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Abstrakt 
 

Cílem této práce je navrhnout zabezpečovací systém laserového systému pro dia-
gnostiku Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS. Toto zařízení se používá k měření 
elektronové teploty a vytváření hustotních profilů plazmatu. Motivací této práce je vytvořit 
bezpečnostní systém, který bude chránit experimentální prostor proti nebezpečnému optic-
kému záření, které by mohlo potenciálně ohrozit personál a sjednotí činnost různých zabez-
pečovacích funkcí. 
 Tokamak je umístěn v uzavíratelné hale tzv. experimentálním prostoru,  který je hlí-
dán zabezpečovacím systémem zvaným Interlock. Navržený zabezpečovací systém bude 
napojen na systém přístupu do experimentálního prostoru a bude sledovat splnění podmínek 
pro určité režimy (experiment, trasování, Raman). Při nesplnění podmínek zamezí vpuštění 
laserového paprsku do experimentálního prostoru a potenciálnímu ohrožení osob. Zabezpe-
čovací systém bude tvořen elektrickými relé v rozvaděči, který se bude nacházet v místnosti 
laserů. Společně s návrhem a realizací zabezpečovacího systému bude vytvořeno elektrické 
schéma silnoproudých rozvodů pro laserovou laboratoř. 
 
Klí čová slova 
Bezpečnostní systém, Interlock, laser, Laserová laboratoř, optické záření, tokamak 
 
 
 
Abstract  
 

The aim of this work is to design a security system for the laser system of diagnostics 
Thomson scattering in the COMPASS tokamak. This device is used to measure the electron 
temperature and density profiles of the plasma profile. The motivation of this work is to crea-
te a security system that will protect the experimental space against dangerous optical radi-
ation, which could potentially endanger personnel and to unify activities of various security 
functions.  

Tokamak is located in a closed hall called Experimental space, which is guarded by a 
security Interlock system. The security system will be connected to the system of access to 
experimental space and will monitor compliance with the conditions for certain modes (ex-
periment, tracing, Raman). If any conditions are not matched, system prevent entering of 
laser beam into an experimental space and potential danger to persons. Security system will 
consist of electrical relays in the cabinet, which will be located in the laser room . Together 
with the design and implementation of a security system will be created an electrical system 
of laser laboratory. 
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Security system, Interlock, laser, laser laboratory, optical radiation, tokamak 
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1. Úvod 
 

V této práci mám za úkol navrhnout systém, který bude zabezpečovat experimentální 
prostor a laserovou laboratoř na tokamaku COMPASS před potencionálním ohrožením osob 
laserovým systémem. Tento bezpečnostní systém se napojí na tzv. Interlock tj. systém, který 
obstarává zajištění experimentálního prostoru a kontroluje další nezbytné zařízení (energeti-
ka, bezpečnostní karty, ad.) pro bezpečné uskutečnění výboje v tokamaku, tzv. shot. Tento 
systém bude poté realizován v rozvaděči v laserové místnosti a budou zhotoveny příslušné 
dokumenty včetně silnoproudého rozvodu laserové místnosti. 

 
Motivace pro tuto diplomovou práci vznikla z potřeby zjednodušit a zároveň ucelit 

zabezpečovací zařízení do jednoho celku. V současné době je laserová laboratoř částečně 
hlídána kombinací různých systémů, které spolu nejsou vhodně provázané a potenciálně by 
mohlo dojít k ohrožení osob nebo laserového systému. V Laserové místnosti jsou dva lasery 
(pevnolátkové s Nd:YAG krystaly), každý o energii 1,5 J a jsou odděleny betonovou stěnou 
od experimentálního prostoru. Paprsek je přiváděn do komory tokamaku soustavou zrcadel, 
tato trasa je kryta duralovými trubkami. V trase laseru je umístěna soustava clon, která musí 
být v případě vstupu osob do experimentálního prostoru uzavřena, aby nedošlo k jejich ohro-
žení.  V případě porušení některé z ochranných podmínek, zajistí navrhovaný systém zabez-
pečení experimentální haly před spuštěním laserového systému. 

 
Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V teoretické části se budu věnovat popisu 

principu jaderné fúze, principu magnetického udržení - tokamaku a jejího využití pro výrobu 
elektrické energie a budoucí podobě komerční termojaderné elektrárny. V dalších odstavcích 
bude popsán tokamak COMPASS a jeho specifické vlastnosti, rovněž bude popsána dia-
gnostika Thomsonova rozptylu, jeho realizace a jeho jednotlivé části, které jsou nezbytné 
k jeho bezpečnému provozu. 

V praktické části bude popsán návrh bezpečnostního systému, jeho funkce a vlast-
nosti společně se schématy a použitým materiálem. Popíšu bezpečností prvky, které budou 
použity a jejich funkci. Přiložen bude silnoproudý rozvod laserové a spektroskopické míst-
nosti a popis zařízení, které se zde nachází. 

V závěru se pokusím shrnout dosažené výsledky a jejich implementaci pro další po-
užití v budoucnosti. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Plazma a princip termojaderné fúze 
 

Plazma je čtvrté skupenství hmoty, kdy plyn je ionizován tzn. elektrony se oddělí od 
atomových jader. Aby se ionizovaný plyn považoval za plazma musí oddělené záporné elek-
trony a kladné ionty vykazovat kolektivní pohyb a kvazineutralitu. Plně ionizované plazma 
je takové, které má 100% poměr počtu ionizovaných částic ku celkovému počtu částic.  

 
Obr. č. 1 skupenství hmoty [1] 

 
Termojaderná fúze nastane, pokud se sloučí dva prvky s lehkými jádry. Aby se tak 

stalo, je zapotřebí dodat tak velkou energii, aby se jádra přiblížila na vzdálenost 10-14 m a 
převážilo působení přitažlivé jaderné síly nad odpudivou silou elektrickou. To lze provést 
stlačením jader k sobě jako se děje ve Slunci pomocí gravitační síly. Na zemi ovšem toto 
není možné, proto musíme jít cestou zvýšené teploty na tzv. zápalnou teplotu, při které se 
začnou jednotlivá jádra slučovat a uvolňovat energii. Této metody využívá například zařízení 
tokamak. Termojaderných reakcí sloučení jader je velké množství, ale pro budoucí využití se 
počítá s reakcí deuteria a tritia. To je z toho důvodu, že jeho zápalná teplota je nejnižší ze 
všech ostatních prvků. Tuto reakci symbolizuje rovnice (1). 

 
D + T → 4He + n  (1) 

 
Atom hélia nese 3,5 MeV (20% celkové energie) a neutron 14,1 MeV (80%). Jelikož 

neutron je částice bez náboje, projde magnetickým polem, které udržuje plazma a odnese 
energii, která je potřebná pro ohřívání plazma. Další nevýhoda značného toku neutronů je 
aktivace materiálů, které se stávají radioaktivními a musí se dodržovat pravidla jako 
v jaderných elektrárnách.  

Aby termojaderná reakce vyrobila více energie, než je potřeba k jejímu spuštění a 
udržování je zapotřebí splnit Lawsonovo kritérium. Za předpokladu, že vyrobená a ztrátová 
energie je vrácená do plazmatu s účinností menší než 33%.  

 
Pro D – T reakci při iontové teplotě Ti ≈ 2 x 108 °C platí 
 

n x τE x T≥ 0,5 x 1020 m3s  (2) 
 



    

 10 

kde T je teplota plazmatu 
 τE je doba udržení 
 n je hustota plazmatu 
 
Je vidět, že při tomto procesu se uvolní velké množství energie, které můžeme ná-

sledně využít pro výrobu elektrické energie. Je to obrácený princip jako se dnes používá 
v jaderných elektrárnách, kde se jádro těžkého atomu rozštěpí. [1] 
 
 Jaderná fúze má oproti štěpení řadu výhod :  
 

• V podstatě neomezené zásoby paliva, pro budoucí elektrárny se počítá s používáním 
deuteria a tritia. Deuterium  je obsaženo ve vodě a tritium se vyrobí z lithia, které je 
obsaženo v zemské kůře. 

 
• Není zapotřebí transport jaderného paliva, radioaktivní tritium bude vyrobeno přímo 

v elektrárně. Po ukončení životnosti elektrárny mají aktivované komponenty toka-
maku poločas rozpadu v řádu desítek let. 

 
• Bezpečnost provozu. Palivo je do tokamaku přidáváno postupně v průběhu výboje, 

tudíž při přerušení dodávky plazma okamžitě zhasne. Plazma, které vyrábíme, je  
velmi řídké hustoty, tzn. i při kompletním selhání všech ochranných prvků a selhání 
magnetického pole, které udržuje plazma mimo kontakt se stěnami nádoby, by se 
plazma srazila s vakuovou komorou, jejíž hustota je řádově mnohokrát větší, a zhas-
lo by. Škody by se týkaly maximálně komory a nejbližšího zařízení tokamaku. 

 
• Při výrobě energie nevznikají žádné skleníkové plyny a „popel“ z reaktoru je hélium, 

jehož výroba je energeticky náročná. Elektrická energie vyrobená tímto způsobem, 
bude do sítě dodávaná kontinuálně. Její přerušení nastane pouze v případě poruchy, 
jiné neplánované situace nebo při plánované odstávce reaktoru jako u jaderných 
elektráren, kvůli jeho údržbě. 

 
 
 
 

2.2 Princip tokamaku 
 

Slovo tokamak je akronym ruského původu a v originále znamená toroidal'naya ka-
mera s magnitnymi katushkami (тороидальная камера с магнитными катушками) – 
toroidální komora s magnetickými cívkami. Je to jedno ze zařízeních, ve kterých se snažíme 
zažehnout jadernou fúzi pomocí magnetického udržení, ostatní se nazývají stellarátor nebo 
magnetický pinč.  
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Tokamak je v současnosti nejperspektivnějším zařízením a proto je na stejném prin-
cipu ve Francii budován mezinárodní termonukleární reaktor ITER. Na tomto nejdražším 
vědecko-technickém projektu na světě má být dokázána proveditelnost jaderné fúze v po-
zemských podmínkách a možnosti výroby elektřiny. První prototyp fúzní elektrárny se bude 
jmenovat DEMO, na tomto reaktoru se bude testovat výroba elektřiny a její komerční kon-
kurenceschopnost oproti ostatním typům elektráren. 
 Aby se v plazmatu zažehla termojaderná reakce je zapotřebí teploty kolem 100 mili-
ónů stupňů Kelvina, takovou teplotu žádný materiál nevydrží. Pro udržení plazmatu se vyu-
žívá soustavy tzv. toroidálních cívek, které kolem plazmatu vytvoří magnetické pole. Protože 
plazma je tvořeno oddělenými jádry atomů a elektronů a mají tudíž náboj, pohybují se v 
magnetické nádobě podél silokřivek magnetického pole, aby byly energetické ztráty co nej-
menší je nejvýhodnější, aby se dráhy částic v plazmatu uzavíraly.  

