět 
beze srážek) a místo Maxwellových rovnic použijeme Poissonovu rovnici. Získáme 
tak tuto soustavu obyčejných diferenciálních rovnic:
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meneve⋅
dve

dx
= ene⋅

dφ
d x
−kT e⋅

dne

dx
, (1.94)

miniv i⋅
dv i

dx
= −en i⋅

dφ
d x
−kT i⋅

dni

dx
, (1.95)

d(neve)
d x

= 0 m−3⋅s− 1 , (1.96)

d(niv i)
d x

= 0 m−3⋅s−1 , (1.97)

d2φ
dx2 =

e
ε0
(ne−n i) . (1.98)

Ani přes všechna zjednodušení a zanedbání není tato soustava řešitelná analyticky. 
Pro  představu  o  tvaru  řešení  nám  však  bude  úplně  stačit  numerické  řešení  s 
vhodnými  parametry  a  okrajovými  podmínkami.  Takové  řešení  je  vykresleno  na 
obrázcích 1.4 a 1.5. Oblast plazmatu u stěny, kde se parametry plazmatu (významně) 
liší od těch v nenarušeném plazmatu, se nazývá stěnová vrstva. V našem příkladu je 
její tloušťka přibližně 1 mm.

Je třeba dodat, že náš výpočet průběhu parametrů plazmatu ve stěnové vrstvě 
rozhodně není přesný. Nejenže tekutinový model je sám o sobě jen přibližný, ale 
navíc  jsme použili  číselné  parametry nízkoteplotního  plazmatu.  V nízkoteplotním 
plazmatu ovšem nelze zanedbat  srážky s  neutrálními  částicemi  (3.  člen na pravé 
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straně  (1.48)), které jsme zanedbali. Nezískali jsme tak tedy kvantitativně správný 
popis stěnové vrstvy, nicméně získali jsme alespoň kvalitativně správnou představu. 
Jiné přístupy k popisu stěnové vrstvy lze najít v literatuře [1] a [8].

1.3.2. Langmuirova sonda
Zatím jsme se zabývali případem, kdy je plazma ve styku s pevným izolantem, 

případně izolovaným vodičem. Nyní se budeme konečně věnovat interakci plazmatu 
s  vodičem připojeným k  nějakému pevnému potenciálu.  I  v  tomto  případě  bude 
samozřejmě plazma přítomností pevného objektu ovlivněno.

Langmuirova  sonda  je  základním,  nejjednodušším  a  nejstarším  typem 
elektrické sondy v plazmatu  a  v praxi  se  stále  hojně používá.  Je  tvořena jedním 
vodičem vnořeným do plazmatu. Tento vodič může mít různý tvar, např. rovinný, 
válcový nebo kulový. Nejčastěji se používá válcová Langmuirova sonda, protože je 
technicky nejjednodušší – jde v podstatě o rovný drát trčící do plazmatu.

Měření Langmuirovou sondou spočívá v tom, že na ni přivádíme proměnný 
elektrický potenciál a měříme tekoucí elektrický proud. Příklad takového měření je 
schematicky znázorněn na obrázku  1.6. Bezprostředním výsledkem měření je tedy 
voltampérová charakteristika, zvaná sondová charakteristika, která může v ideálním 
případě vypadat asi jako na obrázku  1.7. Potenciál sondy nastavujeme vzhledem k 
nějaké  referenční  elektrodě,  v  případě  doutnavého  výboje  (obr.  1.6)  obvykle 
vzhledem k  anodě  a  třeba  v  případě  tokamaku  vzhledem k  jeho  stěně  (která  je 
vodivá). A priori tedy neznáme potenciál plazmatu ani plovoucí potenciál. Plovoucí 
potenciál určíme z naměřené charakteristiky snadno – je to potenciál, při kterém na 
sondu neteče žádný proud. Určení potenciálu plazmatu už však tak triviální není.

Pojďme nejprve určit elektronový proud na sondu. Vyjdeme přitom ze vztahu 
(1.93), do kterého dosadíme koncentraci ze vztahu (1.7) na straně 3 a střední rychlost 
z Maxwellova-Boltzmannova rozdělení, tedy

〈ve〉 = √ 8kT e

πme
. (1.99)

Exponenciální závislost koncentrace na potenciálu (1.7) však platí pouze v případě, 
že jsou částice od sondy odpuzovány, což pro elektrony znamená φ < φPl (kde φ je 
potenciál  sondy).  Jinými  slovy,  na  sondu  dopadnou  pouze  elektrony,  které  měly 
kinetickou energii alespoň e(φPl – φ). Pro elektronový proud Ie tedy můžeme psát

φ < φPl ⇒ I e = −Sen0⋅√ kT e

2πme
⋅e

e(φ−φPl)
kT e , (1.100)

kde S je povrch sondy.
V případě φ > φPl už proud elektronů neporoste exponenciálně a je třeba zvolit 

jiný přístup. Podobně jako se u stěny vytvoří stěnová vrstva, vytvoří se u povrchu 
sondy stínící vrstva (anglicky sheath). Principiálně jde o totéž, ale liší se potenciál na 
povrchu  pevné  látky,  a  tudíž  i  průběh  koncentrací  částic  u  povrchu.  Budeme-li 
předpokládat, že za hranicí stínící vrstvy je plazma nenarušené, pak z něj do stínící 
vrstvy tečou elektrony podle vztahu (1.93) s koncentrací n0. Protože ve stínící vrstvě 
směrem k sondě elektrický potenciál stoupá, můžeme dále předpokládat, že všechny 
elektrony, které vstoupí do stínící vrstvy, nakonec dopadnou na sondu. Na sondu tedy 
poteče proud, který nazýváme nasycený, a jeho velikost bude
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Obrázek 1.6: Měření parametrů plazmatu Langmuirovou sondou S 
v doutnavém výboji mezi katodou K a anodou A.

Fl Pl

0 A



I

Obrázek 1.7: Typický (ale idealizovaný) tvar voltampérové 
charakteristiky I(φ) válcové Langmuirovy sondy. Jsou 

vyznačeny plovoucí potenciál φFl a potenciál plazmatu φPl.
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Obrázek 1.8: Zlogaritmovaná sondová charakteristika z 
obrázku 1.7.
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φ > φPl ⇒ I e = −S∗en0⋅√ kT e

2πme
, (1.101)

kde  S* je povrch stínící vrstvy. Pro rovinnou sondu přibližně platí  S* =  S (je tedy 
konstantní),  pro válcovou roste  lineárně  s  tloušťkou stínící  vrstvy a  pro  kulovou 
sondu roste s touto tloušťkou kvadraticky. Tloušťka stínící vrstvy pochopitelně závisí 
na potenciálu φ. Problém je, že tuto závislost není vůbec snadné kvantifikovat. Pro 
základní vyhodnocení měření Langmuirovou sondou to však naštěstí není zapotřebí.

Díky  popsané  odlišnosti  závislosti  Ie(φ)  podle  znaménka  φ – φPl,  která  je 
vyjádřena vztahy  (1.100) a  (1.101), vzniká v sondové charakteristice zlom, podle 
něhož lze určit potenciál plazmatu φPl (viz obr. 1.7). V praxi však tento zlom nebývá 
tak ostrý, takže měření potenciálu plazmatu touto metodou není moc přesné.

Protože ve většině oblasti mezi plovoucím potenciálem a potenciálem plazmatu 
platí pro iontový proud

∣I i∣≪ ∣I e∣ , (1.102)

můžeme jej zanedbat a z exponenciální závislosti (1.100) určit teplotu elektronů. Pro 
větší  názornost  můžeme sondovou charakteristiku  zlogaritmovat,  čímž  dostaneme 
lineární závislost

φ < φPl ⇒ ln∣I e∣= const+ eφ
kT e

, (1.103)

viz obrázek  1.8. Teplotu elektronů pak snadno určíme ze směrnice této závislosti. 
Pokud jsme  určili  potenciál  plazmatu  a  teplotu  elektronů,  poslední  neznámou ve 
vztahu (1.100) zůstává koncentrace elektronů i iontů v nenarušeném plazmatu n0, a 
můžeme ji tedy z velikosti proudu snadno vypočítat.

Právě  jsme  popsali  základní  vyhodnocení  voltampérové  charakteristiky 
Langmuirovy sondy.  Vidíme,  že s  pomocí  takto jednoduché sondy lze (přibližně) 
určit potenciál plazmatu, teplotu elektronů a jejich koncentraci (tedy i iontů). Zdaleka 
to ale není vše, co lze k Langmuirově sondě uvést, a proto uvedeme ještě několik 
poznámek.

První  poznámkou  je,  že  vztah  (1.101) tak  úplně  neplatí.  Bezprostředně  za 
stínící vrstvou, tedy sheathem, totiž není úplně nenarušené plazma, nýbrž je tam ještě 
tzv. presheath3). Pro ilustraci lze použít obrázek z mé bakalářské práce [10] (obr. 1.9). 
Jde o výsledek dvourozměrného částicového modelu pro potenciál sondy  φ – φPl = 
10 V. Stínící vrstva má v tomto případě tloušťku 1 mm, ale za ní následuje presheath 
o  tloušťce  asi  6 mm.  Vztah  (1.101) pro  nasycený  elektronový  proud  jsme  však 
naštěstí ani nepotřebovali.

Druhou  poznámkou  je,  že  vyhodnocení  měření  (zejména  teploty  elektronů) 
můžeme zpřesnit,  když od sondové charakteristiky odečteme iontový proud. Jeho 
velikost můžeme odhadnout lineární extrapolací charakteristiky z oblasti nasyceného 
iontového proudu (přesněji nulového elektronového proudu, tedy vlevo na obr. 1.7).

V  literatuře  [9],  [4] však  lze  najít  i  kvantitativní  vyjádření  nasyceného 
iontového proudu. Díky tomu můžeme z voltampérové charakteristiky Langmuirovy 
sondy přibližně  určit  i  teplotu  iontů.  Ani  tím však možnosti  Langmuirovy sondy 
nekončí.  Vhodným  derivováním  sondové  charakteristiky  lze  totiž  určit  dokonce 
energetickou rozdělovací funkci elektronů [11], což je žádoucí zejména v případě, že 
není maxwellovská nebo to potřebujeme ověřit.

3) Do češtiny by se to dalo přeložit jako předstínící vrstva, ale obvykle se používá uvedený anglický 
název.
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Na závěr této podkapitoly ještě doplníme, že Langmuirovu sondu lze použít i v 
přítomnosti  magnetického pole,  o  čemž svědčí  mj.  to,  že Langmuirovy sondy se 
používají i v tokamacích  [12]. Magnetické pole však samozřejmě ovlivňuje pohyb 
částic, a tím i tvar a velikost stínící vrstvy a presheathu. Teoretický popis jevů u 
sondy a vyhodnocení sondové charakteristiky jsou tedy poněkud odlišné [13].

1.3.3. Přehled dalších sond
V předchozí kapitole jsme uvedli zjednodušenou variantu teorie Langmuirovy 

sondy a  jen pomocí  odkazů na literaturu  jsme naznačili,  že  k  této  nejjednodušší 
sondě přísluší poměrně složitá fyzikální teorie. Přesto se našlo mnoho odvážlivců, 
kteří vymysleli nějaké složitější sondy. Cílem však samozřejmě nebylo zkomplikovat 
si  život,  ale  změřit  parametry,  které  jsou  za  daných  podmínek  obyčejnou 
Langmuirovou sondou neměřitelné nebo měřitelné jen orientačně. V této podkapitole 
uvedeme stručný přehled běžných elektrických sond spolu s parametry, které se jimi 
měří.

Seřadíme-li  sondy podle  jejich  složitosti,  pak  po  Langmuirově  sondě  musí 
následovat dvojice Langmuirových sond, zvaná  dvojitá sonda [9]. V tomto případě 
přivádíme měřicí elektrické napětí mezi tyto dvě sondy a nepoužíváme nějakou jinou 
referenční  elektrodu.  Takové  uspořádání  slouží  k  měření  elektrického  pole  v 
plazmatu.  Kromě  toho  lze  z  dvousondové  charakteristiky  dobře  určit  teplotu 
elektronů.

Další  v  pořadí  je  sonda  emisní [9],  [4],  [14],  [15],  [16].  Jde  v  podstatě 
Langmuirovu  sondu,  která  je  žhavena,  aby  emitovala  elektrony.  Při  kladném 
potenciálu sondy jsou emitované elektrony přitahovány zpět a sonda funguje stejně 

21

r /m

φ
V

c
m− 2

Obrázek 1.9: Elektrický potenciál φ (černě) a plošná koncentrace c elektronů 
(modře) a iontů (červeně) v závislosti na vzdálenosti r od středu válcové sondy. 
Poloměr sondy je 0,1 mm. Koncentrace je uváděna jako plošná, protože jde o 

výsledky dvourozměrného modelu. Převzato z [10].



jako Langmuirova. Při záporném potenciálu jsou však tyto elektrony odpuzovány, 
čímž se uměle navyšuje nasycený iontový proud. Když se velikost tohoto proudu 
vyrovná  nasycenému  elektronovému  proudu  (pro  kladný  potenciál),  získáme 
souměrnou  sondovou  charakteristiku,  v  níž  nulový  proud  přísluší  potenciálu 
plazmatu, který tímto změříme, a to rozhodně přesněji než obyčejnou Langmuirovou 
sondou.

Zatím  uvedené  sondy  se  používají  jak  v  nízkoteplotním plazmatu,  tak  i  v 
okrajovém4) vysokoteplotním plazmatu (dále OVP) v tokamaku. V tokamaku se však 
používá ještě řada jiných sond. Jednou z důležitých veličin, které je třeba v tokamaku 
měřit, je teplota iontů. Jak už víme, měřit ji Langmuirovou sondou je přinejmenším 
nepraktické. Plazma v tokamaku má však mj. dvě významné vlastnosti: Udržuje se 
silným magnetickým polem a je plně ionizované, takže nabité částice se nesrážejí s 
neutrálními.  Výsledkem je,  že  částice  se  pohybují  podél  magnetických  siločar  a 
přitom kolem nich obíhají se svými Larmorovými poloměry (1.90) (viz kap. 1.2.3). 
Střední Larmorův poloměr je

〈r L〉 =
m〈v⊥〉
∣q∣B

= 1
∣q∣B

⋅√ πmkT
2

. (1.104)

Protože  elektronová  a  iontová  teplota  jsou  v  tokamaku  alespoň  přibližně  stejné, 
budou mít ionty díky své větší hmotnosti větší střední Larmorův poloměr. A právě 
toho lze využít k oddělení elektronů a iontů pomocí vhodné geometrie sondy.

