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1 Úvod 
 

     Energie bylo, je a bude potřeba. Nedostatek energie bráni jak v rychlejší ekonomické konvergenci 

států bývalého východního bloku, tak k základnímu rozvoji států Asie, Afriky a střední a jižní Ameriky.  

Současné způsoby získávání energie také kladou značné požadavky na životní prostředí. Navíc rozložení 

zásob fosilních paliv, které jsou k výrobě energie používány zdaleka nejvíce, není prostorově homogenní 

a způsobuje politické problémy, a které  mohou být v budoucnu mnohem horší. Toto jsou jedny z 

hlavních problémů, před kterými dnes svět stojí a právě ovládnutí termojaderné fůze, by krizi odsunulo o 

mnoho generací dále. Ty pak budou sice stejně řešit obdobné problémy, ale již zase na jiné úrovni. 

Podobně jako využití energie z fosilních paliv umožnilo po mnoho desetiletí až staletí trvající rapidní 

rozvoj civilizace, na jehož konci nebo někde před ním se dnes nalézáme, je velmi pravděpodobně, že 

ovládnutí termojaderné fůze umožní totéž, tj. dlouhodobý prudký růst výroby, kvantity dostupných 

statků, růst populace, vědeckotechnický rozvoj, ale také nové problémy sociologické, organizační 

(politické, mezinárodně právní…) apod. Nové možnosti tedy budou plodit nové problémy a budou 

nalézána nová řešení. V současnosti se považuje tokamak – reaktor za nevážnějšího kandidáta v tomto 

neobyčejně dramatickém zápasu.  

 

    Cílem diplomové práce je studium pohybu částic v okrajovém plazmatu tokamaku a jeho možných 

důsledcích. Jak ukazují měření i numerické simulace, je v této části plazmatu přítomná nízkofrekvenční 

turbulence elektronové hustoty a tím i následně vyvolaná turbulence potenciálu. Literatura přesvědčivě 

ukazuje, že tato turbulence způsobuje anomální únik částic plazmatu a tedy ochlazování plazmatu. To by 

se negativně projevilo v celkové energetické bilanci reaktoru. Existuje řada prací, ve kterých se 

mechanismus tohoto úniku sleduje (Pánek, a další, 2005; Krlín, a další, 1999).  

      Předložená diplomová práce, která navazuje na aktivitu skupiny autorů z ÚFP AV ČR, tento 

mechanismus studuje. Je užita nejjednodušší aproximace – popis dynamiky testovacích částic v modelu, 

aproximující turbulenci pomocí stacionárního prostorově periodického potenciálu, vnořeného do 

homogenního magnetostatického pole. Dynamika je řešena – na rozdíl od ostatních plazmatických studií 

- plně hamiltonovsky v rámci deterministického chaosu hamiltonovských soustav.  Charakteristickou 

částicí, která se v okrajovém plazmatu vyskytuje, je iont uhlíků, který se do plazmatu dostává interakcí 

horkého plazmatu s první stěnou komory. Ukazujeme, že při typických hodnotách externích fyzikálních 

veličin může dojít ke zvýšené anomální difúzi těchto uhlíkových iontů v důsledku fenoménu 

označovaného jako Lévyho dynamika. Je plánováno studium dynamiky ostatních částic, v plazmatu se 

vyskytujících. Ta je v současnosti intenzivně studována jak analyticky, tak v rámci rozsáhlých numerických 

simulací. Rovněž je sledována základní vlastnost deterministického chaosu hamiltonovských soustav – 

nehomogenita difúze ve fázovém prostoru a její vliv na globální difúzi částic.  Předložená práce je 

příspěvkem právě v této oblasti. Existence anomální difúze pak zřejmě může mít vliv na tvorbu 

transportních bariér uvnitř plazmatu tokamaku, a tím přispět k lepšímu udržení plazmatu a k realizaci 

termojaderného reaktoru. Práce tak navazuje na předešlou vědeckou činnost, která je od počátku 

devadesátých let prováděna na Ústavu fyziku plazmatu Akademie věd ČR.  
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2 Tokamaky     

2.1 Popis tokamaku a hlavní technické problémy při udržení plazmatu 
 

    První termojaderný reaktor -ITER- by měl využívat jadernou reakci 

D + T -> 4He (3,5MeV) + n (14,1MeV). 

    Samozřejmě existuje celá řada jaderných syntéz (dnes je jich známo něco přes 80), při kterých se 

uvolňuje energie. Avšak tato má nejnižší zápalnou teplotu: mezi 10 až 100keV (tj. řádově 100.106K). Proto 

byla pro první demonstraci vybrána tato reakce, přestože získávání tritia není nejjednodušší. 

    Teplota, které musí být dosaženo, je zjevně tak veliká, že jí žádný materiál nemůže dlouho odolávat. Je 

třeba nabité vysokoteplotní částice plazmatu od stěn nádoby pomoci něčeho izolovat.  Jediným vhodným 

prostředkem je magnetické pole, popřípadě jeho kombinace s polem elektrickým. Je známo, že se nabité 

částice pohybují po magnetických siločarách a ty jsou obecně uzavřené. Jedna z nejjednodušších 

geometrií, která člověka po nějaké době napadne, je právě ta, která je využita v tokamaku. Tzv. toroidální 

cívky tvoří pole axiálně symetrických uzavřených magnetických siločar ve vakuové nádobě, po nichž se 

nabité částice v ideálním případě pohybují. Vzájemné srážky však částice rychle vytěsňuji ze svých dráh a 

plazma se tím rozpadá. Tento nepříznivý jev do jisté míry eliminován dalším magnetickým polem, které 

budí samotný pohyb plazmatu. Ten je indukován centrální (indukční) cívkou a plazma funguje jako 

sekundární vinutí transformátoru. Výsledné magnetické pole má pak tvar šroubovice. Toto je základní 

princip udržení v tokamaku. 

 

Obrázek 1: Řez plánovaným tokamakem ITER 
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Dále provádím rozbor hlavních technických problému a jejích řešení: 

 Pro ohřev na mnohamilionovou teplotu je využíváno několika mechanismů. Do teplot cca 106K 

je plazma ohříváno samotným indukovaným proudem, tzn. pomocí vznikajícího Jouleova tepla. 

Ale protože odpor plazmatu s rostoucí teplotou klesá, snižuje se i účinnost tohoto 

mechanismu. Pro další zvýšení teplot na požadovaných 108K se proto musí použít dalších 

metod. Jedná se především o NBI (vstřikování vysokoenergetických neutrálních částic) a dále 

různé typy rádiofrekvenčních vln - především ICRH, ECRH a LHW.  

 Pro dosažení silného toroidálního magnetického pole se na velkých tokamacích (i stelátorech) 

používají supravodivé cívky, neboť klasické cívky by pro stejně intenzivní magnetické pole, 

vyžadovaly ohromné množství energie. Pro zařízení velikosti ITERu, bylo zkonstruování 

prototypů tak velkých cívek významnou technologickou výzvou. Se supravodivými cívkami je 

také spojena konstrukce velkých kryogenických systémů. 

 Přívod paliva: nejvhodnější metodou jak dodávat do plazmatu nové palivo, se zdá být metoda 

vstřelování zmrzlých kuliček vodíku. Aby se dostaly až doprostřed plazmatu, je potřeba je 

urychlit až na rychlost řádově 100m/s. 

 Odvod helia a nečistot: existuji dvě odlišná řešení – pomocí divertoru nebo limiteru. Obě tyto 

části jsou vystavený nejextrémnějším podmínkám a jsou proto výzvou pro materiálové 

inženýrství - jak na samotné materiály, tak na metody jejich opracování. 

 První stěna: tato část je taktéž vystavena extrémním podmínkám. Musí vydržet energetické 

toky v řádu MW/m2. Protože se jedná o první stěnu, která je v kontaktu s horkým plazmatem, 

bude podléhat korozi a erodované částice se budou dostávat do plazmatu. Je stále 

nevyřešenou otázkou, jaké materiály při ní použít. Jestli např. C nebo Be, tedy atomy s nízkým 

atomovým číslem, ale menší odolností nebo naopak např. W, který sice tolik nepodléhá korozi, 

ale jeho elektromagnetické vyzařování v plazmatu je mnohem větší. 

 Protože vnitřek komory bude po dosažení fúzní teploty vystaven vysokému toku neutronového 

záření, budou jeho materiály iniciovány a tudíž lidská obsluha uvnitř komory, např. pro výměnu 

částí první stěny nebo divertoru, nebude možná. Proto musí být vyvinuty přístroje na dálkovou 

obsluhu. Vzhledem k tomu, že budou muset být schopny nakládat s kusy o hmotnosti několika 

tun a s přesnosti na milimetry, jedná se taktéž o významnou inženýrskou výzvu. 
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2.2     Podmínky pro dosažení  

2.2.1 Lawsonovo kriterium a fuzní „Triple product“ 
 

    Podmínky, které musí být udržením dosaženy, aby se termojaderná reakce udržela vlastním 

energetickým ziskem, formulovali již v počátcích výzkumu termojaderné fúze nezávisle na sobě 

J.D.Lawson v roce 1955 a o rok později L.A.Arcimovič. 

    Vycházeli z následující úvahy. Předpokládali, že jednotkový objemový element plazmatu během 

jednoho pulzu vydá energií ve třech podobách - v podobě tepla (své vnitřní energie), záření a kinetické 

energie fuzních produktů. Aby bylo možno plazma zahřát nad teplotu vznícení a udržet v něm během 

hoření stejný obsah energie, musíme ho vhodným vnějším zdrojem zahřát a dále nahrazovat ztráty 

vzniklé zářením. Tato energie musí být dodána z energie vydané plazmatem - účinnost přeměny na jiný 

druh energie vhodný k napájení vnějšího zdroje označme η. Během jednoho pulzu tedy musí být tedy 

splněna bilanční rovnice: 

. 

    Dále 

 měrná tepelná energie plazmatu je  

  nejdůležitější ztráty v důsledku vyzařování při uvažovaných teplotách má na svědomí „brzdně 

záření“. Energie vyzářena z jednotkového objemu během doby hoření τ je dána výrazem: 

     ,           kde  

 celková měrná energií získána z fúzní reakce je: 

 

(kde „  energie fuzní reakce, dále obvyklý význam symbolů). 

 

     Po dosazení těchto výrazů do bilanční rovnice a vyjádření součinu  (který udává kvalitu držení 

plazmatu, nejen magnetického) dostaneme požadované kritérium na samo-udržitelnost reakce: 

 . 

    Někdy se toto kritérium navíc násobí absolutní teplotou T. Levá strana pak tvoří součin, zvaný „fusion 

triple product“, který má význam pro určení teploty zažehnutí reakce. Pro reakci  D-T(50:50) je jeho 

hodnota 3.1021keV.m-3. Tato hodnota zatím nebyla na žádném zařízení dosažena, na JETu a JT-60 byly 
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dosaženy hodnoty kolem 0,5. 1021keV.m-3, které jsou „pouze“ nad teplotou energetického prahu. 

(„energetický práh“, anglicky „break-even“ je stav ve které je výkon dodávaný do plazmatu vnějším 

zdrojem právě roven fúznímu výkonu, Q=1; naproti tomu „zažehnutí“, angl. „ignition“ je stav kdy už se 

reakce udrží sama, tzn., že vnější zdroje mohou být vypnuty, Q=∞. Výkonové zesílení, angl. „Power 

Amplification“ je definováno:  ).  

