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3 Princip fungování 
 
Přivedením vysokého napětí na elektrody dojde k ionizaci plynu uvnitř nádoby. Díky 
sníženému tlaku plynu mají ionty dostatečně dlouhou střední volnou dráhu na to, aby prolétly 
prostorem mezi vnější a vnitřní elektrodou, ve kterém dochází k urychlování, a 
nerekombinovaly. Při použití deuteria jsou kationty, tedy jádra tvořená jedním protonem a 
neutronem, přitahovány ke vnitřní elektrodě. Velká část z nich do elektrody narazí, ale 
některé také proletí dovnitř a pohybují se dále setrvačností. Vzhledem ke sférickému 
uspořádání elektrod, dosáhneme v jejich geometrickém středu vyšších hustot jader deuteria s 
dostatečně velkou energií k tomu, aby se mohla spojovat. V případě plnění nádoby vzduchem 
by bylo obtížné fúzi provádět, ale lze tohoto zařízení dobře použít pro demonstraci fungování. 
Nezanedbatelná jsou také bezpečností rizika při běžící fúzní reakci, jedná se především o 
rychlé neutrony a intenzivní rentgenové záření. 

 

4 Technické nároky 
 
Provozování fúzní reakce klade oproti tzv. demo fúzoru, tedy zviditelnění plazmatu ve vnitřní 
elektrodě za použití vzduchu, mnohem větší technické nároky. Kromě již zmíněného použití 
deuteria je nutné dosáhnout tlaku pod 3 Pa, zatímco pro ukázkovou verzi stačí asi 50 Pa, což 
není problém dosáhnout s běžnou rotační vývěvou. Také zdroj napětí musí být výkonnější a 
dosahovat alespoň 10 kV, oproti tomu na demo fúzor je potřebné napětí asi 500 V. 
 

5 Využití a výzkum 
 
V současné době je jedním z hlavních cílů výzkumu termojaderné fúze výroba elektrické 
energie. Fúzní reakce by měly poskytnout nevyčerpatelné množství čisté energie a odvrátit 
tak možnou energetickou krizi, která vznikne po spotřebování fosilních paliv. Může se zdát, 
že fúzor představuje levnější a jednodušší alternativu k výrobě této energie. Bohužel fúzor 
klasické konstrukce není schopen vyprodukovat více energie, než sám spotřebuje. A tak zatím 
jediným komerčním využitím zůstává produkce rychlých neutronů. 
 
Nejvíce se o vývoj fúzoru přičinil sám jeho duchovní otec. Společně se svým týmem 
Farnsworth prováděl experimenty od 50. let až do poloviny 60. let, kdy mu byl zastaven 
vládní grant, z důvodu nejasného vojenského využití. Tím se na dlouhá desetiletí výzkum 
fúzoru odmlčel. Až v 90. letech minulého století založil na University of Wisconsin profesor 
Bussard, bývalý Farnsworthův kolega, vědeckou skupinu zabývající se výzkumem fúzoru. 
V současné době přináší tento projekt nejlepší výsledky na světě. Vývojem se zabývá i 
americké námořnictvo, ale k tomuto výzkumu nejsou známy žádné relevantní informace. 
Nelze opomenout ani stovky amatérů z celého světa, kteří doufají, že se jim podaří vyrobit 
nevyčerpatelný zdroj energie.  
 

6 Experiment 1 
 
V rámci našeho projektu jsme v zimním semestru 2010/2011 sestrojili tzv. demo fúzor. 
Elektrody jsme vytvořili z běžného měděného drátu o průřezu 3 mm. Náročnějším úkolem 
bylo zavést vysoké napětí vzduchotěsně do vakuové komory. Za tímto účelem jsme použili 
polykarbonátovou desku s na míru vyřezanými prostupy, které jsme poté utěsnili silikonem. Z 
laboratoří fyzikálních praktik jsme si vypůjčili skleněný zvon a rotační vývěvu. Nejprve jsme 
zařízení napojili na výkonný zdroj schopný poskytnout až 0,5 A při napětí 1 kV. Docházelo 
však k proražení dielektrické pevnosti vzduchu, tedy mezi elektrodami vznikaly jiskrové 
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