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Anotace 

Práce pojednává o termonukleární fúzi a popisu chování plazmatu na základě globálních 
parametrů. Vysvětluje základní principy fungování tokamaku a objasňuje problematiku pro 
udržení plazmatu. Dále se práce zabývá měřením vývoje a profilu elektronové teploty 
v komoře tokamaku v závislosti na vzdálenosti sondy od středu komory.  
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Abstract 

Thesis focuses on the topic of the thermonuclear fusion and description of plasma develop-
ment by defined global parameters. It explains the basic principles of tokamak’s operation and 
clarifies problems for plasma maintaining. In addition, to this the thesis concentrates on 
measurement and development of electron temperature in tokamak chamber, depending on 
the distance of the probe from the centre of the chamber. 
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1 ÚVOD 

V dnešním světě je jedno z velice aktuálních témat energetika a možnosti výroby energie, a to 
z důvodu blížící se energetické krize a vyčerpání fosilního paliva pro elektrárny. 

Lidstvo má poměrně velkou škálu možností pokrytí potřeb pro spotřebu energie, jako jsou 
například větrné, vodní, fotovoltaické (solární), geotermální nebo přílivové elektrárny. Ale 
dokážou tyto zdroje energie uspokojit vysoké nároky lidstva? Nebudou nám hrozit 
dlouhodobé výpadky elektřiny? A přesně proto zkoumáme termonukleární fúzi a na ní 
založené termonukleární elektrárny. 

Výroba energie v takovéto elektrárně má řadu výhod. A tím je třeba palivo a jeho 
nevyčerpatelnost. Další veliká výhoda je skoro nulový dopad na životní prostředí. 
Termonukleární elektrárna neprodukuje žádný jaderný odpad ani neprodukuje žádné 
skleníkové plyny. Není třeba pokrýt obrovskou plochu a zničit tím několik kilometrů 
čtverečních přírody. 

V této době ale není vůbec jasné, jestli je možné pomocí technologicky nejvyspělejší větve 
termonukleárních reaktorů (tokamaky) kontinuálně získávat energii. 

Důvodem pro zvolení této práce je moje snaha o seznámení široké veřejnosti s problematikou 
plazmatu, jeho veličinami a vlastnostmi, které jsou bezesporu velice zásadní pro další 
rozvíjení celkové technologie lidského pokolení. 

Cílem mé práce je změření profilu elektronové teploty v komoře tokamaku. Tedy získat data 
z výstřelů v komoře (elektronová teplota, informace o hloubce zasunutí sondy), ta zpracovat 
a s pomocí nich vytvořit graf ukazující profil elektronové teploty. 

Během zkoumání elektronové teploty a jejího vývoje v tokamaku se došlo k výsledkům, 
týkajících se zvětšování elektronové teploty v průběhu času. 

Jednou z hypotéz je, že by elektronová teplota měla s časem stoupat. Další hypotézou je, že se 
elektronová teplota bude s větším zasunutím sondy zvětšovat. 
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2 PŘEHLED LITERATURY 

2.1.1 Plazma 

Jedna z hlavních definic plazmatu nám říká: „Plazma je kvazineutrální soubor částic 
s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování“. Tato definice je velice přesná, ale 
dala by se jistě interpretovat lépe. Asi nejdůležitější vlastností je to, že se v plazmatu nachází 
volné nosiče náboje. Rozdíl oproti plynům je v tom, že v plazmatu je nabitá podstatná část 
částic. Další vlastností je kvazineutralita. Kvazineutralita je definována tak, že poměr kladně a 
záporně nabitých částic se v oblasti plazmatu přibližně rovnají. V plazmatu také dochází ke 
srážkám, které se výrazně liší od srážek částic, které dobře známe. V plazmatu jsou změny 
směru částic ovlivněny elektrickým polem (většinou i způsobeny), ve kterém se nacházejí, a 
jsou méně náhlé. Oproti částicím neutrální látky, kde dochází k prudkým změnám pohybu. (1) 

 

Obrázek 1 Srážky v neutrálním plynu a v plazmatu (2) 

Plazma, také zvané čtvrté skupenství hmoty, má mnoho různých podob, protože existuje při 
mnohem větším rozsahu teploty a tlaku než pevné, kapalné či plynné látky. Podle teploty a 
tlaku můžeme plazma rozdělit do více kategorií: 

Běžné plazma: atomy v plazmatu jsou pouze částečně ionizované a zachovávají si část 
elektronového obalu (a to ať už vysokou teplotou nebo tlakem). Za vlastnosti plazmatu jsou 
odpovědné volné elektrony. (1) 

Termonukleární plazma: atomy jsou plně ionizované, tedy zcela postrádají elektronový obal 
a veškeré elektrony jsou volné. V takovémto stavu se nachází plazma v jádrech hvězd, kde 
probíhá termojaderná syntéza. (1) 

Nukleonové plazma: teplota nebo tlak jsou tak vysoké, že se rozpadají atomová jádra a 
plazma je směsí elektronů, protonů a neutronů. (1) 
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Kvarko-gluonové plazma: když vznikal vesmír, tak se uvolnilo obrovské množství energie. 
Látka, která vznikla pouhých 10 mikrosekund po vzniku vesmíru, byla právě kvarko-
gluonové plazma. Při energii, která se uvolnila, se rozložily samotné nukleony na své dílčí 
podjednotky, a to gluony a kvarky. (1) 

2.1.2 Elektronová teplota 

Elektronová teplota je kinetická teplota (vnitřní energie) volných elektronů. Tím je myšlena 
míra průměrného pohybu částice v plazmatu. Může být chápána také jako souhrn všech 
energií všech částic, z nichž se těleso skládá. Základní jednotkou je eV. (3) (4) 

2.1.3 Elektronová hustota 

Elektronová hustota je jedna z veličin, která se zkoumá v komoře tokamaku. Je definována 
jako počet volných elektronů v jednom metru krychlovém plazmatu. 