Nejvhodnějším a zároveň nejjednodušším provedením je uzavřít částice do prstence 
jak je uvedeno na obr. č. 2. Modré cívky vytvoří hlavní toroidální pole, které udržuje plazma 
od kontaktu se stěnou nádoby. Tato nádoba je vložena uvnitř cívek a musí být vytvořena 
z nemagnetické oceli, protože v tokamacích se vyskytují silné magnetické pole v řádu jedno-
tek Tesla. Komora zároveň musí být vakuově těsná, je zapotřebí dosáhnout tlaků řádově 10-7 
Pa. Pokud by v ní byly nějaké nečistoty (kyslík, dusík) snižovala by se pravděpodobnost 
srážek a slučování částic paliva a zvýšily by se ztráty vyzařováním.  

 

 
 

Obr. č. 2 Princip tokamaku [2] 
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Samotné toroidální magnetické pole nestačí k udržení plazmatu a je zapotřebí vytvo-
řit další tzv. poloidální magnetické pole vytvořením elektrického proudu v plazmatu. Slože-
ním obou magnetických polí vznikne magnetické pole s helicitou tj. pole, které se pomalu 
stáčí do šroubovice.  

 
Elektrický proud v plazmatu se vytvoří vnitřními cívkami poloidálního magnetické-

ho vinutí (obr. č. 2),  jinak též nazývaného centrální solenoid, který můžeme označit jako 
primární vinutí. Sekundární vinutí je tvořeno jedním závitem plazmatu, který se uzavírá 
v komoře tokamaku. Odtud vychází přirovnání principu tokamaku k principu transformátoru 
a také z něj vyplývají jeho specifické vlastnosti.  

 
Z důvodu impulzního charakteru principu tokamaku využívajícího transformátorový 

efekt dochází k nasycení primárního vinutí a k velkému proudovému zatížení, proto je expe-
riment omezen (v případě tokamaku COMPASS na 1 sekundu) jinak by došlo k poškození 
částí vinutí. Pro předpoklad kontinuálního provozu je třeba tyto problémy odstranit, nové 
tokamaky používají soustavy supravodivých cívek a tzv. neinduktivní generaci proudu po-
mocí směrovaného vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění. 

 
Na obr. č. 2 je také soustava poloidálních cívek (modré), které se starají o tvar a udr-

žování plazmatu. V nich jsou obsaženy i zpětnovazební systémy pro řízení v reálném čase a 
v případě náhodných pohybů plazmatu ho posunují zpět na požadované místo. 

 
Při výboji je vodíkový plyn uvnitř komory zahříván Joulovým teplem a během mili-

sekund dosáhne teploty kolem 10 miliónů stupňů Celsia a plazma se stane plně ionizované. 
S rostoucí teplotou plazmatu klesá jeho odpor a tudíž účinnost ohřevu plazmatu. Pro dosaže-
ní optimálních teplot pro termojadernou fúzi je třeba použít zařízení dodatečného ohřevu, 
používají se hlavně dva systémy : 

 
• vstřikem neutrálních atomů (neutral beam injection – NBI)  

 
• mikrovlnným ohřevem 

 
Při prodlužování výbojů je potřeba řešit heliový „popel“ a případné další nečistoty, které by 
jinak zvyšovaly tepelné ztráty. K tomu bude sloužit zařízení jménem divertor (příloha č.1).  
Toto zařízení vytváří v dolní části komory tzv. X-point (příloha č. 2), kde se kříží magnetické 
siločáry a nasměruje nečistoty uvolněné ze stěn nádoby, netěsnosti a heliové „spaliny“ 
z plazmatu do divertorové oblasti. Zde se nečistoty přichytí na divertorové sběrné desky a 
odtud jsou odčerpány vakuovými pumpami. 
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2.3 Termojaderná elektrárna 
 

Po celém světě jsou dnes desítky laboratoří, kde studují jadernou fúzi s magnetickým 
udržením a všechny mají společný cíl: „postavit elektrárnu, která je ekonomicky konkuren-
ceschopná s ostatními typy elektráren“. K tomuto cíli má velmi výrazně přispět plánovaný 
tokamak ITER, na kterém spolupracují vědeckými a technickými kapacitami lidé z EU, Ja-
ponska, USA, Indie, Číny, Jižní Koreje a Ruska.  
Pro tento tokamak by mělo platit Q ≥ 10, kde Q je poměr mezi fúzním výkonem a vstupním 
příkonem. Předpokládaný výkon reaktoru by měl být 500 MW a objem plazmatu 837 m3, ale 
po zredukování původního plánu se nepředpokládá samovolné hoření termojaderné reakce 
(nicméně se ani nevylučuje). Na tomto projektu se budou testovat komponenty a technologie 
pro termojaderný reaktor a velmi důležitá generace tritia v obalu reaktoru. [3] 

 
 
Popis deuterio-lithiového cyklu: 
 
 
 hořící plazma   D + T → 4He + n  (17,6 MeV) 
  
 plodící obal   6Li + n → 4He + T  (4,78 MeV) 
 
     7Li + n → 4He + T + n (-2,47 MeV) 
 
  

celkem (plazma a obal) deuterium + lithium → helium + energie 
 
Tritium se vytvoří v obalu (blanketu) reakcí neutronů s lithiem a odtud se dostane do toka-
maku. Z plazmatu budou odcházet značné neutronové toky a stále nemáme dostatečné zna-
losti, jak budou použité dostupné materiály obrovské zatížení snášet. Výzkum chování mate-
riálů, které budou odolávat takovýmto extrémním tokům, bude proto jedním z hlavních úko-
lů. Po zvládnutí všech těchto požadavků se přistoupí ke stavbě prototypu první termonukle-
ární elektrárny DEMO, která bude stabilně vyrábět elektřinu. Elektrárna DEMO by se měla 
začít stavět kolem roku 2030 a v roce 2040 začít dodávat první elektřinu do sítě. Plánovaný 
výkon je mezi 2000 – 4000 MW. 
 
Princip výroby energie (zobrazen na obr. č. 3) se liší od klasické elektrárny pouze ve způso-
bu vytváření tepla. Z termojaderného reaktoru je vyzářeno ve formě neutronů, ty ohřívají 
první stěnu a divertor. Zde bude proudit chladící médium, které odvede teplo do výměníku, 
kde se přemění voda na páru a pokračuje skrz turbínu do generátoru a následně do transfor-
mátoru, kde je převedena na síťové napětí.  
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Obr. č. 3 schéma výroby elektřiny z termojaderného reaktoru [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 15 

3. Tokamak COMPASS 
 
 Tokamak COMPASS (COMPact ASSembly) je experimentální zařízení středně 
malé velikosti, které se nachází v areálu Mazanka v Praze. Původně se nacházel v Anglii, ale 
z důvodu nedostatku financí byl jeho provoz zastaven a v roce 2004 nabídnut ÚFP AV ČR. 
Tokamak byl během následujících let převezen do Prahy, kde byla vybudována potřebná 
infrastruktura a tokamak byl znovu uveden do provozu.  

První plazma bylo zažehnuto 12. prosince 2008 a o rok později byl provoz oficiálně 
zahájen a od té doby bylo dosaženo množství výsledků. Mezi nejvýraznější úspěchy se řadí 
dosažení H-modu a generace tzv. ELMů (Edge localised modes).  

 
Ačkoli má tokamak COMPASS menší rozměry ve srovnání s ostatními zařízeními 

(obr. č. 4) je jeho provoz velmi žádoucí z důvodu tzv. ITERu podobné geometrie a divertoru 
s podobnou konfigurací magnetického pole. Dále využívá stejný princip dodatečného ohřevu 
plazmatu NBI a zároveň je schopen provozu v H-modu s okrajovými nestabilitami ELM. 
Tím je možná predikce některých parametrů plazmatu na základě empirických vztahů získa-
ných z experimentů na ostatních tokamacích. [4] 
 
 
 

 
Obr. č. 4 Srovnání průřezu komor již fungujících tokamaků s plánovaným tokamakem ITER [4] 

 
 
 
 



    

 16 

3.1 Diagnostické zařízení tokamaku COMPASS 
 
 Mimo studia plazmatu se oddělení tokamaku zabývá také vývojem a testováním 
nových diagnostických metod a zařízení. Díky své kompaktnosti je možné využívat širokou 
škálu trvale instalovaných diagnostických zařízení (invazních i neinvazních) nebo zařízení, 
které nám jsou zapůjčeny z ostatních laboratoří pro výzkum jaderné fúze. [5] 
 

1. Magnetická diagnostika (400 cívek) 
 
2. Mikrovlnná diagnostika 
 

• 2-mm interferometr 
• Okrajový mikrovlnný reflektometr (K & Ka pásma) 
• ECE / EBW radiometr 

 
3. Spektroskopická diagnostika 
 
• Thomsonův rozptyl s vysokým rozlišením pro středové a okrajové plazma 
• Dvě rychlé kamery pro viditelné světlo 
• Fotomultiplikátory (viditelné smětlo, Hα, CIII + kontinuum pro Zeff) 
• HR2000+ spektrometry pro blízké UV, viditelné a blízké infračervené záření 
• Rychlé AXUV bolometry  
• Polovodičové detektory rentgenového záření  
• Scintilační detektor a kamera pro tvrdé rentgeny 
• Pomalá infračervená kamera, rychlá divertorová termografie (35 kHz, 1 mm)  
 
4. Svazková a částicová diagnostika 
 
• HR2000+ spektrometr pro Hα & Dα vyzařování 
• Neutron scintilační detektor 
• Diagnostika používající lithiový svazek  
• Dva analyzátory neutrálních částic 
• Spektroskopie rekombinace výměnou náboje  
• Detekce fúzních produktů 

 
5. Sondy 
 
• 39 divertorových sond & sada sond na vnitřní straně divertoru 
• Divertorové ball-pen sondy 
• Dva vratné manipulátory (horizontální a vertikální) 
• Langmuirovy sondy na vnitřní straně limiterových dlaždic 
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3.2 Diagnostika Thomsonova rozptylu 
 
3.2.1 Princip Thomsonova rozptylu 
 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1 pro dosažení termojaderné fúze v tokamaku je zapo-
třebí teplot dosahujících sto miliónů stupňů Kelvina. Takto vysoké teploty se nedají měřit 
klasickými metodami, proto bylo zapotřebí vyvinout nové metody. Jedna z těchto metod je 
diagnostika Thomsonova rozptylu (TR), která se kromě měření elektronové teploty dá využít 
k měření hustotních profilů. Dnes se používá na většině pracovišť, které se zabývají výzku-
mem jaderné fúze. Jejími výhodami jsou přesná lokalizace, vícebodové a absolutní měření. 
Nevýhodou je složitost takového systému vzhledem k velmi malé efektivitě jevu Thomso-
nova rozptylu.  

