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1.  Bevezetés 
 

A XXI. század elején széles nemzetközi együttműködés keretében megkezdték az ITER-
nek (International Thermonuclear Experimental Reactor, latinul „az út”) [1] [2] keresztelt 
eddigi legnagyobb fúziós berendezés építését a franciaországi Cadarache-ban, amelynek célja 
a magfúziós energiatermelés megvalósíthatóságának demonstrálása. A berendezés – mint 
ahogy azt a neve is mutatja – egy kísérleti reaktor, amelyben a 2018-as tervezett indulást 
követően egy fúziós erőműben lejátszódó fizikai folyamatokat és az alkalmazható ipari 
megoldásokat vizsgálják és tesztelik. Erre a köztes lépcsőfokra azért van szükség, mert a 
kutatások során olyan sokrétű és súlyos kérdések léptek fel, amelyek megingatták a fúziós 
energiatermelés megvalósíthatóságába vetett hitet. Az egyik ilyen probléma a plazma 
energiaösszetartására vonatkozik, amely a kísérletekben nagymértékben alulmúlta az elméleti 
számításokban kapottakat, így nem lehetett elérni a fúziós reakciókhoz optimális 100 millió 
°C-os (10 keV) plazmahőmérsékletet. 

A probléma megoldódni látszott az ún. H-mód felfedezésével: F. Wagner és munkatársai 
1982-ben az ASDEX tokamakon [3] végzett kísérleteik folyamán a plazma energia-
összetartásának ugrásszerű növekedését figyelték meg, amelyet a fűtési teljesítmény 
változtatásával értek el [4]. A plazma magasabb energiaösszetartású állapotát H-módnak 
(High confinement mode, H-mode), a korábban ismert állapotot pedig L-módnak (Low 
confinement mode) nevezték el, magát a jelenséget pedig L-H átmenetnek (Low to High 
confinement mode transition). A jelenség kiváltó oka a plazma szélén kialakuló ún. 
transzportgát (Edge transport barrier, ETB) [5] [6], amelyben a részecske- és 
hőveszteségekhez nagymértékben hozzájáruló turbulens örvényeket nyírt áramlások szakítják 
szét. A transzportgát kialakulásának következménye, hogy benne a hőmérséklet és sűrűség 
meredeken változhat, így sokkal magasabb központi hőmérséklet érhető el. Ezáltal az L-
módra jellemző, Gauss-harang alakú sűrűség- és hőmérsékletprofil H-módban egy „dobogó” 
tetejére kerül, azaz a plazma szélén a mennyiségek meredeken emelkednek, a plazma 
belsejében pedig a már ismert harangszerű alakot veszik fel. Az említett „dobogót” 
pedesztálnak nevezzük; szélessége és magassága az adott plazmára jellemző fontos 
tulajdonság [5] [6]. 

A nagy gradiensek azonban mindig hajtanak instabilitásokat. Ezek közül az egyik 
legveszélyesebb típus az ún. ELM (Edge Localised Mode) [7]. Az ELM a plazma szélén 
periodikusan fellépő magneto-hidrodinamikai (MHD) instabilitás (a jelenlegi modellek szerint 
ún. peeling-ballooning csatolt módus [8] [9] [10]), amelyet eddig csak H-módban figyeltek 
meg, ezért a plazmaszéli nagy gradienseket tartják hajtóerejüknek. Az ELM alatt jelentős 
mennyiségű részecske és energia lökődik ki a plazma széléről, és a vákuumkamra első falnak 
nevezett részeibe, de leginkább a divertorba1 csapódik be. Az ELM-ek lefolyása 
ezredmásodperces időskálán zajlik, azért a divertor igen nagy felületi hőterhelésnek van 
kitéve az ELM alatt. Csupán az ELM-ekkel a plazma egy energiaösszetartási időn belül a 
benne tárolt energia akár kb. 20%-át is elveszítheti [11]. A kilökődött energia mennyisége 
(többek között) a berendezés lineáris méretének köbével (térfogatával) arányos, ezzel 
szemben az első fal területe csak a lineáris méret négyzetével nő, ezért az ELM-ek által 
okozott felületi hőterhelés a berendezés méretével arányosan nő. Előzetes becslések szerint ez 
a hőterhelés már az ITER esetében is meghaladhatja a kritikus 10 MW/m2 értéket, ami néhány 
plazmakisülés alatt képes használhatatlanná tenni a divertort [12]. Az ELM-ek azonban 

                                                 
1 Divertor: a mágneses összetartású fúziós berendezésekben elhelyezhető alkatrész, amelyre a plazmából 
kiáramló részecskéket irányítják. Használatával elérhető, hogy az összetartott plazma kizárólag egy jól 
kontrollált kis felületen érintkezik szilárd anyaggal (a vákuumkamrával). A divertor legfontosabb feladata, hogy 
eltávolítsa a szennyezőket és a hőt a plazmából. 
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elengedhetetlennek bizonyultak a H-módú plazma hosszú idejű fenntartásához, ugyanis a 
transzportgát kialakulása miatt a plazma nem hozható stacionárius állapotba, benne a 
részecskeszám időben folyamatosan emelkedik. A legnagyobb problémát a szennyező 
részecskék2 felhalmozódása jelenti, amelyek már kis koncentrációban is számottevően 
megnövelik a plazma hőveszteségét elektromágneses sugárzás formájában. A periodikusan 
ismétlődő ELM-ek megtisztítják a plazmát a szennyezőktől, ezért felhasználhatók a plazma 
szennyező-koncentrációjának szabályozására [13]. Ezért hosszú távú üzemeltetéshez nem 
választhatunk ELM-mentes plazmaállapotot, ugyanakkor a biztonság szempontjából 
elengedhetetlen, hogy az ELM-ek által okozott hőterhelés mértékét elfogadható szintre 
mérsékeljük. 

 
 

1.1. Pelletbelövés fúziós plazmákba 
 

Nagy általánosságban pelletnek nevezzük az apró szilárdtest darabkákat. Manapság 
leginkább az energetika területén hallható ez a kifejezés a fapellettel fűtött kazánok kapcsán. 
A magfúziós kutatások során fúziós üzemanyagból (valamilyen hidrogénizotóp) vagy egyéb, 
szennyezőanyagból (pl. alumínium, szén v. szénhidrogén) készült pelleteket használnak. A 
pelletbelövések célja igen változatos. Szennyezőanyag-pelleteket használnak például 
diagnosztikai célokra [14], a plazma diszrupciója3 során keletkező óriási terhelések 
csökkentésére [15], vagy akár magának a pellet-plazma kölcsönhatásnak a vizsgálatára [16] 
[17]. 

Az üzemanyag-pelleteket értelemszerűen a fúziós plazma anyagának utánpótlására 
fejlesztették ki. Előállításuk – a szennyezőanyag-pelletekkel ellentétben – igen bonyolult 
folyamat: a szobahőmérsékletű hidrogén (deutérium, trícium) gázból kb. 5 K hőmérsékletű, 
néhány mm3-es „jégdarabokat” kell készíteni, és ezeket sérülésmentesen 100-1000 m/s (vagy 
akár 10 km/s!) sebességre gyorsítani, majd valamilyen úton (szintén sérülésmentesen) a 
plazmába juttatni. Az üzemanyag-pelleteket előállító berendezések ennek megfelelően 
bonyolult finommechanikát és kriogén technológiát használó gépek. Az üzemanyag-utánpótló 
pelleteket előállító belövőkről és az azokkal végzett kísérletekről kiváló összefoglalást nyújt 
Milora áttekintő cikke [18]. A jelenlegi pelletbelövők által előállítható legkisebb pellet 1 mm3 
körüli, ami nagyságrendileg 1020 db üzemanyag-atomot (deutérium) tartalmaz. Ez az 1 mm3-
es technikai korlát a kísérletek szempontjából azt jelenti, hogy a pellet részecsketartalma 
összemérhető a plazmában található részecskék számával, még a jelenlegi legnagyobb 
berendezések esetében is. 

Az üzemanyag-pelleteket elsődleges funkciójukon túl instabilitások, főként ELM-ek 
keltésére is lehet használni [19] [20] [21]. Jelen értekezés egyik fő témaköre az ELM-keltés 
folyamatának vizsgálata. Az üzemanyag-utánpótló pelletek azonban negatívan befolyásolják a 
plazma válaszának vizsgálhatóságát, hiszen nagy méretük miatt jelentős perturbációt okoznak. 
Ezért mára már elkülönült egymástól az üzemanyag-utánpótló („fuelling”) és az ELM-keltő 
(„ELM triggering”, „ELM pacing”) pellet fogalma, bár csupán méretükben és sebességükben 
különböznek egymástól, anyaguk és gyártási módjuk (egyelőre) azonos. Annak érdekében, 
                                                 
2 A jelenlegi fúziós kísérletekben az üzemanyag  valamilyen hidrogénizotóp (ill. ezek keveréke), ezért minden 1-
nél magasabb rendszámú elem szennyezőnek számít. 
3 A diszrupció a mágnesesen összetartott plazma összeomlása. Tokamakokban a plazmát a külső tekercsek és a 
plazmaáram által indukált mágneses terek közösen tartják össze, így a plazma állapota kihat az összetartásra. Ha 
az összetartás valamilyen okból (pl. instabilitás, túlzott sugárzás) megszűnik, a plazma összeomlik, és energiája a 
berendezés falára jut. Az energia azonban nem egyenletesen oszlik el a falon, így lokálisan nagy károk 
keletkezhetnek a berendezésben. A diszrupció során nagy energiára gyorsuló, ún. elfutó elektronok a 
tokamakban nyalábbá állnak össze, és szintén nagy kárt okozhatnak a becsapódásuk helyszínén. 
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hogy az ELM-keltő pelletek minél kevesebb anyagot juttassanak a plazmába, méretük kisebb 
és sebességük alacsonyabb – így behatolási mélységük lényegesen kisebb lesz (ld. alább az 
ablációs modelleket és a (2) egyenletet), és az általuk szállított anyag többnyire a 
szélplazmában rakódik le. A méretcsökkentés azonban nagy kihívás, mert a fagyasztott 
deutériumból – a gyártási folyamat bonyolultsága (ld. pl. 2.4.2) és a deutériumjég szivacsos 
szerkezete miatt – igen nehéz mm alatti darabkákat előállítani és nagy biztonsággal a kívánt 
sebességre gyorsítani. A németországi IPP Garching kutatóintézetben fejlesztés alatt áll egy 
kifejezetten ELM-keltésre szánt pelletbelövő [22]; a jelenlegi cél 1 mm átmérőjű és 1 mm 
hosszú pellet készítése és gyorsítása kb. 200 m/s sebességre. 

Az abszolút nulla fokhoz közeli hőmérsékletű pellet kölcsönhatása a magas hőmérsékletű 
fúziós plazmával széles körben vizsgált folyamat, amelynek összetettségét már a 3-4 
nagyságrendet átfogó hőmérséklettartomány (1 eV – 10 keV) is jól jellemez. A kísérletekben 
megfigyelt folyamatokra több modell és szimuláció készült. A pellet plazmában történő 
„párolgását” ablációnak nevezzük, amelynek lényege, hogy a pellet felületéről a 
plazmarészecskék által elpárologtatott anyag részben vagy teljesen leárnyékolja a pelletet a 
bejövő hőfluxus elől, azaz a pellet „kiégése” a plazmában bonyolult atomfizikai és magneto-
hidrodinamikai folyamat. A folyamat sebessége, az ablációs ráta (időegység alatt lepárolgott 
részecskék száma), döntően meghatározza a pellet behatolási mélységét, ezért a folyamat 
helyes leírása kulcsfontosságú. 

 

1.1.1. Abláció: az NGS modell 
 
A Neutral Gas Shielding (NGS) modell [29] a legrégebbi és legalapvetőbb ablációs 

modell. Főbb feltevései a következők: 
 

• a plazma részecskéi közül csak az elektronok szállítanak hőt a pellet felszínére, 
mivel sokkal kisebb tömegűek, tehát azonos hőmérsékleten sokkal gyorsabban 
mozognak, mint az ionok; 

• az ablációt okozó elektronok azonos, jól meghatározott energiával rendelkeznek 
(monoenergiásak); 

• az energia a pelletfelhő keresztmetszete (kör) által éppen érintett mágneses 
erővonalak alkotta „csőben” érkezik csak a felhőre ill. a pelletre, mivel az elektronok 
Larmor-sugara μm körüli; 

• a pellet felületéről lepárolgó részecskék semlegesek, tehát a mágneses tér nem hat 
rájuk; 

• a modell 1-dimenziós, azaz gömbszimmetrikus; 
• a pellet körül kialakuló gömbszimmetrikus semleges felhő a bejövő energiát szinte 

100%-ban elnyeli (a deutériumjég felszínén a molekulák kötési energiája szinte nulla 
(0,01 eV/molekula [29]), azaz ha a felhő nem nyelné el az energiát, a pellet azonnal 
elpárologna) – ez természetesen a valóságban azt jelenti, hogy a pelletet a bejövő 
hőfluxus egy kis része eléri, és fenntartja az ablációt. A folyamat önszabályozó, mert 
nagyobb hőfluxus esetén az abláció is megnő, sűrűbb lesz a pellet körüli felhő, ami 
jobban árnyékol, azaz negatív visszacsatolás lép fel. Az abláció tulajdonképpen a 
Leidenfrost-effektus4 egy speciális változatának is tekinthető. 
 

                                                 
4 J. G. Leidenfrost kimutatta, hogy bizonyos hőmérséklet fölött a forró felületre cseppentett vízcseppek 
élettartama ugrásszerűen megnő. A jelenséget azzal magyarázta, hogy a forró felület és a vízcsepp között egy 
gőzpárna képződik („filmforrás”), ami a vízcseppet lebegteti, ezáltal leromlik a felület és a vízcsepp közötti 
hőtranszport. 
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A semleges felhőben két meghatározó folyamat játszódik le: a bejövő energia elnyelése révén 
a felhő felmelegszik (főként a pellet közelében jellemző), valamint a felmelegedett felhő 
(radiális irányban) tágul (főként a pellettől távol jellemző). A modell jellegzetessége, hogy az 
említett két folyamat hatására a lepárolgott anyag áramlása a pellettől egy bizonyos távolságra 
szuperszonikussá válik. A modellből hatványfüggvény alakú ablációs ráta vezethető le [29]: 
 
  (1) 16 1/3 1.64 4/3 1/31.12 10 e e p iN n T r −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ M
 
ahol ne a plazma elektronsűrűsége [1/cm3], Te a plazma elektronhőmérséklete [eV], rp a pellet 
sugara [cm] és Mi a pelletet alkotó atomok tömege [atomi egys.], így az ablációs ráta 
dimenziója [1/s]. Fontos megjegyezni, hogy a modell stacionárius, azaz állandó pellet- és 
plazmaparaméterek esetén érvényes. 

A modell felhasználható a pelletek behatolási mélységének becslésére is, amennyiben 
ismerjük a belövés tárgyául szolgáló plazma mágneses geometriáját, hőmérséklet- és 
sűrűségprofilját, valamint a pelletbelövés paramétereit. Az ablációs ráta skálatörvényéből (1) 
lineáris profilokat feltételezve, a plazma középsíkjában vízszintesen, a tórusz külső oldala 
felől belőtt pelletekre analitikusan is megoldható problémát kapunk, amiből a behatolási 
mélység szintén skálatörvény alakjában adódik [39]: 
 

 0.11 0,56 0.19 0.33
e e p pC n T m v

a
− −λ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2) 

 
ahol λ a behatolási mélység [cm], a a plazma kissugara [cm], mp a pellet tömege [1020 darab 
atom] és vp a pellet sebessége [m/s]. Látható, hogy a behatolást leginkább a plazma 
hőmérséklete és a pellet sebessége befolyásolja. 
 

1.1.2. További ablációs modellek 
 

Az NGS modell sok egyszerűsítést és hiányosságot tartalmaz, amelyeket Kuteev [30], 
majd később Rozhansky [31] is remekül összesít. A teljesség igénye nélkül megemlítünk itt 
néhányat a fontos hiányosságok közül. A modell figyelmen kívül hagyja az ablációt okozó 
elektronok Maxwell-féle sebességeloszlását [32] [33] [34] [35] [36] [37], a pelletfelhő 
ionizálódását [34], a folyamat 2-dimenziós voltát [32] [38] és a fellépő drifthatásokat [40]. 
Ennek ellenére az NGS mégis a jelenlegi kísérleti eredményekkel az egyik legjobban egyező 
modell [31] [39], melynek oka az lehet, hogy a fent említett hiányosságok hatásai a jelenlegi 
kísérleti elrendezésekben külön-külön is elhanyagolhatók (vagy kompenzálják egymást [30]). 
Az egyezés alatt itt a behatolási mélységre kapott skálatörvények hasonlóságát kell érteni, 
azaz egy több tokamak pelletbelövéseit összesítő adatbázisból számolt behatolási mélység 
skálatörvény kitevői nagyon hasonlóak az NGS modell alapján számolható skálatörvény 
kitevőihez (lineáris hőmérséklet- és sűrűségprofilt feltételezve, a fluxusfelületekre merőleges 
LFS belövési irányra) [39]. 

A Neutral Gas and Plasma Shielding (NGPS) modell [34] figyelembe veszi az ablációt 
okozó elektronok Maxwell-eloszlását és a pelletfelhőt alkotó részecskék ionizálódását is. Az 
ionokat a mágneses tér összetartja, ezért az ionizálódott felhő (a továbbiakban plazmafelhő) 
már nem gömbszimmetrikusan, hanem főként a mágneses erővonalak mentén tágul; így 
alakul ki a kísérletekben is megfigyelhető szivar alakú pelletfelhő (1. ábra). A pellet 
árnyékolásában a plazmafelhő részecskéi is részt vesznek, ami az ablációs rátát csökkenti, 
ellenben az elektronok Maxwell-eloszlásának figyelembe vétele magasabb ablációs rátát 
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eredményez. E két ellentétes hatás mértéke azonban majdnem teljesen azonos, ezért az NGPS 
modellből az ablációs rátára igen hasonló skálatörvényt kapunk, mint az NGS modell esetén 
[31]. 