 

 

Obrázek 2: Charakteristické hodnoty teploty a hustoty ve známých typech plazmatu 

 

2.3 Historie tokamaku 
    

     Historie každého předmětu o něm poskytuje četné informace a pomáhá nám si o něm vytvořit 

důkladnější představu. Například nám dává představu jak asi je problém složitý, ukazuje nám motivace 

pro jeho vyřešení a nesčetně mnoho dalších informací, v závislosti na tom, kolik se nám o jeho minulosti 

podaří dozvědět. Na tomto místě proto, alespoň stručně připomenu hlavní mezníky ve vývoji této 

technologie, které by člověk, který se hodlá tomuto tématu dlouhodobě věnovat, měl neustále nosit 

v hlavě (zpracováno podle (Řípa, a další, 2004; ITER)): 

 1950 (SSSR)  - seržant Rudé armády na Sachalinu O.A. Lavrentějev zaslal dopis ÚV KSSS s popisem 

řízené termonukleární fůze pomocí elektrostatické izolace okolních stěn. (Společné s popisem 

konstrukce suché vodíkové bomby.) 

 1950 (SSSR) -  A.D.Sacharov a I.E.Tamm dokončili návrh tokamaku 

 1955 (SSSR) -  sestaven první tokamak  
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 1958(Ženeva) – na 2.Mezinárodní konferenci o mírovém využívání atomové energie byl odtajněn 

výzkum na obou stranách „železné opony“ 

 1968(SSSR) – Rusové oznámili, že na svém tokamaku T-3 dosáhli teploty 107K , což bylo následně 

potvrzeno anglickými vědci. Klíčový bod pro hlavní orientaci na tuto technologii v rámci 

termojaderného výzkumu. 

 1973(EHS) – zahájeny práce na projektu JET (Joint European Torus) – největším tokamaku světa 

 1974(USA) – zahájen práce na tokamaku nové generace TFTR („Tokamak Fusion Test Reactor“) 

s cílem uskutečnění fúzní reakce D-T 

 1975 – uvedeny do provozu velké tokamaky T-10 v SSSR a PLT(„Princeton Large Torus“) v USA 

 1976(USA) – zahájena stavba TFTR 

 1978(EHS) – zahájena stavba JETu 

 1978(USA) – na PLT dosažena teplota 6.107K 

 1978(SSSR) – dostavěn tokamak T-7, první tokamak se supravodivými cívkami 

 1983(EHS) – JET uveden do provozu, v témže roce překonal hranici 1MA elektrického proudu 

plazmatem 

 1987(Ženeva) – představitelé EHS, SSSR, USA a Japonska se dohodli na spolupráci na tokamaku 

ITER, předposledního kroku k demonstrativní termojaderné elektrárně 

 1991(EHS) – na JETu se poprvé na světě dosahuje termojaderného výkonu 2MW po dobu 0,2s ze 

směsi D-T (89% - 11%) 

 1992(USA) – na TFTR dosaženo 6,1MW po dobu 0,7s ze směsi D-T(50% - 50%) 

 1992(USA) – na TFTR dosaženo 10MW po dobu 1,0s 

 1997(EU) – 16,1MW pod dobu 2s, 4MW po dobu 4s 

 1998 – ITER Final Design Report – 1500MW fúzního výkonu, Q=∞, cena 6mld. USD; USA 

odstupují od projektu 

 2001 – ITER Final Design Report No 2 – 500-700MW, 3mld. USD, Q>10 

 2003(Francie) – tokamak Tore Supra vyprodukoval v jediném výboji o délce 6,5minuty výkon 

1000MJ 

 2005 – místo pro stavbu tokamaku ITER bylo vybráno jihofrancouzské město Cadarrache.  

 Listopad 2006(Francie) – v Paříži podepsána mezinárodní smlouva o konstrukci ITERu („ITER 

Agreement“) 

 Leden 2007(Francie) – zahájení prací na ITERu 

 

     Dále nás čeká jen budoucnost, proto přikládám předpokládané a významné kroky v oblasti 

termojaderné fúze, včetně úspěšného zakončení v podobě plně funkční elektrárny zapojené do elektrické 

sítě: 
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Obrázek 3: Další předpokládané kroky na cestě k ovládnutí termojaderné fůze 

(Pozn. IFMF je zkratka od „International Fusion Material Irradiation Facility“.) 

 

 

     Následující tabulku uvádím pro dokreslení intenzity celosvětového úsilí ve vývoji tokamakové 

technologie. Ukazuje nejvýznamnější tokamaky světa a taktéž dává srovnání s plánovaným tokamakem 

ITER: 

 

Tokamak  Země Minor  
Radius 
a(m)  

Elongation 
k  

Major  
Radius 
R(m)  

Plasma  
Current 
I (MA)  

Toroidal  
Field  
B (T)  

Input  
Power  
P (MW)  

Rok uvedení 
do provozu  

ITER  3 Party  2.0  1.75  6.2  15  5.3  73+     
JET  EU  1.00  1.8  2.96  7.0  3.5  42  1983  
JT-6OU  JAPAN  0.85  1.6  3.2  4.5  4.4  40  1991  
TFTR  USA  0.85  1.0  2.50  2.7  5.6  40  (1982) closed  
TORE-
SUPRA  

FRANCE  0.80  1.0  2.4  2.0  4.2  22  1988  

T-15  RUSSIA  0.70  1.0  2.4  2.0  4.0  -  1989  
DIII-D  USA  0.67  2.5  1.67  3.0  2.1  22  1986  
ASDEX-U  GERMANY  0.5  1.7  1.67  1.4  3.5  16  1991  
TEXTOR-94  GERMANY  0.46  1  1.75  0.8  2.6  8  1994  
FT-U  ITALY  0.31  1.0  0.92  1.2  7.5  -  1988  
TCV  SWITZERLAND  0.24  3.0  0.875  1.2  1.43  4.5  1992  
C-MOD  USA  0.22  1.8  0.67  1.5  8.07  4.5  1992  
MAST  UK  0.5  3  0.7  2  0.63  6.5  1999  
NSTX  USA  0.67  1.9  0.85  1.0  0.6  11.5  1999  
 

 

http://www.iter.org/home.htm
http://www.jet.efda.org/
http://www-jt60.naka.jaea.go.jp/
http://www.pppl.gov/projects/pages/tftr.html
http://www-fusion-magnetique.cea.fr/accueil/menu.htm
http://www-fusion-magnetique.cea.fr/accueil/menu.htm
http://www.iter.org/t15.htm
http://www.iter.org/%20http:/web.gat.com/diii-d/
http://www.ipp.mpg.de/eng/for/projekte/asdex/for_proj_asdex.html
http://www.kfa-juelich.de/ipp/
http://www.iter.org/ft.htm
http://crppwww.epfl.ch/crpp_tcv.htm
http://www.psfc.mit.edu/cmod/
http://www.fusion.org.uk/mast/main.html
http://nstx.pppl.gov/
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2.4 Odhad pro ITER 
      

     Není také od věci uvést, na čem jsou založeny odhady parametrů pro započatý projekt ITER. 

Teoretické pochopení plazmatu není na tak dobré úrovní, aby dávalo použitelné předpovědi pro další 

návrhy experimentů. Proto se v této oblasti fyziky využívá škálovacích rovnic. Složitěji řečeno (a patrně i s 

hlubším obsahem; ale na druhou stranu možná ne tolik, neboť teorie plazmatického udržení má stále 

mnoho otazníků a překvapení, která tento obraz mohou naprosto změnit, nejsou vyloučena), využívá se  

1) nelineárního regresního modelování (matematická, statistická metoda) 

2) současně s analýzou plynoucí z teorie plazmatu (fyzika)  

3) a především databáze výsledků získaných na již existujících tokamacích (experiment).  

    Používají se především tyto dvě škálovací relace (ITER): pro „H-mode power threshold“  (MW) a 

„Thermal energy confinement time“  (s). Jejich znění je následující: 

 (rms err. 0.268), 

    kde M je hmotnost použitého paliva v AMU,  velikost toroidálního pole na plazmové geometrické ose 

(v Teslách),  je průmérná geometrická elektronová hustota (v ) a R a a hlavní a vedlejší plazmový 

poloměr (v metrech). 

 ( rms err. 0.145), 

     kde  je faktor používaný k vyjádření míry zlepšení konfinementu, který může být očekávám nad současné 

předpovědi (obvykle tedy roven 1),  je plazmový proud (v MA),  velikost toroidálního pole na plazmové 

geometrické ose (v Teslách), P je celkový čistý výkon přecházející přes separatrisu z vnitřních i vnějších zdrojů (v 

MW),  je průmérná geometrická elektronová hustota (v ), M je hmotnost použitého paliva v AMU, a R a 

a hlavní a vedlejší plazmový poloměr (v metrech) a , kde  je plocha průřezu plazmatu. 

     Na těchto rovnicích je tedy založen odhad pro dobu energetického udržení plazmatu a potřebný výkon 

k dosažení stabilnějšího H-modu pro ITER. Výsledky jsou z „4th ITER Confinement Database and Modeling 

Workshop“, který se uskutečnil v Moskvě v roce 1996.  To znamená, že v dnešní době budou mít rovnice 

nejspíš trochu jiné hodnoty konstant (nebo dokonce možná byl nějaký člen přidán nebo naopak ubrán 

v závislosti na nových výsledcích), ale princip odhadu zůstává stále stejný. 
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Obrázek 4: Srovnání experimentu (vertikální osa) a škalovacích rovnic (horizontální osa) pro doby udržení energie („energy 
confinement time“) 

 

Obrázek 5: Ilustrace dosaženého pokroku v tokamakové technologií za posledních 30 let 
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2.5 Historie ITERu 
 

     Jak již bylo v této diplomové práci uvedeno, političtí představitelé „technologických velmocí“ se na 

společném projektu předposledního kroku k první termojaderné elektrárně dohodli v roce 1987 

v Ženevě. První fáze vědecká spolupráce začala v dubnu 1988 a skončila v prosinci 1990. Centrem tohoto 

dění byl německý Garching. Cílem „Conceptual Design Activities“ bylo ujasnění technických cílů, kterých 

bude potřeba k demonstraci rovnovážného stavu hoření plazmatu. Předmětem rozsáhlých diskuzí tak 

bylo hlavně ujasnění nejvhodnějších parametru projektu. Dnes již jen usměv vzbuzuje tehdejší časový 

rozvrh aktivit-konstrukce ITERu měla být dokončena v roce 2005. 

    Cílem další fáze bylo detailní rozpracování technických plánů a finančních nákladů tohoto projektu. 

Tato fáze byla zahájena v červenci 1992 ve Vídni, podepsáním „ITER EDA Agreement“ (EDA = 

„Engineering Design Activities“). Dvouleté zpoždění bylo způsobeno neshodami kolem toho, kde bude 

centrum této fáze - jestli v Garchingu, v Japonské Nace nebo v San Diegu v USA. Je opět úsměvné nakolik 

tato situace připomíná situaci, která se opakovala o devět let později a naskýtá se otázka, zda se bude 

opakovat i do třetice-je jasné, že pokud se nestane něco přelomového, tak je dost pravděpodobné, že boj 

o DEMO potká to samé. Důsledky řešení, které spor tenkrát vyřešilo, se promítá do dnešních dnů - do 

značné míry určilo, která strana bude hlavním motorem v té či oné technické otázce. Japonsku tehdy 

připadla práce na cívkách, Evropě práce na vnitřní stěně. USA byly koordinátorem. Jiným nepříjemným 

důsledkem tohoto rozdělení práce, byly nejspíš také o 25% vyšší náklady nad původní plány. 

