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Streszczenie 
W pracy przedstawione zostały wyniki szczegółowych eksperymentalnych badań impulsów 
promieniowania rentgenowskiego i wiązek szybkich elektronów emitowanych z wyładowań 
realizowanych w układach typu Plasma-Focus (PF), a w szczególności w układzie PF-1000U  
w Warszawie i układzie PF-360U w Świerku.  
We wprowadzeniu opisano zjawiska występujące w układach PF, przedstawiono zwięzłe 
podsumowanie najważniejszych wyników badań wykonanych w różnych laboratoriach, 
podano uzasadnienie podjętych badań i sformułowano zasadniczą naukową tezę rozprawy, a 
następnie podano krotki opis zaplanowanych pomiarów. 
W drugiej części pracy przedstawiono opis układów eksperymentalnych, na których 
prowadzono zaplanowane badania,  a także krotki opis standardowej aparatury pomiarowej.  
W rozdziale 3 opisana została kolejno aparatura wykorzystana przez autora przy rutynowych 
pomiarach parametrów wyładowań, aparatura do pomiarów twardego promieniowania X i 
szybkich neutronów z reakcji syntezy D-D, a następnie – aparatura zaprojektowana specjalnie 
do badań miękkiego promieniowania X, tj. kamery typu „pinhole” z filmami do pomiarów 
integralnych w czasie oraz kamery wyposażone w detektory półprzewodnikowe typu PIN i 
odpowiednie filtry absorpcyjne, przeznaczone do pomiarów promieniowania w funkcji czasu. 
W następnej kolejności autor opisał aparaturę, którą wykorzystywał do badań impulsowych 
wiązek elektronowych, tj. dwa różne spektrometry magnetyczne wyposażone w filmy do 
pomiarów integralnych, albo detektory w postaci miniaturowych scyntylatorów lub 
miniaturowych detektorów typu Czerenkowa do pomiarów w funkcji czasu. Końcowa część 
tego rozdziału przedstawia krótki opis aparatury do pomiarów uzupełniających, tj. wielo-
kadrowego interferometru laserowego oraz kamer typu „pinhole” z jądrowymi detektorami 
śladowymi (NTDs) i cienkimi filtrami absorpcyjnymi do rejestracji wiązek wysoko-
energetycznych jonów.  
W rozdziale 4 autor przedstawił najpierw wyniki przeprowadzonych przez niego integralnych 
pomiarów promieniowania rentgenowskiego z wyładowań realizowanych w czystym deuterze 
przy statycznym ciśnieniu początkowym i przy dodatkowej iniekcji gazu wzdłuż osi elektrod, 
a następnie z wyładowań w deuterze z domieszkami ciężkich gazów szlachetnych (argon. 
krypton, ksenon). Następnie autor przedstawił wyniki pomiarów emisji promieniowania X w 
funkcji czasu, a potem wyniki integralnych i rozwiniętych w czasie pomiarów impulsowych 
wiązek elektronowych emitowanych przez osiowy kanał w elektrodzie wewnętrznej 
zbadanych układów. 
W rozdziale 5 autor przedstawił zwięzła analizę wyników badań emisji impulsów miękkiego 
promieniowania X oraz emisji impulsowych wiązek szybkich elektronów, w przedziale 
energii od ok. 40 keV do 715 keV (ze względu na uwarunkowania aparaturowe).  

W rozdziel 6 podane zostało bardzo zwięzłe podsumowanie najważniejszych wyników badań 
przeprowadzonych przez autora pracy oraz wniosek, że udowodniona została główna hipoteza 
naukowa, że „Emisja miękkiego promieniowania X z wyładowań typu PF następuje głównie z 
obszarów gorącej plazmy przyjmujących formę włókien (filaments), które na skutek 
niestabilności rozpadają się na mikro-obszary o zwiększonej wydajności emisji 
promieniowania X, tzw. „hot spots”, łatwo obserwowalne w wyładowaniach z domieszką 
cięższych gazów szlachetnych. Emisję szybkich wiązek elektronowych można wytłumaczyć 
akceleracją grup elektronów w różnych mikro-obszarach plazmy, np. mikro-diodach 
plazmowych, które mogą formować się w miejscach przewężeń włókien plazmowo-
prądowych, zwłaszcza w pobliżu „hot spots” i ich najbliższego otoczenia. 
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Abstract 

This paper presents results of the detailed experimental studies of X-ray pulses and fast 
electron beams emitted from discharges performed in the facilities of the Plasma-Focus (PF) 
type, and particularly in a PF-1000U facility in Warsaw and a PF-360U device in Świerk, 
Poland. 

In the introduction there are described physical phenomena occurring in PF facilities, concise 
summary of the most important results of studies performed so far in other laboratories, an 
argumentation for the undertaken studies and the main scientific hypothesis of this paper as 
well as a concise description of the planned measurements. 

The 2nd part of the paper presents descriptions of the experimental facilities which were used 
to perform the planned studies, as well as a concise description of standard measuring tools.  

The 3rd chapter describes the equipment applied by the author for routine measurements of 
discharge parameters, the equipment for measurements of hard X-rays and fast neutrons from 
D_D fusion reactions, and subsequently – the equipment designed especially for investigation 
of soft X-rays, i.e., “pinhole” cameras with films for time-integrated measurements and 
cameras equipped with semiconducting detectors of the PIN type and appropriate absorption 
filters for measurements of X-rays as a function of time. Subsequently, the author describes 
the equipment used for investigation of pulsed electron beams, i.e., two different magnetic 
spectrometers equipped with films for time-integrated measurements and detectors in a form 
of miniature scintillation- or small Cherenkov-type-detectors for time-resolved measurements. 
The last part of this chapter presents a concise description of equipment applied for additional 
measurements, i.e., a multi-frame laser interferometer and “pinhole” cameras with nuclear 
track detectors (NTDs) and thin absorption filters used for recording of high-energy ion 
beams.  
The 4th chapter presents first the results of the performed integral measurements of X-rays 
from discharges realized within pure deuterium at the static initial pressure and at additional 
injection of some gas along the electrode axis, and subsequently – from discharges within 
deuterium with some admixtures of a heavy noble gas (argon, krypton, xenon). Next, the 
author presents the results of his measurements of x-ray emission as a function of time, and 
later – the results of the time-integrated and time-resolved measurements of pulsed electron 
beams emitted from investigated facilities through the axial canal inside the inner electrode.    

The 5th chapter presents a concise analysis of the results of previous research on the emission 
of soft X-ray pulses and that of fast electron beams in the energy range from about 40 keV to 
715 keV (determined by the equipment limitations). 
The 6th chapter presents a concise summary of the most important results of studies performed 
by the author and a conclusion that the main scientific hypothesis has been proved, i.e. “The 
emission of soft X-rays from discharges of the PF-type runs mainly from hot plasma regions 
taking form of thin filaments, which as results of instabilities divide into micro-regions of the 
increased X-ray emissivity, i.e., so-called “hot spots” observed easily for discharges 
performed with an admixture of a heavy noble gas. The emission of fast electron beams can 
be explained by the acceleration of some electron groups in plasma micro-regions, e.g., 
plasma diodes which can be formed in the “neckings” of plasma-current filaments, especially 
near the “hot spots” and their nearest surroundings. 
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1.       Wprowadzenie 
Badania gorącej plazmy gazowej prowadzone są od wielu lat w licznych laboratoriach na 
całym świecie [1-8]. Badania te mają ważny cel poznawczy, tj. określenie właściwości tego 
specyficznego stanu materii, zinterpretowanie obserwowanych zjawisk i zweryfikowanie 
różnych modeli fizycznych stosowanych do opisu plazmy [1-2]. Drugim ważnym celem jest 
wykorzystanie gorącej plazmy do celów technologicznych, a szczególnie opanowanie 
kontrolowanych reakcji syntezy jądrowej do produkcji energii [3].  

Od wielu lat wiadomo, że jądra atomowe lekkich pierwiastków mogą się łączyć (ulegać fuzji), 
wyzwalając ogromne ilości energii. Reakcje syntezy jądrowej (głównie deuteru, trytu i litu) 
wykorzystano już w wybuchach bomb termojądrowych [4], ale prace nad kontrolowaniem 
takich reakcji w celu budowy przydatnego do celów energetycznych reaktora termojądrowego 
trwają od ponad 60 lat. Jak wynika z porównania przekrojów czynnych reakcji syntezy, 
najłatwiej zrealizować takie reakcje w wypadku jąder izotopów wodoru, tj. deuteru i trytu. 
Wysokoenergetyczne deuterony można wytwarzać w akceleratorach cząstek naładowanych i 
bombardować nimi odpowiednie tarcze (zawierające deuter, tryt lub lit), ale sprawność 
energetyczna takiego układu jest zbyt mała. W celu osiągnięcia dodatniego bilansu 
energetycznego, deuter lub mieszaninę deuterowo-trytową należy podgrzać, wytwarzając 
plazmę o bardzo wysokiej temperaturze (T) powyżej tzw. „zapłonu” reakcji syntezy, kiedy 
energia wydzielana z reakcji syntezy przewyższa energię traconą przez gorąca plazmę na 
skutek jej intensywnego promieniowania. Dla reakcji D-T temperatura ta wynosi ok. 45 mln 
K, a dla reakcji D-D ok. 350 mln K. Ponadto, taka gorąca plazma musi mieć odpowiednio 
dużą gęstość (n), a jej czas utrzymywania (te) musi być odpowiednio długi. Tzw. kryterium 
Lawsona określa, że dla reakcji D-T musi być spełniony warunek (nte) > 3 x 1014 cząstek. 
s/cm3, a dla reakcji D-D – warunek (nte) > 1016 cząstek.s/cm3 [1-3]. W literaturze fachowej 
często określa się tzw. „iloczyn potrójny” (triple product), określając wartości iloczynu nteTi, 
gdzie Ti oznacza tzw. temperaturę jonów plazmy.  

Odpowiednio duże wartości iloczynu nteTi można osiągnąć w różny sposób. Dlatego w 
badaniach nad kontrolowaną syntezą jądrową wyróżnia się trzy zasadnicze typy układów 
badawczych: 1. Układy z utrzymaniem magnetycznym (MC - magnetic confinement), w 
których gorąca plazma o koncentracji rzędu 1012-1014 cząstek/cm3 utrzymywana jest 
zewnętrznym i własnym polem magnetycznym przez odpowiednio długi czas (rzędu setek 
sekund, a nawet wielu minut) [5-8]; 2. Układy z utrzymaniem inercyjnym (IC - inertial 
confinement), w których bardzo gęsta plazma o koncentracji rzędu 1022-1024 cząstek/cm3, 
wytwarzana za pomocą bardzo intensywnych wiązek laserowych lub korpuskularnych, 
utrzymywana jest bardzo krótko ze względu na jej inercyjny rozpad [9-10]; 3. Układy typu Z-
pinch [11-13 i określane niekiedy jako dynamiczny Z-pinch układy typu Plasma-Focus (PF) 
[14-16], w których plazma o koncentracji rzędu 1017-1020 cząstek/cm3 wytwarzana jest przez 
silny impuls prądowy (o natężeniu rzędu 106-107 A) realizowany między elektrodami, a 
utrzymywana jest przez silne pole magnetyczne wytwarzane przez przepływ tego impulsu 
prądowego. 

Niniejsza praca doktorska dotyczy tylko 3-ciego kierunku badań termojądrowych, w 
szczególności  - badań gorącej plazmy deuterowej w układach typu PF. 
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1.1. Opis zjawisk występujących w układach Plasma-Focus (PF) 
 

Od samego początku badań podjętych w latach 50-tych ubiegłego wieku wyładowania typu 
PF realizowane były w układach wyposażonych w cylindryczne elektrody metalowe, które 
oddzielone są odpowiednim izolatorem i umieszczano współosiowo wewnątrz komory 
próżniowej wypełnionej gazem roboczym pod niskim ciśnieniem. Prace te stanowiły 
właściwie kontynuację wcześniejszych badań nad wyładowaniami typu Z-pinch w komorach 
cylindrycznych i  badań tzw. dział plazmowych (plasma guns) [17], ale powszechnie przyjęto 
uważać, że pierwsze eksperymenty typu PF zostały przeprowadzone przez N.V. Filippova 
[18] i niezależnie przez J.W. Mathera [19].  Pierwszy z nich badał impulsowe wyładowania w 
deuterze, w układzie elektrod cylindrycznych, których średnica była znacznie większa niż 
długość (D > 3,5 L) i obszar najbardziej gęstej plazmy (ognisko plazmowe) formował się tuż 
przy czołowej powierzchni dużej elektrody wewnętrznej. Drugi z wymienionych autorów 
badał wyładowania w deuterze, stosując dłuższe (L > 2 D) elektrody cylindryczne, z których 
elektroda wewnętrzna nie miała zwykle płyty czołowej. Schemat takiego układu i różne fazy 
wyładowania PF pokazano na Rys. 1.1. 

 

Rys. 1.1. Schemat układu PF typu Mathera i najważniejsze fazy wyładowania. 
Wyładowanie w układach PF jest inicjowane przez przyłożenie między koaksjalne elektrody 
impulsu wysokiego napięcia (zwykle z baterii kondensatorów naładowanej do napięcia od 
kilkunastu do kilkudziesięciu kV). Taki wysokonapięciowy impuls powoduje jonizację gazu 
przy powierzchni izolatora i wymusza przepływ prądu, który tworzy tzw. „warstwę prądową” 
(current sheath). Na skutek oddziaływania prądu przepływającego przez powstałą plazmę i 
azymutalnego pola magnetycznego warstwa prądowa ulega następnie odepchnięciu od 
powierzchni izolatora i akceleracji w kierunku osiowym w obszarze międzyelektrodowym.  

Po dojściu do końca elektrod warstwa prądowa ulega wybrzuszeniu, a jej część podlega 
kompresji w kierunku radialnym, tworząc na osi układu kolumnę gęstej i gorącej plazmy, 
czyli „ognisko plazmowe” (plasma focus). Gorąca plazma emituje cały czas promieniowanie 
elektromagnetyczne w szerokim przedziale długości fal (od mikrofal do promieniowania X). 
Przykładowe ultraszybkie zdjęcia promieniowania widzialnego emitowanego z typowego 
wyładowania PF przedstawiono na Rys. 1.2. 
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Rys. 1.2.  Kilka kadrów fotografii  z czasem ekspozycji ok. 1 ns, które wykonano w czasie 
radialnej kompresji warstwy prądowej, istnienia kolumny gęstej i gorącej plazmy oraz 

rozpadu tej kolumny. 
 
Uformowana na osi układu kolumna gęstej i gorącej plazmy jest niestabilna pod względem 
magnetohydrodynamicznym i po pewnym czasie ulega rozpadowi. W czasie jej istnienia 
rozwijają się w niej różne niestabilności, które powodują tworzenie lokalnych bardzo silnych 
pól elektromagnetycznych. Pola te przyspieszają grupy jonów w jednym kierunku, a grupy 
swobodnych elektronów w kierunku przeciwnym [20].  

W wypadku wyładowań PF w deuterze część przyspieszonych jonów, tj. deuteronów, zderza 
się z innymi deuteronami i ulega reakcjom syntezy jądrowej D-D, emitując produkty tych 
reakcji, tj. cząstki 3He i szybkie (ok. 2,5 MeV) neutrony [21], albo (w drugim kanale reakcji 
D-D) trytony (3T) i szybkie (ok. 3,0 MeV) protony [22]. Przyspieszone deuterony, które nie 
zostaną skonsumowane w reakcjach syntezy lub zahamowane w plazmie, są emitowane w 
postaci wysoko-energetycznych wiązek lub mikro-wiązek deuteronów, głównie wzdłuż osi 
symetrii elektrod [23]. Elektrony przyspieszone w przeciwnym kierunku, tracą energię na 
promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung) w polu jonów lub w zderzeniach z 
powierzchnią anody i emitują impulsy twardego i miękkiego promieniowania  X. Część 
wysoko-energetycznych elektronów może uciekać z układu w postaci mikro-wiązek 
emitowanych poprzez  osiowy otwór w anodzie (jeśli nie jest on zasłonięty) [24].  
 

1.2. Najważniejsze wyniki badań układów PF w różnych laboratoriach 
 
Badania plazmy w układach typu PF, które prowadzone były od przeszło 60 lat w wielu 
laboratoriach na całym świecie, koncentrowały się głównie na pomiarach emisji szybkich 
neutronów, świadczących o ilości zachodzących reakcji syntezy [15, 25-28]. W szczególności 
badane były całkowite wydajności neutronowe Yn (neutron yield), rozkłady kątowe emisji 
tych neutronów oraz przebiegi czasowe impulsów twardego promieniowania X i neutronów w 
zależności od konfiguracji elektrod, początkowych warunków gazowych i energii zasilania. 
W celu optymalizacji wydajności neutronowej wykonano ogromną ilość eksperymentów w 
układach o bardzo różnych rozmiarach i energetyce (od układów o energii zasilania rzędu 
setek J do kilku MJ) [15, 25-28].   

Na podstawie wielu badań stwierdzono, że przebieg głównych faz wyładowania w układach o 
różnych wymiarach elektrod i różnej energii zasilania jest bardzo podobny. Przy ustalonej 
geometrii elektrod bardzo istotny jest dobór właściwego ciśnienia początkowego gazu. 
Optymalne warunki występują gdy ciśnienie początkowe jest dobrane w taki sposób, aby 
warstwa prądowa docierała do końca elektrod w momencie gdy narastający (w przybliżeniu 
sinusoidalnie) prąd wyładowania osiąga maksimum [15, 20]. W takich warunkach następuje 
nagła zmiana indukcyjności obwodu elektrycznego i obserwuje się nagły uskok na przebiegu 
prądu wyładowania (current dip), który towarzyszy kompresji radialnej części warstwy 
prądowej i uformowaniu ogniska plazmowego. Chociaż przebieg głównych faz wyładowania 
jest bardzo podobny, rozmiary elektrod i energia (głównie natężenie prądu) wyładowania 
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wpływają na rozmiary kolumny gęstej i gorącej plazmy (tj. ogniska plazmowego), ale nie 
mają wielkiego wpływu na podstawowe parametry plazmy, tj. jej maksymalną koncentrację i 
temperaturę [15, 25-28]. 

Energia układu zasilania, a właściwie maksymalne natężenie prądu wyładowania ma 
natomiast istotny wpływ na charakterystyki emisyjne układu PF. Pomiary całkowitej 
wydajności neutronowej Yn (wykonane za pomocą zestawu liczników aktywacyjnych) oraz 
pomiary natężenia prądu w ognisku plazmowym Ip (wykonane za pomocą miniaturowych 
sond magnetycznych) wykazały, że obowiązuje prawo skalowania Yn ~ Ip

4 [15, 20, 27]. 
Powyższa zależność sugeruje, że kolumna plazmowa w układach PF spełnia warunek Benneta 
(tj. jej ciśnienie gazo-kinetyczne jest równoważone przez ciśnienie zewnętrznego pola 
magnetycznego), a zatem w plazmie takiej mogą zachodzić reakcje termojądrowe. Inne dane 
eksperymentalne, m.in. odchylenia od ww. prawa skalowania i efekt nasycania emisji 
neutronowej, a także  zmierzone wartości temperatury plazmy i charakterystyki impulsów 
neutronowych (m.in. ich anizotropia przestrzenna i przesunięcia dopplerowskie sygnałów) 
świadczą o tym, że reakcje syntezy jądrowej w ognisku plazmowym nie mają ściśle 
charakteru termojądrowego, a wiele reakcji zachodzi na skutek oddziaływań wiązek szybkich 
deuteronów z tarczą plazmową (mechanizm „beam-target”) [15, 21, 26].     
Należy  w tym miejscu podkreślić, że w badania wyładowań typu PF bardzo duży wkład mieli 
Polacy.  Już w połowie lat 60-tych grupa fizyków podjęła badania gorącej plazmy w IBJ w 
Świerku, zajmując się początkowo iniektorami plazmowymi różnych typów, a od początku lat 
70-tych – również badaniami zjawisk PF [29]. Najpierw zespół ten zbudował i zbadał 2 
nieduże układy PF-20 o energii zasilania do 25 kJ. Jeden z tych układów, a następnie większy 
układ PF-150 kJ przekazano do WAT, gdzie utworzono specjalny zespól do badań 
plazmowych. W następnych latach zaprojektowano większe układy. W Świerku zbudowany 
został  układ PF-360 kJ, a potem zaprojektowano największy układ PF-1000 kJ, który 
ostatecznie zbudowany został w nowym instytucie IFPilM w Warszawie i uruchomiony w 
pełni w 2000 r. przy energii zasilania 1,1 MJ [28, 30] . 
W obu ww. układach PF-360 i PF-1000 badacze ze Świerka, przy współpracy z badaczami z 
IFPiLM, przeprowadzili wiele badań, np. wpływu kształtu i wymiarów elektrod i izolatora na 
wydajność neutronową [31], badań dynamiki wyładowań (metodami ultraszybkiej fotografii i 
interferometrii) [31, 33], pomiarów wydajności i przestrzennego rozkładu emisji szybkich 
neutronów [31, 33], pomiarów emisji promieniowania rentgenowskiego [34], pomiarów 
wiązek jonów i elektronów [34-35], pomiary spektroskopowe [36-37] i wiele innych. Badacze 
ze Świerka prowadzili też badania w układach PF za granicą, m.in. w dużym  układzie 
POSEIDON w Stuttgarcie [26, 38] oraz w małym układzie PACO w Argentynie [39]. Wyniki 
wymienionych badań zostały przedstawione w wielu publikacjach, których spis można 
znaleźć w pracach przeglądowych [12, 40]. Należy podkreślić, ze ww. układy PF-360 i PF-
1000, po wielu różnych modyfikacjach, są wykorzystywane do dzisiaj do bardziej 
zaawansowanych badań fizycznych plazmy, a także do badań aplikacyjnych, np. do badań 
skutków oddziaływania strumieni gorącej plazmy z różnymi materiałami [37]. Badania te 
prowadzone są często z udziałem różnych badaczy zagranicznych [37, 41]. 
W punkcie 1.1 opisane zostały w bardzo prosty sposób podstawowe procesy zachodzące w 
wyładowaniach typu PF. W rzeczywistości procesy te są znacznie bardziej skomplikowane. 
Plazma formowana na początku wyładowania zawiera domieszki z materiałów elektrod i 
izolatora, a przy tym nie tworzy warstwy jednorodnej, ponieważ formują się w niej quasi-
radialne włókna (filaments) prądowo-plazmowe, które nie ulegają anihilacji nawet do końca 
fazy kompresji radialnej i trwania ogniska plazmowego [42]. Różne niestabilności takich 
włókien plazmowych mogą prowadzić do powstawania dużej liczby lokalnych źródeł 
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szybkich jonów i elektronów, a silne pola magnetyczne włókien prądowych mają istotny 
wpływ na trajektorie wszystkich cząstek naładowanych (w tym naładowanych produktów 
reakcji syntezy, tj. szybkich protonów i cząstek  3He) [43-45]. 

Do teoretycznego opisu zachowania plazmy w układach typu PF opracowano i zastosowano 
różne modele fizyczne. Najbardziej popularnym dotychczas jest dwu-płynowy model 
magneto-hydrodynamiczny (MHD), w którym plazma traktowana jest jako przewodząca 
mieszanina jonów i elektronów [1, 46]. Oprócz równań ruchu tych cząstek naładowanych i 
ich zderzeń (neine = nieni) rozpatruje się dodatkowo równania Maxwella i równanie ciągłości 
(typowe dla cieczy). Ze względu na osiową symetrię układów PF ww. układ równań 
rozwiązuje się uwzględniając tylko dwa wymiary (r, z). Przybliżenie to daje dobrą zgodność 
rozkładów gęstości i temperatury plazmy w fazie akceleracji i radialnej kompresji warstwy 
prądowej [46], ale załamuje się przy próbach analizy zjawisk zachodzących wewnątrz 
ogniska plazmowego. Dla lepszego opisu ogniska plazmowego trzeba stosować inne modele 
fizyczne, np. tzw. model kinetyczny, w którym korzysta się z równań określających 
zachowanie funkcji rozkładu (tj. gęstości cząstek w przestrzeni fazowej) z uwzględnieniem 
tzw. całki zderzeń [1, 47]. Takie obliczenia są bardzo żmudne i nie zawsze dają wyniki 
zgodne z obserwacjami eksperymentalnymi. W niektórych przypadkach, np. rozważając ruch 
wysokoenergetycznych jonów w obszarze kolumny plazmowej można stosować znacznie 
prostsze przybliżenie, np. wykorzystać model zachowania jednej cząstki (single-particle 
model), ale należy przy tym uwzględnić mikrostrukturę kolumny plazmy, tj. wpływ pól 
magnetycznych związanych z występowaniem ww. włókien plazmowych [43-45].   
 