2.2 Tokamak 

Slovo tokamak je zkratka z ruského sousloví TOroidnaja Kamera v MAgnitných Katuškach.  

Zkoumání plazmatu a jeho vlastností začalo v roce 1950 v SSSR Igorem Jevgeněvičem 
Tammem a Andrejem Sacharovem. První tokamak byl sestrojen až o osm let později. S jeho 
sestrojením přišly i první testy. Jako první tokamak, který dokázal udržet plazma po delší čas, 
se představilo zařízení s názvem T3. Jeho průměr byly 2 metry a plazma bylo udrženo 20 ms. 
V roce 1968 bylo v T3 dosaženo elektronové teploty 1 keV. Jeho následovník byl vedený pod 
názvem T7. Dalším úspěchem bylo zhotovení zařízení JET (Joint European Torus), které 
dosáhlo svého maximálního termonukleárního výkonu v 16 MW, a to roku 1991. V současné 
době se pracuje na tokamaku ITER, který by měl přenést tokamaky do světa komerčního 
využití v energetice. (5) 

V České republice se jako úplně první představil tokamak s názvem GOLEM. Byl postaven 
roku 1959 v tehdejším SSSR. V roce 1977 byl darován Československu. Po jeho převzetí 
došlo ke kompletní přestavbě a v roce 1984 byl znovu uveden do provozu již pod novým 
názvem CASTOR v Ústavu fyziky plazmatu. Avšak o 22 let později byl do České republiky 
přivezen novější tokamak s názvem COMPASS a ten nahradil na ÚFP již zastaralý CASTOR, 
který byl přesunut na FJFI ČVUT v Praze. Zároveň byl CASTOR přejmenován zpět na 
GOLEM a v roce 2009 zaznamenal svoje první plazma. (5) 

Tokamak je zařízení pro vytvoření vysokoteplotního plazmatu, ve kterém je plazmatický 
sloupec stočen do tvaru toru („pneumatiky“) sledujícího toroidální magnetické pole. To je 
vytvářeno cívkami obtočenými kolem toru, viz obr. 1. (5) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Igor_Jevgen?vi?_Tamm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Igor_Jevgen?vi?_Tamm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov
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Obrázek 2 Schéma jádra tokamaku (6) 

2.2.1 Výstřel 

Pojem výstřel označuje proces, kdy se v komoře tokamaku vytváří plazma a následně zaniká. 
Při výstřelu se měří veličiny a jejich hodnoty jako například jaký byl tlak v nádobě tokamaku, 
když bylo v komoře přítomno plazma. 

2.2.2 Ohřev plazmatu 

Ohřev plazmatu je důležitá část celého procesu. Do vůbec prvního zážehu musí být plazma 
externě zahříváno. A od toho tu máme několik metod, jak plazma spolehlivě ohřát. 

2.2.2.1 Ohřívání elektrickým proudem 

Pokud elektricky vodivým plazmatem vedeme elektrický proud, plazma se začne ohřívat a 
zároveň se začíná snižovat jeho odpor. Čím je nižší odpor, tím vyšší je teplota. Jenže čím 
nižší odpor je (blíží se nekonečně k nule), tím větší potřebujeme proud. Na zemi neexistuje 
žádný zdroj, který by dodal nekonečně velký proud, a tím pádem je další ohřev zbytečný. 
Z tohoto důvodu je tento typ ohřevu vhodný pouze pro počáteční ohřev. Elektrický ohřev 
ohřeje plazma na přibližně 50 milionů stupňů a poté je již neúčinný z důvodu potřeby ohřát 
plazma až na 200 milionů stupňů. (7) 

2.2.2.2 Ohřev svazkem neutrálních částic 

Urychlené částice (neutrální atomy deuteria), které mají velkou kinetickou energii, předají 
svoji energii díky kolizím částicím plazmatu, a tak ho ohřejí. Částice jsou ještě coby ionty 
urychlovány elektrickým polem a pak jsou zneutralizovány. V zásadě máme zdroj iontů, které 
jsou následně zrychleny elektrickým polem a neutralizovány. Po tomto procesu může být 
částice vstříknuta do plazmatu (nákres zařízení viz obrázek 4). (7) 
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Obrázek 3 Schéma urychlovače neutronů (7) 

2.2.2.3 Vysokofrekvenční ohřev 

Pokud jsou do plazmatu poslány elektromagnetické vlny o správné frekvenci, plazma 
absorbuje energii vln v jejich okolí a následně si ji předá mezi částicemi díky jejich kolizím. 
(7) 

2.2.3 Udržení plazmatu 

Udržení plazmatu je jedna z problémovějších částí celkového procesu. Částice jsou 
v tokamaku drženy magnetickým toroidálním polem. Pro ještě větší stabilitu plazmatu a lepší 
chod fúze se používá také poloidální pole. 