   Smlouva byla uzavřena na šest let a během této doby byly vytvořený tři dokumenty: 

1995 – Interim design report 

1997 – Detailed Deign Report a 

1998 – Final Design Report. 

    Historické poznámky k této fázi: 

1) Prvním ředitelem EDA byl jmenován Paul-Henri Rebut (dřívější ředitel JETu). Ten chtěl pozměnit 

celkový design za ambicióznější a před koncem roku 1993 byl načrtnut plán. Nepodařilo se mu však 

přesvědčit smluvní strany, a v 1994 byl vystřídán Dr. Robertem Aymarem z Ruské federace. 

2) V roce 1997 začaly kolovat pochyby o tom, že ITER dosáhne svých cílů. Navíc ceny ropy dosáhly 

svého minima a tím se uklidnil strach o energetickou budoucnost. Důsledkem toho bylo omezení 

prostředků na projekt. Ředitel EDA byl požádán, aby připravil nový design s náklady o 50% nižšími. 

 

    V červenci 2001 tak byl schválen nový design, tzv. ITER-FEAT. Následující tabulka ukazuje změny oproti 

koncepsi z roku 1998: 
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Parameter ITER-I  ITER-II  

Major radius (m)  8.14  6.0 - 6.5  

Plasma current (MA)  21  13 - 17  

Q (=Pfusion/Pheating) 

(reference plasma)  

Q -> [infinity]  Q >= 10  

Q (=Pfusion/Pheating) 

(steady-state)  

>=5  >=5  

Neutron wall flux (MW/m
2
)  1.0  >= 0.5  

Neutron fluence (MW.a/m
2
)  1.0  >= 0.3  

Fusion Power (MW)  1,500  500 -700  

Inductive flat top (s)  1,000  300 - 500  

 

        Stojí také za zaznamenání tyto údaje: R&D za období 1992 až 1998 stál 565mil. USD (v 1989 cenách), 

v letech 1999 až 2001 dalších 92mil. USD. Jinak též 740+730 pmy (=“Professional man year“) a 

280+210pmy. 

    Následujícím krokem je tedy konstrukce a fungování ITERu. Poletech tvrdého vyjednávání, hlavně mezi 

Japonskem a EU, bylo v červnu 2005 dohodnuto, že ITER bude postaven ve Francii. V listopadu 2006 byla 

konečně v Paříži podepsaná „ITER Agreement“, která byla posledním politicko-právním krokem 

k realizaci. Další předpokládaný vývoj již je obsažen v tabulce na straně 12. (ITER) 

 

3 Experimentální výsledky  

3.1 Experimenty ve fyzice plazmatu-„náš problém“ 
 

    Zjištění a porozumění získaných experimentálních výsledků je docela pracné. Nicméně přidržel jsem se 

článků autorů U.Strothe a F.Wagnera (Stroth, et al., 1993), který na cca 50-ti stranách textu podává 

celkový pohled na experimentální zjištění nejen z měření na tokamacích (ADSEX, DIII-D,JET, PBX-M, 

TFTR), ale i na stelátorech (W7-AS, ATF,CHS) k roku 1993. Transportu je věnovaná 3 kapitola (z 5) jejich 

článku. Pro popis transportu v plazmatu se používá difúzivita, difúzní koeficient a rychlosti částic. Částice 

dělí na elektrony, ionty (H+,D+) a dále na nečistoty („impurities“). Zde (mne) ovšem není jasno, jak 

podstatné rozdíly plynou z různých hmotnostních čísel těchto nečistot. 

    Difúzivita je definována jako , přičemž „k“  je tepelná vodivost (SI jednotky ), ρ je 

hustota ( ) a  ( ) měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku. Pro obyčejné 

pevné latky je její hodnota řadově . Difúzní koeficient je v taktéž v jednotkách . 
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     Význam těchto koeficientů je patrný z Fickových zákonů. 

 První Fickův zákon popisující difúzí v rovnovážném stavu: 

 

 Druhý Fickův zákon popisující difúzí v nerovnovážném stavu: 

 

    V kontextu neoklasické teorie pak 

, 

     Kde  je tok, je řídicí síla a  je transportní matice. 

     Transport napříč magnetickým polem („cross-field transport“) je především způsoben non-termální 

turbulencí. Transport paralelní s magnetickým polem je pak dobře popsán kolizními procesy. Měřené 

hodnoty a hodnoty dané neoklasickou teorií pro transport v toroidální geometrii shrnuje tabulka: 

 

 

Veličina Experiment Neoklasická teorie 

Ion heat diffusivity    

Electron heat diffusivity    
Inward velocity    

Impurity diffusion koefficient    

Inward velocity    

 

     Co ale hlavně plyne z této tabulky je, že difúze nečistot napříč magnetickým polem je oproti očekávání 

zvýšená. A právě zvýšená difúze nečistot a jeden z možných mechanizmů jejího vzniku, je předmětem 

této diplomové práce. 

 

3.2 Experimenty ve fyzice pevných látek 
 

     Turbulentní potenciál v této diplomové prácí budeme aproximovat prostorově periodickým způsobem 

a budeme zkoumat, jestli rychlý únik iontů může být způsobem mechanismem anomální difúze. Stejný 

typ potenciálu se používá ve fyzice pevných látek, neboť dobře aproximuje atomovou mřížku kovů. Díky 

toho je zde dostupné množství odborných článků. Pomocí tohoto mechanismu se snaží vysvětlit 
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pozorované peaky magnetorezistence v „lateral surface superlattices“ pro určité hodnoty magnetického 

pole (Rakhlin, 2000; Geisel, et al., 1992). 

  

4 Teoretický popis difúze 
 

     Než začneme pracovat s konkrétním potenciálem a numerickými simulacemi, je na místě alespoň ve 

stručnosti popsat teorii, která popisuje jev zvaný difúze. 

4.1 Klasická difúze 
 

     Difúzí rozumíme v nejobecnějším smyslu náhodný pohyb objektu v daném substrátu. Tento jev byl 

poprvé popsán Janem Ingenhousenem v roce 1785, který pozoroval pohyb prachu na hladině alkoholu. 

Dalším pozorovatelem, kterého dějiny nerozlučně sepjaly s tímto jevem, byl anglický botanik Robert 

Brown, který v roce 1827 pozoroval pod mikroskopem pohyb zrnek pylu v tekutině. On však z tohoto 

pozorování, jak je všeobecně známo, usoudil, že tento pohyb je zapříčiněn nějakým pohybovým ústrojím 

zrnek pylu.   

          Prvními, kdo popsali matematiku tohoto jevu, byli Thorvald N. Thiele v roce 1880 v jeho práci o 

metodě nejmenších čtverců a nezávisle na něm v roce 1900 matematik Louis Bachelier v jeho disertační 

práci "The theory of speculation" z ekonomie. Tyto výsledky však nevzbudily pozornost fyziků. O to se 

postaral až roku 1905 svou prací Albert Einstein. 

     Ještě na přelomu 19. a 20. Století byl stále veden spor o existenci základních kamenů hmoty, tedy 

v dnešní mluvě o existenci atomů. Albert Einstein si v této době tyto částice presumoval a snažil se 

teoreticky popsat, jaký vliv by měl náhodný tepelný pohyb těchto částic (atomů) na pohyb částice, která 

by byla vůči nim mnohonásobně větší. Výsledek jeho úsilí se dá vyjádřit touto rovnicí: 

     (4.1) 

    Následně byla provedena řada experimentů. Například v koloidních směsích, stříbra ve vzduchu a další. 

Největším experimentátorem v této oblasti byl Jean Baptiste Perrin, který svými experimenty ověřujícími 

platnost Einsteinových výsledku ukončil letitý spor (antické Řecko, atomová hypotéza Johna Daltona) o 

existenci atomů. Na počest Roberta Browna byl tento fyzikální jev nazýván Brownova difúze (Brownův 

pohyb). Máme-li na mysli matematický popis, bývá pro něj používán spíše název Wienerův proces, 

jakožto nejjednodušší náhodný proces („continuous-time stochastic processes“). Není na škodu 

připomenout, že univerzalita tohoto procesu, úzce související s univerzalitou Gaussova normálního 

rozdělení. Brownův pohyb proto bývá limitou mnoha jiných, složitějších stochastických procesů (Wiki). 

     Makroskopický popis difúze fenomenologicky popsal již v 60. letech 19. století Adolf Fick pomocí dvou 

fyzikálních zákonů (Wiki2): 
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První Fickův zákon, popisující rovnovážný stav, tj. V každém objemovém elementu platí : 

   ,     (4.2) 

    kde J je difúzívní tok částic (jednotky:  ), D difúzní koeficient (jednotky: ) a W je 

koncentrace částic (jednotky: ). 

     Druhý Fickův zákon (též difúzní rovnice nebo rovnice vedení tepla), popisuje nerovnovážný stav, tj. 

koncentrace částic se mění s časem: 

  .    (4.3) 

    Na tomto místě by se hodilo explicitně ukázat, jak plyne z mikroskopického (Einsteinova, Wienerova) 

popisu původně „jen“ fenomenologický Fickův popis, tj. difúzní rovnice. Avšak to již podrobně učinil můj 

předchůdce Karel Maršálek, takže v tomto odkazuji na jeho práci (Maršálek, 2003) popřípadě jinou 

literaturu. Dojem pro toho, kdo poprvé v životě vidí, jak se dá difúzní rovnice odvodit z náhodné 

procházky (tzn. v tomto kontextu z mikroskopické úvahy) pomocí kombinatoriky, několika limit a hustoty 

pravděpodobnosti, je naprosto úchvatný. 

     Jen v náznaku uvedu jaká je cesta k odvození podstatného závěru teorie klasické difúze 

. Pravděpodobnost přechodu částice nalézající se v počátečním čase =0 v počátku do 

prostorového elementu ohraničeného R a R+dR, podrobené mikroskopické náhodné procházce je dána 

následujícím vztahem: 

    (4.4) 

    To dá pro střední hodnotu kvadratického posunutí  po čase t námi požadovaný vztah. 

 

4.2 Anomální difúze 
 

     Klasická difúze tedy vychází z toho, že se pohyb částice skládá z malých skoků, jejichž 

pravděpodobnostní rozdělení má za limitu normálního rozdělení. Střední kvadratické posunutí pak 

vykazuje lineární závislost na čase. 

     Existují však také systémy, které vedou na mocninnou závislost na čase 

.     (4.5) 

V případě, že γ=1, mluvíme o normální (klasické)difúzi, pro 1<γ<2 mluvíme o anomální zvýšené 

(„enhaced“) difúzi a pro γ < 1 o anomální snížené („suppressed“) difúzi. 
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4.2.1 Cesty k této difúzi 

 

     V 20.letech 20.století si dal francouzský matematik Paul Lévy (1886-1971) otázku: „kdy má 

pravděpodobnostní rozdělení PN(x) pro součet N kroků X=X1+X2+….XN stejný tvar (až na šalovací faktor) 

jako pravděpodobnostní rozdělení pro jednotlivé kroky?“ To je přesně otázka na fraktály - kdy vypadá 

celek jako jeho přiblížení. Tato úloha má dva typy řešení: jedním z nich je samozřejmě normální 

rozdělení, protože suma N stejných normálních rozdělení je opět normální rozdělení, avšak s N násobnou 

variancí. Lévy dokázal, že existuje ještě další třída řešení, která má ale na rozdíl od normálního rozdělení 

nekonečné variance. Jsou to řešení jejichž Fourierovský obraz má tvar: 

    (4.6) 

     Pro  dostáváme normální rozdělení, pro ostatní  není inverzní Fourierova transformace 

nezáporná funkce, což očekáváme od pravděpodobnostního rozdělení (Schlesinger, a další, 1993).  