 

 
1. ábra: A pelletfelhő szerkezete 

 
Az NGPS modellt többen is továbbfejlesztették. MacAulay [33] 2-dimenziós szimulációt 

(Two Dimensional Gas Shielding, 2DGS) dolgozott ki az ablációs ráta meghatározására, 
amelyet (1)-hez hasonló skálatörvény alakban ad meg: 

 

 
( )

11/ 61/ 2
15 4/3 1/3* *

*18 2/39 10 1 0,08ln 1 0,09ln 250
6 10 ln (0,147 )

e
p e

e

Tn TN T
T

−⎡ ⎤⎛ ⎞⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟⋅⎝ ⎠⎣ ⎦

r n

M

 (3) 

 
ahol T* és n* a pelletfelhő „tipikus” hőmérséklete és sűrűsége (ld. [33]). 

Pégourié [40] figyelembe veszi az ablálódott anyag dinamikáját, plazmabeli mozgását, 
tárgyalja plazmafelhő polarizálódását és a pellettel együtt való mozgását is. A modell szerint a 
részben ionizált pelletfelhőre különböző driftek hatnak (ld. következő alfejezet), és ezért a 
felhő „leragadhat” egy mágneses erővonalon; a pellet pedig keresztülhalad rajta, azaz a 
plazmafelhő csak a keresztülhaladás ideje alatt árnyékolja a pelletet. Ez az effektus lehet az 
egyik lehetséges oka a pelletfelhő által kibocsátott fény kvázi-periodikus ingadozásának, az 
ún. striációknak [41] [42]. Erre a feltevésre épül Lengyel időfüggő ablációs modellje [43]. 
Pégourié ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a drift csak akkor képes megállítani a 
mozgó plazmafelhőt, ha annak vezetőképessége megfelelően nagy. Ellenkező esetben a 
plazmafelhőben kialakul egy elektromos tér (E) [44] [45], mely egy E×B irányú driftet 
eredményez – ez minden esetben a tokamak külső fele felé mutat, azaz a HFS-ről belőtt 
pelletek esetében a pellet haladásával megegyező irányba. Ez akár az ötszörösére is növelheti 
a pelletfelhő árnyékoló hatását. 

Kuteev [30] az ionok által okozott ablációt és a pelletfelhőben kialakuló potenciállépcső 
elektrosztatikus árnyékoló hatását is figyelembe veszi. Megbecsüli a pellet toroidális 
gyorsulását a plazmában, amelyet modelljében a plazmaáram által okozott aszimmetrikus 
abláció vált ki. Tárgyalja továbbá a nagyenergiájú elektronok (NBI és ICRH fűtéseknél) 
ablációt növelő hatását, és korrekcióit skálatörvény alakban foglalja össze: 

 
  (4) 14 0,453 1,72 1,443 0.2833,46 10 e e p iN n T r −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 
Garzotti [46] az elektrosztatikus árnyékoláson túl figyelembe veszi a mágneses 

árnyékolást is: a plazmafelhő diamágnessége következtében a mágneses erővonalak egy része 
torzul és elkerüli a felhőt, így az ezen erővonalak mentén érkező hő nem okoz ablációt. Ez a 
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modell a [40]-ben leírt modell továbbfejlesztése, pontosabban számolja a plazmafelhő 
potenciálját és a plazma nagyenergiájú részecskéinek (a Maxwell-féle sebességeloszlás 
nagyenergiájú részének) lassulását a felhőben, valamit megbecsüli az ablálódott anyag 
nagysugár-irányú driftelését is (ld. köv. alfejezet). Eredményeit bonyolult skálatörvény 
alakban összesíti, amelyben az (1)-ben használatos paramétereken túl a mágneses tér (B) és a 
tokamak nagysugár (R) is szerepel (β egy 5x5-ös, korrekciós paramétereket tartalmazó 
mátrix): 
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1, 2882

1,7153
0, 4022

 ;    = 0,0189
0,0940
0,5949

i ij j
j

P

p i
i

e

e

p

r P

T
n
BP
R
r

α + β∑
= ⋅

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= α −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

−⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠⎝ ⎠

∏

⎟
⎟

B

 (5) 

 
 

1.1.3. A pelletfelhő mozgása, driftek, anyaglerakódás 
 

Pelletbelövéses kísérletek során megfigyelték, hogy a pellet körül kialakult felhő, vagy 
legalábbis annak egy része, elmozdul a pellethez képest a plazmában [25] [26]. A felhő 
mozgását a plazmában több folyamat hatásának eredője határozza meg, amelyet Rozhansky 
kiválóan összegez [47]; az alábbiakban az ő munkája alapján mutatom be a pelletfelhőre ható 
erőket. 

Homogén mágneses teret feltételezve a pelletfelhő a pellettel együtt halad (vákuumban): a 
semleges felhőre semmilyen erő nem hat, ezért sebessége (egyenlő a pelletsebességgel) nem 
változik; a plazmafelhő töltött részecskéire viszont hat a Lorentz-erő ( ), 
ami a kétféle töltésre ellentétes irányú. Ennek következtében a töltések felgyűlnek a 
pelletfelhő szélein, azaz a felhő polarizálódik, és kialakul benne egy E

Lorentz pelletq= ×F v

Lorentz elektromos tér. 
Emiatt a felhő driftelni kezd az ELorentz × B irányba, ami minden esetben megegyezik a pellet 
repülési irányával – azaz a plazmafelhő is halad a pellettel együtt. 

A polarizációs elektromos tér (ELorentz) miatt a felhőben polarizációs áram folyik; 
amennyiben a pelletfelhő nem vákuumban, hanem plazmában mozog, a plazmában egy 
ellenkező irányú áram fog folyni. Ha a plazma vezetőképessége elég nagy ahhoz, hogy 
rövidre zárja a felhő  polarizációs terét, a tér megszűnik és a felhő töltött részecskéi 
lelassulnak, lemaradnak a pellethez képest; ha a plazma vezetőképessége nem elég nagy 
ehhez, a felhő mozog tovább (ld. [44] [45]). 

Amennyiben a mágneses tér nem homogén, pl. egy tokamak esetén, további driftek lépnek 
fel: a gradB drift és a görbületi drift azonos módon polarizálja a plazmafelhőt, ám az így 
kialakult elektromos tér (EgradB) iránya független a pellet sebességének irányától, és az EgradB 
× B drift mindig a nagysugár irányába (a tokamakból „kifelé”) gyorsítja a felhőt [48] [49], ld. 
2. ábra. A kísérleti megfigyelések szerint a pelletfelhő mozgására az LFS irányú drift a 
jellemző [26] [27] [50], annak ellenére, hogy a LFS felől vízszintesen belőtt pelletek esetében 
a két hatás ellentétes irányú. A folyamat érdekessége, hogy a driftelő felhőt vizuális 
megfigyelésekkel fedezték fel, a deutérium pelleteknél azonban csak az atomok bocsátanak ki 
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látható fényt – ez azt jelenti, hogy a driftelő ionok magukkal sodornak atomokat is, és/vagy a 
driftelő részben az ionok egy jelentős része (rövid időre) semlegesítődik. 
 

 
2. ábra: A gradB drift és a pelletfelhőre ható erő 

 
Az E × B drift hatása az üzemanyag-utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú, mert 

emiatt a pellet anyaga nem a pellet által bejárt fluxusfelületeken rakódik le, hanem ott, ahová 
a drift juttatja, azaz az ablációs profil (ablálódott anyagmennyiség a pelletpálya mentén) 
különbözik az anyaglerakódás-profiltól. Ezért a pelletbelövés által okozott hőmérséklet- és 
sűrűségprofil-változások becsléséhez nem elég a pellet ablációját modellezni, hanem az 
ablálódott anyag driftelését is ki kell számolni. Számolás nélkül is belátható azonban az 
üzemanyag-utánpótlás egyik legalapvetőbb tulajdonsága: az E × B drift mindig a tórusz külső 
oldala felé mutat, tehát a tokamak külső, alacsony mágneses terű oldaláról (Low Field Side, 
LFS) belőtt pelletekre az ablálódott anyag a plazmából kifelé driftel, míg a belső oldalról 
(High Field Side, HFS) belőtt pelletekre pedig befelé. Ezáltal a HFS-ről belőtt pelletekkel 
sokkal nagyobb hatásfokú üzemanyag-utánpótlást érhetünk el (ugyanakkor egy ilyen belövési 
irány technikailag nehezebben valósítható meg) [51]. Ez a felfedezés nagy terhet vett le a 
pelletbelövőket fejlesztők válláról, mert szimulációk alapján az ITER esetében 6-7 km/s 
sebességre lenne szükség ahhoz, hogy egy 5 mm sugarú pellet a plazma kissugár 25%-áig 
behatoljon [46] (a fluxusfelületekre merőleges, vízszintes, a LFS-ról induló belövési irányt 
feltételezve). A driftek figyelembe vételével azonban az ITER esetében szükséges 
pelletsebesség néhány km/s körülire becsülhető, amit a jelenlegi pelletbelövők is teljesíteni 
tudnak. A driftek számolására több modell is létezik, amelyek közül az újabbak már a drift 
megszűnését is figyelembe veszik [52]. Érdemes megjegyezni azonban, hogy az ITER 
aktuális tervei szerint a pelletbelövés sebessége – a repülési csövek vonalvezetése miatt – nem 
haladhatja meg a 300-500 m/s-ot. 

 

1.1.4. A pellet mozgása a plazmában 
 
A pelletet kis mérete és a körülötte lévő, erősen sugárzó (semleges) pelletfelhő miatt 

szinte lehetetlen megfigyelni a plazmában. A fent ismertetett ablációs modellek alapján 
azonban jó közelítéssel mondhatjuk, hogy a pellet a könnyen megfigyelhető, világító 
pelletfelhő közepében helyezkedik el. Ezzel a feltevéssel már a pellet mozgása is vizsgálható. 
Kísérletekben megfigyelték, hogy a pellet toroidális [53] [54] [38] és radiális [26] [27] 
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irányban is gyorsul (a belövési iránytól függetlenül a LFS felé), de a függőleges irány mentén 
számottevő gyorsulást nem észleltek [27]. 

A plazmabeli gyorsulás oka mindkét esetben valamilyen feltételezett ablációs 
aszimmetria, azaz a pellet egyik oldalán több részecske válik le, és ez a többlet – a 
momentum-megmaradásnak megfelelően – rakétaként hajtja a pelletet. Kuteev szerint a 
toroidális gyorsulást okozó ablációs aszimmetriát a tokamakok plazmaárama váltja ki, mert a 
plazmaáram módosítja az elektronok Maxwell-féle sebességeloszlását [30]. 

 

 
3. ábra: A pellet radiális gyorsulásának oka: a pelletfelhő driftelése miatti ablációs aszimmetria 

 
A radiális gyorsulás oka feltételezhetően szintén ablációs aszimmetria, amelyet a 

plazmafelhő ionizált részének driftelése okoz. A plazmafelhő „távoli” része nagyobb 
mértékben ionizált, ezért benne a töltésszétválás valamint az elektromos tér (ld. 1.1.3 
alfejezet) is nagyobb, és egy ponton túl a drift erő képes leszakítani a felhőt a mágneses 
erővonalról (ld. 3. ábra). Emiatt a pellet felületét aszimmetrikus hőfluxus éri, mert a pellet 
LFS felőli oldalán nagyobb a pelletfelhő vonalintegrált sűrűsége az adott mágneses erővonal 
mentén, mint a HFS felőli oldalon (az ábrán szaggatott vonallal jelölve). A nagyobb integrált 
sűrűség jobb árnyékolást, azaz alacsonyabb ablációs rátát eredményez. A folyamatot 
önkonzisztens módon számolja Senichenkov modellje [55], amely a Rozhansky-val közös 
ablációs modell [31] továbbfejlesztése. A modell eredményeiről bővebben az 4.2.4 
alfejezetben foglalkozunk, ahol összevetem saját fejlesztésű, heurisztikus modellem 
eredményeivel, valamint kísérletekkel is. 

 

1.1.5. A pellet(felhő) megfigyelése 
 
Az abláció miatt a pellet körül kialakuló semleges felhő részecskéit (többnyire atomok) a 

felhőben lévő elektronok ütközéses reakciókkal gerjesztik. A legerjesztődés során a legtöbb 
atom látható fényt (is) sugároz, ezért a pelletfelhő – a látható fény tartományában vizsgálva – 
igen fényes jelenség. Hidrogénizotóp pelletek esetében a vörös tartományba eső Balmer-alfa 
vonal (n = 3 → 2, λ = 656 nm, a továbbiakban H-alfa v. D-alfa) a legerősebb. A 
megfigyeléshez használt eszközök leggyakrabban különféle fotódiódák, fotóelektron-
sokszorozók (PMT-k) és hagyományos (a látható fény tartományában működő) kamerák. 

A fotódiódák általában az ún. ablációs monitorjelet szolgáltatják, ami nem más, mint a 
pelletfelhő által kibocsátott fény, térben integrálva. A fény gyűjtését és továbbítását általában 
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száloptikával valósítják meg, ami (leképezés nélkül) széles látószögben gyűjti a fényt. A 
dióda által szolgáltatott jel közelítőleg az ablációs rátával arányos [23] [24]. 

Dióda- vagy PMT-sorokkal, leképezést alkalmazva (a legegyszerűbb a sötétkamra-szerű 
(pin-hole) leképezés), egy vonal mentén (pl. a pelletpálya mentén) vizsgálhatjuk a pelletfelhő 
által kibocsátott fényt [25] [26], míg egy kamerával és teljes optikai leképezéssel 
kétdimenziós képet kaphatunk a pelletfelhőről és mozgásáról [27]. 

 
 
1.2. Az ELM-ek 

 
Az ELM-ek méretük (a kilökött energiamennyiség, ΔWELM) és ismétlődési gyakoriságuk 

(fELM) szerint igen eltérőek lehetnek. A jelenlegi legnagyobb ELM-eket a JET tokamakon 
figyelték meg [56], amelyek mérete az 1 MJ-t is meghaladta, gyakoriságuk 1 Hz körüli; ezzel 
szemben a leggyorsabban ismétlődő ELM-ek 300-400 Hz-es gyakorisággal is 
jelentkezhetnek. A kutatások során bizonyos ELM típusok esetében sikerült összefüggést 
találni az ismétlődési gyakoriság és a kilökött energiamennyiség között. Az alábbiakban egy 
rövid áttekintést adok az ELM-ekkel kapcsolatos megfigyelésekről, ami magában foglalja az 
ELM-ek csoportosításának szempontjait is. 

 

1.2.1. Plazmaállapotok, ELM típusok 
 

A H-mód felfedezését követően megindult a további lehetséges plazmaállapotok kutatása, 
amelynek eredményeképpen több ELM típust is azonosítottak. A ma általában használt 
csoportosítási szempontok és jellegzetességek megtalálhatók H. Zohm 1996-ban megjelent 
összefoglaló cikkében [7], valamint W. Suttrop 2000-ben kiadott munkájában [57]. Ezekből 
megtudható, hogy a plazma állapotát leginkább a szeparátrixon keresztülhaladó nettó 
teljesítmény (Pszep) határozza meg, ami többek között az alkalmazott fűtési teljesítménnyel (P) 
állítható be. Amennyiben Pszep egy az adott berendezésre jellemző határérték (PLH,krit) alatt 
van, a plazma L-módban marad. Későbbi tanulmányokban kimutatták, hogy már Pszep is 
tualjdonképpen egy származtatott mennyiség, és valójában a plazma fűtésének és 
veszteségének aránya a meghatározó (pl. ohmikus H-mód esetében). 

Az L-módú plazma H-módba kerül, amikor Pszep meghaladja a fent említett kritikus 
értéket. A kritikus érték közelében (de mindenképpen fölötte) található az ún. III-as típusú 
ELM-es H-mód. A III-as típusú ELM-ek jellegzetessége a viszonylag magas ismétlődési 
gyakoriság (néhány 100 Hz), és a gyakoriság csökkenése a bevitt teljesítmény függvényében. 
Erre az üzemállapotra alacsony sűrűség jellemző, mert nagyobb sűrűségeket csak a fűtési 
teljesítmény növelésével lehet elérni. 

P növelésével azonban azt érjük el, hogy III-as típusú ELM-ek gyakorisága nullára 
csökken, így egy ELM-mentes H-módú plazmaállapotba kerülünk. Ez az üzemállapot viszont 
nem stabil, a sűrűség és a szennyező-koncentráció folyamatosan növekszik, végül a plazma 
sugárzásos összeomlása következik be. 

A fűtés további növelésével átlépünk az I-es típusú ELM-es H-módba. Az I-es típusú 
ELM-ek ismétlődési gyakorisága alacsonyabb (<100 Hz), az általuk szállított energia 
mennyisége pedig magasabb, mint a III-as típusú ELM-eké. Az I-es típusú ELM-ek 
gyakorisága P emelésével nő. Az I-es típusú ELMy H-mód rendkívül robosztus és 
stacionárius, benne a szennyező-koncentráció és a sűrűség is állandó értéket vesz fel. Mindez 
az ELM-eknek köszönhető, amelyek a plazma üzemanyagával együtt a szennyezőket is 
eltávolítják. A fentiek alapján az I-es típusú ELMy H-módot a jövőbeli fúziós erőművek 

 13



egyik lehetséges üzemállapotaként tartják számon, továbbá ez az üzemmód lesz az ITER 
egyik tervezett alap üzemmódja is (baseline scenario) [58]. 

 

 
4. ábra: Átmenet a különböző plazmaállapotok között a fűtési teljesítmény változtatásával, ASDEX 

tokamak, #69105 plazmakisülés, H. Zohm et al [7]. 

 

1.2.2. ELM-csillapítás 
 
Amikor kiderült, hogy az I-es típusú ELM-ek az épülő ITER tokamak divertorában 

számottevő (és ennek megfelelően megengedhetetlen) kárt okozhatnak [59], sokféle megoldás 
került előtérbe az ELM-ek hatásainak csillapítására. Ezek szinte kivétel nélkül az ELM-
gyakoriság megnövelésén alapulnak, mert az ELM-ek mérete fordított arányban áll az 
ismétlődési gyakoriságukkal [11]: 

 
MHD

ELM ELM
E

konst konstWf W⋅Δ = ⋅ ≡ ⋅
τ

P     (6) 

 
ahol WMHD a plazmában tárolt energia, τE az energiaösszetartási idő (kettejük hányadosa pedig 
stacionárius esetben a P fűtési teljesítménnyel egyenlő). A konstans értéke 20-30%. 