Pro jeho vytvoření existují dva způsoby. Způsob vytvoření poloidálního pole spočívá 
v indukování elektrického proudu v plazmatu. Druhou možností je vytvoření tohoto pole 
pomocí vnějších cívek. Například tokamak GOLEM má cívky jak toroidální, tak poloidální. 
Pokud poloidální pole složíme s polem toroidálním, dostaneme magnetické pole ve tvaru 
šroubovice. Tato pole zabraňují snižování efektivity fúze a také znemožňují částicím uniknout 
z tokamaku a poškodit tak plášť komory. Toto by však fungovalo, pokud by se částice 
nesrážely, nebyla zde odstředivá síla a nehomogenita magnetického pole. (8) 

2.2.4 Stavy udržení 

Při experimentálních pokusech s divertorem (zařízení v tokamaku zajišťující čistotu 
plazmatu) se ukázalo, že činnost divertoru výrazně zvyšuje stabilitu plazmatu nad rámec vlivu 
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samotného odstranění nečistot. Za určitých podmínek se vlastnosti plazmatu následně změnily 
a skokově se zlepšilo celkové udržení. Tento stav byl označen jako H-mod a původní režim 
byl označen jako L-mod. (8) 

H-mod neboli vyšší stav udržení. V tomto stavu je plazma intenzivně ohříváno svazky 
neutronů a nehrozí, že by plazma skokově změnilo polohu a ukončilo běh celé fúze. Pokud by 
tedy nastala nějaká neočekávaná chyba, tak má řídící technika více času na zareagování a 
popřípadě více času na srovnání dané chyby. (8) 

2.2.5 Nestability plazmatu 

Po výstavbě prvních tokamaků a jejich testech se ukázalo, že asi největší překážka pro 
vytvoření plně funkčního fúzního reaktoru budou nestability plazmatu. Postupem času, kdy se 
tokamaky inovovaly a přicházelo se na nové nestability spojené, např. s tvarováním 
plazmatického sloupce, se muselo i předělávat celé řízení tokamaku. 

V následující kapitole bych chtěl shrnout a následně vás seznámit se základními nestabilitami 
plazmatu, které narušují a ovlivňují chod tokamaku. (9) 

2.2.5.1 Vertikální nestabilita plazmatu 

Postupem času, kdy se přišlo na to, že plazmatický sloupec se nejlépe udrží v tzv. D shape 
tvaru, se do tokamaků přidaly poloidální obvody, které zajišťovaly tvarování plazmatu. 
V důsledku tohoto roztahování sloupce a radiální nestability vzniká destabilizující síla Fd, 
která vychyluje plazma ve vertikálním směru. Proti této síle působí síla Fs, která vzniká 
v důsledku indukce vířivých proudů od pole plazmatu ve stěnách komory. Stabilizující vířivé 
proudy tak tvoří komorový „filtr“, který zatlumí velmi rychlé vertikální nestability plazmatu. 
(9) 

2.2.5.2 Radiální nestabilita plazmatu 

Radiální nestabilita plazmatu v tokamaku nemá tak drastický vývoj jako předešlá nestabilita. 
Při vývoji této nestability hrají velkou roli dva důležité jevy. Prvním z nich je vysoký růst 
záporného tlaku plazmatu, proti kterému působí magnetické pole. Jako druhý a daleko 
radikálnější je vzájemné působení plazmatického prstence na sebe sama. Plazma v tokamaku 
tvoří toroid, a na opačných koncích teče proud opačných hodnot. Výsledná síla se snaží toroid 
roztrhnout právě v radiálním směru. (9) 

2.2.5.3 Nestability typu ELM 

Nestabilita typu ELM byla objevena při experimentálních pokusech ve vyšším stavu udržení. 
Jejich nepravidelnost a velká četnost přidávají na faktu, že se jedná o nejproblémovější 
nestabilitu. V důsledku velkého gradientu tlaku v plazmatu (změny tlaku probíhají v řádu 
několika μs) dochází k turbulencím na povrchu plazmatu a následnému vyvrhnutí části 
plazmatu na stěnu komory. Takovouto situaci nazýváme ELM crash. (9) 
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2.2.6 Termojaderná fúze jako zdroj energie 

Palivo jako energetický zdroj je potřeba úplně všude. Třeba my lidé máme jako naše “palivo“ 
jídlo. Nyní si představme, že i z málo jídla můžeme mít opravdu hodně energie. A přesně toto 
je největší výhoda termonukleární elektrárny. Jelikož palivo bude v budoucnu deuterium, tak 
ho můžeme získávat z vody. A voda je všude kolem nás. Navíc 1 l vody využitý při fúzi je 
energeticky ekvivalentní ku 300 l benzínu. (10) 

Jeden největších problému u paliva je jeho zápalná teplota. To je taková teplota, kdy se hmota 
přemění na ionizovaný plyn. Takováto teplota nastane tehdy, jakmile se kladně nabité ionty 
a elektrony pohybují nezávisle na sobě. Tento stav hmoty se nazývá plazma. (10) 

Po mnoha pokusech se zjistilo, jaká reakce splňuje tyto podmínky. Tato jaderná reakce 
obsahuje těžké izotopy vodíku. A to deuteria a tritia. Zkráceně můžeme používat D-T reakce. 
V současné době je však tato reakce ve výzkumu, a proto se v tokamacích používá prozatím 
pouze vodík. (10) 

Jeden z důvodů, proč je třeba D-T směs udržovat ve formě plazmatu, je ten, že mezi protony 
je třeba překonat odpudivé síly, takže do sebe musí naletět takovou rychlostí, která je 
dosažitelná pouze při vysokých teplotách. (10) 

Následující rovnice nám ukazuje produkt a energetické hodnoty pro jadernou reakci tritia 
a deuteria. 𝐷 + 𝑇 → 𝐻𝑒24 + 𝑛 + 17,6 𝑀𝑒𝑉1312  (1 eV – kinetická energie, kterou získá elektron urychlený 
ve vakuu napětím jednoho voltu) (10)  

2.3 Tokamak GOLEM a jeho komponenty 

Tokamak je velice komplikované a konstrukčně náročné zařízení. GOLEM má spoustu 
komponentů a diagnostik, které umožňují celou fůzi. Dovolil jsem si tedy vybrat pouze ty 
komponenty, které přímo souvisí s mojí prací. 