Princip u TR je rozptýlení elektromagnetického záření volnými nerelativistickými 
nabitými částicemi. Elektrické a magnetické pole dopadající vlny urychlí částice a ty násled-
ně vyzařují elektromagnetické záření. Toto urychlení částic je způsobeno hlavně elektrickým 
polem příchozí vlny. Částice se začne pohybovat ve směru oscilujícího elektrického pole, 
které způsobí elektromagnetické vyzařování dipólů. Pohybující částice vyzařují silně 
v kolmém směru na svůj pohyb a toto vyzařování bude polarizováno spolu se směrem pohy-
bu. Záleží tedy na místě, kde se nachází pozorovatel, rozptýlené světlo z malého elementár-
ního prostoru může vypadat více nebo méně polarizované. (obr. č.5).   

 
 

 
 
 

Obr. č. 5 Rozptýlené záření způsobené dopadajícím elektrickým polem 
 
 Teorie a matematický popis Thomsonova rozptylu je zpracován v [6].   
 
 
 

Radiální složka  
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3.2.2 Laserový systém na tokamaku COMPASS 
 

Jak bylo uvedeno v kapitole 1 oddělení COMPASSu má k dispozici 2 laserové sys-
témy na Nd:YAG (Neodym:yttrium aluminium garnet) technologii při energii 1,5 J a frek-
venci opakování 30 Hz. Jedním z hlavních výzkumných témat tohoto oddělení je studium 
okrajového plazmatu, do něhož spadá studium vlastností tzv. pedestalu v H-modu (oblast 
prudkého gradientu hustoty a teploty plazmatu). Aby bylo možné tato náročná měření pro-
vádět, jsou na tento systém kladeny přísné požadavky na kvalitu prostorového rozlišení 
plazmatu. Diagnostika se soustředí na dvě oblasti. První je oblast centra plazmatu, která se 
nachází přibližně od -30 do 210 mm nad „midplane“  (rovina vertikálně ve středu komory) 
s prostorovým rozlišením 10 mm a druhou oblastí na okraji plazmatu, které se nachází mezi 
200 – 300 mm nad „midplane“.  Objektiv středového plazmatu má v sobě 5 čoček a objektiv 
pro okrajové plazma obsahuje 7 čoček. [7] Z těchto oblastí se sbírá rozptýlené světlo pomocí 
speciálně vyrobených objektivů a optickými vlákny se vyvede do spektroskopické místnosti, 
která je součástí laserové laboratoře, do polychromátorů. Polychromátor je zařízení, kde se 
na kaskádě spektrálních filtrů rozloží sesbírané rozptýlené záření, které je pak v jednotlivých 
spektrálních kanálech detekováno pomocí lavinových fotodiod (avalanche photo diode – 
APD). Izometrický pohled se nachází v příloze č. 3, kde je zobrazen tokamak spolu 
s laserovým systémem. [8] 
 
 
 
3.2.3 Polychromátor 
 

Je to optické zařízení, které se používá k rozptýlení světla do různých směrů pro izo-
lování jednotlivých částí spektra světla. Hranol nebo difrakční mřížka může být použita 
k jeho rozkladu. Polychromátory mají mnohonásobné výstupní štěrbiny a každou může sou-
časně procházet různá vlnová délka. U monochromátorů je jedna štěrbina a pouze jedna vl-
nové délka jí může projít v daném čase. Za těmito štěrbinami se nachází detektory každý pro 
různou vlnovou délku. 

Ve spektroskopické laboratoři je v rozvaděčích umístěno 29 polychromátorů, které 
byly vyvinuty v laboratoři MAST. V nich se přivedené světlo rozloží na pěti spektrálních 
filtrech. Každý filtr se používá pro jinou vlnovou délku, tudíž světlo, které neprojde filtrem 
se odrazí na zrcadlo a odtud se znovu odrazí k dalšímu filtru. Počet filtrů a velikost intervalů 
vlnových délek vychází z předpokládané měřené teploty, v případě COMPASSu to je rozsah 
od 10 eV – 5 keV s nejistotou měření pod 10%. Náhled se nachází na obr. č. 6. 

 
Odtud vede cesta do APDs (avalanche photodiodes). V nich se převede světelný sig-

nál do elektrické podoby a poté je signál digitalizován v A/D převodnících. Jsou zde dva 
systémy A/D převodníků pro vyhodnocování dat, tzv. „rychlý“ s použitými převodníky NI 
PXI-5152 pro měření rozptýleného signálu.  
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Rychlost převodu je jedna miliarda vzorků za vteřinu s osmibitovým rozlišením. 
„Pomalý“ převodník pracuje na kartách D-tAcq ACQ196CPCI pracuje na frekvencích mě-
nícího rozptýleného světla do 200 kHz a to je používáno pro měření pozadí vyzařování 
plazmatu pro Thomsonův rozptyl. Získaná data jsou přeposlána do systému CODAC, který 
obstarává tok veškerých informací tokamaku COMPASS.  

 
 

 
 

Obr. č. 6 kompletní schéma Thomsonova rozptylu [9] 
 
 
 
 3.2.4 Pracovní režimy laserového systému 

 
První z režimů je výstřel obou laserů současně (obr. č. 7a) kde získáme celkovou 

energii 3 J s frekvencí 30 Hz. Délka pulzu každého z laseru je 7 ns. Pokud je elektronová 
hustota dostatečně vysoká k získání dostatečného množství rozptýleného světla nebo pokud 
nevadí, že nejistota měření může být kolem 10%, pracují lasery v dvojitém režimu 1,5 J, 60 
Hz (obr. č. 7b). Třetí režim je tzv. Burst mode, zde může být volena doba mezi pulzy od 1 µs 
do cca 17 ms. (obr. č. 7c) Toto nám dovoluje pozorovat i rychlé události v plazmatu jako je 
vývoj pedestalu v průběhu ELMu (Edge localized modes). 
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Obr. č.7 režimy laserového systému [10] 
 
 
 
3.2.5 Trasa laserového paprsku 
 
 Jak už bylo uvedeno výše, laserová místnost se nachází mimo experimentální 
prostor, přibližně 20 metrů od tokamaku. Z důvodu bezpečnosti jsou oba paprsky vedeny 
v uzavřené trubce soustavou zrcadel až k fokusační čočce nad tokamakem. Při společném 
výstřelů obou laserů není možné, aby paprsky byly efektivně spojené v jeden, proto je druhý 
paprsek veden 20 mm nad prvním paprskem. Na trase paprsku se nacházejí tři uzávěrky, 
první je na výstupu každého z laseru, druhá (pomalá) a třetí (rychlá) je na výstupu z laserové 
místnosti.  

Jelikož jsou lasery postaveny v skoro stejné rovině jako tokamak, musí být paprsek 
zvednut ke stropu haly, aby mohl být přiveden do komory. Po výstupu s laserové místnosti je 
paprsek zvednut tzv. periskopem a odtud veden do vstupního portu. 

Do tokamaku vstupuje přes Brewsterovo vakuové okno a po jeho průchodu je papr-
sek zachycen laserovou pastí, která se nachází pod tokamakem. Detail této pasti je v příloze 
č. 4. Zmíněná past obsahuje nerezové čepele, které energii příchozího paprsku pohltí.  

 
Na obrázku č. 8 je zobrazena trasa paprsku skrz tokamak. Na řezu komory je vidět oblast 
snímaného rozptýleného světla okrajového a středového plazmatu.  



    

 21 

 
 

Obr. č. 8 vstup a výstup laserového paprsku do tokamaku [10] 
 
 
 
 
3.2.6 Testovací trasa 
 

 Pro zkušební účely byla v laserové laboratoři vytvořena testovací trasa, která simuluje 
svou vzdáleností trasu k tokamaku. Na ní je možné připravovat laser na experiment bez toho, 
aby byl narušen provoz v experimentální hale tokamaku. Seřízení polohy laserového svazku 
je důležité pro maximalizaci signálu při měření TR. Testování laseru minimalizuje možnost 
poškození tokamaku nebo jeho částí (vstupní vakuové okno by kvůli případné výrazné ne-
homogenitě profilu laserového svazku mohlo být zničeno). Na obr. č. 9 je zobrazena lasero-
vá laboratoř s testovací trasou a trasou k tokamaku. Zde je vidět, že trasa zasahuje přes polo-
vinu spektroskopické místnosti, nachází se tu na ní dva vstupní poklopy. Jeden je na konci 
trasy, kde je umístěna dvojice zrcadel k nasměrování paprsku zpět a druhý přibližně upro-
střed, kde se může kontrolovat vstup a výstup paprsku. Zbytek trasy je veden v trubkách, do 
kterých není přístup. Oba poklopy jsou hlídány koncovými spínači.  

V laserové místnosti jsou části trasy rozděleny do čtyř segmentů, černých kvádro-
vých boxů s uzamykatelným poklopem. Na každém boxu se nachází na jeho koncích dva 
koncové spínače, které jsou spojeny sériově s ostatními spínači a vyvedeny na svorkovnici. 
 

