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Měření vyzařování plazmatu na tokamaku CASTOR 

 

Tokamaky jsou progresivním typem termojaderných zařízení, 

v nichž je za podmínek velmi vysoké teploty a vysoké hustoty 

nabitých částic realizována syntéza vodíkových jader za vzniku 

helia, tzv. termojaderná fúze. Tato silně exotermní reakce 

dodává Slunci veškerou energii nezbytnou pro život na Zemi. Její 

účinnost je desetmilionkrát větší než u všech chemických reakcí 

včetně hoření a nevzniká při ní téměř žádný radioaktivní odpad, 

pro její spuštění na Zemi je však potřeba dosáhnout teploty 100–

200 milionů stupňů Celsia. Při teplotách nad 10 000 stupňů se 

již veškeré látky nacházejí v plynném skupenství, a proto je 

vodíkové palivo drženo ve vakuové komoře tokamaku silným 

magnetickým polem. Cívky tokamaku CASTOR (obr.1), který vlastní 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, vytvářejí magnetické pole o síle až 



1,5 Tesla (asi stotisíckrát více než magnetické pole Země). 

V CASTORU se dá dosáhnout teploty „pouze“ 2-4 miliony stupňů, 

což sice nestačí k inicializaci fúzní reakce, stačí to ovšem 

k ionizaci neutrálních atomů na ionty a elektrony, tedy ke 

vzniku plazmatu. Tokamak CASTOR je pro svoje flexibilní 

schopnosti ideálním experimentálním zařízením ke studiu chování 

vysokoteplotního plazmatu. 

 

  
 

Jednou z vlastností plazmatu je, jako u Slunce schopnost 

svítit, tak u tokamaku jeho možnost vyzařovat energii v podobě 

elektromagnetické radiace. Jde o množství vyzářeného výkonu 

během plazmatického výboje. Tento jev lze pozorovat pomocí 

zařízení zvaného bolometr. Je to zařízení skládající se 

z určitého počtu fotodiod od sebe vzdálených ve stejných 

intervalech, umístěných ve vakuové komoře v jisté vzdálenosti od 

plazmatu. Pro pozorování struktury vyzařování v různých částech 

průřezu plazmatu je mezi fotodiodami a plazmatem úzká štěrbina, 

nazývaná camera obscura (obr.2), která umožní, že každá 

fotodioda „vidí“ jiný úsek plazmatu od jednoho okraje sloupce až 

po druhý. Tokamak CASTOR má dva bolometrické systémy – jeden je 



umístěn pod plazmatem, aby zachytil horizontální profil 

vyzařování – od vnějšího poloměru po vnitřní poloměr sloupce, a 

druhý se „dívá“ na plazma ze strany, takže je schopen rozlišit 

vertikální profil záření – od horního až po spodní okraj 

plazmatu. Spojením těchto dvou systémů je možno vytvořit si 

představu vyzařování energie ze sloupce vzhledem k jeho průřezu 

a jeho změny za časovou linii výboje. Z naměřených hodnot je pak 

možno zjistit chování plazmatu, podniknout kroky k jeho 

zkvalitnění a stabilitě. Znázorněním výsledků z bolometrů je 

prostorový graf závislosti vyzařování na čase a místě plazmatu 

(obr. 3, obr. 4). 
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