
SVAT I/4 1

Zadání úloh 4. série
4.1 Srovnávací funkce
U všech proběhlých sérií jsme bodový zisk každého řešitele upravovali pomocí
funkce, abychom aspoň částečně srovnali rozdíl mezi mladšími a staršími řeši-
teli. Předmětem tohoto příkladu bude přijít na co nejpřesnější tvar této funkce.
Pojďme si tedy shrnout, co o ní víme.

Tato funkce se počítá zvlášť za každou sérii. Vstupem je získaný počet bodů
z jednotlivých příkladů, maximální možný počet bodů získatelný za jednotlivé
příklady a koeficient zohledňující zkušenost řešitele – ten je roven číslu (3(r −
1) + s), kde r je ročník řešitele (1, 2, 3, 4 – všichni mladší se berou jako prváci)
a s je počet již řešených sérií. Vedle oficiálních výsledků předchozích sérií můžete
využít i následující data:

Ročník počet řešených sérií udělené body maximum bodů
∑
f(bi)

3 1 7 12 8,4
3 1 11,5 12 11,8
3 2 9 12 9,9
3 2 7,3 12 8,39

Úkol a (5 b.): Na základě výsledkových listin, předchozích doplňujících dat a zná-
mých znalostí nalezněte co nejpřesnější tvar funkce, která upravuje bodový zisk
z jednotlivých sérií.

Atamann

4.2 Elektrikářská, hudební, papírová, zkrátka vyvo-
lená
Celá úloha se bude točit okolo následující posloupnosti. Odpovědi na některé
z následujících úkolů budete muset vyhledat na internetu. Napovědět, po čem
máte pátrat, vám může mimo jiné i název této úlohy.

10 12 15 18 22 27 ?? 39 47 56 68 82 100

Úkol a (1 b.): Co jsou to vyvolená čísla?

Úkol b (1 b.): Doplňte v uvedené posloupnosti chybějící číslo. Kde se s touto
konkrétní posloupností čísel můžeme setkat?

Úkol c (1 b.): Co by představovala a jak by vypadala posloupnost založená na
stejném principu, jejíž první číslo by bylo 440 a poslední 880?

Úkol d (1 b.): Se stejným druhem posloupnosti jste se také setkali už v jedné
z předchozích úloh. Která to byla?
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Úkol e (1 b.): Kde se dále můžeme v přírodě či v technice setkat s podobnými
posloupnostmi?

Dan

4.3 Vysokoteplotní plazma na tokamaku GOLEM

Tokamak
Hlavním cílem fúzního výzkumu je vytvoření a udržení vysokoteplotního plaz-
matu. Mělo by zde docházet k jaderné přeměně – sloučení lehkých prvků na těžší
za uvolnění velkého množství energie působením jaderných vazebných sil. Takové
zařízení by mohlo v budoucnu sloužit jako prakticky nevyčerpatelný, bezpečný
a co do odpadů téměř neškodný zdroj energie pro lidstvo. Technologické řešení
vyžaduje splnění několika nesnadných úkolů:

1. Zahřátí paliva na požadovanou teplotu řádově miliónů stupňů Celsia, če-
hož dosahujeme aplikací ohmického ohřevu, ohřevem elektromagnetickými
vlnami o vhodné frekvenci a také vstřelováním svazků velmi urychlených
neutrálních částic.

2. Zabránění kontaktu takto horké látky (plazmatu) se stěnou reaktoru, čehož
dosahujeme vhodnou konfigurací komory a tvaru magnetického pole.