     Speciální řešení ukázal již v roce 1853 Augustine Cauchy, který si jako první uvědomil, že existuje i jiné 

řešení N krokového skládaní náhodných proměnných, než je normální rozdělení. Jeho příklad je pro 

: 

.    (4.7) 

    Rovnice (4.6) říká, že když absolutní hodnota x je velká, potom má rozdělení p(x) asymptotický tvar 

. Z toho také plyne, že variance (2. moment) je pro  nekonečná. Jinými slovy náhodná 

procházka takto vytvořená nemá žádnou charakteristickou škálu -je to fraktál. 

     Dalším známým příkladem fraktální náhodné procházky je Weierstrasova procházka, jejíž rozdělení má 

tento tvar: 

,    (4.8) 

    Kde  a  je obyčejné Kronekerovo delta. Fourierova transformace p(x) je  

     (4.9) 

To je slavná soběpodobná Weierstrassova funkce (1872, spojitá, ale nikde nediferencovatelná funkce). 

Její soběpodobnost je vidět z rovnice: 

     (4.10) 

Rozvoj této funkce pro malé k, tj. pro velká x, dává    

      (4.11) 
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s . 

     Wierstrassova náhodná procházka, podobně jako Brownovská trajektorie nemá dobře definovanou 

trajektorii v žádném bodě. Délka trajektorie mezi dvěma body je nekonečná -  ve skutečnosti dvou-

dimenzionální. Lévyho lety mají dimenzi mezi 0 a 2. Matematickou míru pro tyto objekty vymyslel 

Norbert Wiener (Schlesinger, a další, 1993). 

    Náhodné procesy s nekonečnou variancí , jak je studoval P.lévy, v 20.tých a 30.tých letech 

nevzbudily zájem fyziků, ti chtěli procesy s  . Dvě cesty k nim jsou ukázány 

v následujících dvou kapitolách. 

 

4.2.2 CTRW formalismus 

 

Tento přístup pochází z myšlenek matematiků E.W.Montrolla (1916-1983) a G.H.Weisse z roku 1965 

(Zaslavsky, 1994). Je založen na pravděpodobnostním rozdělení  udávají pravděpodobnost 

jednoho kroku ve směru r za čas t. Tato distribuční funkce má tyto vlastnosti: 

   (4.12) 

    Druhá vlastnost znamená, že jeden krok je uskutečňován s rychlostí v. Pravděpodobnost  je 

vyjádřená pomocí dvou základních pravděpodobností: Ψ(t) – pravděpodobnostní hustota času mezi 

dvěma následujícími skoky a w(x) – pravděpodobnost, že délka kroku je x. Je použita Laplaceova 

transformace pro čas a Fourierova pro prostor: 

    (4.13) 

    (4.14) 

   (4.15) 

      Dále nám pomůže znalost obecného řešení Markovovy rovnice 

     (4.16) 

a rozvoj Fourierovských obrazu kolem nuly, neboť to odpovídá chování funkce P(x,t) pro  a : 

    (4.17’) 

    (4.17‘‘) 
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   Různé druhy procesů závisejí na lokálních přechodových pravděpodobnostech v (u, k) prostoru. Např. 

když  , potom . To odpovídá Gaussovskému procesu. 

Nás zajímá případ, kdy  a  

.       (4.18) 

    Pomocí tohoto objektu můžeme například spočíst střední kvadratickou odchylku: 

 (4.19) 

    Tento vzorec udává transportní vlastnosti pomocí „lokálních“ exponentů α a β. Ty lze určit přímo 

z dynamiky – pomocí škalovacích exponentů velikostí ploch různých generací ostrovů ve struktuře 

„ostrovů kolem ostrovů“ v Poincarého řezech. Používá se zde renormalizační teorie a zlomkové Fokker-

Planckovy rovnice („Fractional Fokker Planck Eq.“). Transportní koeficient μ (  ) lze spočítat ze 

vztahu 

,      (4.20) 

kde ,  jsou příslušne škálovací parametry ve smyslu  

       (4.21‘) 

 ,       (4.21‘‘) 

    kde n označuje, o kolikátou hierarchii ostrovů se jedná, ln příčný rozměr ostrovu a Tn dobu zachycení 

v jeho „sticky layer“. Nicméně tento poslední přechod je pro začátečníka v této oblasti, tak trochu černou 

skřínkou - zlomkové derivace a Hausdorffovy a Pesinovy zobecněné dimenze člověk přece jen neužívá 

zatím moc běžně. Navíc, jak pan Maršálek ve své diplomové práci poznamenává, numerické simulace 

neposkytují dostatečnou přesnost pro použití tohoto postupu a navíc je v mnoha modelech (včetně toho 

našeho) dynamika ovlivněna několika hierarchiemi ostrovů kolem ostrovů, jejichž celkový vliv na globální 

transportní vlastnosti tak nelze jednoznačně určit. 

 

4.2.3 Renewal formalismus 

 

     Druhý přístup k Lévy walks je z roku 1985 a jeho autory jsou Theo Geisel, J.Niewetberg a A.Zacherch 

z Německa. Má za cíl popsat náhodnou procházku (trajektorie), jejíž náhodný chodec (částice) 

uskutečňuje navzájem nezávislé kroky s konstantní rychlostí , jejíhž trvání je rozděleno podle 

následujíci rovnice (Geisel, 1994) 

,       (4.22) 
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    kde Ψ(T) je hustota pravděpodobnosti. Tento přístup se dá opět zobecnit na případ, že . Je 

založen na rychlostní autokorelační funkci 

,    (4.23) 

    přičemž druhá rovnost platí jen pro případ čtvercové symetrie v rovině xy. Nyní bychom rádi nalezli 

vztah mezi Ψ(t) a C(t). Pravděpodobnost , že chodec se nachází na dráze o trvání T je uměrná 

Ψ(T) a také T, proto 

.     (4.24) 

     Jmenovatel  zajišťuje spravnou normalizaci a má význam průměrného trvání 

volné dráhy. Pravděpodobnost, že se na dráze délky T vyskytuje do času t je rovna zlomku (T-t)/T. 

Pravděpodobnost , že chodec je na dráze o délce T mezi časem 0 až t je proto dána 

.    (4.25) 

Použitím vztahu pro rychlost , dostaneme autokorělační funkci v tomto tvaru 

.         (4.26) 

    Do tohoto integrálu přispívají pouze trajektorie skládající se pouze z jedné volné drány. Trajektorie 

složené z dvou nebo více dráh mají stejnou pravděpodobnost, že končí s rychlostí ±  a proto do 

integrálu nepřispívají. Označme Laplaceovy transformace C(t) a Ψ(T) jako , pak předchozí 

rovnice dostává tento tvar 

.     (4.27) 

Z této rovnice dostaneme všechny zajímavé statistické veličiny: 

Fourierovský obraz autokorelační funkce („power spectral density“): 

 

 (4.28) 

Střední kvadratické posunutí: 

    (4.29) 

Použitím identity 

    (4.30) 
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jehož Laplaceova transformace je  dostaneme 

   (4.31) 

      je inverzní Laplaceova transformace. 

Difúzní koeficient: 

   Jestliže existuje limita , pak z rovnice (4.29) plyne 

     (4.32) 

neboli 

.     (4.33) 

 

Následující tabulka uvádí shrnutí výsledků pro různé hodnoty „ν“ (v rozdělení „ “): 

Veličina závislost Interval ν 

Střední kvadratické 
posunutí  

  

  

  

  

Power spectral density    

  

  

  

  

 

     Tento formalismus, jak uvádějí jeho autoři, vede vždy ke správným výsledkům. Na rozdíl od 

jednoduššího (ve smyslu základní myšlenky, tj. nahrazení spojitého pohybu nespojitým) CTRW 

formalismu. Např. pro  vyjde   namísto správného . 
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4.3 Fraktální charakter 
 

     Chaotická dynamika s anomální difúzí je spojena s fraktály (Klafter, a další, 1996). To se projevuje 

jednak ve tvaru trajektorie (viz obrázky 16 a 17), jednak v tzv. Pioncarého řezech (viz obrázek 18). 

Trajektorie, ve které jsou přítomny lety (flights) s inverzním mocninným rozdělením je fraktálního 

charakteru, tzn. je bezškálová neboli vágně řečeno nepoznáme v jakém zvětšení nebo přiblížení se na 

trajektorii díváme. V Poincarého řezech se tato dynamika projevuje v existenci soběpodobné struktury, 

tzv. „ostrovů kolem ostrovů“. 

 

 

Obrázek 6: Ukázka složité struktury zvané „ostrovy kolem ostrovu“. Druhý obrázek ukazuje zvetšení oblasti v obdélníku 
prvního obrázky, podobně třetí druhého. Jedná se o graf „standardního zobrazení“ (angl. „Standard Map“) s K=1,1 (Převzato z 
(Klafter, a další, 1996))         

 

 

Obrázek 7: Ukázka standardního zobrazení (detail, vlastní produkce) 
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5 Anomální difúze v okrajovém plazmatu tokamaku 
 

     Experimentálně bylo zjištěno, že v okrajovém plazmatu tokamaku se generují turbulentní fluktuace 

hustoty elektronů a následně elektrostatická turbulence (Horton, 1985; Endler, a další, 1991). Také je 

všeobecně přijímáno, že tato turbulence způsobuje anomální difúzi. A to jak iontů plazmatu, tak i iontů, 

které se do plazmatu dostanou jako nečistoty. Přesná self-konzistentní teorie dávající uspokojivé 

kvantitativní výsledky zatím nebyla nalezena. 

    Turbulence samotná je stále předmětem intenzivního studia.  Existuje řada postupů, jak k tomuto 

problému přistoupit. Nejlepším z nich je znalost přímo experimentálně naměřeného potenciálu. Problém 

je ale ten, že ten nemusí být vždy dostupný. Ne všechny tokamaky připouštějí tuto možnost. V lepším 

případě ano, ale i přesto nabízejí pouze omezenou část potenciálu, která je dána omezenou velikostí 

sondy.  

     Dalším možným přístupem je numerické řešení sytému rovnic, určujících generaci turbulence. 

Například Wakatani-Mima nebo Watakami-Hasegawových rovnic (Dendy, a další, 1996; Naulin, a další, 

1996). Výhoda tohoto přístupu je ta, že s plazmatem nakládají jako s celkem. Nesmíme, ale zapomenout 

na to, že představují jistý druh aproximace, a tedy výsledné řešení tím může být zatíženo.  

    Dalším a pro nás nejschůdnějším postupem je popsání experimentálně pozorovaného potenciálu 

pomocí matematicky dobře definovatelného potenciálu, který se experimentálnímu podobá. To nám 

umožní použití výsledku známých pro neintegrabilní hamiltonovské systémy a pomůže v hledání 

anomálního chování. Získané výsledky pak můžeme interpretovat a srovnat s realistickým tvarem 

potenciálu. 

    Motivací našeho zájmu právě o tuto oblast je to, že se pomocí tohoto mechanizmu může generovat 

radiální elektrické pole, které může být účinným prostředkem ke vzniku vnitřních transportních bariér a 

přispět tak k lepšímu udržení plazmatu (Osot). 

 

6 Chaos v neintegrabilních hamiltonovských systémech 
 

    Bylo ukázáno, že existuje jistá třída systému, které vedou na regulární pohyb – tzv. integrabilní 

systémy. Jsou to ty, u nichž můžeme vhodnou transformací souřadnic přejít do souřadnic akce-úhel. 

