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A kutatások előzménye
A fúziós energiatermelés jelenleg legígéretesebbnek tűnő megvalósítási

módja a tokamak-koncepció. Az ilyen típusú berendezésekben a 150 millió oC-ra
felfűtött hidrogén üzemanyag mágneses tér segítségével van összetartva, amikoris
atomok már nem léteznek, a szabad elektronok és atommagok “folyadékát” az
általuk keltett elektromágneses erők csatolják egymáshoz. Ráadásul a tokamak
tekercsei által generált külső mágneses tér is kölcsönhat ezen keverékkel. Az így
létrehozott kisülés tulajdonságait a plazmában lejátszódó részecske- és
hőtranszport határozza meg, így azt is, hogy milyen távol vagyunk azon
paramétertartománytól, amelyben a fúziós rekaciók gyakorisága már nagy. Habár
a különböző fizikai mennyiségek térbeli eloszlásának állandóságát lehet biztosítani
makroszkópikus időskálán, a létrehozott egyensúlyok dinamikusak, és
mikromásodperc-millimásodperc időskálán lejátszódó folyamatok következményei.
Ráadásul a fizikai paraméterekben bizonyos stabilitási határok átlépése olyan
tranziens transzporteseményeket válthat ki, amelyek hatására a kisülés részben
vagy egészében összeomlik, esetlegesen a berendezést is károsítva.

A jelentős transzportot okozó tranziens jelenségeket globális oldalról
közelítve a legintenzívebb folyamat a plazma diszruptív összeomlása. Ez a mai
berendezésekben meglehetősen gyakori, mivel a stabilitási határok csak részben
ismertek és a plazma szabályozásába is gyakran csúszik hiba a nemipari
rendszerekben. Azonban a csillapítatlan diszrupcióknak már a következő
generációs fúziós berendezésben, az ITER-ben is súlyos következményei lennének.
Károkat okozna a plazma hirtelen összeomlása során a falat érő hőterhelés, illetve
a felgyorsult elektronnyalábok falba csapódása a berendezés egy lokalizált
pontjában. A néhány teslás mágneses tér és a plazmából a falba folyó elektromos
áram kölcsönhatása révén pedig tűréshatáron túli mechanikai feszültségek
ébrednének a szerkezeti elemekben. A diszrupciók a kiváltó okok és a folyamat
egészének megismerésével nagyrészt elkerülhetővé válnának a későbbiekben, ha
pedig valamilyen hiba folytán mégis indukálódnának, káros hatásukat csillapítani is
lehetne bizonyos beavatkozásokkal. Mivel a folyamat során az energiaveszteségek
nagyok, a plazma-fal kölcsönhatás pedig nagyon intenzívvé válik, a jelenséget
kiismerni például olyan gyors sugárzásdetektorokkal lehet, amelyek érzékenysége
illeszkedik a forró mágnesezett plazmák által lesugárzott teljesítmény spektrális
eloszlásához.



Ha a külső fűtési teljesítmény elér egy bizonyos szintet (amely függ a kisülés
paramétereitől), transzportgátak alakulhatnak ki a plazma szélén, fokozva a
részecske- és energiaösszetartást, illetve lépcsőket alakítva ki a sűrűség- és
hőmérsékleteloszlásokban az összetartott tartomány peremén (High confinement
mode - H-mód). Azokat a gyors transzporteseményeket, amelyek a plazmaszéli
lépcsőket összeomlasztják, ELM-eknek (Edge Localized Mode - plazmaszéli módus)
nevezzük. A jelenség kváziperiodikusan ismétlődik, plazma- és üzemeltetési
paraméterektől függően Hertz - kiloHertz gyakorisággal. Habár az ELM-ek fontos
szerepet játszanak a plazma belsejének tisztántartásában, rövid idő alatt jelentős
méretű energiacsomagokat juttatnak ki az összetartott tartományból az azt
körülölelő szélplazmába. Ezen réteg pedig a fal egy kis felületének vezeti az
energiacsomag jelentős részét. A jelenlegi technológiákkal az így okozott
hőterhelés nagyobb lenne egy jövőbeni energiatermelő reaktorban, mint amennyit
a kölcsönható szilárd anyagok el tudnának viselni (10 MW/m2). Az újonnan
fejlesztett divertorkonfigurációk célja a falat érő hőfluxus csökkentése a
kölcsönhatási felület, illetve a sugárzási disszipáció növelésével. Az ELM-ek
sugárzási profiljának mérése ilyen esetekben segít a konfigurációk
optimalizálásában.