Fokusační čočka 

Brewsterovo okno 

Port pro sběr rozptýleného světla z okrajového plazmatu 

Port pro sběr rozptýleného světla ze středu plazmatu 

Laserová past 
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Obr. č. 9 Testovací trasa v laserové laboratoři 
 

 
 
3.3 Zabezpečovací systém - Interlock 
 

V dnešní době jsou kladeny stále větší požadavky na bezpečnost práce a osob, proto 
je zapotřebí udržovat bezpečnostní systémy na vysoké úrovni. Pracoviště oddělení tokamaku 
je jedno z největších experimentálních zařízení v České Republice a nachází se zde více zaří-
zení, které můžou být potenciálním zdrojem ohrožení osob. Bezpečnostní opatření jsou  zde 
požadovány těmito body: 

 
1. Ochrana proti dotykovému napětí 

 
2. Ochrana před nebezpečným zářením 

 
První bod je dán státní bezpečnostní normou a druhý bod je dán Národním úřadem 

pro jadernou bezpečnost. Ochrana proti dotykovému napětí se nejčastěji provádí bezpečnou 
vzdáleností popřípadě zábranou. Pro ochranu před nebezpečným zářením stanovuje nařízení 
vytvoření monitorovaného prostoru. Splnění obou těchto požadavků zaručuje uzavíratelná 
hala se systémem hlídajícím pohyb osob na vstupech/výstupech infračervenými závorami a  
přístupovými kartami. [11] 
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3.3.1 Subsystémy Interlocku 
 

Přehled jednotlivých systémů Interlocku je na obrázku č. 10 a zde jsou vidět jejich 
komunikační procesy. Červeně jsou vyznačeny řídící povely, které vydává buď operátor 
příslušného zařízení nebo již naprogramované příkazy zařízení v případě mimořádného sta-
vu. Modře je vyznačena komunikace subsystémů o jejich provozním stavu.  Zeleně vyzna-
čené subsystémy také orientačně zobrazují, kde jsou fyzicky zařízení rozmístěná tj., ve které 
části budovy se nacházejí (Administrativní část, technologická hala, experimentální prostor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 10 Schéma jednotlivých systému Interlocku 
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3.3.1.1 Energetický systém 
 

Tokamak COMPASS pro svůj provoz potřebuje značné množství elektrické energie 
a kdyby si tuto energii vzal z rozvodné 1 MVA sítě, která se v areálu Akademie Věd nachá-
zí, došlo by k přetížení sítě a jejímu výpadku. V anglickém Culhamu byla rozvodná síť 
schopná zásobovat COMPASS požadovanými 50 MW po dobu 2-3 s. Proto bylo zapotřebí 
vybudovat systém pro akumulaci energie. Z diskutovaných technologií vyšlo vítězně řešení 
s použitím soustavy motor – setrvačník – generátor. 

Na pozemku Ústavu fyziky plazmatu byly vybudovány dvě generátorové jednotky, 
každá o  výkonu 47 MVA, které jsou schopny zajistit výboj při plných parametrech (Magne-
tické pole 2,1 T délka pulsu 0,5 s). Generátory zhotovila firma ČKD Nové Energo. V tabulce 
č.1 se nacházejí vybrané parametry.  

 
Tabulka č.1 parametry generátorů     

Roztáčení Uvýst Výkon frekvence vstup otáčky hmotnost 
40 min 6,6 KV  47MVA 85Hz 3x400V/200kW 1700ot/min 50 t 

 
Generátorové jednotky jsou roztáčené asynchronními motory o výkonu 200 kW, kte-

ré jsou řízeny frekvenčními měniči. Operátor si nastaví požadované výstupní napětí z gene-
rátoru a energie je poslána přes výkonové vypínače umístěné v rozvodně VN. Tyto vypínače 
jsou dimenzovány, aby byly schopny přerušit tok elektrického proudu v případě poruchy. 
Z nich jde energie do transformátorů příslušných jednotlivých obvodů (TF, SF, EF, MF/OH, 
FA, NBI, RMP), kde ji transformuje na příslušné proudy a napětí. Před vstupem do jednotli-
vých vinutí prochází ještě energie měniči energie, kde se pomocí operačního systému 
MARTe  nastaví požadované parametry. 

 
Vstupy energetického systému ze systému Interlocku umožňují blokovat  zapnutí a 

chod generátorů a připnutí rozvodny VN. 
 
 
3.3.1.2 Zemnění tokamaku 
 
 Je složené ze dvou zemnících soustav 
 

• Zemnění administrativní budovy a experimentálního prostoru tzv. tvrdá země 
 
• Zemnění vakuové nádoby tokamaku a jeho diagnostik 

 
Při výstřelu na tokamaku musí být zemnění nádoby odpojeno od přímého zemnění budovy a 
připojeno přes odpor, který by snížil zkratový proud na únosnou hodnotu v případě poruchy. 
Schéma zemnění je na obrázku č. 11. Systém Interlocku hlídá tento přepínač.  
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Obr. č. 11 Schéma zemnění tokamaku 
 

3.3.1.3 Systém NBI 
 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1 pro úspěšné zvládnutí jaderné fúze je potřeba dosáh-
nout teplot přesahující sto milionů stupňů Kelvina. Základní ohřev v tokamaku probíhá ztrá-
tovým Joulovým teplem, ohřev je ale se stoupající teplotou stále méně účinný a maximální 
dosažitelná teplota je kolem deseti miliónů Kelvinů. Abychom se dostali na požadované 
teploty, je zapotřebí použít dodatečného ohřevu plazmatu.  

Jeden z těchto systémů je vstřik neutrálních atomů (Neutral beam injection), který se 
bude také používat na tokamaku ITER. Principem tohoto systému je urychlení atomů  pra-
covního plynu (vodíku nebo deuteria), který se ionizuje a urychlí přes soustavu mřížek 
s vysokým napětím. Poté se plyn neutralizuje, aby prošel přes magnetické pole tokamaku  a 
částice s nábojem se odkloní magnetem do záchytné pasti. Do tokamaku jde tedy proud 
urychlených neutrálních částic, které se srazí s částicemi v plazmatu a předají svojí energii. 

 Tento tok částic má velkou energii a pokud by se v nádobě tokamaku nenacházelo 
plazma, kde by částice mohly předat svojí energii, mohlo by dojít k poškození stěny vakuové 
nádoby. Při použití deuteria jako pracovního plynu vznikají při výboji v NBI neutrony, které 
jsou nebezpečné a tudíž nesmí být přístup k tokamaku. Systém Interlock hlídá tyto dvě pod-
mínky a pokud nejsou splněny nevpustí výboj ze svazku do tokamaku. 
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 3.3.1.4 Hydraulický systém 
 

Tokamak COMPASS může při výboji dosáhnout až magnetického pole o síle 2,1 T. 
To vytvoří velké síly, které působí na toroidální cívky a pokud by nebyly nijak kompenzo-
vány může dojít až k destrukci tokamaku. Proto je zapotřebí hydraulický systém, který se 
musí spustit při magnetických polích větších než cca 1,1 T. Potřebné kompenzační síly jsou 
tvořeny soustavou pístů, která se nachází v horní a spodní části konstrukce tokamaku.  
 Systém pracuje tak, že s rostoucím proudem v toroidálních cívkách roste přítlačná 
síla pístů. Pokud by byl nárůst proudu rychlejší, vzrostl by na vyšší hodnotu nebo se jinak 
lišil od zadaných parametrů, musí systém ihned vypnout proudový zdroj. Systém Interlock 
hlídá jestli je systém zapnutý. 
 
 
3.3.1.5 Hard Interlock 
 

Řídícím prvkem je programovatelný automat PLC MicroPEL M66, ve kterém pro-
bíhají kontrolní procesy všech vstupů a výstupů a při jakékoliv poruše výkonových částí, 
špatné kabeláže nebo chybou PLC dojde k vypnutí všech potenciálně nebezpečných prvků  a 
přejde do bezpečného stavu. PLC dále poskytuje hardwarové rozhraní mezi ovladači a spo-
juje pomocí sériové linky počítač s rozhraním operátora. 
 
 
3.3.1.6 Zabezpečení laseru 
 
 Bude zabezpečovat experimentální prostor proti potencionálnímu ohrožení před op-
tickým zářením. Operátor bude mít k dispozici spínací skříňku s klíčem, kterou po zabezpe-
čení prostoru tokamaku přepne do režimu, kdy je možné spustit laserový systém. Podrobněji 
bude tento systém popsán v kapitole 4. 
 
 
3.3.1.7 Přístupový systém do experimentálního prostoru 
 

Experimentální hala tokamaku má tři podlaží a je oddělena od technologické 60 cm 
silnými železobetonovými zdi a stropem z odnímatelných betonových panelů, které slouží 
jako ochrana před zářením a nebezpečným dotykovým napětím. Každé podlaží je vybaveno 
vstupními/výstupními dveřmi, které jsou vybaveny detektory pohybu a v případě průchodu 
nepovolanou osobou bude celý systém přepnut do režimu, kdy není možné provést výboj. 

Tento monitorovací systém je řízený na základě průmyslově dodávaného přístupo-
vého systému Honeywell WIN-PAKTM2005 uživatelského rozhraní, které je vyvedeno na 
počítači v kontrolní místnosti, kde operátor zadá požadovaný bezpečnostní režim vstupu do 
haly. Operátor má k dispozici čtyři přístupové režimy (jeden přechodný na uzavření haly) 
podle stupně potenciálního ohrožení, schéma přechodu jednotlivých režimů je na obr. č. 12.  
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Tyto stupně se liší přístupovými právy a potenciálním nebezpečím: 
 

(a) Přístup do experimentálního prostoru bez omezení (zelená) 
(b) Přístup do experimentálního prostoru s omezením (oranžová) 
(c) Přístup do experimentálního prostoru s omezením  (oranžová a červená) 
(d) Přístup do experimentálního prostoru zakázán (červená) 
(e) Přístup do experimentálního prostoru s omezením (modrá) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 12 Schéma režimů přístupů do experimentálního prostoru  
 

Toto barevné rozlišení vychází z barev „semaforu“, který je umístěn u vrat v přízemí 
a v prvním patře a dává personálu vědět v jakém stavu se experimentální prostor nachází. U 
dveří ve sklepním prostoru „semafor“ ani přístupový panel není, neboť tento vstup se použí-
vá pouze při instalaci nového zařízení. U všech vstupů jsou ještě instalována výstražná svět-
la, která se automaticky spustí kdykoli je aktivován jiný režim než zelený (a), aby personál 
varovala, že vstup do haly je omezen.  V tomto režimu (zeleném) mohou být všechny vstupy 
otevřeny a personál se může pohybovat v hale bez přístupových karet a pracovat na veške-
rém vybavení tokamaku (vyjma klasické elektroinstalace, osvětlení, atd.).  