Az egyik ilyen csillapító módszer maga a III-as típusú H-mód: ha gázbeeresztéssel az I-es 
típusú plazma szélét megfelelően lehűtjük, a plazma visszakerül a III-as típusú H-módba, 
sűrűsége azonban az I-es típusú H-módnak megfelelő marad. Ez az ún. nagysűrűségű III-as 
típusú ELMy H-mód. A gázbeeresztés a plazma szélén egy sugárzó övezetet hoz létre, ahol az 
ELM-ek által szállított energia jelentős része sugárzássá alakul. A beeresztett gáz lehet 
üzemanyag (deutérium) vagy szennyező (ált. nemesgáz, többnyire neon) [60] [61] [62]. 
Léteznek további üzemállapotok is, pl. a még sűrűbb és kisebb ELM-ekkel jellemzett II-es 
típusú H-mód [63], vagy az ún. fokozott D-alfa (enhanced D-aplha, EDA) üzemmód [64]. 
Ezek a plazmaállapotok azonban számottevően rosszabb reaktor-releváns paraméterekkel (pl. 
energia-összetartás) rendelkeznek, mint az I-es típusú H-mód. 

Kidolgoztak olyan ELM-csillapító módszereket is, amelyek nem változtatják meg 
jelentősen a plazma üzemállapotát. Ezek mindegyike az I-es típusú ELM-ek gyakoriságának 
növelését célozza úgy, hogy az ELM-eket valamilyen módon kiváltják: egy megfelelő 
erősségű MHD perturbáció hatására a plazma széle instabillá válik, és egy ELM keletkezik. 
Ilyen perturbáció lehet például a plazma szélén a nyomásgradiens vagy az áramsűrűség 
megváltoztatása. A JET tokamakon a plazmaáramot változtatva tudták befolyásolni az ELM-
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ek viselkedését [65], míg a TCV tokamakon a plazmát hirtelen elmozdították függőleges 
irányban („kick”) [66]. Azonban eleddig ezekkel a módszerekkel is csak az ELM-gyakoriság 
kismértékű módosítását (pl. a TCV esetében 70% és 125% közötti gyakoriság-változásokat) 
érték el (ami ebben az esetben is lehet akár technikai korlát). 

Az ITER esetében ezzel szemben az ELM-gyakoriságot kb. a tízszeresére kell majd 
növelni annak érdekében, hogy a divertor elviselje az ELM-ek által okozott hőterhelést [59]. 
Az ELM-gyakoriság számottevően megnövelhető üzemanyag-utánpótló pelletek ismételt 
belövésével [67], ami által kimutathatóan csökken az ELM-ek által szállított energia [68]. 
Jelenleg az ELM-gyakoriság megkétszerezése (40 Hz → 80 Hz) a legnagyobb eredmény, a 
további növelés akadálya, hogy a használt pelletbelövő (ld. 2.4.1. alfejezet) nem képes 80 Hz-
nél sűrűbben pelleteket előállítani. Ez a korlát azonban csak a jelenlegi fúziós kísérletekben 
jelent problémát, a jövőbeli nagyobb berendezéseknél az ELM-gyakoriság – mostani 
tudásunk alapján – lényegesen alacsonyabb lesz, pl. az ITER-nél kb. 1 Hz [59] [69]. További 
könnyebbséget jelent, hogy míg a jelenlegi berendezéseknél a plazma anyagtartalma 
összemérhető a kb. 1020 atomot tartalmazó pellettel, az ITER-ben ez az arány elenyésző lesz, 
ahol a plazma anyagmennyisége 1023 részecske nagyságrendű [1]. Az ELM-gyakoriság 
pelletekkel való megnövelésének több előnye is van: 

• a plazma üzemanyagának pótlására egy jövőbeli fúziós reaktorban mindenképpen 
szükség van, tehát a két funkció akár kombinálható is ezzel a módszerrel; 

• az üzemanyagból készült pelletek nem juttatnak szennyezőket a plazmába, szemben 
pl. a nemesgáz-beeresztéses technikával; 

• a plazma részecsketartalmához képest kisméretű pelletek hatása az energia-
összetartásra nagyon kicsi; 

• a plazmát meghatározó főbb paramétereken (mágneses tér, fűtési teljesítmény, 
elnyújtottság és háromszögesség stb.) nem kell változtatni; 

• jelenlegi tudásunk szerint az ELM-gyakoriság növelésének csak a pelletbelövési 
gyakoriság szab határt, és az ELM-gyakoriság a pelletbelövési gyakorisággal (a 
természetes ELM-gyakoriságnál nagyobb) tetszőleges értékre beállítható. 

Az iménti felsorolásban vastaggal jelölt állítások (eleddig) csak korlátozottan bizonyítottak, 
teljes ellenőrzésükre további kísérletekre van szükség. 
 
 

1.3. A dolgozat célkitűzései 
 

Kutatási munkám során három, egymással szorosan összefüggő témába kapcsolódtam be, 
amelyeket az MTA KFKI-RMKI-ban és EURATOM együttműködés keretében az IPP 
Garchingban végeztek: 

• az ASDEX Upgrade tokamak új pelletbelövőjének („Blower-gun”) beüzemelése és 
üzemi paramétereinek optimalizálása; 

• a pelletek plazmabéli mozgásának tanulmányozása; 
• az ELM-triggerelés és az ELM-et kiváltó perturbáció vizsgálata. 

Az Blower-gun első „éles” eredményei (a labortesztek sikere ellenére) igen lesújtóak 
voltak, szinte egyetlen pelletet sem tudott produkálni a plazmában. A hiba azonosítására a 
német pellet csoport egy, a pelletek repülés közbeni fotózására alkalmas ún. 
árnyképdiagnosztika-rendszer kiépítése mellett döntött. Feladatom volt az árnykép-
diagnosztika modernizálása az analóg kamerák digitálisra való cseréjével és a rendszer 
üzemeltetése. Az árnykép-diagnosztika felvételei alapján meg kellett becsülnöm a pelletek 
térfogatát, amit a belövő üzemi paramétereinek optimalizálásához használtunk fel. 

A munkám későbbi szakaszában a pelletek plazmabeli dinamikáját vizsgáltam, ami a 
pelletek által okozott sűrűség-növekedés és a pelletek behatolási mélysége miatt fontos. A 
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mérési eredményeket pelletablációs modellek validálására használtam fel. Feladataim közé 
tartozott a már meglévő AUG pelletkamera-rendszer bővítése további két kamerával és három 
nézettel, a pelletkamera-rendszer üzemeltetése és rendszeres karbantartása, a pelletek 
plazmabeli pályájának, pályamenti sebességének és gyorsulásának meghatározása a 
kamerafelvételek alapján, valamint egy modell kidolgozása a pelletek radiális gyorsulásának 
leírására, és a modell validálása a mérési eredmények alapján. 

Munkám utolsó szakaszában a plazma pelletbelövésre adott reakcióját vizsgáltam, 
figyelmemet ezen belül a pellet által keltett mágneses perturbációra koncentráltam. Célom 
annak meghatározása volt, hogy a pellet által keltett mágneses perturbáció lehet-e a triggerelt 
ELM-ek kiváltó oka. Célom az volt, hogy definiáljak egy, a pellet által keltett mágneses 
perturbáció „erősségének” leírására alkalmas mennyiséget, és megvizsgáljam a pellet által 
keltett mágneses perturbáció tulajdonságait a definiált mennyiség és további módszerek 
alkalmazásával, különböző plazma üzemállapotokra. Külön figyelmet fordítottam a III-as 
típusú ELM-ek triggerelésének vizsgálatára. 

A célkitűzések alapján látható, hogy munkám mérnöki-technikai, módszertani és 
tudományos elemeket egyaránt tartalmaz, amelyek közül az utóbbit igyekeztem leginkább 
kiemelni, a többit pedig az érthetőség szolgálatába állítani. Továbbá, a kamerarendszerek 
üzemeltetése, a felvételek és az egyéb mérési adatok feldolgozása igen jelentős programozói 
munkát is kívánt, amelyből azonban a felhasznált algoritmusok ismertetésére szorítkoztam (a 
reprodukálhatóság biztosítására). 

A dolgozatom további szerkezete ennek megfelelően a következő: először ismertetem a 
kísérletekben használt eszközöket (tokamak, diagnosztikák, plazma üzemállapotok és 
pelletbelövők), majd rátérek a kiértékeléshez használt módszerek leírására. Ezt követően 
bemutatom az elért eredményeket, az előző bekezdéseknek megfelelő sorrendben. A 
dolgozatot egy összefoglalás és a tézispontok zárják. 
 

 
2.  Eszközök 
 

Ebben a fejezetben a munkám során felhasznált eszközökről adok bővebb tájékoztatást. 
Ide soroltam a kísérleti fúziós berendezést és a használt plazma üzemállapotokat is; a 
pelletbelövőket és a hozzájuk kapcsolódó, saját üzemeltetésű és fejlesztésű diagnosztikákat; 
továbbá minden egyéb felhasznált eszközt. Az AUG olyan diagnosztikáit, amelyek mérési 
eredményeit közvetve használtam fel, a 2. Mellékletben mutatom be. 
 
 

2.1. Az ASDEX Upgrade tokamak 
 

A disszertációban felhasznált kísérleteimet az ASDEX Upgrade (AUG) tokamakon 
végeztem, ill. az általam feldolgozott, korábbi kísérletek is itt készültek. Az AUG a 
németországi Max Planck Plazmafizikai Kutatóintézet garchingi telephelyén (MPI IPP-
Garching) található, közepes méretű tokamak [70] [71]. 
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5. ábra: Az ASDEX Upgrade tokamak felépítése 

 
 

Az ASDEX Upgrade technikai adatai 
A berendezés teljes magassága 9 m 
A berendezés teljes átmérője 10 m 
A berendezés tömege 800 t 
Toroidális tekercsek száma 16 
Poloidális tekercsek száma 12 
Mágneses térerősség max. 3,1 T 
Plazmaáram 0,4 – 1,6 MA 
Plazma élettartama < 10 s 
Plazma nagysugár (R0) 1,65 m 
Vízszintes plazma kissugár (a) 0,5 m 
Függőleges plazma kissugár (b) 0,8 m 
Plazmatérfogat 14 m3

Elnyújtottság (b/a) 1,8 
Háromszögesség (alsó/felső) 0,4 / 0,4 
Fűtési teljesítmény max. 30 MW 

Ohmikus fűtés max. 1 MW 

Semlegesnyaláb-fűtés (NBI) max. 2 × 10 MW, 2H nyaláb 
(60 keV vagy 100 keV) 

Ion ciklotron fűtés (ICRH) max. 8 MW (30 MHz – 120 MHz) 
Elektron ciklotron fűtés (ECRH) 4 × 0,5 MW (120 GHz) 

1. táblázat: Az ASDEX Upgrade főbb technikai és plazmajellemzői 
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2.2. AUG diagnosztikák 
2.2.1. Mirnov- és BAL szondák 

 
A plazma mágneses fluktuációinak mérésére az ún. Mirnov-szondák szolgálnak. A 

Mirnov-szondák apró tekercsek, amelyeket tipikusan a vákuumkamra falán helyeznek el, 
olyan irányítottsággal, hogy a mágneses tér poloidális komponensének változására legyenek 
érzékenyek. Az AUG-nál a Mirnov-szondák egy teljes poloidális és egy fél toroidális (az LFS 
oldalon) kört fednek le. Ezek mellett üzemelnek az ún. BAL szondák, amelyek a mágneses tér 
radiális komponensének változására érzékenyek; nevüket a ballooning instabilitásról kapták, 
mert eredetileg ezek érzékelésére állították őket üzembe [86]. A BAL szondák nyomtatott 
áramkörű tekercsek, tehát a detektált radiális térkomponens irányában elhanyagolható 
kiterjedéssel rendelkeznek – ennek megfelelően (elvileg) bármilyen frekvenciára érzékenyek, 
mert a detektált oszcillációk hullámhosszához képest a tekercs vastagsága elhanyagolható. A 
BAL szondákat nem a vákuumkamra falán, hanem a plazmához legközelebb lévő limiterek 
árnyékában helyezték el, így nagyobb módusszámú perturbációkra érzékenyek, mint a 
„hagyományos” Mirnov-szondák5. A Mirnov- és BAL szondák elhelyezkedéséről és 
elnevezéséről a 6. ábra ad tájékoztatást. A szondák mintavételi frekvenciája 2 MHz. 

 

 
6. ábra: Mirnov- és BAL szondák elhelyezkedése az ASDEX Upgrade tokamakon 

 
 
2.3. AUG üzemállapotok 
 
Ebben az alfejezetben három olyan plazma-üzemállapotot ismertetek, amelyeket munkám 

során pelletbelövéses kísérletekben használtam. Az üzemállapotok főbb jellemzőit az alfejezet 
végén, a 2. Táblázatban foglaltam össze; részletesebb információkkal az Eredmények fejezet 
egyes alfejezetiben található táblázatok szolgálnak, ahol az adott témában felhasznált összes 
plazmakisülés főbb paraméterei szerepelnek. 

                                                 
5 Minél nagyobb egy perturbáció módusszáma, annál meredekebb a térbeli lecsengése, ezért a plazmához 
közelebb helyezett szondákkal nagyobb módusszámú perturbációk is észlelhetők. 
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2.3.1. Az I-es típusú ELM-es H-mód 
 
Ez a stabil és robosztus üzemállapot nagyon hasonló az AUG Standard H-mode-hoz6, 

csupán annyiban különbözik, hogy hosszabb benne a stacionárius (ún. „flat top”) szakasz. Az 
alkalmazott 5 MW NBI és 1,3 MW ICRH fűtés 1 MA plazmaárammal és 2,7 T toroidális 
mágneses térrel robosztus I-es típusú H-módot eredményez, viszonylag alacsony, 40-60 Hz-es 
ELM-gyakorisággal. Az alacsony ELM-gyakoriság az ELM pace-making vizsgálatok 
szempontjából kedvező, hiszen adott (a pelletbelövő által limitált) pelletbelövési gyakoriság 
mellett annál nagyobb ELM-gyakoriság sokszorozást érhetünk el, minél alacsonyabb a 
természetes ELM-gyakoriság. 

Az ebben az üzemállapotban végzett kísérletek 2005-ben készültek, azóta az AUG 
divertora wolfram bevonatott kapott. Ezzel a teljes első fal W-bevonatú lett [87], amely 
jelentős következménnyel járt a berendezés működtetését illetően [89]. Vizsgálataim 
szempontjából a legjelentősebb változást az jelenti, hogy a wolfram divertor miatt jelentősen 
nőtt a plazmában a W-szennyezés és általa a sugárzás. A H-mód stabilizálása ezért magasabb 
ELM-gyakoriság mellett lehetséges, ami azt jelenti, hogy a 2005-ös vizsgálatok már nem 
(teljesen) reprodukálhatók. 

 
 

2.3.2. A standard OH L-mód 
 
A Standard H-módhoz hasonlóan létezik Standard L-mód kisülés is az AUG-nál, amely 

tisztán ohmikus fűtéssel rendelkezik. Ritkán, rövid időre bekapcsolhatnak ugyan kiegészítő 
fűtést is (pl. ECRH), ennek célja azonban a kisülés stabilizálása szokott lenni. A plazmaáram 
(0,8 MA) és a toroidális mágneses tér (2,4 T) is némiképp alacsonyabb, mint a standard H-
módban. 

Ez a stabil plazma jó lehetőséget biztosít a külső perturbációk vizsgálatára, mert alacsony 
energiatartalma miatt nem lépnek fel benne nagy MHD instabilitások, mint pl. ELM-ek, 
NTM-ek7 és fűrészfog-oszcillációk. Kísérleteim szempontjából ez azt jelenti, hogy 
pelletbelövéskor közvetlenül megfigyelhetjük a pellet által keltett perturbációkat, anélkül, 
hogy valamilyen nagy amplitúdójú instabilitás megzavarná a mérést. 

Az ebben az üzemállapotban végzett kísérletek már a W-bevonatú divertoros 
elrendezéssel készültek. 

 
 

2.3.3. A nagysűrűségű III-as típusú ELM-es H-mód 
 
Ahogy azt már korábban, a bevezetőben említettem, a III-as típusú H-mód alacsonyabb 

fűtési teljesítménnyel elérhető üzemállapot, viszonylag gyakori és kisméretű ELM-ekkel. Az 
üzemállapotra azonban jelentősen alacsonyabb sűrűség és hőmérséklet jellemző, mint az I-es 
típusú H-módra, ezért kikísérletezték az ún. nagysűrűségű III-as típusú H-módot (a 
                                                 
6 A Standard H-mode plazmakisülést az AUG-ban általában a kísérleti napok elején szokták elvégezni annak 
érdekében, hogy a berendezés állapotáról információt nyerjenek. A kisülést egy kampányon belül mindig 
ugyanolyan beállításokkal vezérlik, így a berendezésben fellépő esetleges változások (pl. szennyezőforrások, az 
első fal minőségének változása stb.) könnyen nyomon követhetők. 
7 NTM: neoclassical tearing mode, egy olyan plazma instabilitás, amely a jelenlegi tokamak üzemállapotokban a 
legjelentősebb teljesítménykorlátozó tényező. Ez a nemlineáris instabilitás kvávi-stacionárius, forgó szigetek 
kialakulását eredményezi, amelyek nagymértékben csökkentik a plazma energiaösszetartását [88]. 
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továbbiakban HD III-as típus). Az üzemállapot eléréséhez egy I-es típusból indulnak ki, majd 
a plazma szélét erőteljes fűtőanyag-gázbeeresztéssel hűtik le addig, hogy a plazma 
visszabillenjen a III-as típusba. Ezzel azt lehet elérni, hogy a III-as állapotnak megfelelően 
gyakori és kisméretű ELM-ek mellett a plazmasűrűség az I-es típusokban megszokotthoz 
hasonló. A III-as jelleget a fűtési teljesítmény kismértékű változtatásával sikerült igazolni (a 
fűtés csökkenésével az ELM-gyakoriság nő). 

Az ebben az üzemállapotban végzett kísérletek szintén a W-bevonatú divertoros 
elrendezéssel készültek. 

 
 

Üzemállapot Std. I-es típus Std. OH HD III-as típus 
Ip [MA] 1.0 0.8 0.8 
Btor [T] -2.7 -2.4 -2.4 
q95 5.0 4.8 5.1 
δalsó 0.44 0.39 0.425 
δfelső 0.07 0.077 0.092 
WMHD [kJ] 600-700 10-100 200-300 
PNBI [MW] 5.1 - 2.6 
PICRH [MW] 1.3 - - 
Te,ped [eV] 550 – 750 - 150 – 250 
ne,ped [1019 m-3] 4.0 – 6.0 - 3.0 – 5.0 

en  [1019 m-3] 6.2 3.78 7.14 
fELM,ter [Hz] ~50 - ~110 
ΔWELM [kJ] 20-30 - 10-20 
Fal wolfram wolfram wolfram 
Divertor CFC8 wolfram wolfram 

2. Táblázat: Az értekezésben felhasznált három AUG plazmaállapot főbb paraméterei: plazmaáram (Ip), 
toroidális mágneses tér (BBtor), biztonsági tényező a 0,95-ös fluxusfelületen (q95), also és felső 

háromszögesség (δalsó, δfelső), energiatartalom (WMHD
9), NBI és ICRH fűtés (PNBI, PICRH), pedesztál tetején 

az elektronhőmérséklet és –sűrűség (Te,ped, ne,ped), átlagos elektronsűrűség (
en ), természetes ELM-

gyakoriság (fELM,ter), az ELM által okozott energiaveszteség (ΔWELM), valamint az első fal és a divertor 
anyaga. 