Potom si již můžeme přestavit uvažovaný pohyb jako pohyb po N-dimenzionálním toroidu (obrázek 8) – 

periodický nebo kvasiperiodický. Ne pro všechny systémy se nám ale podaří takovou transformaci 

provést. Záleží na tom, zda se nám při hledání řešení Hamilton-Jacobiho rovnice podaří najít izolující 

integrály, které mohou být do dynamiky značně složitě vnořeny. Obecná procedura jak zjistit existenci 
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izolujících integrálu zatím neexistuje, ale je používán test na Painléveho vlastnost, který byl s kladným 

výsledkem použit na mnoha systémech. 

 

Obrázek 8: 2-dimenzionální invariantní torus 

    Další třídou systému, které jsou hojně studovány, jsou téměř integrabilní systémy (nebo též slabě 

neintegrabilní). To jsou ty, jejichž hamiltonián můžeme vyjádřit jako součet integrabilní části a dále malé 

neintegrabilní poruchy. Základní vlastnosti takovýchto systému je pak to, že se v nich vyskytují, jak 

regulární, tak i deterministicky chaotické trajektorie. Pro porozumění v zniku chaosu v těchto systémech, 

lze použít teorie, která pro ně byla vybudována. Hledání globálních vlastnosti těchto systému nebylo 

úspěšné. Krok stranou je slavný KAM teorém, který stanovuje podmínky, za kterých perturbace nezničí 

regulární pohyb – invariantní křivky. Z teorému plyne, že nejméně stabilní jsou ty invariantní křivky 

s „nejvíce“ racionálním poměrem frekvencí pohybu na toru – rezonanční tory. Ty jsou pak perturbací 

nejdříve zničeny. Poincaré-Birkhoffův teorém dále říká, že ale na tomto racionálním toru přežije nějaký 

sudý násobek pevných bodů. Zde se pak pravidelně střídají eliptické a hyperbolické body. Ukázalo se 

později, že právě tento režim je základem deterministického chaosu. 
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Obrázek 9: Ilustrace zachovaných pevných bodu při malé perturbaci 

 Toto střídání je charakteristické pro fázový prostor harmonického oscilátoru v přítomnosti slabé 

poruchy, jehož složitým chováním se zabýval již Poincaré. Existence homoklinických bodů (průsečíků 

křivek vycházejících ze dvou sousedních hyperbolických bodů) je pak příčinou generace neuvěřitelně 

složitého chování - chaosu. Co se týče dalšího studia lze odkázat na literaturu (Lichtenberg, a další, 1983; 

Lichtenberg, a další, 1992). 

     Nejčastější diagnostika deterministického chaosu hamiltonovských systémů spočívá v diskuzi tzv. 

Poincarého řezů. Ty získáme ze znalosti dynamiky jednotlivých trajektorií. Zvolíme-li ve fázovém prostoru 

daného systému nadplochu, fázovým prostorem procházející, pak je Poincarého řez (či Poincarého 

zobrazení) dáno následovnými průsečíky jednotlivých trajektorií touto nadplochou. Je-li možno těmito 

průsečíky proložit spojitou křivku, jedná se o regulární režim. V opačném případě hovoříme již o chaosu.  

     Kvantitativní charakteristikou zmíněného chaotického chování je střední difúzní koeficient, který 

získáme z variancí trajektorií. Jak již ukázal Zaslavskij v (Zaslavskij, 1970; Zaslavksy, 2005) na rozdíl od 

klasické Gaussovské difúze s konstantním difúzním koeficientem, se v Poincarého zobrazení příslušného 

deterministickému chaosu objevují střídavě oblasti regulární a chaotické.  
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Obrázek 10: Ilustrace vlivu homoklinických bodů na vznik stochasticity v oblasti separatrix 

      

7 Výsledky numerických experimentů 

7.1 Experimentální potenciál a jeho charakteristiky 
 

     

     Obrázek A je pořízen Langmuirovou sondou (pole 8x8 pinů, piny z uhlíku, průměr pinů 2mm, vzájemné 

vzdálenosti pinů: v poloidálním směru 6mm, v radiálním  4,5mm) v plazmatu tokamaku CASTOR Ústavu 

plazmatu AV ČR. Jelikož je tento potenciál značně nepravidelný, v čase fluktuující snažili jsme se ho 

nejdříve popsat v první aproximaci časově nezávislým a matematický snadno vyjádřitelným potenciálem. 

Naší volbou se stal potenciál, jehož tvar je zřejmý z hamiltoniánu. Jeho grafické vyjádření (v 

ekvipotenciálním pohledu a axonometrickém) je na obrázcích B a C. 
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A 

 

B 
 

 

C

 

Obrázek A: Naměřený elektrický potenciál (svislá 
osa: radiální směr, vodorovná osa: poloidální 
směr) 
 
Obrázek B:  Aproximovaný potenciál – vyznačení 
ekvipotenciál 
 
Obrázek C:  Aproximovaný potenciál –
axonometrické zobrazení 

 

     Pro určení, jestli tento zjednodušený model dává pro parametry λ resp. R v hamiltoniánu, jejichž 

hodnoty odpovídají reálným parametrům z experimentálních měření a obvyklým parametrům tokamaků 

bude užitečná tato tabulka: 

 

Fyzikální veličina Hodnota 

Magnetického pole „B“ 1T 

Výška el. potenciálu „V0“ 10-100V 

Střední vzdálenost mezi maximy el. Potenciálu „a“ 10-20mm 

Hmotnost nečistot (atom uhlíku) „m=12u“  

Náboj nečistot „q=6e“  

Přepokládaná energie nečistot „E“ 1-10eV 
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Typická frekvence změny turbulentního potenciálu 
„ω“ 

 

 

 

7.2 Poincarého řezy 
 

     Poincarého řez je množina průsečíků orbit ve fázovém prostoru spojitého dynamického systému 

s určitou méně-dimenzionální neplochou (obvykle dvou-dimenzionální) a tím umožňuje jeho lepší 

zobrazitelnost. Protože zachovává mnoho vlastností původního systému, používá se jich k jeho analýze. 

    V našem případě budeme používat průsečíky s plochami y = π mod 2π (kvůli periodicitě potenciálu), 

zobrazovat budeme dvojce (x, vx). Souřadnici x budeme dělit modulo 2π. Maximální rychlost vx je 

omezena energetickými podmínkami. Při praktickém výpočtu je dobré si uvědomit symetrie systému 

(invariance klasické mechaniky vůči časové inverzi a prostorovou symetrii) – tím získáme stejný počet 

bodů několikrát rychleji. 

     

 

Obrázek 11: Příklad Poincarého řezu včetně barevného rozlišení průsečíků trajektorií z obrázků 12 a 13 
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Obrázek 12: Chaotická trajektorie 

 

 

Obrázek 33: Trajektorie regulární částice 
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7.3 Model  
 

    Pohyb částice, pohybující se v aproximovaném elektrickém potenciálu a magnetické polí na něj 

kolmém je dán tímto hamiltoniánem: 

 

 

     V dostupných článcích z oblasti pevných látek, kde je tento potenciál často používán, se obvykle 

používá druhý tvar hamiltoniánu (ten s parametrem λ; souvislost mezi R a λ, jakož i souvislost 

z fyzikálními parametry, viz Dodatek A). Chování trajektorií částic v tomto modelu je závislé na dvou 

parametrech: celkové energii částice E a velikosti parametru λ. Na první pohled je zřejmé, že zde existují 

dvě integrovatelné limity, pro  (elektrostatická limita) a  (magnetická limita). 

     

      Jedná se o konservativní systém, takže se celková energie systému zachovává ( ). Elektrický 

potenciál ma maxima E=4, minima E=0 a sedlové body v E=2. V nízkoenergetickém režimu ( ) 

zůstavají všechny částice lokalizované. V řežimu  je již situace značně složitější. Opět zde existují 

a) částice, které jsou lokalizovány v oblasti jednoho kopce nebo údolí, tzn. difúzní koeficient D = 0 

b) dále zde existují částice, které vykonávají balistický pohyb, tzn. D = 2 

c) a v neposlední řadě jsou to částice, které vykonávají difúzní pohyb. Je pozorována přítomnost 

částic vykazujících normální (Gaussovskou difúzi), ale také vykazujících zvýšenou anomální difúzi, 

tzn. . 

 

     Sekvence Poincarého řezu znázorňuje elektrostatickou a magnetickou limitu a oblast mezi nimi, ve 

které dochází k dynamice typu „Lévy walk“. Na těchto „přechodových“ Poincarého řezech můžeme 

pozorovat objekty různého charakteru. V literatuře se takovýto typ fázového prostoru nazývá jako 

„topologické zoo“. Šedé plochy představují stochastické moře a kolem ostrovů regulárního pohybu 

vidíme singulární zóny, které jsou odpovědny za anomální transport. 

 

 
a) 
 

 
b) 
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c) 
 

 
d) 
 

 
e) 
 

 

Parametry dynamiky na obrazcích a)-e): 

a. E=40.0,  R=0.2 

b. E=40.0,  R=2.0 

c. E=40.0,  R=20.0 

d. E=40.0,  R=200.0 

e. E=40.0,  R=2000.0 

 

Obrázek 44: Série poincarého řezů – přechod od magnetické do elektrostatické limity 

 

 

7.4 Režim s anomální dynamikou 
    

     Pro námi uvažované plazmatické hodnoty a obvyklé parametry tokamaku (viz předchozí tabulka) je 

možné dostat velikosti R v rozmezí  až  neboli λ v rozmezí  až , tj. právě v oblasti, která 

vykazuje složité chování-anomální transport.  Následující graf ukazuje, jak se v závislosti na energii částice 

mění typ difúze, kterou částice vykonává. Existují zde mody, při kterých není difúze Gaussovská, tj. 

variance je lineární funkcí času, nýbrž difúze je silně anomálně zvýšená.  
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Obrázek 15: Variance (střední kvadratické vzdálenosti) pro třináct různých hodnot celkové energie E při neměnné hodnotě 
parametru R = 8.8 

 

7.5 Ilustrace fraktálních vlastností 
 

    Podle grafu jsme vybrali režim, při kterém byla variance nejvyšší, a sledovali jsme trajektorii jedné 

částice. Jasně zde vidíme, jak se úseky zachycení střídají s lety. Lze věřit, že pravděpodobnostní rozdělní 

letů podle délky je mocninou funkci úměrnou délce letů. To má pak za následek, v souladu s Lévyho 
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statistikou nelineární růst variance v závislosti na čase. Zvětšení oblasti, pak ukazuje fraktální vlastnosti 

trajektorie. 
 

 

Obrázek 56: Trajektorie částice vykazující fraktální vlastnosti (E=20.0, R=8.8) 

 

 

Obrázek 67: Zvětšení oblasti v černém obdélníku z obrázku 16 
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7.6 Ilustrace vlastností kolem „sticky layer“ 

 

    Náš hlavní zájem byl směřován k těm částem fázového prostoru, které se obvykle nazývají ostrovy 

kolem ostrovů (toto označení pravděpodobně poprvé použil Zaslavsky). Jsou to oblasti, které oddělují 

regulární pohyb a stochastické moře a Zaslavsky je považuje za zdroj anomální difúze. Vlastností této 

oblasti je její “lepkavost” – tím se vyjadřuje skutečnost, že když se částice dostane do této oblasti, je v ní 

dlouho držena, než se dostane zpět do stochastického moře. 