Obrázek 1 Základní schéma tokamaku

Základní diagnostika plazmatu
Nejzákladnější diagnostika plazmatu (obrázek 2) je založená na měření mag-
netických polí a magnetického toku v blízkém okolí plazmatu. Proto je každý
tokamak vybaven sadami speciálních cívek, v kterých se vlivem změn magnetic-
kého pole v průběhu výboje indukuje napětí. Uvedeme zde proto několik veličin,
jež je možno měřit v rámci základní diagnostiky plazmatu. První veličinou je
napětí na závit Ul. Jedná se o jediný závit cívky v toroidálním směru umístěný
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Obrázek 2 Základní diagnostický systém tokamaku GOLEM (vlevo
schéma, vpravo získané průběhy) měřící napětí na závit Ul, magnetické
pole Bt, proud plazmatem Ip a záření plazmatu ve viditelné oblasti.

po obvodu komory. Tato cívka stejně jako komora představuje sekundár trans-
formátoru a indukuje se na ní proto stejné napětí jako na komoře. Dále je možné
měřit toroidální magnetické pole Bt. Na malé cívce umístěné na komoře se indu-
kuje napětí vlivem změny toku tohoto magnetického pole. Samotné magnetické
pole je dáno časovou integrací signálu. A nakonec celkový proud Itot (plazmatem
i kovovou komorou) je měřen skrze změnu toku poloidálního magnetického pole.
Jedná se o důmyslně namotanou cívku obepínající komoru v poloidálním směru,
jež si vysloužila název Rogowského pásek. Signál je upraven stejně jako signál pro
Bt. Pro získání proudu plazmatem Ip je potřeba znát elektromagnetické vlast-
nosti komory. Doplněním magnetických diagnostik je pak fotodioda s Hα filtrem
monitorující záření plazmatu v oblasti spektra odpovídající přechodu elektronů
mezi druhou a třetí energetickou hladinou vodíku λ = 656,3 nm.

Databáze naměřených dat
Veškeré časové průběhy popsaných veličin jsou digitalizovány1 a uloženy do da-
tabáze výbojů2. Pro výboj s pořadovým číslem X (např 14806) lze najít veškerá
naměřená data na webové stránce http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/X/, kde
lze procházet grafy některých naměřených průběhů (jako v obrázku 2) a pod
odkazem Data na levé liště lze stáhnout veškeré uložené průběhy v různých for-
mátech (ASCII text, Excel) a také konstanty použité při výpočtech, např. odpor
Rch a indukčnost Lch komory. Pořadové číslo 0 je vyhrazeno pro nejnovější výboj
v databázi.

Proud plazmatem Ip

1 Obvykle ve formě napětí indukovaného na cívce, případně jsou ještě před uložením nume-
ricky integrovány.

2 Často též označovaných jako „výstřel“ nebo „shot“

http://golem.fjfi.cvut.cz/shots/X/


SVAT I/4 4

Proud tekoucí plazmatem a komorou představuje dva paralelní LR obvody (ko-
moru tokamaku a samotné plazma) připojené k sekundáru transformátoru. Ob-
vod lze popsat systémem rovnic

Ul(t) = Rch · Ich(t) + Lch
dIch(t)

dt ,

Ul(t) = Rp(t) · Ip(t) + Lp(t)dIp(t)
dt ,

Itot(t) = Ip(t) + Ich(t).

Zatímco indukčnost a odpor komory je konstantní a mohou být změřeny při vaku-
ovém výstřelu, parametry plazmatu se liší výboj od výboje. Získání Ich numeric-
kou integrací první rovnice s počáteční podmínkou Itot(t = 0) = Ich(t = 0) přesa-
huje rámec semináře a tento úkol je dobrovolný3. Pro zjednodušení výpočtu stačí
položit Lch = Lp = 0. Proud plazmatem je tak dán rovnicí Ip(t) = Itot(t)−Ich(t).
Úkol a (5 b.): Pro vybraný plazmový výboj spočítejte proud plazmatem z dat
základních diagnostik popsaných výše a vyneste jej do grafu.

Elektronová teplota Te, elektronová hustota ne

Jednou z jednoduše měřitelných a celkem dobře prozkoumaných veličin je elek-
trický odpor plazmatu. Odpor čistého, plně ionizovaného plazmatu Rp závisí
pouze na elektronové teplotě Te a nezávisí na hustotě plazmatu. Tato závislost
je popsána Spitzerovou formulí. Přesný předpis není až tak podstatný, podstatné
je, že odpor plazmatu klesá s elektronovou teplotou:

Rp ∝ T
− 3

2e .