1.3. Uzasadnienie potrzeby dalszych badań zjawisk PF 
 
Mimo wieloletnich eksperymentalnych i teoretycznych badań wyładowań typu PF istnieje 
wiele nie wyjaśnionych dotychczas problemów. Dopasowanie elektryczne obwodu zasilania 
nie gwarantuje optymalnego działania układu PF. Bardzo istotne są początkowe warunki 
gazowe w obszarze elektrod. Prawo skalowania emisji neutronów jest zachowane tylko w 
przybliżeniu, a przy zwiększaniu energii (prądu) zasilania obserwuje się efekt nasycania (a 
nawet spadku) całkowitej wydajności neutronowej. Wyładowania typu PF są powtarzalne w 
skali makroskopowej, ale nie ma powtarzalności w skali mikroskopowej (zarówno emisji 
promieniowania elektromagnetycznego jak i korpuskularnego). W czasie eksperymentów 
realizowanych w określonym układzie PF, przy zachowaniu takich samych warunków 
eksperymentalnych, po „dobrym” wyładowaniu (o stosunkowo wysokiej wydajności 
neutronowej) obserwuje się zwykle wyładowanie „słabsze” (o znacznie niższej wydajności 
neutronowej). Eksperymentalnie stwierdzono, ze pewne zmiany konstrukcyjne, np. zamiana 
materiału izolatora (ze szkła na odpowiednią ceramikę) wpływa korzystnie na działanie 
układu i pozwala przesunąć w górę poziom nasycenia emisji neutronowej. Istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że istotna role odgrywa mikrostruktura warstwy prądowej i 
kolumny „pinch’u” (tj. ogniska plazmowego). 
Wobec powyższego istnieje uzasadniona potrzeba dalszych badań nad optymalizacją działania 
istniejących układów typu PF i sprawdzenia zakresu możliwej ekstrapolacji znanych praw 
skalowania, zwłaszcza emisji szybkich neutronów i protonów z reakcji syntezy D-D oraz D-T.   

Wobec licznych dowodów, że zmiany konfiguracji elektrod i początkowych warunków 
gazowych wpływają bardzo silnie na charakterystyki emisji promieniowania 
elektromagnetycznego (np. impulsów promieniowania X), a także impulsowych wiązek 
szybkich elektronów i jonów oraz  produktów reakcji syntezy rentgenowskiego, wynika 
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potrzeba badań charakterystyk każdego nowego lub zmodernizowanego układu typu PF.  

Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach w czasie badań różnych układów typu PF (m.in. 
układów PF-1000 i PF-360) zastosowano domieszkowanie deuteru cięższymi gazami oraz 
impulsowe napuszczanie pewnej ilości gazu (deuteru lub gazu cięższego) wzdłuż osi elektrod  
[45, 48], uzasadnione było podjęcie bardziej szczegółowych badań charakterystyk emisyjnych 
tych układów.  

1.4. Sformułowanie głównej tezy naukowej rozprawy 
 

Biorąc pod uwagę, że badania emisji neutronów oraz emisji wysokoenergetycznych wiązek 
jonowych w zmodernizowanych układach PF-360U i PF-1000U były wykonane w ramach 
wcześniejszych prac [45, 48], autor tej rozprawy zainteresował się szczególnie emisją 
impulsów promieniowania X i związaną z nią emisją impulsowych wiązek szybkich 
elektronów. 
Na podstawie analizy wyników eksperymentalnych z wielu układów badawczych (m.in. ww. 
układów PF-360U i PF-1000U) autor sformułował następującą hipotezę naukową:  
„Emisja miękkiego promieniowania X z wyładowań typu PF następuje głównie z obszarów 
gorącej plazmy przyjmujących formę włókien (filaments), które na skutek niestabilności 
rozpadają się na mikro-obszary o zwiększonej wydajności emisji promieniowania X, tzw. 
„hot spots”, łatwo obserwowalne w wyładowaniach z domieszką cięższych gazów 
szlachetnych. Emisję szybkich wiązek elektronowych można wytłumaczyć akceleracją grup 
elektronów w różnych mikro-obszarach plazmy, np. mikro-diodach plazmowych, które 
mogą formować się w miejscach przewężeń włókien plazmowo-prądowych, zwłaszcza w 
pobliżu „hot spots” i ich najbliższego otoczenia.    

1.5. Opis zaplanowanych badań eksperymentalnych 
 

W celu udowodnienia ww. tezy naukowej autor zaplanował szczegółowe badania 
mikrostruktury wyładowań w układach PF-360U i PF-1000U zwłaszcza w fazach radialnej 
kompresji warstwy prądowej i formowania oraz rozpadu kolumny gęstej i gorącej plazmy 
(ogniska plazmowego). Do badań tych zaplanowano w pierwszej kolejności wykorzystanie 
kamer rentgenowskich typu „pinhole” z różnymi filtrami absorpcyjnymi i filmami 
rentgenowskimi (umożliwiających uzyskanie zdjęć integralnych). Następnie zaplanowano 
wykonanie pomiarów promieniowania X za pomocą detektorów półprzewodnikowych  
umożliwiających wykonanie pomiarów impulsów tego promieniowania w funkcji czasu.  

Ponadto, autor zaplanował integralne i rozwinięte w czasie pomiary impulsowych wiązek 
elektronowych emitowanych w kierunku przeciwnym do ruchu warstwy prądowej, tj. przez 
centralny otwór w elektrodzie wewnętrznej (anodzie) w kierunku do kolektora prądowego,  
Oprócz ww. metod pomiarowych autor zaplanował także wykorzystanie rutynowych 
pomiarów przebiegów prądowych i sygnałów z sond neutronowych oraz wybranych wyników 
z pomiarów wykonywanych przy wykorzystaniu wielo-kadrowego interferometru 
laserowego. Dodatkowo, autor zamierzał przeprowadzić także uzupełniające pomiary 
impulsowych wiązek wysoko-energetycznych jonów (deuteronów) emitowanych wzdłuż osi 
symetrii elektrod w układzie PF-360U, ponieważ dane dot. zachowania jonów w układzie PF-
1000U zostały przedstawione w pracy [45] . 
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2. Opis układów eksperymentalnych wykorzystywanych do 
realizacji pracy 

 

Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszej rozprawie, prowadzone były na dwóch 
układach eksperymentalnych: PF-360U w NCBJ w Świerku oraz PF-1000U w IFPiLM w 
Warszawie (w ramach oficjalnej umowy o współpracy naukowej między NCBJ i IFPiLM). 
Opisy obu układów eksperymentalnych są przedstawione w kolejnych punktach. 

2.1. Układ PF-360U (po modernizacji) 
 
Układ PF-360 (o energii nominalnej 360 kJ) został zaprojektowany i zbudowany w IBJ 
(obecnie NCBJ) w Świerku w końcu lat 70-tych jako prototyp ¼ wielkiego układu 
eksperymentalnego PF-1000 (o energii nominalnej 1000 kJ), który był projektowany w IBJ na 
zamówienie laboratorium plazmowego WAT w Warszawie. Układ PF-360 był 
wykorzystywany przez wiele lat zarówno do technicznych badań podzespołów 
wysokonapięciowego generatora udarów prądowych, jak i do badań podstawowych w 
dziedzinie fizyki plazmy [6, 31, 50]. W ostatnich latach, dzięki grantowi z NCBiR 
przeprowadzono modyfikację omawianego układu i otrzymał on nazwę PF-360U [51]. 
Układ PF-360 został wyposażony w dużą próżniową komorę eksperymentalną o przekroju 8-
kątnym, wpisanym w okrąg o średnicy ok. 60 cm, oraz długości ok. 100 cm. Komora, którą 
wykonano ze stali nierdzewnej i wyposażono w kilkanaście kanałów diagnostycznych, jest 
przyłączona jednym z końców do kolektora prądowego i zespołu elektrod, a od dołu – do 
układu pomp próżniowych. Widok ogólny komory pokazano na Rys. 2.1.  

 
Rys. 2.1. Fotografia komory i kolektora prądowego układu PF-360U. 

2.1.1. Podstawowe parametry układu  
 
Układ PF-360U został wyposażony w dwie koaksjalne elektrody o geometrii typu Mathera. 
Elektroda zewnętrzna, którą wykonano z grubościennej rury miedzianej o średnicy 
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zewnętrznej 170 mm, średnicy wewnętrznej 40 mm i długości 300 mm, została połączona 
elektrycznie z korpusem kolektora prądowego i ściankami komory eksperymentalnej. Spełnia 
ona zwykle rolę katody. Natomiast elektroda wewnętrzna (spełniająca zwykle rolę anody) 
została wykonana z grubościennej rury miedzianej o średnicy zewnętrznej 120 mm i długości 
300 mm, której jeden koniec połączono galwanicznie z wewnętrzną płytą kolektora 
prądowego, ale oddzielono od elektrody zewnętrznej za pośrednictwem płyty z materiału 
izolacyjnego i rurowego izolatora wykonanego z ceramiki alundowej. Izolator ten obejmuje 
ściśle początek elektrody na długości ok. 80 mm [52]. 
 
Przed przystąpieniem do eksperymentów plazmowych komora układu PF-360U jest 
odpompowywana próżniowo za pomocą zestawu wstępnej pompy rotacyjnej i pompy 
turbomolekularnej, zwykle od ciśnienia rzędu 10-5 hPa.  Następnie, komora jest wypełniana 
gazem roboczym poprzez odpowiedni zawór próżniowy do ciśnienia roboczego rzędu kilku 
hPa. Do eksperymentów termojądrowych napuszcza się zwykle czysty deuter, ale w 
niektórych wypadkach dodaje się domieszki, zwykle z lekkich gazów szlachetnych tj. helu i 
neonu. Czasami stosowane są również domieszki z cięższych gazów szlachetnych tj. argonu, 
kryptonu lub ksenonu. Precyzyjny zawór iglicowy umożliwia domieszkowanie gazu 
roboczego (deuteru) wybranym gazem dodatkowym z dokładnością do 0,05 hPa. 
 
Po napełnieniu komory eksperymentalnej gazem do wybranego ciśnienia roboczego, do 
elektrod układu PF-360U (za pośrednictwem zespołu wysoko-napięciowych kabli i kolektora) 
przykładany jest wysokie napięcie z impulsowego generatora udarowego, które rozpoczyna 
wyładowanie. Generator udarowy układu PF-360U składa się z 4 zespołów, z których każdy 
zawiera 24 wysoko-napięciowe kondensatory typu IK-50 o pojemności średnio 2,917 µF 
każdy, co daje całkowitą pojemność układu 280 µF. Oznacza to, że energia nominalna, która 
może być zgromadzona w całej baterii kondensatorów dla napięcia 40 kV, wynosi ok. 224 kJ. 
Każdy kondensator wyposażony jest w sterowany iskiernik załączający, który łączy go z 
metalowymi płytami zbiorczymi sekcji. Z kolei każda sekcja generatora ma dodatkowy tzw. 
iskiernik główny, który umożliwia jej elektryczne połączenie z płytami kolektora prądowego 
układu PF-360U za pośrednictwem zespołu 16 kabli wysoko-napięciowych. Wszystkie 
iskierniki są inicjowane jednocześnie (w rzeczywistości z bardzo małym rozrzutem 
czasowym – ok. 10 ns), co umożliwia dostarczenie do kolektora i elektrod układu impulsu 
wysoko-napięciowego impulsu, który inicjuje rozwój wyładowania w obszarze między 
elektrodami. System ładowania kondensatorów i sterowania iskierników został niedawno 
zmodernizowany. Układy sterujące generatorem znajdują się w oddzielnym pomieszczeniu 
(sterowni), a czuła aparatura pomiarowa umieszczona jest w izolowanej klatce Faradaya.  
 
W czasie eksperymentów opisywanych w tej pracy bateria kondensatorów była zwykle 
ładowana do napięcia U0 = 30 kV, co odpowiadało energii zasilania rzędu 126 kJ 
(okazjonalnie 118 kJ przy wyłączeniu części kondensatorów), ale część pomiarów wykonano 
także przy niższych napięciach ładowania. Dzięki wspomnianej wyżej modernizacji układ PF-
360U był bardziej niezawodny i pracował powtarzalnie. Typowe parametry wyładowań 
zrealizowanych w układzie PF-360U były następujące:  

• Napięcie ładowania baterii kondensatorów: 30 kV; 
• Energia wyładowania: 126 kJ; 
• Początkowe ciśnienie gazu roboczego: 6-7 hPa; 
• Maksymalne natężenie prądu wyładowania: 1,5 MA; 
• Długość kolumny „pinchu”: 3-6 cm; 
• Średnica kolumny „pinchu”: 0,5 -1,0 cm; 
• Emisja neutronów (z wyładowań z czystym deuterem): 108-1011 n/wyładowanie; 
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• Czas od chwili rozpoczęcia wyładowania (w czystym deuterze) do momentu 
wystąpienia maksymalnej kompresji kolumny plazmowej:  4,2 - 5 µs. 

 
Jak wspomniano wyżej, główna komora eksperymentalna układu PF-360U była wyposażona 
w kilka okien (kanałów) diagnostycznych:  

• 3 okna zorientowane prostopadle do osi układu, których osie leżały w płaszczyźnie 
końców elektrod - wykorzystywano do obserwacji wyładowań z boku. 

• 2 kanały umieszczone pod kątem 75o od osi elektrod - wykorzystywane głównie przy 
pomiarach promieniowania rentgenowskiego. 

• 1 kanał usytuowany w środku czołowej pokrywy (tzw. flanszy) komory, 
wykorzystywano do pomiarów szybkich wiązek jonów, emitowanych wzdłuż i pod 
małymi kątami do osi elektrod.  

• 1 kanał usytuowany za kolektorem (w środku tylnej płyty układu), wykorzystywano 
do pomiarów szybkich wiązek elektronowych, emitowanych głównie poprzez osiowy 
kanał wewnątrz anody. 

 
2.1.2. Standardowa aparatura pomiarowa w układzie PF-360U 
 
Układ PF-360U wyposażony był w następującą aparaturą pomiarową: 

• Dzielnik wysokiego napięcia do pomiarów wartości U0  
• Pas Rogowskiego do pomiaru całkowitego natężenia prądu. 
• Dwa standardowe liczniki aktywacyjne z folią srebrną do pomiaru całkowitej ilości 

szybkich neutronów (emitowanych  z reakcji D-D w plazmie). 
• Dwie sondy scyntylacyjne do pomiarów impulsów twardego promieniowania 

rentgenowskiego i impulsów neutronowych. 
• Kamerę rentgenowską typu „pinhole” z filtrem absorpcyjnym i filmem rentgenowskim 

do rejestracji integralnych obrazów wyładowań.  
• Dwa różne magnetyczne spektrometry elektronów, stosowane zamiennie do analizy 

emitowanych wiązek elektronowych. 
• Aparatura do dodatkowych pomiarów diagnostycznych, która byla stosowana 

opcjonalnie (w zależności od prowadzonych eksperymentów), a w szczególności: 
-  Jonowe kamery typu „pinhole” wyposażone w cienkie filtry aluminiowe oraz 
    jądrowe detektory śladowe. 
- Miniaturowy spektrometr Thomsona stosowany do pomiarów szybkich jonów 

(głównie protonów i deuteronów). 
- Uchwyt do mocowania tarczy stałych, a zwłaszcza monokryształów krzemu, który 

stosowano w celu wizualizacji efektów oddziaływania wiązek szybkich elektronów.   
 

Najważniejsza aparatura diagnostyczna zostanie opisana bardziej szczegółowo w dalszej 
części pracy (w punkcie 6).  
 
2.2. Układ PF-1000U (po modernizacji) 
 
Układ PF-1000U jest zmodernizowana wersją układu PF-1000, który został zaprojektowany 
w Świerku i zbudowany w latach 90-tych w laboratorium WAT (obecnie IFPiLM) w 
Warszawie [16]. Układ ten został uruchomiony w pełni dopiero w roku 2000, kiedy 
zrealizowano pierwsze wyładowania o energii powyżej 1000 kJ i uzyskano ponad 1011 
neutronów/wyładowanie. W następnych latach układ PF-1000 był szczegółowo badany przez 
różne zespoły z udziałem naukowców zagranicznych [53-56] i do dnia dzisiejszego pozostaje 
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największym na Świecie układem PF z elektrodami o geometrii typu Mathera. Po niedawnej 
modernizacji układ ten jest nazywany PF-1000U (lub DPF-1000U) [57]. 
 
Opisywany układ usytuowany jest na 3 piętrach wielkiej hali eksperymentalnej. Dwie 
identyczne części generatora udarów prądowych (o energii nominalnej 1 MJ) usytuowane są 
na parterze i na drugim piętrze hali. Główna komora eksperymentalna (wraz z kolektorem 
prądowym) umieszczona jest na środkowym piętrze, które jest wykorzystywane do 
prowadzenia większości pomiarów. Opisywana komora ta ma kształt walca o średnicy 1,5 m i 
długości 2 m. Widok tej komory przedstawiono na Rys. 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2.2. Fotografia głównej komory eksperymentalnej układu PF-1000U. 
 
2.2.1. Podstawowe parametry układu PF-1000U 
 
Układ PF-1000U wyposażony został w dwie koaksjalne elektrody cylindryczna o geometrii 
typu Mathera. Elektroda zewnętrzna (spełniająca zwykle rolę katody) została zbudowana z 12 
cienkościennych rur (ze stali kwasoodpornej) o średnicy 80 mm i długości 460 mm, które 
rozmieszczono symetrycznie na okręgu o średnicy 400 mm i połączono galwanicznie z 
korpusem kolektora prądowego i ściankami komory eksperymentalnej. Elektroda wewnętrzna 
(spełniająca rolę anody) została wykonana z grubościennej rury miedzianej o średnicy 
zewnętrznej 230 mm i długości 460 mm, a jej początek połączony został z wewnętrzną płytą 
kolektora prądowego, która była izolowana od korpusu gruba warstwą z materiału 
izolacyjnego. Dodatkowo, początek elektrody wewnętrznej był osłonięty cylindrycznym 
izolatorem alundowym o długości 113 mm. Swobodny koniec elektrody wewnętrznej był 
zamknięte płytą miedzianą z centralnym otworem o średnicy 50 mm. W poprzednich 
eksperymentach otwór ten był zamknięty specjalną wkładką ze stopu wolframowego. W 
czasie niedawnej modernizacji układu PF-1000U w otworze centralnym umieszczono 
impulsowy zawór gazowy, który był wykorzystywany do napuszczania („gas-puffing”) ok. 1 
cm3 wybranego gazu (deuteru, helu, neonu itd.) pod ciśnieniem ok. 0,15 MPa [58]. 
 
Widok końców zewnętrznej elektrody (tj. katody zbudowanej z rur) i elektrody wewnętrznej 
(tj. anody) przedstawiono na Rys. 2.3. 
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Rys. 2.3. Widok koncentrycznych elektrod układu PF-1000. Na czole elektrody wewnętrznej i 
końcach elektrody zewnętrznej widoczne są ślady erozji spowodowanej działaniem bardzo 

silnych prądów. 
 
Przed przystąpieniem do eksperymentów plazmowych komora układu PF-1000U była 
odpompowywana próżniowo za pomocą zestawu wstępnej pompy rotacyjnej i dużej pompy 
dyfuzyjnej lub pompy turbomolekularnej, zwykle od ciśnienia rzędu 10-6 hPa.  Następnie, 
komora była wypełniana gazem roboczym przez odpowiedni zawór redukcyjny do ciśnienia 
roboczego wynoszącego najczęściej 0,6-1,8 hPa. Do eksperymentów termojądrowych 
napuszczano czysty deuter, ale w niektórych wypadkach dodawano domieszki z lekkich 
gazów szlachetnych, jak helu lub neon. W czasie eksperymentów z dodatkowym impulsowym 
napuszczaniem gazu stosowano iniekcję deuteru, helu, lub neonu.  
 
Po napełnieniu głównej komory eksperymentalnej gazem do wybranego ciśnienia roboczego, 
do kolektora prądowego i elektrod układu PF-1000U przykładany było wysokie napięcie z 
impulsowego generatora udarowego o całkowitej pojemności 1,19 mF i napięciu ładowania 
poniżej 30 kV. W czasie eksperymentów opisywanych w tej pracy stosowano często niższe 
napięcie ładowania.  
 
Typowe parametry wyładowań realizowanych w układzie PF-1000U były następujące:  

• Napięcie ładowania baterii kondensatorów: 23 kV; 
• Energia wyładowania: 352 kJ; 
• Początkowe ciśnienie gazu roboczego: 0,6-2 hPa; 
• Maksymalne natężenie prądu wyładowania: ok. 1,8 MA; 
• Długość kolumny „pinchu”: 9-12 cm; 
• Średnica kolumny „pinchu”: 0,5-1,5 cm; 
• Emisja neutronów (z wyładowań z czystym deuterem): 109-1012 n/wyładowanie; 
• Czas od chwili rozpoczęcia wyładowania (w czystym deuterze) do momentu 

wystąpienia maksymalnej kompresji kolumny plazmowej: 5,0-6,0 µs. 
 
Po modernizacji układ PF-1000U był eksploatowany nie tylko przy statycznym ciśnieniu gazu 
roboczego, ale przy impulsowym napuszczaniu gazu za pomocą opisanego wyżej 
impulsowego zaworu poosiowego. W różnych eksperymentach stosowano deuter, hel, neon 
oraz argon. 
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2.2.2. Standardowa aparatura pomiarowa w układzie PF-1000U 
 
Układ PF-1000U wyposażony był w następującą aparaturą pomiarową: 

• Dzielniki wysokiego napięcia do pomiarów wartości U0  
• Pas Rogowskiego do pomiaru pochodnej i całkowitego natężenia prądu wyładowania. 
• Cztery standardowe liczniki aktywacyjne z folią srebrną do pomiaru całkowitej ilości 

szybkich neutronów (emitowanych  z reakcji D-D w plazmie). 
• Trzy sondy scyntylacyjne do pomiarów impulsów twardego promieniowania X oraz 

impulsów neutronowych w różnych odległościach od układu. 
• Szesnasto-kadrowy interferometr laserowy do rejestracji obrazów interferencyjnych, 

na których podstawie można było określić rozkład koncentracji elektronowej w 
plazmie. 

• Dwie kamery rentgenowskie typu „pinhole” z filtrami absorpcyjnymi i filmami 
rentgenowskimi do rejestracji integralnych obrazów promieniowania X. 

• Dwie różne cztero-kadrowe kamery rentgenowskie z detektorami typu MCP do 
przestrzennych i czasowych pomiarów emisji promieniowania X. 

• Kamera typu „pinhole” wyposażona w 4 diafragmy i 4 oddzielne detektory typu „PIN-
diode” do rejestracji impulsów miękkiego promieniowania X.  

 
Najważniejsza aparatura diagnostyczna, którą wykorzystano do omawianych badań w 
układzie PF-1000U, zostanie opisana bardziej szczegółowo w dalszej części tej pracy.  