2.3.1 Vakuová nádoba 

Vakuová nádoba tokamaku je ta část, kde se vytváří a drží plazma. Je vzduchotěsná, aby se do 
plazmatu nemohly ze vzduchu dostat nečistoty. (11) 

V tokamaku GOLEM je tvořena nerezovým plechem o síle několika milimetrů. Ve větších 
zařízeních než GOLEM se plazma nikdy nesmí dotknout plechové stěny, neboť by byla stěna 
poškozena, nebo roztavena. Na tokamaku GOLEM jsou však teplota a hustota plazmatu 
natolik nízké, že poškození nehrozí. (11) 
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2.3.1.1 Plášť 

Plášť (tzv. kožuch) je měděný obal vakuové komory. Jeho funkce bývala druhotná vakuová 
komora, ale dnes slouží pouze ke stabilizaci plazmatu. Na povrchu pláště se nacházejí cívky 
toroidálního pole, stabilizační cívky a většina diagnostik plazmatu. (11) 

2.3.2 Kombinovaná sonda 

Kombinovaná sonda (viz obr. 5) je typ diagnostiky, která byla vytvořena pro měření 
elektronové teploty v komoře tokamaku. Tato sonda je tvořena Langmuirovou a ball-pen 
sondou. Obě sondy jsou založeny na podobném jednoduchém principu – skládají se z 
elektrody, která je v přímém kontaktu s plazmatem. Při měření elektronové teploty jsou obě 
sondy tzv. plovoucí, tedy nejsou elektricky propojené s ničím jiným než s plazmatem (aby 
neodtékal nastřádaný náboj od plazmatu) a jsou elektricky izolovány od země. Na sondy 
dopadají částice plazmatu, ionty a elektrony a nabíjejí je na určitý potenciál. Z rozdílu 
potenciálů obou sond lze vypočíst elektronovou teplotu. Jako stavební materiál byl použit 
grafit a vodivé dráty. Dále jsou pak informace o elektronové teplotě předávány do řídící 
jednotky tokamaku, a ta je ještě přehrává na server ČVUT FJFI. (12) 

Kombinovaná sonda je upevněna na manipulátoru, pomocí kterého je možné ji zasouvat 
hlouběji do plazmatu. Pokud chceme po trajektorii sondy změřit profil elektronové teploty, 
provádí se toto tzv. výstřel od výstřelu. Tato metoda znamená, že opakujeme mnohokrát 
výstřel se stejnými parametry a sondu mezi výstřely posouváme, takže pokaždé měří 
elektronovou teplotu v jiném místě. (12) 

 

 

Obrázek 4 Kombinovaná sonda (12) 
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3 METODIKA 

Metodická část mé práce je rozdělena do tří částí. V první části vytvoříme v komoře 
tokamaku plazma a budeme měřit jeho elektronovou teplotu pomocí kombinované sondy. V 
druhé části nasbíráme separátně data z první a druhé části sondy a elektronovou teplotu 
vypočítáme pomocí vzorce. Ve třetí části zpracujeme data a vytvoříme grafy, které následně 
porovnáme. 

3.1 Sběr dat 

3.1.1 Přístup k tokamaku 

Řízení tokamaku je prováděno z centrálního počítače. Po domluvě s panem inženýrem 
Vojtěchem Svobodou je možno získat přístup k tokamaku a jeho řízení. Parametry pro výstřel 
je možné nastavit dokonce přes mobilní telefon. 

Všechna data, která jsou získána z tokamaku a jeho výstřelů, jsou uložena na hromadném 
serveru a lze stáhnout do svého počítače. Tento server se nachází na stránce 
http://golem.fjfi.cvut.cz/. Stránka obsahuje shrnutí průběhu výstřelu tokamaku, výsledné 
hodnoty veličin jako jsou teplota, či tlak v komoře tokamaku. Data získáme otevřením 
kolonky shotdatabase a zde můžeme vybírat z nespočtu záznamů o výstřelech. 

Jako jedna z hlavních výhod tohoto webu je celkový výpis průběhu výstřelu. Jsou zde 
tabulky, grafy a jasně vypsané získané veličiny z experimentu. 

Výzkum zahrnuje data z deseti výstřelů, a to z důvodu co nepřesnějších výsledků. Z jednoho 
výstřelu v komoře tokamaku získáme několik set údajů o průběhu celého procesu. 

3.1.2 Výstřel v komoře tokamaku 

Výstřel v komoře tokamaku je vytvářen a řízen z centrálního počítače. Na stránce 
www.golem.fjfi.cvut.cz je nutno se přihlásit a až poté je umožněn přístup k řízení a správě 
tokamaku. Po přihlášení se zobrazí řídící panel, na kterém si musíme navolit parametry, při 
jakých chceme proces spustit. Po zvolení a nastavení všech parametrů musíme zmáčknut na 
tlačítko place in queue. Poté počkáme na to, kdy náš výstřel přijde na řadu. V této situaci to 
lze chápat, jako že jsou před námi v řadě ještě jiné výstřely (zadané jinými lidmi) s jinými 
parametry, které také čekají na schválení a byly zadány do systému dříve než ten náš. 