Na  tomto  principu  je  založeno  hned  několik  sond  pro  OVP,  z  nichž  asi 
nejpoužívanější jsou (segmentová) tunelová sonda [17], [18], ion sensitive probe [6] 
a ball-pen probe5) [16]. Tunelová sonda slouží v různých variacích k měření teploty 
iontů nebo elektronů, ion sensitive probe slouží pochopitelně k měření teploty iontů a 
ball-pen probe slouží  k  měření  potenciálu  plazmatu.  Na tomto místě  je  příhodné 
připomenout smysl této diplomové práce a dalších podobně zaměřených prací. Právě 
zmíněné  sondy  mají  hned  několik  elektrod  a  speciální  geometrii  pro  oddělení 
elektronů a iontů, takže jsou poměrně složité. Proto je také složité, ne-li nemožné 
teoreticky  analyzovat  chování  plazmatu  v  jejich  blízkosti  a  sestavit  postup  pro 
kvantitativní vyhodnocení naměřených dat. A to je přesně důvod, proč přichází v této 
oblasti na řadu počítačové modelování.

Na  konec  se  zmíníme  ještě  o  jedné  skupině  sond,  které  se  používají  v 
tokamacích. Jsou to sondy určené k měření proudění iontů a patří mezi ně Machova 
sonda [19] a Gundestrupova sonda [12].

1.3.4. Ion sensitive probe
Nyní se budeme podrobněji zabývat jednou ze zmíněných sond pro OVP, a to 

ion  sensitive  probe  (obr.  1.10;  dále  ISP).  Sonda  je  orientována  kolmo  k 
magnetickému  poli,  takže  částice  se  pohybují  po  trajektoriích  naznačených  na 
obrázku 1.10. Chceme-li měřit teplotu iontů, nastavíme polohu kolektoru tak, aby pro 
vzdálenost označenou na obrázku h platilo

〈rL,e〉 ≪ h < 〈rL,i〉 . (1.105)

V tomto  případě  budou elektrony odstíněny okrajem trubice  a  nedostanou  se  na 

4) Sondová měření se vždy provádějí blízko stěny tokamaku, kde je plazma chladnější a řidší než 
uprostřed. V obou případech jde sice o plazma vysokoteplotní, ale pro odlišení se používá termín 
okrajové vysokoteplotní plazma (anglicky edge plasma).

5) České názvy se nepoužívají a pravděpodobně ani neexistují. Doslovné překlady by byly iontově 
citlivá sonda a propisková sonda.
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kolektor. Na kolektor mohou dopadnout pouze ionty, protože mají větší Larmorův 
poloměr.

Ve vysokoteplotním (i okrajovém) plazmatu platí vztah (1.7) na straně 3 i pro 
ionty  [4],  [6], a proto pro iontový proud platí vztah analogický vztahu  (1.100) na 
straně 18. V případě ISP se však nebudeme pokoušet určit absolutní velikost proudu, 
nýbrž se spokojíme s vyjádřením

φC > φPl ⇒ I i = const⋅e
−

e(φC−φPl)
kT i , (1.106)

po zlogaritmování

φC > φPl ⇒ ln I i = const−
eφC

kT i
, (1.107)

kde  φC je elektrický potenciál kolektoru. Je-li splněn předpoklad  Ie = 0 A, můžeme 
tedy z naměřené voltampérové charakteristiky I(φC) určit teplotu iontů.

Otázkou je,  zda  resp.  za  jakých podmínek všechny uvedené předpoklady a 
úvahy platí. V plazmatu v tokamaku totiž dochází k turbulencím, které mj. ovlivňují 
magnetické pole, takže se může stát, že směr vektoru magnetické indukce u ISP na ni 
nebude přesně kolmý, nýbrž bude poněkud šikmý. Další otázkou je,  jaký vliv na 
měření má hodnota elektrického potenciálu trubice. Těmto otázkám jsou věnovány 
články [20] a [6]. Ukazuje se, že pro správnou funkci ISP je důležité připojit trubici 
na  stejný  potenciál,  jaký  má  kolektor.  Pak  sonda  funguje  správně,  i  když  je 
magnetické pole trochu šikmo.

23

Obrázek 1.10: Schéma ion sensitive probe. Sonda je 
rotačně souměrná podle svislé osy. Vodivý kolektor je 

pohyblivý ve svislém směru uvnitř vodivé trubice, jejíž 
vnější povrch je pokrytý vrstvou izolantu. Na obě 

elektrody lze přivádět obecně různé potenciály. Převzato 
z [6].



1.4. Částicové modelování
V  kapitole  1.2 jsme  uvedli  tři  různé  způsoby,  jak  matematicky  popisovat 

plazma. Na všech těchto třech způsobech lze založit počítačové modely plazmatu a 
modely všech tří druhů také skutečně existují. Tvoří celou škálu od nejjednodušších 
spojitých  modelů,  které  se  vyznačují  nízkou  vypovídací  schopností,  ale  velkou 
rychlostí,  až po podrobné částicové modely,  které se naopak vyznačují nesmírnou 
pomalostí. Existují už také hybridní modely, jejichž účelem je spojit výhody obou 
přístupů  [21], a nutno dodat, že jejich výsledky jsou velmi dobré. Takové modely 
však mají  dvě  nevýhody.  Jednak jsou pochopitelně náročnější  na implementaci  a 
jednak  jejich  spojitá  část  dokáže  popsat  pouze  částečně  ionizované  plazma,  ve 
kterém hrají významnou roli srážky nabitých částic s neutrálními. Vzhledem k tomu, 
že tato diplomová práce je zaměřena na plně ionizované plazma a jejím cílem není 
pokusit se vyvinout nový typ hybridního modelu, který by takové plazma dokázal 
popsat  (což  by byl  veliký  cíl  vhodný spíše  pro  disertační  práci),  budeme se  zde 
věnovat čistě částicovému modelování.

Částicové modelování není  jen záležitostí  fyziky plazmatu a také nespočívá 
pouze v řešení soustavy rovnic  (1.74) na straně  13, nýbrž jde o mnohem širší obor 
[22]. Zde se ale pochopitelně omezíme jen na jeho uplatnění ve fyzice plazmatu a 
navíc začneme právě řešením soustavy pohybových rovnic (1.74).

1.4.1. Molekulární dynamika
Tato metoda získala svůj název z fyziky tekutin, protože právě v této oblasti 

byla poprvé využita  [22]. Jde o deterministickou částicovou metodu počítačového 
modelování, která spočívá v modelování pohybu (všech) jednotlivých částic daného 
systému  v  čase.  Základem  je  tedy  pohybová  rovnice,  v  našem  případě  druhý 
Newtonův  zákon  (1.74).  To  je  obyčejná  diferenciální  rovnice  druhého  řádu,  kde 
nezávislou proměnnou je čas t. Pokud se studovaný systém skládá z N částic, musíme 
řešit  soustavu  N takových rovnic.  Metoda molekulární dynamiky ve své podstatě 
není nic jiného, než numerická integrace této soustavy rovnic.

Algoritmů pro numerickou integraci pohybových rovnic lze sestavit celou řadu 
[23], [22], [24]. Všechny mají společné to, že se časová derivace převádí na diferenci 
s  konečným  časovým  krokem  Δt,  přičemž  tento  krok  je  ve  většině  algoritmů 
konstantní, ale obecně může být i proměnný. Jednotlivé algoritmy se od sebe liší 
přesností,  rychlostí,  podmínkami  pro  stabilitu,  (ne)zachováním určitých  integrálů 
pohybu a případnými specifickými omezeními.

Jako  nejpraktičtější  pro  částicové  modely  plazmatu  se  osvědčil  algoritmus 
zvaný leap-frog6). Zaveďme nejprve pro stručnost pro každou veličinu Xi(t), kde i je 
index částice, označení

X i
k = X i(kΔt) . (1.108)

Pak lze algoritmus leap-frog zapsat těmito vztahy:

F i
k = F i(r 1

k, r 2
k,... r N

k ) , (1.109)

v i
k+1/2 = v i

k−1 /2+
F i

k

mi
Δt , (1.110)

r i
k+1 = r i

k+v i
k+1/2Δt , (1.111)

6) V překladu skákající žába. Vznik tohoto názvu lze pochopit např. z obrázku 2-4a v knize [23].
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kde ri jsou polohy částic,  vi jsou jejich rychlosti,  mi jsou jejich hmotnosti a  Fi jsou 
působící síly.

Diskretizační chyba algoritmu leap-frog je O(Δt2), což je pro modely plazmatu 
dostatečná přesnost. Velkou výhodou tohoto algoritmu je jeho jednoduchost a z ní 
vyplývající  rychlost.  Modely  založené  na  molekulární  dynamice  bývají  kvůli 
vysokému počtu částic obecně velmi pomalé, takže každé urychlení je vítáno.

Pojďme  nyní  prozkoumat  specifické  vlastnosti  algoritmu  leap-frog,  které 
vyplývají ze vztahů (1.109) až (1.111). Velmi specifickým rysem tohoto algoritmu je, 
že polohy a rychlosti částic vyhodnocuje v časech vzájemně posunutých o Δt/2. Když 
tedy máme např. počáteční polohy zadané v čase t = 0 s, potřebujeme mít počáteční 
rychlosti zadané v čase  t = – Δt/2 (nebo + Δt/2).  Vzhledem k tomu, že počáteční 
podmínky  generujeme  náhodně  (viz  následující  podkapitolu),  nepředstavuje  tato 
vlastnost algoritmu žádný praktický problém. Naopak značný problém představuje 
jiná jeho vlastnost, která je zřejmá ze vztahu (1.109): Algoritmus leap-frog lze použít 
pouze  v  případě,  že  síla  Fi závisí  jen  na  polohách  částic,  tedy nikoliv  na  jejich 
rychlostech. To znemožňuje započtení případné magnetické složky Lorentzovy síly 
do síly Fi. Řešení tohoto problému bude popsáno v podkapitole 1.4.4.

Dodejme ještě, jaká je vhodná velikost časového kroku Δt. Obecně by měl být 
časový  krok  mnohem  kratší,  než  jaká  je  charakteristická  doba  nejrychlejšího 
probíhajícího děje. V plazmatu je základní podmínkou

Δt ≪ 1
ωp

, (1.112)

kde ωp je plazmová frekvence (1.26) [23].

1.4.2. Pracovní oblast a okrajové a počáteční podmínky
Zatím jsme obecně popsali molekulární dynamiku (dále MD) a uvedli jeden 

algoritmus  řešení  pohybových  rovnic.  Teď  je  třeba  dodat  (zatím  obecně),  jakou 
množinu částic a v jakém prostoru budeme vlastně modelovat a jaké budou počáteční 
podmínky. Samozřejmě nemůžeme modelovat celé plazma, které může mít třeba 1018 

částic (tokamak CASTOR [11]), nýbrž budeme modelovat pouze vybranou pracovní  
oblast  kolem sondy. Tato oblast navíc nemusí být trojrozměrná. Pokud má řešená 
úloha  nějakou  symetrii  (např.  rovinnou  nebo  válcovou),  můžeme  použít 
jednorozměrný nebo dvourozměrný model. To se rozhodně vyplatí, neboť na počtu 
rozměrů silně závisí časová náročnost modelu. Co z fyzikálního hlediska znamenají 
jedno’ nebo dvourozměrné částice, vyjasníme v další podkapitole.

Když už známe geometrii problému a potřebný počet rozměrů, je na řadě volba 
velikosti  pracovní  oblasti.  Z  fyzikálního  hlediska  neexistuje  žádná  hranice  mezi 
pracovní oblastí a zbytkem plazmatu, takže do pracovní oblasti přicházejí částice z 
okolního plazmatu a stejně tak z ní odcházejí a navíc na částice v pracovní oblasti 
silově  působí  i  částice  mimo  ni.  Aby  tedy  náš  model  správně  fungoval,  určitě 
nemůžeme  okolní  plazma  ignorovat.  Protože  toto  plazma  nemodelujeme  daným 
částicovým modelem, musíme předem znát jeho vlastnosti, resp. popsat toto plazma 
nějakým jednodušším modelem. Jednoduše umíme popsat pouze nenarušené plazma, 
tj.  plazma,  které  není  ovlivněno  přítomností  sondy.  Z toho  vyplývá,  že  pracovní 
oblast musí zahrnovat celé narušené plazma, tedy sondu, stínící vrstvu a presheath.

Prostorová struktura modelu je znázorněna na obrázku 1.11 (pro dvourozměrný 
případ). Pracovní oblast je vyplněná částicemi, jejichž pohyb modelujeme MD. Když 
se  nějaká  částice  dostane  mimo  pracovní  oblast,  z  modelu  je  vyřazena.  Když 
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dopadne na sondu, je taktéž vyřazena,  ale přitom ji případně nějak zaznamenáme 
(proud na sondu).

Nějaké částice musí samozřejmě naopak přicházet z nenarušeného plazmatu do 
pracovní  oblasti,  takže  je  třeba  dát  do  modelu  nějaký  zdroj  částic.  Zřejmě 
nejjednodušším  možným  „zdrojem“  jsou  tzv.  cyklické  okrajové  podmínky.  Ty 
spočívají  v tom, že když nějaká částice opustí  pracovní oblast,  vrátíme ji  tam na 
protější straně, přičemž zachováme její rychlost. Tento přístup je však ve většině úloh 
fyzikálně chybný, takže potřebujeme jiný zdroj částic. Řešení nabízí vztah (1.92) na 
straně 16. Tento vztah vyjadřuje absolutní tok částic plochou a navíc jeho integrand 
představuje  rychlostní  rozdělení  protékajících  částic.  Pro  vytvoření  zdroje  tedy 
potřebujeme znát (nebo si zvolit) pouze koncentraci částic v nenarušeném plazmatu a 
jejich rychlostní rozdělení.  V případě,  že toto rozdělení neznáme, můžeme použít 
ještě jinou variantu zdroje částic,  a to pomocný částicový model.  Tento model je 
podobný  hlavnímu  modelu,  ovšem  neobsahuje  žádné  sondy  a  používá  cyklické 
okrajové podmínky.

Když jsme určili okrajové podmínky pro částice, zbývá ještě určit podmínky 
počáteční. Tyto podmínky přirozeně závisí na tom, co přesně chceme modelovat. I 
když molekulární dynamika principiálně umožňuje modelovat vývoj systému v čase, 
ve  většině  řešených  úloh  je  cílem  najít  ustálený  stav  plazmatu  pro  dané  vnější 
podmínky. Proto na počátečních podmínkách tolik nezáleží a můžeme použít tyto: 
náhodné rovnoměrné rozmístění částic v pracovní oblasti (s vynecháním sondy) a 
náhodné rychlosti částic s příslušným rozdělením, které předpokládáme. Když pak 
necháme  model  běžet,  po  nějaké  době  dojde  (resp.  mělo  by  dojít)  k  ustavení 
makroskopicky  ustáleného  stavu,  který  hledáme.  A  pokud  chceme  přeci  jen 
modelovat  dynamický děj,  musíme také  vyjít  z  nějakého ustáleného stavu,  a  ten 
získáme popsaným postupem.