 
 

2.4. Pelletbelövők és diagnosztikáik 
 

Az AUG jelenleg két pelletbelövővel is rendelkezik. A korábbi rendszer egy centrifugális 
gyorsítót tartalmaz, amely 2002-ig a LFS felől, 2002 után pedig a HFS felől juttat pelleteket a 
plazmába. Az újabb fejlesztésű „Blower-gun” pelletbelövő gázimpulzust használ a pelletek 
gyorsítására, és egy szinte egyenes pálya mentén juttatja a pelleteket a LFS felől a plazmába. 

 

                                                 
8 CFC: szénszálas kompozit anyag (carbon-fibre composite). Korábban a tokamakok belső fala grafitból készült, 
ezért gyakran ezt a kompozit anyagot röviden grafitnak is szokták mondani. 
9 A plazma energiatartalmát mérések alapján egy MHD-modell felhasználásával határozzák meg, innen az MHD 
index. 
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2.4.1. A centrifuga 
 
A jelenlegi „centrifuga” pelletbelövőt 1992-ben állították üzembe, akkori teljesítménye 

közel 110 pellet belövése volt max. 43 Hz ismétlési frekvenciával [90]. A rendszert 1995-ben 
továbbfejlesztették, aminek következtében az ismétlési frekvencia megduplázódott [91]. A 
centrifuga működését a 7. ábra szemlélteti. A hidrogén- vagy deutériumjeget a préskriosztát 
(1) állítja elő: hengeres falát folyékony héliummal kb. 5 K hőmérsékletre hűtik, majd lassan 
hidrogéngázt engednek be, ami azonnal a henger falára fagy. Az így kapott jeget egy dugattyú 
összepréseli, majd valamivel magasabb hőmérsékleten (deutériumnál kb. 13 K) és 300-400 
bar nyomással a présfúvókán (2) keresztül a tároló kriosztátba (3) nyomja. Így egy jégrúd (6) 
keletkezik, amelynek keresztmetszetét a présfúvóka nyílása határozza meg. A jelenlegi 
rendszerben háromféle présfúvóka közül lehet választani: 1,4, 1,65 vagy 1,9 mm 
oldalhosszúságú négyzet keresztmetszettel. A tároló kriosztát szintén nagyon alacsony 
hőmérsékletű, feladata, hogy az elkészített jégrudat épségben megőrizze a felhasználásig (ami 
akár több 10 perc is lehet). A pelleteket a jégrúdból szeleteléssel állítják elő: egy tolókar (4) 
előretolja a jégrudat a kívánt pellethosszúság eléréséig, majd a vágókar (5) levágja a rúd 
végét. Az így keletkezett pelletet a vágókar a centrifuga közepére löki, ahol egy kis belső kar 
a pozícionáló hengerig (7) gyorsítja. A pozícionáló henger nem forog a centrifugával együtt; 
célja, hogy a gyorsítás után a pelletek mindig ugyanazon a helyen (a gyorsítókar adott 
állásában) hagyják el a centrifugát (10). A pozícionáló hengeren csak egy kb. 60°-nyi rés 
található, amelyen keresztül a pellet csak akkor tud távozni, amikor a külső gyorsítókar (9) 
odaér. A pozícionáló henger nélkül a pelletek a centrifuga bármely állásában (ráadásul igen 
eltérő radiális sebességgel) beléphetnének a gyorsítókarba, és különböző helyeken hagynák el 
a centrifugát. 

 

 
7. ábra: A centrifuga sematikus rajza 

 

1. Préskriosztát 

2. Présfúvókák 

3. Tároló kriosztát 

4. Tolókar 

5. Vágókar 

6. Üzemanyagrúd 

7. Pozícionáló henger 

8. Gyorsítási terület 

9. Külső gyorsítókar 

10. Pellet kimenet 

 
A centrifugával 2002 óta a HFS felől lehet a pelleteket a plazmába juttatni. Annak 

érdekében, hogy az 1 km/s sebességű pelletek is épségben elérjék a kívánt belövési pozíciót, a 
pelleteket nem a tórusz felé, hanem épp az ellenkező irányban indítják, és egy optimalizált, 
elliptikus repülési cső („pellet hurok”) irányítja őket a megfelelő helyre [92] (8. ábra). A 
pellet hurok méretét úgy határozták meg, hogy a lehető legnagyobb görbületi sugarú pályán 
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vigye a pelleteket (ezzel csökkentve a pelletekre ható tehetetlenségi erőket, amelyek 
összetörnék a pelletet), ugyanakkor a cső hossza mentén bekövetkező anyagveszteség se 
legyen jelentős. A repülési cső végső szakaszát úgy tervezték, hogy a pelletek a vízszinteshez 
képest 72°-os szögben haladjanak, megközelítőleg a plazma középpontja felé. 

Természetesen ebben a geometriában is fellépnek veszteségek: a néhány K hőmérsékletű 
pellet egy része elkerülhetetlenül elpárolog a szobahőmérsékletű repülési csőben, azonban a 
Leidenfrost-effektus miatt az eredeti tömeg jelentős része megmarad a 17 méter hosszú út 
végén is. Az anyagveszteség mértéke a pellet sebességétől is függ, a gyorsabb pelletekre 
nagyobb tehetetlenségi erők hatnak, így roncsolódásuk jelentősebb; a kísérletek megerősítik 
ezt a gondolatmenetet, adott pelletsebesség esetén azonban az átvitt anyagmennyiség jól 
reprodukálható [92]. 

A jelenlegi centrifuga tehát kb. 110 pellet előállítására képes, a pelletbelövési gyakoriság 
5-83 Hz között választható. A háromféle présfúvókával három kezdeti pellettömeg10 állítható 
be: 1,60×1020 D atom (kicsi), 2,62×1020 D (közepes) és 4,00×1020 D (nagy). A beállítható 
pelletsebességek 240, 600, 880 és 1000 m/s, a hozzájuk tartozó átvitt tömeghányadok rendre 
55%, 45%, 30% és 20% [92]: 

 
Ideális tömeg / sebesség 240 m/s 600 m/s 880 m/s 1000 m/s 

1,60×1020 D atom 0,88×1020 0,72×1020 0,48×1020 0,32×1020

2,62×1020 D atom 1,44×1020 1,18×1020 0,79×1020 0,52×1020

4,00×1020 D atom 2,20×1020 1,80×1020 1,20×1020 0,80×1020

3. Táblázat: A centrifuga által előállítható pelletek tömege a sebesség függvényében. 

 

 
8. ábra: A HFS pelletbelövési irány megvalósítása elliptikus repülési csővel (balra); a centrifugával belőtt 

pelletek teoretikus trajektóriája (jobbra) 

 
 

                                                 
10 A pelletek tömegét leggyakrabban a pelletet alkotó atomok számában szokták megadni, így könnyen 
összehasonlítható pl. a plazma anyagtartalmával vagy a gázbeeresztés sebességével, amelyeket szintén 
részecskeszámban ill. részecske/s-ban szokás megadni. 
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2.4.2. A Blower-gun 
 
A „Blower-gun” pelletbelövőt [22] a centrifugával szemben már nem az üzemanyag-

utánpótlás miatt, hanem kifejezetten instabilitások keltése céljából fejlesztették ki és építették 
meg. Üzembehelyezésére 2006-ban került sor. A belövő viszonylag lassú (< 300 m/s) és 
kisméretű pelletek előállítására alkalmas, nagy pelletbelövési gyakoriság (max. 143 Hz) 
mellett. A belövő által előállított pelletekkel részletesebben a 4.1. fejezetben foglalkozom. 

A centrifugához hasonlóan ez a belövő is a gyorsítási elv alapján kapta a nevét: a pelletet 
egy rövid gázimpulzussal gyorsítják, de itt a légpuska-elvvel szemben a pellet jelentősen 
kisebb átmérőjű, mint a cső, amiben a gyorsítás zajlik. Emiatt a gázimpulzus nem maga előtt 
tolja, hanem viszkozitásánál fogva magával ragadja, „elfújja” a pelletet – innen a Blower-gun 
elnevezés. 

A pelletek a Blower-gunban nagyon hasonlóan készülnek, mint a centrifugában, mert 
egyforma prés- és tárolókriosztát-rendszert használnak. A pelletek leszeletelése azonban már 
másképpen történik, ld. 9. ábra. A Blower-gunban a tolókar (vö. 7. ábra, (4) a centrifugánál) a 
jégrúd végét a két furattal rendelkező, apró vágóegység, a „tik-tak” egyik furatába tolja 
(„betöltés” pozíció). A tik-taknak két állása van: az első állásban (ld. ábra) az első furat az 1-
es gyorsítőcsőhöz kapcsolódik (1. kilövési pozíció), a második furat pedig a tároló 
kriosztáthoz; a második állásban az első furat kapcsolódik a kriosztáthoz, a második furat 
pedig a 2-es kilövési pozícióban van. A pellet betöltése után a tik-tak átbillen a másik 
állásába, miközben a beletöltött jégdarabot levágja a jégrúd végéről, és az így leszeletelt pellet 
a „kilövés” pozícióba érkezik. Ebben a pozícióban a megfelelő gyors szelep kinyit, és a 
beáramló hajtógáz a gyorsítócsőbe fújja a pelletet, ahol az a végleges sebességére gyorsul. 
Mindeközben a tik-tak másik furata a „betöltés” pozícióban található, így a kilövés ideje alatt 
a következő pellet betölthető. Ezután a tik-tak visszabillen az első pozícióba - itt a második 
pellet lőhető ki, miközben a harmadikat töltjük be, és így tovább. Az egyidejű kilövéssel és 
betöltéssel idő spórolható meg, ezáltal a belövő ismétlési frekvenciája a 140 Hz-et is eléri. A 
két kilövőoldal gyorsítócsövei egy közös repülési csőben egyesülnek. A gyorsítógáz a 
jelenlegi kísérletekben hélium vagy deutérium. 

 

 
9. ábra: A Blower-gun blokkvázlata (jobbra) és a lehetséges belövési irányok (balra) 

 
A gázgyorsítás hátránya, hogy a gyorsítógáz a kis térfogatot képviselő repülési csőbe 

jutva megszünteti a vákuumot, ezzel lerontja a rendszer hőszigetelését, ami végső soron a 
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pelletek szublimációjához is vezethet. További hátrányt jelent, hogy a repülési csőben lévő 
gyorsítógáz fékezi a pelleteket, tovább növelve a párolgás kockázatát, valamint a gyorsítógáz 
nemkívánatos (szennyező) gázbeeresztést jelent a fúziós plazma szempontjából – érdemes 
tehát megakadályozni, hogy a gyorsítógáz a repülési csőbe jusson. Erre a célra szolgál a 
tágulási tartály (ld. 9. ábra), amelyben a repülési cső egy rövid távon (kb. 1 cm) megszakad; 
ezen a távolságon a pellet szabadon repül, majd a repülési cső túloldalán elhelyezett tölcséren 
keresztül ismét egy csőben folytatja az útját. A nagynyomású gyorsítógáz jelentős része 
azonban szétterjed a tágulási tartályban, ahonnan a vákuumszivattyúk elszívják. A tágulási 
tartályban (még a szabad repülési szakasz előtt) található két fénykapu is, amelyek a pellet 
áthaladását észlelik. Az áthaladás időkülönbségéből a fénykapuk távolságának ismeretében 
meghatározható a pellet sebessége, ill. a belövő által előállított pelletek sebességeloszlása. 
Ezzel a témával munkám során részletesen foglalkoztam, eredményeimet a 4.1.1 alfejezetben 
mutatom be. 

Ha a repülési cső hosszú, akkor a pellet tömegvesztesége miatt (pl. Leidenfrost-effektus, 
egyéb párolgás, fragmentálódás stb.) a pellettel együtt annak ellenére is jut gáz a plazmába, 
hogy a hajtógázt eltávolítottuk. Ezért érdemes közvetlenül a plazmába való belépés előtt egy 
újabb tágulási tartállyal eltávolítani a pellet repülése közben keletkezett gázt is. 

A Blower-gun esetében két lehetséges pellet útvonal közül is választhatunk (9. ábra, 
baloldalt), amelyek közötti váltás kisebb szerelési munkálatokkal végezhető el. A vízszintes 
belövési irány – adott pelletsebesség mellett – a lehető legmélyebb behatolási mélységet 
biztosítja a pellet számára, míg a fluxusfelületekre érintőleges irány előnye, hogy a 
pelletsebességtől független behatolási mélységet biztosít (amelyet a plazma fel-le ill. jobbra-
balra tolásával változtathatunk). 

 
 

2.4.3. Az árnykép-diagnosztika 
 
A Blower-gun tágulási tartályaiban található szabad repülési szakaszok lehetőséget 

nyújtanak a pellet közvetlen megfigyelésére. Mivel a pellet ezen a szakaszon már kb. 200 m/s 
sebességgel halad, hagyományos fényképezési eljárásokkal csak elmosódott képet 
kaphatnánk. Ezért erre a feladatra az ún. árnykép-diagnosztikát használjuk, azaz a pellet 
helyett annak árnyékát fényképezzük le. Az árnyék keltéséhez egy infravörös tartományban 
működő impulzuslézert használunk, 1 μs impulzushosszal és 1 mJ lézerenergiával (a CCD 
kamerák általában érzékenyek a közeli infravörös fényre is), amelynek nyalábját lencsékkel 
kitágítjuk. A lézert akkor kell elsütni, amikor a pellet keresztezi a nyaláb útját, így az 
árnyképe a kamerára vetül. Ezzel a módszerrel nagyon jó kontrasztarányú, éles képet 
kaphatunk a pellet körvonaláról (árnyékáról), hiszen a lézerimpulzus ideje alatt a pellet 
mindössze kb. 0,2 mm-t mozdul el. A módszer további előnye, hogy nem igényel speciális 
kamerát, mert a rövid lézerimpulzus miatt a kamera expozíciós idejének nem kell nagyon 
kicsinek lennie. Extrém esetben – mint ahogy azt korábban meg is valósították – nem kell 
triggerelhető kamera, elég akár egy normál videókamerát használni, mert a lézer csak akkor 
villan, ha a pellet a megfelelő pozícióban van (ld. alább), és ezért csak egy képkockán lesz 
rajta. 
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10. ábra: Egy árnykép-diagnosztikai pont elrendezése. 

 
Az árnykép-diagnosztika egyik legkritikusabb része a triggerelés, mert a Blower-gun által 

előállított pelletek sebessége kb. egy 100 m/s-os tartományban szór. A szabad repülési 
szakasz előtt elhelyezett fénykapuk jelei felhasználhatók a rendszer triggerelésére, azonban a 
sebességszórás miatt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor van a pellet fényképezhető 
pozícióban, azaz mikor kell a lézert elsütni. Ezért az alábbi ötletes megoldással sebességfüggő 
késleltetési időt tudunk definiálni: az első fénykapu (LB1) jele elindít egy számlálót, amely f1 
frekvenciával számolni kezd fölfele; a második fénykapu (LB2) jele megállítja a számlálót 
(ekkor a számláló értéke ), majd a számláló f1 1N t= Δ ⋅ f

2

2 frekvenciával lefelé kezd számolni 
(11. ábra). Amennyiben a 

 
 1d f x f⋅ = ⋅  (7) 

 
egyenlet teljesül, a számláló mindig pontosan akkor éri el ismét a nullát, amikor a pellet a 
szabad repülési szakaszon található, ha d a két fénykapu távolsága, x pedig a második 
fénykapu és a szabad repülési szakasz távolsága. Ez az alábbi módon egyszerűen belátható: 
 
 1 1 2 2t f N t fΔ ⋅ = = Δ ⋅  (8) 

 1
pellet pellet

d x
2f f

v v
⋅ = ⋅  (9) 

 
ahol felhasználtuk, hogy és 1 pelletd t v= Δ ⋅ 2 pelletx t v= Δ ⋅ . Ha d és x nem túl nagy, akkor a 
pelletsebesség a d + x szakaszon állandónak vehető, így (9)-ből azonnal következik (7). 

 

 
11. ábra: Az árnykép-diagnosztika triggerének működési elve 
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Amennyiben számláló maximális értékét (N) ki is tudjuk olvasni, a számlálási frekvencia 

és a fénykapuk távolsága alapján meghatározható a pellet sebessége (ld. (10) egyenlet). Erre a 
második árnykép-diagnosztikai ponton van lehetőség. 

 

 1
pellet

1 1/
d fd dv

t N f N
⋅

= = =
Δ

 (10) 

 
A gyakorlatban az alkalmazott CCD kamera rendelkezik egy bizonyos belső késleltetéssel 

(kb. 20 μs), ezért nem lehet a lézerrel együtt triggerelni, hanem a lézertrigger előtt 50 μs-mal 
egy külön kameratriggert is kell definiálni. Ennek megvalósítása egyszerű, mert az említett 50 
μs a visszaszámolási frekvencia f2 ismeretében adott N0 számlálóértéket jelent, azaz a 
kameratriggert akkor kell adja a rendszer, amikor a lefelé számolásnál a számláló eléri N0-t. 

A használt kamera (eredeti felbontása 640×480 pixel) 320×120-as felbontás mellett 
másodpercenként 150 képet képes készíteni, így a Blower-gun által elérhető maximális, 143 
Hz-es pelletbelövési gyakoriság mellett is használható. Ezt a felbontást a pixelek 
összevonásával (binning) lehet elérni, aminek során a kép a függőleges irány mentén torzul (a 
függőleges nagyítás a vízszintes nagyítás kétszerese lesz). Ezért a képeket a későbbi 
feldolgozáshoz 320×240-es méretűre skáláztam át, így torzításmentes képet kapunk. 

Munkám során részletesen foglalkoztam az árnykép-diagnosztika megvalósításával és 
működtetésével, eredményeimet a 4.1 alfejezetben ismertetem. 