V programu pro řízení tokamaku jsou funkce pro nastavení teploty, tlaku a pro nastavení typu 
pracovního plynu. Tyto možnosti nastavení jsou pro můj výzkum velice zásadní, a to 
z důvodu přesného nastavení parametrů pro výstřel. 

http://golem.fjfi.cvut.cz/
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Obrázek 5 Snímek obrazovky řídící jednotky tokamaku (13) 

3.1.3 Získání dat 

Data pro tuto práci byla získána z tokamaku. Avšak jsem zvolil metodu tzv. data-mining, což 
znamená, že jsem našel výstřely, které provedl Bc. Petr Mach a údaje o elektronové teplotě 
jsem stáhl a zpracoval. Tato metoda byla použita z důvodu nefunkčnosti tokamaku v čase, 
kdy jsem pracoval na své metodické části. 

3.2 Zpracování výsledků 

Výstupem tokamakového experimentu jsou pro každý výstřel tři sloupce čísel: časová osa, 
plovoucí potenciál Langmuirovy sondy a plovoucí potenciál ball-pen sondy. Aby z těchto 
milionů údajů šlo vypočíst profil elektronové teploty, je vhodné využít programovací jazyk. 
Pro analýzu a zpracování dat jsem se rozhodl použít jazyk Python. Zdrojový kód je uveden 
v Příloze 2. Využil jsem již existujícího kódu, kterým se na GOLEMu experimentální data z 
kombinované sondy zpracovávají. 

Úkolem je tedy vytvořit v Pythonu grafy, které zobrazí data. Je také důležité mít staženou 
knihovnu od Pythonu PyLab, která nám data zobrazí. 
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3.2.1 Výpočet elektronové teploty 

Pro vykreslení grafu z kombinované sondy byla použita následující rovnice. Te značí 
elektronovou teplotu, VBPP plovoucí napětí ball-pen sondy a VLP plovoucí napětí 
Langmuirovy sondy. Výsledná elektronová teplota je uvedena v jednotce eV (elektronvolt). 
Konstanta 2,2 je číslo, které bylo změřeno. Touto konstantou se ve svých pracích zabývá Mgr. 
Jiří Adámek, Ph.D. (12) 

𝑇𝑒 = 𝑉𝐵𝑃𝑃 − 𝑉𝐿𝑃
2.2  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1.1 Zpracovávané výstřely 

Experimentální data jsem čerpal z výstřelů uvedených v tabulce 1. Všechny byly provedeny 
se stejnými požadovanými parametry plazmatu: 

 napětí na kondenzátoru napájejícím cívky toroidálního pole: 1300 V 

 napětí na kondenzátoru napájejícím transformátor: 350 V 

 tlak pracovního plynu: 16 mPa 

 druh pracovního plynu: vodík 

Kromě toho byla při této sérii zapnuta stabilizace vertikální polohy, takže plazma dosahovalo 
nadprůměrně dobrých parametrů. Délka výboje byla přibližně 21 ms, což je velice dobrá 
hodnota. V každém výstřelu byla kombinovaná sonda v jiné poloze; ty jsou zaznamenány 
opět v tabulce 1. Uváděna je vzdálenost sond od středu komory, tedy r = 0 cm je ve středu 
komory, r = 8,5 cm je okraj plazmatu a r = 10 cm je okraj komory. 

Tabulka 1 Hloubka sondy pro jednotlivé výstřely 

Číslo výstřelu Hloubka sondy od středu (cm) 

25984 10,5 

25987 10,0 

25989 9,5 

25992 8,5 

25993 8,0 

25994 7,5 

25995 7,0 

25997 6,5 

25998 6,0 

25999 5,5 

4.1.2 Globální parametry výstřelů 

Základní parametry tokamakového výstřelu jsou vykresleny na grafu 1 pro výstřel 25 984. 

 Tyto veličiny vykreslené v následujících grafech nám pomáhají pochopit a popsat chování a 
vývoj plazmatu.  
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Graf 1 Základní parametry výstřelu 25984 

Křivky grafu 1 odpovídají výstřelu, jehož informace a celý průběh jsou uloženy v databázi (na 
webové stránce http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/25984//) pod číslem 25984.  

Jako první je zobrazeno v grafu 1 napětí na závit. Tato veličina udává napětí na závitu u 
sekundáru transformátoru, tedy napětí, které pohání proud plazmatem. 

Proud plazmatem je velice důležitý, a to pro kontinuální ohřev plazmatu. Jak je v grafu 1 
vyobrazeno, tak se proud plazmatem neustále zvětšuje. Proud je neustále dodáván 
transformátorem. Avšak přibližně u 19 ms se vybíjení kondenzátoru, který transformátor 
pohání, začíná zpomalovat, a tedy proud se začal zmenšovat. Jakmile je dosaženo kapacity 
transformátorového jádra, tak přestane procházet proud plazmatem a plazma zanikne. 
Maximální proud byl něco okolo 4,7 kA. 

Třetí veličinou na grafu 1 je toroidální magnetické pole. To je v tokamaku udržováno 
cívkami, které ho v průběhu výstřelu neustále zvětšují. Čím je toto pole větší, tím efektivněji 
je plazma udrženo a je možné dosáhnout vyšších elektronových teplot. 