 23 

 

3. Opis stosowanej aparatury pomiarowej 
 

Jak wspomniano wyżej do badań silnoprądowych wyładowań w układach typu PF stosowana 
jest bardzo różnorodna aparatura pomiarowa, która obejmuje urządzenia do rutynowych 
pomiarów elektrycznych parametrów tych wyładowań (tj. amplitudy napięcia 
międzyelektrodowego i natężenia całkowitego prądu wyładowania), a także do pomiarów 
podstawowych parametrów wytwarzanej plazmy (tj. jej koncentracji i temperatury). Ważna 
grupę aparatury pomiarowej stanowią urządzenia do rejestracji promieniowania 
elektromagnetycznego i korpuskularnego emitowanego z wytwarzanej plazmy. Najważniejsze 
metody i urządzenia diagnostyczne będą opisane kolejno w dalszej części tego rozdziału.   

3.1. Wyposażenie do rutynowych pomiarów parametrów wyładowań PF 
 
Do pomiarów zmian napięcia między elektrodami układu PF stosuje się specjalne dzielniki 
wysokonapięciowe i sprzężone z nimi szybkie oscylografy pamięciowe, które umożliwiają 
rejestracje zmian napięcia między elektrodami układu w czasie całego wyładowania. Bardzo 
ważne są również pomiary natężenia prądu dostarczanego z baterii kondensatorów do 
kolektora i elektrod układu, a w szczególności pomiary pochodnej natężenia tego prądu w 
funkcji czasu. Do tego celu wykorzystuje się zwykle tzw. pas Rogowskiego.    

3.1.1. Pas Rogowskiego 
 

Zasada działania pasa Rogowskiego jest bardzo prosta [59]. Budowę takiego urządzenia 
pomiarowego przedstawiono na Rys. 3.1. 

 

Rys.3.1. Schemat budowy pasa Rogowskiego. 
 

Wokół przewodu doprowadzającego mierzony prąd umieszcza się uzwojenie nawinięte na 
pierścień, w którym toroidalne pole magnetyczne (towarzyszące przepływowi mierzonego 
prądu) indukuje odpowiedni sygnał napięciowy. Relację między napięciem V(t) na końcach 
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uzwojenia, a pochodną mierzonego prądu dI/dt, opisuje równanie  

                                                                
V =

− ANµ0
l

dI
dt , 

gdzie: A oznacza powierzchnię przekroju poprzecznego toroidalnego uzwojenia pasa, N – 
liczbę zwojów cewki, l – długość obwodu pasa, µ - przenikalność dielektryczną próżni. 

W praktyce uzwojenie pasa Rogowskiego umieszcza się wewnątrz kolektora, który obejmuje 
zespół przewodów doprowadzających prąd do elektrod układu PF. Ważne jest oczywiście 
zapewnienie odpowiedniej izolacji elektrycznej obwodu pomiarowego. 

Elektroniczne scałkowanie sygnału napięciowego i zastosowanie szybkiego oscylografu 
pamięciowego umożliwia rejestrację całego przebiegu prądu w czasie wyładowania. Przykład 
zarejestrowanych zmian całkowitego prądu wyładowania oraz zmian pochodnej tego prądu 
przedstawiono na Rys. 632.  

                  
Rys.3.2. Przebieg prądu i jego pochodnej w czasie wyładowania w układzie PF-1000U. 

Silne załamanie (tzw. osobliwość) na przebiegu prądu wyładowania odpowiada chwili, kiedy 
warstwa prądowa dociera do końca elektrod i ulega radialnej kompresji. Towarzyszący temu 
pik na przebiegu pochodnej prądu wyładowania pozwala określić fazę maksymalnej 
kompresji plazmy. 

3.2. Aparatura do pomiarów twardego promieniowania X i neutronów 
 
Do pomiarów impulsów twardego promieniowania rentgenowskiego i wiązek neutronów, 
które są emitowane w trakcie wyładowań w układach PF-360U i PF-1000U stosowane są 
szybkie sondy scyntylacyjne. Sondy te zawierają scyntylatory plastikowe typu N102A i 
fotopowielacze typu Photonis XP2020 lub ich odpowiedniki produkcji Hamamatsu (osłonięte 
odpowiednimi ekranami magnetycznymi i metalową obudową) [60]. Czoło każdej sondy 
skierowane jest w stronę układu, aby jej oś przechodziła przez obszar badanej plazmy. 
Przykład rozmieszczenia takich sond przy układzie PF-360U przedstawiono na Rys. 3.3. 
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Rys. 3.3. Położenie sond scyntylacyjnych wokół komory układu PF-360U. 

Należy dodać, że omawiane sondy umieszcza się zwykle wewnątrz grubych cylindrycznych 
osłon z parafiny i kadmu, aby wyeliminować wpływ neutronów pochodzących z rozproszeń. 
Ekranowane kable zasilające połączone są odpowiednio z wysokonapięciowym zasilaczami, a 
ekranowane kable sygnałowe - z szybkim wielostrumieniowym oscylografem pamięciowym. 
Zasilacze i oscylograf umieszcza się wewnątrz izolowanej klatki Faradaya, która umożliwia 
wyeliminowanie silnych zakłóceń elektromagnetycznych. Typowy przebieg sygnału twardego 
promieniowania rentgenowskiego i szybkich neutronów emitowanych podczas wyładowania 
w układzie PF-360U przedstawiono na Rys. 3.4. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 3.4. Przykład sygnałów zarejestrowanych za pomocą sondy scyntylacyjnej. 
Przy analizie sygnałów zarejestrowanych omawianą sondą scyntylacyjną należy uwzględnić, 
że twarde promieniowanie X jest rejestrowane praktycznie bez opóźnień, natomiast sygnały 
neutronowe są generowane z opóźnieniami, które odpowiadają czasom przelotu neutronów od 
źródła (tj. kolumny plazmowej) do detektorów scyntylacyjnych. Należy także uwzględnić 
czasy opóźnienia kanałów elektronicznych. Analiza zarejestrowanych sygnałów w połączeniu 
z analizą danych z innych układów diagnostycznych pozwala jednak określić, które piki 
odpowiadają impulsom rentgenowskim, a które pochodzą od szybkich neutronów z reakcji 
syntezy jądrowej D-D lub D-T.  

3.3. Aparatura do pomiarów miękkiego promieniowania X 
 

Do badań miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego z gorącej plazmy w 
różnych fazach wyładowań typu PF stosowane są kamery, które umożliwiają pomiary 
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integralne w czasie, a także specjalne kamery elektroniczne, które służą do pomiarów w 
funkcji czasu.  Różne typy kamer rentgenowskich, które stosowane były w eksperymentach 
PF-360U i PF-1000U, są opisane w kolejnych podpunktach. 

3.3.1. Kamery typu „pinhole” z filmami do pomiarów integralnych w czasie  
 
Do integralnych pomiarów miękkiego promieniowania X w eksperymentach PF-360U i PF-
1000U wykorzystano kamery typu „pinhole” („camera obscura”) wyposażone w odpowiednie 
filtry odcinające promieniowanie widzialne i czułe filmy rentgenowskie [61]. Kamera tego 
typu wyposażona jest w układ wejściowy (kanał próżniowy) zawierający cylindryczny 
kolimator ołowiany, diafragmę złożoną z płytki mosiężnej (lub stalowej) z otworem 
wejściowym (pinhole o średnicy od 200 µm do 500 µm), pokrytym światłoszczelnym filtrem 
z cienkiej folii berylowej (o grubości 10 µm), który przepuszcza promieniowanie 
elektromagnetyczne o energii fotonów > 900 eV. Istotne jest przy tym próżnioszczelne 
połączenie całej diafragmy z osłoną za pomocą uszczelki (zwykle typu O-ring), która 
umożliwia próżniowe odizolowanie wnętrza kamery rentgenowskiej od wnętrza komory 
układu PF-360U lub PF-1000U. 
Opisany wyżej układ wejściowy kamery połączony jest próżnioszczelnie z dużą obudową 
metalową, w której umieszcza się czuły film rentgenowski. Dla umożliwienia rejestracji 
większej ilości obrazów rentgenowskich stosuje się duży film (zwykle krążek o średnicy ok. 
20 cm) umocowany od tarczy stalowej, którą można obracać za pomocą odpowiedniego 
pokrętła bez naruszania warunków próżniowych w kamerze. Obudowa kamery wyposażona 
jest także w dodatkowy kanał, który umożliwia odpompowanie gazu z wnętrza kamery. 
Widok opisywanej kamery rentgenowskiej przedstawiono na Rys. 3.5. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 3.5. Fotografia kamery rentgenowskiej z obrotowym filmem i kanałem wejściowym 
połączonym z typowym zaworem próżniowym. 

 
Dla łatwego przyłączania kamery od głównej komory eksperymentalnej badanego układu PF 
stosuje się zwykle próżniowy zawór odcinający i złącza próżniowe typu Leybold. W celu 
umożliwienia rejestracji promieniowania z wybranego obszaru, np. końców elektrod i 
kolumny gęstej plazmy formowanej w czasie wyładowań typu PF, kanał wejściowy kamery 
łączy się z kanałem diagnostycznym komory za pomocą próżnioszczelnego złącza kulistego, 
które umożliwia ustawienie osi obserwacji pod wybranym kątem, jak pokazano na Rys. 3.6. 
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Rys. 3.6. Usytuowanie kamery rentgenowskiej typu „pinhole” na układzie PF-360U:  

(z lewej) komora z przymocowaną kamerą, (z prawej) orientacja osi kamery w stosunku do 
końców elektrod i osi wyładowania. 

 
Obszar, z którego można rejestrować promieniowanie rentgenowskie, określony jest przez 
orientację przestrzenną osi kamery oraz wymiarów zastosowanego kolimatora i otworu 
diafragmy. Natomiast powiększenie rejestrowanego obrazy rentgenowskiego zależy stosunku 
odległości d1 pomiędzy środkiem obserwowanego obszaru i diafragmą wejściową kamery do 
odległości d2 pomiędzy diafragmą i filmem umieszczonym wewnątrz kamery.  

Należy zauważyć, że zastosowany kolimator ołowiany oraz gruba metalowa ścianka obudowy 
kamery eliminują promieniowanie rentgenowskie pochodzące z poza obszaru obserwowanego 
przez kanał kolimatora.  Należy także dodać, że ze względu na stosunkowo dużą odległość d2 
pomiędzy diafragmą i filmem wskazane jest odpompowywanie gazu z objętości kamery (np. 
za pomocą dodatkowej pompy rotacyjnej), aby ograniczyć absorpcję mierzonego 
promieniowania przez gaz wewnątrz kamery. 

Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne kamery umożliwia w warunkach eksperymentalnych 
na układach PF-360U i PF-1000U zarejestrowanie na jednym filmie do 12 kadrów, z których 
każdy może przedstawiać integralny obraz rentgenowski jednego lub większej liczby 
wyładowań [61]. Przykładowe obrazy zarejestrowane taką kamerą pokazano na Rys. 3.7. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rys. 3.7. Część filmu rentgenowskiego, na którym w kamerze typu ‘pinhole” zarejestrowano 

integralne obrazy kilku wyładowań przeprowadzonych w układzie PF-1000U. 
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Jak widać z przedstawionych fotografii rentgenowskich, integralne zdjęcia pozwalają z dobra 
rozdzielczością określić obszar plazmy emitujący miękkie promieniowanie X, a także 
wnioskować o jego strukturze wewnętrznej, która może zawierać tzw. włókna plazmowe i 
mikroobszary o większej intensywności emisji tego promieniowania, tzw. hot spots. Zjawiska 
te będą przedmiotem szczegółowych badań opisanych w dalszej części tej pracy. 

 

3.3.2. Kamery typu „pinhole” z detektorami do pomiarów w funkcji czasu 
 

W celu wykonania pomiarów miękkiego promieniowania X w funkcji czasu, zwłaszcza w 
układzie PF-1000U, wykorzystane zostały specjalne kamery typu „pinhole” wyposażone w 
diafragmę z czterema otworkami (pinholes) i detektor typu MPC (Micro-Channel Plate). 
Zastosowany mikro-kanalikowy powielacz elektronowy był podzielony na 4 oddzielne 
segmenty, które były sterowane elektronicznie i mogły rejestrować obrazy rentgenowskie z 
wybranym czasem ekspozycji z różnymi czasami opóźnienia, tj. w różnych fazach 
wyładowania [62] . 
Pierwsza z opisywanych kamer miała otwory (pinholes) o średnicach 80 µm pokryte filtrami z 
folii polistyrenowej o grubości 5 µm, które przepuszczały promieniowanie o energii fotonów 
w przedziale 150-300 eV oraz powyżej 700 eV. Czas ekspozycji każdego kadru wynosił 2 ns, 
a poszczególne kadry były rejestrowane w odstępach czasowych 10 ns. Przykłady kadrów, 
które zarejestrowano w układzie PF-1000U w czasie wyładowań w deuterze z dużą 
domieszką metanu, zostały przedstawione na Rys. 3.8. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 3.8. Zestawienie obrazów (kadrów) rentgenowskich zarejestrowanych za pomocą kamery 
4-kanałowej kamery z detektorem MPC w czasie różnych faz kilku wyładowań zrealizowanych 

w układzie PF-1000U z domieszkami ciężkiego gazu molekularnego. 
Druga kamera rentgenowska do pomiarów czasowych (oznaczona symbolem SXRFFC), którą 
zaprojektowano i wykonano w polskiej firmie ACS Sp. z o.o. [62] została wyposażona w 
cztery otworki wejściowe (pinholes) o średnicach 97 µm, 103 µm, 106 µm i 135 µm. 
Pierwszy otworek pozostawiono bez filtru absorpcyjnego, podczas gdy drugi - był zakryty 
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filtrem berylowym o grubości 7 µm, trzeci – filtrem z polistyrenu o grubości 5,2 µm, a 
czwarty – filtrem berylowym o grubości 10 µm. W kamerze zastosowano duży detektor typu 
MCP (o średnicy 213 mm), który podzielono na 4 sektory, aby rejestrować obrazy w różnych 
fazach wyładowania. Brak filtru absorpcyjnego w pierwszym kanale pomiarowym umożliwiał 
rejestrację promieniowania o bardzo niskiej energii fotonów (nawet rzędu 100 eV), a 
pozostałe kanały mogły rejestrować promieniowanie o odpowiednio wyższych energiach. 
Opisywana kamera rentgenowska została zainstalowana prostopadle do osi układu PF-1000U 
w taki sposób, aby odległość d1 od osi wyładowania (i obszaru gorącej plazmy) do otworka 
wejściowego wynosiła 1100 mm, a odległość d2 od tego otworka do powierzchni detektora 
wynosiła 250 mm. W ustalonej geometrii pomiaru rejestrowany obraz odwzorowywał obszar 
o średnicy ok. 90 mm, co umożliwiało obserwacje prawie całej kolumny „pinch’u”. Czas 
ekspozycji kadru (tj. segmentu detektora MCP) wynosił 1,7 ns, a odstępy czasowe między 
pozostałymi kadrami można było zmieniać zależnie od potrzeb eksperymentu. W czasie 
wstępnych badań szczególną uwagę poświęcono rejestracji promieniowania o niskiej energii 
fotonów. Przykładowe obrazy promieniowania X, które zarejestrowano w czasie wyładowań 
w układzie PF-1000U zrealizowanych po umieszczeniu cienkiego drucika metalowego na osi 
symetrii elektrod [56], przedstawiono na Rys. 3.9. 

  
 

 
 

 
 

Rys. 3.9. Obrazy miękkiego promieniowania zarejestrowane przez dwa kanały pomiarowe 
kamery SXRFFC w czasie wyładowań w układzie PF-1000U z aluminiowym drutem o 

grubości 80 µm umieszczonym na osi symetrii elektrod. 
Jak widać z porównania obrazów rentgenowskich przedstawionych na Rys. 3.8 i 3.9 obie 
kamery do pomiarów czasowych umożliwiały rejestrację kadrów z bardzo krótkimi czasami 
ekspozycji, które pozwalały obserwować bardzo dynamiczne zmiany mikrostruktury 
wyładowań realizowanych w różnych warunkach eksperymentalnych.  
 

3.3.3. Filtry promieniowania X 
 
Przy integralnych pomiarach promieniowania rentgenowskiego za pomocą kamer typu 
„pinhole” w układach eksperymentalnych PF-360U i PF-1000U bardzo istotne było właściwe 
dobranie filtrów absorpcyjnych, które umieszczano przed diafragmą wejściową, aby 
rejestrować promieniowanie w wybranym przedziale energii fotonów.  W celu rejestracji 
miękkiego promieniowania X przy zastosowaniu kamery z filmem rentgenowskim, której 
objętość była oddzielona od wnętrza głównej komory eksperymentalnej, niezbędne było 
zastosowanie filtrów światłoszczelnych o znanej transmisji i grubości zapewniającej 
próżnioszczelność przy różnicy ciśnień sięgającej 1000 hPa. W tych przypadkach stosowane 
były filtry z folii berylowej o grubości 10 µm lub 25 µm, które spełniały ww. wymagania.  
Przy pomiarach promieniowania X w funkcji czasu, za pomocą kamer wyposażonych w 
detektory typu MCP, nie było konieczne utrzymywanie różnicy ciśnień między wnętrzem 

20 mm 
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głównej komory eksperymentalnej i wnętrzem kamery rentgenowskiej. Dlatego można było 
stosować cieńsze filtry berylowe (o grubości w przedziale 1-10 µm), a także filtry z warstwy 
aluminium o grubości 0.6 µm napylonej na podkład z mylaru o grubości 1,5 µm, albo filtr z 
folii aluminiowej o grubości 2-3,2 µm. Dla określenia przedziału energii rejestrowanego 
promieniowania rentgenowskiego konieczne było dokładne określenie transmisji stosowanych 
filtrów absorpcyjnych. W tym celu wykorzystano dane, które można znaleźć w literaturze 
[3.7]. Wykresy wartości współczynnika transmisji w funkcji energii fotonów dla stosowanych 
filtrów absorpcyjnych zostały przedstawione na Rys. 3.10.  

 
Rys. 3.10.. Charakterystyki transmisji filtrów używanych przy pomiarach promieniowania X w 

czasie eksperymentów na układach PF-360U i PF-1000U. 
 

Przy analizie ilościowej zarejestrowanych obrazów rentgenowskich i ocenie intensywności 
emisji badanego promieniowania X trzeba było oczywiście uwzględnić transmisje 
zastosowanych filtrów absorpcyjnych.  
   

3.3.4. Zestawy detektorów typu „PIN-diode”  
 
Do badań emisji impulsów miękkiego promieniowania X w funkcji czasu, szczególnie w 
układzie PF-1000U, wykorzystywana była również kamera typu „pinhole” wyposażona w 
detektory typu „PIN-diode”. Kamerę tą umocowano do jednego z kanałów diagnostycznych 
na głównej komorze eksperymentalnej badanego układu. Omawiana kamera wyposażona 
została w diafragmę z czterema otworkami (pinholes) o średnicach 100 µm z filtrami 
berylowymi o grubości 10 µm, za którymi w odległości 6,9 mm umieszczone były cztery 
diody krzemowe typu Hamamatsu S9055, każda o powierzchni czynnej rzędu 200 µm2. Przed 
diafragmą od strony plazmy umieszczony był specjalny system kolimatorów, które pozwalały 
ustalić obszary obserwacji poszczególnych detektorów [63]. 
Przy omawianych pomiarach zastosowane detektory mogły obserwować cztery różne obszary 
o średnicach ok. 30 mm, na osi symetrii układu PF-1000U. Ze względu na krótki czas 
odpowiedzi zastosowanych detektorów, który wynosił ok. 400 ps, impulsy promieniowania 
rejestrowane były szybkim oscylografem pamięciowym o paśmie przenoszenia 4 GHz.  
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Schemat ukazujący wybrane pola obserwacji (na osi układu PF-1000U) oraz przykładowe 
sygnały uzyskane z różnych detektorów, przedstawiono na Rys. 3.11.   

 

Rys. 3.11. Pola obserwacji różnych detektorów typu S9055 (z lewej) oraz przykłady sygnałów 
rentgenowskich (z prawej), które zarejestrowano dla 3 różnych wyładowań zrealizowanych w 
układzie PF-1000U. Numery i kolory sygnałów pozwalają zidentyfikować obszar, z którego 

pochodziło zarejestrowane promieniowanie.  

Należy w tym miejscu dodać, że ze względu na nieliniową zależność prądu przepływającego 
przez diodę typu PIN od natężenia promieniowania, które dociera do jej warstwy czynnej, dla 
symetryzacji kanałów pomiarowych konieczny był odpowiedni dobór napięć polaryzacji 
detektorów. Należało przy tym uwzględnić, że napięcie polaryzacji diody typu PIN wpływa 
na kształt rejestrowanego sygnału i czas odpowiedzi diody. Dlatego proces kalibracji polegał 
na porównywaniu sygnałów, które rejestrowały poszczególne detektory przy wykorzystaniu 
pomocniczego źródła promieniowania. Następnie dobierano wartości napięć polaryzacji 
detektorów w taki sposób, aby pola powierzchni pod rejestrowanymi sygnałami 
kalibracyjnymi były prawie równe. Zgodnie z dokumentacją otrzymaną od producenta 
aparatury, opisana wyżej procedura kalibracji została przeprowadzona bardzo starannie 
jeszcze przed rozpoczęciem serii badań na układzie PF-1000U [63]. 

3.4. Aparatura do pomiarów wiązek elektronowych  
 

Do pomiarów wiązek szybkich elektronów, które emitowane są w czasie wyładowań typu PF 
głównie w kierunku anody i mogą uciekać poprzez osiowy kanał w tej elektrodzie, stosowane 
były różne spektrometry magnetyczne [64]. Zależnie od eksperymentu spektrometry te były 
wyposażone w filmy do rejestracji integralnej w czasie, albo detektory umożliwiające 
rejestrację sygnałów elektronowych w funkcji czasu. Oba rodzaje aparatury pomiarowej są 
opisane w następnych podpunktach tej pracy. 

3.4.1. Spektrometry magnetyczne z filmami rentgenowskimi do pomiarów 
integralnych 

Do analizy energetycznej elektronów emitowanych z wyładowań typu PF stosowany był 
najpierw cylindryczny spektrometr magnetyczny, którego schemat przedstawiony został na 
Rys. 3.12. 



 32 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Rys. 3.12. Schemat budowy cylindrycznego spektrometru magnetycznego. Oznaczenia:  
8 - uchwyty do mocowania detektora, 9 – kanał wejściowy oraz kanał do pompowania,  
10 – obudowa spektrometru, 11 – uchwyt magnesów stałych odchylających elektrony,  

12 – pokrywa obudowy. 
 
Spektrometr ten mocowany był na kanale diagnostycznym usytuowanym za kolektorem w 
środku tylnej płyty układu, ponieważ znaczna część szybkich elektronów (emitowanych 
głównie w kierunku anody) może przelatywać przez osiowy kanał w tej elektrodzie [65]. Dla 
wygody spektrometr ten był przyłączany za próżniowym zaworem odcinającym, który 
umożliwiał demontaż urządzenia bez naruszania warunków próżniowych wewnątrz głownej 
komory eksperymentalnej. 
W opisywanym spektrometrze badany strumień elektronów i jonów emitowanych z plazmy 
wprowadzany był przez kolimator wejściowy do obszaru, gdzie dwa miniaturowe magnesy 
trwale wytwarzały pole magnetyczne 60 Gs o kierunku prostopadłym do osi kanału 
wlotowego. Analizowane elektrony odchylane były w tym polu pod kątami 0-620 zależnie od 
ich energii. Natomiast odchylenie znacznie cięższych jonów (głównie deuteronów) było 
pomijalnie małe. Odchylone elektrony padały następnie na powierzchnię detektora, który 
stanowił czuły film rentgenowski owinięty szczelnie cienką (ok. 30 µm) folią aluminiową i 
umieszczony w specjalnych uchwytach na okręgu o promieniu ok. 105 mm za polem 
analizującym. W folii aluminiowej następowała konwersja elektronów na promieniowanie X, 
które rejestrowane było na filmie w postaci smugi o różnym stopniu zaczernienia, jak 
pokazano na Rys. 3.13.  
 