Oranžová barva značí přístup s omezením (b), kdy personál musí žádat pověřenou 
osobu o vydání přístupové karty a při příchodu a odchodu přiložit kartu na panel u dveří.  U 
tohoto režimu jsou oba vstupy otevřené. Tento režim slouží nejčastěji k přípravě tokamaku 
na experiment (doutnavý výboj, kalibrace diagnostik, vypékání, aj.) tudíž je zde potenciální 
riziko ohrožení a pracovník, který vstupuje do prostoru musí být seznámen s povahou ne-
bezpečí. Při uzavírání haly (c) je na „semaforu“ zobrazena blikající oranžová a červená 
barva. Od tohoto režimu je povolen přístup pouze dveřmi v prvním podlaží, při otevření dve-
ří v přízemí a sklepním prostoru bude sirénou oznámeno narušení prostoru a systém přejde 
do oranžového režimu (b). Operátor musí obejít halu a na patnácti určených místech zmáčk-
nout tlačítko a zkontrolovat, zda-li se zde nenacházejí osoby, také aktivuje zařízení nutné pro 
uskutečnění výboje. Poté uzavře vstupní dveře v prvním poschodí a Interlock přejde do čer-
veného režimu (d) kdy je veškerý přístup osob zakázán. Při potřebě vstupu do haly je zde 
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modrý režim - pausa (e), kdy je možné do haly vstoupit se speciální přístupovou kartou, kte-
rou může vydat jedině operátor. Většina zařízení a diagnostik je v tomto režimu zapnuta a 
vstupující osoba musí být seznámená se všemi potenciálními riziky. Splnění všech podmínek 
je zobrazeno na operátorském rozhraní. [11] 
 
 
3.1.1.8 Rozhraní operátora 
 

V ovládací místnosti, která se nachází v administrativní budově, je stanoviště operá-
tora. To se skládá z počítače operátora, kde ovládá a nastavuje parametry výstřelu tokamaku. 
Zde se nachází systém kontroly přístupových karet, které pokud je tokamak v režimu pausa, 
může vydat karty personálu. Pokud nejsou všechny karty v kontrolní skřínce, systém výstřel 
nepovolí. Dále se zde nachází počítač s dvěma monitory, na jednom je vyvedené rozhraní 
ovládání energetiky (ovládaní generátorů, spuštění rozvodny, ad.) a na druhém je rozhraní 
Interlocku. Na zdi v přední části ovládací místnosti je nainstalováno 6 obrazových panelů, 
které dávají operátorovi přehled o stavu dění v kobce pomocí kamerového systému,  o stavu 
energetiky a doplňkových systémů a zobrazení parametrů posledního provedeného výboje. 

Rozhraní Interlocku je rozděleno do částí:  
 

• informativní, kde se zobrazuje stav subsystémů 
 
• pracovní, kde se nastavuje režim 

  
V informativním režimu se zobrazuje stav jednotlivých subsystémů, nicméně není možné je 
z tohoto rozhraní ovládat. Dále zobrazuje stav chyb Interlocku. V pracovní části se nastavuje 
stav, podle kterého systém rozpozná zda může povolit výstřel nebo ne. Systém je částečně 
automatizován při přepnutí přístupového systému z režimu experiment do režimu pause ne-
bo režim s omezeným přístupem se Interlock přepne do stavu, kdy není možné provést vý-
boj. Při přepnutí do režimu experiment musí operátor přepnout režim manuálně. 
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4. Praktická část 
 
 

4.1 Ochrana zdraví zaměstnanců před nepříznivými účinky op-
tického záření 
 

V České Republice se ochranou zaměstnanců před nepříznivými účinky optického záření 
zabývá zákon č.258/2000 Sb..  V § 11a zákona č.258/2000 Sb. jsou stanoveny minimální 
opatření k ochraně zdraví při práci spojené s expozicí optickému záření. 
 

1. Pokud z hodnocení rizik vyplývá, že mohou být překračovány přípustné expoziční 
limity optického záření, zaměstnavatel musí přijmout tato opatření: 

a. Navrhnout pracovní postup, kterým se sníží riziko z expozice optickému zá-
ření, 

b. Zajistit snížení emise optického záření technickými opatřeními pomocí stí-
nění nebo jiných blokovacích zařízení, 

c. Zajistit vhodné programy údržby záření, 
d. Zajistit prostorové uspořádání pracoviště tak, aby bylo zajištěno omezení ri-

zika plynoucího z expozice optickému záření, 
e. Zajistit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, 
f. Opatřit pracoviště bezpečnostními značkami podle zvláštního právního před-

pisu. (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled 
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení 
vlády č. 405/2004 Sb.). 

 
2. Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci byli prokazatelně informováni o vý-

sledcích hodnocení , měření nebo výpočtech úrovně expozice optickému záření. 
 

3. Zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců zaměřené na 
 

a. Způsob jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky optického záření, 
b. Hlášení zdravotních obtíží, 
c. Postupy k minimalizaci rizik souvisejících s expozicí optickému záření, 
d. Správné používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

 
 

Motivace pro vylepšení bezpečnostního systému laserové místnosti na tokamaku je 
dána naší snahou o minimalizaci rizika a je také dána zákonem. [12] 
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4.1.1 Laserové zdroje v Laserové laboratoři 
 
Laserová laboratoř na oddělení tokamaku COMPASS je vybavena těmito lasery: 
 

• 2 x Powerlite II 9030, vlnová délka 1064 nm, ND:YAG, třída 4 
 

• 2 x 25LHR151-230, vlnová délka 635 nm, HeNe, třída 3R 
 
• 1 x CPS 180, Diodový vlnová délka 635nm, třída 3R 

 
Jedna z kategorií Normy ČSN EN 60825-1 stanovuje klasifikace laserů do tříd. Touto třídou 
musí být označen každý laser a vyjadřuje stupeň nebezpečí, popř. zranění, které může daný 
laser způsobit. Stupnice je v rozsahu 1 ( nejmenší) až 4 (nejvyšší) a jsou v ní zařazeny pod-
třídy, které jsou značeny písmenem za číslem třídy (př.: třída 1M). [13] 
 
Třída 3R 
 
Lasery, které spadají do této třídy mají výkon 1 až 5 mW. Při přímém pozorování  svazku  
hrozí poškození zdraví. Limit přípustné emise dle ČSN EN 60825-1 v rozsahu vlnových 
délek 400 – 700 nm je pro časy větší t > 0,25s 50mW 
 
Třída 4 
 
V této kategorii jsou veškeré vysokoenergetické lasery, které jsou schopny produkovat ne-
bezpečné difuzní odrazy. Ty mohou způsobit poškození zraku a pokožky. Při manipulaci 
s těmito zařízeními je třeba dbát zvýšené pozornosti. 
 

V laserové laboratoři, která je uzamčena a přístup mají pouze řádně proškolené oso-
by pro manipulaci s lasery, je potenciální ohrožení u testovací trasy, části trasy paprsku a 
laserových zdrojů. Tyto trasy jsou uzavřené v černých čtvercových boxech na sebe napoje-
ných. Na vrchu těchto boxů jsou uzavíratelné poklopy, kterými je možné dostat se dovnitř 
pro provedení potřebných úkonů za vypnutého stavu. Uzavíratelné poklopy jsou hlídané 
koncovými snímači polohy a v případě nepatrného otevření zastaví celý systém.  

Největším nebezpečím jsou difuzní odrazy laserů třídy 4 v experimentálním prostoru 
tokamaku. Mezi jednotlivými výboji tokamaku v modrém režimu je často zapotřebí přítom-
nosti personálu v hale pro nastavení diagnostiky, kontroly aj. Lasery jsou ale stále připravené 
ke spuštění a v případě selhání oddělovací clony a nechtěnému spuštění laseru je největší 
potenciální ohrožení osob na výstupu laserového paprsku z uzavřené trasy a vstupu do okna 
tokamaku (viz obr. č. 8 v kapitole 3.2.5).  Systém je třeba navrhnout tak, aby v případě jaké-
koli neshody byl celý systém vypnul.  
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4.2 Zadání a požadavky na bezpečnostní systém  
 
Zadání vychází ze dvou hlavních požadavků: 
 

1. Zabezpečení personálu v experimentální místnosti tokamaku a v laserové laboratoři 
před účinky optického záření. 

 
2. Zabezpečení zařízení laserové laboratoře. 

 
Tyto požadavky budou splněny buď zamezením vpuštění paprsku pomocí clon nebo 

bezpečným vypnutím celého laserového systému. Laserová místnost a spektroskopická labo-
ratoř jsou vybaveny koncovými spínači, které kontrolují uzavření prostoru a laserové trasy, 
před úmyslným nebo neúmyslným narušením prostoru nebo trasy paprsku.  

Možnost uzamčení laserového systému klíčovou skříňkou jak z laserové místnosti ob-
sluhou Thomsonova svazku, tak z ovládací místnosti operátorem tokamaku. 

 Kontrola průtokoměru chladícího zařízení laserového systému, které je umístněno před 
laserovou místností. V případě poruchy chlazení bezpečnostní systém odstaví laserový 
systém a tak zamezí jeho přehřátí.  

Všechny výše zmíněné prvky budou řízeny Zabezpečovacím systémem, ten bude napo-
jen na přístupový systém Interlock, ze kterého budou přicházet informace o stupni zabezpe-
čení. Podle toho se budou zapínat/vypínat jednotlivé ochrany. Na informačních tabulích před 
vstupem bude zobrazován stav laseru. 