Poslední veličinou v grafu 1 je elektronová hustota. Ta nám ihned po vytvoření plazmatu 
vyrostla na hodnotu přibližně 2 · 1018 𝑚−3 částic. V průběhu výstřelu elektronová hustota 
fluktuuje, neboť plazma se neustále vyvíjí a proměňuje. Svého maxima dosáhla elektronová 

teplota při přibližné hodnotě 2,9 · 1018 𝑚−3 

http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/25984/
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V grafu 1 je také důležité si všimnout nápadné změny ve 14 ms a 20 ms. Napětí na závit se 
zvětšilo, a naopak se zmenšil proud plazmatem. To mohlo být způsobeno 
magnetohydrodynamickou nestabilitou plazmatu. 

Všechny grafy základních parametrů všech 10 výstřelů jsou uvedeny v příloze 1. 

4.1.3 Vývoj elektronové teploty  

Graf 2 ukazuje vývoj elektronové teploty ve výstřelu 25984, kdy byla sonda zasunuta na 
vzdálenost 7,5 cm od středu komory. Výstřel 25984 byl vybraný z důvodů globální 
magnetohydrodynamická nestability. Elektronová teplota se začala měřit v 6 ms, kdy se 
vytvořilo plazma. Ve 14 ms a 20 ms se elektronová teplota rapidně zvedla a zase klesla. Jak 
vyplývá z grafu vývoje elektronová teplota rostla v čase. Ostatní výstřely byly stabilnější a 
prokazovaly stejnou závislost růstu elektronové teploty.  

 

Graf 2 Vývoj elektronové teploty výstřelu 25984 

4.1.4 Profil elektronové teploty 

Při výstřelech byla sonda postupně zasunována do středu komory tokamaku. Následující 
tabulka ukazuje číslo výstřelu a zasunutí sondy v milimetrech. 

Graf 3 ukazuje časový vývoj profilu elektronové teploty, kdy s klesající vzdáleností od středu 
komory elektronová teplota roste od téměř nuly do 15–25 eV. V grafu lze rozeznat, že celý 
profil se v průběhu výstřelu zvedá, jak už naznačoval graf 2, tj. elektronová teplota roste 
v čase, viz 9 ms, 17 ms a 24 ms. Toto je pravděpodobně způsobené vzrůstajícím toroidálním 
magnetickým polem, neboť se zlepšuje udržení plazmatu, tedy i omezení ztrát energie a 
dosažení vyšší teploty. 

Na druhou stranu pozorujeme, že při zasunutí sondy hlouběji než r = 7 cm se profil 
elektronové teploty ohýbá a začíná opět klesat. To nevypovídá o tom, že by ve středu bylo 
plazma studenější než na okraji. Naopak celé plazma je v těchto výstřelech studenější, neboť 
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ho ochlazuje samotná sonda. Dále je patrné, že ve vyšších vzdálenostech od středu komory 
nejsou rozdíly mezi elektronovými teplotami tak signifikantní, např. pro r = 9,5 cm proti r = 7 
cm.  

 

Graf 3 Profil elektronové teploty 

Sonda je totiž vytvořena z kovu, který pokud interaguje s plazmatem a dojde ke srážce částice 
s povrchem sondy, tak částice ztratí svou rychlost a energii. Tato ztráta energie vyústí v to, že 
se plazma začíná ochlazovat. Udržitelnost tak klesá společně s elektronovou teplotou. 
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5 ZÁVĚR 

V průběhu této práce jsem se naučil pracovat s programem Python a zjistil základní principy 
fungování tokamaku. Následně jsem tyto znalosti využil k vytvoření grafů a zhodnocení 
výsledných hodnot. 

V první hypotéze jsem se zmiňoval o zvyšování elektronové teploty v průběhu času. Tato 
hypotéza se nám po vykreslení grafů potvrdila. Druhá hypotéza se týkala závislosti 
vzdálenosti zasunutí sondy na velikosti elektronové teploty. Podle hypotézy se měla 
elektronová teplota s menší vzdáleností od středu komory zvětšovat. Tato hypotéza byla 
potvrzena do vzdálenosti 7 cm od středu komory, kdy elektronová teplota rostla. Nicméně 
poté došlo k poklesu elektronové teploty, který lze vysvětlit vlivem narážení částic plazmatu 
do sondy, která způsobuje zpomalení rychlosti elektronu a snížení celkové energie. Výpočtu 
vlivu sondy se věnuje sondová teorie.  

Termonukleární fúze a termonukleární reaktory jsou budoucnost energetiky a je třeba jim 
věnovat velikou pozornost. 
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8 PŘÍLOHA 1: GRAFY ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ VÝSTŘELŮ  

 
Graf 4 Základní parametry výstřelu 25984 

 

Graf 5 Základní parametry výstřelu 25987 
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Graf 6 Základní parametry výstřelu 25989 

 
Graf 7 Základní parametry výstřelu 25992 
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Graf 8 Základní parametry výstřelu 25993 

 
Graf 9 Základní parametry výstřelu 25994 



27 

 
Graf 10 Základní parametry výstřelu 25995 

 

Graf 11 Základní parametry výstřelu 25996 
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Graf 12 Základní parametry výstřelu 25997 

 
Graf 13 Základní parametry výstřelu 25998 
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Graf 14 Základní parametry výstřelu 25999 



30 

9 PŘÍLOHA 2: KÓD PRO ZPRACOVÁNÍ DAT Z TOKAMAKU 

'''Module for loading data.''' 