 
 

 
 

Rys. 3.13. Obraz  filmu naświetlonego w cylindrycznych spektrometrze magnetycznym w 
czasie wyładowania typu PF. Na osi energii zaznaczono punkty odpowiadające minimalnej 

(Emin) i maksymalnej (Emax) wartości zmierzonej energii elektronów. Silnie zaczerniony obszar 
(E¥) powstał na skutek działania promieniowania rentgenowskiego z układu, cząstek 

neutralnych oraz wiązek wysokoenergetycznych jonów, których odchylenie  
w słabym polu magnetycznym spektrometru było pomijalnie małe. 
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Na podstawie pomiarów intensywności zaczernienia smugi w przedziale od Emin do Emax (np. 
za pomocą mikrofotometru) można było określić rozkład energetyczny badanych elektronów. 
Należy przy tym zauważyć, że możliwa jest ocena skali energetycznej na podstawie znanych 
parametrów konstrukcyjnych opisywanego spektrometru magnetycznego. Większą 
dokładność określenia energii elektronów można jednak uzyskać po kalibracji spektrometru 
za pomocą wiązki elektronów o znanej energii, np. z akceleratora elektronowego. 
Do energetycznej analizy szybkich elektronów z wyładowań typu PF stosowany był także 
inny spektrometr, w którym badana wiązka była odchylana w znanym polu magnetycznym o 
1800. Spektrometr ten miał kształt małego prostopadłościanu, którego przednia ścianka 
(płaszczyzna wlotowa) miała mały otwór wlotowy, a za nim umieszczone były 2 duże 
magnesy trwałe, które wytwarzały w całej objętości spektrometru jednorodne pole 
magnetyczne 220 Gs o kierunku prostopadłym do osi otworu wlotowego [66] Schemat tego 
spektrometru przedstawiono na Rys. 3.14. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rys. 3.14. Schemat budowy miniaturowego spektrometru magnetycznego z odchylaniem 

elektronów o 1800. 
Wielkość pola magnetycznego w omawianym spektrometrze była ustalona (przez dobór 
magnesów i odległości między nimi) w taki sposób, aby wszystkie badane elektrony były 
odchylane (zawracane) o 1800, padając na różne punkty płaszczyzny wlotowej. Do pomiarów 
integralnych w czasie – na płycie wlotowej wewnątrz spektrometru umieszczano był film 
rentgenowski osłonięty folią aluminiową, jak w wypadku opisanego wyżej spektrometru 
cylindrycznego. Przykład zarejestrowany obrazu utworzonego przez elektrony przedstawiono 
na Rys. 3.15. 

 
 

 
 

Rys. 3.15. Obraz filmu naświetlonego w miniaturowym spektrometrze magnetycznym z 
odchylaniem elektronów o 1800. 

Rejestrowane obrazy miały w tym wypadku inne rozmiary niż otrzymane ze spektrometru 
cylindrycznego, ale można było na ich podstawie określić rozkład energetyczny badanych 
elektronów. Warto dodać, że w celu wyeliminowania wpływu twardego promieniowania X 
opisywany miniaturowy spektrometr magnetyczny był umieszczany w osłonie ołowianej o 
grubości 15 mm. 

Diafragma F0,2 Film RTG 
Diafragma F0,2 

Płyta magnesu 
DiafragmaF0,2 
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3.4.2. Spektrometr magnetyczny elektronów z detektorami typu 
Czerenkowa 

 

W celu wykonania pomiarów energii elektronów w funkcji czasu opisany wyżej cylindryczny 
spektrometr magnetyczny został w ramach niniejszej pracy doktorskiej wyposażony w zestaw 
8 miniaturowych detektorów typu Czerenkowa, wykonanych z azotku aluminium (AlN). 
Detektory te osłonięto od strony padających elektronów światłoszczelnym filtrem z folii 
aluminiowej o grubości 10 µm i umieszczono w specjalnym uchwycie o promieniu krzywizny 
105 mm, a od tylnej strony połączono je na kontakt optyczny z ośmioma oddzielnymi 
światłowodami (cienkim kablami optycznymi), jak pokazano na Rys. 3.16. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rys. 3.16. Fotografia wnętrza cylindrycznego spektrometru magnetycznego zastosowanego do 

pomiarów szybkich elektronów w funkcji czasu za pomocą zestawu 8 miniaturowych 
detektorów typu Czerenkowa. 

 
W opisywanym urządzeniu szybkie elektrony przepuszczane przez cienki filtr absorpcyjny 
mogły produkować fotony czerenkowskie, tj. intensywne impulsy świetlne. Należy tu 
zauważyć, że promieniowanie rentgenowskie wytworzone podczas przechodzenia szybkich 
elektronów przez radiator wykonany z AlN miało znacznie mniejszą intensywność (o kilka 
rzędów wielkości) niż promieniowanie Czerenkowa generowane w tychże kryształach AlN. 
Dlatego można je było zaniedbać, a sygnały czerenkowskie z wszystkich detektorów przesłać 
poprzez cienkie światłowody (wyprowadzone przez oddzielne przepusty próżnioszczelne) do 
zestawu szybkich fotopowielaczy. Pewne zakłócenia do wykonywanych pomiarów 
wprowadzało promieniowanie rentgenowskie wytworzone podczas przechodzenia szybkich 
elektronów przez zastosowany filtr wejściowy. W czasie opisywanych pomiarów 
wykorzystywano zwykle tylko 4 kanały pomiarowe, które łączono z 4 fotopowielaczami i 
wejściami 4-kanałowego oscylografu pamięciowego produkcji firmy Tektronix. W okresie 
między kolejnymi wyładowaniami typu PF można było zmieniać kanały pomiarowe bez 
naruszania warunkow próżniowych w komorze eksperymentalnej i spektrometrze.  
Biorąc pod uwagę, że elektrony w czasie przechodzenia przez światłoszczelny filtr 
aluminiowy traciły energię rzędu 10 keV, a dolna energia progowa na efekt Czerenkowa w 
zastosowanych detektorach z kryształów AlN wynosiła ok. 62 keV, rzeczywista dolna granica 
pomiaru energii elektronów wynosiła ok. 72 keV. Natomiast górna granica pomiarów energii 
opisywanym spektrometrem, która była określona przez geometrię (tj. wymiary i położenie) 
detektorów, wynosiła ok. 290 keV.  
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Należy dodać, że przed przystąpieniem do pomiarów rozwiniętych w czasie, opisywany 
spektrometr został przetestowany przy użyciu filmu rentgenowskiego (owiniętego folią 
aluminiową), jak opisano wyżej. Pozwoliło to wybrać miejsca, w których umieszczono 
później miniaturowe detektory czerenkowskie.  
Spektrometr z detektorami Czerenkowa był następnie sprawdzony po zasłonięciu powierzchni 
wszystkich detektorów blachą aluminiową o grubości 2 mm, aby ocenić poziom szumów 
pomiarowych pochodzących od rozproszonego promieniowania rentgenowskiego. Próby te 
wykazały, że poziom takich szumów we wszystkich kanałach pomiarowych był pomijalnie 
mały. Drugi test spektrometru przeprowadzono po przepuszczeniu badanego strumienia 
elektronów z układu PF-360U przez pole magnetyczne (o indukcji rzędu 200 Gs), które 
wytworzono za pomocą silnych magnesów neodymowych. Pole takie odchyliło wszystkie 
elektrony i omawiane próby wykazały, że nie obserwuje się wówczas zauważalnych szumów 
(np. od rozproszonego promieniowania rentgenowskiego). Oznacza to, że przy użyciu 
opisywanego spektrometru rejestrowano sygnały pochodzące rzeczywiście tylko od szybkich 
elektronów. 

Ze względu na rozmiary szczelin, w których umieszczone były detektory Czerenkowa, 
dokładność oceny wartości energii w poszczególnych kanałach pomiarowych wynosiła 10-
15% wartości mierzonych energii. 
 

3.4.3. Spektrometr magnetyczny elektronów z detektorami scyntylacyjnymi 
 
Do pomiarów energii elektronów w funkcji czasu, w ramach niniejszej pracy doktorskiej, 
zastosowano również opisany wyżej spektrometr magnetyczny o kącie odchylania 1800, który 
wyposażono w zestaw 6 miniaturowych detektorów scyntylacyjnych typu NE102A. 
Scyntylatory te osadzono w wybranych punktach powierzchni detekcyjnej, ich czoła 
zasłonięto filtrem z folii aluminiowej o grubości 10 µm, a powierzchnie tylne połączono na 
stale z oddzielnymi światłowodami. Dla oceny wielkości rozpraszania wiązki analizowanych 
elektronów na powierzchni detekcyjnej umieszczone zostały dodatkowo 2 scyntylatory 
przesunięte w stosunku do płaszczyzny odchylania elektronów, jak pokazano na Rys. 3.17.   
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Rys. 3.17. Fotografia wnętrza miniaturowego spektrometru magnetycznego (z odchylaniem e- 
o kąt 1800), który przystosowano do pomiarów w funkcji czasu za pomocą miniaturowych 
scyntylatorów z oddzielnymi światłowodami. Na zdjęciu widać otwór wejściowy (z lewej 

strony miedzianej wkładki) i 6 scyntylatorów (w linii detekcji) oraz 2 dodatkowe scyntylatory 
(do badania rozproszeń). Na zdjęciu nie pokazano magnesów odchylających i osłony. 

Ze względu na wymiary otworów w miedzianej wkładce, która służyła do mocowania 
scyntylatorów i światłoszczelnej folii, dokładność pomiarów w poszczególnych kanałach 
pomiarowych (w przedziale 41-740 keV) wynosiła ok. 20% mierzonych wartości energii.  
Należy dodać, że podobnie jak przy pomiarach integralnych, podczas pomiarów w funkcji 
czasu - opisywany spektrometr był osłonięty od strony układu PF-360U dodatkowym 
ekranem ołowianym o grubości 15 mm, który eliminował wpływu twardego promieniowania 
rentgenowskiego. 

3.5. Aparatura diagnostyczna do pomiarów uzupełniających (m.in. jonów)  
 
Przy badaniach wyładowań typu PF, oprócz pomiarów emisji promieniowania widzialnego i 
rentgenowskiego oraz szybkich neutronów (pochodzących z reakcji syntezy jądrowej D-D) 
bardzo często prowadzone są także pomiary wiązek szybkich jonów (zwłaszcza deuteronów), 
które nie ulegają reakcjom syntezy i mogą uciekać z układu. Takie przyspieszone i 
niewykorzystane deuterony są emitowane głównie wzdłuż i pod małymi kątami do osi 
symetrii elektrod [67].  
Do pomiarów emitowanych wiązek szybkich deuteronów stosowane były miniaturowe 
kamery typu „pinhole” wyposażone w jądrowe detektory śladowe (SSNTD – Solid-State 
Nuclear Track Detectors) [68]. Budowę takiej kamery jonowej przedstawiono na Rys.3.18. 
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Rys. 3.18. Schemat budowy jonowej kamery typu”pinhole”, wyposażonej w detektor SSNTD z 

filtrem (umieszczony w płaszczyźnie płycie detekcyjnej - z lewej) oraz stożkową diafragmę 
wejściową (na płycie czołowej – z prawej). 

 
W opisywanych eksperymentach diafragma wejściowa kamery jonowej była ukształtowana w 
formie stożka, aby zmniejszyć efekt oddziaływania intensywnego strumienia plazmy, a jej 
otwór wejściowy miał średnicę ok. 500 µm. Do rejestracji jonów (głównie deuteronów) 
zastosowano wymienne detektory SSNTD, które stanowiły cienkie płytki z plastiku typu PM-
355 o składzie chemicznym C12H18O7. Detektory te mocowane były na powierzchni tylnej 
płyty detekcyjnej i osłaniane cienkimi filtrami absorpcyjnymi, aby rejestrować deuterony 
powyżej wybranej energii progowej. W większości przypadków stosowano filtr z folii 
aluminiowej o grubości 2 µm, który przepuszczał deuterony o energii powyżej 225 keV. 
W eksperymentach na układzie PF-360U opisywana kamera jonowa mocowana była na 
kanale diagnostycznym usytuowanym w środku pokrywy czołowej głównej komory 
eksperymentalnej. W geometrii eksperymentu rejestrowany obraz jonowy miał średnicę ok. 
20 mm. Detektory eksponowane w czasie jednego lub większej liczby wyładowań były 
następnie wytrawiane w typowych warunkach [68], tj. w wodnym roztworze wodorotlenku 
potasu (o stężeniu 6,25 g/mol) w temperaturze 70 0C przez 2 godziny. W czasie tego procesu 
mikro-uszkodzenia warstwy plastiku PM-355, spowodowane przez rejestrowane jony, ulegały 
szybszemu wytrawieniu i formował się obraz jonowy złożony w wielu mikro-kraterów 
widocznych nawet gołym okiem. Przykład takiego obrazu przedstawiono na Rys. 3.19.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rys. 3.19. Obraz wiązek jonowych zarejestrowanych w czasie wyładowania #117 w układzie 
PF-360U. W trakcie wyładowania komora była wypełniona deuterem (6,4 hPa) z domieszką 

kryptonu (0,1 hPa). U0 = 30 kV, Yn = 3,8 x 109. 
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Analiza otrzymanego obrazu jonowego za pomocą mikroskopu optycznego, wyposażonego w 
kamerę CCD i odpowiedni program komputerowy, pozwalała określić dokładnie liczbę 
mikro-kraterów oraz ich średnice, tj. zmierzyć liczbę zarejestrowanych jonów (głównie 
deuteronów). 
W następnym kroku korzystano ze znanych charakterystyk (tj. wykresów kalibracyjnych) 
detektorów typu PM-355, przedstawionych w literaturze [68]. Przykład takich wykresów 
pokazano na Rys. 3.20. 

Rys. 3.20. Krzywe kalibracyjne detektorów typu PM-355, tj zależność średnicy mierzonych 
śladów od energii padających protonów (a) i deuteronów (b) oraz czasu trawienia. 

 

Korzystając z odpowiednich krzywych kalibracyjnych, na podstawie zmierzonej rozmiarów i 
ilości zarejestrowanych śladów można było określić rozkład energetyczny emitowanych 
jonów. Energie emitowanych jonów można następnie porównywać z energiami 
rejestrowanych szybkich elektronów.  

4. Wyniki badań eksperymentalnych związanych z tematem rozprawy 
 
Badania przeprowadzone przez autora pracy w latach 2013-2015 obejmowały cztery sesje 
eksperymentalne na układzie PF-1000U oraz jedną sesję na układzie PF-360U. Zgromadzone 
dane eksperymentalne dotyczyły 278 wyładowań zrealizowanych w układzie PF-1000U oraz 
112 wyładowań wykonanych w układzie PF-360U. Warunki eksperymentalne badanych 
wyładowań różniły się pod względem stosowanego gazu roboczego oraz użycia dodatkowej 
iniekcji pewnej ilości gazu wzdłuż osi wyładowania (tylko w układzie PF-1000U).  
Stosunkowo duża liczba zbadanych wyładowań pozwoliła na przeprowadzenie ilościowej 
analizy charakteru wyładowań w wymienionych układach typu PF i lepsze poznanie zjawisk 
formowania się mikro-struktury wyładowań oraz ich ewolucji czasowej i charakterystyk 
emisyjnych   
W tym rozdziale przedstawione będą wyniki integralnych i rozwiniętych w czasie pomiarów 
miękkiego promieniowania rentgenowskiego, a także wyniki rozwiniętych w czasie 
pomiarów wiązek elektronowych emitowanych z badanych układów typu PF. 
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4.1. Pomiary promieniowania rentgenowskiego - integralne w funkcji czasu 
 

Do rejestracji integralnych zdjęć rentgenowskich badanych wyładowań wykorzystano czułe 
klisze rentgenowskie typu AA400 firmy Kodak Industrex®, które umieszczane były 
wewnątrz kamery typu pinhole z obrotową tarczą, opisanej wyżej w podpunkcie 3.3.1. 
Zarejestrowane obrazy rentgenowskie wyładowań pozwoliły uzyskać jakościowe informacje 
o tych wyładowaniach i przeprowadzić porównawczą analizę serii wyładowań wykonanych w 
określonych warunkach eksperymentalnych. Otrzymane obrazy rentgenowskie pozwoliły 
m.in. zaobserwować różne mikro-struktury powstające w plaźmie w trakcie wyładowania 
typu PF. W połączeniu z danymi z innych urządzeń diagnostycznych (m.in. laserowego 
interferometru i zestawu detektorów półprzewodnikowych typu PIN) udało się uzyskać 
istotne informacje o przestrzennej strukturze badanych wyładowań. Najważniejsze rezultaty z 
pomiarów kamerami typu pinhole uzyskano dla wyładowań wykonanych przy zastosowaniu 
domieszek z gazów szlachetnych: helu, argonu, kryptonu i ksenonu.  

4.1.1. Integralne pomiary wyładowań w czystym deuterze w układzie PF-1000U 
 
Zarówno w układzie PF-360U jak i PF-1000U, każdą sesję pomiarową rozpoczynała seria 
wyładowań realizowanych w czystym deuterze. Z uwagi na niepowtarzalny charakter 
wyładowań konieczne było wykonanie kilkunastu zdjęć przy ustalonych warunkach 
doświadczalnych. Dzięki temu możliwe było określenie najbardziej istotnych (powtarzalnych) 
cech wyładowań typu PF w takich warunkach.. 
Ogólnie biorąc, wyładowania realizowane z czystym deuterem, nie charakteryzują się bardzo 
dużą intensywnością emisji promieniowania rentgenowskiego, ze względu na następujące 
fakty. Głównym mechanizmem odpowiedzialnym za emisję miękkiego promieniowania 
rentgenowskiego w wyładowaniach PF jest promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung), 
tzn. emisja fotonów w trakcie hamowania szybkich elektronów w polu elektrycznym jonów 
plazmy. Całkowita wypromieniowywana moc jest w przybliżeniu opisana znanym 
równaniem:  
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gdzie Zi oznacza liczbę ładunkową jonu, ni oraz ne oznaczają odpowiednio koncentrację 
jonów i elektronów, a Te temperaturę elektronową plazmy.   
Ze względu na fakt, że w wyładowaniach w czystym deuterze (przy malej ilości jonów 
zanieczyszczeń z elektrod i izolatora) praktycznie Zi = 1 i moc emisji promieniowania 
hamowania jest stosunkowo nieduża, obrazy rentgenowskie rejestrowane kamerą typu pinhole 
charakteryzują się słabym zaczernieniem. Obrazy rentgenowskie wyładowań o największej 
intensywności emisji pozwalają jednak na zaobserwowanie mikro-struktury kolumny 
plazmowej w fazie jej maksymalnej kompresji. Przykład takiego obrazu rentgenowskiego 
przedstawiono na Rys.  4.1. 
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Rys. 4.1. Obraz z kamery rentgenowskiej typu „pinhole”, zarejestrowany w układzie PF-

1000U w czasie wyładowania #10230 przeprowadzonego przy wypełnieniu komory czystym 
deuterem pod ciśnieniem p0 =1,6 hPa, U0 = 23 kV, Yn = 3,3 ×1010. 

 
Łatwo zauważyć, że w rozpatrywanym przypadku kolumna plazmy (pinch) nie miała 
struktury jednorodnej, ale występowały w niej włókna plazmowo-prądowe (filaments), z 
których część (ze względu na charakter radialnej kompresji warstwy prądowej) przyjmowała 
kształt kielichowy. Zgodnie z zasadami magnetohydrodynamiki poszczególne włókna 
plazmowo-prądowe nie były stabilne. Niestabilności mhd typu m = 0 (tzw. sausage 
instabilities) i m = 1 (tzw. kink instabilities) powodowały rozerwania niektórych włókien, 
powodując formowanie tzw. mikro-diód plazmowych i występowanie lokalnych bardzo 
silnych pól elektrycznych. Takie pola przyspieszały pewne grupy elektronów, które w czasie 
ich propagacji przez plazmę emitowały promieniowanie rentgenowskie o większej 
intensywności, które można było zaobserwować w postaci mikro-obszarów, nazywanych 
„gorącymi punktami” (hot spots). Nazwa ta jest nieco myląca, ponieważ oprócz energii 
(temperatury) określonej populacji elektronów istotne mogły być również lokalne różnice w 
koncentracji plazmy. Do rozpatrywania tych zjawisk wrócimy jeszcze w dalszej części pracy 

W tym miejscu należy tylko stwierdzić, że w wielu wyładowaniach typu PF zaobserwowano 
włókna plazmowo-prądowe, które układały się nie tylko na powierzchni warstwy prądowej, 
ale również na osi symetrii badanych wyładowań. Włókna te miały w większości strukturę 
quasi-liniową, ale część z nich wykazywała strukturę spiralną. Ponadto autor zaobserwował 
występowanie wspomnianych wyżej „hot spots”, a w nielicznych wypadkach również 
formowanie większych quasi-sferycznych obszarów plazmy („plasma balls”) o zwiększonej 
emisji promieniowania.   
Należy dodać, że badane wyładowania w czystym deuterze były nie tylko źródłami emisji 
promieniowania rentgenowskiego, ale również intensywnych impulsów szybkich neutronów 
pochodzących z reakcji syntezy D-D. Ilości wyemitowanych neutronów, które mierzono za 
pomocą liczników aktywacyjnych, pozwalała odróżnić wyładowania „dobre” (tj. o wysokiej 
wydajności) od wyładowań „słabych” (o niskiej wydajności). Pomiary neutronowe pozwalały 
także ocenić czy wydajność neutronowa jest skorelowana z występowaniem subtelnych 
mikro-struktur w wyładowaniach PF. 

Na podstawie licznych obserwacji stwierdzono, że w wyładowaniach PF o największej 
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wydajności neutronowej integralne obrazy rentgenowskie wykazywały, że kolumna gęstej 
plazmy była formowana na osi symetrii układu i charakteryzowała się dobrą symetrią. W 
takich wypadkach nie rejestrowano na ogół promieniowania rentgenowskiego z otoczki 
kolumny plazmowej. 
W przypadku wyładowań o niskiej wydajności neutronowej rejestrowane obrazy 
rentgenowskie kolumny plazmowej były bardziej rozmyte i charakteryzowały się dużą 
niejednorodnością i znacznymi odchyleniami od symetrii osiowej. W takich wypadkach 
naświetlone klisze rentgenowskie były zaczernione zbyt słabo, aby uwidocznić jakąś mikro-
strukturę strumienia plazmy. Często obserwowano jedynie zaczernienie w formie niewielkiej 
elipsy, która stanowiła odwzorowanie krawędzi elektrody wewnętrznej, gdzie występowało 
zwiększona emisja promieniowania (Bremsstrahlung) na skutek bombardowania elektrody 
przez elektrony pochodzące z plazmy.  

4.1.2. Integralne pomiary wyładowań w czystym deuterze z dodatkową iniekcją gazu 
wzdłuż osi układu PF-1000U 

 
Wykorzystując możliwości zmodernizowanego układu PF-1000U, który wyposażono w 
impulsowy zawór gazowy umieszczony wewnątrz elektrody wewnętrznej, przeprowadzono 
szereg wyładowań z dodatkową iniekcją („gas-puff”) określonej ilości deuteru lub neonu. Jak 
opisano wyżej w podpunkcie 5.2.1. zawór ten był wykorzystywany do iniekcji ok. 1 cm3 
wybranego gazu pod ciśnieniem ok. 0,15 MPa, wzdłuż osi symetrii elektrod układu. Należy 
zauważyć, że technika „gas-puff” była już wykorzystywana wcześniej w eksperymentach 
typu PF w celu sprawdzenia wpływu warunków gazowych na parametry i charakterystyki 
emisyjne wyładowań [69-70]. W ramach opisywanych badań zastosowano ją głównie dla 
optymalizacji emisji promieniowania rentgenowskiego.  
 
Przeprowadzone obserwacje wykazały, że przy zastosowaniu dodatkowej iniekcji gazu 
wyładowania w układzie PF-1000U były bardziej stabilne i symetryczne. Wydaje się również, 
że wyładowaniach realizowanych w czystym deuterze przy iniekcji dodatkowej ilości deuteru 
zarejestrowano również bardziej intensywne obrazy rentgenowskie, jak pokazano na Rys. 4.2. 
 