Proto není možné ohřívat plazma ohmickým ohřevem neomezeně, neboť při vy-
sokých teplotách má větší vodivost než čistá měď.

Střed plazmatu má vyšší teplotu, a tedy nižší rezistivitu a vyšší proudovou
hustotu než okrajové plazma. Měřená celková rezistivita Rp(t), která je inverzí ob-
jemového integrálu vodivosti, smazává tuto informaci o rozdílech teplot. Protože
v GOLEMovi neměříme rutinně profil elektronové teploty, budeme předpokládat
parabolický průběh od centra k okraji. Za tohoto předpokladu lze pro GOLEM
odvodit vztah pro centrální elektronovou teplotu v elektronvoltech4

Te(0, t) =
(

0, 7 Ip(t)
Ul(t)

)2/3
[eV;A,V],

3 Po integraci získáte proud komorou Ich a poté ze druhé rovnice získáte proud plazmatem
Ip. Z poslední rovnice lze určit odpor plazmatu Rp za podmínky Lp = 0 nebo Lp ≈ Lch a zjistit
rozdíl obou aproximací.

4 Mezi teplotou v elektronvoltech a v Kelvinech platí vztah 1 eV ≈ 11600 K.
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kde Ip(t) je proud tekoucí plazmatem v ampérech a Ul je napětí na závit v trans-
formátoru ve voltech.

Druhým základním parametrem plazmatu je elektronová hustota. V současné
době není na tokamaku GOLEM funkční diagnostika pro měření této hustoty.
K řádovému určení průměrné hustoty se ale dá použít stavová rovnice ideálního
plynu za předpokladu, že hustota je konstantní během výboje a disociací molekuly
vodíku získáme 2 elektrony. Přímo ze stavové rovnice potom plyne

n̄ = 2 p0

kBTch
[počet částic/m3,Pa,K],

kde n̄ je průměrná hustota, p0 je tlak neutrálního plynu v komoře a Tch je poko-
jová teplota.
Úkol b (7 b.): Pro vybraný plazmový výboj spočítejte elektronovou teplotu a elek-
tronovou hustotu z dat základních diagnostik popsaných výše a vyneste je do
grafu.

Ondra G.

4.4 Robotické rameno – ovládání pohybu ramene
Tato úloha je pokračováním úlohy o robotickém rameni (obrázek 3).V první části
jsme se naučili transformovat mezi různými souřadnicovými systémy. Díky tomu
máme funkci, která převádí hodnoty úhlu ramen (tzv. souřadnicový systém kon-
cového nástroje) na souřadnice kloubů a koncového nástroje (tzv. souřadnicový
systém světa). K tomu, abychom dosáhli kontinuálního pohybu, a tedy i hladkého
posunu obrazu, potřebujeme umět regulovat rychlost pohybu ramene. A toto je
cílem tohoto úkolu.

Pokud se ti některý z úkolů předchozí kapitoly nepovedl nebo jsi ho neře-
šil vůbec, nezoufej. Na našich stránkách najdeš řešení včetně okomentovaných
zdrojových kódů, na které můžeš plynule navázat.

Vytvoříme takzvaný proporcionální ovladač, který bude plynule regulovat
úhlovou rychlost ramen v závislosti na vzdálenosti koncového nástroje od cíle.
Proporcionální ovladač je nejjednodušším typem regulace pohybu ramene tak,
aby rychlost ohýbání kloubů byla úměrná vzdálenosti od cílového bodu a docílilo
se tak plynulého přiblížení k cíli.

Nejdříve si vyjádřeme vektor odchylek ~eW
kon, tedy vektor mezi cílovým bodem

koncového nástroje ~xW
cil,kon a aktuální pozicí ~xW

kon:

~eW
kon = ~xW

cil,kon − ~xW
kon.