 

import numpy as np 

from urllib.request import urlopen 

import pylab as pl 

import os 

 

pl.rcParams.update({'font.size': 15})   

 

def get_scalar(name, shot): 

  url = 'http://golem.fjfi.cvut.cz/utils/data/%i/%s' % (shot, name) 

  f = urlopen(url) 

  data = np.loadtxt(f) 

  f.close() 

  return data 

   

def get_data(name, shot): 

  '''Return a scalar value of diagnostic name in shot.''' 

  url = 'http://golem.fjfi.cvut.cz/utils/data/%i/%s' % (shot, name) 

  f = urlopen(url) 

  data = np.transpose(np.loadtxt(f)) 

  f.close() 

  return data[0]*1000, data[1] 

   

   

def shot_time(shot): 

  '''Return edges of time of shot in ms.''' 

  t1 = float(get_scalar('plasma_start', shot))*1000 

  t2 = float(get_scalar('plasma_end', shot))*1000 

  return t1, t2 

   

TIMES = np.arange(9, 25) 

SHOTLIST = np.array([25984, 25987, 25989, 25990, 25992, 25993, 25994, 

25995, 25997, 25998, 25999]) 

R = np.array([105, 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55]) mm, minor 

radius 

 

def get_profiles(): 

  Initialise the Te arrays 

  Te = np.zeros((TIMES.size, R.size)) 

  Te_err = np.zeros((TIMES.size, R.size)) 

  BPP = np.zeros((TIMES.size, R.size)) 

  BPP_err = np.zeros((TIMES.size, R.size)) 

   

  Fill the Te arrays 



31 

  print('Loading data') 

  for i in range(SHOTLIST.size): 

    shot = SHOTLIST[i] 

    print(shot) 

   

    Load data 

    t, bpp = get_data('bpp', shot) 

    t, lp = get_data('lp', shot) 

   

    Remove offset and calculate Te 

    bpp -= np.nanmean(bpp[:200]) 

    lp -= np.nanmean(lp[:200]) 

    Te_signal = (bpp-lp) / 2.2 * 100 

     

    Get mean Te in around the times in TIMES 

    dt = TIMES[1] - TIMES[0] 

    for j in range(TIMES.size): 

      mask = (TIMES[j] - dt/2. < t) & (t < TIMES[j] + dt/2.) 

      Te[j,i] = np.nanmean(Te_signal[mask]) 

      Te_err[j,i] = np.nanstd(Te_signal[mask]) 

      BPP[j,i] = np.nanmean(bpp[mask]) 

      BPP_err[j,i] = np.nanstd(bpp[mask]) 

  return Te, Te_err, BPP, BPP_err 

  

def plot_Te_profile_evolution(): 

  Load dat 

  Te, Te_err, BPP, BPP_err = get_profiles() 

  Te_err *= np.nan 

  BPP_err *= np.nan 

   

  Prepare figure 

  pl.figure('Electron temperature') 

  pl.clf() 

  fig.subplots_adjust(left=0.11, right=0.99, top=0.99, bottom=0.13)  

  middle = int(round(TIMES.size/2)) 

  color_idx = np.linspace(0, 1, TIMES.size) 

   

  Plot electron temperature 

  for i in range(TIMES.size): 

    pl.errorbar(R*0.1, Te[i,:], yerr=Te_err[i,:], marker='o', ls='solid', 

      lw=1, capsize=5, color=pl.cm.copper(color_idx[i])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[0,:], yerr=Te_err[0,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[0], 

color=pl.cm.copper(color_idx[0])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[middle,:], yerr=Te_err[middle,:], marker='o', 

ls='solid', 
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    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[middle], 

color=pl.cm.copper(color_idx[middle])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[-1,:], yerr=Te_err[-1,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[-1], 

color=pl.cm.copper(color_idx[-1])) 

  pl.xlabel('$r$ [cm]') 

  pl.ylabel('$T_e$ [eV]') 

  pl.axhline(c='k') 

  pl.legend() 

  pl.grid(b=True, alpha=0.4)   

  return 

 

def plot_all_profiles_evolution(): 

  Load dat 

  Te, Te_err, BPP, BPP_err = get_profiles() 

  Te_err *= np.nan 

  BPP_err *= np.nan 

   

  Prepare figure 

  pl.figure('Electron temperature', figsize=(7,10)) 

  pl.clf() 

  middle = int(round(TIMES.size/2)) 

  color_idx = np.linspace(0, 1, TIMES.size) 

   

  Plot electron temperature 

  pl.subplot(211) 

  for i in range(TIMES.size): 

    pl.errorbar(R*0.1, Te[i,:], yerr=Te_err[i,:], marker='o', ls='solid', 

      lw=1, capsize=5, color=pl.cm.copper(color_idx[i])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[0,:], yerr=Te_err[0,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[0], 

color=pl.cm.copper(color_idx[0])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[middle,:], yerr=Te_err[middle,:], marker='o', 

ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[middle], 

color=pl.cm.copper(color_idx[middle])) 

  pl.errorbar(R*0.1, Te[-1,:], yerr=Te_err[-1,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[-1], 

color=pl.cm.copper(color_idx[-1])) 

  pl.xlabel('$r$ [cm]') 

  pl.ylabel('$T_e$ [eV]') 

  pl.axhline(c='k') 

  pl.legend() 

  pl.grid(b=True, alpha=0.4) 

   

   

  Plot plasma potential 
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  pl.subplot(212) 

  for i in range(TIMES.size): 

    pl.errorbar(R*0.1, BPP[i,:], yerr=BPP_err[i,:], marker='o', ls='solid', 

      lw=1, capsize=5, color=pl.cm.copper(color_idx[i])) 

    pl.axvline(R[5+np.argmax(BPP[i,5:])]*0.1, ls='dashed', 

c=pl.cm.copper(color_idx[i])) 