Az ELM-eknél is kisebb térskálájú transzporteseményeket szemlélve a
turbulens örvényekhez kerülnek látómezőnkbe. Ezen struktúrák mágneses térre
merőleges térbeli méretei általában több nagyságrenddel kisebbek, mint a
berendezés maga. Az összetartott tartomány jelentős részében őket teszik
felelőssé az anyagáramlásokért, különösen a fal irányában. Ezen örvények
azonban össze tudnak kapcsolódni, a berendezés szempontjából globális méretű
struktúrákat létrehozva. Egy ilyen képződmény, a zonális áramlás, a plazma folyási
sebességét modulálja, egy adott fluxusfelületen állandó mértékben. Azonban a
felületekre merőlegesen tulajdonságai gyorsan változnak, amely viselkedés, azaz a
radiáls sebességnyírás, a kisméretű örvényeket szétvágja, így befolyásolva a
transzportot. A zonális áramlás sebességprofiljának mérése ezért kulcszerepet
játszik kísérleti vizsgálatában.

Célkitűzések

Doktori disszertációmban célul tűztem ki több olyan tranziens jelenség
kísérleti vizsgálatát, amely jelentős szerepet tölt be a forró mágnesezett plazmák



transzportjában. Ennek érdekében mérőrendszereket kellett továbbfejlesztenem,
numerikus és statisztikus módszereket kellett kidolgoznom, illetve alkalmaznom
kellett őket számos tokamak berendezésen.

Amikor kutatásaimat megkezdtem, a Lausanne-i TCV tokamakon
rendelkezésre állt egy bolométer jellegű, félvezető detektorokból felépített
sugárzásmérő rendszer. Ez habár korábban néhány kísérletben hasznos
információkat nyújtott a plazma viselkedésével kapcsolatban, az általa mért
sugárzási profilok minősége elmaradt a várttól. A gyenge minőségű eloszlások
problémája akkor vált kritikussá, amikor a “snowflake” divertorkonfigurációt a
világon elsőként megvalósították a TCVben, és értékeléséhez szükség lett volna a
diagnosztikára. Ugyanis csak ez a rendszer tűnt alkalmasnak az ELM-ek
összsugárzási dinamikájának megfigyelésére. Ezért, elsőként méréstechnikai
szempontból, célul tűztem ki, hogy

• Megvizsgáljam a detektorrendszert, és megállapítsam, milyen problémák
miatt nem képes az elvárt minőségű eredményeket nyújtani.

• Javaslatot tegyek, és menedzseljem a kamerák továbbfejlesztését illetve
elvégezzem térbeli kalibrációjukat.

• Értékeljem a felújított rendszerrel mért adatokat. Ennek érdekében a
diagnosztika által szolgáltatott információkat kívántam összevetni más
mérőrendszerek, például a fólia bolométerek által rögzítettekkel. Ehhez az
utóbbi rendszert is üzemképessé kellett tennem.

A diagnosztikai fejlesztés befejezése után ki kívántam aknázni az új rendszer
képességeit és tanulmányozni két fent említett tranziens jelenséget, azaz célul
tűztem ki, hogy:

• Összehasonlítsam az ELM-ek sugárzási dinamikáját hagyományos és
“ snowflake ” -divertált plazmák esetében. Főként a következő kérdésekre
kerestem a választ: aktiválódik-e a harmadik és negyedik (azaz másodlagos)
“strike ” -pont, csökken-e a sugárzási intenzitás az első és a második (azaz
elsődleges) “strike” pont közelében, illetve növekszik-e a sugárzási térfogat,
ahogy egyre közelebb kerülünk az ideális “snowflake”-hez.

