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Tokamak a jeho pole

Tokamak – naděje pro termojadernou 
fúzi

Tokamak (z ruského toroidalnaja kamera 
s magnitnymi katuškami) – toroidní komora 
s magnetickými cívkami, se používá k výzku-
mu chování vysokoteplotní-
ho plazmatu (ioni zovaného 
plynu). Hlavním cílem vý-
zkumu je vyrobit magnetic-
ky izolované a trvale se udr-
žující plazma pro řízenou 
termojadernou fúzi využi-
telnou pro komerční výrobu 
tepla a elektřiny. Cílem toho-
to článku není detailně popi-
sovat fungování tokamaku, 
ale vizualizovat klíčová EM 
pole v něm. O tokamacích 
toho bylo napsáno v odbor-
ných publikacích již mnoho. 
I tento časopis se fúzi a toka-
makům v minulosti věnoval 
– viz [7], [8]. Pro hlubší se-

známení s tokamaky a jejich reprezentantem 
v ČR Compassem lze doporučit zejména za-
svěcené publikace pracovníků Ústavu fyzi-
ky plazmatu AV ČR [5], [6], [10]. Tokamak 
Compass je na obr. 1 a segment jeho výbojo-
vé komory na obr. 2. Protože z hlediska uplat-
nění EM pole představuje tokamak atypický 
impulzový transformátor, je možné vyjít při 
jeho popisu z příkladu transformátoru v mi-
nulém pokračování seriálu a pokusit se zod-
povědět otázku, jak se od něj tokamak liší.

Primární vinutí (tzv. centrální soleno-
id) tokamaku se principiálně neliší od pří-
kladu. Je rovněž zapojeno na zdroj napě-

ťového impulzu a indukuje v sekundárním 
„vinutí“ (ionizovaném plynu) odpovídají-
cí proud. Odlišnosti jsou zejména ve veli-
kosti a detailech provedení. Například vo-
dič Compassu obdélníkového průřezu má 
uprostřed kruhový otvor pro chladicí vodu. 

I během velmi krátkého impulzu se totiž 
značně ohřívá.

Sekundární vinutí se již velmi odlišu-
je od příkladu. Především v tokamaku není 
tvořeno pevným vodičem, ale tvoří ho prste-
nec ionizovaného plynu ve výbojové komo-
ře (toru). Plynem je obvykle deuterium nebo 
směs deuteria a tritia. V průběhu impulzu 
se parametry plynu místně i časově značně 

mění. Obtížně se vymezuje velikost a tvar 
průřezu tohoto zvláštního vodiče. Konstantní 
není ani elektrická vodivost plynu. Zatímco 
za normálních podmínek je v podstatě nevo-
divý, ve stavu plazmatu je jeho vodivost asi 
desetinásobně větší než u mědi za normální 
teploty. Další významnou komplikací je také 
jeho nestabilita. Má tendenci se ohýbat jako 
had (tzv. smyčková nestabilita) a podél obvo-
du se periodicky zaškrcovat (tzv. párková ne-
stabilita). Všechny uvedené problémy vedly 
k tomu, že tokamaky byly postupně doplňo-
vány dalšími soustavami cívek.

Kromě cívek ležících v osové rovině to-
kamaku (tzv. toroidálních) to byly soustavy 
cívek koncentrických s centrálním solenoi-
dem, tzv. cívky poloidální. Cívky toroidál-
ního pole generují magnetické pole koncen-
trické s proudem v plazmatu, které v super-
pozici s jeho vlastním polem tvoří „klec“ 
pro jeho izolaci od stěn komory. Obrovský 
proud, který teče plazmatem, vyvolává silné 
magnetické pole, které ho dostředně stlaču-
je (pinčuje) a tím oddaluje od stěny komory. 
Tento „pinč-efekt“ byl v prvé polovině mi-
nulého století objeven u hromosvodů v Aus-
trálii. Zjistilo se, že dutý (trubkový) hromo-
svod po zásahu silným výbojem zůstane tr-
vale zmáčknutý.

Cívky poloidálního pole lze podle účelu roz-
dělit na:
– zdrojové (centrální solenoid) – generují 

EM impulz,
– usměrňovací – odklánějí magnetický tok 

solenoidu od výbojové komory,
– vyvažovací – kompenzují roztahování 

prstence plazmatu (odtlačují ho od stěny 
toru),
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V této části seriálu bude pojednáno o EM polích v tokamaku. Bude vizualizováno jak hlavní 
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Obr. 1. Tokamak Compass – celkový pohled

Obr. 2. Segment výbojové komory

Obr. 3. Řez 
tokamakem
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– tvarovací – upravují tvar průřezu plazma-
tu, např. ho svisle protahují,

– řídicí – na základě signálu čidel z komory 
stabilizují plazma v průběhu experimentu.
V následujícím příkladu bude vizualizová-

no EM pole uvedených cívek, kromě posled-
ních, na zjednodušeném modelu. Geometrie 
tokamaku v příkladu, velmi blízká Compassu, 
je na obr. 3. V pravé polovině obrázku jsou 
místo v řezu zobrazeny pro větší přehlednost 
pouze průřezy cívek. Tento obrázek neobsa-
huje toroidní cívky (na obr. 1 svislé zelené 
bloky). Červeně jsou idealizovaně zobraze-
ny průřezy jádra plazmatu.