 

2.4.4. Az AUG pelletkamera-rendszer 
 
A pelletek plazmabéli viselkedéséről sok információ nyerhető kamerás megfigyeléssel. Az 

AUG-nál jelenleg egy hat kamerából (4. Táblázat) és négy nézetből (5. Táblázat) álló 
megfigyelőrendszer áll a kísérletezők rendelkezésére [27], a magyar pelletes csoport 
gondnoksága alatt. A kamerák és nézetek szabadon variálhatók azzal a megkötéssel, hogy egy 
nézetet legfeljebb három kamera használhat, valamint egy kamera egyszerre maximum két 
nézetről készíthet képeket. A korábban használt nézeteket a 6. Táblázat tartalmazza. 

 
Rövid név Típus Felbontás Üzemmódok 

FS PCO Sensicam FastShutter 1280×1024 multi exp / normál 
DS PCO Sensicam DoubleShutter 1280×1024 multi exp / normál 

NEW PCO Sensicam FastShutter 1280×1024 multi exp / normál 

WFS PCO Sensicam FastShutter 640×480 multi exp / normál 

Pf1 PCO Pixelfly HiRes 1360×1024 normál / videó 

Pf2 PCO Pixelfly QE 1392×1024 normál / videó 

4. Táblázat: Az AUG pelletkamera-rendszer kameráinak adatai 

 
A SensiCam típusú kamerákat az ún. többszörös expozíció (multiple exposure, multi exp) 

üzemmódban használjuk, ami azt jelenti, hogy egy képre többször (röviden) exponálunk, 
bizonyos késleltetéssel. Az eredmény egy stroboszkópikus felvétel lesz, amelyen a vizsgált 
esemény néhány különböző időpillanatban látható. Például, pelletbelövés esetén a többszörös 
expozíciós kép az abláció bizonyos fázisait örökíti meg. A használható paraméterek: 1. 
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általános késleltetés (dtkésés), 2. az expozíciók száma (Nexp), 3. az expozíciók hossza (dtexp), 4. 
az expozíciók kezdete közötti idő (ciklusidő, dtciklus). A késleltetés szabadon válaszható 
hosszúságú lehet; az expozíciók száma 1-1000-ig terjedhet; az expozíciók minimális hossza 1 
μs, maximálisan pedig a ciklusidő -1 μs; a ciklusidő szintén tetszőleges lehet. A fent leírt 
stroboszkópikus képet akkor kapjuk, ha dtexp << dtciklus, ezzel szemben egy „normál” 
fényképhez hasonló, hosszú expozíciós idejű képet kapunk, ha dtexp ≈ dtciklus (12. ábra). 

 

ablációs
monitor

    

expozíciók

    

ablációs
monitor

expozíciók

12. ábra: A multiple exposure üzemmód a cilusidőkhöz képest rövid (fent) és hosszú (lent) expozíciókkal. 

 
A kamerák triggerelése kétféle módon történhet: (a pelletbelövéshez képest) adott 

késleltetéssel, vagy a monitorjel alapján. Adott késleltetéssel akkor érdemes a kamerát 
triggerelni, ha fontos, hogy az egész pelletpálya látszódjon a felvételen. A késleltetést a 
pelletbelövő a pelletekkel együtt indítja; a késleltetés ideje alatt a pellet áthalad a repülési 
csövön, és a kamera még azelőtt kezd exponálni, hogy a pellet a plazmába érne – tehát a 
késleltetést a pellet sebességéhez mérten kell beállítani. Ezzel a módszerrel általában a hosszú 
expozíciós képeket készítő kamerákat triggereljük. A monitorjelről történő triggerelés 
értelme, hogy a kamerát akkor indítsuk el, amikor a pellet már biztosan a plazmában van. Ezt 
úgy valósítjuk meg, hogy a fotodióda jelét egy komparátorba vezetjük, ami a megfelelő 
fényszint elérésekor triggereli a kamerát. Ezt a módszert a rövid expozíciós képeket készítő 
kamerákra szoktuk alkalmazni, mert ezzel biztosítani lehet, hogy a képen látható első 
pelletfelhő-kép pontosan a trigger időpontjában készül (ugyanis a Sensicam kamerák 
triggerhez képesti belső késleltetése kisebb, mint 1 μs). 
 

 27



Nézet neve és helye Nézet tárgya Látószög Kamerakép (példa) 

„top” 
 

5Eo port 
függőlegesen lefelé 

centrifuga 
5. szektor 
fölülnézet 

 

„tan” 
 

4Co port 
vízszintesen, 

a fluxusfelületekre 
érintőlegesen 

centrifuga 
5. szektor 

poloidális sík 

  

„hor” 
 

5Co port 
vízszintesen, 

a fluxusfelületekre 
merőlegesen 

centrifuga 
5. szektor 

toroidális sík 

  

„Blower top” 
 

16Eo port 
függőlegesen lefelé 

Blower-gun 
16. szektor 
fölülnézet 

 
 

5. Táblázat: Az AUG pelletkamera-rendszer jelenlegi, saját üzemeltetésű nézetei 
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Nézet neve és 
helye Nézet tárgya Látószög Kamerakép (példa) 

„Blower tan” 
 

13Ho port 
vízszintesen, 

a 
fluxusfelületekre 

érintőlegesen 

Blower-gun 
16. szektor 
poloidális 

sík 

„Blower tan” 
 

6Bu port 
vízszintesen, 

a 
fluxusfelületekre 

érintőlegesen 

Blower-gun 
5. szektor 
poloidális 

sík 

  

„tan” 
 

3Co port 
vízszintesen, 

a 
fluxusfelületekre 

érintőlegesen 

centrifuga 
5. szektor 
poloidális 

sík 

  
6. Táblázat: Mások által üzemeltetett (sárga) és már nem használatos (piros) nézetek 

 
A centrifuga által előállított pelletek megfigyelésére használt tipikus konfigurációt mutat 

be a 13. ábra. Ebben az elrendezésben a top és tan nézeteket három kamera használja 
egyidejűleg. Egy nézet leképezését a plazmához közel helyezett, rövid fókusztávolságú 
objektív határozza meg. A leképezést speciális fénykábel-köteggel (image guide) továbbítjuk 
az optikai dobozhoz. A két nézet képét egy derékszögű tükör egyesíti – ezt gond nélkül 
megtehetjük, mert az image guide felbontása csupán 700×500 pixel körüli, a kamerachipek 
azonban ennek kb. a dupláját tudják (min. 1280×1024, kivéve a WFS kamera, amit ennek 
megfelelőn mindig csak egy nézethez használunk). Mivel az image guide-ból széttartó nyaláb 
lép ki, egy objektívvel párhuzamosítjuk a nyalábot, majd ezt tetszés szerint átvezethetjük 
szűrőkön és/vagy nyalábosztókon. A nyalábosztók (és tükrök) segítségével tudjuk a nézeteket 
több kamerának is szétosztani, jelen elrendezésben három kamerához. A párhuzamosított 
fénynyalábot szintén objektívek képezik le a kamerachipekre. Természetesen egyszerűbb 
elrendezések is összeállíthatók, pl. egy nézet használatával (ekkor nincs szükség a derékszögű 
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tükörre), vagy akár egy kamera alkalmazásával (ekkor nyalábosztókra és tükrökre sincs 
szükség). 

A „két szembefordított objektív” módszere igen rugalmas elrendezés, mert a fénynyaláb 
párhuzamossága miatt a kamerák az image guide-tól tetszőleges távolságban helyezkedhetnek 
el, így bármilyen optikai elem (pl. szűrő, nyalábosztó) egyszerűen közbeiktatható. A szűrők 
alkalmazását egy pneumatikus szűrőváltóval valósítottuk meg, amellyel kétféle szűrőt 
helyezhetünk a fénynyaláb útjába távvezérléssel. 

 

 
13. ábra: Az AUG pelletkamera-rendszer tipikus elrendezése a centrifuga által belőtt pelletek 

megfigyelésekor 

 
 
 

3. Adatfeldolgozás 
 
Ebben a fejezetben az általam alkalmazott és felhasznált adatfeldolgozási módszereket 

ismertetem. Első ízben a 2.4.4 alfejezetben általánosan ismertetett kamerarendszer kép-
kalibrációját fejtem ki részleteiben, a második alfejezetben pedig a mágneses szondák jeleinek 
különféle feldolgozási algoritmusait mutatom be. 

 
 
3.1. Kamerakép-kalibráció 
 
A kamerás megfigyelések egyik kulcsfontosságú része a térbeli kalibráció – ennek 

segítségével a kameraképeken látható pelletek pozícióját valós térbeli koordinátákra 
válthatjuk át. Amennyiben a fent ismertetett elrendezésben a leképezéseket torzításmentesnek 
tekintjük, akkor az egész rendszert helyettesíthetjük egy egyszerű sötétkamrával, amelynek 

 30



paraméterei: a pin-hole helyzete (azaz a plazmához közeli objektív és image guide helyzete), 
a nézőirány (merre néz az objektív), az apertúra, valamint a pin-hole és a képsík távolsága 
(nagyítás). Ezek a paraméterek meghatározzák a térbeli leképezést (a virtuális képsíkon). A 
módszer előnye, hogy ezt a valós térbeli kalibrációt minden nézetre csak egyszer kell 
elkészíteni, hiszen ezek a paraméterek a kameráktól függetlenek. 

Abszolút kalibrációnak fogjuk nevezni a sötétkamra-helyettesítés paramétereinek 
meghatározását, mivel ezek felhasználásával lehet a valós térbeli koordinátákat a képekre 
rávetíteni. Történelmi okokból az abszolút kalibráció virtuális képsíkja a tan és top nézetekre 
az FS kamera CCD lapkája egy 2002-es beállítás szerint; a pin-hole elrendezés paramétereit 
ezek szerint határozták meg. A többi nézethez jelenleg még nem készült el az abszolút 
kalibráció, de fejlesztés alatt áll egy programcsomag, amellyel mindegyik nézethez lehet 
kalibrációt készíteni [94]. A 14. ábra az abszolút kalibráció egyik mozzanatát ábrázolja. 

 

 
14. ábra: Az abszolút kalibráció ellenőrzése valós koordinátájú pontok fényképre vetítésével. A kép bal 
oldalán a tórusz belső oszlopa látható; a grafittéglák sarkai – koordinátáik alapján a fényképre vetítve – 

kis keresztekkel vannak megjelölve. 

 
A különböző kamerák képeit természetesen még hozzá kell illeszteni a virtuális képsíkhoz 

(ezt keresztkalibrációnak fogjuk nevezni), amelyet lineáris transzformációkkal (nagyítás, 
forgatás, eltolás) végezhetünk [27]. Kereszt-kalibrációt minden egyes alkalommal végezni 
kell, amikor az optikai rendszerben valami változás történt (pl. egy újabb kamera beszerelése, 
az image guide eltávolítása majd visszahelyezése stb.). Történelmi okokból az AUG 
kamerarendszer kereszt-kalibrációja nem ilyen egyszerű: a fent ismertetett eljárást a DS 
kamerára alkalmazzuk csupán, két másik kamera (FS, NEW) képét pedig a DS kamera képére 
transzformáljuk. Ugyan ez egy kicsit bonyolultabb eljárás, de kisebb hibát eredményezhet, ha 
a kamerák által készített képeket egymáshoz akarjuk hasonlítani. A 15. ábra a nevezett három 
kamera egy-egy kalibrált képét ábrázolja. A kalibráció ellenőrzésének egyik kényelmes 
módja, ha valós koordináták alapján a képre vetítünk a képen látható, jól definiált pontokat 
(ilyenek például a tokamak belső elemei). Amennyiben ezek jól illeszkednek a fényképre, 
azaz az ismert koordinátájú pont a transzformáció után a helyére kerül a képen, a kalibráció 
helyes. Munkám során jelentős időt fordítottam a keresztkalibrációk meghatározására. 
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15. ábra: Az FS, DS és NEW kamera által készített kalibrált fényképek (balról jobbra haladva). A térbeli 

kalibráció által nemcsak a tokamak belső elemei (fehér) jeleníthetők meg a fényképeken, hanem pl. a 
tokamak keresztmetszete a pelletbelövés síkjában (kék), az elméleti pelletpálya (zöld) és a plazma 

fluxusfelületei (narancs, vastaggal a szeparátrix). A teoretikus pelletpálya fölötti nagyméretű világos folt a 
pelletfelhő hosszú expozíciós képe, aminek alapján a pellet által bejárt valós pálya meghatározható. 

 
A fent leírt kalibrációs eljárás természetesen csak az egyik irányban egyértelmű, azaz egy 

adott koordinátájú pontot rá tudunk helyezni a kameraképre, de egy képpontról csak annyit 
mondhatunk meg, hogy melyik látóirány mentén található. Két nézet felhasználásával vagy 
bizonyos feltevésekkel (pl. feltesszük, hogy egy adott síkban vagy egyenesen fekvő pontot 
keresünk) azonban már jó becslést kaphatunk mindhárom térkoordinátára [27]. Erre jó példa a 
centrifugával belőtt pelletek pályájának meghatározása, amelyre jó közelítéssel fennáll, hogy 
toroidálisan nem görbül jelentősen, azaz egy adott poloidális síkban található – ekkor 
elegendő egy kameranézet (tan) a pálya koordinátáinak meghatározásához. 

 
 
 
3.2. A mágneses jelek feldolgozása 
 

3.2.1. Spektrogram 
 
A mágneses szondák által érzékelt mágneses tér időderiváltjának frekvenciaspektrumát, 

ill. ennek időfejlődését a legkönnyebben egy spektrogramon figyelhetjük meg. Az általam 
használt spektrogramot az STFT (Short Time Fourier Transform, rövididejű Fourier-
transzformáció) módszerrel állítottam elő. Az algoritmus lényege, hogy a beadott időjelből 
egy előre megadott számú adatpontot tartalmazó részt egy ablakfüggvénnyel kivágunk, és a 
kivágott jelen hagyományos Fourier-transzformációt végzünk. Az eredmény abszolút értékét 
véve kapjuk a teljesítmény-spektrumot. Az ablakfüggvényt az eredeti időjelen végigléptetve 
az idő függvényében változó spektrumokat kapunk, amelyeket egy kétdimenziós mátrixba 
rendezve kapjuk a spektrogramot. A spektrogram ábrázolása többféleképpen lehetséges, jelen 
értekezésben felület-szerű ábrázolásmódot használok, ahol az egyes teljesítménysűrűség-
értékeket színkóddal jelölöm (ld. 16. ábra). 
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16. ábra: Minta spektrum (balra) és a spektrumokból összeálló spektrogram (jobbra). A spektrogramon 

egy ELM lenyomata kezdődik 2,4535 s-nál, valamint egy stabil plazmamódus látható 20 kHz-nél. A 
spektrum a szaggatott vonallal jelölt időpontot képviseli a spektrogramon. 

 
 

3.2.2. Burkológörbe és sávteljesítmény 
 
A mágneses jeleken az ELM-ek észleléséhez és a pellet által keltett perturbáció 

vizsgálatához érdemes a jel 100 kHz fölötti tartományait vizsgálni. Ilyen magas frekvenciájú 
komponenssel csak nagyon kevés plazmamódus rendelkezik (ld. példaként a 16. ábra 
spektrogramját, ill. a 4. fejezetben bemutatott eredményeket), ezért a 100 kHz fölötti 
komponenseket vizsgálva főként az ELM-ek járulékát láthatjuk (kedvező „jel/zaj” viszony). 

A fentiek alapján kézenfekvő a sávteljesítmény használata, amelyet a spektrogramból 
könnyen kaphatunk: a spektrogramot integráljuk egy adott frekvenciatartományban. Mivel 
300 kHz fölött az ELM-ek nem adnak jelentős járulékot (ld. pl. 16. ábra), az integrálást elég a 
100 – 300 kHz-es tartományra elvégezni. Az így kapott időjel jó mércéje a plazma általunk 
vizsgálni kívánt MHD-tevékenységének [95]. 

Hosszabb időjel elemzésére azonban a spektrogram kiszámítása igen időigényes 
(legalábbis a részletes analízishez használt ablakméret mellett), ráadásul ábrázolása és tárolása 
is körülményes és lassú az adatfájlok nagy mérete miatt. Ezért bevezetünk egy gyorsan 
számolható mennyiséget, amellyel jól közelíthetjük az előbb definiált sávteljesítményt: a 
vizsgált időjel nagyfrekvenciás komponensének a burkológörbéjét. A burkológörbe 
előállítása a következő módon zajlik: 

• a jel szűrése egy digitális felüláteresztő szűrővel, az átviteli függvényt ld. 17. ábra 
(bár a szűrő nem mondható ideálisnak, használata a vizsgálataink során nem okoz 
problémát); 
• a szűrt jelben 25 μs-onként (50 adatpont) a maximum és a minimum érték 
különbségének meghatározása; 
• az így kapott időjelet 2-vel osztva kapjuk a (pozitív) burkológörbét. 
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17. ábra: A burkológörbe előállításához használt felüláteresztő szűrő átviteli függvénye 

 
A burkológörbe fenti definíciója feltételezi, hogy a vizsgált jel szimmetrikus, ami jó 

közelítéssel igaz a nagyfrekvenciás részre (pl. 18. ábra). A burkológörbe előállításának 
lépéseit, valamint a burkológörbe és a sávteljesítmény összehasonlítását a 18. ábra mutatja be. 
A két összehasonlított mennyiség fenti definíciója szerint a burkológörbe amplitúdó, a 
sávteljesítmény viszont amplitúdó-négyzet dimenziójú. Ebből az következik, hogy a 
burkológörbén jobban láthatók a kisebb csúcsok és rezgések (ill. ezek amplitúdója), a 
sávteljesítmény ellenben a nagyobb csúcsokat (főként, mint ahogy azt később látni fogjuk, az 
ELM-csúcsot) emeli ki a háttérből. 

 

 
18. ábra: A burkológörbe előállításának fázisai (balról jobbra: nyers mágneses szonda jel, szűrt jel, 
burkológörbe). A jobb oldali ábrán összehasonlíthatjuk burkológörbét (fekete) a sávteljesítménnyel 

(piros). 