    Následující obrázek se snaží prokázat existencí struktury zvané ostrovy kolem ostrovu, tak jak je to 

známé pro „standardní zobrazení“ (viz obrázek 6). Bohužel jsem se setkal se stejným problémem jako 

můj předchůdce na ÚFP AV Karel Maršálek a tím je nedostačující přesnost, se kterou lze tak dlouhou 

trajektorii simulovat. V náznacích ale přece jen stopy nalezneme. V největším detailu můžeme kolem 

největšího ostrova pozorovat, další menší ostrov z další hierarchie této zajímavé struktury.  

 

Obrázek 18: Fraktální vlastnosti hamiltonovské dynamiky (E=20.0, R=8.8) znázorněné pomocí Poincarého řezů 
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   Další série obrázků má za cíl ukázat, jak vypadá trajektorie při přechodu touto vrstvou. Na prvním 

obrázku této série je ukázána regulární trajektorie, jehož Poicarého řezem lze proložit spojitou křivku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Počáteční podmínky: 

 = 4.49 

  = π 

 = 0.0 

[ E=20.0, R=8.8 ] 

 

 

 

 
Obrázek19: Trajektorie a Poincarého řez 
částice umístěné v blízkosti „ostrova“ 
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    Po posunutí počátečních podmínek do „sticky layer“, vidíme chování které je odpovědné za 

anomální difúzi. Částice po dlouho dubu vykonává balistický let a až poté se na chvíli dostane do 

režimu normální difúze. Potom opět vykoná let, a celý proces se opakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počáteční podmínky: 

 = 4.51 

 = π 

= 0.0 

[ E = 20.0, R=8.8 ] 
Obrázek 20: Trajektorie a Poincarého řez částice umístěné v blízkosti „ostrova“ 
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7.7 Homogenita fázového prostoru ve „stochastickém moři“ 
 

    Další otázkou, která nás zajímala, byla homogenita fázového prostoru. Počítali jsme proto variance pro 

104 částic pro devět skupin různých počátečních podmínek, tak jak ukazuje obrázek 22. Výsledkem je graf 

21. Je z něj patrné, že oblast stochastického moře lze dost dobře považovat za homogenní. 

 

 

Obrázek 21: Graf variancí pro různé počáteční oblasti umístěné v blízkostí „ostrova“ (E=20.0, R=8.8, variance počítaná z 104 
částic) 

 

 

Obrázek 72: Zobrazení počátečních oblastí 
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     Poincarého řezy podávají značně abstraktní představu o tom, jak vypadají charakteristické trajektorie 

pro daný režim. Proto jsem přiložil následující obrázek se třemi trajektoriemi pro částice s různými 

energiemi.  

 

Zelena trajektorie: částice má moc malou energii-každý střet s kopce, se pro ni stává rozptylovým 

bodem. Difúze je klasická. Charakteristická délka a čas pro její „volný pohyb“ je L ~ a, T ~ a/v. 

Modrá trajektorie: částice má velkou energii, elektrický potenciál trajektorii ji přesto nějak ovlivňuje – 

typická délka, je blízká jejímu gyro-poloměru. Difúze je klasická. 

Fialová trajektorie: energie akorát „mezi“, gyro-poloměr, je v takovém „šikovném“ poměru k 

potenciálové struktuře, že si najde kanál pro dlouhotrvající lety. Difúze je anomálně zvýšená. 

 

 

 

 

Obrázek 83: Stejné R, ale různé energie: fenomenologicky jde vidět, co způsobuje anomální difúzi 

 

    Poslední obrázek ukazuje několik částic s různými počátečními podmínkami, ale se stejnou energií a 

stejnými vnějšími podmínkami (R je konstantní). Je zde vidět, že charakter trajektorií zůstává stejný. To je 

v souladu s výsledky, které dává graf na obrázku 21. 
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Obrázek 94: Stejné R i energie: je vidět, že na počáteční poloze tolik nezáleží. Charakter trajektorií je podobný -připomínají 
Lévyho dynamiku 

 



43 

 

8 Závěr 
 

      Cílem práce bylo jednak odhadnout, za jakých okolností se může v difúzi částic v tokamaku projevit 

anomální difúze charakteru Lévy-walk  a zároveň ohodnotit, do jaké míry principielní nehomogenita této 

difúze může ovlivnit globální odhad difúze. Řešení dynamiky bylo provedeno v neobyčejně jednoduchém 

modelu, který však dovoluje aplikaci vlastností deterministického chaosu hamiltonovských soustav. I tak 

však numerické simulace vyžadovaly poměrně sofistikované řešení. Na rozdíl od obvykle užívaného 

driftového přiblížení jsme užili plně hamiltonovský přístup. Ten pak umožnil nalézt některé vlastnosti, 

v driftovém přiblížení neexistující. Jako typické částice jsme uvažovali atomy uhlíku. Protože ty 

představují v termonukleárním plazmatu pouze nepatrnou část plazmatu, je zde perturbační řešení 

opodstatněné. 

      Ukázali jsme, že pro typické parametry plazmatu, může být Lévy-walk kinetika silně zastoupena. 

Kvalitativně jsme uvažovali difúzi atomů uhlíku. To pak bude mít vliv na generaci radiálního elektrického 

pole a na vytvoření tzv. transportních bariér v tokamaku-reaktoru.   

      Studovali jsme také vlastnosti této kinetiky pomocí Poincarého řezů. Zde se silně projevil jev, který 

analyticky objevil Zaslavsky v sedmdesátých letech minulého století  - na nehomogenitu kinetiky. Ta je 

základním rozdílem oproti Gaussovskému chaosu, ve kterém je difúze charakterizována jedním difúzním 

koeficientem. I když se nám nepodařilo úlohu uzavřít – to bude vyžadovat ještě mnoho práce – ukázali 

jsme aspoň na vpravdě bizardní chování jednotlivých trajektorií. Práci hodláme publikovat. 

      Na závěr celkové shrnutí: 

 Bylo ukázáno, že pro parametry našeho modelu, které zhruba odpovídají těm experimentálně 

zjištěným, spadá chování našeho zjednodušeného hamiltonovského modelu do oblasti anomální 

difúze. To by mohlo být jistým vodítkem k vysvětlení mnohem složitějšího mechanizmu vzniku 

anomálního transportu nečistot, pozorovaného v okrajovém plazmatu. Ovšem nadále zůstává 

nevyřešena otázka, zda se i při odchýlení od našeho jednočásticového přístupu některé rysy 

přenesou do složitějšího přístupu, ať při studiu téhož případu v selfkonzistentním vyjádření, tak pro 

případ, kdy použijeme realistického časově a prostorově proměnného potenciálu, získaného 

experimentálně. 

 Během práce na své diplomové práci, jsem se seznámil s operačním systémem LINUX, který je ve 

vědecké komunitě, především pro svou větší flexibilitu, hojně využíván a jeho alespoň základní 

znalost je potřebná pro budoucí činnost ve vědecké sféře.  

 Díky spolupráci s fakultou FJFI (ČVUT) jsem se dále seznámil a pro svou prací využil cluster 10 

počítačů s extenzí RedHat Linuxu OpenMosix. Výpočty, které jsem prováděl, jsem rozdistribuovával 

na jednotlivá jádra, čímž se doba pro jejich výpočet podstatně zkrátila. Během seznamovací fáze 

jsem si úspěšně vyzkoušel technické zvládnutí komunikace mezi jednotlivými procesy. To se, 

v případě, že bych se někdy v budoucnu věnoval složitějším simulacím, může hodit. 
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 Integraci Hamiltonových kanonických rovnic a vytváření Poincarého řezů, jsem prováděl dvěma 

způsoby. Nejdříve mi byl představen kód psaný v programu Mathematica. Samotné pochopení práce 

s tímto programem vyžadovalo nějaké úsilí, upravení toho ještě jen částečně fungujícího kódu ještě 

větší. Problém byl ne v tom jak získat trajektorii částice, ale jak z ní pak extrahovat odpovídající 

Poincarého řez. (Během doby se na trhu objevila další verze tohoto pokročilého programu, která již 

obsahovala vhodný nástroj k tomu, jak elegantní cestou získat Poincarého řez již během samotného 

výpočtu trajektorie-tedy ne až post, jak bylo jedině možné v předešlých verzích. Tím se možnosti 

značně rozšířily.) Dalším způsobem bylo vytvoření vlastního kódu v C++ s implementovaným 

integrátorem Runge-Kutta 4. řádu. 

 I když byl studován velmi jednoduchý hamiltonovský systém, lze konstatovat, že chování tohoto 

systému je velmi zajímavé.  Je to krásný příklad toho jak i jednoduchý model generuje jiné chování, 

než které předpokládá etablovaná teorie. Podobných situací, kdy člověk přijde na něco relativně 

jednoduchého a dávající netradiční výsledky, bych chtěl zažívat co nejvíc. Proto mi zůstává také 

naděje, že třeba někdy náhodou v turbulentním chování plazmatu uvidím chování podobné tomu, 

které jsem poznal díky této práci. 
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10  Dodatek A – „Úpravy hamiltoniánu“ 
     

     Používání fyzikálních jednotek by nebylo vhodné pro použití v numerických simulacích. Proto 

transformujme náš problém do vhodnějších jednotek. 

První otázkou je transformace hamiltoniánu:  

 

 

 

Našim cílem je 

a) vzdálenosti měřit v jednotkách  

b) dále energii ve vhodných jednotkách  a 

c) čas také zvolit tak, abychom dostali co nejjednodušší tvar hamiltoniánu a hamiltonových rovnic, 

tj. prozatím ho měřit v nějakých jednotkách . 

Vyjdeme proto z lagrangiánu pro nabitou částici ve statickém elektromagnetickém poli: 

 

 

Vektorový potenciál, který odpovídá homogennímu magnetickému poli ve směru osy z, můžeme zvolit 

např. takto:  

. 

Měření v požadovaných jednotkách matematický znamená následující substituce a operace: 

a)  

b)  

c)       

Po provedených změnách vypadá lagrangián takto (pro přehlednost vynechány vlnovky nad symboly): 

 

 

 

Po provedení „standardní procedury“ se dostaneme k tomuto hamiltoniánu: 

 

, 

    kde 
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Koeficient Hodnota 

K  

L  

M  

 

V článcích a publikacích se vyskytují zpravidla dvě volby koeficientů: buď je 1) M=1 nebo 2) L=1. K bývá 

vždy dorovnáno na jedničku. 

 

Volba 1) 

Koeficient Vztah jednotka 

M=1   
K=1 

 
 

L  
 

 
 

Potom má hamiltonián tento tvar: 

 

Volba 2) 

Koeficient Vztah Jednotka 

L=1 
 

 

K=1 
 

 
M  

 
 

 

Potom má hamiltonián tento tvar: 
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11 Dodatek B - Světová energie a obnovitelné zdroje 
 

11.1   Spotřeba energie 
      

    Přijde mi vhodné se vzhledem k tématu diplomové práce, nějakou dobu věnovat současné spotřebě, 

zdrojům a způsobům výroby energie.  Smyslem tohoto přehledu je ukázat oprávněnost tvrzení v úvodní 

části. Dále poskytuje tato část, základní vodítko pro posuzování mnohých energetických, ekonomických a 

politických otázek, které jsou na programu dne.  Jedním z příkladu je otázka využití jiných alternativ 

termojaderné fúze, tzn. obnovitelných zdrojů nebo fakta o tom, že současna paliva celosvětově 

docházejí. Při rozumném uvážení by také mohlo vyplynout, zda a v jakém časovém horizontu by bylo 

nejlepší zvládnout využití termojaderné fůze s čímž úzce související otázku rychlosti financování tohoto 

výzkumu. (celá kapitola o energetických zdrojích zpracována z nesčetných internetových zdrojů) 

     Současná roční světová spotřeba energie je cca 500.000PJ. Tomu odpovídá výkon 15TW. Tabulka 

ukazuje jak je tato spotřeba rozdělena mezi jednotlivé části světa a taktéž ukazuje spotřebu energie na 

jednoho obyvatele.  