Příklad č. 6 – Tokamak

Zadání
Cívky všech vinutí jsou zhotoveny z mě-

děného izolovaného vodiče aktivního prů řezu 
S = 147 mm2.
– Centrální solenoid (primární vinutí) M1 

a M6 je tvořen dvěma souosými cívkami 
zapojenými sériově a připojenými na zdroj 
impulzu. Hlavní parametry jsou v tab. 1.

Tab. 1. Solenoid

Počet závitů v M1 + M6  96
Plocha průřezu (mm2) M1 + M6 14 112

– Usměrňovací cívky M jsou soustavou 
osmi cívek koncentrických se solenoidem. 
Jejich úkolem je usměrnit magnetický tok 
solenoidu mimo výbojovou komoru. Sou-
stavu tvoří dvě skupiny cívek A, B syme-
tricky rozmístěných proti horizontální ro-
vině symetrie tokamaku. Hlavní paramet-
ry jsou v tab. 2.

Tab. 2. Usměrňovací cívky M

M2 M3 M4 M5
Počet závitů 12 2 2 2
Plocha průřezu (mm2) 1 764 294 294 294

– Vyvažovací cívky E ve spolupráci s tvaro-
vacími cívkami S1 vyvažují tendenci prsten-
ce plazmatu zvětšovat svůj průměr. Bez pů-
sobení vyvažování se plazma dotkne vnitřní 
stěny výbojové komory a zanikne. Čtveřice 
cívek E1 a E2 s dvojicí cívek S1 tvoří kva-
drupól. Vyvažováním vzniká radiální, oso-
vě symetrické silové pole, které plazmový 
prstenec stlačuje směrem k ose tokamaku. 
Soustavu tvoří celkem čtyři cívky, po dvou 
symetricky k horizontální rovině symetrie. 
Hlavní parametry jsou v tab. 3.

Tab. 3. Vyvažovací cívky E

E1 E2
Počet závitů 8 8
Plocha průřezu (mm2) 1 176 1 176

– Tvarovací cívky S jsou nejpočetnější sou-
stavou s třinácti cívkami. Lichý počet cívek 
souvisí s tím, že cívka S7 je pouze jedna 
(nemá provedení A a B). Jejich úkolem je 
upravit tvar průřezu plazmatu, obvykle ho 

protáhnout ve svislém směru. Na obr. 3 je 
červeně zobrazen i idealizovaný kruhový 
průřez plazmatu. Poloměr R = 557 mm od-
povídá idealizované poloze uprostřed šířky 
komory.

Tab. 4. Tvarovací cívky S

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Počet 
závitů 8 4 2 2 6 4 16

Plocha 
průřezu 
(mm2)

1 176 528 294 294 882 588 2 352

– Sekundární vinutí je vytvořeno indukcí 
až v průběhu impulzu. Tvoří ho plazma-
tický prstenec ionizovaného deuteria.

– Zdroj impulzu generuje obdélníkový im-
pulz napětí volitelné velikosti a trvání.

– Výbojová komora je zhotovena z nemag-
netického tenkostěnného plechu.

Úloha
– Zobrazit magnetické pole pro případ, že na 

zdroj je zapojeno pouze vinutí M. V ana-
lyzovaném okamžiku vodičem vinutí pro-
téká proud I = –10 kA; proud v plazmatu 
dosud nevznikl,

– zobrazit magnetické pole pro případ, že na 
zdroj jsou kromě vinutí M ještě připojena 
vyvažovací vinutí E1, E2 zapojená para-
lelně; vinutí M a blok vinutí E jsou zapo-
jeny sériově a v analyzovaném okamžiku 
jejich vodičem protéká proud I = –10 kA; 
proud v plazmatu dosud nevznikl,

– zobrazit magnetické pole pro případ, že 

kromě zapojení podle bodu 2 je sériově 
zapojena ještě část tvarovacího vinutí S5 
a S6; proud v plazmatu dosáhl hodnoty 
Ip = 200 000 A.

Řešení
1. Příprava úlohy (preprocessing)

Po zadání jména úlohy: CompSDC je 
z nabídky standardních oblastí vybrána Mag-

netostatika. V dalším kroku se jako souřadný 
systém zvolí osová symetrie a jako délková 
jednotka milimetry (mm).