1.4.3. Výpočet elektrické síly
Nedílnou  součástí  každého  molekulárně-dynamického  modelu  musí  být 

výpočet sil,  které působí na částice.  Jak jsme uvedli v kapitole  1.2.3, v plazmatu 
budeme  brát  v  úvahu  především (ne-li  výhradně)  Lorentzovu  sílu  (1.75).  V této 
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podkapitole se zaměříme na její elektrickou složku. Ukazuje se, že právě její výpočet 
je klíčovou (tedy nejobtížnější) částí modelů.

Nabité  částice  na  sebe  vzájemně  působí  elektrostatickou  silou  podle 
Coulombova zákona

F E,ij =
qiq j(r i−r j)

4πε0∣r i−r j∣
3 , (1.113)

kde FE,ij značí sílu, kterou působí j-tá částice na i-tou. Tento vztah platí pro bodové 
částice v trojrozměrném prostoru.  Pokud ale  používáme méněrozměrný model,  je 
třeba tomu Coulombův zákon přizpůsobit.  V méněrozměrném modelu totiž  nelze 
částice považovat za bodové objekty. Je-li počet rozměrů d, pak „částice“ v modelu 
reprezentují  (3–d)-rozměrné  útvary  v  trojrozměrném  prostoru.  Např.  v 
dvourozměrném kartézském modelu je třeba považovat nabité částice za nekonečné 
nabité  přímky,  které  jsou kolmé k rovinné pracovní  oblasti.  V tomto případě má 
„Coulombův zákon“ tvar

F E,ij =
qiq j(r i−r j)

4ε0τ∣r i−r j∣
2 , (1.114)

kde  τ je tloušťka pracovní oblasti ve smyslu přepočtu plošné koncentrace částic na 
reálnou objemovou koncentraci.

Původní  metoda  molekulární  dynamiky  je  skutečně  založena  na  výpočtu 
vzájemného silového působení  částic  tímto  způsobem  [22],  kdy použijeme výraz 
přesně  popisující  sílu  působící  mezi  částicemi  a  sílu  působící  na  jednu  částici 
vypočteme jako součet sil od ostatních částic, tj. v našem případě

F E,i =∑
j≠i
F E, ij . (1.115)

Tento přístup má však v případě modelování plazmatu závažné nedostatky.
První  problém  se  týká  okrajových  podmínek.  Mimo  pracovní  oblast  sice 

předpokládáme nenarušené plazma, ve kterém není makroskopické elektrické pole7), 
jenže tam určitě je mikroskopické elektrické pole od jednotlivých částic. Ukazuje se, 
že situace kolem hranice pracovní oblasti, kdy na jedné straně jsou nabité částice a na 
druhé nikoliv, způsobuje problémy, takže je třeba použít nějaký druh periodických 
okrajových podmínek (viz skripta [22] a kap. 3.3.1 této práce).

Druhý velký problém výpočtu sil podle Coulombova zákona spočívá v jeho 
časové náročnosti. Je-li počet částic N, pak se v každém kroku musí počítat síly pro 
N částic,  přičemž  na  každou  částici  působí  ostatních  N – 1  částic,  takže  časová 
náročnost výpočtu je ~ N2.

V praxi vyvstává ještě třetí problém, kterým je  nefyzikální ohřev [22]. Jde v 
podstatě o nepřesnost numerické integrace pohybových rovnic, která se projevuje, 
když se dvě nabité částice k sobě hodně přiblíží. V tomto případě na ně působí velká 
síla, která silně zakřivuje jejich trajektorie. Kvůli konečnému časovému kroku Δt je 
však  výpočet  této  trajektorie  nepřesný a  ukazuje  se,  že  většinou vede  k většímu 
přiblížení částic, čímž získají dodatečnou energii. Celkově se tedy modelové plazma 
tímto nefyzikálním způsobem ohřívá a odtud plyne název jevu.

Všechny uvedené nedostatky řeší  metoda  particle-in-cell8) [23],  [22].  Jde o 
zcela  odlišný  přístup,  který  místo  z  Coulombova  zákona  vychází  z  Poissonovy 
rovnice

7) Pokud tam je a známe jeho směr a velikost, můžeme jej přičíst k (1.115).
8) Opět se nepoužívá žádný český překlad. Doslovný překlad je částice v buňce.
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∆φ = − ϱ
ε0

, (1.116)

kde ∆ je Laplaceův operátor, φ = φ(r) je elektrický potenciál a ϱ = ϱ(r) je nábojová 
hustota. Jde o parciální diferenciální rovnici, takže pro její numerické řešení musíme 
provést její diskretizaci v proměnné r. To znamená, že pracovní oblast pokryjeme sítí 
bodů,  ve  kterých  budeme  vyhodnocovat  veličiny  ϱ a  φ.  Zpravidla  se  používá 
pravidelná síť, kterou budeme nazývat  mřížkou. Můžeme říct, že mřížka rozděluje 
pracovní oblast na buňky.

Prvním krokem metody particle-in-cell (dále PIC) je výpočet nábojové hustoty 
v mřížových bodech z poloh jednotlivých částic. Znamená to, že se náboje částic 
přiřazují k jednotlivým bodům (nebo buňkám – odtud název particle-in-cell), a to lze 
učinit různými způsoby. Dva nejpoužívanější jsou  nearest-grid-point (zkr. NGP) a 
cloud-in-cell (zkr.  CIC).  V  prvním  případě  přiřadíme  náboj  částice  nejbližšímu 
mřížovému bodu, zatímco v druhém případě náboj částice rozdělíme mezi okolní 
body lineární interpolací. Oba způsoby ilustruje obrázek 1.12.

Druhým krokem PIC je řešení Poissonovy rovnice  (1.116), což je v podstatě 
ústřední problém. Začneme diskretizací Laplaceova operátoru. Konkrétní tvar tohoto 
diferenciálního operátoru závisí na geometrii modelu (kartézský, válcový apod.), ale 
v každém případě budeme potřebovat diskrétní vyjádření druhé derivace. Pro druhou 
derivaci, např. podle x, platí

∂2φ
∂x2( x) = φ(x−h)−2φ(x)+φ(x+h)

h2 +O(h2) . (1.117)

Dále  už  budeme  pro  jednoduchost  předpokládat,  že  náš  model  je  kartézský  s 
pravidelnou mřížkou s periodou (tedy velikostí buňky)  h9). Pak již můžeme zapsat 
diskretizovaný tvar Poissonovy rovnice, který je pro jednorozměrný model

φi−1−2φi+φi+1 = −
ϱ ih

2

ε0
, (1.118)

pro dvourozměrný model

9) Obecně lze použít různé velikosti velikosti buňky v různých směrech. Označíme-li tyto velikosti 
Δx, Δy a Δz, pak se další rozbor týká speciálního případu Δx = Δy = Δz, přičemž značíme Δx = h.
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Obrázek 1.12: Srovnání dvou různých přepočtů 
veličin mezi částicemi a body mřížky pro 2D model. 
Křížky představují body mřížky, puntík představuje 
částici a šedá oblast znázorňuje rozložení veličiny 

mezi body mřížky, které do ní spadají.

NGP CIC



φi−1, j+φi, j−1−4φi , j+φi+1, j+φi, j+1 = −
ϱi, jh

2

ε0
(1.119)

a pro model trojrozměrný

φi−1, j, k+φi, j−1, k+φi, j, k−1−6φi, j, k+φi+1, j, k+φi, j+1,k+φi, j, k+1 = −
ϱi, j, kh

2

ε0
, (1.120)

kde  i,  j a  k jsou  indexy  bodu  mřížky.  Tento  tvar  diskrétní  Poissonovy  rovnice 
samozřejmě platí pouze ve vnitřních bodech mřížky, zatímco v krajních bodech je 
třeba  stanovit  okrajové  podmínky.  Většinou  se  používají  Dirichletovy  okrajové 
podmínky, tj. že se v krajních bodech elektrický potenciál pevně stanoví (obvykle na 
0 V).  Pokud je  kolem pracovní  oblasti  nenarušené  plazma,  pak je  to  fyzikálně v 
pořádku.  Na  rozdíl  od  Coulombova  zákona  totiž  metoda  PIC  v  podstatě  počítá 
makroskopické, nikoliv mikroskopické elektrické pole. A makroskopické elektrické 
pole je v nenarušeném plazmatu nulové (nebo tam může být známé vnější pole, které 
zohledníme  v  okrajových  podmínkách).  Jinou  možností  je  použití  periodických 
okrajových podmínek.

Okrajové podmínky je však třeba stanovit nejen 
na  okrajích  pracovní  oblasti,  ale  také  na  okrajích 
sondy. Předpokládáme, že sonda je tvořena množinou 
elektrod připojených na dané potenciály10).  Ve všech 
mřížových  bodech,  které  se  nacházejí  v  některé  z 
elektrod,  nahradíme  Poissonovu  rovnici  pevným 
stanovením  potenciálu,  podobně  jako  na  okrajích 
pracovní  oblasti.  S  okrajovými  podmínkami  na 
elektrodách však souvisí ještě problém, který je zřejmý 
z  obrázku  1.13.  Máme zde elektrodu se zakřiveným 
povrchem,  který  neprochází  mřížovými  body. 
Kdybychom Poissonovu rovnici řešili výše popsaným 
postupem  bez  jakéhokoliv  zpřesnění,  modelovali 
bychom ve skutečnosti elektrodu, jaká je na obrázku 1.13 naznačena čárkovaně. Pro 
přesnější výpočet je třeba zobecnit diskretizaci druhé derivace (1.117) pro výpočet z 
obecných tří bodů x – h–, x a x + h+ (viz obr. 1.13). Taková diskretizace je

∂2φ
∂x2( x) ≈ 2( φ(x−h−)

h−(h−+h+)
− φ(x)

h−h+
+

φ(x+h+)
h+(h−+h+)) . (1.121)

V bodech  u  zakřivené  elektrody  budeme  tedy  do  Poissonovy  rovnice  dosazovat 
takovýto tvar druhé derivace. Elektrický potenciál  φ přitom stále počítáme pouze v 
bodech mřížky (na obr. 1.13 zjevně platí φ(x+h+) = φ(x+h)).

Poissonovu  rovnici  jsme  zatím nevyřešili,  ale  převedli  jsme  ji  na  soustavu 
lineárních algebraických rovnic (1.118), (1.119), nebo (1.120), příp. jiných (např. ve 
válcové geometrii). Nepříjemnou vlastností této soustavy rovnic je, že ji tvoří tolik 
rovnic, kolik bodů má mřížka, takže je třeba použít efektivní metodu řešení soustavy. 
Metodami řešení soustav lineárních rovnic se zde zabývat nebudeme. Jejich přehled i 
se srovnáním rychlosti v dvourozměrném částicovém modelu lze najít v článku [25].

Když vyřešíme Poissonovu rovnici, přichází na řadu výpočet elektrického pole, 
a to ze vztahu

10) Pokud sonda, kterou chceme modelovat, obsahuje i nějaký izolant, můžeme ho s přimhouřením 
oka nahradit vodičem na plovoucím potenciálu.
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Obrázek 1.13: Zakřivená 
elektroda v pravoúhlé 

mřížce.



E = −∇φ . (1.122)
Intenzitu  elektrického pole vyhodnocujeme také v bodech mřížky a  využíváme k 
tomu diskrétní derivaci

∂φ
∂x

( x) = φ(x+h)−φ(x−h)
2h

+O(h2) . (1.123)

Pro zpřesnění můžeme u elektrod opět použít obecnější výraz

∂φ
∂x

( x) ≈
φ(x+h+)−φ(x−h−)

h−+h+
. (1.124)

Posledním krokem metody PIC je přepočet elektrického pole, potažmo síly, z 
mřížových  bodů  na  částice.  K  tomu  se  použije  stejný  postup  jako  při  výpočtu 
nábojové hustoty, pouze opačným směrem [23].

Hlavními  výhodami  metody particle-in-cell  jsou  možnost  volby okrajových 
podmínek a relativní rychlost této metody, jmenovitě odbourání výpočetní náročnosti 
~  N2.  Náročnost  popsaných  postupů  je  ~  N a  pak  záleží  na  rychlosti  řešiče 
Poissonovy rovnice. Doba řešení Poissonovy rovnice však nezávisí na počtu částic, 
nýbrž na počtu mřížových bodů. Protože se ale zpravidla volí počet částic úměrný 
počtu buněk, udává se obvykle celková náročnost metody PIC ~ N ln N [22].

Particle-in-cell  je  aproximativní  metoda,  neboť  výrazně  podhodnocuje  sílu, 
kterou  na  sebe  působí  vzájemně  blízké  částice.  Lze  říci,  že  metoda  PIC částice 
nahrazuje  prostorovými  nebo  plošnými  nebo  délkovými  náboji  (podle  počtu 
rozměrů)  [23],  jak  je  znázorněno na  obrázku  1.12 (pro  2D případ).  To je  velmi 
výhodné z hlediska omezení nefyzikálního ohřevu, ovšem není a priori zřejmé, jestli 
taková aproximace nebude mít nepříznivý vliv na fyzikální věrnost modelu. Tomu se 
budeme věnovat až v kapitole 4.1. Zatím uvedeme alespoň to, že nutnou podmínkou 
pro  správnou  funkci  modelu  založeného  na  PIC  je  splnění  této  nerovnosti  pro 
velikost buňky:

h < λD , (1.125)

kde  λD je  Debyeova  délka  (viz  kap.  1.1.2).  Zdůvodnění  najdeme v  knize  [23] a 
najdeme tam také podmínku pro časový krok Δt, která souvisí s metodou PIC:

〈v 〉Δt < h , (1.126)

kde  〈v〉 je střední rychlost částic (podmínka  (1.126) musí být splněna pro všechny 
druhy částic). V praxi však bývá „přísnější“ podmínka (1.112).

Dodejme,  že  existují  i  jiné  metody  (nebo  ideje)  výpočtu  elektrické  síly  v 
modelu, jež mají za cíl zvýšit rychlost a/nebo přesnost výpočtu [26]. Tyto metody se 
však vyznačují mimořádně obtížnou implementací.