Všechny vektory se vztahují k poloze koncového nástroje v souřadnicovém sys-
tému světa, což je zdůrazněno horním indexem W. Jelikož chceme, aby rychlost
pohybu ramene byla přímo úměrná velikosti odchylky polohy, tedy aby měly
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Obrázek 3 3D vizualizace paže robota se třemi klouby (stupni volnosti)

stejný směr, stačí odchylku násobit konstantou Kp reprezentující právě tuto
úměru:

~u = Kp~e
W
kon.

Veličině ~u se také říká signál ovladače. Nicméně my nemůžeme přímo kontrolovat
rychlost pohybu ramene. Jediné, co je možné ovládat, jsou úhly jednotlivých
kloubů. Tyto úhly zapisujeme ve tvaru:

~α =

α1
α2
α3

 .

Vyjádřeme si pozici koncového nástroje ve světových souřadnicích ~XW
kon po-

mocí úhlů ramen ~α. Hledáním takové funkce ~F se říká přímá úloha kinematiky:
~XW

kon = ~F (~α).

K tomu využiješ transformace, které jsi odvodil v předchozí části – úloze 3.4. Kon-
krétně použiješ transformace ze systému koncového nástroje do souřadnicového
systému světa za předpokladu, že souřadnicový systém koncového nástroje se na-
chází přímo na koncovém nástroji v pozici (0, 0, 0) vzhledem k témuž systému
(~0E). Jelikož potřebujeme pouze první tři složky této transformace ~F , označme
si je malým písmenem ~f , pak máme

~xW
kon = ~f(~α).

Vztah rychlosti pohybu v kartézských souřadnicích a úhlové rychlosti do-
staneme tak, že odvodíme časovou změnu veličin předešlé rovnice – jinými slovy
předešlou rovnici zderivujeme podle času. Dostaneme tak

~u = J(~α)~ω.
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Katedra softwarového inženýrství
Studium vedle společných, teoreticky orientovaných předmětů obsahuje i
základy ekonomie, marketingu, manažerství a práva. Důraz je kladen na
„počítačové“ disciplíny; od základů programování a algoritmizace přes
programovací jazyky Deplhi, C++, SQL až po moderní jazyky JAVA
nebo XML. Absolvent je předurčen pracovat nejen jako řadový progra-
mátor, ale spíše jako vedoucí projektů. Základy práva mu pak umožní
orientovat se z pohledu podnikatele.

Hlavní mezinárodní spolupráce je softwarové zabezpečení fyzikálního
experimentu COMPASS v CERNu. Členové týmu se starají o bezproblé-
mový chod jednoho z největších databázových systémů, který musí být
schopen v reálném čase zpracovávat data o velikosti 5 GB/s. Dalším z cílu
katedry je diagnostika Alzheimerovy choroby v ranějších stádiích, která
umožní včasné podání medikamentů, a tedy i zmírnění projevů nemoci
a snížení rychlosti degenerace lidského mozku. Kromě toho se katedra
soustředí na počítačovou 3D analýzu obrazu mozku.

V původní rovnici jsme měli nalevo polohu koncového nástroje, nyní máme nalevo
jak rychle se tato poloha mění s časem – rychlost koncového nástroje. Napravo
jsme pak měli funkci ~f v závislosti na úhlu ~α nyní zde máme tak zvanou Jacobiho
matici této funkce J , která rovněž závisí na ~α a udává, jejíž prvky udávají, jak
rychle se funkce ~f mění, měníme-li různé složky α – jsou to parciální derivace ~f
podle těchto složek:

J(~α)ij = ∂fi
∂αj

,

kde fi jsou složky vektorové funkce ~f a αj složky vektoru ~α.5 Dále se napravo
rovněž vyskytuje rychlost, s jakou se mění úhel ~α s časem – úhlová rychlost ~ω.
Nyní můžeme požadovanou úhlovou rychlost vyjádřit:

~ω = J−1(~α)Kp~e
W
kon,

kde J−1 značí inverzní matici k Jacobiho matici J .