 Region/Země 

počet obyvatel 
(v mil.) 

Roční 
spotřeba/obyvatele 

(GJ) 

Průměrná spotřeba 
energetického 

výkonu/obyvatele 
(kW) 

Severní Amerika 316 374 11,9 

USA 300 329 10,4 

Mexiko 108 58 1,8 

Střední a jižní Amerika 520 41 1,3 

Brazílie 186 45 1,4 

Evropa a Eurasie 728 172 5,5 

EU 25 463 156 4,9 

Rusko 143 198 6,3 

Německo 82 180 5,7 

Asie 3680 47 1,5 

Čína 1319 54 1,7 

Indie 1122 16 0,5 

Pákistán 165 15 0,5 

Bangladéš 147 5 0,2 

Indonésie 225 21 0,7 

Japonsko 128 171 5,4 

Filipíny 86 12 0,4 

střední východ 100 233 7,4 

Afrika 767 18 0,6 

Nigerie 135 n/a n/a 
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Egypt 75 32 1,0 

JAR 47 107 3,4 

Austrálie 31 164 5,2 

 TOTAL 6042 75 2,4 

 

     Je z ní zřetelně vidět kolik energie je třeba na pohodlný životní styl obyvatel vyspělých zemí. Průměrný 

Američan nebo Kanaďan potřebuje ke svému životu skoro 12kW energie. Průměrný západoevropan nebo 

Japonec kolem 5kW. Dále stojí za povšimnutí průměrná spotřeba obyvatele středního východu a Ruska. 

Obě tyto země mají nadprůměrnou spotřebu a také velmi nadprůměrné energetické zdroje. Životní 

úroveň Ruska a jeho spotřeba ukazují na zděděnou neefektivitu své ekonomiky, se kterou se Rusko stále 

vypořádává značně pomalu. Naopak u zemí středního východu je vidět jak je dostatek energie korelován 

s blahobytem.  

     Předešlý odstavec pojednává o cca 1,2mld obyvatel světa. Zbylých 4,8mld lidí se musí spokojit s 1 a 

méně kW/obyvatele. Ve všech těchto zemích je životní úroveň nevalná. Jsou zmítaný hladem, 

nedostatkem vody, nemocemi a chudobou. Může se namítat, že za to může jejich historický vývoj, 

politická nestabilita, jejich chamtiví a nezodpovědní prezidenti apod. Je ale jasné, že bez dostatku energie 

se nikdy v těchto zemích nebude produkovat dostatek potravin, nebude energie na vybudování a provoz 

zařízení na výrobu pitné vody, nebudou se moct postavit moderní nemocnice, školy, které budou 

vychovávat doktory a biochemiky na výrobu léčiv, na dopravní infrastrukturu, která přepraví lidi a 

výrobky (léčiva, hnojiva, potraviny, vodu…) na správné místo atd. 

   Pojďme si trochu započítat. Průměrná spotřeba těch „šťastnějších“ 1,2mld. obyvatel je 7,2kW, těch 

zbývajících 4,8mld. 1,2kW. (Bez Číny, která započala svébytný vývoj je to 3,5mld. se spotřebou 1,0kW.) 

    Teď přijde jedna dobrá zpráva: když totiž dopřejeme těm „méně šťastným“  4,8mld. lidem téměř 

pětkrát více energie (to aby měli tolik co my Evropané), celková světová spotřeba se zvýší jen cca 

dvojnásobně. Tzn., že když někde získáme 15TW energie a odstraníme polické problémy (snad se dá 

věřit, že se pak odstraní přirozeným vývojem samy), můžeme mít na naší planetě 6mld. spokojených 

obyvatel. 

     Vypadá to velmi zjednodušeně, je to velmi zjednodušené, ale stejně bych dal ruku do ohně, že je 

v tom schováno velmi mnoho. Na toto téma by se dalo nekonečně polemizovat, přemýšlet coby kdyby, 

ale já si raději při této příležitosti -psaní diplomové práce- ujasním další otázky, které jsou s využíváním 

energie spojeny. 

11.2   Zdroje Energie 
      

    Jak již bylo uvedeno současná spotřeba energie (primární energie) je cca 15TW, jinými slovy 500EJ/rok. 

Doprava, průmysl, domácnosti a obchody a kanceláře spotřebovávají přibližně stejný díl celkových 15TW. 

Třetina z 15TW primárních energetických zdrojů je použita na výroby elektřiny.  

 

     Každý dnes ví, že zdroji, ze kterých je energie získávaná, jsou 
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 Fosilní paliva (ropa, zemní plyn, uhlí) 

 Jaderné štěpení 

 a obnovitelné zdroje (vodní, větrná, solární, geotermální a přílivová energie) 

 

 

 

 

Zdroj 
Spotřeba 

 v TW 
Spotřeba  
v EJ/rok 

Ropa 5,6 180 

Zemní plyn 3,5 110 

Uhlí 3,8 120 

Vodní 0,9 30 

Jaderné štěpení 0,9 30 

Ostatní obnovitelné zdroje 0,13 4 

TOTAL 14,83 474 

 

       Je vidět, že energie z fosilních paliv se podílí z více než 85%. Toto vysoké číslo znamená dva velké 

problémy. Zaprvé: zásoby fosilních paliv docházejí a zadruhé: jejich spalování způsobuje globální 

klimatické změny. Tyto dvě zjištění všichni známe, ale málokdo kdo ví víc. Zajímalo mě tedy, kolik energie 

je tedy ještě ukryto v současných zásobách a na jak dlouho za různých předpokladů vývoje spotřeby 

vystačí. 

    Začnu statistickým přehledem od společnosti „British Petrol“ z roku 2007, který podává tyto 

informace: 

Ropa: 
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Zemní plyn: 

 
 

Uhlí: 

 
 

    Z těchto tří grafů tedy čteme: zásoby ropy nám při současné spotřebě vydrží na 40let, zemního plynu 

na něco přes 60 let a s uhlím jsme na tom nejlépe-cca 200let. Když budeme přepokládat, že fosilní paliva 

jsou zcela zastupitelné, celkem mohou, podle hrubého propočtu, poskytovat palivo na 90 let.  
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    Tyto údaje se týkají tzv. ověřených rezerv („Proved Reserves“), tj. těch které jsou dostupné současnými 

technickými prostředky a vyplatí se vytěžit za současných cen. Taktéž je důležitá informace, že jsou to 

dat, které jsou z vládních a veřejných zdrojů.  

11.2.1 Ropa 

  

   Současná roční spotřeba této suroviny je 30mld. barelů ročně. To je v jiných jednotkách např. 

82milionů barelů denně, 4,1mld.tun ročně nebo 0,18ZJ ročně.  

    Zásoby této suroviny ukazuje následující tabulka: 

   

Region 
Zásoby - Oficiálně 

(v mld. barelů) 
Zásoby - Pravděpodobně 

(v mld. barelů) 

Severní Amerika 50 100 

Střední & jižní Amerika 100 100 

Evropa 16 16 

Eurasie 110 110 

Střední východ 730 410 

Afrika 110 110 

Asie & Oceánie 35 35 

TOTAL 1151 881 

      

Reservy/Produkce (roky) 38,4 29,4 

 

     Tato tabulka vychází ze zdrojů IEA. Ve sloupci „pravděpodobně“ jsou provedeny dvě korekce: 

 je provedená korekce u severní Ameriky, kde reálné zásoby v Mexiku jsou o dost větší-

100mld.barelů namísto 12mld. barelů. 

 Druhá a podstatnější korekce se tyká zásob na středním Východě, kde oficiálně uváděné zásoby 

jsou o cca 320mld.barelů vetší. Tyto nesoulad s oficiálně uváděnými údaji je podpořen mnoha 

nepřímými indiciemi a jeho motiv je nutno spatřovat v nastavení politiky zemí OPEC-množství 

ropy, které smí jednotlivé země prodat, se totiž odvozuje od jejích ropných zásob. 

Z toho tedy docela věrohodně vyplývá, že skutečné zásoby vystačí spíš jen na 30 než 40 let.  

Dalším problémem je to, co je podstatou teorie ropného zlomu („Peak Oil“), kterou podporují lidé jako je 

britský geolog Colin Campbell, francouzský ropný inženýr Jean Laherrere, investiční bankéř v oblasti 

energií Matthew Simmons a asociace „Association for the Study of Peak Oil and Gas“ a „Oil Depletion 

Analysis Centre“. Tato teorie nekritizuje odhady celkových zásob, pouze upozorňuje na to, že časový 

průběh produkce ropy má zvonovitý tvar a že maximální míra produkce byla nebo bude ve velmi blízké 

budoucnosti dosažena, tzn., že už nás čeká jen pokles, tedy světová produkce 30mld. barelů ročně se 

bude postupně snižovat. To je s rostoucí světovou poptávkou, kterou přirozeně způsobuje ekonomický 
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růst, a mlhavostí informací o skutečném stavu rezerv na středním Východě, příčinou velké volatility cen 

ropy na světových trzích.  

    Je tedy dost pravděpodobně, že tedy již ve velmi blízké budoucnosti bude muset svět vyřešit problém, 

jak nahradit klesající energetický příkon z tohoto důležitého zdroje.  

 

11.2.2 Zemní plyn 

 

     Následující tabulka ukazuje zásoby zemního plynu podle regionu: 

Region Zásoby (v trill. cub. feet) 

Severní Amerika 275 

Střední & jižní Amerika 245 

Evropa 200 

Eurasie 2000 

Střední východ 2500 

Afrika 500 

Asie & Oceánie 450 

TOTAL 6170 

 Spotřeba (tcf/rok) 110 

Reservy/Produkce (roky) 56,1 

 

     Celkové zásoby plynu jsou 175.1012 m3 a s energetickým obsahem cca 7ZJ. O zemním plynu je toho 

napsáno méně než o ropě, tedy nezbývá než věřit těmto informacím od vlád a těžařských společností, 

které mají mnoho důvodu být zkresleny. Viz zmíněná politika OPEC, možnosti bankovních úvěrů a 

úrokových sazeb, cen akcií těžařských a rafinérských společností, neboť rezervy jsou jejich hlavním 

kapitálem. Je zde mnoho důvodů proč mlžit o těchto citlivých datech a tato mlha je příčinou zmíněné 

volatility cen surovin. Co je ještě horší, nedovoluje nám to se zodpovědněji připravit na budoucnost.  

    Údaje o zásobách nám tedy nedávají tedy příliš mnoho optimismu. Rozhod nabídky a poptávky po 

těchto surovinách je víc než pravděpodobný a otázka co to se světem, je nekonečně zajímavá. 

Cestou jak vyřešit nedostatek je zvýšená spotřeba uhlí a využiti ropných písku a ropných břidlic, které se 

nacházejí v Kanadě a Venezuele a nejspíš i jinde na světě. Fisher Tropův proces umožňuje z uhlí získat 

naftu. Taktéž z ropných písku a ropných břidlic se dá extrahovat ropa. Energetické nároky na tento 

proces jsou však o řá jidě než tomu bylo u získávání ropy z konvenčních zdrojů. Zatímco z jednoho 

investovaného barelu ropy se klasicky získalo dalších 30barelů a extrakce jsou to cca tři barely. Levná 

ropa touto cestou principiálně končí, bude třeba mnohem více lidské práce a kapitálu na tuto extrakci. 