1.4.4. Přidání magnetického pole
Jak jsme uvedli, algoritmus leap-frog (1.109) až  (1.111) neumožňuje zahrnutí 

sil, které závisí na rychlosti částic, jako je magnetická část Lorentzovy síly.
Elektrické a magnetické pole v pracovní oblasti modelu se obecně skládají ze 

dvou  složek:  pole  vytvořená  samotnými  nabitými  částicemi  v  pracovní  oblasti  a 
případná vnější pole. Zatímco v případě elektrického pole je většinou dominantní 
jeho „vnitřní“ složka, u pole magnetického tomu bývá právě naopak. Proto můžeme 
ve většině případů magnetické pole generované pohybem modelovaných nabitých 
částic zanedbat a brát v úvahu pouze vnější pole, které je předem dané. Z toho plyne, 
že  k  výpočtu  Lorentzovy  síly  působící  na  i-tou  částici  potřebujeme  pouze  znát 
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rychlost této částice,  ale už ne částic ostatních.  Dále víme, že magnetická složka 
Lorentzovy síly je kolmá k rychlosti částice, takže způsobuje pouze změnu směru 
rychlosti, nikoliv její velikosti. Na základě těchto úvah lze sestavit rozšířenou verzi 
algoritmu leap-frog,  která  se nazývá  half  acceleration,  rotation,  half  acceleration 
(dále HARHA) [23], [26]:

F E,i
k = F E, i(r 1

k, r 2
k ,...r N

k ) , (1.127)

v i
k− = v i

k−1/2+
F E, i

k

mi
⋅Δt

2
, (1.128)

v i
k+ = R̂B(−ωc, iΔt)⋅v i

k− , (1.129)

v i
k+1/2 = v i

k++
F E, i

k

mi
⋅Δt

2
, (1.130)

r i
k+1 = r i

k+v i
k+1/2Δt , (1.131)

kde R̂B  značí matici rotace a ωc,i cyklotronovou frekvenci (viz kap. 1.2.3). Zatímco 
elektrická síla  FE,i se započítá obvyklým způsobem, magnetická síla se započte v 
podobě pootočení vektoru rychlosti v polovině kroku o úhel – ωc,iΔt. Tento postup 
zachovává přesnost O(Δt2)  a  v rámci  možností  i  relativní jednoduchost  algoritmu 
leap-frog.

1.4.5. Srážkové procesy
Pokud se chceme striktně držet metody molekulární dynamiky, měli bychom 

modelovat  pohyb  všech  částic,  které  tvoří  modelovaný  systém,  v  našem případě 
oblast plazmatu. Zatím jsme se zabývali pouze pohybem elektricky nabitých částic, 
což  stačí  pro  modelování  vysokoteplotního,  tedy  plně  ionizovaného  plazmatu. 
Nízkoteplotní plazma ale obsahuje kromě nabitých částic i neutrální a těch je navíc o 
několik řádů více. Pokud tedy modelujeme nízkoteplotní plazma, musíme do modelu 
zahrnout i neutrální částice. S tím jsou však spojeny dva problémy.

Za  prvé,  interakce  neutrálních  částic  s  nabitými  a  vzájemná  interakce  těch 
neutrálních spočívá ve srážkových procesech. Zahrnout do MD modelu síly působící 
při srážkách částic je mimořádně obtížné, a to nejen proto, že matematický popis 
těchto  sil  je  složitý,  ale  hlavně  proto,  že  jde  o  velmi  rychlé  procesy,  které  by 
vyžadovaly snížení kroku Δt o několik řádů, čímž by se výpočet extrémně zpomalil. 
Za druhé, protože neutrálních částic je mnohem více než těch nabitých, způsobilo by 
jejich zahrnutí do MD modelu jeho další velké zpomalení. Přitom pohyb neutrálních 
částic nás ani nezajímá, protože víme, že se chovají jako běžný plyn. V modelu je 
potřebujeme mít jen proto, že se srážejí s nabitými částicemi a ovlivňují tak jejich 
pohyb.

Řešením tohoto problému je spojení MD s metodou Monte Carlo [22]. Metoda 
Monte Carlo (dále MC) spočívá ve využití opakovaných náhodných pokusů a teorie 
pravděpodobnosti k řešení úloh. Má velmi široké využití a velké množství podob. V 
našem případě ji využijeme k modelování srážek nabitých částic s těmi neutrálními.

Základem kombinovaného modelu MD-MC11) je MD model nabitých částic, 
který  zahrnuje  pouze  Lorentzovu  sílu.  Protože  pohyb  neutrálních  částic 
nemodelujeme, budeme srážky s nimi považovat za náhodný proces. Vzhledem k 

11) Pro kombinované modely využívající PIC existuje ustálená zkratka PIC-MCC, která znamená 
„particle-in-cell, Monte Carlo collisions“.
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tomu, že srážky jsou z hlediska MD velmi rychlé procesy, můžeme je považovat za 
skokové. Srážky tedy do modelu zahrneme tak, že při pohybu s nabitou částicí (krok 
(1.111) nebo (1.131)) náhodně rozhodneme, zda dojde k nějaké srážce a případně k 
jaké. Pokud ano, pak změníme rychlost částice podle číselných parametrů srážky, 
které  vygenerujeme  rovněž  náhodně.  Situace  se  poněkud  komplikuje,  pokud 
potřebujeme  do  modelu  zahrnout  i  ionizaci  a  rekombinaci,  protože  při  těchto 
nepružných srážkách vznikají a zanikají nabité částice. Tím se zde ovšem zabývat 
nebudeme.

Protože veličiny týkající se srážek (okamžik srážky, rychlost neutrální částice 
apod.) generujeme náhodně, potřebujeme znát příslušná rozdělení pravděpodobnosti 
pro  tyto  veličiny.  Tato  rozdělení  se  určují  z  parametrů  plynu  neutrálních  částic 
(složení, koncentrace a rychlostní rozdělení částic) a z parametrů daných srážkových 
procesů (účinné průřezy). Jde tedy o poměrně komplexní záležitost.

Vzhledem  k  tomu,  že  tato  diplomová  práce  je  zaměřena  na  okrajové 
vysokoteplotní  plazma,  srážkové  procesy  zde  nehrají  významnou  roli  a  model 
vytvořený  v  rámci  této  práce  je  dokonce  vůbec  neobsahuje.  Přesto  jsme  uvedli 
alespoň  základní  princip  modelování  srážek,  který  určitě  patří  do  přehledu 
problematiky.  Podrobný  rozbor  modelování  srážkových  procesů  lze  najít  v 
diplomové práci Š. Roučky [27].

1.4.6. Shrnutí
Na závěr této kapitoly uvedeme, jak se z jednotlivých popsaných částí sestaví 

celý model, tedy počítačový program. K výpočtu elektrické síly budeme používat 
metodu PIC.

Inicializaci modelu jsme v podstatě popsali v podkapitole  1.4.2, takže zde už 
vypíšeme  pouze  strukturu  jádra  modelu.  Tímto  jádrem  je  cyklus,  jehož  iterační 
proměnnou je čas. Tělo cyklu je pak tvořeno těmito body:

1. výpočet nábojové hustoty z poloh částic,
2. výpočet elektrického potenciálu, tj. řešení Poissonovy rovnice,
3. výpočet intenzity elektrického pole z potenciálu,
4. výpočet  nových  poloh  a  rychlostí  částic  podle  schématu  leap-frog  nebo 

HARHA, v případě nízkoteplotního plazmatu navíc se srážkami,
5. vyřazení částic, které se dostaly mimo pracovní oblast nebo na sondu,
6. přidání nových částic ze zdroje.
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2. Cíle práce
Tato  diplomová  práce  navazuje  na  mou  bakalářskou  práci  [10].  V ní  jsem 

začínal jednorozměrným rovinným modelem nízkoteplotního plazmatu a pak jsem 
přešel k modelu dvourozměrnému kartézskému. Tyto modely nezahrnovaly vnější 
elektrické ani magnetické pole. Má diplomová práce je zaměřena na vysokoteplotní 
plazma v tokamacích, kde je magnetické pole nezbytností. Prvním cílem této práce je 
tedy  přidání  vnějšího  magnetického  a  pro  větší  obecnost  i  elektrického  pole  do 
dvourozměrného modelu. Naopak je možné z tohoto modelu zcela vyřadit srážkové 
procesy.  Pro  úplnost  připomeňme,  že  jde  o  částicový  model  interakce 
elektropozitivního plazmatu se sondou.

Ústředním cílem této diplomové práce je pak rozšíření 2D modelu na model 
trojrozměrný (samozřejmě kartézský), což v podstatě znamená naprogramování 3D 
modelu na základě zkušeností  s  2D modelem a s  využitím částí  jeho zdrojového 
kódu. Pochopitelným dílčím cílem je pak otestování vytvořeného modelu.

Dalším cílem je testování možností zvýšení přesnosti a/nebo rychlosti modelů.
Posledním cílem je pak přirozeně vytvořené modely použít, tj. studovat s jejich 

pomocí vybrané fyzikální procesy a aplikovat výsledky na sondovou diagnostiku v 
tokamacích, nejlépe ve vazbě na skutečná experimentální data.
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3. Metodika

3.1. Dvourozměrný model
V  této  části  popíšeme  dvourozměrný  částicový  model  interakce 

elektropozitivního plazmatu se sondou, který byl vytvořen v rámci této diplomové 
práce (na základě modelu z práce bakalářské). Nejjednodušší by bylo odkázat se na 
zdrojový  kód  programu  na  přiloženém  CD,  který  je  teoreticky  nejpodrobnějším 
možným  popisem  programu.  Určitě  však  bude  vhodné  popsat  alespoň  některé 
vlastnosti modelu i v textu práce. Budeme se zde věnovat pouze těm vlastnostem, 
které mají nějaké fyzikální souvislosti.  Nebudeme se tedy zabývat např. obsluhou 
programu, která je popsána v dokumentaci na CD. Tato kapitola v podstatě navazuje 
na kapitolu 1.4.

3.1.1. Charakteristika modelu
Jedná se dvourozměrný kartézský model s prostorovými souřadnicemi  x a  y. 

Pracovní  oblast  je  obecně  obdélníková,  přičemž  levý  dolní  roh  má  ve  všech 
jednotkách souřadnice (0, 0). Do pracovní oblasti lze umístit libovolný počet elektrod 
(tvořících modelovanou sondu) a nastavit  na nich libovolné hodnoty elektrického 
potenciálu. Podporované tvary elektrod jsou
• obdélník rovnoběžný se souřadnými osami,
• kruh

a v případě potřeby lze doprogramovat další tvary.
Model používá k výpočtu elektrické síly metodu PIC-CIC s Dirichletovými 

okrajovými podmínkami, tzn. že elektrický potenciál na hranici pracovní oblasti je 
pevně stanoven.  Pokud zvolíme nulové vnější  elektrické pole,  pak je  na okrajích 
potenciál stanoven na 0 V. Když nastavíme nenulové pole, potenciál na okrajích bude 
nastaven na lineárně rostoucí proti směru pole.

Dále  můžeme  nastavit  libovolné  vnější  homogenní  magnetické  pole.  S  tím 
souvisí  jedna  důležitá  vlastnost  tohoto  modelu.  Jak  vidíme  ze  vztahu  (1.129) na 
straně  31,  magnetické  pole  způsobuje  rotaci  vektoru  rychlosti  v  trojrozměrném 
prostoru. Z toho plyne, že i ve 2D modelu musí být vektor rychlosti trojrozměrný. 
Každá částice má tedy celkem pět prostorových a rychlostních souřadnic: x, y, vx, vy a 
vz. Takový typ modelu se zkráceně označuje jako „2d3v“. Tento typ modelů je velmi 
častý,  protože  třetí  složku  rychlosti  si  kromě  magnetického  pole  vynucují  také 
případné srážky [10]. Model vytvořený v rámci této práce je však bezesrážkový, což 
je v případě vysokoteplotního (tedy plně ionizovaného) plazmatu přípustné.

Popisovaný  model  zahrnuje  dva  druhy  částic:  elektrony  a  kladné  ionty. 
Nejdříve  se  budeme  věnovat  iontům.  Jejich  volitelnými  parametry  jsou  jejich 
(nominální) počet  Ni, násobnost iontu  Z, relativní atomová hmotnost  Ar, teplota  Ti, 
koncentrace  ni a  časový krok  Δti (viz  kap.  3.1.6).  Ve 2D modelu  můžeme zvolit 
rozměry pracovní oblasti,  počet částic a jejich objemovou koncentraci libovolně a 
nezávisle. Výchozí plošná koncentrace iontů je přirozeně

c i =
N i

S
, (3.1)

kde  S je plocha pracovní oblasti. Naproti tomu  objemovou koncentraci  ni můžeme 
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vskutku zvolit  libovolně.  Podíl  těchto koncentrací pak udává pomyslnou tloušťku 
pracovní oblasti

τ =
c i

n i
. (3.2)

Tato  tloušťka  se  použije  při  výpočtu  objemové  nábojové  hustoty  ϱ,  kterou 
potřebujeme dosadit do Poissonovy rovnice:

ϱ = Σq
h2τ

, (3.3)

kde Σq značí celkový náboj částic započtený k příslušnému bodu mřížky.
Volitelnými parametry elektronů jsou pouze teplota  Te a časový krok  Δte (viz 

kap. 3.1.6). Počet a koncentrace elektronů jsou dány vztahy
N e = Z N i , (3.4)
ne = Z ni (3.5)

a náboj a hmotnost elektronu jsou fyzikální konstanty.
Model předpokládá Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení rychlostí částic, ale 

pro  ionty  a  elektrony  lze  nastavit  různé  teploty.  Tyto  teploty  se  používají  pro 
počáteční podmínky a zdroj částic.

Dalším parametrem modelu je pochopitelně velikost mřížky PIC (tj. vodorovný 
a svislý počet buněk). Velikost buňky je pak dána rozměry pracovní oblasti (zadává 
se pouze šířka, výška se dopočte z poměru stran mřížky).