Úkol a (3 b.): Napiš krátkou funkci s hlavičkou function alfa = pohni rame
nem(alfa, rychlost), která vizuálně simuluje pohyb ramene a vrací nový vek-
tor úhlů. Předpokládej, že klouby jsou na sobě nezávislé a jejich úhel se počítá
jako: αt+1(i) = αt(i) + dt · ~ω(i), kde αt(i) je úhel i-tého kloubu v čase t, ~ω(i)
je úhlová rychlost i-tého kloubu a dt je časový krok, který zvol třeba dt = 0,1.

5 Pokud ještě neumíš derivace funkcí sám spočítat, můžeš k jejich výpočtu využít symbo-
lického balíku Octave, nebo využít www.wolframalpha.com, kde např. pro zderivování sin x sin y
podle proměnné x stačí zadat d/dx(sin(x)sin(y)).

www.wolframalpha.com


SVAT I/4 8

Využij funkce z minulé kapitoly pro zobrazení ramene (ve vzorovém řešení je
nazvána zobraz rameno).

Úkol b (3 b.): Napiš skript, který otestuje předchozí funkci. Jednoduše začni

s úhly ~α =

 90
30
30

 · π180 a rychlostí

 5
3
1

 · π180 a nech probíhat simulaci v cyklu,

dokud jsou všechny úhly v intervalu od −π do π.

Úkol c (3 b.): Naprogramuj proporcionální ovladač, který ti umožní posunout
koncový nástroj robota na určené místo (v souřadnicích světa). Rameno za-

čne s úhly ~α =

 0
30
30

 · π

180 a koncový nástroj skončí na souřadnicích ~x
W
kon = 1,5

1,5
1

. Využij k tomu funkci Jinv, která vrátí inverzní Jacobiho matici pro za-

daný ~α, tedy J−1(~α). (Například s hlavičkou function [alfa new, rychlosti,
vzdalenost] = ziskej nove alfa a rychlosti(alfa, x cil, K p, dt)).

Úkol d (3 b.): Vykresli grafy úhlů ramen a jejich rychlostí jako funkce času.
Vykresli graf vzdálenosti koncového nástroje od cílového bodu v závislosti na čase.
Ujisti se, že zobrazené hodnoty dávají dobrý smysl. (Například skript dosahni
cile, který bude provádět volání předchozí funkce v cyklu, zobrazovat animaci
ramene a na závěr vykreslí požadované grafy.)

David

4.T Prezentace vlastních prací – počítačová sazba
v LATEXu
První ročník turoriálu zakončíme dílem pojednávajícím o LATEXu, tedy o pro-
gramu pro tvorbu vysoce kvalitních textových dokumentů a prezentací. Mezi
jeho výhody oproti MS Word (se kterým jsme se seznámili v druhém díle letoš-
ního tutoriálu) patří především sazba textu ve vyšší kvalitě, snadnější tvoření
úhlednějších matematických vzorců, automatické číslování objektů a možnost se
na ně odkazovat. Další výhodou je to, že LATEX pomáhá uživateli přehledně struk-
turovat dokument. Naopak jeho nevýhodou je obtížná sazba plovoucích objektů,
jako jsou obrázky a tabulky. Začátky práce s LATEXem mohou být těžké, jeho
používání je velmi podobné např. tvorbě webových stránek pomocí HTML. Pro
vytvoření dokumentu tak musíme nejdříve napsat zdrojový kód, který nám LATEX
přeloží do požadovaného formátu, jejž si můžeme zobrazit.

Vlastní text i data k provedení úkolu naleznete na našich webových strán-
kách.
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Úkol a (6 b.): Vaším úkolem je vysázet pdf, které bude co možná nejvíc podobné
vzorovému. Text psaný kurzívou nesázejte. Uveďte své jméno pomocí příkazu
\author{}, název dokumentu zadejte příkazem \title{} a vysázejte jej příka-
zem \maketitle.

Vojta