 
Rys. 4.2. Obraz rentgenowski zarejestrowany w układzie PF-1000U w czasie wyładowania 

#10331 przeprowadzonego przy wypełnieniu komory czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 2 
hPa i iniekcji deuteru ok. 2ms przed inicjacją wyładowania, U0 = 23 kV, Yn = 5,9 x 1010. 
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Należy tu zauważyć, że w rozpatrywanym przypadku występowaniu gęstej i stosunkowo 
symetrycznej kolumny plazmowej towarzyszyła wyższa wydajność neutronowa. W 
wypadkach „słabszych” wyładowań, gdy kolumna plazmy nie była tak intensywna, 
rejestrowane wydajności neutronowe były niższe. 

W wielu wyładowaniach w układzie PF-1000U, realizowanych bez lub z dodatkowym 
napuszczaniem deuteru, zaobserwowano wyraźne struktury włókniste nawet w fazie 
maksymalnej kompresji plazmy, jak pokazano na Rys. 4.3. 
 

 

Rys. 4.3. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 
wyładowań: od lewej do prawej #10074, #10080 i #10333, przeprowadzonych przy 

zastosowaniu wypełnienia komory deuterem pod ciśnieniem p0 = 2 hPa i iniekcji deuteru (ok. 
2 ms przed inicjacją wyładowań), U0 = 23 kV, Wydatek neutronowy (odpowiednio dla #10074, 

#10080 i #10333): Yn = 7,5 x 1010, Yn = 2,1 x 1010, Yn = 3,7 x 1010.  
Rejestrowane obrazy włókien plazmowo-prądowych były mało powtarzalne ze względu na 
stochastyczny charakter tych nieliniowych zjawisk. Niemniej obserwacje te wykazały, że 
zjawiska te występują praktycznie we wszystkich wyładowaniach typu PF. Obecność włókien 
plazmowo-prądowych, jeśli nie były one widoczne w centralnej kolumnie plazmowej, można 
było stwierdzić na podstawie śladów erozji na czołowej powierzchni elektrody wewnętrznej 
(anody), jak pokazano na Rys. 4.4.    
 

 
Rys. 4.4. Obraz rentgenowski zarejestrowany w układzie PF-1000U w czasie wyładowania 

#10336, które przeprowadzono przy wypełnieniu komory deuterem pod ciśnieniem p0 = 2 hPa 
i iniekcji deuteru ok. 2 ms przed inicjacją tego wyładowania, U0 = 23 kV, Yn = 1,25 x 1011. 
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Przedstawiony wyżej obraz rentgenowski, oprócz silnie zaczernionej kolumny plazmowej na 
osi symetrii elektrod, ukazuje także kilkanaście słabo widocznych radialnych smug na 
powierzchni czołowej płyty elektrody. Smugi te pochodzą zapewne od promieniowania 
rentgenowskiego, które towarzyszy radialnemu ruchowi poszczególnych włókien plazmowo-
prądowych, które ślizgają się po powierzchnie płyty elektrody w czasie radialnej kompresji 
warstwy prądowej. Można również dostrzec promieniowanie z wewnętrznej powierzchni 
osiowego otworu w płycie elektrody, ale pochodzi ono od oddziaływania różnych grup 
elektronów z materiałem elektrody.  

4.1.3. Integralne pomiary wyładowań w czystym neonie w układzie PF-1000U 
 

W celach porównawczych przeprowadzono również serię wyładowań w układzie PF-1000U z 
komorą wypełnioną czystym neonem. Ze względu na większą masę neonu zastosowano przy 
tym niższe ciśnienie początkowe p0 = 0,8 hPa. W trakcie takich wyładowań ze względów 
oczywistych nie zarejestrowano impulsów neutronów, ale zaobserwowano charakterystyczne 
załamanie (osobliwość) na oscylogramach prądu wyładowania i formowanie kolumny 
„pinchu”. Fakt, że mimo zastosowania cięższego gazu roboczego przebieg wyładowania był 
podobny i następowało utworzenie obszaru typu plasma-focus, tj. wyraźnej kolumny gęstej 
plazmy, potwierdziły obrazy rentgenowskie z kamery typu pinhole. Przykłady  takich 
obrazów przedstawiono na Rys. 4.5. 
 

 
Rys. 4.5. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 

wyładowań (z lewej #10094, po prawej #10295), które przeprowadzono przy zastosowaniu 
jako gazu roboczego czystego neonu pod ciśnieniem p0 = 0,8 hPa, U0 = 23 kV. Przy 

wypełnieniu komory czystym neonem nie rejestrowano emisji neutronów (z uwagi na znikomą 
ilość deuteru w komorze). 

 
Na podstawie zaprezentowanych zdjęć łatwo zauważyć, że wyładowania realizowane w 
czystym neonie były źródłem bardziej intensywnej emisji promieniowania rentgenowskiego. 
Podobnie jak w wypadku zastosowania czystego deuteru, kolejne wyładowania w neonie 
różniły się jednak pod względem rozmiarów i kształtów kolumny plazmowej. Mikrostruktura 
kolumny plazmy była zauważalna, ale strumień wytwarzanej plazmy był bardziej 
niejednorodny i często asymetryczny.  
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Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prawie w każdym wypadku rejestrowane obrazy 
integralne pokazywały występowanie włókien plazmowo-prądowych skręconych spiralnie 
wokół osi wyładowania. Należy tu zauważyć, że mimo niestabilności typu 
magnetohydrodynamicznego omawiane włókna te musiały istnieć dostatecznie długo i 
zachowywać w przybliżeniu stale położenie, aby zostać zarejestrowane na integralnych 
zdjęciach rentgenowskich.  
W omawianych wyładowaniach sygnały neutronowe były pomijalnie małe i można je było 
wytłumaczyć jako rezultat niewielkiej ilości deuteru, który był poprzednio zaabsorbowany na 
powierzchni metalowych elektrod i ceramicznego izolatora i mógł być uwalniany w czasie 
kolejnych wyładowań.  
Warto także zauważyć, że w czasie wyładowań w czystym neonie zarejestrowane obrazy nie 
pokazały formowania oddzielnych „hot-spots”, ale przyczyną mogła być bardzo duża 
intensywność promieniowania rentgenowskiego, co potwierdziły pomiary diodami PIN 
opisane w dalszej części pracy. Powodowało to  często prze-eksponowanie klisz stosowanych 
do pomiarów.     

4.1.4. Integralne pomiary wyładowań w czystym neonie z dodatkową iniekcją neonu 
wzdłuż osi wyładowania w układzie PF-1000U 

 
Kolejne eksperymenty w układzie PF-1000U były przeprowadzone przy wypełnieniu komory 
czystym neonem i zastosowaniu dodatkowej iniekcji neonu ok. 2 ms przed inicjacją głównego 
wyładowania. Na podstawie zarejestrowanych integralnych obrazów rentgenowskich 
stwierdzono, że emisja tego promieniowania była bardzo silna.  Świadczą o tym przykłady 
przedstawione na Rys. 4.6. 

 
Rys. 4.6. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 

wyładowań (z lewej #10339, po prawej #10344), które przeprowadzono przy zastosowaniu 
jako gazu roboczego czystego neonu pod ciśnieniem p0 = 2 hPa i dodatkowej iniekcji neonu z 

wyprzedzeniem ok. 2 ms w stosunku do momentu inicjacji wyładowania. U0 = 23 kV. Przy 
wypełnieniu komory czystym neonem nie rejestrowano emisji neutronów. 

 
Przedstawione obrazy pokazują, że w omawianych warunkach eksperymentalnych kolumna 
plazmowa formowana na skutek kompresji warstwy prądowej (tj. pierwotnej plazmy 
neonowej) i jonizacji wprowadzanego wzdłuż osi strumienia neonu ma znacznie większa 
objętość i charakteryzuje się bardzo silną emisją promieniowania rentgenowskiego. Widoczne 
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jest złożone struktura obszaru kolumny plazmowej i jej najbliższego otoczenia.  

Obserwowane zwiększenie intensywności emisji promieniowania rentgenowskiego można 
wytłumaczyć wpływem dodatkowej iniekcji neonu. Prowadzi to do wniosku, że w 
omawianych eksperymentach znaczna część promieniowania rentgenowskiego pochodziła 
właśnie z jonizacji gazu wprowadzanego wzdłuż osi elektrod [71]. Hipoteza te zostanie 
szerzej omówiona przy podsumowaniu wyników pomiarów rentgenowskich w funkcji czasu, 
które będzie przedstawione w następnym rozdziale pracy.  

W tym miejscu należy tylko zauważyć, że opisane wyżej obserwacje są zgodne z wynikami 
wcześniejszych eksperymentów typu PF wykonanych z domieszkami cięższych gazów [42, 
72-73]. W celu dokładniejszego zbadania wpływu domieszkowania neonu autor 
przeprowadził następna serię eksperymentów w układzie PF-1000U. 

4.1.5. Pomiary wyładowań w deuterze z domieszką neonu w układzie PF-1000U 
 

Zastosowanie w układzie PF-1000U gazu roboczego - deuteru z pewną domieszką neonu (bez 
dodatkowej iniekcji gazu) spowodowało oczywiście zmniejszenie emisji neutronów, ale także 
zauważalny wzrost intensywności emisji promieniowania rentgenowskiego. Dokonując 
podsumowania wyników z przeprowadzonej serii wyładowań wydajność neutronowa uległa 
zmniejszeniu średnio o około 25%.  
W odróżnieniu od wyładowań z czystym deuterem, w omawianych warunkach 
eksperymentalnych integralne obrazy rentgenowskie wykazały występowanie wyraźnych 
włókien plazmowo-prądowych i „hot-spots”. Zastosowanie domieszki neonu miało także 
wyraźny wpływ na pogorszenie symetrii wyładowań. Obszar gęstej plazmy był bardziej 
rozmyty, albo ulegał znacznym odkształceniom, jak pokazano na przykładach 
przedstawionych na Rys. 4.7. 

 

Rys. 4.7. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 
wyładowań (z lewej #10235, po prawej #10238), które przeprowadzono przy zastosowaniu 

jako gazu roboczego deuteru (p0 = 1,6 hPa)  z domieszką neonu (p1 = 0,08 hPa), U0 = 23 kV, 
wydatek neutronowy odpowiednio: Yn = 2,6 x 1010, Yn = 2,3 x 1010. 

W niektórych wypadkach (jak dla wyładowania #10238) zaobserwowano znaczne 
przemieszczenie kolumny plazmy w stosunku do osi elektrod, tj. bardzo silną asymetrię 
wyładowania. W takich wypadkach występował również brak sygnałów z fotodiod typu PIN, 
które były stosowane do obserwacji obszaru na osi symetrii układu.  

W celu sprawdzenia czy niekorzystny wpływ zastosowania domieszki neonu można 



 46 

częściowo zlikwidować np. przez dodatkową iniekcję gazu przeprowadzono następną serię 
eksperymentów. 
 

4.1.6. Pomiary wyładowań w deuterze z domieszką neonu i dodatkową iniekcją deuteru 
wzdłuż osi układu PF-1000U 

 
Okazało się, że przy zastosowaniu jako gazu roboczego deuteru z domieszką neonu i 
dodatkowej iniekcji czystego deuteru wzdłuż osi symetrii układu PF-1000U można poprawić 
stabilność formowanej kolumny plazmowej (tj. zjawiska plasma-focus). Na obrazach 
rentgenowskich takich wyładowań widać bardziej symetryczne kolumny plazmy, ale o 
zróżnicowanej strukturze wewnętrznej, jak pokazano na Rys. 4.8. 

 
Rys. 4.8. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 

wyładowań (z lewej #10241, po prawej #10244), które przeprowadzono przy zastosowaniu 
jako gazu roboczego deuteru (p0 = 2 hPa)  z domieszką neonu (p1 = 0,08 hPa) i dodatkowej 

iniekcji czystego deuteru z wyprzedeniem ok. 2 ms w stosunku do momentu inicjacji 
wyładowania. U0 = 23 kV, wydatek neutronowy odpowiednio: Yn = 6,7 x 109, Yn = 1,3 x 1010. 

 
Podobnie jak w poprzednich przypadkach obrazy zarejestrowane podczas „dobrych” oraz 
„słabych” wyładowań wyraźnie się różnią, ale prawie na wszystkich obrazach lepiej widać 
wewnętrzną mikro-strukturę, tj. liczne włókna plazmowo-prądowe o charakterze quasi-
osiowym lub spiralnym.     
Warto też zauważyć, że w czasie wyładowań realizowanych w omawianych warunkach 
gazowych żadna część zarejestrowanych obrazów nie była prze-eksponowana. 

4.1.7. Pomiary wyładowań w czystym neonie z dodatkową iniekcją czystego deuteru 
wzdłuż osi układu PF-1000U 

 

W celu sprawdzenia innej wersji warunków gazowych przeprowadzono serię wyładowań w 
układzie PF-1000U stosując do wstępnego wypełnienia komory czysty neon oraz dodatkową 
poosiową iniekcję czystego deuteru. W omawianych warunkach zaobserwowano formowanie 
cienkiego sznura plazmowego, ale wyjątkowo słabą intensywność emisji promieniowania 
rentgenowskiego, jak pokazano na kilku przykładach przedstawionych na Rys. 4.9. 
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Rys. 4.9. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-1000U w czasie różnych 
wyładowań (od lewej do prawej #10099, #10102 i #10329), które przeprowadzono przy 

zastosowaniu wypełnienia komory neonem (p0 = 0,8 hPa) i iniekcji czystego deuteru. U0 = 23 
kV, wydatek neutronowy odpowiednio: Yn = 2,4 x 1010, Yn = 1,2 x 1010, Yn = 1,6 x 1010. 

 

Pokazane wyżej obrazy sugerują, że w rozpatrywanych warunkach źródłem emisji 
promieniowania rentgenowskiego był głównie deuter który po wprowadzaniu przez zawór 
impulsowy ulegał jonizacji i kompresji (przez warstwę prądową z neonu). Należy podkreślić, 
że efekt ten był bardzo powtarzalny i był widoczny na wszystkich obrazach zarejestrowanych 
w czasie wyładowań zrealizowanych w omawianych warunkach eksperymentalnych. 

Należy także zauważyć, że omawiane wyładowania charakteryzowały się dobrą symetrią, 
chociaż wydajności emisji promieniowania i szybkich neutronów były bardzo niskie. 
Całkowite ilości emitowanych neutronów były o rząd wielkości niższe niż z wyładowań 
realizowanych w czystym deuterze z dodatkową iniekcją deuteru (patrz wyżej). Różnicę tą  
można tłumaczyć w ten sposób, że deuterony powstające w procesie jonizacji 
wprowadzanego strumienia deuteru (ściskanego przez warstwę zjonizowanego neonu) nie 
osiągały energii dostatecznej do zachodzenia wydajnych reakcji syntezy D-D. 
Prawdopodobnie tworzyła się jakaś warstwa przejściowa między zjonizowanym neonem a 
komprymowanym deuterem, ale proces ściskania był wystarczający, aby nastąpiło 
uformowanie sznura z plazmy deuterowej i zaszła pewna ilość reakcji syntezy. 
W celu pełniejszego potwierdzenia obserwacji dokonanych w układzie PF-1000U autor 
dysertacji wykonał następnie dodatkowe badania w mniejszym układzie PF-360U 
eksploatowanym w NCBJ w Świerku. W szczególności badane były wyładowania PF z 
domieszkowaniem ciężkich gazów szlachetnych: argonu, kryptonu i ksenonu. Wyniki tych 
obserwacji omówione będą w kilku dalszych podpunktach, ale następny podpunkt 
poświęcony będzie referencyjnym eksperymentom w układzie PF-360U przy wykorzystaniu 
jako gazu roboczego czystego deuteru.  

4.1.8. Pomiary wyładowań w czystym deuterze w układzie PF-360U 

 
W czasie badań realizowanych na zmodernizowanym układzie PF-360U w Świerku nie było 
możliwości wykonania pomiarów rozwiniętych w czasie za pomocą fotodiod typu PIN, 
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ponieważ laboratorium nie dysponowało w tym okresie odpowiednim zestawem takich 
detektorów.  Dlatego analiza integralnych obrazów rentgenowskich miała szczególne 
znaczenie i wymagała dużej staranności.    

W pierwszej kolejności w układzie PF-360U wykonano 29 wyładowań przy wykorzystaniu 
jako gazu roboczego czystego deuteru pod ciśnieniem p0 = 6,5 hPa, przy napięcie ładowania 
baterii U0 = 30  kV. Stosunkowo dobra powtarzalność wyładowań, w czasie których 
maksymalny prąd osiągał wartość Imax = 1,5 MA, potwierdziła właściwa optymalizację pracy 
tego układu. Na zarejestrowanych obrazach rentgenowskich opisywanych wyładowań 
zaobserwowano wyraźną kolumnę „pinchu”, jak pokazano na przykładach przedstawionych 
na Rys. 4.10. 

 

Rys. 4.10. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-360U w czasie różnych 
wyładowań (od lewej do prawej #63, #74 i #77), które przeprowadzono przy zastosowaniu 
wypełnienia komory czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 6,5 hPa, U0 = 30 kV, wydatek 

neutronowy odpowiednio Yn = 1,2 x 1010, Yn = 9,8 x 109, Yn = 9,0 x 109. 

 
 
Należy przy tym zauważyć, że na wielu obrazach rentgenowskich zarejestrowano również 
eliptyczny kształt, który odpowiadał odwzorowaniu krawędzi rurowej elektrody wewnętrznej 
(anody). Kształt ten świadczył o emisji promieniowania z części elektrody, która była 
najbardziej intensywnie bombardowana przez strumienie elektronów. Na niektórych zdjęciach 
(np. z wyładowań  #63 i #74) można było także dostrzec, że na krawędzi elektrody 
powstawały małe obszary o wyraźnie zwiększonej intensywności emisji, które można 
zinterpretować jako miejsca oddziaływania włókien (filamentów) plazmowo-prądowych do z 
końcem elektrody.  
Szczególnie interesujące okazały się integralne obrazy z kamery „pinhole”, na których 
zarejestrowane zostały wyraźne mikro-struktury o znacznie większej intensywności emisji (tj. 
„hot-spots”). Ważną cechą takich mikro-obszarów było, że emitowały one znacznie bardziej 
intensywne promieniowanie rentgenowskie niż obserwowane włókna plazmowo-prądowe i 
pozostałe części gęstej plazmy, jak widać na przykładzie przedstawionym na Rys. 4.11.  
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Rys. 4.11. Obraz rentgenowski zarejestrowany w układzie PF-360U dla  wyładowania #66, w 
czasie którego powstały bardzo wyraźne „hot-spots”, p0 = 6,5 hPa, U0 = 30 kV,                  Yn 

= 9,8 x 108. 

 
Należy zauważyć, że zaobserwowane w układzie PF-360U bardzo intensywne „hot- spots” 
musiały istnieć dostatecznie długo i ewentualnie przemieszczać się w bardzo niewielkich 
granicach, aby zostać zarejestrowane w postaci wyraźnych punktów na integralnych 
fotografiach rentgenowskich. Ważnym wynikiem było zaobserwowanie, że „hot-spots” 
powstawały wzdłuż jakiegoś włókna plazmowo-prądowego. Można to wytłumaczyć w ten 
sposób, że w rozpatrywanym przypadku jedno z włókien plazmowo-prądowych rozpadło się 
na kilka części na skutek niestabilności magnetohydrodynamicznych. Mogło to z kolei 
spowodować rozdzielenie ładunków w określonych mikro-obszarach plazmy, gdzie pojawiały 
się bardzo silne pola elektryczne [74]. Takie lokalne pola elektryczne mogły przyspieszać w 
określonym kierunku pewne grupy elektronów, które następnie w czasie hamowania w polach 
jonów gęstej plazmy emitowały bardziej intensywne promieniowanie rentgenowskie 
(Bremsstrahlung). 

Należy tutaj zauważyć, że silne lokalne pola elektryczne mogą również przyspieszać jony (w 
tym wypadku deuterony) w kierunku przeciwnym do elektronów. Można w ten sposób 
wytłumaczyć, dlaczego z wyładowań typu PF emitowane są mikro-wiązki szybkich jonów, co 
potwierdziły pomiary wykonane w układzie PF-1000U (opisane w podpunkcie 3.5), a także w 
wielu innych eksperymentach [39, 45, 75]. Dlatego badanie warunków występowania „hot 
spots” ma duże znaczenie dla zrozumienia mechanizmów akceleracji elektronów i jonów.  W 
tym celu autor przeprowadził w układzie PF-360U kilka serii eksperymentów, stosując jako 
gaz roboczy deuter z niewielkim domieszkami argonu, kryptonu lub ksenonu.  

4.1.9. Pomiary wyładowań w deuterze z domieszką argonu w układzie PF-360U 
 

Zgodnie z oczekiwaniami zastosowanie małej (ok. 4,3% objętościowo) domieszki argonu 
znacznie poprawiło symetrię formowanej kolumny plazmowej i pozwoliło zaobserwować 
więcej przypadków występowania wyraźnych „hot-spots”.  Przykłady obrazów 
rentgenowskich, które zarejestrowano w czasie omawianych eksperymentów, zostały 
przedstawione na Rys. 4.12.  
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Rys. 4.12. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-360U w czasie kilku  różnych 

wyładowań (od lewej do prawej #93, #94 i #97), które przeprowadzono przy zastosowaniu 
wypełnienia komory deuterem (p0 = 6,2 hPa)  z domieszką argonu (p1 =  0,3 hPa), U0 = 30 

kV, wydatek neutronowy odpowiednio Yn = 3,4 x 108
, Yn = 6,4 x 108

, Yn = 5,7 x 108
. 

Jak widać na pokazanych fotografiach rentgenowskich, „hot-spots” występowały głównie na 
osi symetrii wyładowania, ale niektóre z nich powstawały również w pobliżu tej osi. 
Rozmiary zarejestrowanych „hot-spots” znacznie się różniły, a w wielu wypadkach 
zarejestrowano formowanie małego quasi-sferycznego obszaru plazmowego (tzw. 
„plazmoidu”) w miejscu, w którym zwykle kończyła się kolumna gęstej plazmy. Należy 
dodać, ze występowanie takich „plazmoidów” pokazały również obserwacje promieniowania 
widzialnego i pomiary metodami spektroskopii optycznej, które wykonano wcześniej w 
układzie PF-1000U [76-77].  

W ogólności, rejestrowane obrazy rentgenowskie można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z 
nich obejmuje fotografie z wyraźnymi „hot-spots” i emisją promieniowania głownie z osi 
układu. Druga natomiast obejmuje obrazy bardzo słabo naświetlone, na których nie widać 
wyraźnie plazmy na układu, a dostrzegalne są jedynie eliptyczne odwzorowania krawędzi 
elektrody i  słaba emisje z obszaru przyelektrodowego. Należy przy tym zauważyć, że 
zastosowanie domieszki argonu zmieniło w pewien sposób absorpcje miękkiego 
promieniowania rentgenowskiego, ale intensywność eliptycznych obrazów krawędzi anody 
nie uległa zauważalnym zmianom. Można z tego wnioskować, że promieniowanie 
hamowania z końców elektrody jest bardziej „twarde”.   

4.1.10. Pomiary wyładowań w deuterze z domieszką kryptonu w układzie PF-360U 

 
W celu dokładniejszego zbadania wpływu domieszkowania gazy roboczego ciężkim gazem, 
następną serię eksperymentów w układzie PF-360U przeprowadzono dodając do deuteru 
niewielką (ok. 1,6 % objętościowo) domieszkę czystego kryptonu. Należy tu wspomnieć, że 
domieszka kryptonu była niedawno stosowana w eksperymentach wykonanych na niewielkim 
układzie typu PF w Singapurze [78].  Autorzy tych eksperymentów stwierdzili, że nieduże 
domieszki kryptonu zmniejszały emisję szybkich neutronów, ale jednocześnie poprawiały 
stabilność i powtarzalność wyładowań realizowanych w słabo zoptymalizowanym układzie.  