3.1.2. Řešič Poissonovy rovnice
Řešení Poissonovy rovnice zabírá obvykle významnou část výpočetního času, 

proto je hlavním požadavkem na řešič to, aby byl rychlý1). Jak vidíme ze srovnání 
řešičů v článku  [25], nejrychlejší řešení Poissonovy rovnice ve 2D modelu nabízí 
metoda FACR, která je založena na Fourierově transformaci (viz též  [23]). Do této 
metody je  však  mimořádně obtížné  zahrnout  Dirichletovy okrajové  podmínky na 
elektrodách,  a  proto  se  v  modelování  sondové  diagnostiky  téměř  nepoužívá  a 
nepoužívá ji ani můj model. Zato používá druhou nejrychlejší metodu v pořadí, což 
je  LU  dekompozice.  Jde  o  přímou  (tzn.  ne  iterační)  metodu  řešení  soustavy 
lineárních  rovnic  (v  našem  případě  to  jsou  rovnice  (1.119) na  str.  29).  Model 
obsahuje  dokonce  dvě  implementace  této  metody,  přičemž obě  jsou  založeny na 
knihovně UMFPACK [28]. Jedna implementace je má vlastní (převzatá z bakalářské 
práce) a ta druhá je zprostředkovaná knihovnou PoisSolver Z. Pekárka  [25],  [29]. 
Knihovna PoisSolver umožňuje řešit  Poissonovu rovnici ve 2D i ve 3D a kromě 
přímého  řešiče  (založeného  čistě  na  LU  dekompozici  knihovnou  UMFPACK) 
obsahuje i řešič multigridový, což je v podstatě hlavní smysl této knihovny. Metoda 
multigridu kombinuje přímý řešič s iteračním přístupem. Ve dvourozměrném modelu 
je však multigridový řešič pomalejší. 

Ve vytvořeném 2D modelu jsou tedy na výběr celkem tři řešiče Poissonovy 
rovnice  (dvě  implementace  přímého  a  jeden  multigridový).  Použití  knihovny 
PoisSolver má dva cíle: za prvé, porovnat rychlost implementací přímého řešiče a, za 
druhé, vyzkoušet použití knihovny PoisSolver v programu. Ukazuje se totiž, že ve 
3D modelech je multigridový řešič rychlejší než přímý, takže jeho využití (tedy i 
využití knihovny PoisSolver) bude žádoucí v 3D modelu.

1) Kromě implicitního požadavku, aby uměl vyřešit Poissonovu rovnici.
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3.1.3. Zdroj částic
Protože  předpokládáme,  že  pracovní  oblast  je  obklopená  nenarušeným 

plazmatem, přidáváme do modelu částice ze všech čtyř  stran. Využíváme k tomu 
vztah  (1.92) na  straně  16.  Při  Maxwellově-Boltzmannově  rychlostním  rozdělení 
částic  je  funkce  f⊥(v⊥)  gaussovská.  Pokud  ale  použijeme  vnější  elektrické  i 
magnetické pole, je třeba toto rychlostní rozdělení posunout o  E×B drift (viz kap. 
1.2.3).

Počet částic (daného typu), které přitečou v jednom časovém kroku ze strany o 
délce l je

ΔN = l τ ΓΔt . (3.6)

Dále,  jak  už  jsme  uvedli  v  kapitole  1.4.2,  integrand  v⊥f⊥(v⊥)  ve  vztahu  (1.92) 
vyjadřuje rychlostní rozdělení přicházejících částic (pouze je třeba ho normalizovat). 
Kolmé  rychlosti  přidávaných  částic  jsou  generovány  náhodně  metodou  inverze 
distribuční  funkce  tohoto  rozdělení  [22].  Zbývající  složky  rychlosti  jsou 
vygenerovány  obdobným  způsobem,  ale  z  (posunutého)  normálního  rozdělení. 
Matematické vzorce pro výpočet zmíněných veličin zde nebudeme odvozovat ani 
uvádět, protože jde v podstatě jen o matematické cvičení (vzorce lze samozřejmě 
najít ve zdrojovém kódu programu).

3.1.4. Inicializace modelu
Inicializace modelu probíhá v podstatě tak, jak bylo popsáno v kapitole 1.4.2, 

nicméně zde ji popíšeme podrobněji.
Nejprve je pracovní oblast zaplněna Ni ionty a Ne elektrony, přičemž elektrody 

se zatím neberou v úvahu (tzn.  že  částice  mohou být  umístěny i  „do elektrod“). 
Polohové souřadnice x a y jsou generovány náhodně s rovnoměrným rozdělením přes 
celou  pracovní  oblast.  Rychlostní  souřadnice  jsou  generovány  taktéž  náhodně, 
samozřejmě  s  Maxwellovým-Boltzmannovým  (tj.  v  každé  složce  normálním) 
rozdělením. Zatím se však nepřipočítává případný E×B drift.

Ukazuje se, že náhodné rovnoměrné rozmístění částic v pracovní oblasti není 
fyzikálně korektní. Souvisí to s tím, že nedodržuje radiální distribuční funkci  [30], 
jaká je ve skutečném plazmatu (resp. ve „správném“ 2D plazmatu). Výsledkem jsou 
nadměrné  fluktuace  potenciálu  a  přebytečná  potenciální  energie  v  modelu.  Tento 
problém se projevuje tím více, čím méně částic je v modelu, protože tím větší je 
„váha“ každé částice při výpočtu nábojové hustoty.

Tento problém je řešen tak, že po vygenerování částic se nechá model chvíli 
běžet ve zvláštním režimu. V tomto režimu
• se nepoužívá vnější elektrické ani magnetické pole,
• stále  se  nepoužívají  elektrody  (nebyly  tedy  ještě  fakticky  umístěny  do 

pracovní oblasti)
• pracuje  se  s  konstantním počtem  částic,  tj.  za  každou  odchozí  částici  je 

přidána částice nová,
• používají se větší časové kroky.

Jako kritérium pro ukončení (příp. vynechání) této fáze inicializace se používá poměr 
celkové potenciální energie částic v modelu ku teoretické celkové kinetické energii. 
Cílový poměr je nastavitelný. Při dostatečném počtu částic není tato fáze inicializace 
vůbec nutná.

Nyní se do pracovní oblasti konečně umístí elektrody, takže se vyřadí částice, 
které se nacházejí v nějaké elektrodě, dále se „zapne“ vnější elektrické a magnetické 
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pole a znovu se vygenerují rychlosti částic (nikoliv polohy), tentokrát i s případným 
E×B driftem. Tím je inicializace dokončena.

3.1.5. Generování náhodných čísel
Jak  jsme  viděli,  tak  i  když  můj  model  neobsahuje  srážky,  přesto  využívá 

náhodná čísla (v inicializaci a ve zdroji částic). Softwarově generovaná náhodná čísla 
jsou však vždy pouze čísly  pseudonáhodnými [22]. To znamená, že jde naopak o 
zcela  deterministická  čísla  z  nějaké  posloupnosti,  která  pouze  „vypadají“  jako 
náhodná. Abychom takovými pseudonáhodnými čísly nevnesli do modelu nějakou 
systematickou nepřesnost, musíme použít kvalitní generátor pseudonáhodných čísel. 
Generátor použitý v mém modelu je dán rekurentním vztahem

ξ i = (ξ i−5+ξ i−17)mod 232 , (3.7)

kde ξi jsou postupně generovaná čísla. Jde o celá čísla od 0 do 232 – 1. Podle skript 
[22] patří tento generátor mezi kvalitní.

Jak vidíme, k inicializaci tohoto generátoru je zapotřebí 17 čísel, která by měla 
být sama o sobě náhodná. Tato čísla jsou dalším vstupním parametrem modelu. Na 
přiloženém  CD  už  je  připraveno  17  vhodných  čísel,  která  byla  získána  z 
multimediálního souboru, takže jde v podstatě o fyzikálně náhodná čísla. Program 
také  umožňuje  použít  „náhodnou“  inicializaci,  kdy  se  jako  první  číslo  použije 
aktuální čas (a zbývajících 16 čísel je vestavěných).

3.1.6. Rozdílné časové kroky
Jak už jsme se několikrát zmínili, MD částicové modely plazmatu jsou velmi 

náročné na výpočetní čas, takže je každá optimalizace vítána. Na konci kapitoly 1.4.1 
jsme uvedli,  že časový krok  Δt musí být mnohem kratší  než charakteristický čas 
nejrychlejšího  děje.  V  případě  plazmatu  to  znamená,  že  časový  krok  musí  být 
přizpůsoben pohybu elektronů, protože ionty se kvůli své větší hmotnosti pohybují 
výrazně pomaleji. Jenže ve většině jevů v plazmatu, které nás zajímají, hrají ionty 
významnou  roli,  a  potřebujeme  tudíž  namodelovat  jejich  pohyb  v  dostatečně 
dlouhém  časovém  intervalu.  Délka  tohoto  intervalu  je  přirozeně  dána 
charakteristickými  časy pohybu  iontů,  které  jsou  mnohem delší  než  u  elektronů. 
Protože kvůli elektronům musíme použít krátký časový krok, je třeba vykonat velmi 
mnoho kroků.

Přitom pro dobrý popis pohybu iontů by stačil řádově větší časový krok než 
pro elektrony. Nabízí se tedy myšlenka použít pro oba druhy částic rozdílné časové 
kroky. Přestože jde z fyzikálního hlediska o zřejmý nesmysl, je taková optimalizace 
nejen  uskutečnitelná,  ale  dokonce  velmi  přínosná.  Tímto  způsobem  samozřejmě 
nelze modelovat dynamické procesy, ale, jak jsme již uvedli na konci kapitoly 1.4.2, 
ve  většině  případů  chceme najít  ustálený  stav  systému.  A zkušenosti  ukazují,  že 
ustálený stav modelu s rozdílnými časovými kroky je buď stejný jako ustálený stav 
modelu se shodnými časovými kroky, nebo je mu blízký. Protože však neexistuje 
teorie,  která  by to  zaručovala,  umožňuje  vytvořený model  měnit  časové kroky v 
průběhu výpočtu. Postup výpočtu je pak takový, že nejdříve necháme model běžet s 
rozdílnými časovými kroky a počkáme, až se ustálí. Poté snížíme časový krok iontů 
na hodnotu shodnou s elektrony a necháme model opět běžet. Nyní, když už je model 
fyzikálně realistický, se buď potvrdí správnost dosavadního ustáleného stavu, nebo 
se začne modelové plazma od předchozího stavu odchylovat a po čase přejde do 
nového ustáleného stavu.
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3.2. Trojrozměrný model
Trojrozměrný model, který byl v rámci této diplomové práce také vytvořen, 

pochopitelně  vychází  z  modelu  dvourozměrného.  Většina  jeho  vlastností  je  tedy 
shodná nebo analogická s 2D modelem, který byl již popsán, a proto zde popíšeme 
pouze podstatné vlastnosti, ve kterých se tyto modely liší.

Liší se samozřejmě především v tom, že dvousložkové vektory z 2D modelu 
byly nahrazeny vektory trojsložkovými, speciálně u částic přibyla souřadnice z. Liší 
se také podporované tvary elektrod, kterými jsou v případě 3D modelu
• válec s osou rovnoběžnou s osou z,
• „díra“  s  osou  rovnoběžnou  s  osou  z,  tj.  (nekonečná)  rovinná  vrstva  s 

kruhovým otvorem,
• speciální „okrajová“ elektroda, jež pokrývá vybranou stěnu pracovní oblasti 

(která má obecně tvar kvádru).
Naprogramované  tvary  elektrod  samozřejmě  vychází  z  toho,  jaká  sonda  byla 
modelována,  ale stejně jako v případě 2D modelu i  zde je možné doprogramovat 
tvary další.

Asi  nejvíce rozdílů mezi  2D a 3D modelem je v oblasti  řešení  Poissonovy 
rovnice. Především je zde problém s koncentrací částic, kterému budeme věnovat 
samostatnou podkapitolu. Další rozdíl je v tom, že k řešení Poissonovy rovnice je 
využívána  výhradně  knihovna PoisSolver  [29],  přičemž je  možné si  vybrat  mezi 
přímým a multigridovým řešičem. A posledním rozdílem v této oblasti je možnost 
volby  periodických  okrajových  podmínek  ve  směrech  x a  y (což  je  funkce 
poskytovaná knihovnou PoisSolver).

Trojrozměrný model je pochopitelně výrazně náročnější na výpočetní čas než 
model dvourozměrný, takže je nutné zvážit všechny možné optimalizace. V dnešní 
době, kdy se běžně používají vícejádrové mikroprocesory, je důležitou optimalizací 
paralelizace programu. Proto byly vybrané (původně nejpomalejší) části programu 
paralelizovány.  Konkrétně  jde  o  výpočet  nábojové  hustoty  a  výpočet  nových 
rychlostí a poloh částic. V obou případech jsou částice rozděleny do bloků podle 
zvoleného počtu vláken a každý blok je pak zpracováván jedním vláknem, potažmo 
jádrem. V případě výpočtu nábojové hustoty se pak ještě musí sečíst dílčí výsledky.

3.2.1. Škálování nábojové hustoty
Na rozdíl  od 2D modelu,  kde můžeme pracovní  oblasti  přiřadit  libovolnou 

tloušťku, v případě 3D modelu je objem pracovní oblasti V pevně dán jejími rozměry. 
Pokud  chceme  mít  v  modelu  koncentraci  částic  n,  musíme  použít  (alespoň  pro 
inicializaci)

N = nV (3.8)
částic.  Např.  ve  výpočtu,  který  budeme  provádět,  bude  objem  pracovní  oblasti 
40,5 mm3 a požadovaná koncentrace nabitých částic 1·1018 m–3, což dává dohromady 
pro dva druhy částic celkový počet 8,1·1010 částic. Tolik částic se ani nevejde do 
operační paměti použitého počítače, nemluvě o obrovském výpočetním čase, který 
by byl potřeba.

Je tedy zřejmé, že bude nutné použít menší počet částic. Můžeme se přitom 
inspirovat  2D  modelem,  ve  kterém  se  poměr  reálné  koncentrace  n a  modelové 
koncentrace  c objevuje (v rámci výpočtu sil a integrace pohybových rovnic) pouze 
ve  výpočtu  nábojové  hustoty  (3.3).  Ve  3D  modelu  tedy  analogicky  zavedeme 
parametr
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γ = nV
N , (3.9)

kde N je libovolně zvolený počet částic. Výpočet nábojové hustoty pak bude mít tvar

ϱ = γΣq
h3 . (3.10)

Jinými  slovy,  každá  nabitá  částice  v  modelu  reprezentuje  γ skutečných  nabitých 
částic. Tento postup bývá označován za metodu makročástic.

3.3. Srovnávací dvourozměrný model
Tento  model  byl  vytvořen  jako úplně  první  v  rámci  této  diplomové  práce. 

Protože však jde pouze o pomocný a jednoúčelový model, působilo by jeho uvedení 
na začátku kapitoly 3 poněkud nepřehledně, takže tento model popíšeme až nyní.