 
 

3.2.3. Módusszám és wm-koherencia 
 
A tokamakplazmákban, nagy sugárarány és kör keresztmetszetű plazma mellett, a fellépő 

perturbációkat (módusokat) általában az alábbi alakban szokták feltételezni: 
 

 cos( ) cos( ) cos(2 )x C m nΔ = ⋅ θ ⋅ φ ⋅ πνt  (11) 
 
ahol x valamilyen fizikai mennyiség, C konstans, m és n a poloidális és toroidális 

módusszám, ν a módus frekvenciája, θ és φ pedig a poloidális és toroidális szög – azaz a 
perturbációt többnyire egy adott mágneses felületre lokalizált kétdimenziós hullámként 
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feltételezzük, amely toroidális és poloidális irányban is önmagába záródik. A módusszám 
megadja, hogy egy poloidális vagy toroidális körbefutás alatt a perturbációnak hány 
maximuma/minimuma van, vagy más szóval a hullám toroidális hullámhossza n-szer, 
poloidális hullámhossza pedig m-szer kisebb mint a fluxusfelület toroidális és poloidális 
kerülete. A valós tokamakokban használt plazmakonfigurációk esetén azonban a plazma nem 
kör keresztmetszetű ás a sugárarány sem nagy, ezért a módus zérushelyei nem egyenletesen 
oszlanak el a poloidális szög szerint – a poloidális módusszám tehát csak átlagértelemben 
véve igaz a poloidális irányban, mert a mágneses erővonalak sűrűbben helyezkednek el a 
HFS-on, azaz a tórusz belső oldalán lokálisan magasabb, a külső oldalán pedig lokálisan 
alacsonyabb poloidális módusszámot érzékelünk. 

A fentiek értelmében tehát a toroidális módusszámot érdemes meghatároznunk, a 
poloidális módusszámot pedig a biztonsági tényező ismeretében megbecsülhetjük11. A (11) 
egyenlet alapján két, poloidálisan azonos, toroidálisan különböző helyre telepített szondán az 
észlelt jelek közötti fáziskülönbség arányos lesz a szondák közötti távolsággal (szöggel). 
Természetesen minél több szondát használunk, annál nagyobb biztossággal határozhatjuk meg 
a módusszámot: a fáziskülönbséget ábrázolva a szondák közötti távolság függvényében a 
pontok (egy szinuszosan változó módus esetében) egy egyenesre esnek – az egyenes 
meredeksége adja meg a módusszámot. Mivel azonban a fázis 2π periodikus, az egyenest „be 
kell tördelni” a [0,2π] (x-tengely), [-π,π] (y-tengely) tartományba; ekkor az egyenes már nem 
illeszthető hagyományos módon, hanem a különböző meredekségű egyenesek közül ki kell 
választani a legjobban illeszkedőt. A módus haladási irányától függően az egyenes 
meredeksége (azaz a módusszám) pozitív és negatív is lehet. A dolgozatban használt 
plazmakisülésekben a pozitív módusszám az elektron diamágneses drift irányban mozgó 
módusokat, a negatív módusszám az ion diamágneses drift irányban mozgó módusokat 
jelenti. 

A jelen értekezésben bemutatott módusszámokat wavelet-analízis segítségével Pokol 
Gergő határozta meg [96]. Az analízis során négy BAL szonda (B31-01, B31-12, B31-13 és 
B31-14, ld. 6. ábra) jeleit vette figyelembe. A wavelet-transzformáció előtt a vizsgált jeleket 
600 kHz-en újramintavételeztük, ami azonban nincs hatással a vizsgált 0-300 kHz-es 
tartományra. Az alkalmazott folytonos, analitikus wavelet-transzformációval a fáziskülönbség 
minden lehetséges szondapárra meghatározható az idő-frekvencia sík minden pontjára 
(természetesen valamilyen korlátozott felbontás mellett). Az idő-frekvencia sík egy adott 
pontjában a fáziskülönbségekre a fent leírt módon különböző meredekségű egyeneseket lehet 
fektetni (19. ábra, balra); a (legkisebb négyzetek értelemben) legjobban illeszkedő egyenes 
meredeksége adja meg a módusszámot (19. ábra, középen). Ezt a vizsgálatot minden idő-
frekvencia pontra elvégezve a spektrogramhoz hasonló ábrát kapunk, amelyen a színkód a 
módusszámot jelöli (19. ábra, jobbra). A módszer megbízhatóságát jelentősen lehetett növelni 
egy 5 wavelet hosszúságú simító mag alkalmazásával [97], emiatt azonban a (túl gyorsan 
változó) ELM-ek alatt a koherencia értéke alacsonynak adódik – ennek megfelelően az ELM-
ek módusszámát ezzel a módszerrel nem lehet meghatározni (ld. alább). 

Mivel a fenti folyamat minden esetben eredményez valamilyen módusszámot, fontos arra 
is figyelni, hogy valóban egy, az összes szondán érzékelhető jelenséget látunk-e, vagy sem. 
Erre a célra kiválóan alkalmazható a koherencia mennyisége, amelynek egy speciális 
változata (wavelet-koherencia) az alkalmazott wavelet-analízissel meghatározható. A 
koherenciát a négy vizsgált szonda közül bármelyik kettőre ki lehet számítani, így a módus 
globális jellegét a legjobban az összes lehetséges szondapár koherenciájának minimumával 
jellemezhetjük. Ezt a mennyiséget a továbbiakban wavelet minimum koherenciának (röviden 
                                                 
11 A módusok általában követik a mágneses erővonalakat, így a poloidális és toroidális módusszámok között a 
biztonsági tényező (q) segítségével válthatunk. Vegyük figyelembe, hogy a biztonsági tényező szintén függ a 
plazmabeli pozíciótól („q-profil”), ezért a módus helyét ismerni kell, ha ezt a módszer akarjuk alkalmazni. 
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wm-koherencia) fogjuk nevezni. A módusszámok meghatározásánál a wm-koherenciát 
használtuk a nem koherens jelenségek kiszűrésére: a módusszám ábrákon csak azokat a 
módusszámokat ábrázoltuk, amelyekre a wm-koherencia értéke legalább 50%, továbbá Q ≤ 
0,05·Qmax, ahol Q a négyzetes eltérésösszeg (az adott módusszám meghatározásánál az 
egyenes illesztésének jósága 1/Q), Qmax pedig a vizsgált idő-frekvencia ablakban a 
legrosszabbul illeszkedő módusszám eltérésnégyzete. Ezzel a dupla szűréssel biztosítani 
lehet, hogy a megjelenített módusszámok valóban koherens, jól definiált módusszámú 
jelenségekhez tartoznak. 

A példaként bemutatott 19. ábra jobb oldalán jól látszik, hogy az n = -6 módusszámok 
között véletlenszerűen n = 0 módusszámok is megjelennek. Ennek oka a mérési 
elrendezésben keresendő: a kiértékelésben használt szondák balszerencsés módon kb. 60°-
onként helyezkednek el, azaz a relatív szondapozíciók 60° többszörösei. Ez az egyenesek 
illesztése során azt a problémát okozza, hogy a valós módusszámtól 6 többszöröseivel eltérő 
módusszámok is jól illeszkednek, a konkrét példa esetében a -6-os módusszámhoz tartozó 
egyenes csak alig illeszkedik jobban, mint a 0-áshoz tartozó. Ezt a hiányosságot a később 
bemutatott eredmények vizsgálatakor is figyelembe kell venni. 
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19. ábra: Módusszámok meghatározása. Balra: az n = -6 meredekségű egyenes fektetése. Középen: 21 
fektetett egyenes négyzetes eltérésösszege; a legjobban illeszkedő egyenes meredeksége -6, tehát az idő-

frekvencia sík ezen kiválasztott pontjában  (2,0216 s; 131 kHz) a toroidális módusszám n = -6 (a vízszintes 
vonalak Q átlagát ill. egyszeres és kétszeres szórását jelentik). Jobbra: módusszámok idő és frekvencia 

szerint ábrázolva. 

 
 

 

4.  Eredmények 
 

Munkám során a pelletek témakörében három fő vonal mentén végeztem kutatásokat: a 
doktori munkám korai szakaszában a pelletek előállításával (ill. gyorsításával) foglalkoztam, 
később a pellet-plazma kölcsönhatás témájában a pelletek plazmabéli gyorsulását vizsgáltam, 
végezetül a pelletek által kiváltott plazma-perturbációk (ezen belül főként az ELM-ek) 
mechanizmusát tanulmányoztam. Mindhárom témakörben magam is végeztem kísérleteket, 
illetve korábbi kísérletek eredményeit elemeztem. 
 
 

4.1. Pelletek előállítása a Blower-gun pelletbelövővel 
 

A munkám korai szakaszában az AUG második számú pelletbelövőjének beüzemelésébe 
kapcsolódtam be. A laborkísérletek igen sikeresek voltak [22], amelyek során 2 mm átmérőjű 
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és 1 mm hosszú pelleteket használtak. Ezzel a beállítással a pellet térfogata 3,1 mm3, amely 
megközelítőleg 1,8×1020 D atomot tartalmaz. Mivel ezt a pelletbelövőt kifejezetten 
instabilitások keltésére tervezték, ez a pellettömeg még mindig nagynak számít (a centrifuga 
által előállítható legkisebb pellet tömege is 1,77×1020 D atom), mert korábbi vizsgálatok 
kimutatták, hogy az ELM-ek triggereléséhez akár néhányszor 1018 D tömegű pellet is 
elegendő lenne12: a pellet által triggerelt ELM az abláció kezdete után kb. 250 μs-on belül 
észlelhető [20] – ilyen rövid idő alatt a pelletnek mindössze csak nagyon kis része ablálódik 
el. A Blower-gun által előállított pelletek tömegét ezért a felére akarták csökkenteni, 
egyszerűen a pellet hosszának csökkentésével. A 2 mm átmérőjű, 0,5 mm hosszú pelletméret 
mellett üzembe állított belövővel azonban közel sem lehetett azt a nagyfokú megbízhatóságot 
produkálni, amit a korábbi kísérletek során az 1 mm-es pelleteknél megszokhattunk. 

Feladatom ennek megfelelően az volt, hogy kiderítsem a rossz hatásfok okát, ami az első 
pár árnykép-diagnosztikai felvétel alapján azonnal egyértelmű volt: a vékony korong alakú 
pelletek nagyon sérülékenyek (ld. 4.1.4 alfejezet eleje), és már a gyorsítási szakaszban 
könnyen összetörhetnek. Ezért a belövőt 2006. októberében visszaállították az 1 mm 
hosszúságú pelletméretre – feladatom a lehető legjobb hatásfokot biztosító paraméterek 
meghatározása volt. Ehhez rendelkezésemre állt az árnyképdiagnosztika-rendszer, amelynek 
installációja és üzemeltetése is a feladatom része volt. A rendszer leírását és az elért 
eredményeket a Review of Scientific Instruments című folyóiratban publikáltam [98], és a 
következő alfejezetekben ismertetem. 

 

4.1.1. Az árnyképdiagnosztika-rendszer kiépítése 
 

Munkám kezdetekor (2006-ban) a Blower-gun már üzembe volt helyezve az AUG 
tóruszcsarnokban – a berendezés így csak a szervíznapokon volt elérhető, a kísérleti napokon 
nem. Az AUG egyik lendkerekes generátorában bekövetkezett üzemzavar miatt azonban 
hosszabb leállásra kényszerült a tokamak – ezt az időszakot sikerült kihasználni a Blower-gun 
tanulmányozására. 

Mivel a tokamak nem üzemelt, célszerű volt a pelletbelövőt leválasztani az AUG 
vákuumrendszeréről, és az igen hajlékony, teflon pellet repülési csövet egy, a valós kísérleti 
elrendezéshez képest jóval „kellemetlenebb” útvonal szerint elhelyezni, hogy az élesebb 
görbületek hatását is tanulmányozni lehessen. Az árnyképdiagnosztika-rendszer két 
megfigyelési pontból áll; egyiket a repülési cső előtt, a másikat pedig cső után helyeztük el, 
így az első ponton a pelletek gyorsításának hatását, a második ponton pedig a repülési csövön 
való áthaladás hatását lehet vizsgálni. Az elrendezést a 20. ábra mutatja be. A pellet útvonala 
a rajzon és a fényképen is nyomon követhető: gyorsítás után (Blower-gun) a pellet egy szabad 
repülési szakaszon halad keresztül a tágulási tartályban (ld. 2.4.2 alfejezet) – itt található az 
első árnykép-diagnosztikai pont. A teflon repülési csőbe kerülve a pellet egy 55 cm sugarú 
íven kb. 180°-os kanyart tesz meg, majd egy rövid egyenes szakasz után egy 90°-os kanyar 
következik, kb. 20 cm sugarú íven; végül a pellet beér a pályaválasztó egységbe - itt található 
a második árnykép-diagnosztikai pont. 

 

                                                 
12 Természetesen csak akkor, ha a kis pellet ablációs tulajdonságai megegyeznének a nagy pelletével. Ez 
azonban nem lehetséges, ld. az 1.1 alfejezet ablációs modellekről szóló részeit. 
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20. ábra: A repülési cső és az árnykép-diagnosztikai megfigyelési pontok elrendezése a Blower-gun 

tesztelése során. 

 
A teflon repülési cső használata sok előnyös tulajdonsággal jár: sima felszínén a pellet 

könnyedén csúszik; hajlékony, ezért szinte bármilyen útvonal kialakítható vele; áttetsző, így a 
pelletet érzékelő fénykapuk elhelyezése nagyon egyszerű (a csövet nem kell megszakítani). A 
pályaválasztó egység elsődleges feladata a két lehetséges belövési irány közötti váltás (ld. 9. 
ábra és 2.4.2-es alfejezet); a teflon repülési cső itt egy rézcsőbe illeszkedik, amelyet egy 
vákuumátvezetővel mozgatva lehet a két belövési cső között váltani. A pellet megfigyelése a 
mozgatható rézcsőbe fúrt lyukon keresztül lehetséges (a pellet haladási irányára merőlegesen). 

 

4.1.2. Az árnyképdiagnosztika-rendszer kalibrálása 
 
Az árnykép-diagnosztika célja a pellet térfogatának és tömegének becslése – ennek 

érdekében a rendszer abszolút kalibrációja szükséges, azaz meg kell határozni a rendszer 
torzítását, és a képen látottakhoz valós távolságokat kell tudni hozzárendelni. A kalibrációt 
egy direkt erre a célra gyártott plexi munkadarabbal végeztem el; a munkadarab felületére 
koncentrikus köröket martak, amelyek átmérője 1 mm-es lépésekben növekedett (21. ábra, bal 
felül). 
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21. ábra: A második árnykép-diagnosztikai pont kalibrálása. Balra fent: a kalibrációs munkadarab 

fényképe; a felszínére mart körök átmérője 1 mm-es lépésekben emelkedik. Jobbra fent: a kalibrációs 
munkadarab képe az árnykép-kamerával; szaggatott vonalakkal az illesztett kalibráló körök. Alul: az 

illesztett körök sugarai pixelben, a mart körök sugarának függvényében. 

 
A kalibrációs munkadarabot a megfigyelési pontba helyeztük, majd képet készítettem róla 

az árnykép-diagnosztika kamerájával (21. ábra, jobb felül). A munkadarabba mart mintázatra 
a fényképen koncentrikus köröket illesztettem – amennyiben a rajzolt körök jól illeszkednek a 
mart mintára, a leképezés torzítása izotróp (azaz a valódi körök nem torzulnak ellipszissé). Ha 
az egymás utáni illesztett körök távolsága (átmérőjük különbsége) közel azonos, akkor a 
rendszernek elhanyagolható az ún. hordó-torzítása13 – ebben az esetben a rendszer 
torzításmentesnek tekinthető, és az abszolút kalibráció nagyon egyszerű, csupán egy 
kalibrációs konstanssal a képen pixelben mért távolságokat valós távolságokra válthatjuk. 

A 21. ábra jobb felső részén látható a kalibráló körök illeszkedése (az ábra a második 
árnykép-diagnosztikai pontot mutatja be). Látható, hogy a körök szinte tökéletesen 
illeszkednek a munkadarabra mart mintázatra, azaz a rendszer torzítása homogén. Az egyes 
kalibráló körök valós és pixelben mért sugarait a 21. ábra alsó diagramján ábrázoltam. A 
pontok jól láthatóan egy egyenesre esnek, azaz a rendszernek nincs hordó-torzítása; a 
kalibrációs konstanst az egyenes meredeksége adja, amely az ábrázolt esetben 23 pixel/mm. A 
kalibrálást a torzítás elhanyagolhatósága miatt elegendő volt egy alkalommal elvégezni, mert 
a szerkezeti elemek méretének ismeretében a kalibrációs konstans meghatározható. 

 

                                                 
13 Hordó-torzítás: a leképezés olyan torzulása, amelynél a kép közepe „fel van fújódva”; egy egyenes vonalakból 
álló rács ilyen torzítás esetén úgy módosul, hogy a torzult képen a vonalak egy hordóra emlékeztetnek. Tipikus 
példa a halszem-optika (nagylátószögű leképezés). A hordó-torzítás ellentéte az ún. párna-torzítás, ahol a kép 
széle torzul: itt az egyenes vonalakból álló rács képe egy középen benyomott párnára emlékeztet. 

 39



4.1.3. A pellettérfogat becslése 
 
A pellet térfogatának (és tömegének) meghatározása egy kétdimenziós kép alapján 

természetesen nem lehetséges. Még ha fel is tesszük, hogy a meghatározandó test konvex, 
akkor is több szögből kellene a testet lefényképezni, hogy térfogatát pontosan meghatározzuk 
– egy ilyen rendszer igen összetett és költséges. A Blower-gunhoz használt árnykép-
diagnosztikát nem ilyen rendszernek tervezték, célja csupán a pellettömeg elfogadható 
becslése. Diagnosztikai pontonként egy nézet állt rendelkezésemre, az ezekkel készített 
kétdimenziós képek szolgáltak a tömegbecslés alapjául. Módszernek a valószínűség-alapú 
Bayes-féle analízist használtam [99] [100], amely hibabecslésre is kiválóan alkalmas. Az 
analízis sarkpontja, hogy ideális, azaz hengeres alakú pelletet feltételezünk. Ezzel a 
feltevéssel egyetlen árnykép alapján is megbecsülhető a pellet térfogata. 

A folyamat első lépése a pellet beazonosítása a képen. Ehhez a képet először 
szintrevágtam14, eltávolítottam róla a szerkezeti elemeket, majd meghatároztam a sötét terület 
(a pellet árnyéka) kontúrját. A pellet összetörése esetén több fragmentum árnyképe is 
megjelenhet, ezeket külön-külön azonosítom be (22. ábra). A folyamat teljesen automatizált, 
csupán a szintrevágás határértékét kell kívülről megadni. 