W eksperymentach przeprowadzonych w układzie PF-360U z domieszką kryptonu autor nie 
zaobserwował wyraźnego wpływu na stabilizację i powtarzalność wyładowań, ale potwierdził 
wyraźne zmniejszenie emisji neutronowej.  
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Integralne obrazy rentgenowskie z kamery „pinhole”, które zarejestrowano w układzie PF-
360U dla opisywanych wyładowań z domieszką kryptonu, ukazały formowanie poskręcanych 
spiralnie włókien plazmowo-prądowych i dużą ilość bardzo wyraźnych „hot-spots”. 
Przykłady takich obrazów przedstawiono na Rys. 4.13. 

 
Rys. 4.13. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-360U w czasie kilku 

wyładowań (od lewej do prawej #130, #131 i #132), które przeprowadzono przy wypełnienia 
komory deuterem (p0 = 6,4 hPa)  domieszką kryptonu (p1 = 0,1 hPa). U0 = 30 kV, wydatek 

neutronowy odpowiednio Yn = 6,7 x 108
, Yn = 4,3 x 108

, Yn = 1,2 x 109
. 

Przedstawione wyżej obrazy potwierdzają, że zastosowanie domieszki ciężkiego gazu 
szlachetnego sprzyja formowaniu „hot-spots”, których emisja promieniowania jest wyraźnie 
większa. Efekt ten można łatwo wytłumaczyć proporcjonalnością intensywności emisji 
promieniowania hamowania (Bremsstrahlung) do kwadratu liczby ładunkowej jonów. 
Istotnym spostrzeżeniem jest natomiast eksperymentalne udowodnienie, że „hot-spots” mogą 
powstawać również na włóknach plazmowo-prądowych leżących poza osią symetrii lub 
skręconych spiralnie, co wyraźnie widać na fotografii wyładowania #131.    

4.1.11. Pomiary wyładowań z deuterze z domieszką ksenonu w układzie PF-360U 

 
Kolejna seria eksperymentów w układzie PF-360U poświęcona była badaniom wyładowań, w 
których do deuteru dodano niewielką domieszkę jeszcze cięższego gazu szlachetnego, tj 
ksenonu. Ze względu na większa masę właściwą tego gazu zastosowano bardzo małą 
(objętościowo  tylko ok. 0,8 %) ksenonu. Zgodnie z oczekiwaniami, spowodowało to dalsze 
zwiększenie intensywności emisji promieniowania rentgenowskiego. Przykładowe obrazy z 
kamery „pinhole” przedstawiono na Rys. 4.14. 
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Rys. 4.14. Obrazy rentgenowskie zarejestrowane w układzie PF-360U w czasie kilku 

wyładowań (od lewej do prawej #138, #140 i #143), które przeprowadzono przy wypełnieniu 
komory deuterem (p0 = 6,45 hPa)  z domieszką ksenonu (p1 = 0,1 hPa). U0 = 30 kV, wydatek 

neutronowy odpowiednio Yn = 5,1 x 108
, Yn = 1,36 x 109

, Yn = 8,7 x 109
. 

W omawianej serii eksperymentów domieszka ksenonu była procentowo mniejsza niż w 
poprzednich eksperymentach z lżejszymi gazami, ponieważ autor chciał utrzymać w 
przybliżeniu podobną gęstość wypadkową mieszaniny gazowej. Umożliwiło to stworzenie 
zbliżonych warunków formowania i akceleracji oraz końcowej kompresji warstwy prądowej i 
zapewniło podobną emisję szybkich neutronów z reakcji syntezy D-D.  

Istotnym wynikiem opisywanych eksperymentów było spostrzeżenie, że prawie na każdym 
zdjęciu rentgenowskim widoczne były bardzo intensywne „hot-spots”, które w wielu 
wypadkach zlewały się wzajemnie tworząc obraz pozornie ciągłego włókna plazmowo-
prądowego. Ważne było również eksperymentalne udowodnienie, że „hot-spots” nie musza 
być zorientowane wzdłuż osi układu, ale mogą mieć oś skierowaną nawet pod dużym kątem 
do soi z. Oznacza to, że część włókien plazmowych podlegających rozpadowi ma kształty 
kielichowe lub spiralne. Może to prowadzić do przyspieszania i emisji pewnych grup 
elektronów i jonów  pod różnymi kątami w stosunku do osi symetrii elektrod. 

4.2. Pomiary promieniowania rentgenowskiego z rozdzielczością czasową 
 
Zgodnie planem realizacji badań w ramach tej rozprawy doktorskiej, równocześnie z 
integralnymi pomiarami promieniowania rentgenowskiego prowadzone były pomiary emisji 
tego promieniowania w funkcji czasu. Ze względów technicznych pomiary te wykonano 
głównie w układzie PF-1000U wyposażonym w zestaw diafragm połączony z oddzielnymi 
kolimatorami i filtrami absorpcyjnymi, który opisano wyżej (w podpunkcie 3.3.4). W tym 
punkcie przedstawione będą przykłady zarejestrowanych sygnałów rentgenowskich oraz 
opisana będzie ich korelacja z innymi obserwacjami. Szczególna uwagą zwrócona będzie na 
wyniki pomiarów czasowych uzyskane podczas wyładowań, które przeprowadzono przy 
zastosowaniu domieszek z ciężkich gazów szlachetnych (argonu, kryptonu i ksenonu). 

  

4.2.1. Rozwinięte w czasie pomiary miękkiego promieniowania rentgenowskiego w 
układzie PF-1000U 

 

Dla ułatwienia analizy wyników pomiarów wszystkie oscylogramy sygnałów rentgenowskich, 
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które uzyskano za pomocą opisanych w podpunkcie 6.3.4 detektorów typu PIN, zostały 
przyporządkowane do integralnych obrazów tego promieniowania, zarejestrowanych kamerą 
„pinhole” w czasie rozpatrywanych wyładowań. Umożliwiło to zaobserwowanie korelacji 
badanych zjawisk, a w szczególności określenie ilości emitowanych pików promieniowania 
rentgenowskiego i ich amplitud. Pozwoliło to także określić momenty, kiedy emisja 
promieniowania była najsilniejsza i kiedy został zarejestrowany integralny obraz 
rentgenowski. Omawiane badania najłatwiej prześledzić na przykładach, które zostały 
przedstawione na Rys. 4.15. 
Z porównania zaprezentowanych przykładów wynika, że w wyładowaniu #10287 na obrazie 
integralnym zarejestrowano dwie wyraźne struktury włókniste, a na podstawie sygnałów 
rozwiniętych w czasie można wnioskować, że pierwszy silniejszy sygnał pochodził od 
włókna rozciągającego się do ok. 30 mm. Drugi słabszy sygnał pochodził prawdopodobnie od 
drugiego włókna, które rozciągało się od ok. 20 mm do ok. 60 mm i prawdopodobnie 
powstało z opóźnieniem ok. 200 ns po pierwszym włóknie. W wyładowaniu #10271 można 
natomiast było wyróżnić 3 struktury włókniste. Pierwsza z nich była zarejestrowana przez 3 
detektory PIN obserwujące obszary położone najbliżej końca elektrody. Natomiast druga i 
trzecia struktura wyemitowała (bardzo słabe) sygnały zarejestrowane przez detektory 
położone dalej. Jak widać z przedstawionego przykładu, można w ten sposób badać dynamikę 
powstawania określonych mikrostruktur w kolumnie plazmowej. 

 
Rys. 4.15. Integralne obrazy rentgenowskie wyładowań wykonanych w układzie PF-1000U 
wypełnionym czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 1,6 hPa oraz p0 = 2 hPa odpowiednio 

(lewa kolumna: wyładowanie # 10271 u góry, #10287 u dołu) w porównaniu z odpowiednimi 
sygnałami rentgenowskimi (prawa kolumna), które uzyskano  z 4 detektorów obserwujących 
różne obszaru kolumny plazmowej. U0 = 23 kV, wydatek neutronowy odpowiednio Yn = 3,4 x 

109
, Yn = 5,2 x 1010

. 
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W większości badanych wyładowań w układzie PF-1000U przeprowadzonych z czystym 
deuterem autor zaobserwował, że integralne obrazy rentgenowskie powstawały na skutek 
superpozycji 2-3 impulsów tego promieniowania. Impulsy te były generowane przez różne 
mikrostruktury (najczęściej o charakterze włóknistym), które zgodnie z pomiarami rtg w 
funkcji czasu powstały z pewnym rozrzutem czasowym, zwykle rzędu 100-200 ns. 

W kilku przypadkach autor zaobserwował także wyładowania, w których pojawiały się 2-3 
mikro-struktury o różnym charakterze, a sygnały z detektorów PIN pojawiały się z bardzo 
dużym rozrzutem czasowym, sięgającym nawet ok. 1 µs. Przykładowy obraz rentgenowski 
takiego wyładowania i odpowiadające mu rozwinięte w czasie sygnały z detektorów PIN 
przedstawione zostały na Rys. 4.16. 

 

Rys. 4.16. Obraz rentgenowski wyładowania #10286 zrealizowanego w układzie PF-1000U 
wypełnionym czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 2hPa (po lewej) oraz sygnały 

rentgenowskie (po prawej), które zarejestrowano z różnych obszarów tego wyładowania za 
pomocą 4 detektorów PIN. Ukośna rysa na fotografii powstała na skutek mechanicznego 

uszkodzenia filmu. . U0 = 23 kV, Yn = 4,1 x 1010. 

 
Porównując integralne zdjęcie rentgenowskie i sygnały z detektorów PIN można wnioskować, 
że przynajmniej jeden z widocznych „hot-spots” powstał z opóźnieniem rzędu 1 µs (tj. w 
czasie rozpadu kolumny plazmowej) i został zarejestrowany przez 2 detektory obserwujące 
obszary położone blisko końca elektrody. Występowanie sygnałów rentgenowskich z dużym 
rozrzutem czasowym zaobserwowano zwłaszcza w czasie wyładowań realizowanych z 
dodatkową iniekcją deuteru (ok. 2 ms przed inicjacją głównego wyładowania). Przykład 
takiego wyładowania pokazano na Rys. 4.17. Autor przy tym zaznacza, że takie obrazy mogą 
też być wynikiem powstawania drugiego zgęstka plazmowego [93], a nie jedynie formowania 
się filamentów i innych struktur plazmowych w obszarze wyładowania. 
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Rys. 4.17. Obraz rentgenowski wyładowania #10333 zrealizowanego w układzie PF-1000U 
przy zastosowaniu wypełnienia czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 2hPa  i dodatkowej 

iniekcji deuteru (po lewej) oraz sygnały rentgenowskie (po prawej), zarejestrowano z różnych 
obszarów tego wyładowania za pomocą 4 detektorów PIN. U0 = 23 kV, Yn = 3,7 x 1010. 

Przy analizie przedstawionego obraz rentgenowskiego i sygnałów rozwiniętych w czasie 
należy zauważyć, że detektory PIN nie widziały mikro-obszarów na krawędzi elektrody (patrz 
podpunkt 3.3.4). Można wnioskować, że w tym wypadku drugie piki rentgenowskie 
(widoczne w 3 kanałach pomiarowych) pochodziły z różnych części dwóch widocznych 
wyraźnie struktur plazmowych. 

Inny ciekawy przypadek wyładowania, w którym zaobserwowano uformowanie złożonej 
struktury wielu „hot-spots” przedstawiono na Rys. 4.18.  

 

Rys. 4.18. Obraz rentgenowski wyładowania #10338 zrealizowanego w układzie PF-1000U 
przy zastosowaniu wypełnienia czystym deuterem pod ciśnieniem p0 = 2hPa  i dodatkowej 

iniekcji deuteru (po lewej) oraz sygnały rentgenowskie (po prawej), zarejestrowano z różnych 
obszarów tego wyładowania za pomocą 4 detektorów PIN. U0 = 23 kV, Yn = 2,4 x 1010. 

Na podstawie analizy rozpatrywanego przypadku można wnioskować, że w czasie 
wyładowania #10338 z wieloma „hot-spots” drugi ostry pik rentgenowski został 
prawdopodobnie wyemitowany przez położony centralnie „plazmoid”, który mógł się 
uformować z opóźnieniem rzędu 800 ns, tj. w fazie końcowego rozpadu kolumny plazmowej.  
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Ważnym wnioskiem z omówionych wyżej pomiarów było eksperymentalne udowodnienie, że 
mikro-struktury typu włóknistego oraz „hot-spots” mogą powstawać w różnych chwilach, 
zarówno w czasie kompresji plazmy jak i w fazie jej rozpadu. Biorąc pod uwagę, omówioną 
wyżej fizyczną interpretację procesu powstawania „hot-spots”, które są skorelowane z 
występowaniem bardzo silnych lokalnych pól elektrycznych w plazmie (przyspieszających 
cząstki naładowane do wysokich energii), w następnych badaniach autor skupił uwagę na 
pomiarach twardego promieniowania rentgenowskiego i wiązek szybkich elektronów. 
Badania te zostały przeprowadzone głównie na układzie PF-360U.  

4.2.2. Rozwinięte w czasie pomiary twardego promieniowania rentgenowskiego  

   w układzie PF-360U 
 

W układzie PF-360U nie było zestawu detektorów półprzewodnikowych typu PIN, które 
umożliwiałyby detekcje miękkiego promieniowania rentgenowskiego z różnych obszarów 
wyładowania. Rejestrowano natomiast impulsy twardego promieniowania rentgenowskiego, 
wykorzystując w tym celu sondy scyntylacyjne przeznaczone do pomiarów emisji szybkich 
neutronów pochodzących z reakcji syntezy D-D. Impulsy te były generowane przez szybkie 
elektrony, które bombardowały powierzchnię elektrody wewnętrznej (anody). Ze względu na 
stosunkowo grube ścianki komory próżniowej i osłony sond scyntylacyjnych możliwe było 
rejestrowanie tylko twardego promieniowania X. Sygnały indukowane w detektorach 
scyntylacyjnych przez to promieniowanie były łatwo odróżnialne od sygnałów pochodzących 
od neutronów, ponieważ ich czas opóźnienia był pomijalnie mały. Natomiast, opóźnienia 
sygnałów neutronowych (ze względu na czas przelotu neutronów) zależały silnie od 
odległości sond scyntylacyjnych od środka układu PF-360U. Sygnały twardego 
promieniowania X, które rejestrowano zwłaszcza dla wyładowań realizowanych z deuterem, 
dostarczały tylko dodatkowej informacji o chwili wystąpienia radialnej kompresji warstwy 
prądowej.  

4.3. Badania wiązek elektronowych - integralne w funkcji czasu 
 

Biorąc pod uwagę opisane wyżej wyniki pomiarów promieniowania rentgenowskiego w 
układach PF-1000U oraz PF-360U i jego związek z wiązkami elektronów celowe było 
przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań emisji wiązek szybkich elektronów.  W obu 
układach możliwe było rejestrowanie wiązek elektronowych, które uciekały z plazmy wzdłuż 
osiowego kanały w elektrodzie wewnętrznej, jeśli nie stosowano osiowego zaworu gazowego.   
Dużo wcześniejsze pomiary wiązek elektronowych, które wykonano w układzie PF-360, 
zostały opisane w rozprawie doktorskiej J. Żebrowskiego [79]. Wcześniejsze pomiary 
elektronowe, które wykonano w układzie PF-1000, zostały opisane w rozprawie doktorskiej 
R. Kwiatkowskiego [45]. Ważnym wynikiem tych badań było stwierdzenie, że przedziały 
energetyczne emitowanych elektronów były stosunkowo szerokie i rozciągały się od ok. 60 
keV do ponad 600 keV. Ważną obserwacją było także stwierdzenie, że w określonych 
warunkach część szybkich elektronów może być emitowana także wzdłuż osi symetrii układu, 
chociaż widmo energetyczne takich wiązek było węższe (60-200 keV), a ich natężenie 
znacznie mniejsze [45]. 

W pierwszej fazie eksperymentów opisywanych w tej dysertacji do pomiarów wiązek 
elektronowych autor zastosował spektrometr magnetyczny opisany w punkcie 3.4.1. Obrazy 
rejestrowane w tym spektrometrze na kliszy rentgenowskiej osłoniętej folią aluminiową, w 
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której następowała konwersja odchylonych elektronów na promieniowanie X, umożliwiały 
określenie przedziału energetycznego tych elektronów. Należy wyjaśnić, że na kliszy 
(umieszczonej na półkolistym wsporniku) rejestrowany był także obraz na „osi z” 
wytworzony przez szybkie cząstki neutralne, promieniowanie rentgenowskie z oddziaływania 
elektronów z krawędzią otworu w elektrodzie centralnej oraz obraz pochodzący od jonów, 
które były odchylane w kierunku przeciwnym niż elektrony. Warto zauważyć, że rejestracja 
obrazu pochodzącego od jonów potwierdziła wcześniejsze doniesienia [45], że jony mogą być 
emitowane nie tylko w kierunku „down-stream”, ale również „up-stream”. Przykładowy 
integralny obraz, który został zarejestrowany spektrometrem magnetycznym w układzie PF-
360U, został przedstawiony na Rys. 4.19.   

 

Rys. 4.19. Obraz uzyskany przez skanowanie kliszy eksponowanej w spektrometrze 
magnetycznym umieszczonym w układzie PF-360U. 

Na podstawie intensywności zaczernienia obrazu odpowiadającego elektronom autor określił 
miejsca właściwego usytuowania miniaturowych detektorów, przeznaczonych do pomiaru 
wiązek elektronowych z rozdzielczością czasową (jak opisano w punkcie 3.4.1). 

4.4. Badania wiązek elektronowych z rozdzielczością czasową 
 

Pomiary czasowe szybkich wiązek elektronowych w układzie PF-360U zostały wykonane 
przez autora dla 97 wyładowań, zrealizowanych przy wypełnieniu komory próżniowej 
czystym deuterem lub deuterem z domieszkami różnych gazów szlachetnych. Przed 
rozpoczęciem szczegółowych pomiarów autor przeprowadził liczne testy, które potwierdziły, 
że rejestrowane sygnały pochodziły rzeczywiście od elektronów, a nie od zakłóceń. 
Umieszczając przed detektorami silne magnesy trwale, które odchylały wszystkie elektrony, 
autor wykazał, że w takich warunkach impulsy twardego promieniowania X oraz impulsy od 
neutronów w układzie PF-360U nie powodowały (ani w detektorach, ani w światłowodach) 
zauważalnych sygnałów. Natomiast, po usunięciu tych magnesów autor rejestrował wyraźne 
sygnały (piki) elektronowe.  

Należy tutaj dodać, że emisja fotonów (odpowiedź) scyntylatora NE102A na padające na 
niego wiązki elektronów była (w rejestrowanym przedziale energii) funkcją monotonicznie 
rosnącą [80]. Podobną charakterystykę miały zastosowane detektory Czerenkowa [81]. Dla 
ułatwienia analizy w dalszej części pracy wyniki pomiarów elektronów będą przedstawione 
wraz z odpowiadającymi im integralnymi zdjęciami rentgenowskimi z poszczególnych 
wyładowań.     
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4.4.1. Pomiary wiązek elektronowych z wyładowań w czystym deuterze 

 
W ramach badań wiązek elektronowych w układzie PF-360U w pierwszej kolejności autor 
przeprowadził serię wyładowań przy napełnieniu komory czystym deuterem. Przykładowe 
zestawienie integralnego obrazu rentgenowskiego oraz sygnałów z zewnętrznej sondy 
scyntylacyjnej i czterech kanałów pomiarowych magnetycznego spektrometru elektronów 
przedstawiono na Rys. 4.20. 

 
Rys. 4.20. Integralne zdjęcie rentgenowskie wyładowania #79 przy wypełnieniu komory 

układu PF-360 deuterem (p0 = 6,5 hPa) oraz rozwinięte w czasie sygnały zarejestrowane 
sondą scyntylacyjną (linia czarna) i sygnały elektronowe ze spektrometru (linie kolorowe) 

cylindrycznego. U0 = 30 kV, Yn = 9,8 x 109. 
Dla porównania, wyniki uzyskane w czasie innego wyładowania zrealizowanego w takich 
samych warunkach początkowych, przedstawiono na Rys. 4.21 

 

Rys. 4.21. Integralne zdjęcie rentgenowskie wyładowania # 85 przy wypełnieniu komory 
układu PF-360U deuterem (p0 = 6,5 hPa ) oraz rozwinięte w czasie sygnały zarejestrowane 
sondą scyntylacyjną (linia czarna) i sygnały elektronowe ze spektrometru (linie kolorowe) 

scyntylacyjnego. U0 = 30 kV, Yn = 1,3 x 1010. 



 59 

Jak widać, w obu wyładowaniach (#79 i #85) autor zaobserwował liczne impulsy od 
elektronów emitowanych po fazie maksymalnej kompresji oraz towarzyszące im silne 
impulsy twardego promieniowania rentgenowskiego zarejestrowane przez zewnętrzną sondę 
scyntylacyjną. O tym, że dwa pierwsze sygnały z sondy scyntylacyjnej odpowiadały 
impulsom promieniowania X świadczy m.in. ich korelacja czasowa z zarejestrowanymi 
sygnałami od szybkich elektronów. Następne sygnały z sondy scyntylacyjnej odpowiadały 
impulsom szybkich (ok. 2,5 MeV) neutronów, a ich opóźnienie czasowe spowodowane było 
czasem przelotu tych neutronów od obszaru plazmy do sondy.  

Analizując sygnały elektronowe autor stwierdził, że opóźnienia pików zarejestrowanych w 
poszczególnych kanałach energetycznych odpowiadały różnicom w czasie przelotu 
elektronów o rozpatrywanej energii - na drodze wynoszącej ok. 50 cm, tj. odległości 
miniaturowych detektorów scyntylacyjnych od środka kolumny plazmowej. Omawiany czas 
opóźnienia był odwrotnie proporcjonalny od pierwiastka energii elektronów. Na tej podstawie 
można było wnioskować, że większość rozpatrywanych wiązek elektronowych była 
emitowana z małym rozrzutem czasowym (ok. 2,5 ns) w fazie maksymalnej kompresji 
plazmy.  Analiza rozpatrywanych przesunięć czasowych pozwoliła dokładniej określić fazę 
maksymalnej kompresji plazmy i dostarczyła dodatkowej informacji w stosunku do sygnałów 
otrzymywanych z zewnętrznej sondy scyntylacyjnej (rejestrującej impulsy twardego 
promieniowania X oraz impulsy szybkich neutronów). 

Jeszcze inny przykład pomiarów elektronowych z wyładowania, które zrealizowano w 
układzie PF-360U z czystym deuterem, został przedstawiony na Rys. 4.22. 

 

Rys. 4.22. Integralne zdjęcie rentgenowskie wyładowania #87 przy wypełnieniu komory 
układu PF-360U deuterem (p0 = 6,5 hPa ) oraz rozwinięte w czasie sygnały zarejestrowane 
sondą scyntylacyjną (linia czarna) i sygnały elektronowe ze spektrometru (linie kolorowe) 

scyntylacyjnego. U0 = 30 kV, Yn = 5,2 x 109. 

W wyładowaniu #87 zaobserwowano dwa wyraźnie oddzielone w czasie maksima kompresji 
plazmy. Świadczyły o tym zarówno sygnały z sondy scyntylacyjnej, z której dwa pierwsze 
piki odpowiadały impulsom twardego promieniowania X, a także wyraźne rozdzielone 
sygnały elektronowe ze spektrometru magnetycznego. Trzeci pik na sygnale z sondy 
scyntylacyjnej odpowiadał oczywiście impulsowi szybkich neutronów (przesuniętemu w 
czasie na skutek czasu przelotu tych neutronów do sondy). 
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Dla uzyskania lepszej czasowej zdolności rozdzielczej do badań następnych wyładowań autor 
wykorzystał spektrometr elektronów wyposażony w miniaturowe detektory typu Czerenkowa 
(opisane w punkcie 3.4.2). Przykładowe wyniki pomiarów, uzyskane z kolejnych wyładowań 
w układzie PF-360 z komorą wypełnioną czystym deuterem, zostały przedstawione na Rys. 
4.23. 