Jak  jsme  uvedli  v  kapitole  1.4.3,  metoda  PIC,  která  se  běžně  používá  v 
částicových  modelech  plazmatu,  je  metodou  aproximativní,  konkrétně  výrazně 
podhodnocuje  krátkodosahové  interakce  nabitých  částic  (někdy  též  nazývané 
coulombovské srážky). Práce [26] naznačuje, že tato nepřesnost se výrazně projeví na 
pohybu částic v magnetickém poli, viz obrázek 3.1. Od doby vzniku těchto obrázků 
se ukázalo,  že efekt přechodu částic mezi magnetickými siločarami je na pravém 
obrázku pravděpodobně nadhodnocený, takže pověstná pravda je někde uprostřed. 
Smyslem  srovnávacího  2D  modelu  je  tedy  porovnat  několik  způsobů  výpočtu 
elektrické síly a zjistit, jak mají trajektorie elektronů správně vypadat.

Tento model je podobný 2D modelu popsanému v kapitole  3.1, protože jde v 
podstatě o jeho předchůdce.  Popíšeme zde tedy pouze to,  v čem se od sebe tyto 
modely liší.

Srovnávací model neobsahuje žádné elektrody, takže jde o model nenarušeného 
plazmatu. Tento model také nepodporuje vnější  elektrické pole. Musí samozřejmě 
podporovat vnější magnetické pole, ale umožňuje jej nastavit pouze ve směru osy x. 
Hlavním  rozdílem  však  je,  že  srovnávací  model  umožňuje  výběr  z  několika 
algoritmů pro výpočet elektrostatické síly. Těmito algoritmy jsou
• přímý výpočet podle Coulombova zákona (viz následující podkapitolu),
• PIC-NGP (viz kap. 1.4.3),
• PIC-CIC (viz kap. 1.4.3),
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Obrázek 3.1: Trajektorie elektronů ve 2D modelu plazmatu s magnetickým polem. 
Elektrická síla byla počítána metodou PIC (vlevo) a stromovým algoritmem 

(vpravo). Převzato z [26].



• nově navržený hybridní algoritmus (viz podkapitolu 3.3.2).
Pro úplnost dodejme, že metoda PIC zde používá moji implementaci přímého řešiče 
s  knihovnou  UMFPACK,  jinými  slovy  tento  model  ještě  nevyužívá  knihovnu 
PoisSolver.

Když chceme porovnat  různé způsoby výpočtu téže elektrické síly,  musíme 
zajistit ve všech případech stejné okrajové podmínky. Ukazuje, že jediné okrajové 
podmínky,  které  lze  použít  u  všech  uvedených  algoritmů,  jsou  plně  periodické 
okrajové  podmínky.  V  případě  metody  PIC  to  znamená,  že  se  svážou  hodnoty 
elektrického  potenciálu  na  protějších  stranách  pracovní  oblasti  (pouze  v  jednom 
bodě,  např.  v  rohu,  je  třeba  potenciál  nastavit  pevně).  Co  znamenají  periodické 
okrajové podmínky pro Coulombův zákon, popíšeme hned v následující podkapitole. 
Pro částice se pak používají cyklické okrajové podmínky (viz kap. 1.4.2).

Popis tohoto modelu a získané výsledky jsou publikovány též v článku [31].

3.3.1. Periodický Coulombův zákon
Výpočet  elektrické  síly  z  Coulombova  zákona  se  v  modelu  používá  jako 

referenční  pro  srovnání  přesnosti  jednotlivých metod,  takže  je  nutné,  aby byl  co 
nejpřesnější. Tvar Coulombova zákona pro 2D model, tedy elektrostatickou sílu mezi 
nabitými přímkami, jsme již uvedli v kapitole 1.4.3 (vztah (1.114) na str. 27). Jenže 
ve srovnávacím modelu máme plně periodické okrajové podmínky, což v podstatě 
znamená, že celý 2D prostor je vyplněný kopiemi pracovní oblasti, viz obrázek 3.2. 
Z toho plyne, že při výpočtu elektrické síly FE,ij, kterou působí j-tá částice na i-tou, 
musíme sečíst  síly od všech kopií  (neboli  obrazů)  j-té  částice.  Proto má celková 
elektrostatická síla mezi dvěma částicemi v periodickém 2D modelu tvar

F E,ij = ∑
k=−∞

∞

∑
l=−∞

∞ q iq j(r i−r j+kW e x+ l He y )

4ε0τ∣r i−r j+kW e x+l He y∣
2 =

πqiq j

4ε0τ W
⋅

⋅∑
l=−∞

∞ ( sin 2π( xi−x j)
W

cosh 2π( yi− y j+ lH )
W

−cos 2π(xi− x j)
W

, 
sinh 2π(y i− y j+l H )

W

cosh 2π( yi−y j+l H )
W

−cos 2π(x i−x j)
W

) , (3.11)

kde W je šířka pracovní oblasti a H je její výška. Zbývající sumu je třeba vypočítat 
numericky, tzn. sečíst několik největších členů kolem l = 0.
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Obrázek 3.2: Pokrytí 2D prostoru pomyslnými kopiemi 
pracovní oblasti periodického 2D modelu.
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3.3.2. Hybridní algoritmus
Výpočet elektrické síly podle Coulombova 

zákona je z teoretického hlediska nejpřesnější, ale 
z  praktického  hlediska  nejpomalejší.  Naproti 
tomu  metoda  PIC  je  poměrně  rychlá,  ale 
podhodnocuje silové působení na blízko, tedy tzv. 
coulombovské srážky. Nabízí se proto myšlenka 
tyto přístupy spojit, tedy zpřesnit metodu PIC tím, 
že k ní přidáme coulombovské srážky.

Základem  navrhovaného  algoritmu  je 
metoda PIC-NGP, takže jeho prvním krokem je 
výpočet  elektrického  pole  touto  metodou.  V 
každém  bodě  vyznačeném  křížkem  na  obrázku 
3.3 máme tedy vypočtené veličiny  ϱ,  φ a  E (viz 
kap.  1.4.3).  Vzhledem k použití  algoritmu NGP 
existují  ostré  hranice  mezi  buňkami,  které  vymezují  příslušnost  částic  k  danému 
bodu. Pro konkrétnost budeme počítat intenzitu elektrického pole působícího částici 
vyznačenou  na  obrázku  3.3 tečkou  (dále  cílová  částice).  Posledním  krokem 
algoritmu, který budeme chtít provést, je přičtení elektrostatických sil od okolních 
částic podle Coulombova zákona  (1.114). Protože metoda PIC-NGP zcela ignoruje 
vzájemnou interakci částic v rámci jedné buňky, můžeme rovnou bez dalších korekcí 
přičíst síly od ostatních částic v buňce s cílovou částicí. To je však příliš malá oblast 
a navíc nevhodná v případě, že se cílová částice nachází v rohu buňky. Budeme proto 
chtít přičíst i coulombovské síly od částic v okolních osmi buňkách, tedy celkem z 
oblasti  vyznačené  na  obrázku  3.3 šedou  barvou.  Jenže  náboje  částic  v  okolních 
buňkách už jsou zahrnuty ve výpočtu PIC, takže je třeba jejich podíl na výsledku 
výpočtu nejprve odečíst. To lze provést tak, že odečteme coulombovské elektrické 
pole  vytvářené  okolními  buňkami.  Použijeme k  tomu celkové náboje  v  okolních 
buňkách a souřadnice středů jednotlivých buněk, protože to jsou body, se kterými 
pracuje  metoda  PIC.  Po  odečtení  těchto  „souhrnných“  sil,  což  je  druhý  krok 
algoritmu, můžeme konečně provést třetí a poslední krok, tedy přičtení jednotlivých 
coulombovských sil od částic ve vyznačených devíti buňkách.

Popsaný algoritmus by měl počítat elektrostatickou sílu přesněji než PIC, ale 
rychleji než „čistý“ Coulombův zákon.

3.3.3. Omezení nefyzikálního ohřevu
Protože  v  popisovaném modelu  se  používá  k  výpočtu  elektrické  síly  mj.  i 

Coulombův  zákon,  lze  očekávat  nefyzikální  ohřev  plazmatu,  který  byl  popsán  v 
kapitole  1.4.3. Proto je vhodné implementovat nějakou metodu omezení takového 
ohřevu. U systémů s teoreticky konstantní celkovou energií (což je i tento model) se 
někdy používal postup, kdy se občas spočítá celková energie částic v modelu a na 
základě  jejího  nárůstu  proti  původní  hodnotě  se  rychlosti  všech  částic  vydělí 
takovým číslem, aby byla energie stejná jako na začátku. Nefyzikální ohřev však 
nepostihuje všechny částice, nýbrž pouze ty, které se k sobě hodně přiblíží (tedy v 
podstatě prodělají coulombovskou srážku) a získají tak energii navíc, která se projeví 
v jejich velké rychlosti. Proto není vhodné snižovat rychlost všech částic.

Pro svůj model jsem tedy zvolil v podstatě opačný postup, a to že se zpomalují 
pouze ty nejrychlejší částice. Princip je takový, že se v rámci inicializace modelu 
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vypočítá pravděpodobná rychlost nejrychlejší částice (pro každý typ částic zvlášť). 
Tato rychlost, kterou označíme vmax, se určí ze vztahu

N F (vmax) = N− 1
2 , (3.12)

kde  N je  (výchozí)  počet  částic  a  F je  integrální  rychlostní  distribuční  funkce 
(normovaná na 1). Když pak v průběhu výpočtu rychlost nějaké částice překročí vmax, 
je její  rychlost  snížena právě na  vmax,  samozřejmě při  zachování směru.  Výhodou 
tohoto postupu je, že jej lze použít i pro systém s proměnnou energií (jen musíme 
znát rychlostní rozdělení částic).

3.4. Provedené výpočty
Zde uvedeme přehled (důležitých) výpočtů, které byly vykonány v rámci této 

diplomové  práce  s  pomocí  vytvořených  modelů.  Výsledky  těchto  výpočtů  jsou 
uvedeny v kapitole 4.

Nejdříve  bylo  provedeno srovnání  různých způsobů výpočtu  elektrické  síly 
pomocí srovnávacího 2D modelu. Zjišťovala se přesnost a rychlost metod s cílem 
vybrat nejlepší řešení pro implementaci dalších modelů.

I na základě těchto výsledků byl vytvořen plnohodnotný 2D model popsaný v 
kapitole  3.1.  S  jeho  pomocí  byla  modelována  voltampérová  charakteristika 
Langmuirovy sondy v  tokamaku  CASTOR  [32] a  porovnána  s  experimentálními 
daty. Dále byly s tímto modelem provedeny výpočty spíše teoretického charakteru se 
zaměřením na vliv magnetického pole na dynamické procesy v plazmatu.

Ve 3D modelu pak byly prováděny především testovací výpočty (nemyslí se 
tím výpočty v rámci ladění programu – ty samozřejmě neuvádíme). Nejdříve šlo o 
výkonnostní  testy.  Cílem  prvního  z  nich  bylo  najít  optimální  parametry 
multigridového řešiče Poissonovy rovnice. Pak se zjišťovalo, jakou část výpočetního 
času zabírají jednotlivé části programu (tzv. profiling). Na základě těchto výsledků 
byly  vybrány  části  programu,  které  je  třeba  paralelizovat,  a  následně  byly 
paralelizovány.  Další  test  pochopitelně  zkoumal  účinnost  provedené  paralelizace. 
Dále byl proveden test ověřující správnost škálování nábojové hustoty podle kapitoly 
3.2.1. Na konec byl proveden výpočet modelující ion sensitive probe (viz kap. 1.3.4) 
se stejnými parametry, jaké jsou uvedeny v článku  [6]. Hlavním cílem bylo ověřit, 
zda budou výsledky mého modelu stejné,  jako výsledky v článku  [6],  které byly 
získány programem SPICE3 M. Komma.
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4. Výsledky a diskuze

4.1. Srovnávací dvourozměrný model
Protože  cílem této  práce  je  vytvoření  modelů  okrajového  vysokoteplotního 

plazmatu, byly i pro porovnání algoritmů výpočtu elektrické síly použity hodnoty 
parametrů  typické  pro  OVP,  viz  tabulku  4.1.  Vzhledem k tomu,  že  cílem těchto 
výpočtů je porovnání algoritmů, nikoliv co nejrychlejší řešení fyzikální úlohy, byl 
použit shodný časový krok pro elektrony i ionty. Dále byla záměrně použita poměrně 
hrubá mřížka (h = 0,2 mm) pro PIC a hybridní algoritmus, aby se zřetelně projevily 
hledané nepřesnosti algoritmů.

Parametr Hodnota
plyn deuterium (Ar = 2, Z = 1)
koncentrace nabitých částic 1·1018 m–3

teplota plazmatu 1·106 K
magnetická indukce 1 T
počet částic různý
pracovní oblast 2 cm × 2 cm
mřížka pro PIC 101 × 101 bodů1)

časový krok 1·10–12 s

Tabulka 4.1: Zvolené vstupní parametry srovnávacího 2D 
modelu.

4.1.1. Přesnost výpočtu elektrostatické síly
V této podkapitole  budeme porovnávat  hodnoty intenzity elektrického pole, 

které působí na jednotlivé částice, vypočtené různými algoritmy. Jako referenční je 
použit výpočet podle periodického 2D Coulombova zákona (kap.  3.3.1). Pro každý 
zkoumaný algoritmus byly částice rozděleny do skupin – sloupců v grafech na obr. 
4.1 – podle x-ové složky intenzity elektrického pole, které na ně působí, vypočteného 
přesně  podle  Coulombova zákona.  Pro  každou z  těchto  skupin  byl  pak vytvořen 
histogram částic podle toho, jakou hodnotu elektrického pole jim přisoudil zkoumaný 
algoritmus. Každý sloupec v každém z grafů na obrázku 4.1 tedy představuje jeden 
takovýto  histogram.  Dohromady  tyto  histogramy  tvoří  přehledné  grafy,  které 
znázorňují  závislost  elektrické  intenzity  počítané  daným algoritmem na  intenzitě 
spočítané přesně podle Coulombova zákona. V ideálním případě by tyto intenzity 
byly stejné, jak naznačují zelené přímky na obrázku 4.1. Dodejme, že tyto výpočty 
byly provedeny pouze s 40 000 částicemi (20 000 iontů a 20 000 elektronů), protože 
výpočet podle Coulombova zákona, navíc periodického, je opravdu hodně pomalý.

Výsledky  splnily  naše  očekávání.  Zatímco  obě  varianty  metody  PIC  silná 
elektrická  pole  při  coulombovských  srážkách  téměř  ignorují,  navržený  hybridní 
algoritmus je správně připočítal.

1) Tj. 100 × 100 buněk.
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Obrázek 4.1: Porovnání výpočtů intenzity elektrického pole.
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Obrázek 4.2: Porovnání trajektorií 10 vybraných elektronů 
za čas 1·10–8 s. Pokračování na další straně.