• Kiaknázzam a rendszer képességeit a plazma és a fal kölcsönhatásának
tanulmányozására olyan diszrupciók során, amelyek a túlságosan nagy



plazmasűrűség miatt következnek be.

Egy másik, a forró mágnesezett plazmák transzportjával kapcsolatos téma,
amelyet meg kívántam vizsgálni, a turbulens áramlásokhoz kapcsolódott. A zonális
áramlások sebességprofiljainak meghatározására egy gyakran alkalmazott
módszer az időkéséses méréstechnika. Ennek egy egyszerű megvalósítása a
következő: két, az áramlási irányban egymástól kis távolságra elhelyezett szonda
jeleit osztjuk fel rövid, egymást követő időszakaszokra, kiszámítjuk a párok
keresztkorrelációs függvényeit, majd meghatározzuk ezen függvények
maximumait. Létezik a módszernek egy módosított változata is, amely egyetlen
mért jelből is képes információt nyújtani a sebességmodulációról. Számos ilyen
jelet rögzítettek kollégáim sűrűségfluktuáció-mérő eszközökkel plazmakisülések
során. Azonban a belőlük meghatározott sebesség megfelelő interpretációjához a
számítási módszer inherens bizonytalanságának ismerete is szükséges. Ezért célul
tűztem ki, hogy

• Analitikusan levezessem ezen sebességbecslési eljárások szórását a
plazmaturbulencia egy szemléletes modellje alapján.

• Számításaim helyességét ellenőrizzem numerikus szimulációkkal és valós
körülmények között.

• A formula segítségével értelmezzem a jülichi TEXTOR tokamakon mért
jelekből számított sebességspektrumokat.

Vizsgálati módszerek

A plazmák sugárzási profiljának gyors nyomonkövetésére irányuló
kísérleteimet a lausanne-i TCV tokamakon végeztem. Kutatásaim kezdetén az
egyedileg gyártott AXUV tomografikus mérőrendszer már rendelkezésre állt, de
felújításra, továbbfejlesztésre szorult. A rendszerben alkalmazott széles
spektrumban érzékeny félvezető Absolute Extreme UltraViolet típusú detektorokat
az International Radiation Detectors, Inc-től vásároltuk. Ezen eszközök
belépőablaka mindössze 8 nm vastag, és felületi holtrétegük sincs, ezáltal
érzékenyek a 10 eV körüli spektrális tartományban is. A fólia bolométer rendszer,
amelyet referenciaként alkalmaztam az AXUV rendszer minősítéséhez, szintén
egyedi tervezésű volt, és szintén rendelkezésre állt méréseim megkezdésekor,
habár nem volt üzemképes. Az abban alkalmazott lassú detektorokat használják



manapság a lesugárzott teljesítmény mérésére szinte az összes létező tokamakon.
A rendszerek által rögzített adatok kiértékeléséhez implementáltam egy
tomografikus algoritmust L. C. Ingesson publikációi alapján.

A gyors sebességmérési technikák tanulmányozásának módszerét Dr. Bencze
Attila publikációjából és útmutatása alapján tanultam meg, aki korábban levezetett
egy formulát az úgynevezett ACFW technika szórására. Az adatok, amelyeket
dolgozatom második felében használtam, a TEXTOR tokamakon végzett
nyalábemissziós spektroszkópiai mérésekből származtak. Ezt a rendszert kollégáim
tervezték és üzemeltették.

