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Připomenutí: Motivace

● DEMO během ELM až 300 MW/m2 po 5 ms (dle [1])
 -> Rozmítání polohy strike-pointu
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Porovnání teplot  povrchu divertoru po jednom ELM [1]



Připomenutí: Motivace

● Vysoké energetické nároky na rozmítací cívky
 -> Využití vířivých proudů
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Uvažovaná cívka pro rozmítání [1]

Nové uspořádání cívky



M.j.:
● Nutné podélné přerušení trubice
● Trubice výrazně posílí mag. pole za vodivou překážku
● Stínění mag. pole vně trubice
● Výstupní mag. pole závisí na celkové délce trubice i 

na její „kvalitě“. Nezávisí na ohnutí trubice

Připomenutí: Experimenty

5/9Dvě nezávislé experimentální sestavy



Závisí zejména na tlouště přerušení trubice.

Připomenutí: Experimenty
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Závislost naměřeného napětí U na vzájemné vzdálenosti cívek l pro různé válce mezi 
nimi.



Záměr

1. Pomocí softwaru COMSOL Multiphysics simulovat 
obdobné uspořádání a srovnat s experimenty

2. Zvolit nejvhodnější uspořádání a vylepšit předchozí 
návrh cívek rozmítající divertor reaktoru EU DEMO
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Simulace: 1

Obdobné uspořádání jako v experimentech:
● 4 MHz, měď. cívka o poloměru 4 mm

8/9a) Pouze cívka rozmítaná 4 MHz. b) 2D boční pohled na magnetické indukční čáry.



Simulace: 1

3 trubice testované v experimentech:
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Trubice odpovídají měření 22.12.2020 a) válec rozřízlý na dvě poloviny (2 mm od 
sebe), b) válec jednou prořízlý a c) válec jednou proříznut a obepnutý druhým.



Simulace: 1

Princip siločárovodu:
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 Řez uspořádání s cívkou na okraji zobrazující  „omezení“ magnetického pole pouze 

do prostoru trubice a) a graf magnetického pole podél osy pro cívku uprostřed b).

a)

b)



Simulace: 1

Srovnání:
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Srovnání simulace s měřením závislosti indukovaného napětí v cívce, která je 
umístěná před trubicí s budící cívkou, na hloubce zasunutí budící cívky v trubici.



Simulace: 2

Původní funkční model:
● 1,7 MHz, 210 kA

-> BX-point = 2,0 mT
12/16Model původního návrhu.



Simulace: 2

Přidání válců kolem cívek:

-> BX-point = 6,5 mT
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a) Pohled na model s cívkami v trubicích. b) Detail na zúžení pole při průchodu otvorem.

a) b)



Simulace: 2

Kompletní „siločárovod“:

-> BX-point = 6,0 mT
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a) Pohled na model s kompletně stíněnými cívkami. b) Zobrazení magnetických indukčních 
čar v trubici.

a) b)



Vyhodnocení

● Byla vyzkoušena i jiná uspořádání:
-> Horší výsledky

● Simulace 3× nižšího proudu tekoucí cívkou (70 kA):
-> Stejné pole jako u původní simulace

● Chování ověřeno experimenty i simulací

3× nižší nároky na cívky,
magnetické pole pouze v trubici
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Back up
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https://docs.google.com/file/d/1ayOx1f_BclulsDBnvG1tY63W7lKh6Ss_/preview
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