4.1.2. Trajektorie částic
Dalším  provedeným  testem  je  porovnání  trajektorií  elektronů,  které  je 

inspirováno obrázkem 3.1 na straně 39. Původně bylo kvůli pomalosti výpočtu podle 
Coulombova zákona toto srovnání prováděno s pouhými 2 000 částic v modelu. Tím 
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Obrázek 4.2 – dokončení z předchozí strany.



se však mimořádně zesílily fluktuace a také nefyzikální ohřev byl extrémní, takže 
výsledky  byly  naprosto  nepoužitelné.  Z  předchozích  výsledků  však  plyne,  že 
hybridní algoritmus je dobrou náhradou „čistého“ Coulombova zákona, přičemž je 
mnohem  rychlejší.  Díky  tomu  bylo  možné  (kromě  toho,  že  to  bylo  nutné) 
Coulombův zákon ze srovnání vyřadit a navýšit počet částic na 200 000.

Trajektorie elektronů při použití různých algoritmů jsou vyneseny v grafech na 
obrázku 4.2. Díky pevné inicializaci generátoru náhodných čísel bylo možné použít 
pro všechny výpočty stejné počáteční podmínky. V grafech na obrázku 4.2 jsou tak 
vyneseny trajektorie vždy týchž 10 elektronů se shodnými počátečními podmínkami. 
Připomeňme  ještě,  že  jde  o  model  s  cyklickými  okrajovými  podmínkami,  takže 
částice na okraji pracovní oblasti nezaniká, nýbrž se objeví na protější straně.

Na  získaných  trajektoriích  není  patrný  žádný  přechod  elektronu  mezi 
magnetickými siločarami,  a to ani při  započítání coulombovských srážek v rámci 
hybridního  algoritmu  (srov.  s  obr.  3.1 na  str.  39).  Vidíme  pouze  zvětšení 
Larmorových poloměrů, které je důsledkem nefyzikálního ohřevu.

4.1.3. Nefyzikální ohřev
Protože ve srovnávacím modelu plazmatu nejsou žádné fyzikální  zdroje  ani 

ztráty  energie,  měla  by  být  celková  (kinetická  +  potenciální)  energie  částic 
konstantní. Toho lze využít ke snadnému „měření“ nefyzikálního ohřevu. Na obrázku 
4.3 je  vynesena celková energie  v modelovém plazmatu v závislosti  na čase pro 
různé  algoritmy  výpočtu  elektrické  síly.  Vidíme,  že  energii  nejlépe  zachovává 
algoritmus PIC-CIC, naopak největší  nefyzikální  ohřev vykazuje podle očekávání 
hybridní algoritmus. Dále se prokázalo, že navržená metoda omezení nefyzikálního 
ohřevu jej skutečně omezí, ale pochopitelně jej nemůže zcela eliminovat.

Tyto výsledky pocházejí z týchž výpočtů jako trajektorie elektronů uvedené 
výše, tedy z výpočtů provedených s 200 000 částicemi.
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4.1.4. Rychlost algoritmů
V tabulce 4.2 předkládáme srovnání rychlostí jednotlivých algoritmů. Je třeba 

dodat, že výpočet (periodického) Coulombova zákona je řádově pomalejší, než by 
byl bez periodicity. I tak by byl ale ze všech algoritmů nejpomalejší (alespoň pro 
větší počet částic).

Algoritmus Doba výpočtu jednoho kroku v ms
2 000 částic 200 000 částic

PIC-NGP 12 36
PIC-CIC 13 70
periodický Coulomb 5 825 nevyzkoušeno2)

hybridní 16 5 749

Tabulka 4.2: Porovnání rychlostí algoritmů.

Výpočty byly prováděny v 64-bitovém systému na  PC s  procesorem AMD 
Athlon 64 na frekvenci 1,8 GHz a s operační pamětí 1 GiB na frekvenci 800 MHz.

4.1.5. Shrnutí
Navržený hybridní algoritmus splnil oba požadavky, které jsme na něj kladli. 

Elektrostatickou sílu počítá mnohem přesněji než PIC a přitom je mnohem rychlejší 
než „čistý“ Coulombův zákon. To nejdůležitější je však na obrázku 4.2. Ukázalo se, 
že ani připočtení coulombovských srážek nezpůsobí časté přechody elektronů mezi 
částicemi, jaké jsme viděli v pravé polovině obrázku  3.1 na straně  39. Nemusí to 
přímo znamenat, že trajektorie v pravé části obrázku  3.1 jsou chybné, protože tam 
byly  použity  jiné  parametry  plazmatu.  Ale  v  našem  případě,  tedy  pro  okrajové 
vysokoteplotní  plazma,  se  žádné  přechody  mezi  magnetickými  siločarami 
neobjevily3). V tomto smyslu tedy hybridní výpočet elektrické síly nepřinesl žádné 
praktické  zpřesnění,  ale  zato přinesl  velký nefyzikální  ohřev a  značné zpomalení 
výpočtu ve srovnání s metodou PIC.

Přinejmenším ve  2D  modelech  okrajového  vysokoteplotního  plazmatu  tedy 
nemá praktický smysl používat hybridní algoritmus. Jako celkově nejlepší se ukázal 
algoritmus PIC-CIC, a proto je používán v dalších modelech.

Uvedené výsledky jsou publikovány též v článku [31].

4.2. Dvourozměrný model
Tento model (kap. 3.1) byl již použit ke studiu fyzikálních problémů.

4.2.1. Porovnání modelu s experimentálními daty
V  rámci  spolupráce  s  Ústavem  fyziky  plazmatu  AV  ČR  (dále  ÚFP)  byla 

získána  starší  data  z  měření  v  tokamaku CASTOR4) [33].  Jde  o data  z  tzv.  rake 
probe5),  což je pole válcových Langmuirových sond pro současné měření na více 

2) Odhad: 58 milionů ms, tj. 16 hodin.
3) Ze zvědavosti byly provedeny i výpočty s jinými parametry, ale v žádném z nich nebyl zjištěn ani 

jeden přechod mezi siločarami.
4) Z Compassu prý ještě nemají „pěkná data“.
5) Existuje český překlad hřebínková sonda, který se moc nepoužívá.
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místech,  konkrétně pro měření radiálních profilů  parametrů plazmatu v tokamaku 
[12].

Budeme  se  zde  zabývat  sondovou  charakteristikou  jedné  z  Langmuirových 
sond  v  rámci  rake  probe.  Parametry  měření  poskytnuté  dr.  Stöckelem  [33] jsou 
uvedeny  v  tabulce  4.3.  Kromě  předem  známých  parametrů  jsou  tam  uvedeny  i 
hodnoty  měřených  parametrů  plazmatu  (poslední  tři  v  tabulce),  jak  byly 
vyhodnoceny v ÚFP. Potenciál na sondě se nastavuje vzhledem k nádobě tokamaku 
(která je uzemněná) a vzhledem k nádobě je tedy také udáván potenciál plazmatu v 
tabulce 4.3.

V  tabulce  4.4 je  přehled  vstupních  parametrů  modelu,  které  samozřejmě 
vycházejí z parametrů v tabulce 4.3. Hodnota intenzity elektrického pole v plazmatu, 
které v modelu vystupuje jako vnější, byla odhadnuta na základě informací v článku 
[12]. Výška pracovní oblasti byla zvolena tak, aby se po obou stranách sondy vešly 
dva střední Larmorovy poloměry iontů a délka pracovní oblasti byla určena metodou 
pokus-omyl tak, aby se do ní vešel magnetický presheath [13]. Rozlišení mřížky se 
pak obecně volí tak, aby velikost buňky byla menší než Debyeova délka (viz vztah 
(1.125) na str. 30). Časové kroky se volí podle plazmové a cyklotronové frekvence.

Pracovní oblast se sondou a s vyznačenými směry polí je na obrázku 4.4.
Pro  namodelování  sondové  charakteristiky  je  třeba  provést  sadu  výpočtů  s 

různými potenciály na sondě. Těchto výpočtů bylo provedeno 25 a výsledky jsou na 
obrázku 4.5, kde je pro srovnání vynesena i experimentálně zjištěná charakteristika. 
Na tomto obrázku je uváděn potenciál sondy  φPr vzhledem k potenciálu plazmatu, 
takže experimentální data, kde je referenční elektrodou nádoba tokamaku, musela být 
posunuta o 41 V (podle příslušného údaje v tab. 4.3).

Jak  vidíme,  namodelovaná  charakteristika  překvapivě  dobře  odpovídá 
„ideálnímu“ tvaru na obrázku 1.7 na straně 19, ale bohužel už tak dobře neodpovídá 
tvaru skutečně naměřené charakteristiky (tím máme na mysli zlom charakteristiky na 
potenciálu plazmatu). V tomto případě tedy model zjevně není dost realistický6).

Naopak velmi realisticky vypadá model v tom, že napodobil skutečné oscilace 
plazmatu, potažmo sondového proudu pro kladný potenciál sondy vůči plazmatu. Ve 
skutečnosti nejde o oscilace v závislosti na potenciálu sondy, nýbrž o oscilace v čase 
(sondová charakteristika se samozřejmě měří časově proměnným el. napětím). Pro 
ilustraci předkládáme dva časové průběhy sondového proudu v modelu (obr.  4.6). 
První průběh přísluší potenciálu 0 V, tedy když je na sondě potenciál plazmatu, a zde 

6) Lze to interpretovat i opačně, tedy že měření je nekvalitní. Taková interpretace by však byla nejen 
absurdní, ale navíc si ji nemohu dovolit vzhledem k přítomnosti dr. Stöckela v komisi ;-)
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Parametr Hodnota
plyn vodík
toroidální magnetické pole 1,3 T
orientace sondy poloidální
radiální poloha sondy 83,5 mm
průměr sondy 0,7 mm
délka sondy 2 mm
teplota elektronů 8 eV
koncentrace nabitých částic 2·1018 m–3

potenciál plazmatu 41 V

Tabulka 4.3: Experimentální parametry.



se žádné oscilace nevyskytují (fluktuace pomíjíme). Naproti tomu už při potenciálu 
10 V (druhý graf) vidíme jasné oscilace. Zlom v čase te = 1,5·10–7 s odpovídá změně 
časového kroku iontů z 1·10–11 s na 1·10–12 s. Proto také používáme na časové ose 
elektronový čas te, jehož krok byl neměnný. Na svislé ose je pak proud v jednotkách 
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Parametr Hodnota
násobnost iontů 1
relativní atomová hmotnost 1,0073
vnější magnetické pole 1,3 T
vnější elektrické pole 3800 V/m
poloměr sondy 0,35 mm
teplota plazmatu 9,3·104 K
koncentrace nabitých částic 2·1018 m–3

pracovní oblast 16 mm × 2 mm
mřížka 1617 × 203 bodů
počet částic 2 × 1,5·106

časový krok elektronů 1·10–12 s
časový krok iontů 1·10–11 s, pak 1·10–12 s

Tabulka 4.4: Použité vstupní parametry modelu.

Obrázek 4.4: Pracovní oblast modelu.
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Obrázek 4.5: Skutečná a vymodelovaná sondová charakteristika.



A/m, protože jde o výstup z 2D modelu. Je tu však jeden problém, a to v periodě 
oscilací.  Rychlost změny napětí při  měření byla přibližně 230 V/ms, takže časová 
perioda naměřených oscilací je zhruba 50 μs, zatímco perioda oscilací v modelu je v 
řádu  0,01 μs.  Ani  v  této  záležitosti  tedy  není  model  realistický,  ale  tentokrát  to 
pravděpodobně souvisí s jeho základní vlastností, a to že je pouze dvourozměrný.

Pro doplnění ještě na obrázku 4.7 uvádíme průběhy elektrického potenciálu v 
pracovní oblasti,  opět pro potenciály sondy 0 V a 10 V. Je vidět,  že s oscilacemi 
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Obrázek 4.6: Časové závislosti sondového proudu. Modře je vynesen elektronový 
proud, červeně iontový a černě celkový.



plazmatu v čase jsou spojeny i  oscilace v prostoru (spodní obrázek, oblast  vlevo 
vedle sondy).

Přejděme nyní konečně ke kvantitativnímu vyhodnocení výsledků. Na obrázku 
4.5 vidíme, že sondový proud vypočtený modelem je systematicky větší (v absolutní 
hodnotě) než experimentální hodnoty, konkrétně to vychází asi o 30 % až 40 % podle 
toho,  které  body započítáme (resp.  které  vynecháme).  Za  předpokladu,  že  model 
funguje správně, to lze to interpretovat tak, že udávaná koncentrace částic 2·1018 m–3 

(viz tab.  4.3), která byla použita jako vstupní parametr modelu, je nadhodnocená. 
Správná koncentrace odpovídající naměřené charakteristice je pak přibližně

n =̇ 1,5⋅1018 m−3 .

Může vypadat dosti troufale opravovat vyhodnocení parametrů plazmatu provedené 
v ÚFP, jenže udávaná koncentrace 2·1018 m–3 má jen jednu platnou číslici, takže její 
nejistota je nejméně 0,5·1018 m–3. A v rámci této nejistoty se obě hodnoty koncentrace 
shodují.

Na druhou stranu ale  samozřejmě není  zaručeno,  že  výsledky modelu  jsou 
správné.  Jednak je pouze dvourozměrný,  v důsledku čehož mj.  nemůže zohlednit 
nabíjení izolantu, ve kterém je sonda upevněna, a navíc tento model neprošel žádnou 
důkladnou validací. Pak ještě zůstávají otázky, kterými jsme se zde nezabývali (a 
zabývat se nebudeme), a to je hledání příčiny malé odchylky v plovoucím potenciálu 
(viz obr. 4.5) a případný pokus o nezávislé vyhodnocení teploty elektronů.

4.2.2. Dynamické procesy a vliv magnetického pole
V  této  podkapitole  budeme  zkoumat  dynamický  děj  při  skokové  změně 

potenciálu na Langmuirově sondě z 0 V na – 10 V, a to jak v magnetickém poli, tak 
bez  něj.  Vstupní  parametry  jsou  shrnuty  v  tabulce  4.5.  Nejprve  byly  provedeny 
výpočty  pro  získání  ustáleného  stavu  s  potenciálem sondy 0 V,  podobně  jako  v 
předchozí  podkapitole.  Pak  byl  změněn  potenciál  sondy  a  výpočty  se  nechaly 
pokračovat. Samozřejmě byl použit pro elektrony i ionty shodný časový krok.