 
Lasery pro Thomsonův rozptyl se budu hlavně provozovat ve třech režimech, jmenovitě 

„experiment“, „raman“ a „trasování“.  
V režimu „experiment“ je svazek vpuštěn do haly tokamaku jen v případě, že je hala 

uzavřena operátorem (červený režim), jsou spuštěny všechny energetické okruhy vnější (ge-
nerátory, výkonové vypínače) a vnitřní (zdroje jednotlivých zařízení, které se nacházejí 
uvnitř haly a při kterých je na cívky tokamaku přivedeno nebezpečné dotykové napětí). 
V průběhu výboje je do plazmatu vpuštěn paprsek z laserů Nd:YAG.  

V režimu „raman“ se pracuje také s lasery Nd:YAG, proto je zapotřebí dodržovat všech-
na bezpečnostní pravidla. Experimentální hala se nachází ve stavu s omezeným přístupem 
(pouze pracovníci s oprávněním na TR a proškolenými pro práci s optickým zářením). 
Nicméně všechny výkonové zdroje vnitřní i vnější jsou vypnuté. Lasery se jako při standard-
ním výboji vpustí do vakuové komory tokamaku, ale místo plazmatu je zde napuštěn inertní 
plyn (nejčastěji dusík, aby nedošlo k nanesení nečistot). Z tohoto měření se získají konstanty 
pro měření plazmatu.  

Jelikož paprsek laseru Nd:YAG se nachází mimo viditelné spektrum, není možné kont-
rolovat jeho správnou cestu skrz soustavu zrcadel v cestě od zdroje paprsku do vstupního 
bodu. Vzhledem k výkonu laseru, by navíc bylo velmi nebezpečné se soustavou zrcadel pra-
covat, protože by mohlo dojít k nebezpečným odrazům a i při nošení ochranných brýlí a 
pracovního oděvu by riziko ohrožení pracovníků bylo příliš velké. Proto se k tomuto účelu 
používá při běžném provozu HeNe laser o malém výkonu, který má paprsek ve viditelném 
světle. Stále se jedná o zdroj laserového optického záření, ale výstupní výkon HeNe laseru je 
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snížen tak, aby spadal do bezpečnostní třídy 2, zrak již není bezprostředně ohrožen, mrkací 
reflex je dostatečný k jeho ochraně, přístup i nepoučeným osobám je možný. Pro kontrolu 
nastavení trasovacího HeNe laseru vůči vysokovýkonnému  Nd:YAG laseru se využije re-
žim "trasování", kdy v laserové místnosti je školenými operátory laseru umožněn přístup do 
laserové trasy i za provozu laseru. Zabezpečovací systém pak kontroluje přístup do místností 
s testovací trasou (laserová a spektroskopická místnost). 

 
 
 
Shrnutí požadavků na zabezpečovací systém: 
 

• Zabezpečení proti úmyslnému a neúmyslnému narušení, ochrana personálu před 
nebezpečným optickým zářením 

 
• Uzamčení LS klíčovou skříní pro operátora a obsluhu TR 

 
• Zabezpečení vypnutí laseru v případě technické závady 

 
• Napojení na přístupový systém Interlocku 

 
• Provoz ve třech režimech 

 
• Snadná oprava/výměna jednotlivých částí, komplexnost celého systému 

 
• Snadná možnost rozšíření bezpečnostního systému 
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4.2.1 Blokové schéma bezpečnostního systému 
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Na blokovém schématu je zobrazen klíč, podle kterého se budou jednotlivé režimy provozo-
vat. Je zde vidět, které systémy jsou kritické pro daný režim a které se budou muset kontro-
lovat. V šedém podbarvení jsou umístěny jednotlivé režimy raman, experiment a trasování, 
v šedozelených rámečcích jsou umístěny senzory, stavy klíčů a přístupu do haly. Ve žlutých 
rámečcích jsou obsaženy skupiny klíčů a spektroskopie, kde se určuje co je potřeba pro spuš-
tění a které senzory resetují systém a zablokují výstřel do tokamaku. V jednom z těchto rá-
mečků je vyznačeno zpoždění, po jehož uplynutí se zavře pomalá clona do experimentálního 
prostoru. Při přepnutí režimu, se clona teprve začne fyzicky zavírat, takže koncový spí-
nač není hned sepnutý. 

 Na další stránce pod diagramem se nachází rozpis jednotlivých rámečků a jednotli-
vých částí, které obsahují. Pro příklad uvedu diagram FF1 C1 Klíč obsluha TS. Pro funkční 
chod je zapotřebí splnění všech podmínek, tj. vložení a otočení klíče v startovací skřínce. 
Tato skříňka má tři pozice: jednu pro experiment, druhou pro ramana a třetí vstupní restarto-
vací. Pro spuštění (set) se klíč nastaví do pozice 1 a zároveň nesmí být porušené podmínky 
(zavřené dveře východ S2 a západ L8, zmáčknuto tlačítko spektrometrie a povolení laserů). 
Pokud jedna z těchto podmínek není splněna nebo je při chodu porušena, není možné laser 
spustit. Také přepnutím klíče ve startovací skřínce lze zabránit spuštění. 

Na dalším diagramu je zobrazeno, jak bude fungovat zobrazování signalizace u dveří 
do laserové a spektroskopické místnosti a signalizace u dveří tokamaku. Tato signalizace 
bude zobrazovat informaci o tom, jestli je laser spuštěný nebo vypnutý. 
 
 

 
 
Na obrázku č. 12  je zobrazeno schéma Laserové laboratoře a tokamaku a nachází se na něm 
rozmístění jednotlivých senzorů, ovládacích prvků a informativních prvků. 
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Obr. č. 12 Rozmístění senzorů v laserové laboratoři a experimentální hale. 
 
 
4.2.2 Shrnutí stavů kontrolovaných snímačů pro jednotlivé režimy 
 

Pro přehlednost jsem vypsal seznam snímačů a dalších zařízení a jejich požadované 
stavy pro jednotlivé režimy. Tento seznam se nachází v příloze č. 5. V prvním řádku je umís-
těna zkratka snímače, ve druhém jeho název a ve zbývajících řádcích jsou jednotlivé režimy. 
Pod nimi je vždy vypsán stav, ve kterém se musí dané zařízení nacházet. Stavy jsou značeny 
čísly 1, 0 a 0/1 kde 1 znamená sepnuto, zavřeno nebo aktivováno, zaleží dle typu zařízení. 0 
znamená rozepnuto, otevřeno nebo deaktivováno a 0/1 znamená, že se může nacházet v li-
bovolném stavu. 
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4.3 Realizace Bezpečnostního systému 
 

Jedním z požadavků na bezpečnostní systém bylo, že bude realizován pomocí elektric-
kých relé a to z následujících důvodů: 
 

• Aby systém mohl být realizován na oddělení tokamaku 
 
• Pro zajištění dostatečné spolehlivosti a bezpečnosti 

 
• Pro zajištění rychlé opravy a možnosti rozšíření 

 
• Jednoduché provedení pro celou laserovou laboratoř 

 
• Elektrická relé je ověřená technologie a s jejich aplikací máme zkušenosti 

 
 

Při výběru jaká elektrická relé použít, jsem se rozhodoval mezi dvěma možnostmi. Prů-
myslovými relé Finder 55.34.9.024.0094 a bezpečnostními relé Panasonic  SFS6-L-DC24V. 
Pro větší bezpečnost bylo navrženo použití relé Panasonic, které má zesílené izolační prvky 
a u kterých nikdy nedojde k současnému spojení klidových a pracovních kontaktů. Toto relé 
převyšuje relé Finder  nejen svými parametry, ale  i cenou, která je přibližně 6x větší. Po 
konzultaci s ostatními kolegy jsem se rozhodl použít relé Finder, které už jsme na našem 
oddělení mnohokrát použili a nikdy jsme žádné problémy nezaznamenali. Srovnání vybra-
ných parametrů je v tab. č. 2. 
 
Tab č. 2 porovnání parametrů relé 
  Finder Panasonic   
materiál kontaktu AgNi pozlacené AgSnO2   
životnost 20-506 107 sepnutí 
izolace mezi cívkami a kontakty 4 4 kV 
Izolace mezi otevřenými kontakty 1000 1500 V-AC 
cena za ks 124 688 kč s dph 
 
 
4.3.1 Schéma bezpečnostního systému 
 

Schéma se nachází v přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Zde stručně  popíši jeho části. Systém se 
bude nacházet v rozvaděči, který bude připevněný na zdi v laserové místnosti. Napájený 
bude z rozvaděče, který je umístěný ve spektroskopické laboratoři a je z něho napájený zá-
suvkový i světelný obvod v celé laserové laboratoři. [14] 

Rozvaděč bude mít vlastní jistič, kterým bude možné celý systém vypnout. Přívod-
ních 230 V střídavého napětí bude spínaným zdrojem přeměněno na 24V stejnosměrného 
napětí, zdroj bude chráněn jističem FA1. Tímto napětím budou ovládané všechny prvky, 
snímače, relé, přepínače, atd. Na vývodech budou pojistky ve DC zdroji chránit obvod proti 
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nadproudu. Na dalších řádcích (2-19) se nacházejí koncové spínače nebo přepínače hlídající 
jednotlivé části laserového systému. Ty jsou následně vyvedeny na svorkovnici (značena 
x:číslo), aby při potřebě měření nebo jiného zásahu byly snadno přístupné. Ze svorkovnice je 
dále veden na cívku relé (značena KA), které sepne příslušný kontakt (11, 14 ; 21, 24; 31;  
34, 41, 44)  na dalších řádcích. Na řádku 20 je umístěno časové relé, které je sepnuto při pře-
chodu do experimentálního režimu. Zpoždění bude přibližně pěti sekundové, poté kontakt 
odpadne a tzv. pomalá uzávěrka mezi laserem a experimentálním prostorem se otevře. Na 
řádcích  24 – 29 se nachází snímače od spínacích skříněk pro operátora a obsluhu TS a podle 
pozice, do které bude sepnuto, spustí příslušný pracovní kontakt. Na obr. č. 13 jsou zobraze-
ny jednotlivé pozice. V pozici C1.0 jsou kontakty rozpojené a pouze v této pozici lze klíč 
vyjmout. Při přepnutí do pozice C1.1 se sepne cívka KA18 a její pracovní kontakty 11 a 14 
(řádek 46) a po sepnutí do C1.2 (vratný kontakt) a splnění ostatních podmínek se sepne cívka 
KA27 a její pracovní kontakty, které přemostí vratné kontakty C1.2 (řádek 47) a to splní 
podmínku FF1 C1.1 pro spuštění laseru. Pokud by se z nějakého důvodu kontakt přerušil a 
došlo k vypnutí, musí obsluha TS přijít do laserové místnosti a klíčem znovu přepnout do 
režimu C1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 13 polohy spouštěcí skříňky 