Jak widać z tych przykładów, mimo identycznych początkowych warunków gazowych 
charakter obu wyładowań znacznie się różnił. W wyładowaniu #63 zaobserwowano kilka 
„hot-spots” słabo widzialnych na tle świecenia całej kolumny plazmowej. Natomiast w 
wyładowaniu #66 nastąpiło uformowanie kilku bardzo wyraźnych „hot-spots”, a sygnały ze 
spektrometru pokazały, że emisja szybkich elektronów ma charakter wielu wąskich pików w 
różnych kanałach energetycznych. Ze względu na znacznie krótszy czas odpowiedzi, ale 
mniejszą czułość zastosowanych detektorów czerenkowskich, zamiast jednego (złożonego) 
piku elektronowego obserwowano kilka (a nawet kilkanaście) wąskich pików o malej 
amplitudzie. Najważniejszym wynikiem było jednak stwierdzenie, że w obserwowanych 
kanałach energetycznych pojawiały się wąskie piki znacznie opóźnione (nawet o kilkaset 
nanosekund) w stosunku do pierwszych sygnałów. Piki takie zarejestrowano w różnych 
kanałach energetycznych, co świadczyło o emisji bardzo krótkich quasi-mono-
energetycznych wiązek elektronowych. Zjawisko to można wytłumaczyć korelacją emisji 
wiązek elektronów z obserwowanymi „hot-spots”, które powstawały w różnych miejscach 
kolumny plazmowej ze znacznym rozrzutem czasowym.   
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Rys. 4.23. Integralne zdjęcia rentgenowskie z wyładowań #63 (góra) i #66 (dół) w układzie 
PF-360U wypełnionym czystym deuterem (po = 6,5 hPa ) oraz rozwinięte w czasie sygnały 
otrzymane z sondy scyntylacyjnej (lina czarna) i sygnały elektronowe ze spektrometru (linie 

kolorowe) cylindrycznego, które ukazują korelację emisji pików elektronowych z 
występowaniem „hot-spots”. U0 = 30 kV, wydatek neutronowy odpowiednio Yn = 1,2 x 1010,  

Yn = 9,8 x 108. 

Należy tutaj zauważyć, że formowanie wyraźnych „hot-spots” w wyładowaniach 
realizowanych w czystym deuterze występowało stosunkowo rzadko, ale autor zarejestrował 
kilka przypadków podobnych do przykładów pokazanych na Rys. 4.23. 
 

4.4.2. Pomiary wiązek elektronowych dla wyładowań w deuterze z domieszką argonu 

 
W celu sprawdzenia wpływu domieszkowania gazu roboczego następna seria badan została 
przeprowadzona przy wypełnieniu komory PF-360U deuterem z pewna domieszka argonu. 
Przykładowe wyniki przedstawione zostały na Rys. 4.24. 
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Rys. 4.24. Integralne zdjęcia rentgenowskie z wyładowań #94 (góra) i #97 (dół) w układzie 
PF-360U wypełnionym deuterem (6,2 hPa) z domieszką argonu (0,3 hPa) oraz rozwinięte w 

czasie sygnały otrzymane z sondy scyntylacyjnej (lina czarna) i sygnały elektronowe ze 
spektrometru (linie kolorowe) scyntylacyjnego, które ukazują korelację emisji pików 

elektronowych z występowaniem „hot-spots”. U0 = 30 kV, wydatek neutronowy odpowiednio 
Yn = 6,4 x 108,  Yn = 5,7 x 108. 

W rozpatrywanym przypadku charakter emisji elektronów nie uległ zasadniczej zmianie, ale 
można było dostrzec osłabienie intensywności nisko-energetycznych wiązek elektronowych 
(związane z występowaniem ciężkich jonów domieszki) oraz pojawienie się wyraźnych „hot-
spots” i mikro-wiązek o wyższych energiach, np. w kanale 715 keV. Należy zauważyć, że 
pierwsze impulsy elektronowe w różnych kanałach nie były tak intensywne, a wyładowania z 
domieszką argonu emitowały słabsze impulsy twardego promieniowania X (towarzyszące 
fazie maksymalnej kompresji plazmy) i znacznie słabsze impulsy neutronów. W wypadku 
występowania pojedynczych silnych „hot-spots” zaobserwowano ich korelację z emisją 
opóźnionych quasi-mono-energetycznego impulsów elektronowych w kanale 715 keV.  
Podobne obserwacje zostały dokonane dla innych wyładowań przeprowadzonych przy 
identycznych początkowych warunkach gazowych. Przykład przedstawiono na Rys. 4.25. 
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Rys. 4.25. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #103 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,2 hPa) z domieszką argonu (0,3 hPa) oraz rozwinięte w czasie 

sygnały otrzymane z sondy scyntylacyjnej (lina czarna) i sygnały elektronowe (linie kolorowe)  
ze spektrometru cylindrycznego, które ukazują korelację emisji pików elektronowych z 

występowaniem wyraźnych „hot-spots”. U0 = 30 kV, Yn = 3,9 x 108. 
 

Należy podkreślić, że w rozpatrywanych warunkach zarejestrowano sygnały od mikro-wiązek 
elektronowych z ich wzajemnym opóźnieniem od kilkudziesięciu do kilkuset nanosekund w 
stosunku do momentu maksymalnej kompresji kolumny plazmowej, który oznaczono linią 
przerywaną (w punkcie t = 0).   

 

4.4.3. Pomiary wiązek elektronowych dla wyładowań w deuterze z domieszką kryptonu 

 
Następna seria eksperymentów w układzie PF-360U została wykonana przy zastosowaniu 
deuteru z małą domieszką kryptonu. Wiązki elektronów emitowane z takich wyładowań 
ulegały silniejszemu rozpraszaniu i absorpcji, ale autor zarejestrował liczne bardzo wąskie 
piki (mikro-wiązki) elektronowe w różnych kanałach energetycznych spektrometru. Większa 
była również ilość intensywnych „hot-spots”, wyraźnie widocznych na integralnych obrazach 
rentgenowskich. Zgodnie z poprzednimi rozważaniami, omawiane „hot-spots” mogły 
powstawać w różnych włókien prądowych, a tym samym być formowane w różnych 
miejscach kolumny plazmowej ze znacznymi rozrzutami czasowymi. Potwierdziła to 
rejestracja pików elektronowych z rozrzutem czasowym rzędu kilkuset nanosekund (do 1 µs). 
Rozdzielczość energetyczna zastosowanego spektrometru magnetycznego, która zależała od 
rozmiarów i konfiguracji przyrządu oraz miniaturowych detektorów (patrz punkt 3.4.1), nie 
pozwoliła jednoznacznie przyporządkować poszczególnych impulsów elektronowych do 
obserwowanych mikro-struktur plazmowych. Na podstawie analizy statystycznej można było 
jednak wykazać wyraźną korelacje między ilością zarejestrowanych „hot-spots” i całkowitą 
liczbą pików (mikro-wiązek) elektronowych, co łatwo zaobserwować na przykładach 
przedstawionych na Rys. 4.26-4.29.  
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Rys. 4.26. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #130 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,4 hPa) z domieszką kryptonu (0,1 hPa) oraz sygnały elektronowe ze 
spektrometru cylindrycznego. Widoczna jest silna początkowa emisja wiązek elektronowych 
oraz pojedyncze mikro-wiązki w całym okresie wyładowania. Sugeruje to, że pewne mikro-

struktury plazmowe mogą istnieć przez okres rzędu setek nanosekund. U0 = 30 kV, Yn = 6,7 x 
108. 

 

Rys. 4.27. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #132 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,4 hPa) z domieszką kryptonu (0,1 hPa) oraz sygnały elektronowe ze 

spektrometru cylindrycznego. Domieszkowanie cięższym gazem szlachetnym skutkuje 
osłabieniem wiązek emitowanych w fazie maksymalnej kompresji i emisją licznych mikro-

wiązek z dużym rozrzutem czasowym. Intensywne mikro-wiązki zarejestrowane w kanale 205 
keV mogły pochodzić z obszaru intensywnej emisji promieniowania na końcu kolumny pinchu, 

gdzie widoczne jest kilka “hot-spots” i skręcony sznur plazmy ulegający niestabilnościom 
MHD. U0 = 30 kV, Yn = 1,2 x 109. 
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Rys. 4.28. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #137 w układzie PF-360U 

wypełnionym deuterem (6,4 hPa) z domieszką kryptonu (0,1 hPa) oraz sygnały elektronowe ze 
spektrometru cylindrycznego. Bardzo intensywnej emisji promieniowania ze współosiowej 
kolumny pinchu towarzyszyła rejestracji silnych sygnałów elektronowych. Mikro-wiązki 

elektronowe, które są emitowane w różnych kierunkach (w zależności od orientacji 
niestabilności i mikro-diody plazmowej) nie zawsze mogły trafiać w szczelinę spektrometru. 

U0 = 30 kV, Yn = 1,3 x 109. 

 
Rys. 4.29. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #117 w układzie PF-360U 

wypełnionym deuterem (6,4 hPa) z domieszką kryptonu (0,1 hPa) oraz sygnały elektronowe ze 
spektrometru cylindrycznego. Widoczny jest silny początkowy impuls elektronowy, 

obserwowany bardzo rzadko przy domieszkowaniu cięższym gazem i klika grup mikro-wiązek. 
U0 = 30 kV, Yn = 3,8 x 109. 

Dla wyładowania #117 autor przeprowadził dodatkowo pomiary szybkich wiązek jonowych 
emitowanych wzdłuż osi układu PF-360U. Pomiary te zostały wykonane za pomocą kamery 
otworkowej wyposażonej w jądrowy detektor śladowy i umieszczonej na osi układu. Wyniki 
tych pomiarów będą omówione w dalszej części tej pracy (w punkcie 4.5.2).  
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4.4.4. Pomiary wiązek elektronowych dla wyładowań w deuterze z domieszką ksenonu 

 
Kolejna seria eksperymentów w układzie PF-360U była poświecona wyładowaniom 
realizowanym z wypełnieniem komory deuterem z domieszką jeszcze cięższego gazu  
szlachetnego, tj. ksenonu. Podobnie jak w poprzednich wypadkach autor rejestrował 
integralne obrazy rentgenowskie oraz sygnały elektronowe z różnych kanałów 
energetycznych spektrometru magnetycznego. Przykładowe wyniki zostały przedstawione na 
Rys. 4.30-4.32.  

 
Rys. 4.30. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #140 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,45 hPa) z małą domieszką ksenonu (0,05 hPa) oraz sygnały 

elektronowe ze spektrometru cylindrycznego. Dzięki dużej czasowej zdolności rozdzielczej 
detektorów czerenkowskich widoczna jest struktura emitowanych wiązek elektronowych. U0 = 

30 kV, Yn = 1,4 x 109. 

 

 
Rys. 4.31. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #141 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,45 hPa) z małą domieszką ksenonu (0,05 hPa) oraz sygnały 

elektronowe ze spektrometru cylindrycznego. Charakter impulsów elektronowych był bardzo 
podobny do zarejestrowanych w wyładowaniu pokazanym wyżej na Rys. 4.30. U0 = 30 kV, Yn 

= 2,8 x 109. 
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Rys. 4.32. Integralne zdjęcie rentgenowskie z wyładowania #142 w układzie PF-360U 
wypełnionym deuterem (6,45 hPa) z małą domieszką ksenonu (0,05 hPa) oraz sygnały 
elektronowe ze spektrometru cylindrycznego. W tym wyładowaniu zarejestrowano piki 

elektronowe z dużym opóźnieniem w stosunku do pierwszych sygnałów. Świadczyło to o tym, 
że mikro-struktury plazmowe utrzymywały się bardzo długo (nawet do 1µs). U0 = 30 kV, Yn = 

3,3 x 109. 

Ogólnie biorąc, wyładowania realizowane z domieszką ksenonu charakteryzowały się dużą 
liczbą intensywnych „hot-spots” i były źródłem wielu silnych pików (mikro-wiązek) 
elektronowych. Autor stwierdził, że mikro-wiązki te emitowane były z większym rozrzutem 
czasowym, niż w wypadku stosowania domieszek z lżejszych gazów szlachetnych. W 
niektórych wyładowaniach autor zarejestrował piki (mikro-wiązki) elektronowe z 
opóźnieniem rzędu 1-1,5 µs w stosunku do fazy maksymalnej kompresji plazmy. Bardziej 
szczegółowa analiza tych zjawisk będzie przedstawiona w rozdziale 8. 

4.5. Badania uzupełniające za pomocą interferometru laserowego i kamer 
jonowych 

W celu uzyskania dodatkowej informacji o rozmiarach i dynamice plazmy wytwarzanej przez 
wyładowania typu PF oraz o charakterystykach emisyjnych takich wyładowań, autor 
wykorzystał również dane eksperymentalne z pomiarów przy użyciu wielo-kadrowego 
interferometru laserowego i kamer typu pinhole, przystosowanych do detekcji wiązek 
wysoko-energetycznych jonów. Pomiary te zostały wykonane równocześnie z pomiarami 
rentgenowskimi realizowanymi przez autora dysertacji.   

4.5.1. Pomiary interferometryczne 

W czasie pomiarów promieniowania rentgenowskiego i wiązek elektronowych w układzie 
PF-1000U autor wykorzystywał również wyniki pomiarów wykonywanych za pomocą 
interferometru typu Macha-Zehndera, który stanowi stałe wyposażenie tego układu 
badawczego [82]. Interferometr ten został wyposażony w impulsowy laser Nd:YAG., a do 
pomiarów wykorzystywano zwykle drugą harmoniczną (532 nm). Impuls laserowy o czasie 
trwania  ok. 1 ns dzielony był na 16 wzajemnie opóźnianych impulsów, które dzięki 
zastosowaniu specjalnego układu zwierciadeł i pryzmatów, tworzyły 16 obrazów 
interferencyjnych plazmy w ustalonych odstępach czasowych (od 10 ns  do 220 ns) [82-83]. 
Jak wiadomo, interferometria laserowa pozwala obserwować dynamikę wyładowania i 
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identyfikować obszary o największej gęstości plazmy. Wyniki analizy szczegółowych 
pomiarów interferometrycznych w układzie PF-1000U, a zwłaszcza oceny rozkładów 
elektronowej koncentracji plazmy (przy założeniu symetrii osiowej wyładowań) i analizy 
dynamiki plazmy, przedstawione zostały uprzednio w kilku publikacjach [48,77,83-84]. W 
odróżnieniu od tych prac, autor dysertacji poszukiwał na interferogramach śladów włókien 
plazmowo-prądowych i „hot-spots”. W tym celu autor porównywał zarejestrowane przez 
siebie integralne obrazy rentgenowskie z badanych wyładowań z obrazami interferencyjnymi 
z tych samych wyładowań, jak pokazano na Rys. 4.33-4.34. 
 

 
 

 

 

 

 

Rys. 4.33. Integralny obraz rentgenowski z wyładowania #10074, który zarejestrowano w 
układzie PF-1000U z zastosowaniem wypełnienia czystym deuterem i dodatkowej iniekcji 

deuteru wzdłuż osi elektrod, w porównaniu z interferogramem zarejestrowanym ok. 30 ns  po 
maksymalnej kompresji sznura plazmowego. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rys. 4.34. Integralny obraz rentgenowski z wyładowania #10080, który zarejestrowano w 
układzie PF-1000U z zastosowaniem wypełnienia czystym deuterem i dodatkowej iniekcji 

deuteru wzdłuż osi elektrod, w porównaniu z interferogramem zarejestrowanym ok. 10 ns po 
maksymalnej kompresji sznura plazmowego.   

Jak widać z przedstawionych przykładów, na obrazach rentgenowskich można było wyróżnić 
mikro-struktury włókniste, które musiały istnieć dostatecznie długo, aby zostać 
zarejestrowane na tych obrazach. Natomiast, na interferogramach nie dostrzeżono żadnych 
śladów włókien plazmowo-prądowych i „hot-spots”. Można to wytłumaczyć w sposób 
następujący: Rozpatrywane mikro-struktury mogły mieć w rzeczywistości rozmiary mniejsze 
niż zarejestrowano na obrazach rentgenowskich, ponieważ w czasie trwania wyładowania 
mogły się one trochę zmieniać i przemieszczać (powodując pewne rozmycie konturów). 
Koncentracja plazmy w tych mikro-strukturach mogła być tylko nieznacznie większa niż w 
ich otoczeniu, a większa intensywność emisji promieniowania rentgenowskiego mogła być 
spowodowana lokalnym wzrostem temperatury elektronowej, jak wyjaśniono w pracy [85].  
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4.5.2. Pomiary jonowe 

 
Drugą dodatkową diagnostyką w układzie PF-1000U były pomiary szybkich wiązek 
jonowych. We wcześniejszych badaniach do pomiarów wiązek jonowych stosowane były 
kamery typu pinhole, wyposażone w jądrowe detektory śladowe osłaniane czasem cienkimi 
filtrami absorpcyjnymi [85]. Dokładniejsze pomiary wiązek jonowych w układzie PF-1000 a 
następnie PF-1000U wykonał w ramach swojej pracy doktorskiej R. Kwiatkowski [45]. 
Autora tej dysertacji zainteresowały głównie korelacje między rejestrowanymi obrazami 
rentgenowskimi i integralnymi obrazami wiązek jonowych, jak pokazano na Rys. 4.35.   

 
Rys. 4.35. Integralny obraz rentgenowski z wyładowanie #10228 ( z lewej), który 

zarejestrowano w układzie PF-1000U przy  zastosowaniu wypełnienia deuterem i dodatkowej 
iniekcji deuteru, w porównaniu z integralnym obrazem wiązek jonowych (z prawej), który 

zarejestrowano kamerą jonową umieszczona na osi z w odległości ok. 30 cm od wylotu 
elektrod. Linie przerywane odpowiadają odwzorowaniom elektrod układu PF-1000U. 

Na przedstawionych obrazach widać wyraźnie, że kolumna plazmy miała w tym przypadku 
złożoną mikro-strukturę, a obraz jonowy tworzyło wiele mikro-wiązek jonowych. W tym 
typowym wyładowaniu (zrealizowanym przy p0 = 1,6 hPa D2 + iniekcja D2, U0 = 23 kV) 
stosunkowo wysokiej wydajności neutronowej (Yn = 1,3 x 1011) towarzyszyła emisja wielu 
mikro-wiązek szybkich deuteronów, co potwierdziły pomiary wykonane za pomocą 
spektrometru typu Thomsona [45], których wyniki przedstawiono na Rys. 4.36.  
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Rys. 4.36. Parabola deuteronowi zarejestrowana dla 3 kolejnych wyładowań #10198-10200 
przeprowadzonych w układzie PF-1000U w takich samych warunkach eksperymentalnych. 

Dodatkowa informacja o wielo-pikowym charakterze emisji jonów z wyładowań w układzie 
PF1000U została uzyskana za pomocą kilku miniaturowych detektorów scyntylacyjnych, 
które osłonięto filtrami z cienkiej folii aluminiowej, umieszczono wewnątrz kamery typu 
pinhole i połączono optycznie z oddzielnymi fotopowielaczami [45]. Przykład sygnałów 
uzyskanych z takich detektorów przedstawiono na Rys. 4.37. 

Rys. 4.37. Sygnały z wyładowania #10215 w ukladziePF-1000U, które otrzymano z 3 
miniaturowych detektorów scyntylacyjnych (ch1-ch3) umieszczonych w różnych punktach 

płaszczyzny detekcyjnej jonowej kamery typu pinhole, w porównaniu z silnie wzmocnionym 
sygnałem z zewnętrznej sondy neutronowej.  

 
W rozpatrywanym wyładowaniu #10215 we wszystkich kanałach pomiarowych pierwsze dwa 
piki odpowiadały impulsom promieniowania X, następne dwa-trzy nierozdzielne piki 
pochodziły od szybkich neutronów, a kolejne szerokie piki od szybkich deuteronów. Należy 
zwrócić uwagę, że detektory w określonym położeniu wewnątrz kamery jonowej 
zarejestrowały wyraźnie rozdzielone sygnały od wiązek deuteronów o różnych energiach, 
które zostały wyemitowane prawdopodobnie z różnych lokalnych mikro-źródeł.  
 
Podobne badania korelacji integralnych obrazów rentgenowskich z integralnymi obrazami 
szybkich wiązek jonowych przeprowadził autor później w układzie PF-360U. Przykładowe 
zestawienie omawianych obrazów przedstawione zostało na Rys. 4.38. 
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Rys. 4.38. Integralny obraz rentgenowski z wyładowanie #117 (z lewej), który zarejestrowano 
w układzie PF-360U przy zastosowaniu wypełnienia deuterem (6,4 hPa)  z małą domieszka 

kryptonu (0,1 hPa), w porównaniu z integralnym obrazem wiązek jonowych (z prawej), który 
zarejestrowano kamerą jonową. Linia przerywana odpowiada odwzorowaniom krawędzi 

elektrody wewnętrznej układu PF-360U. 
 

Przedstawiony wyżej przykład dotyczył wyładowania #117, w którym autor zaobserwował 
wyraźną mikro-strukturę krótkiej kolumny plazmowej, szczególnie silne impulsy elektronowe 
w kanale spektrometru o energii 289 keV (opisane wyżej) oraz kilka oddzielnych mikro-
wiązek deuteronów o energii > 220 keV, zarejestrowane na detektorze śladowym typu PM-
355 osłoniętym folią aluminiową o grubości 2 µm. Przykład ten świadczy jeszcze raz o 
korelacji mikro-struktur plazmowych z emisją mikro-wiązek elektronowych (głównie w 
kierunku anody) i mikro-wiązek jonowych (głównie w kierunku wzdłuż osi z).  
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5. Analiza przeprowadzonych badań 
 

W tym rozdziale autor przedstawia bardziej szczegółową analizę wyników pomiarów 
wykonanych w ramach pracy doktorskiej, tj. badań promieniowania rentgenowskiego, 
pomiarów wiązek elektronowych oraz badań dodatkowych.   

5.1. Analiza wyników pomiarów emisji promieniowania rentgenowskiego 
 

Liczne integralne obrazy rentgenowskie, które zarejestrował autor w czasie badań w układach 
PF-1000U oraz PF-360U i opisał wyżej w punkcie 4.1, udowodniły eksperymentalnie, że 
włókna (filaments) plazmowo-prądowe występują nie tylko w fazie formowania i akceleracji 
warstwy prądowej, jak twierdził W.H. Bostick [86], ale również w fazie radialnej kompresji 
plazmy i istnienia ogniska plazmowego. Stwierdzenie to potwierdza wcześniejsze obserwacje 
M. Sadowskiego, wykonane w dużym układzie POSEIDON w Stuttgarcie i opublikowane 
wiele lat temu [42]. Należy tu zauważyć, że występowanie włókien plazmowo-prądowych  
we wcześniejszych fazach wyładowań PF zaobserwowano w wielu innych eksperymentach, 
np. [87]. Natomiast obserwacje takich mikrostruktur plazmowych w fazie maksymalnej 
kompresji plazmy były dotychczas bardzo nieliczne.  