 

  pl.errorbar(R*0.1, BPP[0,:], yerr=BPP_err[0,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[0], 

color=pl.cm.copper(color_idx[0])) 

  pl.errorbar(R*0.1, BPP[middle,:], yerr=BPP_err[middle,:], marker='o', 

ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[middle], 

color=pl.cm.copper(color_idx[middle])) 

  pl.errorbar(R*0.1, BPP[-1,:], yerr=BPP_err[-1,:], marker='o', ls='solid', 

    lw=1, capsize=5, label='%i ms' % TIMES[-1], 

color=pl.cm.copper(color_idx[-1])) 

  pl.xlabel('$r$ [cm]') 

  pl.ylabel('$\Phi$ [V]') 

  pl.axhline(c='k') 

  pl.legend() 

  pl.grid(b=True, alpha=0.4) 

  return 

def plot_individual_profiles(name='Te'): 

  Load dat 

  Te, Te_err, BPP, BPP_err = get_profiles() 

  data, data_err = (Te, Te_err) if name=='Te' else (BPP, BPP_err) 

  ylabel = '$T_e$ [eV]' if name=='Te' else '$\Phi$ [V]' 

   

  Prepare figure 

  pl.figure('Profile evolution') 

  color_idx = np.linspace(0, 1, TIMES.size) 

   

  Plot electron temperature 

  for i in range(TIMES.size): 

    pl.clf() 

    pl.errorbar(R*0.1, data[i,:], yerr=data_err[i,:], marker='o', 

ls='solid', 

      lw=1, capsize=5, color=pl.cm.copper(color_idx[i]), label='%i ms' % 

TIMES[i]) 

    if name == 'BPP': 

      pl.axvline(R[5+np.argmax(BPP[i,5:])]*0.1, ls='dashed', 

        c=pl.cm.copper(color_idx[i])) 

    pl.xlabel('$r$ [cm]') 

    pl.ylabel(ylabel) 

    pl.axhline(c='k') 

    pl.legend(loc=1) 



34 

    pl.grid(b=True, alpha=0.4) 

    if not os.path.isdir(name): os.mkdir(name) 

    pl.savefig('%s/%i_ms.png' % (name, TIMES[i])) 

 

  return 

     

def plot_start_end(shot): 

  start, end = shot_time(shot) 

  pl.axvline(start, c='k', ls='dashed') 

  pl.axvline(end, c='k', ls='dashed') 

  pl.xlim(start-3, end+3) 

  return 

   

def plot_basic_plasma_parameters(shot=25984): 

  Prepare figure 

  fig = pl.figure('Basic plasma parameters', figsize=(8,8)) 

  fig.subplots_adjust(left=0.1, right=0.99, top=0.99, bottom=0.08, 

hspace=0)   

  pl.clf() 

   

  Load and plot U_loop   

  ax = pl.subplot(411) 

  t, U_loop = get_data('loop_voltage', shot) 

  pl.plot(t, U_loop, label='napětí na závit', color='r') 
  pl.legend(loc=1) 

  pl.ylabel('$U_{loop}$ [V]') 

  plot_start_end(shot) 

  ax.set_xticklabels([]) 

  pl.grid(b=True, alpha=0.5) 

   

  Load and plot I_plasma  

  ax = pl.subplot(412)   

  t, I_p = get_data('plasma_current', shot) 

  pl.plot(t, I_p*1e-3, label='proud plazmatem', color='b') 

  pl.legend(loc=1) 

  pl.ylabel('$I_p$ [kA]') 

  plot_start_end(shot) 

  ax.set_xticklabels([]) 

  pl.grid(b=True, alpha=0.5) 

   

  Load and plot B_T  

  ax = pl.subplot(413) 

  t, B_T = get_data('toroidal_field', shot) 

  pl.plot(t, B_T, label='toroidální mg. pole', color='g') 

  pl.legend(loc=1) 

  pl.ylabel('$B_T$ [T]') 

  plot_start_end(shot) 
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  ax.set_xticklabels([]) 

  pl.grid(b=True, alpha=0.5) 

   

  Load and plot n_e  

  ax = pl.subplot(414) 

  t, n_e = get_data('electron_density', shot) 

  pl.plot(t, n_e*1e-18, label='elektronová hustota', color='m') 

  pl.legend(loc=1) 

  pl.ylabel('$n_e$ [10$^{18}$ m$^{-3}$]') 

  pl.xlabel('$t$ [ms]') 

  plot_start_end(shot) 

  pl.grid(b=True, alpha=0.5) 

   

  pl.savefig('basic_plasma_parameters.png') 

  return 

 

 

 

def plot_Te_single_probe_time_evolution(shot=25994): 

  Load data 

  t, BPP = get_data('bpp', shot) 

  t, LP = get_data('lp', shot) 

  BPP -= np.nanmean(BPP[:200]) 

  LP -= np.nanmean(LP[:200]) 

  Te = (BPP-LP) / 2.2 * 100 

   

  Plot 

  fig = pl.figure('Te time evolution', figsize=(8,4)) 

  pl.clf() 

  fig.subplots_adjust(left=0.09, right=0.99, top=0.97, bottom=0.16)  

  pl.plot(t, Te, label='elektronová teplota', color='r') 

  pl.legend(loc=1) 

  pl.ylabel('$T_e$ [eV]') 

  pl.xlabel('$t$ [ms]') 

  plot_start_end(shot) 

  pl.grid(b=True, alpha=0.5) 

  pl.ylim(-5, 60) 

   

  pl.savefig('Te_single_probe.png', dpi=100) 

  return 
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