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Teoretický úvod 
Proud kA - MA procházející plazmatickým kanálem o průměru řádově cm vytváří vlastní 
silné magnetické pole, které v důsledku Ampérovy síly 

d d= ×F I l B .  

intenzivně působí na nabité částice. Ve válcově symetrické konfiguraci plazmatu a silových 
polí jsou nabité částice urychlovány směrem k ose. Tento jev se nazývá magnetický pinč  
(z anglického pinch - stisk). V případě proudu protékajícího ve směru osy symetrie 
(domluvou označené jako z) se jev nazývá z-pinč, v případě, �e proud obtéká azimutálním 
směrem (theta), mluvíme o theta pinči (Obr. 1): 
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Obr. 1: Schéma z-pinčového (vlevo) a θ-pinčového (vpravo) výboje. 

 

Ve stacionárním z-pinči je v osové oblasti Ampérova síla vyrovnávána gradientem tlaku 
plazmatu realizovaným vysokou teplotou a hustotou. V impulsním re�imu roste s proudem  
i magnetická energie a transformuje se do energie kinetické. Radiálně urychlené nabité částice 
jsou zbr�děny a zastaveny a� v oblasti těsně u osy, kde se na chvíli vytvoří válec hustého 
plazmatu s poloměrem mnohem men�ím ne� odpovídá stacionárnímu stavu. Tuto fázi 
maximální komprese je výhodné uskutečnit v době maximálního proudu, kdy lze vyu�ít 
sevření maximálním magnetickým polem. Okam�ik maximální komprese je provázen 
generací časově krátkých impulsů energetických elektronových a iontových svazků, generací 
krátkých záblesků energetického a netepelného rentgenového záření z malých oblastí  
s vysokou teplotou - mikroteček (horkých teček, hot spots). V případě deuteriové zátě�e 
dochází k realizaci fúzní D-D reakce. Fáze maximální komprese a maximální koncentrace 
energie se udr�uje po dobu, která řádově přesahuje dobu disipace magnetických silokřivek. 
Příčiny a okolnosti uvedených jevů zůstávají neobjasněny. Vlastnosti magnetických pinčů 
umo�ňují řadu aplikací ve fyzice, energetice, technice a technologiích. 



 
 
Postup: 
 
Bude proveden demonstrační výstřel na pinčové aparatuře v deuteriové náplni, při něm� 
budou osciloskopem sejmuty digitální záznamy signálů proudové derivace, viditelného, 
měkkého a tvrdého rentgenového záření a neutronů. 

 
Úkoly: 
změřte vzdálenosti detektorů od zdroje a zaznamenejte délku kabelů od detektorů k 
osciloskopu a pou�ité filtry a citlivosti jednotlivých detektorů 
 
určete a porovnejte časy začátků, maxim signálů a polo�ířky signálů, 
 
určete energii maxima neutronů fúzní D-D reakce za předpokladu, �e maximum neutronů 
bylo emitováno v době maxima emise tvrdého rentgenového záření, 

určete dolní hranici energie registrovaných rentgenových signálů. Absorpce jednotlivých 
filtrů v závislosti na vlnové délce jsou dostupné na www.cxro.lbl.gov, pod heslem x-ray 
interaction with matter, 

určete celkovou energii obsa�enou v jednotlivých signálech za předpokladu prostorové 
symetrie záření. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