Protože  použitý  model  je  bezesrážkový,  bylo  nutné  použít  parametry 
(okrajového) vysokoteplotního plazmatu, což není příliš šťastné v případě výpočtu 
bez  magnetického  pole,  protože  v  pozemských  podmínkách  se  stabilní 
vysokoteplotní plazma vždy udržuje magnetickým polem. Jde tedy spíše o modelový 
než aplikovaný výpočet7).

7) Autor přiznává, že hlavním cílem tohoto výpočtu je splnění zadání diplomové práce.
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Obrázek 4.7: Elektrické potenciály na konci výpočtů.



53

Parametr Hodnota
plyn vodík (Z = 1, Ar = 1,0073)
vnější magnetické pole 1,3 T (nebo žádné)
vnější elektrické pole 0 V/m
poloměr sondy 0,35 mm
teplota plazmatu 9,3·104 K
koncentrace nabitých částic 2·1018 m–3

pracovní oblast bez mag. pole 5,66 mm × 5,66 mm
mřížka bez mag. pole 573 × 573 bodů
pracovní oblast s mag. polem 16 mm × 2 mm
mřížka s mag. polem 1617 × 203 bodů
počet částic 2 × 1,5·106

časový krok 1·10–12 s

Tabulka 4.5: Parametry dynamického výpočtu.
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Obrázek 4.8: Časový průběh sondového proudu.



Na obrázku  4.8 je  vynesen  sondový  proud  v  závislosti  na  čase  od  změny 
potenciálu  sondy  (čas  je  v  logaritmické  škále).  Vidíme  především  to,  že  v 
magnetickém poli je při jinak stejných parametrech plazmatu sondový proud celkově 
menší. To však není dynamický proces. Pokud jde o dynamiku, vidíme, že plazma 
bez magnetického pole reaguje na změnu velice rychle a bez výrazných zákmitů, 
zatímco plazma v magnetickém poli  na ni  reaguje asi  o řád pomaleji  a  navíc se 
zákmity. Hlavně v případě zmíněných zákmitů je však otázkou, do jaké míry jde o 
skutečný fyzikální jev a do jaké míry o jakousi nestabilitu modelu.

4.3. Trojrozměrný model
V  případě  trojrozměrného  modelu  budou  první  tři  podkapitoly  věnovány 

výkonu neboli rychlosti modelu, což je pro 3D model opravdu důležité. Dodejme, že 
všechny 3D výpočty byly prováděny na výkonné pracovní stanici s šestijádrovým 
procesorem Intel Xeon W3680 na frekvenci 3,33 GHz.

4.3.1. Optimální parametry řešiče
Zatímco ve 2D modelu je multigridový řešič Poissonovy rovnice pomalejší než 

řešič  přímý,  ve 3D modelu je  tomu právě naopak.  Při  testování  např.  trvalo 100 
kroků  s  přímým  řešičem  208 s,  zatímco  při  použití  multigridového  řešiče  s 
optimálními parametry to trvalo pouze 46 s, nemluvě o mnohem rychlejší inicializaci 
řešiče a menší spotřebě paměti.

Jak jsme již naznačili, multigridový řešič má několik parametrů, kterými lze 
ovlivnit jeho rychlost a přesnost. Tyto parametry zde nebudeme popisovat, protože 
bychom museli nejprve vysvětlit, jak funguje multigridový řešič.

Bylo  provedeno  zkoumání  závislosti  rychlosti  a  přesnosti  řešiče  na  jeho 
parametrech.  Toto  zkoumání  jsem  prováděl  ve  vlastním  zájmu,  nikoli  s  cílem 
publikovat podrobné výsledky, proto bylo měření rychlosti a přesnosti do jisté míry 
jen  orientační  a  nemohu  tedy  uvést  exaktní  výsledky8).  Přesto  jsou  výsledky 
dostatečně  jasné  a  mohu  tedy  v  tabulce  4.6 uvést  zjištěné  optimální  parametry 
multigridového řešiče. Cílem této podkapitoly je podělit se o své zkušenosti a uvést 
hodnoty parametrů, jaké jsem použil při všech dalších výpočtech. Testy i všechny 
výpočty byly prováděny s mřížkou o velikosti 81 × 81 × 121 bodů.

Parametr Hodnota
počet úrovní 3
počet vyhlazování 4
max. reziduum 10–7

Tabulka 4.6: Hodnoty parametrů 
multigridového řešiče použité v dalších 

výpočtech.

4.3.2. Profilování kódu
Program  byl  profilován  ještě  před  paralelizací  s  cílem  určit,  co  je  třeba 

přednostně paralelizovat. Výsledky shrnuje tabulka 4.7. Protože k řešení Poissonovy 
rovnice se používá knihovna PoisSolver,  je případná paralelizace řešiče prakticky 

8) Přesněji: Tabulka výsledků by vyžadovala delší komentář, než je délka celé této podkapitoly.
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mimo  dosah  autora  práce.  Proto  byly  nakonec  paralelizovány dynamika  částic  a 
výpočet nábojové hustoty. Test byl prováděn přibližně s 6·106 částic.

4.3.3. Efektivita paralelizace
Test byl prováděn se stále stejnými parametry (viz rozlišení mřížky a počet 

částic  výše)  a  výsledky  jsou  na  obrázku  4.9.  Použitý  počítač  má  šestijádrový 
procesor s funkcí Hyperthreading, což znamená, že každé jádro může do jisté míry 
současně vykonávat dvě vlákna. Proto je maximální smysluplný počet vláken 12.

Vidíme, že program běží nejrychleji se dvěma vlákny a pak už rychlost zase 
klesá,  takže  provedená  paralelizace  není  příliš  efektivní.  Je  to  způsobeno 
pravděpodobně spojením dvou vlivů. Za prvé, větvení výpočtu do vláken s sebou 
nese jisté časové náklady, a za druhé, data jsou vláknům přidělována staticky (tj. 
předem)  a  nikoliv  dynamicky,  takže  pokud  neběží  všechna  vlákna  stejně  rychle, 
paralelizace se plně nevyužije a zřejmě ani nevyváží náklady na vytvoření mnoha 
vláken. Je to jistě námět pro případná budoucí vylepšení.  I  tak jsme však získali 
urychlení programu o 50 % (při přechodu z jednoho vlákna na dvě).

4.3.4. Ověření škálování
V  kapitole  3.2.1 bylo  popsáno  škálování  nábojové  hustoty  neboli  metoda 

makročástic. Je určitě vhodné ověřit, zda je tato metoda fyzikálně správná, a proto 
byly provedeny dva výpočty se stejnými parametry až na počet částic, který se liší o 
řád. Parametry byly stejné nebo podobné jako v následující podkapitole, kde budou 
podrobně popsány. Zde uvedeme pouze výsledky srovnání. Nominální počty částic 
jsou 2·107 resp 2·106, ale protože značnou část pracovní oblasti zabírá sonda (viz 
další podkapitolu), skutečný počet částic je asi poloviční.
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Část programu Podíl výpočetního času
urychlení a pohyb částic 54,9 %
výpočet nábojové hustoty 15,9 %
řešení Poissonovy rovnice 28,2 %
ostatní 1,0 %

Tabulka 4.7: Profil neparalelizovaného 3D modelu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

10
20
30
40
50
60
70
80

Počet vláken

P
oč

et
 k

ro
ků

 z
a 

m
in

ut
u

Obrázek 4.9: Efektivita paralelizace.



Výsledky všeho druhu jsou na obrázcích 4.10 až 4.13. Je vidět, že při nižším 
počtu částic se pouze zvýšily fluktuace, ale velikost i tvar průběhu veličin zůstaly 
přibližně zachovány. V tomto smyslu tedy model funguje správně a můžeme konečně 
přejít k hlavním 3D výpočtům.

56

107 částic

0 1,108 2,108 3,108 4,108 5,108

0,0005

0,0000

0,0005

0,0010

t e s

i

Am

106 částic

0 1,108 2,108 3,108 4,108 5,108

0,0005

0,0000

0,0005

0,0010

t e s

i

Am

Obrázek 4.10: Kolektorový proud.
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Obrázek 4.11: Elektrický potenciál.
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Obrázek 4.12: Koncentrace elektronů.



4.3.5. Model ion sensitive probe
Je  třeba  hned  na  začátku  přiznat,  že  výpočty,  o  kterých  bude  řeč  v  této 

podkapitole, nejsou originální, ale právě naopak je jejich cílem napodobit výsledky 
M. Komma v článku [6], aby se ověřila celková správnost modelu.
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Obrázek 4.13: Koncentrace iontů.



Budeme tedy modelovat ion sensitive probe (obr. 1.10 na str. 23) a použijeme k 
tomu  číselné  parametry  uvedené  v  tabulce  4.8 a  pracovní  oblast  se  sondou 
znázorněnou na obrázku  4.14. Ve směrech  x a  y se používají periodické okrajové 
podmínky pro elektrický potenciál (nikoliv pro částice). Izolant na povrchu sondy je 
modelován jako vodič na předpokládané hodnotě plovoucího potenciálu. To, že je 
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Parametr Hodnota
plyn deuterium (Z = 1, Ar = 2,0141)
vnější magnetické pole 1 T
sklon magnetického pole 10 °
vnější elektrické pole 0 V/m
poloměr kolektoru 0,5 mm
vnitřní poloměr trubice 1 mm
zapuštění kolektoru 1 mm
potenciál „izolantu“ – 150 V
teplota elektronů 5,80·105 K
teplota iontů 8,12·105 K
koncentrace nabitých částic 1·1018 m–3

pracovní oblast 3 mm × 3 mm × 4,5 mm
mřížka 81 × 81 × 121 bodů
nominální počet částic 2 × 5·106

časový krok elektronů 1·10–12 s
časový krok iontů 1·10–11 s, později 1·10–12 s

Tabulka 4.8: Parametry 3D modelu ISP.

Obrázek 4.14: Pracovní oblast, model ISP.



magnetické pole šikmo, není jen pro zpestření, neboť v tokamaku může docházet (a 
také dochází) k turbulencím v plazmatu, které mění směr magnetického pole, takže 
už např. není kolmé na ISP.

Do odevzdání diplomové práce se stihly provést tři výpočty. V prvním případě 
jsou potenciál kolektoru φC a potenciál trubice φT nastaveny shodně na potenciál 0 V 
(tedy potenciál plazmatu), ve druhém výpočtu byly oba nastaveny na 150 V a ve 
třetím  výpočtu  bylo  sice  na  kolektoru  také  150 V,  ale  na  trubici  byl  nastaven 
potenciál – 150 V. Výsledky jsou uvedeny na obrázcích 4.15 až 4.26.

Jak vidíme na obrázcích  4.15,  4.19 a  4.23, po sjednocení časových kroků se 
model z ne zcela jasné příčiny vždy rozkmital. Proto se ostatní obrázky a výpočty 
vztahují k ustálenému stavu při rozdílných časových krocích.

Přesně  v  souladu  s  článkem  [6] bylo  zjištěno,  že  když  má  trubice  stejný 
potenciál jako kolektor, dopadají na kolektor prakticky pouze ionty, takže můžeme 
měřit  iontovou teplotu.  Když  na  trubici  necháme jiný,  v  tomto  případě  plovoucí 
potenciál, dostane se na kolektor mnohem více elektronů než iontů.

V tabulce 4.9 jsou uvedeny zjištěné hodnoty kolektorového proudu pro případ 
φC =  φT. Zatímco transport elektronů popisovaný v článku  [6] napodobil vytvořený 
model velice dobře (viz obr.  4.25), hodnoty kolektorového proudu se výrazně liší. 
Pokud navíc ze získaných dvou bodů voltampérové charakteristiky určíme teplotu 
iontů podle vztahu (1.107) na straně 23, získáme hodnotu 1,9·106 K, což je víc než 
dvojnásobek teploty iontů, kterou jsme zadali jako parametr modelu. Je tedy třeba 
provést další teoretické i praktické zkoumání vytvořeného modelu, aby bylo možné 
identifikovat zdroj odchylek a provést případné úpravy.

61



62

0 1,107 2,107 3,107 4,107 5,107

0,0004

0,0002

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

t e s

i

Am

Obrázek 4.15: Kolektorový proud pro φC = φT = 0 V (modře elektronová složka, 
červeně iontová a černě celkový proud).

     

Obrázek 4.16: Elektrický potenciál pro φC = φT = 0 V.
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Obrázek 4.17: Koncentrace elektronů pro φC = φT = 0 V.

     

Obrázek 4.18: Koncentrace iontů pro φC = φT = 0 V.



64

0 1,107 2,107 3,107 4,107 5,107
0,0002

0,0001

0,0000

0,0001

0,0002

0,0003

t e s

i

Am

Obrázek 4.19: Kolektorový proud pro φC = φT = 150 V (modře elektronová složka, 
červeně iontová a černě celkový proud).

     

Obrázek 4.20: Elektrický potenciál pro φC = φT = 150 V.
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Obrázek 4.21: Koncentrace elektronů pro φC = φT = 150 V.

     

Obrázek 4.22: Koncentrace iontů pro φC = φT = 150 V.
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Obrázek 4.23: Kolektorový proud pro φC = 150 V, φT = – 150 V (modře elektronová 
složka, červeně iontová a černě celkový proud).

     

Obrázek 4.24: Elektrický potenciál pro φC = 150 V, φT = – 150 V.
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Obrázek 4.25:  Koncentrace elektronů pro φC = 150 V, φT = – 150 V.

     

Obrázek 4.26:  Koncentrace iontů pro φC = 150 V, φT = – 150 V.

φC/V IC/mA
0 0,276

150 0,113

Tabulka 4.9: Kolektorový proud.



Závěr
Na podkladě bakalářské práce byl vytvořen nejprve speciální srovnávací model 

pro porovnání některých algoritmů z hlediska přesnosti a rychlosti, přičemž byl také 
navržen  nový  algoritmus  pro  výpočet  elektrostatické  síly  v  modelu.  Na  základě 
tohoto  modelu a  jeho výsledků byl  pak  vytvořen  dvourozměrný částicový model 
interakce  (okrajového)  vysokoteplotního  plazmatu  s  pevnou  látkou  (konkrétně 
sondou). Tento model byl použit  k modelovému zkoumání dynamických procesů, 
zejména vlivu magnetického pole na tyto procesy. Dále, a to především, byl tento 
model aplikován na skutečná data z měření v tokamaku CASTOR a výsledky byly 
porovnány s původními daty.

Na podkladě 2D modelu byl rovněž vytvořen model trojrozměrný s obdobnými 
vlastnostmi. S tímto modelem byla provedena řada testů a úprav zaměřených na jeho 
rychlost  i  správnost.  Základní  funkčnost  modelu  se  jednoznačně  osvědčila,  ale 
objevilo se i několik námětů k dalšímu zkoumání.
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