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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat:  

Badanie wpływu populacji elektronów nadtermicznych na transport domieszek w plazmie 

termojądrowej uwięzionej w tokamaku 

 

Streszczenie: 

Jednym z kluczowych problemów ludzkości jest wyczerpywanie się dostępnych źródeł energii 

związanych z paliwami kopalnymi. Próba uzupełniania tych źródeł z użyciem reaktorów 

rozszczepieniowych napotyka na duży opór społeczny ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

środowiska w wypadku awarii. Budowa reaktora działającego w oparciu o kontrolowaną syntezę 

termojądrową pozwoli na rozwiązanie problemu przyszłego braku energii. W obecnej chwili trwa budowa 

eksperymentalnego reaktora termojądrowego ITER (Francja) działającego w oparciu o pułapkę 

magnetyczną typu tokamak. Jednym z istotnych problemów w tego typu reaktorach jest grzanie paliwa 

termojądrowego (plazmy) do temperatury rzędu milionów stopni.  

 

Jednym ze sposobów grzania plazmy jest zastosowanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych poprzez 

tzw. systemy ‘Lower Hybrid’ (LH) oraz ‘Electron Cyclotron Resonance Heating’ (ECRH). Ten sposób 

grzania powoduje powstanie w plazmie populacji elektronów nadtermicznych. Dynamika takich 

elektronów może być badana poprzez pomiar twardego promieniowania rentgenowskiego (hamowania). Z 

kolei pomiar promieniowania rentgenowskiego w zakresie niskich energii umożliwia śledzenie transportu 

domieszek w plazmie. Zaplanowane badania mają na celu znalezienie korelacji pomiędzy występowaniem 

oraz dynamiką elektronów nadtermicznych, a transportem domieszek w plazmie. W szczególności, praca 

ma na celu zbadanie wpływu populacji elektronów nadtermicznych na procesy transportu domieszek o 

dużej liczbie atomowej w plazmie termojądrowej. Praca stanowi kluczową część większego projektu 

realizowanego przy współpracy z CEA (Francja). Będzie ona polegać na komputerowym modelowaniu 

procesów transportu cząstek oraz propagacji fal elektromagnetycznych w plazmie termojądrowej 

(m.in. numeryczne rozwiązywanie równań Fokkera-Planka). W tym celu zastosowane zostaną dostępne 

narzędzia obliczeniowe (kody: COSMOL, C3PO, LUKE oraz R5-X2). Wyniki eksperymentalne 

pochodzić będą z dotychczasowych i zaplanowanych eksperymentów przy użyciu tokamaka TORE 

SUPRA i WEST.  

 

Realizacja proponowanej rozprawy doktorskiej daje możliwość pracy nad kluczowymi zagadnieniami 

związanymi z kontrolowaną syntezą jądrową w międzynarodowym zespole.  

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 znajomość języka angielskiego, 

 znajomość podstaw fizyki jądrowej oraz fizyki plazmy, 

 znajomość zagadnień algebry linowej oraz matematyki dyskretnej, 

 dobra znajomość elektrodynamiki klasycznej, 

 umiejętność programowania, 

 umiejętność/znajomość programu/ów obliczeniowych np. Matlab, Mathematica, 

 umiejętność pracy w zespole międzynarodowym. 

 