Taktéž ekologická zátěž se při stejně spotřebě zvyšuje o cca 30 a více procent. Snaha o redukci produkce 

skleníkových plynu by se stala pouhým snem. 
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    Fosilní paliva tedy z mnoha důvodů neposkytují příliš optimismu do budoucna. Celkové zásoby jsou na 

pár desítek let, celkový roční požadovaný přísun a možnosti dodávek se stále víc rozcházejí, ekologické 

zatížení na pokrytí současné spotřeby stále rostoucí. I přesto se najdou lidé, kteří tvrdí, že ropy i plynu je 

dostatek a není důvod k jiným opatřením (šéf ExxonMobilu a další). Na mnoha místech je ale vidět snaha 

o náhradu těchto paliv za obnovitelné nebo jaderné zdroje. 

 

11.2.3 Obnovitelné zdroje 

 

A. Vodní energie 

     Jedním z významných a tradičních obnovitelných zdrojů je vodní energie. Energie z velkých vodních děl 

poskytuje cca 6% světové produkce energie vůbec. Je to relativně pohodlný a relativně ekologický zdroj 

energie (avšak problémy, které se sebou nese, nejsou také zanedbatelné-viz problémy s lososy, zabírání 

velkého území, změny přirozených biotopů, ztráta biodiverzity apod.). Jeho dalšímu rozšíření však brání 

nedostatek dalších vhodných míst pro výstavu. Takže se zdá, že celosvětových 1000GW instalovaného 

výkonu zůstane hranicí tohoto energetického zdroje. Současný instalovaný výkon jen cca 750GW. Jen pro 

představu uvádím největší a české vodní díla a jejich výkony:  

Itaipu (Brazílie/Paraguay)- 14GW 

 Tři soutěsky (Čína) – 11,2GW, po dokončení 22,5GW 

 Guri (Venezuela) – 10,2GW 

 Grand Coulee (USA) – 6,8 

Sayano Shushenskaya (Rusko) – 6,7GW 

Asuan (Egypt) – 2,1GW 

Orlík (ČR) – 0,364GW 

Dlouhé stráně (ČR, přečerpávací) – 0,650GW 

      

B. Větrná energie 

Celkový instalovaný výkon na konci roku 2006 byl 74GW, odhad na konec roku 2010 je 150GW 

celosvětově. V roce 2006 v EU dodaly větrné elektrárny cca 100TWh elektrické energie. To představuje 

3,3% z celkové spotřeby elektrické energie. Na základě získaných zkušeností lze usoudit, že z větru bude 

možno získat okolo 20% produkce elektrické energie. Např. v Německu v roce 2006 bylo z větru dodáno 

30TWh z celkových 524TWh, tj. 6%, ale větrné podmínky byly toho roku nižší než je dlouhodobý 

průměr. Instalovaný výkon ke konci roku je 20GW a smysluplně se dá rozšířit na 40GW. 
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    Energetická návratnost v českých podmínkách je kolem dvou let, životnost větrné elektrárny je 30 až 

40 let. Kromě estetického zásahu do krajiny, je tento zdroj velmi perspektivní a nelze se divit 

celosvětovému boomu v této oblasti. Růst kapacity za rok 2006 činil 32%, celkový obrat 18mld. EUR. 

C. Solární energie 

Fotovoltaika 

Účinnost dnes běžně prodávaných PV panelů je 14-17%. Wikipedia uvádí, že na trhu jsou již k dostání i 

články s 30% účinností a experimentální články dosahují až 40%. Energetická návratnost („Energy 

Payback Time“) silikonových článku je 2-3roky v nejpříznivějších zeměpisných šířkách, u nás je to kolem 

šesti let. Životnost článku je 15-30let. 

Výrobní kapacita v roce 2000 byla celosvětově 288MW, v roce 2005 již 1759MW, tedy více než 

šestinásobný nárůst. 1 kW instalovaného výkonu dodá za rok kolem 1350kWh v nejpříznivějších 

oblastech světa, u nás je to kolem 700-800kWh. 

Následující tabulka odhaduje budoucí instalovaný výkon: 

 
Tedy v roce 2030 skoro 1TW, tj. tak odhadem 1GWhe. Současná celosvětová spotřeba elektrické energie 

je 17,5GWhe (rok 2004), tzn., že by reprezentovalo pouze 6% současné spotřeby elektřiny. Je třeba si 

uvědomit, že tabulka neuvádí jiné státy. Proto spotřeba (2005) v EU je 3500TWhe, Japonska 1000TWhe a 

USA 4000TWhe-celkem 8,5GWh tj. 12%. 
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      Nedokážu si odepřít tento výpočet. Plocha, která je na mapě severní Afriky červeně má velikost 

1012m2=Tm2. Kdyby na ní byla elektrárna se stavena se současných (17% účinnost) PV článku 

(infrastrukturu není třeba při takovýchto hrubých propočtech uvažovat), měla by výkon 250W/m2 x 1Tm2 

= 250TW elektrického výkonu.  

 6kWh/m2/den*0,15*365d/rok*1Tm2 = 330PWh/rok = 1,2ZJ 

Stejným výpočtem jen s intenzitou záření 4kWh/m2/den by vyšlo, že k uspokojení české roční spotřeby 

75TWhe by bylo třeba elektrárnu o velikosti 20km x 20km (tj. 0,5% - ČR má rozlohu 79tis. km2). 

 
 

Tento obrázek ukazuje hodně a ještě víc otázek vyvolává. Ale určitě nevypadá nelichotivě pro FV články. 



57 

 

Tepelné solární elektrárny 

    Platí mnohé co pro PV systémy. Byly prakticky odzkoušeny systémy se skoro 30% účinnosti přeměny 

sluneční na elektrickou energii. 

D. Geotermální energie 

    Průměrný teplotní gradient blízko povrchu je 30K/km. Jsou ale i místa kde je 10K/km nebo naopak 

100K/km. Tepelná kapacita ukrytá v zemské kůře veliká. Za předpokladu, že bychom blok Českého 

masivu o mocnosti 4 km ochladili o 1 °C, získali bychom teoretický potenciál 500 000 PJ, přičemž roční 

spotřeba primárních energetických zdrojů v ČR je cca 1 800 PJ. 

    Z prvního pátrání na českém i světovém internetu se zdá, že by se tento zdroj mohl stát zdrojem jak 

tepla, tak z cca 20-40% zdrojem elektrické energie (využitím Organického Rankinova cyklu nebo Kalinova 

cyklu). K využití geotermální energie není třeba žádných převratných vynálezů, je jen otázkou 

ekonomické výhodnosti. Náklady na instalovaný výkon jsou v ČR odhadovány (1,1*70%)mld./5MW= 

154mil.Kč/MW. Temelín vyšel na 120mld./2000MW = 60mil.Kč/MW. Také by mě zajímala energetická 

návratnost, ale bohužel se mi tento údaj nepodařilo zjistit. Jeho přibližný výpočet by byl jak na dlouho, 

tak by byl zatížen značnou chybou. Obě tyto veličiny v převracené úměře.  

    Tepelný výkon přicházející ze zemského jádra je v průměru jen 57mW/m2. Tzn. přes území ČR za rok 

projde tepelné energie 4TWh, přičemž jen spotřeba el. Energie je za rok 80TWh. Takže se dá nakonec 

podotknout, že tato energie není zcela neobnovitelná. Avšak při současných řádech spotřeby by se dala 

využívat pár tisíc let, což opravňuje její zařazení do skupiny obnovitelných zdrojů. 

 

Jaderná energie se na primárních 15TW podílí jen z 6% i když její kapacity jsou mnohem, mnohem větší. 

Je instalováno celkem 370GWe v cca 440 reaktorech po celém světě (Temelín 2x1000MWe, Dukovany 

1760MWe). IAEA odhaduje zbývající uranové zásoby na 2500ZJ, tzn., že při současné spotřebě 0,5ZJ/rok 

by pokryly spotřebu na 5000let. Do budoucna je otázkou, jestli se její využití zvýši. Bude to především boj 

mezi ochotou za vyšší náklady používat obnovitelné zdroje, tedy lidskou leností-ekonomickou výhodností 

a strachem z používání tohoto zdroje. 

Následující přehled shrnuje reálný stav obnovitelných zdrojů na konci roku 2005: 
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11.2.4 Resumé 

 

Co bychom si tedy měli vzít z předchozích několika stránek? 

    Obnovitelné zdroje jsou schopny pokrýt: 

 Vodní energie max. 10% spotřeby elektrické energie 

 Větrná max. 20% spotřeby elektrické energie 

 Geotermální až 30% spotřeby elektrické spotřeby a hrubým odhadem 50% tepla pro domácnosti 

po tisíce let 

 Solární za současného technického stavu průměrně až 15% do roku 2030. Pro futuristické 

představy je, vedle fúze, s dalším technickým pokrokem a se zapojením např. vodíkové 

energetiky (rezervoár energie, energie pro transportní a průmyslové potřeby) nejvýznamnějším 

potenciálním zdrojem energie. Je to dáno tím, že je prvním článkem přísunu sluneční energie. 

Voda a vítr jsou potlačeny, jako produkt sluneční energie, o dva řády a více (vlny jako produkt 

větru jsou potlačeny podobným faktorem oproti energetickému potenciálu větru, proto jsem je 

ani nezmiňoval; slapové (příliv, odliv) taktéž ne, neboť jejich energetická kapacita je mizivá). 
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    Z výše uvedeného plyne, že obnovitelných zdrojů lze tedy možná pokrýt až 75% spotřeby energie při 

současném životním standardu. Ještě se jeví pravděpodobné energetické úspory, takže se nejspíše dá 

vybudovat trvale udržitelná celosvětová společnost při „dost podobné“ životní úrovni bez potřeby 

fosíliích paliv a bez tak ohromné produkce skleníkových plynů. Též bez potřeby jaderné energie, 

samozřejmě mimo té ze slunce. Ale ta „dost podobná“ úroveň spíše znamená-nějaký těžko 

odhadnutelný, ne však tragický-pokles.   

    Dá se odhadnout, že zapřáhnutí jaderného štěpení znamená zachovalý stav, „normální rozvoj“ solární 

energie přibližně to samé a „scifi rozvoj“ solární energie růst celosvětových energetických příjmů i v 

řádech jednotek, se současným zaplácáním velké časti zeměkoule různými zrcadly nebo panely. 

    Naproti tomu principielně poslední možný druh získávání energie, jaderná fůze by poskytla velmi 

elegantní řešení. To „elegantní“ znamená především: 

 Mohutný, např. deseti násobek energie na stejné a menší ploše jako dnes zabírají jaderné a 

tepelné elektrárny (bez těžišť) 

 Ekologicky čisté-bez skleníkových plynů, a s malými a mnohem méně nebezpečnými jadernými 

odpady 

 Dislokované 

 Se snadným přístupem k palivu 

 Permanentním výkonem a dle potřeby 

 Doufejme, že vzhledem k potřebným úkonům/výkonu i (mnohem) levnějším 

Problémem zůstává otázka, zda se podaří toto zařízení vyvinout. Ale je třeba podotknout, že i investice 

vynaložené na tento výzkum nejsou zbytečné. Zkušenosti zde získané jsou užitečné i pro další oblasti 

(supravodivé materiály, silné supravodivé cívky, napařování diamantových vrstev na materiál, vesmírný 

výzkum-stínění proti plazmatu kosmických lodí a mnohé další). Proto prozkoumání této podstatné 

vývojové cesty stojí za to: jak vzhledem k užitečnosti projití té cesty samé, tak pravděpodobné 

„superodměny“ na jejím konci. 