Új tudományos eredmények
A doktori disszertációm készítése során elért tudományos eredményeimet a

következő tézispontokban foglalom össze:

1. Továbbfejlesztettem a TCV tokamakon lévő bolométer-jellegű AXUV
kamerákat. Ezzel kapcsolatos eredményeim a következők [[1]]:

a. A TCV tokamakra implementáltam és optimalizáltam egy létező
tomografikus eljárást, amely ezáltal megfelelő eredményeket szolgáltatott
a számítási tartomány peremén is. Így a program alkalmassá vált arra,
hogy a plazma sugárzásának térbeli eloszlását meghatározza a falhoz
csatolt és onnan lecsatolt plazmaállapotok esetében is.

b. Az eredeti AXUV rendszer legfőbb problémájaként a szenzorok
érzékenységcsökkenését azonosítottam, amelynek mértéke különböző
volt a különböző csatornákon. Ennek kiküszöbölésére továbbfejlesztettül a
kamerákat, így például mozgatható védőblendéket telepítettünk a
detektorok elé, illetve a kettős detektorstruktúra átalakításával lehetővé
tettük a sugárkárosodás szintjének mérését is. Kidolgoztam egy térbeli
kalibrációs eljárást, amellyel kimértem a látóirányok pontos helyzetét és
az etendue-ket.

c. Megállapítottam, hogy a mért UV-sugárzás jelentős és nem egyenletes
mértékben károsítja a detektorokat. Ezen súlyos probléma ellenére a
rendszer valós adatokat szolgáltatott a plazma sugárzásának térbeli



eloszlásáról mind lassú, mind gyors időskálán lejátszódó folyamatok
esetében.

2. Megmutattam, hogy a TCV tokamakon sűrűséglimit közelében nemcsak ott
jelentős a sugárzás, ahol a plazma hozzáér a limiterhez, hanem a mágneses
tengelyen is. Ha viszont a nagysűrűségű plazma mágneses tere úgynevezett
„snowflake”-divertor kialakítású, akkor a visszaállított sugárzáseloszlás csak
egy csúcsot tartalmaz, a mágneses null-pont környékén, de kissé eltolódva a
belső fal felé [[1]],[[2]],[[3]].

3. Az AXUV által mért adatokból kimutattam, hogy a sűrűséglimit túllépése
miatt létrejövő diszruptív események során a plazma belsejében megjelenő
módusok befolyásolják a plazmának a fallal való kölcsönhatását [[1]].

4. Tanulmányoztam, hogy a „snowflake”-divertor konfiguráció kialakítása
hogyan módosítja magas összetartási állapotú plazmák sugárzáseloszlását.
Kimutattam, hogy az ELM-ek között, azaz stacioner állapotban, az ideális
„snowflake” konfigurációt megközelítve a sugárzási csúcs elmozdul a faltól a
null-pont irányába, térfogata megnő, de amplitúdója nem változik. A kamra
alján lévő másodlagos „strike”-pont sugárzása ezen időintervallumokban
csak mérsékelten, ELM-ek alatt viszont jelentősen megnövekszik. Utóbbi
esetben az elsőrendű „strike”-pont amplitúdóját a „snowflake”-konfiguráció
kialakítása ötödére csökkenti. Összességében tehát kijelenthető, hogy ELM-
ek alatt a „snowflake”-konfiguráció térben elosztja a sugárzást [[4]].

5. Analitikusan meghatároztam a keresztkorrelációs időkésés-méréstechnika
szórásnégyzetét turbulens jelek egy plauzzibilis modellje alapján.
Számolásaim eredményeit numerikus szimulációkkal, általános analitikus
megfontolásokkal és a CASTOR tokamakon végzett mérésekkel
támasztottam alá [[5]],[[6]].

6. A TEXTOR tokamakon nyalábemissziós spektroszkópiával mért jelek alapján
megmutattam, hogy az ACF-min sebességbecslési technika spektrális
analízise során tapasztalt szélessévú jelenség nem valódi
sebességmoduláció, hanem a becslési technika velejárója. Ezen
demonstrációhoz az időkésés-méréstechmikára levezetett szórásnégyzetre
vonatkozó összefüggést igazítottam az ACF-min technikához [[6]].
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