Zgromadzony przez autora pracy materiał eksperymentalny dostarczył zatem ważnych 
dowodów, że mimo niestabilności (np. magneto-hydrodynamicznych) włókien plazmowo-
prądowych mogą one formować się i istnieć przez stosunkowo długi okres czasu - rzędu co 
najmniej dziesiątek nanosekund. Rozmiary włókien plazmowo-prądowych można było łatwo 
ocenić na podstawie przedstawionych obrazów rentgenowskich, ale trzeba było przy tym 
uwzględnić, że średnice włókien mogły być w rzeczywistości znacznie mniejsze, ponieważ w 
czasie rejestracji obrazów rozpatrywane włókna mogły się rozszerzać lub kurczyć i 
przemieszczać w przestrzeni. Wymienione efekty nie były jednak bardzo duże, o czym 
świadczy małe rozmycie zarejestrowanych obrazów włókien.    
Warto zauważyć, że zastosowanie dodatkowej iniekcji pewnej ilości deuteru wzdłuż osi 
elektrod uwidoczniło lepiej złożoną strukturę ogniska plazmowego i ukazało bardziej 
intensywne włókna plazmowo-prądowe. Podobne efekty dało zastosowanie cięższego gazu 
roboczego (neonu) lub jego dodatkowej iniekcji, ale wzrost intensywności emisji 
promieniowania X powodował wówczas zbyt mocne zaczernienie rejestrowanych obrazów i 
utrudniał rozróżnienie szczegółów przestrzennych.  
Ciekawe obrazy uzyskano w czasie wyładowań zrealizowanych w deuterze z domieszką 
neonu przy zastosowaniu dodatkowej iniekcji deuteru, a także w czasie wyładowań w 
czystym neonie przy dodatkowej poosiowej iniekcji deuteru. W tym ostatnim wypadku na 
podstawie zdjęć rentgenowskich było widać, że dodatkowo wprowadzony deuter był 
stosunkowo dobrze ściskany przez warstwę plazmy neonowej, ale intensywność emisji 
rentgenowskiej z wąskiej chmury deuteru była stosunkowo niska. 
Szczególnie ważne obserwacje zostały dokonane przez autora w czasie badań wyładowań 
realizowanych w deuterze z małą domieszką ciężkiego gazu szlachetnego (argonu, kryptonu 
lub ksenonu). We wszystkich przypadkach autor zarejestrował znaczną ilość wyraźnych 
mikro-obszarów o zwiększonej intensywności promieniowania („hot-spots”). Intensywność 
tych  mikro-obszarów i ich ilość - była tym większa im cięższy był gaz zastosowany jako 
domieszka.  
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Warto tu dodać, że w badaniach na układzie PF-1000U zastosowanie domieszkowania deuteru 
ciężkim gazem szlachetnym wywoływało zauważalne opóźnienie wystąpienia maksymalnej 
kompresji plazmy. Było to ewidentnie spowodowane zwiększeniem gęstości gazu roboczego, 
mimo świadomego obniżenia cząstkowego ciśnienia deuteru, co ukazuje wykres na Rys. 5.1.   

Rys. 5.Czas opóźnienia  osobliwości prądowej (time to dip) w stosunku do momentu  inicjacji 
wyładowania -  w zależności od względnej gęstości gazu roboczego w układzie PF-360U. 

Dane uzyskano na podstawie statystycznej analizy oscylogramów przebiegów prądowych z 
całej serii wyładowań. 

Dla wyładowań realizowanych z domieszką ciężkiego gazu szlachetnego zauważalne 
zwiększenie intensywności „hot-spots” można było wytłumaczyć wzrostem promieniowania 
hamowania (Bremsstrahlung), proporcjonalnego do kwadratu liczby ładunkowej gazu, a 
zwiększenie liczby „hot-spots” mogło się wiązać z większa ilością elektronów uwalnianych 
przy jonizacji gazu roboczego.     

Wbrew przyjętej nazwie - „hot-spots” - nie można było jednoznacznie stwierdzić czy 
obserwowany lokalne zwiększenie intensywności emisji promieniowani X było rezultatem 
lokalnego wzrostu temperatury elektronowej, czy wpływ miał także lokalny wzrost 
koncentracji plazmy. Z drugiej strony, brak wyraźnych śladów włókien plazmowo-prądowych 
i „hot-spots”  na zarejestrowanych równocześnie obrazach z interferometru laserowego, 
skłaniał do stwierdzenia, że wpływ pierwszego czynnika (tj. temperatury) mógł być znacznie 
silniejszy.   
Rozpatrując zjawisko powstawania „hot-spots”, istotne było pytanie dotyczące mechanizmu 
ich powstawania. Autor potwierdził eksperymentalnie hipotezy sformułowane m.in. w 
referacie [88], że takie mikro-obszary powstają na skutek rozwoju niestabilności (np. typu 
„sausage” lub „kink”) w poszczególnych włóknach plazmowo-prądowych i rozrywania tych 
włókien w różnych miejscach i różnym czasie. Silnym przewężeniom włókien (w granicy - 
ich przerwaniom) towarzyszyło powstawanie bardzo silnych lokalnych pól elektrycznych, 
które skutecznie przyspieszały określone grupy elektronów (jonów w kierunku przeciwnym), 
emitujących następnie silniejsze promieniowanie hamowania. Na niektórych zdjęciach 
rentgenowskich, zarejestrowanych np. z wyładowania #10241 w układzie PF-1000U lub z 
wyładowania #140 w układzie PF-360U, widać bardzo wyraźnie wyłanianie się mikro-
obszarów o intensywnej emisji z poskręcanych lub pozrywanych włókien prądowych. Należy 
przy tym zauważyć, że efekty te nie były tak dobrze widoczne na zdjęciach wykonywanych 
przy użyciu kamer z MCP ze względów na charakterystyki takich detektorów.   
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Warto tutaj dodać, że na niektórych integralnych zdjęciach rentgenowskich wykonanych 
przez autora widać było formowanie się kolumny plazmy nie na osi układu, ale w pewnej 
odległości (np. 3 cm) od niej. W układzie PF-1000U autor zaobserwował kilkanaście takich 
przypadków, kiedy inne urządzenia diagnostyczne (diody typu PIN, interferometr) nie dawały 
żadnych rezultatów eksperymentalnych. W takich przypadkach integralne zdjęcia 
rentgenowskie pozwoliły wykryć nieprawidłowe działanie układu i pokazać, że jego 
przyczyną było niewłaściwe uformowanie całego wyładowania.  

W tym miejscu należy także zauważyć, ze integralne obrazy rentgenowskie mogły powstawać 
przez nałożenie dwóch (a nawet kilku) impulsów rentgenowskich, emitowanych głównie w 
chwili maksymalnej kompresji kolumny plazmowej i w chwili osiągnięcia pewnego quasi-
stabilnego stanu ekspansji (rozszerzenia się) tej kolumny. Przykładem był obraz wyładowania 
#10173 zarejestrowany w układzie PF-1000U. Można zatem stwierdzić, ze w rzeczywistości 
na zarejestrowane obrazy składały się impulsy promieniowania X emitowanego z różnych 
„hot-spots”, tj. z wielu punktów z pewnym rozrzutem czasowym. Dlatego celowe było 
przeprowadzenie pomiarów rentgenowskich w funkcji czasu.  

Zastosowanie detektorów półprzewodnikowych typu PIN, opisane w punkcie 4.2, umożliwiło 
rejestrację w funkcji czasu impulsów rentgenowskich z wybranych obszarów gorącej plazmy. 
Istotna była przy tym dobra rozdzielczość czasowa i ustalona rozdzielczość przestrzenna. 
Porównując sygnały rentgenowskie z zarejestrowanymi równocześnie integralnymi obrazami 
rentgenowskimi autor mógł zidentyfikować moment powstania zlokalizowanych obszarów 
intensywnej emisji promieniowania X (hot-spots). Przykładowo, w wyładowaniu #10338 w 
układzie PF-1000U intensywnie świecący obszar na osi wyładowania był obserwowany tylko 
przez diody z kanałów #1 i 3. Moment, w którym te kanały zarejestrowały silne sygnały (a 
pozostałe nie) odpowiadał t = 800 ns po fazie maksymalnej kompresji. Można więc było 
wnioskować, że obraz rozpatrywanego obszaru powstał dużo później niż reszta całego obrazu. 
Obserwacja ta potwierdziło stwierdzenie z referatu [89], że tzw. „hot-spots” powstają w 
różnych momentach  wyładowania PF i niekoniecznie związane są z fazą formowania 
kolumny pinchu (tj. ogniska plazmowego). 
Porównując sygnały z detektorów PIN z różnych obszarów wyładowania autor zauważył, że 
sygnały z diody obserwującej obszar położony dalej od czoła anody w układu PF-1000U były 
generowane później niż sygnały z diody obserwującej plazmę w bezpośrednim sąsiedztwie 
końca tej elektrody. Przykładowo, sygnał z diody obserwującej obszar odległy o 7,5 cm od 
czoła anody był opóźniony o dziesiątki nanosekund względem sygnału z diody obserwującej 
obszar odległy 1,5 cm od czoła anody. Efekt ten był dobrze widoczny np. na oscylogramach z 
wyładowań #10183 i #10184 z układu PF-1000U. Można zatem było wnioskować, ze 
formowanie się kolumny gęstej plazmy jest procesem rozłożonym w czasie, a plazma nie 
ulega maksymalnej kompresji na całej długości kolumny w jednej chwili [61]. 

W trakcie pomiarow rozwinie tych w czasie potwierdzono również, że domieszkowanie gazu 
roboczego cięższym gazem szlachetnym skutkowało zwiększeniem intensywności emisji 
promieniowania rentgenowskiego. Efekt ten jest zależał od stopnia domieszkowania oraz 
liczby atomowej domieszkowanego gazu. Domieszkowanie, bądź zastąpienie deuteru -
neonem na układzie PF-1000U zwiększyło emisję promieniowania X z plazmy o dwa rzędy 
wielkości . W rzeczywistości odpowiedź detektorów PIN w rozpatrywanym zakresie była 
liniowa, a sygnały były 100-krotnie silniejsze niż sygnałów z wyładowań w czystym deuterze. 
Efekt domieszkowania był najbardziej widoczny przy dodatkowej iniekcji neonu wzdłuż osi 
wyładowania. Jak stwierdzono wyżej integralne obrazy rentgenowskie były wówczas 
przeeksponowane i nie pozwalały na wnikliwą analizę struktury wyładowania. Z drugiej 
strony, dodatkowa iniekcja gazu wzdłuż osi wyładowania zwiększała jego stabilność i 
symetrię; obszar gorącej plazmy był usytuowany współosiowo i był mniej chaotyczny niż w 
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przypadku wyładowań bez dodatkowej iniekcji gazu. Wyładowania takie charakteryzowały 
się bardziej zlokalizowaną i bardziej intensywną emisją promieniowania rentgenowskiego, a 
także wyższą wydajnością neutronową. 

Pomiary za pomocą detektorów PIN potwierdziły także stwierdzenie, ze obrazy integralne 
powstawały na skutek nakładania się kilku impulsów rentgenowskich. Jako przykład może 
służyć obraz wyładowania #10173 w układzie PF-1000U, ale autor zaobserwował omawiany 
efekt dla wielu analizowanych wyładowań [61].     

Należy w tym miejscu dodać, że oprócz włókien plazmowo-prądowych i „hot-spots” w 
niektórych wyładowaniach autor zaobserwował także inne mikro-struktury, np. postrzępione 
obłoki plazmy (zwłaszcza w wyładowaniach z neonem), części warstwy prądowej ulegające 
kompresji w pobliżu powierzchni anody oraz rozłożone quasi-regularnie obszary emisji 
promieniowania X na powierzchni czołowej tej elektrody, widoczne np. na zdjęciach z 
wyładowania  #10336 w układzie PF-1000U. Ten ostatni przypadek można było wytłumaczyć 
jako efekt oddziaływania włókien plazmowo-prądowych z powierzchnią anody w czasie ich 
przemieszczania w kierunku radialnym. 

Na podstawie analizy wszystkich zdjęć rentgenowskich i sygnałów z detektorów PIN autor 
jednoznacznie stwierdził, że plazma wytwarzana przez wyładowania typu PF wykazuje duże 
niejednorodności i skomplikowaną trój-wymiarową strukturę nie tylko w fazach formowania, 
akceleracji i radialnego ściskania, ale także w czasie maksymalnej kompresji i późniejszego 
rozpadu kolumny plazmowej.  
 

5.2. Analiza wyników pomiarów emisji wiązek elektronowych  
 
Integralne w czasie pomiary wiązek elektronowych, które opisano w punkcie 4.3, dostarczyły 
danych o zakresie energetycznym wiązek elektronowych emitowanych w układzie PF-360U 
w kierunku kolektora, poprzez centralny kanał w elektrodzie wewnętrznej. Wyniki te były 
zgodne z wcześniejsze obserwacjami w układach PF-360 i PF-1000U i potwierdziły, że zakres 
energii badanych elektronów sięgał od ok. 60 keV do ponad 700 keV.  Można wnioskować, ze 
elektrony o niższych energiach nie docierały do spektrometru na skutek hamowania w 
plazmie i kanale poosiowym. Natomiast maksymalne wartości energii elektronów 
emitowanych w czasie wyładowań w układach PF-1000U i PF-360U mogły być w 
rzeczywistości znacznie wyższe, ale populacja elektronów o energiach > 700 keV była zbyt 
mała, aby zostać zarejestrowana przez zastosowane integralne układy detekcyjne.   
Pomiary szybkich wiązek elektronowych w funkcji czasu, opisane w obszernym punkcie 4.4, 
zostały wykonane głównie w układzie PF-360U dla ok. 100 wyładowań, które 
przeprowadzono przy  wypełnieniu komory próżniowej czystym deuterem lub deuterem z 
domieszkami różnych gazów szlachetnych. W wypadku wyładowań realizowanych z 
domieszkami cięższych gazów zauważalna była absorpcja lub rozproszenie emitowanych 
wiązek elektronowych, ale jednocześnie pewne poszerzenie ich rozkładu energetycznego, 
zwłaszcza w kierunku wyższych energii [92]. Ze względu na parametry układu pomiarowego 
maksymalna wartość energii rejestrowanych elektronów nie przekraczała 714 keV.  
Omawiane pomiary zostały wykonane za pomocą dwóch spektrometrów magnetycznych 
(opisanych w punkcie 3.4)  o rożnych zdolnościach rozdzielczych. Należy jednak zauważyć, 
że cztery kanały pomiarowe nie obejmowały całego widma energetycznego elektronów, 
trafiających do spektrometru. Co więcej, badane  wiązki  elektronów mogły mieć kierunki 
odchylone od osi obserwacji i nie trafiać w całości w diafragmę spektrometru umieszczoną w 
odległości 50 cm za osiowym otworem w czołowej płaszczyźnie elektrody wewnętrznej 
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(anody).  

Z powyższego wynika, że przyporządkowanie konkretnych obszarów plazmy (widocznych na 
zdjęciach integralnych) do zarejestrowanych sygnałów elektronowych jest bardzo trudne, albo 
niemożliwe. Natomiast, duża ilość wykonanych pomiarów pozwala na statystyczną analizę 
wpływu domieszek ciężkich gazów na generację wiązek elektronowych i ich charakterystyki 
(czas emisji, widmo energetyczne wiązki itd.)[90]. Otrzymane wyniki pozwalają z dobrą 
dokładnością określić również średnie opóźnienie fazy maksymalnej kompresji w  stosunku 
do momentu przyłożenia impulsu napięciowego z baterii kondensatorów.   
Jak widać z wyników eksperymentalnych przedstawionych w punkcie 4.4, w czasie 
przeprowadzonych badań wiązki elektronowe były rejestrowane lepiej przez spektrometr 
wyposażony w miniaturowe detektory scyntylatory typu NE102A. Powodem była ewidentnie 
większa szerokość szczelin przed detektorami scyntylacyjnymi, które w efekcie zbierały 
więcej elektronów w szerszym przedziale energii, ale z mniejszą rozdzielczością 
energetyczną. Dłuższy był również czas zaniku sygnałów ze scyntylatorów. Natomiast, 
spektrometr,  wyposażony w miniaturowe detektory typu Czerenkowa, miał bardzo krótki 
czas wygaszania sygnałów (< 1 ns), dzięki czemu rejestrowane sygnały miały charakter 
bardzo wąskich pików odpowiadających rzeczywistym impulsom elektronowym. Należy tu 
dodać, że wszystkie kanały pomiarowe pokrywały 2/3 powierzchni, na którą mogły padać 
elektrony. Chociaż opisywany spektrometr magnetyczny wyposażono w osiem 
miniaturowych detektorów typu Czerenkowa, ze względu na posiadane oprzyrządowanie 
pomiarowe (ilość dostępnych fotopowielaczy i światłowodów) możliwa była równoczesna 
rejestracja sygnałów tylko z czterech kanałów pomiarowych. Pozostałe kanały były 
wykorzystywane po odpowiednim przełączeniu światłowodów i fotopowielaczy.  Można 
jednak stwierdzić, że w wypadku badania silniejszych źródeł elektronowych spektrometr 
wyposażony w detektory Czerenkowa był lepszym przyrządem pomiarowym i bardziej 
odpornym na zakłócenia., ale jego czułość była mniejsza. 
Należy zauważyć, że we wszystkich zbadanych wyładowaniach w układzie PF-360U 
najsilniejsze sygnały elektronowe otrzymano w kanale pomiarowym rejestrującym elektrony 
o najniższych energiach. Sygnały z kanałów rejestrujących elektronu o wyższych energiach 
były słabsze. Fakt ten zaobserwowano niezależnie od rodzaju użytego spektrometru i 
warunków eksperymentalnych badanych wyładowań. Ze względu na liniowość 
charakterystyk scyntylatorów i detektorów Czerenkowa (w badanym przedziale energii), przy 
takiej samej ilości elektronów sygnał wzbudzany przez elektrony wysokoenergetyczne 
powinien być silniejszy niż sygnał od niskoenergetycznych elektronów. Na podstawie 
przedstawionych wyników pomiarów można zatem wnioskować, że w układzie PF-360U 
populacja elektronów emitowanych w wiązkach o najniższej energii była znacznie 
większa[92]. 

Należy także zauważyć, że pierwsze wiązki (impulsy) elektronów o różnych energiach były 
emitowane w tych prawie w tej samej fazie wyładowania. Impulsy te były stosunkowo dobrze 
skorelowane z dużymi impulsami twardego promieniowania X, które są rejestrowane przez 
zewnętrzna scyntylacyjne sondy neutronowe. Następne piki elektronowe w różnych kanałach 
pomiarowych spektrometru pojawiały się natomiast z większym rozrzutem czasowym. Można 
wnioskować, że piki te były wytworzone przez mikro-wiązki elektronów emitowane z 
różnych mikro-źródeł, które pojawiały się z dużym rozrzutem czasowym w różnych 
miejscach ogniska plazmowego, co potwierdziły integralne zdjęcia rentgenowskie ukazujące 
wiele „hot-spots”[92]. 

Uwagę należy także zwrócić na bardzo późne (pojawiające do 1 µs po maksymalnej 
kompresji kolumny plazmowego) piki elektronowe w niektórych kanałach pomiarowych, 
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które można było zinterpretować jako quasi-mono-energetyczne mikro-wiązki elektronów 
emitowane z pojedynczych mikro-obszarów rozpadającej się plazmy. Z powyższego wynika, 
że subtelna struktura plazmy wytwarzanej w wyładowaniach typu PF jest wyraźnie widoczna 
w rejestrowanych sygnałach (pikach) elektronowych[92].   
Przeprowadzone badania eksperymentalne udowodniły, że dodanie do deuteru domieszki 
ciężkiego gazu szlachetnego (argonu, kryptonu lub ksenonu) ma silny wpływ na emisję 
szybkich mikro-wiązek elektronowych. Należy zauważyć, że w takich wyładowaniach na 
zdjęciach rentgenowskich zarejestrowano większe ilości intensywnych „hot-spots”. Można to 
wytłumaczyć jako wynik większej intensywności promieniowania hamowania 
(Bremsstrahlung) grup elektronów w plazmie, w pobliżu mikro-źródeł wiązek jonowych i 
elektronowych, którymi prawdopodobnie były mikro-diody plazmowe. 

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na fakt, że wyniki dodatkowych badań 
eksperymentalnych pokazały emisję pewnej ilości wiązek szybkich jonów (głównie protonów 
i deuteronów), które są emitowane głównie wzdłuż osi symetrii elektrod, a ilość mikro-wiąz 
jonowych zdawała się korelować z ilością „hot-spots”.  
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6. Podsumowanie i wnioski  
Najważniejsze wyniki badań, które przeprowadzono w ramach tej pracy doktorskiej,  można 
podsumować w sposób następujący: 
1. Zarejestrowano wiele integralnych w czasie obrazów rentgenowskich z wyładowań w 

układzie PF-1000U przy różnych początkowych warunkach gazowych, ukazujących 
występowanie i rozmiary włókien plazmowo-prądowych oraz „hot-spots”, czyli  
mikro-obszarów zwiększonej emisji promieniowania X.  

2. Na podstawie dużej serii pomiarów miękkiego promieniowania X w funkcji czasu i 
przestrzeni pokazano po raz pierwszy w układzie PF-360U silny wpływ domieszek 
ciężkiego gazu szlachetnego (np. argonu, kryptonu lub ksenonu) na formowanie 
bardzo intensywnych włókien plazmowo-prądowych i „hot-spots”. 

3. W układzie PF1000U zbadano również wpływ dodatkowej po-osiowej iniekcji 
określonej ilości gazu przed zainicjowaniem głównego wyładowania impulsem WN, i 
stwierdzono, że w pewnych warunkach można w ten sposób uzyskać poprawę symetrii 
wyładowania, a nawet pewne zwiększenie emisji neutronów z reakcji syntezy D-D. 

4.  Zintegrowane w czasie pomiary wiązek elektronowych uciekających przez osiowy 
kanał w anodzie (zarówno układzie PF-1000U jak i w układzie PF-360U) potwierdziły 
szeroki zakres energetyczny emitowanych elektronów, rozciągający się od ok. 60 keV 
do ponad 600 keV.   

5. Rozwinięte w czasie pomiary wiązek elektronowych (emitowanych przez osiowy 
otwór w anodzie) wykazały, że pierwsze impulsy elektronowe są skorelowane z emisją 
impulsów twardego promieniowania X (rejestrowanych zewnętrznymi sondami 
scyntylacyjnymi). Natomiast późniejsze piki elektronowe (rejestrowane w różnych 
kanałach energetycznych spektrometru magnetycznego, od ok. 40 keV do 714 keV) 
pochodzą prawdopodobnie z różnych mikro-źródeł, pojawiających się z dużym 
rozrzutem w przestrzeni (do kilkunastu cm) i czasie (nawet do rzędu 1 µs).   

6. Na interferogramach laserowych, które wykonano równocześnie z omawianymi 
pomiarami rentgenowskimi i elektronowymi, nie wykryto do śladów włókien 
plazmowo-prądowych i „hot-spots”. Brak ten wytłumaczono w ten sposób, że 
rozpatrywane mikro-struktury w rzeczywistości miały rozmiary mniejsze niż na 
obrazach rentgenowskich, ponieważ w czasie istnienia mogły się zmieniać i 
przemieszczać.  Ponadto, koncentracja plazmy w tych mikro-strukturach mogła być 
tylko nieznacznie większa niż w ich otoczeniu, a większa intensywność emisji 
promieniowania X mogła być spowodowana lokalnym wzrostem temperatury.  

7. Wykonane dodatkowo pomiary wiązek wysokoenergetycznych jonów (głównie 
deuteronów) w układzie PF-360U potwierdziły korelacje mikro-struktur plazmowych 
również z emisją mikro-wiązek jonowych wzdłuż osi symetrii układu.   

Na podstawie przedstawionych szczegółowo wyników badań eksperymentalnych i 
powyższego podsumowania można uznać, że główna hipoteza naukowa tej dysertacji została 
udowodniona.  
Należy dodać, że część wyników opisanych badań i sformułowanych wniosków została już  
poddana ocenie środowiska naukowego w czasie prezentacji referatów na czterech 
międzynarodowych konferencjach naukowych [88-91] oraz przedstawiona w czterech 
recenzowanych publikacjach [58, 61, 85, 92].  
Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych można wnioskować, że studia 
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nad mikro-strukturą plazmy w czasie kompresji warstwy prądowej i istnienia ogniska 
plazmowego powinny być kontynuowane przy wykorzystaniu lepszych detektorów 
promieniowania X i węższych kolimatorów przestrzennych. Studia impulsowych wiązek 
elektronów i jonów powinny być prowadzone za pomocą bardziej czułych spektrometrów 
magnetycznych, umożliwiających pomiary w szerszym przedziale energii i z mniejszymi 
błędami eksperymentalnymi. Niezwykle cennym wkładem do badań nad wyładowaniami typu 
PF byłoby także wykonanie teoretycznych symulacji i analiz komputerowych, ale ze względu 
na charakter badanych zjawisk potrzebne byłyby 3-wymiarowe symulacje wszystkich faz 
wyładowań PF, co jest zdaniem bardzo trudnym i czasochłonnym. 
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