1.1 Tvorba geometrického modelu

Jako hranice řešené oblasti se zvolí koule 
o poloměru R = 2 000 mm. Bloky zde tvoří: 
vzduch, veškerá vinutí a sekundár. Zobrazený 
sekundár (plazmatický prstenec o poloměru 
R = 557 mm) je velmi zjednodušenou ideali-
zací skutečného stavu. Navíc je pro orienta-
ci zakreslen i průřez výbojové komory. Geo-
metrický model po zasíťování je na obr. 4.

1.2 Vlastnosti bloků

U všech cívek se zadá: µx = µy = 1 a g = 
= 57e + 6 S·m–1. Vzhledem k tomu, že průřez 
vodiče je v centrálním solenoidu i ve všech 

ostatních cívkách stejný, bude v zadání blo-
ků použita proudová hustota, která bude rov-
něž stejná ve všech blocích kromě E1 a E2. 
Její hodnota je: i = I/S = –10 000/147e – 6 = 
= –68e + 6 A·m–2 = –68 A·mm– 2 a v blocích 
E1 a E2 vzhledem k jejich paralelnímu zapo-
jení poloviční. Pro bod 3. úlohy se zadá proud 
v plazmatu přímo hodnotou Ip = 200 000 A.

1.3 Vlastnost hranice

Podél obvodu hranice je zadána podmínka 
nulového magnetického toku, tj. rA0 = 0 Wb.

1.4 Síť

Použitá síť má 18 472 uzlů.

2. Řešení úlohy (processing)
Vzhledem k tomu, že každý bod zadání 

představuje jiné propojení cívkových sku-
pin, musí výpočet proběhnout ve třech od-
povídajících zadáních proudů v blocích. 
Vlastní řešení na běžném PC trvá něko-
lik sekund.

Obr. 4. Geometrický model
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Obr. 5. Mapa indukce cívek M

Obr. 6. Mapa indukce cívek M a E

Obr. 7. Mapa indukce pro bod úlohy č. 3
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3. Analýza výsledků (postprocessing)
Bod č. 1 úlohy: Na obr. 5 jsou zobraze-

ny indukční linie a barevná mapa indukce 
v tokamaku a jeho blízkém okolí při zapoje-
ní všech cívek skupiny M. Z průběhu linií je 
dobře patrná usměrňovací funkce cívek M2 
až M5 na magnetický tok solenoidu.

Bod č. 2 úlohy: Na obr. 6 je patrné složení 
polí cívek M a vyvažovacích cívek E. Je zde 
vidět vertikální pole, vyvolané zejména připo-
jením cívek E. To vyvolá po zážehu plazmatu 
Lorenzovu sílu, která omezuje jeho rozpíná-
ní. Pro lepší čitelnost polohy komory je místo 
barevného zobrazení zvoleno škálování šedí.

Bod č. 3 úlohy: Obr. 7 ukazuje stav, kdy 
je předchozí pole superponováno ještě s po-
lem tvarovacích cívek S5, S6 a polem plaz-
matického prstence. Zde je vidět, jak indukč-
ní linie vyvolané cívkami E a S „tlačí“ plaz-
ma k ose tokamaku.

Závěr

V uplynulých desetiletích bylo ve světě 
postaveno mnoho různě velkých a dokona-
lých tokamaků. Největším v současnosti pro-
vozovaným tokamakem je JET (Joint Euro-
pan Torus [8]) v anglickém Culhamu. Je pro-
vozován jako mezinárodní výzkumné zařízení 
s účastí ČR. Přesto, že vývoj tokamaků a vý-
zkum fúze probíhá na celém světě více než 

60 let je v důsledku neobyčejně velkých tech-
nických problémů spojených s jejich výrobou 
a provozem cíl, komerčně využitelná řízená 
termojaderná fúze, značně vzdálený. Přísli-
bem je výstavba největšího mezinárodního 
tokamaku projektu ITER (International Ther-
monuklear Experimental Reactor [4] [10]) ve 
francouzském Cadarache. Jde o technicky a 
finančně nejnáročnější pozemský výzkumný 
projekt všech dob. Ve vesmíru ho překonává 
pouze mezinárodní vesmírná stanice.

Je milou povinností poděkovat Ing. M. Ří-
povi, RNDr. J. Mlynářovi a dalším pracovní-
kům Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, bez je-
jichž přispění by tento článek nevznikl. Rov-
něž děkuji Ing. M. Škopkovi, distributorovi 
programu Quick Field v ČR a SR, který mi 
zprostředkoval přístup k tomuto vynikajícímu 
produktu a tak umožnil celý seriál realizovat.
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