 

 
22. ábra: Az árnykép-felvétel (balra) és a pelletek beazonosítása (piros kontúr). A beazonosított pelletek 

árnyéka szintrevágás és a szerkezeti elemek eltávolítása után (jobbra). 

 
A folyamat második lépése a pellet árnyképének az analízis szempontjából fontos 

paramétereinek meghatározása. A paraméterek kiválasztásánál az alábbi megfontolásokat 
tettem. A henger alakú pelletnek három paramétere van: sugár, magasság és orientáció. A 
hengeralak szimmetriája miatt az orientáció csupán egyetlen tengely körüli elforgatást jelent 
(a henger alapjának a kameranézettel bezárt szögét) – a kameranézet látóiránya körüli 
elforgatás csak forgatja az árnyképet, de annak alakját vagy területét nem változtatja meg (ld. 
23. ábra). A látóirány körüli elforgatás azonban természetesen befolyásolja az adott 
orientációjú pelletalak előfordulási valószínűségét, pl. a nézettel teljesen szembefordult (azaz 
körlapnak látszódó) alak sokkal ritkább, mint egy adott szöggel jellemezhető hordóalak (ld. 
alább). A pelletparamétereket és vizsgált tartományaikat a 7. Táblázat foglalja össze. 
 

                                                 
14 A szintrevágás fényképészeti szakkifejezés, jelentése a kép fekete-fehérré (nem szürkeárnyalatossá!) alakítása: 
egy adott fényességi szint fölött a képpont fehér, a szint alatt pedig fekete lesz. 
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23. ábra: A kameranézet látóirányához képest 30 ill. 80 fokkal elforgatott pellet képe, és az árnykép-

diagnosztikai pontoknál használt koordináta-rendszer. Jelmagyarázat: L – az árnykép legkisebb 
kiterjedése, D – az árnykép legnagyobb kiterjedése. 

 
Paraméter Tartomány 
Sugár (r) 0,1 – 1,1 mm 

Magasság (h) 0,1 – 1,1 mm 
Szög (α) 0 – 90 ° 

7. Táblázat: A henger alakú pellet paraméterei és a paraméterek vizsgált tartománya. 

 
A vizsgált henger tehát három paraméterrel rendelkezik, ennek megfelelően az árnyképnek is 
legalább három paraméterét kell vizsgálni a visszaállításhoz. Kézenfekvő választás az árnyék 
területe (A), a másik két paraméternek az árnykép kontúrjának legkisebb (L) és legnagyobb 
(D) kiterjedését választottam (ld. 23. ábra). L és D meghatározása szemléletesen úgy történik, 
hogy a kontúrt két, a kontúr felületéhez érő párhuzamos sík között 180°-ban körbeforgatom, 
és veszem eközben a síkok legkisebb és legnagyobb távolságát. Az ideális, henger alakú 
árnykép A és L paramétere analitikusan is meghatározható az alábbi képletekkel, D-t azonban 
csak numerikusan lehet meghatározni. 
 
  (12) ( , , ) 2 sin( ) cos( )A r h r h r rα = ⋅ α + ⋅ α ⋅ π
 
 { }( , , ) min 2 , sin( ) 2 cos( )L r h r h rα = α + α  (13) 

 
Adott sugár és magasság mellett az árnykép paramétereit az irányultság is befolyásolja. A 
könnyebb érthetőség kedvéért a 8. Táblázat D, L és A értékeit mutatja be α extrém értékeire, a 
24. ábra pedig 1 mm sugarú és magasságú pelletekre (a Blower-gun által gyártott ideális 
pellet) ábrázolja a három árnyék-paramétert α függvényében. Jól látható, hogy önmagában 
egyik paraméter sem egyértelmű függvénye α-nak, tehát egyik alapján sem lehet 
egyértelműen megmondani a pellet orientációját, de a három paraméter változásai együttesen 
megfelelően lefedik az egész tartományt. D szinte nem is függ α-tól (az adott méretű pelletre), 
ami azért előnyös, mert ezzel önmagában is jó becslést adhatunk a pellet térfogatára – de ez 
természetesen csak az adott sugár/magasság arány mellett igaz. 
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α Árnykép alakja L D A 

0° körlap 2r 2r r2π 

90° téglalap min{2r, h} 2 24r h+  2r⋅h 

8. Táblázat: Az árnykép paraméterei az irányultság extrém értékeire. 

 

 
24. ábra: Az árnykép paramétereinek változása a pellet orientációja függvényében, r = h = 1 mm-es 

pelletre 

 
A folyamat végső, harmadik része a Bayes-módszer alkalmazása a pellet térfogatának 

ill. tömegének becslésére. A módszer alapja a feltételes valószínűségek kapcsolatáról szóló 
Bayes-tétel [101]: 

 

 
( | ) ( ) ( | ) ( )( | )

( ) ( | ) ( )
i i i i
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j
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⋅∑
, (14) 

 
ahol  az X esemény Y-ra vonatkoztatott feltételes valószínűsége, B( | )P X Y B1, B2B ,… teljes 
eseményrendszer. A továbbiakban nagybetűkkel jelöljük a valószínűségi változókat és 
kisbetűvel azok konkrét (mért vagy számolt) értékeit. Amikor a Bayes-tételt a pellettömeg 
visszaállítására használjuk, a BBj teljes eseménytér a pelletparamétereket jelenti, míg az A 
változó helyére az árnykép-paramétereket kell helyettesíteni. Így kapjuk: 
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, (15) 

 
ahol  az ún. posterior eloszlás, ami a pelletparaméterek keresett 
valószínűségi eloszlásfüggvénye adott d, l, a mért árnykép-paraméterek esetén. Az egyenlet 
jobb oldalán a második tag 

( , , | , , )P r h d l aα

( , , )P R H α  az ún. prior, ami az ismereteinket tartalmazza a mérés 
eredményéről a mérés előtt. Ebbe a tagba kényszerfeltételeket és feltételezéseket is 
beépíthetünk, pl. ha a henger alakú pellet sugara és magassága az előállítás során azonos, 
nagy valószínűséget adhatunk annak a mérési eredménynek, hogy r ≈ h, de kis 
valószínűséggel várjuk az r << h és r >> h mérési eredményeket. A kiértékelés során az R és 
H változókra ún. flat priort állítottam be, azaz R és H bármilyen kombinációja azonos 
valószínűséggel rendelkezik – ezt a pelletek fragmentálódásával tudom indokolni, mert a 
törés-súrlódás miatt szinte bármilyen pelletalak elképzelhető. Szintén a priorba építhetjük be, 
hogy a pellet orientációjára milyen eloszlást várunk. Ugyan a rendszerben kitüntetett irány a 
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pellet haladási iránya, és a pellet a gyorsítás előtt mindig ugyanabban a pozícióban van (a 
henger alapja a haladási irányára merőleges), az árnyképek alapján mégis azt találtam, hogy 
már az első diagnosztikai pontnál a pellet orientációja a teljes tartományban szór. Ezt azzal 
magyarázhatjuk, hogy a pellet a leszeletelés után megtapad a tik-takban, és a gyorsítás során 
megpördül. Ezért a kiértékelés során a pellet irányeloszlását izotrópnak vettem, amelyet a 
bevezetett α változó cos-os függésével vehetünk figyelembe15. Így a használt prior az alábbi 
formában írható: 
 
  (16) ( , , ) ( , ) ( ) 1 cos( )P R H P R H Pα = ⋅ α = ⋅ α
 

A (15) egyenlet jobb oldalán az első tag ( , , | , , )P d l a R H α  az ún. likelihood függvény, 
ami a mérésről szóló ismereteinket tartalmazza. Esetünkben azt, hogy adott R, H, α 
pelletparaméterek esetén mi az árnykép-paraméterek valószínűségi eloszlása. A likelihood 
függvény meghatározása a Bayes-féle analízis kulcslépése. Mint ahogy azt korábban 
tárgyaltam, D, L és A egyértelműen meghatározható adott r, h és α mellett (ld. pl. (12) és (13) 
egyenlet), de adott d, l és a érték többféle R, H, α kombinációval is előállhat (24. ábra). Ezért 
a likelihood függvényt a következőképpen definiáltam: 

 

( ) ( ) ( )2 2

2 2

( , , | , , )

( , , ) ( , , ) ( , , )
C exp exp exp

2 2 2D L

P d l a R H

d D R H l L R H a A R H

α =

⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧− α − α − α⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪= ⋅ − ⋅ − ⋅ −⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨σ σ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩

2

2
A

⎫⎪
⎬σ ⎪⎭

                                                

 (17) 

 
ahol C a normáló konstans, σD, σL, σA az adott árnyékparaméterhez tartozó bizonytalanság. A 
bizonytalanság segítségével hidalhatjuk át az árnykép felbontásából eredő problémákat: mivel 
az árnykép felbontása 320×120 pixel (amelyet 320×240-re skálázunk át, hogy az x és y irányú 
nagyítás azonos legyen, ld. 2.4.3 alfejezet), d, l és a értéke csak bizonyos lépcsőkben 
változhat, ezért sohasem fognak pontosan megegyezni az adott r, h, α-ra számolt értékekkel. 
A bizonytalanságok használatával így a legközelebbi eredményt adó paramétereket 
választhatjuk ki. A bizonytalanságot a kép felbontása határozza meg, amely 640x480-as 
felbontás mellett 23 pixel/mm-nek adódott, viszont a 320×240-es felbontásra átskálázott 
képen ez már csak 11,5 pixel/mm. A hosszúság dimenziójú árnykép-paraméterek esetén a 
bizonytalanság 1 pixelnek vehető, ami 0,087 mm-nek felel meg. Az árnykép területének 
bizonytalansága azonban függ a pellet méretétől és az árnykép alakjától, értéke az árnykép 
kerülete × 0,5 pixel. Erre egy felső becslést adhatunk a legnagyobb alakot (körlap) 
feltételezve; a nominális, 1 mm-es sugárral és magassággal: 
 
  (18) 22 0,5pixel 2mm 0,043mm 0,27mmA pelletrσ = ⋅π⋅ ≤ ⋅π⋅ ≈

 
A számítógépes adatfeldolgozás miatt a fent definiált valószínűségi változókat célszerű 

diszkrét változóknak tekinteni. Az egyes változók által felvehető diszkrét értékek számát n-el 
jelöljük. A diszkretizált változók esetében az egyenletekben szereplő integrálokat természesen 
összegzések helyettesítik. A diszkretizálás kihat az előző bekezdésben definiált 

 
15 Az izotróp irányeloszlás egyszerű definíciója, hogy a henger alapjának irányvektora az egységgömb bármely 
pontja körüli dA felületbe azonos valószínűséggel essen. Ha az egységgömb felületét egy derékszögű 
koordináta-rendszerben az y-z síkkal párhuzamos azonos szélességű (dl → 0) szeletekre osztjuk, az egyes 
szeletek területe dF = 2πrszeletdl = 2πcos(α)dl, ahol α az x-tengelytől mért szög. Ebből azonnal látszik, hogy az 
egyes szeletekbe esés valószínűsége izotróp eloszlás esetében cos(α)-val arányos. 
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bizonytalanságokra, célszerű nagyobbra választani őket – ezzel a diszkrét változóértékek 
számát is jelentősen csökkenthetjük. A kiértékelés során tehát az alábbi bizonytalanságokat 
használtam: 

 
σD = σL = 0,1 mm 

 
σA = 0,3 mm2

 
Ezzel a (15) egyenlet minden tagját definiáltuk. A posterior eloszlás számolásának menete 

a következő: R, H és α minden értékére (amit virtuális pelleteknek is tekinthetünk) 
kiszámoljuk D, L, A-t, majd ezekkel a likelihood függvényt, és végül a posterior eloszlást a 
(15) egyenlet szerint. A számolás sebessége a diszkretizált változók felbontásától fűgg, azaz 
összesen  virtuális pelletet kell szimulálni egy mérés kiértékeléséhez. A posterior 
eloszlás számunkra értéktelen változója az orientáció (hiszen nem befolyásolja a térfogatot), 
ezért α-ra kiintegráljuk az eloszlást: 

R HN n n nα=

 
 ( , | , , ) ( , , | , , ) dP r h d l a P r h d l a

α

= α∫ α

π

 (19) 

Így R és H együttes eloszlását kapjuk. Ezt felhasználva számolhatjuk ki a térfogat 
valószínűség-eloszlását: 
 
 2( | , , ) ( , | , , ) ( ) d dP V d l a P r h d l a V r h r h= ⋅δ −∫∫  (20) 

 
ahol  az R sugarú, H magasságú henger térfogata. A térfogatvisszaállítás 
végeredménye a térfogateloszlás várható értéke: 

( , )V V R H=

 
 , (21) visszaállított 2

pel ( ) ( , ) ( | , , ) d d ( | , , ) d dV E V V R H P V d l a r h r h P V d l a= = ⋅ = π ⋅∫∫ ∫∫ r h
 

amelynek hibáját a szórással közelítjük: 2 2( ) ( )V E V E Vσ = − . 
 
A módszer ellenőrzését szimulált pelletekkel végeztem, amelyeket (az árnykép-

diagnosztikában használt) 320×240 felbontású képekre vetítettem le. Ezzel a készített képek 
felbontásából eredő bizonytalanságot is szimuláltam. A szimulált pelletek sugara és 
magassága 0,5 és 1,0 mm között, orientációja 0 és 90° között bármilyen véletlenszerű értéket 
felvehetett. Meghatároztam a szimulált pelletek árnykép-paramétereit, majd ezek alapján a 
fenti analízissel visszaállítottam a térfogatukat. 

Egy plazmakisülés során kb. 200 árnykép-diagnosztikai kép készül, ezért az ellenőrzés 
során is 200 szimulált pelletet vizsgáltam. A visszaállítási eljárás pontosságát és számolási 
idejét figyelembe véve optimalizáltam az egyes változókra a diszkrét értékek számát (nR, nH, 
nα). A várakozásaimnak megfelelően azt találtam, hogy n-nel a számolási idő monoton nő, a 
pontosság azonban egy adott érték fölött nem változik – ez az érték az optimum, amely a 
különböző változókra: nR = nH = 40 és nα = 30. Ezekkel a beállításokkal a 200 szimulált pellet 
térfogatának visszaállítása kb. 4 percet vett igénybe16. 182 esetben a visszaállított térfogat 
(Vvisszaállított) legfeljebb 20%-kal tért el a valódi térfogattól (V0); a pelletek mintegy felénél ez a 
különbség kisebb volt 10%-nál (25. ábra). 

 
                                                 
16 Egy átlagos asztali konfigurációval (2 GHz processzor, 1 GB RAM) 
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25. ábra: A térfogatvisszaállítás ellenőrzése szimulált pelletekkel. 

 
 

4.1.4. A pelletbelövési hatásfok vizsgálata a Blower-gun üzemi 
paraméterei függvényében 

 
Munkám első feladata a 2 mm átmérőjű, 0,5 mm hosszúságú pelletek tanulmányozása 

volt. Az árnykép-diagnosztikai felvételeket ekkor még csak manuálisan elemeztem, az előző 
alfejezetben leírt algoritmust csak a későbbiek során dolgoztam ki. A képek alapján az első 
néhány teszt után nyilvánvaló volt, hogy a pelletek már a gyorsítás során könnyen 
összetörhetnek – a deutériumjég nem rendelkezik kellő szilárdsággal ilyen vékony korong 
alakú pelletek előállításához, ld. 26. ábra. Ezért javaslatot tettem a pelletek hosszának 1 mm-
re növelésére (rövid távon), amellyel a laborkísérletek alkalmával jó eredményeket értek el; 
hosszútávon pedig a pellet átmérőjének 1 mm-re való csökkentését szorgalmaztam. 

 

     
26. ábra: Árnykép-diagnosztikai felvételek 2 mm átmérőjű, 0,5 mm hosszú pelletekről. Balra: ép pellet; 

középen: a gyorsítás során meggörbült pellet; jobbra: a gyorsítástól széttört pellet. 

 
A pellettérfogat-visszaállítást tehát az 1 mm hosszú pelletekre alkalmaztam. A módszer 

használata annak ellenére indokolt, hogy [22]-ben részletesen tárgyalták a pelletbelövési 
hatásfokot az ismétlési frekvencia függvényében. A pelletek detektálásának módja [22]-ben a 
hatásfok felülbecsléséhez vezet, ugyanis a pelleteket egy mikrofon membránjának 
irányították, és a pellet tömegét a mikrofon által generált feszültséggel arányosnak vették. Ez 
a módszer azonban nem független a pelletek sebességétől (a Blower-gunnal előállított pelletek 
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sebessége széles tartományban szór), továbbá a pelletek több nagyobb darabra való széttörése 
nem észlelhető, ha a fragmentumok rövid időn belül csapódnak a membránba. A 
laborkísérletek során a mikrofon mellett használták még a mikrohullámú üreg diagnosztikát 
is, amelynek működési elve, hogy a pellet egy üregrezonátoron halad keresztül, aminek 
rezonáns frekvenciáját megváltoztatja a pellet dielektromos anyaga [102]. Azonban ez a 
módszer sem képes megkülönböztetni az összetört pelletet az egésztől, hiszen a rezonáns 
frekvencia eltolódásából az üregben lévő anyag teljes térfogatára lehet következtetni, ami két-
három nagy fragmentum esetében megközelítheti az eredeti térfogatot is. Ezért mindenképpen 
indokolt volt a Blower-gun pelletbelövési hatásfokának ellenőrzése az árnykép-
diagnosztikával. 

A továbbiakban kétféle pelletbelövési hatásfokot fogunk használni; mindkettő alapja az 
árnyképek alapján visszaállított pellettérfogat. Az abszolút hatásfok a detektált „ép” pelletek 
számát viszonyítja a kért pelletszámhoz (ami általában a maximális érték, azaz 110), míg a 
relatív hatásfok a detektált „ép” pelletek számát az összes lefényképezett pellet számához 
viszonyítja, ld. (22) egyenlet. Egy pelletet akkor fogadunk el „épnek”, amennyiben 
visszaállított térfogata legalább 0,5 mm3 (az eredeti tömeg kb. 1/6-a)17. Ha az árnyképen több 
fragmentum is található, a legnagyobb fragmentum térfogatát vesszük figyelembe – ennek 
van a legnagyobb behatolási mélysége a plazmában. A kétféle hatásfok bevezetését az 
indokolja, hogy az árnykép-diagnosztika bizonyos esetekben nem képes az összes pelletet 
lefényképezni. Ilyen eset lehet például, ha nagy ismétlési frekvencia mellett – a sebesség 
szórása miatt – egy lassabb pelletet egy gyorsabb követ, és a második pellet még azelőtt eléri 
az első fénykaput, mielőtt az elsőről elkészülne az árnyképfelvétel. Ekkor ugyanis a második 
pellet nem tudja elindítani a számlálót a triggerrendszerben (ld. 2.4.3 alfejezet), tehát nem 
készül róla felvétel sem. Továbbá lehetséges az is, hogy egy, a pelletről leváló apró 
fragmentum jelet ad a fénykapun, beindítja a triggerrendszert, és a fragmentumról készül 
felvétel (ami akár el is párologhat addigra), a „valódi” pelletről nem. Az abszolút hatásfok 
tehát magában foglalja az árnykép-diagnosztika „hatásfokát” is, ezzel egy erősen konzervatív 
becslést ad a belövő megbízhatóságára; a relatív hatásfok ezzel szemben nem ad információt a 
pelletek számáról, azonban a pelletek minőségét reprezentatívan adja vissza. 