 
 
V příloze č.8  pokračuje obvod na řádku 31, zde se nachází tlačítko "total stop", kte-

rým v případě ohrožení osob nebo zařízení vypneme celou soustavu. Na tomto řádku se na-
cházejí relé, které po splnění všech podmínek dají povel k povolení výstřelu optického pa-
prsku do tokamaku. Zde se nachází vícenásobné vložení stejně označeného relé (KA23, 
KA23.1, KA23.2, KA23.3), to je z důvodu potřeby multiplikace výstupů těchto signálů pro 
další potřeby. Řádky 34 – 39 jsou pracovní kontakty cívek, které jsou v příloze č. 8.  
Signalizace stavů laserového systému jsou zobrazeny na řádcích 40 – 42. Na poslední části 
schématu v příloze č.  9 je zobrazen přepínač jednotlivých režimů, kde 1 je pro experimen-
tální režim a 2 kdy je systém nastaven pro kalibraci laseru pomocí ramanova rozptylu. Tento 
přepínač bude umístěn u spouštěcí skříňky v laserové místnosti. Ve zbylých řádcích schéma-
tu 46 – 55 je znázorněno rozložení pracovních kontaktů, které je zapotřebí sepnout pro jednu 
nebo druhou možnost. Do rozvaděče bude vsazen spínaný zdroj z 230V AC na 5V DC, který 
je znázorněn na konci přílohy č. 9. Tento zdroj bude použit pro napájení mikrokontroleru, 
který bude přes Ethernet logovat stavy zabezpečovacího systému, pro usnadnění dia-
gnostiky případných odstavení laserového systému. 
 

C1.0 C1.1 

C1.2 
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4.3.2 Realizace bezpečnostního systému v laserové místnosti 
 

Navržený systém bude obsahovat velké množství relé, svorek, kabeláže a dalších 
prvků, proto jsem se ho rozhodl umístit do nástěnného rozvaděče, který bude umístěn 
v laserové laboratoři. Systém tak bude jasně oddělen od ostatního zařízení a bude snadno 
přístupný. Systém bude napájený 230 V z rozvaděče REX 2.1 ve spektroskopické místnosti, 
ze kterého jsou rozvedeny elektrické rozvody v laserové laboratoři (kromě dřívějších zásuv-
kových obvodů XS). Rozměry rozvaděče budou 1000 x 600x 250 mm (výška x šířka x 
hloubka) s ochranným krytím IP65 vybaveným montážní deskou, zámkem DB5. Na plecho-
vé montážní desce budou se shora dolů přidělány pomocí DIN lišt svorkovnice pro přívodní 
kabely pro napájení a vytažené kabely od snímačů, ty budou do rozvaděče přivedeny z vrchu  
rozvaděče skrz kabelové průchodky. Dále se zde budou nacházet jisticí přístroje, časové relé 
a spínané zdroje 230 V AC/24 V DC a 230 V AC/5 V DC. Ve zbývajících dolních sloupcích 
budou v řadách umístěny relé s paticemi. Mezi jednotlivými řadami  a po stranách budou 
upevněná plastová korýtka pro vodiče spojující jednotlivé prvky. Rozložení je zobrazené na 
obrázku č. 12. 
 Jelikož v době psaní této práce stále nebyly dodány všechny potřebné komponenty , 
nebylo možné začít osazovat rozvaděč. Rozvaděč bude osazen a propojen vodiči, společně 
se všemi přípravami, které se budou moci dělat mimo prostor laserové místnosti. Po dokon-
čení všech příprav bude při nejbližší větší odstávce tokamaku instalace dokončena. 

Tabulka s objednaným materiálem se nachází v příloze 10. 
 

 
Obr. č. 14 Rozložení prvků na montážní desce rozvaděče 
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4.4 Spektroskopická místnost 
 

Ve spektroskopické místnosti jsou umístěny hlavně sběry dat a polochromátory pro 
Thomsonův rozptyl. Ty se nachází ve třech rozváděčových polích v druhé půli místnosti a 
jsou napájeny vlastním okruhem Z5 a z důvodu velkého spouštěcího proudu je tento obvod 
vybaven jističem charakteristiky D. Z prostoru tokamaku je do nich přivedeno značné množ-
ství optických vláken a datových kabelů, které jsou vedeny nerezovými lávkami ve výšce 2 
metrů. Silové kabely by měly být vedeny odděleně od datových kabelů, nicméně s ohrom-
ným množstvím kabelů všech druhů na malém prostoru je obtížné těmto podmínkám vyho-
vět.  

U skupiny těchto rozvaděčů se nachází další sběr dat ATCA2 (Advanced Telecom-
munications Computing Architecture).  Toto je jeden z klíčových sběrů dat, protože z něho 
získaná data se používají k diagnostice chování sloupce plazmatu. Nachází se zde získaná 
data z Cherenkových detektorů, měření tvrdých rentgenů, vyzářené viditelné světlo, vyzařo-
vání neutronů, Bremsstrahlung vyzařování a další. Tento rozvaděč je napájen přes vbudova-
ný oddělovací transformátor a soustavu filtrů, aby nežádoucí šum byl co nejnižší. Systém 
ATCA byl zhotovený na našem oddělení a jeho náhrada by byla velmi náročná. V rozvaděči 
byl zapojen dodatečný senzor teploty, který v případě překročení teploty systém ATCA vy-
pne a je nutné systém ručně spustit znovu. Z důvodu lepší ventilace vzduchu byly na roz-
vaděči vyměněny celoplechové dveře za dveře mřížkové. Napájení je realizováno vlastním 
okruhem Z6 a chráněno 16 A jističem se spínací charakteristikou B.  

V posledním rozvaděči jsou umístěny fotonásobiče, zesilující optické signály 
z tokamaku, které jsou poté zpracovány detektory záření. Pro určité spektrum je vyčleněn 
samostatný speciální detektor (UV a IF záření, viditelné světlo).  Fotonásobiče jsou napájeny 
vysokonapěťovými zdroji (vyšší napětí, ale proudy v řádech mA). Napájení je bráno 
z okruhu systému ATCA2. [15] 

 
Dále se ve spektroskopické místnosti nachází počítače pro ovládání kamerových sys-

témů EDICAM, společný počítač pro ovládání sběru ATCA2 a Thomsonova sběru. Pro tyto 
počítače a občasné použití drobného elektrického nářadí byl vyčleněn zásuvkový okruh Z4, 
který se nachází v obou místnostech laserové laboratoře. Vývodní místa jsou zhotovena kry-
tými (IP 44) nezapuštěnými dvojitými zásuvkami bílé barvy. Na tyto zásuvky nejsou poža-
dovány zvláštní napájecí nároky a jsou chráněny 16 A  jističem charakteristiky B. 

Jelikož se zde nachází velké množství výpočetní techniky, která při svém provozu 
vyprodukuje značné množství tepla, byla v místnosti namontována klimatizační jednotka 
Toshiba RAV-SM102CF-E o chladícím výkonu 10 kW. Tato jednotka je umístěna nad 
vstupními (východními) dveřmi spektroskopické místnosti a její ovládaní je umístěno vedle 
ovladače osvětlení S1. Napájení je provedeno samostatným obvodem Kl1 a je připojeno 
nepohyblivým přívodem a chráněno 20 A jističem charakteristiky D. 

V příloze č. 11 se nachází schéma zásuvkového a světelného rozvodu a v přílohách 
č. 13 a 14 jsou schéma reálného zapojení světelných obvodů laserové a spektroskopické 
místnosti. 
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4.4.1 Chladící jednotka 
 

Chladící jednotka laserového systému TAE EVO 031 s příkonem 6 kW se nachází 
před vstupem do spektroskopické místnosti. Chladící médium je transportováno rozvodem 
plastových trubek do každé ze dvou zdrojových jednotek laserů. Je vedeno ve výšce 0,5 met-
ru nad zemí podél vnější zdi laserové laboratoře potažmo budovy tokamaku. Byla zde insta-
lována nástěnná pětifázová 16 A zásuvka, kterou je chladící jednotka napájena. Tato zásuvka 
je vyvedena z rozvaděče REX2.1, který se nachází na pravé straně po vstupu do spektrosko-
pické místnosti. Jištěn je třífázovým 16 A jističem s charakteristikou D. 

 
 
 

4.5 Rozvaděč REX 2.1 
 

V technologické hale je druhé podlaží napájeno z rozvaděče REX 2, který je umístěn 
u vstupu do administrativní části budovy. Z něj je vyveden obvod zásuvek (okruh XS), které 
jsou umístěny po obvodu budovy. V severní části, kde byla vybudovaná laserová laboratoř 
se proto nachází zásuvky (18XS, 19XS, 20XS, 21XS, 22XS, 23XS, 24 XS), které jsou nezá-
vislé na rozvaděči REX 2.1. Toto také platí pro malou rozváděcí skříňku 2ZS v laserové 
místnosti. Ta obsahuje jednu třífázovou zásuvku 400 V, jednu zásuvku 230 V a zásuvku 
s bezpečným napětím 24 V. Světelný okruh skládající se z 11 zářivkových trubic byl zhoto-
ven před instalací rozvaděče REX 2.1. Všechny tyto obvody mají proto svoje jistící prvky 
v rozvaděči REX 2.  

Rozvaděč REX 2.1 je v provedení SAREL typ BP 10667269 o rozměrech 600 x 800 
x 250 (šířka x výška x hloubka) a je instalován u vstupu po pravé straně ve spektroskopické 
laboratoři.  Kabelové rozvody jsou v plastových žlabech, které jsou vedeny po stěnách míst-
ností. Po obvodové zdi budovy jsou vedeny původní zásuvkové rozvody (XS) do kterých se 
přidala kabeláž napájení zdrojů pro laserové systémy. Tyto zdroje mají od dodavatele zhoto-
venou třífázovou zástrčku, ale napájení vyžadují pouze jednofázové. Aby nebyla porušena 
záruka, zhotovili jsme zásuvky (Z2, Z3) třífázového typu, ale přívodní kabel je pouze jedno-
fázový. Po zdi experimentálního prostoru jsou vedeny nové zásuvkové rozvody (Z4, Z5 a 
Z6).  

Pro přehlednost jsem vypracoval tabulku č. 3, ve které jsou vypsány jednotlivé okru-
hy, typy a názvy jističů a krátký popis funkce. V tabulce nejsou vypsány relé 24 V obvodu, 
který je zobrazen ve schématu REX 2.1 (schéma se nachází v příloze č. 15). Napájení je při-
vedeno na svorkovnici X0 kabelem CYKY 5C x 10 z rozvaděče REX 2. Ze svorkovnice jde 
do Hlavního ručního vypínače S1, ze kterého jde na jistič FA1, ze kterého je hřebínkem roz-
vedeno na ostatní jističe. Ze vstupní strany vypínače S1 byla dána signalizace, která je vyve-
dena na dveřích rozvaděče a indikuje stav přívodního napětí na svorkovnici. Z jističů jsou 
vyvedeny vodiče na svorkovnici X1 (1-12 fázové vodiče, 13-21 pracovní vodiče, 22-30 
zemnící vodiče), kde jsou připojeny vodiče jednotlivých okruhů.  
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Jistič FA9 není vyveden na svorkovnici X1, ale napájí transformátor TR1, který převádí na-
pětí 230 V na 24 V pro hlídací obvod. Toto měla být první ochrana laserového systému, je 
v rozvaděči fyzicky realizována, ale nebyla připojena na potřebné výstupy. Popíšu zde krátce 
její funkci. Na sekundárním vinutí jsou výstupy chráněny proti nadproudu pomocí pojistek 
F1 a F2. Z F1 pokračuje na svorkovnici X2 a do pracovních rozpínacích kontaktů relé. Na 
svorkovnici X2 měly být přivedeny vodiče z vypínacích tlačítek umístěných po laserové 
laboratoři, dveří a Interlocku. Při sepnutí některého z vypínačů, bude přerušen přívod do 
příslušné cívky relé a její pracovní kontakt sepne a přivede napětí na cívku napěťové spouště, 
která rozepne jistič zdroje laseru.  

 
 

4.6 Laserová místnost 
 

Tato místnost byla částečně popsána v předcházejících kapitolách a většina vybavení 
je vidět na obrázku č. 9. Proto zde jen pro stručnost shrnu celkové údaje. Místnost je osvětlo-
vána pěti výbojovými zdroji, které jsou umístěny ve dvou řadách po dvou a třech svítidlech. 
Jsou zde dva Nd:YAG lasery umístěné na profilových stolech, které jsou napevno přimonto-
vány k podlaze, aby se co nejvíce snížila možnost pohybu laseru. K nim jsou přimontované 
trasovací lasery, určené pro kontrolu a trasa vedoucí od laseru k experimentálnímu prostoru a 
část testovací trasy. Na jednom z laserů se nachází časovací jednotka, kterou se ovládají lase-
ry. Nachází se zde také ovládací panel, který se nyní používá jako ochrana laserů. U vstupu 
se nacházejí dva laserové zdroje, které zajišťují napájení laserů a do kterých je přivedeno 
chladící médium prostřednictvím rozvodu, umístěného v plastových žlabech připevněných 
na zdi. Aby byla v místnosti zajištěna stálá teplota, byla zde namontována chladící jednotka, 
která je napájena z REX2.1. V příloze č. 12 je zobrazeno schéma zásuvkového a světelného 
obvodu. Schémata v přílohách č. 13 a 14 značí skutečné zapojení světelného obvodu, jak je 
propojováno dle jednotlivých prvků. 

Tabulka č. 3 přehled okruhů rozvaděče REX 2.1 
Jistič typ Okruh Funkce 
FA0 Plz 1F B4 H1 Kontrolka přívodního napětí 
FA1 OEZ 3F B16 Z1 Chlazení laserů 
FA2 OEZ 1F D32 Z2 Laser 1 
FA3 OEZ 1F D32 Z3 Laser 2 
FA4 OEZ 1F B16 Z4 Zásuvkový okruh 4x dvojitá zásuvka 230V 
FA5 OEZ 1F D16 Z5 Spínané zdroje (Pravá zásuvka 230V) 
FA6 OEZ 1F B16 Z6 ATCA 2 
FA7 OEZ 1F B16   Rezerva 
FA8 OEZ 1F B16   Rezerva 
FA9 OEZ 1F B10 TR1 Transformátor 230/24V 
FA10 OEZ 1F 20D Kl1 Klimatizace 1 (20A) 
FA11 OEZ 1F 16D Kl2 Klimatizace 2 (16A) 



    

 43 

5.Závěr 
 

Výzkum jaderné fúze je celosvětová záležitost a naše oddělení tokamaku v Ústavu 
fyziky plazmatu usilovně pracuje na jejím úspěšném převedení z teorie do praxe. Tento spo-
lečný cíl má položené základy ve Francii formou tokamaku ITER a po jeho úspěšném otes-
tování všech komponent a technologií bude vše završeno postavením první demonstrační 
termojaderné elektrárny. Jako autor této práce předpokládám, že tato práce nebude mít pro 
konečný cíl nejmenší hodnotu. Nicméně pro oddělení tokamaku bude tato práce, potažmo 
navržený bezpečnostní systém přínosná a zajistí bezproblémový a bezpečný chod laserového 
systému.  

 
Zadáním této práce bylo navrhnout bezpečnostní systém, který ochrání zaměstnance 

před nebezpečným optickým zářením v experimentálním prostoru a laserové laboratoři. Bu-
de zabezpečovat laserový systém proti poškození. Operátor bude moci přímo kontrolovat 
vpuštění laserového paprsku do komory tokamaku. Důležité také bude, aby bezpečnostní 
systém byl co nejjednodušší a všechny jeho prvky byly realizované na jednom místě.  

Úvod do základů jaderné syntézy, představení pracoviště COMPASSu a jeho speci-
fikách, vysvětlení teorie a popis laserového systému diagnostiky Thomsonova rozptylu se 
nachází v teoretické části diplomové práce. V praktické části se věnuji podrobnému popisu 
návrhu bezpečnostního sytému a jeho realizace, dále popisu jednotlivých místností laserové 
laboratoře včetně jejich schématu se silnoproudými elektrickými rozvody.  

Navržený bezpečnostní systém dle mého přesvědčení splňuje jednotlivé požadavky, 
které byly na tuto práce kladeny. Skutečná připravenost systému se ověří až po fyzické reali-
zaci a jejím důkladném otestovaní. Z dosavadní zkušenosti na pracovišti tokamaku, kde si 
spoustu zařízení navrhujeme nebo realizujeme vlastními silami, se většinou v průběhu pro-
vozu setkáme s menšími problémy, které je třeba dořešit. Velmi často se také stane, že se 
mění požadavky na daný systém v průběhu instalace, popřípadě je zapotřebí přidat novou 
část. Proto je důležitá podmínka jednoduchosti a snadné rozšiřitelnosti. 

Částí zadání byla realizace bezpečnostního systému v laserové laboratoři,která zatím 
nebyla splněna. Z důvodu problematického zásobování a nedodaným součástkám, nemohla 
práce na rozvaděči započít a je odložena na začátek roku 2015. Po dodání materiálu bude 
rozvaděč osazen a zapojení vnitřních obvodů provedeno mimo laserovou laboratoř a po do-
končení všech příprav, které nebudou narušovat současný provoz Thomsonova rozptylu, 
bude při nejbližší větší odstávce tokamaku systém namontován v laserové místnosti. 

Pro Laserovou a spektroskopickou místnost byla vytvořena schémata místností se 
silnoproudými elektrickými rozvody, které jsou umístěny v přílohách. Tato schémata vyja-
dřují skutečný stav rozvodů k prosinci 2014.  Vzhledem k tomu, že jsou do místností stále 
přidávána nová zařízení, je důležité schémata pravidelně aktualizovat. Pro světelné obvody, 
které jsou zakresleny v celkových schématech místností, bylo vytvořeno schéma s reálným 
zapojením. V tomto schématu jsou zobrazeny místa rozdvojování (elektroinstalační krabice, 
spínače, svorky světelných zdrojů a barvy jednotlivých vodičů použitých kabelů). Tak by 
nemělo dojít k záměně při případných úpravách osvětlení. 
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Po dokončení instalace rozvaděče a s propojením se všemi snímači a uzávěry, přibu-
de k bezpečnostnímu systému signalizace stavu, ve kterém se nacházejí jednotlivá zařízení. 

V blízké budoucnosti se připravuje rozšíření systému Thomsonova rozptylu o další 2 
– 4 laserové jednotky. Nad rozvodnou VN/NN se v současnosti nachází elektrotechnický 
materiál, které bude přemístěn do nově vybudovaného skladu a zde bude postavena místnost, 
kde bude laserový systém umístěn. To bude mít za následek položení nových elektrotech-
nických rozvodů a vytvoření nové dokumentace. Bezpečnostní systém bude realizován na 
stejném principu, ale nová místnost dostane svůj vlastní rozvaděč s bezpečnostním systé-
mem. 
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6. Seznam zkratek a termínů 
 
AXUV – Absolute eXtended UltraViolet 
 
CODAC –  Control, Data Access and Communication  
 
DEMO – Demonstration Reaktor 
 
EBW – Electron Beam Welding 
 
ECE – Electron Cyclotron Emission 
  
EF – Equilibrium Field  
 
ELMs –  Edge localised modes 
 
FA – Fast Amplifier 
 
ITER – International Thermonuclear Experiment Reaktor 
 
JET – Joint European Torus 
 
TS/TR – Thomson Scattering/ Thomsonův Rozptyl 
 
MARTe – Multithreaded Real Time exekutor 
 
MAST – Mega Amp Spherical Tokamak 
 
MF/OH – Magnetizing Field/Ohmic Heat 
 
Nd:YAG – neodymium yttrium aluminium garnet 
 
NBI – Neutral Beam Injection 
 
PF – Poloidal Field 
 
RMP – Resonant Magnetic Peturbation 
 
SF – Shaping Field  
 
TF – Toroidal Field 
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