 

 
detektált detektált detektált
megfelelő megfelelő megfelelő

absz rel detektált
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,       
110

N N N
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η = = η =  (22) 

 
Vizsgálataimat a Blower-gun által előállított pelletsorozatok tanulmányozásával kezdtem, 

ld. 27. ábra. Jól látható, hogy az első árnykép-diagnosztikai ponton (balra fent) a pelletek 
térfogata a jégrúd minőségének (és a térfogat-visszaállítás hibájának) megfelelően fluktuál, de 
nem szór jelentősen; az esetek döntő többségében a pellet térfogata nagyobb, mint az ideális 
térfogat fele (hisztogram, balra lent). Az ideális térfogatnál nagyobb értékek a visszaállítás 
hibájából adódhatnak. A második mérési ponton ezzel szemben jelentősen kisebb térfogatú 
pelleteket láthatunk: az átlagos térfogat 2,53 mm3-ről 1,45 mm3-re csökkent, ezzel szemben a 
szórás 0,48 mm3-ről  0,88 mm3-re nőtt, mint ahogy azt a hisztogram szélesedése-laposodása 
(jobbra lent) is jól illusztrálja. Azt is könnyű meglátni, hogy az első mérési ponton minden 
pellet meghaladja a 0,5 mm3-es határértéket, míg a repülési cső után jelentős számban 
fordulnak elő ennél kisebb pelletek is. Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a használt 

                                                 
17 Az „ép” határérték megállapításánál azt vettük figyelembe, hogy a mérések alapján a jelenleg használt pelletek 
akár 1/10-e is elegendő lenne egy ELM triggereléséhez (ld. 4.1. alfejezet eleje, ill. [20]). A pellettérfogat 
visszaállításának bizonytalansága miatt azonban ennél valamelyest nagyobb térfogatértéket választottam 
kritériumnak. A későbbiekben azonban észrevehetjük, hogy a konkrét érték csak kismértékben befolyásolja az 
eredményeket. 
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repülésicső-elrendezés (20. ábra) olyan íveket tartalmaz, amelyeken a pelletek nem képesek 
épségben keresztülhaladni. Ezért a valós kísérleti elrendezésben a repülési csövet 
mindenképpen lényegesen kisebb görbületű íveken kell vezetni annak érdekében, hogy a 
pelletek épségben érkezzenek meg a plazmába. 

 

 
27. ábra: A Blower-gun által előállított pelletsorozatok. Fent: a pelletek tárfogata az első (balra) és a 
második (jobbra) mérési ponton. A folytonos vonal az átlagtérfogatot, a szaggatott vonal az egyszeres 

szórásokat, a piros vonal pedig az ép-határértéket jelöli. Lent: a pellettérfogatok hisztogramos eloszlása a 
két mérési pontban. A fekete szaggatott vonalak az ideális pellettömeget ill. annak felét jelölik, a piros 
vonal pedig az ép-határértéket jelöli. Az ábrák sarkában a hisztogramon ábrázolt pelletek száma, ill. a 

térfogatok átlaga és szórása van feltűntetve. 

 
A továbbiakban a Blower-gun üzemi paramétereinek hatását vizsgáltam. Ezek közül a 

gyorsító gázimpulzus hosszát változtattam meg először. A gázimpulzus tényleges hossza 
sajnos nem ismert, ugyanis a változtatható paraméter valójában a gyors szelep nyitási idejét 
vezérlő feszültségjel hossza – ez azonban jó közelítéssel megegyezik a tényleges nyitási 
idővel, azaz a gázimpulzus hosszával (kivéve nagyon kis szelepnyitási idők esetén, ahol 
bizonytalan, hogy a szelep teljesen kinyit-e). A gázimpulzus hosszának változtatásával 
közvetlenül a pelletek sebességeloszlását reméltük befolyásolni, de az impulzushossz 
közvetetten a pelletek minőségére – és ezáltal az elérhető maximális pelletbelövési 
gyakoriságra – is hatással van, mert a belövőben felgyülemlő gyorsítógáz rontja a kriosztát 
hőszigetelését, ami a pelletek párolgását eredményezi. 
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28. ábra: Fent: a szelepnyitási idő hatása a hatásfokra, mindkét árnykép-diagnosztikai ponton, adott 

nyomás és gyakoriság mellett. Lent: a szelepnyitási idő hatása a pelletek sebességeloszlására adott nyomás 
és gyakoriság mellett (balra), valamint adott gyakoriság és kétféle nyomás mellett (jobbra), a második 

árnykép-diagnosztikai ponton. 

 
A 28. ábra összefoglalja a szelepnyitási idővel végzett kísérleteket, amelyekben a másik 

két paraméter (a gyorsítógáz nyomása és a pelletbelövési gyakoriság) állandó volt, és 
megegyezett a 25. ábrán bemutatott sorozatnál használt értékekkel. Az abszolút hatásfok 
ábrán megfigyelhetjük, hogy kis szelepnyitási időkre a hatásfok állandó, kb. 80%-os értékre 
áll be az első mérési ponton; 5 ms-nál hosszabb szelepnyitási idő esetén a pelletbelövő 
vákuumrendszere már nem képes időben elszívni a gyorsítógázt, ami a pelletek 
összetöréséhez ill. szublimációjához vezet, ezért a hatásfok csökken; 10 ms-os szelepnyitás 
esetén az abszolút hatásfok már az első árnykép-diagnosztikai ponton is 40% körülire esik. A 
relatív hatásfok ábra rávilágít az abszolút hatásfok csökkenésének okára: az első diagnosztikai 
ponton közel 100%-os relatív hatásfokot kapunk minden esetben (azaz minden detektált pellet 
ép, ld. 27. ábra, bal oszlop), ami azt jelenti, hogy az abszolút hatásfok hiányzó 20%-át 
ténylegesen hiányzó pelletek adják, azaz amikről nem készül(hetet)t árnykép. Ezt a 
diagnosztika-rendszer hatásfoka mellett a pellet jégrúd inhomogenitása okozza, ami miatt 
leginkább az első néhány pellet „hiányzik” (a jégrúd eleje elolvad). Az 5 ms-nál hosszabb 
szelepnyitási időkre azonban már nem csak a pellet sorozat elejéről hiányoznak pelletek, 
hanem a jégrúdban lévő elkerülhetetlen minőségi inhomogenitás miatt a sorozatban bárhol – 
emiatt csökken az abszolút hatásfok. 

A második diagnosztikai pontnál további hatásfok-csökkenést láthatunk, ami a repülési 
csőben bekövetkezett fragmentálódás és párolgás eredménye (ld. még 27. ábra, jobb oszlop). 
Itt a relatív hatásfok minden esetben szignifikánsan 100% alatti, ami azt jelzi, hogy az első 
mérési ponton még ép pelletek egy jelentős része a repülési csőben az ép-határérték alatti 
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méretűre fogyatkozott. Az abszolút hatásfok csökkenését a két mérési pont között tehát a 
repülési csőben elszenvedett térfogatvesztés okozza. 

A szelepnyitási idő azonban szinte semmilyen hatással sincs a pelletek sebesség-
eloszlására (ld. 28. ábra, balra lent), a 2 – 5 ms hosszú gyorsító impulzusok közel ugyanazt a 
sebességeloszlást eredményezik. Az 5 ms-nál hosszabb impulzusok esetén az eloszlások 
szélesedése és laposodása a jellemző, ami a 10 ms-os impulzusra válik jelentőssé; az előbbit a 
rendszerben felhalmozódó gyorsítógáz fékező hatása, az utóbbit – mint ahogy azt fentebb 
tárgyaltuk – a vákuum romlása miatti fokozott párolgás okozza. A pelletek sebességét a 
második árnykép-diagnosztikai ponton határoztam meg, a 2.4.3. alfejezetben ismertetett 
módon. 

A pelletek sebességeloszlását tehát a gyorsító gázimpluzus hosszával nem tudtuk lényesen 
befolyásolni, a gyorsítógáz nyomásának hatása viszont jelentősebb. A 28. ábra bal alsó 
részletén pelletek sebességeloszlását láthatjuk 3,5 és 5 bar gyorsítógáz nyomás mellett, 3-3 
szelepnyitási idő esetén (2, 5 és 7 ms). Jól látható a korábbi megállapítás, miszerint a 
gázimpulzus hossza érdemben nem befolyásolja a sebességeloszlást, a nyomás növelése 
viszont számottevően gyorsabb pelleteket eredményezett: az átlagsebesség kb. 20 m/s-mal 
magasabb 5 bar gáznyomás mellett, a sebességeloszlás félértékszélessége ezzel szemben 
szinte alig nőtt (kb. 5 m/s-mal). 

Végezetül a pelletbelövési gyakoriság hatását is megvizsgáltam a hatásfok 
szempontjából, az eredményeket a 29. ábra foglalja össze. A mérések során a belövő 
„standard” beállításait használtam: gyorsítógáz nyomás p = 3,5 bar, szelepnyitási idő dt = 2 
ms; kivételt képeznek a 100 Hz fölötti gyakoriságú esetek, amelyeknél a gyorsítógáz 
felgyülemlését elkerülendő dt = 0,7 ms értéket állítottunk be (az ábrán zöld színnel jelölve). 
Baloldalt (a 28. ábrához hasonlóan) az abszolút hatásfokot ábrázoltam, mindkét diagnosztikai 
pontra. Megfigyelhető, hogy az első mérési ponton a hatásfok jó közelítéssel állandó 50 Hz-es 
belövési gyakoriságig, majd monoton csökkenést mutat a gyakoriság függvényében. 
Megjegyzendő azonban, hogy a triggerrendszer egy később felfedezett hiányossága miatt ezen 
a mérési ponton az árnykép-diagnosztika hatásfoka 100 Hz fölött 80% alá esett, azaz az 
abszolút hatásfok ábrán feltűntetett értékeket alsó becslésnek kell tekinteni ebben a 
tartományban. A második mérési ponton a diagnosztika hatásfoka megfelelő volt, az abszolút 
hatásfok mégis monoton csökken, és a maximális, 143 Hz-es gyakoriságnál 10% alatti értéket 
vesz fel, azaz nagyon kevés ép pellet éri el a repülési cső végét. 

A relatív hatásfok (29. ábra, jobbra) ezzel szemben közel 100% minden gyakoriságra az 
első mérési ponton, ami megint csak azt jelzi, hogy az abszolút hatásfok csökkenését hiányzó 
pelletek okozzák (azaz ha van pellet, az ép, vagy egyáltalán nincs pellet). A második mérési 
ponton, a korábbiakkal összhangban, lényegesen rosszabb relatív hatásfokot kapunk, 
amelynek értéke azonban szintén állandó, 85 % körüli. Ez azt jelenti, hogy azok a pelletek, 
amelyek a gyorsítást túlélik és árnykép készül róluk, igen nagy valószínűséggel épségben 
átvészelik a repülési csövön való keresztülhaladást is – annak ellenére, hogy a gyakoriság 
növelésével egyre kevesebb pellet éli túl a gyorsítást. 
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29. ábra: Abszolút és relatív hatásfok a pelletbelövési gyakoriság függvényében. Zöld színnel jelölve a 

szelepnyitási idő (dt) az adott gyakoriságokra (absz. hatásfok ábra). 

 
Összefoglalva az alfejezet eredményeit elmondhatom, hogy az elvégzett mérések alapján 

feltérképeztem a Blower-gun pelletbelövő üzemi paramétereinek hatását a pelletek 
minőségére, sebességeloszlására és a repülési csövön való áthaladás valószínűségére, 
valamint meghatároztam a paraméterek optimális tartományait. A szelepnyitási idő hatása a 
pelletek sebességeloszlására elhanyagolható volt a vizsgált 2 – 10 ms-os tartományban, 
ugyanakkor nagyobb szelepnyitási idők esetén a hatásfok rohamos csökkenése volt 
megfigyelhető; ezért a szelepnyitási idő optimális értékét 2 ms-nak határoztam meg. A 
gyorsítógáz nyomásának változtatása nem befolyásolta számottevően a belövő 
megbízhatóságát, a pelletek sebességeloszlását azonban igen – ezért ezt a paramétert 
szabadon lehet használni a pelletek átlagsebességének beállítására. A kísérletek szerint a 
belövő a teljes, 5 – 143 Hz-es gyakoriság tartományon belül üzemeltethető, azonban az 
abszolút hatásfok romlása miatt csak az 5 – 50 Hz-es tartományban mondható 
megbízhatónak. Így a paraméterek optimális értékei: 
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4.2. A pellet behatolási mélységének és 

gyorsulásának vizsgálata a plazmában 
 
A bevezetőben tárgyaltuk, hogy a pelletek plazmába való behatolási mélysége a plazma 

üzemanyag-utánpótlása szempontjából jelentős, ill. az instabilitások keltésére használt 
pelleteknél az üzemanyag-utánpótlás elkerülése miatt fontos. A „behatolási mélység” azonban 
közel sem egyértelmű fogalom, hiszen számtalan mennyiséget érthetünk alatta; jelentheti a 
pellet által a plazmában elért legbelső fluxusfelületet, az abláció ideje alatt megtett utat, a 
pelletpálya „vége” és a szeparátrix-metszéspont közötti távolságot, és még sok más, 
tetszőlegesen definiált mennyiséget is. Jelen dolgozatban a behatolási mélység definícióját a 
pelletpálya alapján határozzuk meg. A pellet pályája a tokamakba való belépéstől (a repülési 
cső végződése a tokamakban) az abláció végéig tart (térben).  A pellet, pályáján haladva, 
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folyamatosan ablálódik, azonban az abláció mértéke csak az összetartott plazmában jelentős, a 
szeparátrixon kívül – az alacsony hőmérséklet miatt – elhanyagolható. Ezért az ablációs 
tartomány a pelletpálya szeparátrixon belüli része. A behatolási mélységet ennek 
megfelelően a szeparátrix-metszéspont és a pelletpálya vége közötti távolsággal definiálom. A 
pellet élettartama – hasonló módon – a szeparátrix átlépése és az abláció vége között eltelt 
idő.  

 

4.2.1. Behatolási mélység és pelletpálya meghatározása ablációs 
monitorjel és kamerakép alapján 

 
A behatolási mélység első becslésére az ablációs monitorjelet (ld. 1.1.5. alfejezet) lehet 

felhasználni („ablációsmonitor-módszer”). Ezen könnyen azonosítható a pellet élettartama, 
ami alapján – az állandónak feltételezett pelletsebesség ismeretében – a behatolási mélység 
egy egyszerű szorzással megkapható, ld. 30. ábra. A módszer automatizálható, használata 
egyszerű, és a mérés kivitelezése sem bonyolult, azonban bizonyos esetekben téves 
eredményt is kaphatunk vele. A 30. ábra jól mutatja, hogy az abláció vége ugyan jól 
definiálható, a kezdete azonban már kevésbé; még a bemutatott H-módú plazmakisülés esetén 
is az abláció csak a szeparátrix-átmenet után fut föl igazán, így igen nagy a valószínűsége, 
hogy alábecsüljük a pellet élettartamát, ha a jel felfutását tekintjük az abláció kezdetének. L-
módú plazmakisülések esetén ez a hiba még jelentősebb, mert az ASDEX Upgrade 
tokamakon végzett méréseim szerint a pellet egy alacsonyabb hőmérsékletű plazmában akár 
10 cm-t is megtehet, mire az ablációs monitorjelen észlelhetővé válik a fénye, azaz a módszer 
eredménye függ a plazma hőmérséklet-profiljától. Ezért ez a módszer csak adott fűtési 
teljesítmény mellett ad jó becslést; egy plazmakisülésen belül az egyes pelletek relatív 
behatolásának összehasonlításához használható, illetve jól reprodukálható pelletparaméterek 
mellett a plazma hőmérsékletéről adhat információt. 

 

 
30. ábra: A behatolási mélység meghatározása ablációs monitorjel alapján, és a módszer lehetséges 

hibaforrásai. 

 
A módszer azonban egy elvi hibát is tartalmaz: feltételezzük ugyanis, hogy a pellet 

élettartama alatt a sebesség változatlan; láttuk azonban az 1.1.4 alfejezetben, hogy a pellet 
toroidálisan és radiálisan is gyorsul a plazmában. A gyorsulás mértékét az ablációs monitorjel 
alapján nem lehet meghatározni, azonban minél magasabb a pellet (a belövő által 
meghatározott) kezdeti sebessége, annál kisebbet tévedünk, mert a gyorsulás nem függ a 
pellet sebességétől, azaz a relatív sebességváltozás gyorsabb pelletek esetén kisebb. 
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A gyorsulás okozta hibát kiküszöbölhetjük, ha a behatolási mélységet kamerafelvételek 
alapján határozzuk meg. Megfelelő nézettel ugyanis észlelhetjük a pellet gyorsulását, pl. a 
képen a pellet pályája görbülni fog (ha a belövés iránya nem párhuzamos a gyorsulással). Két 
nézetet használva a pelletpálya háromdimenziós alakja is meghatározható, amivel figyelembe 
vehetjük a pellet bármilyen irányú gyorsulását [27]. Munkám során az AUG pelletkamera-
rendszert (ld. 2.4.4) használtam és fejlesztettem, a kameraképekhez térbeli kalibrációkat (ld. 
3.1) készítettem. A behatolási mélységet a 3Co „tan” nézet felhasználásával határoztam meg, 
feltételezve, hogy a pellet toroidális (leginkább mágneses erővonal menti) gyorsulása nem 
számottevő, azaz a pellet a belövési cső poloidális síkjában marad18. E feltételezés mellett a 
pellet pályáját a tan nézetből készített egyetlen kép alapján meg lehet határozni; mivel a nézet 
az erővonalakkal közel párhuzamos látóiránnyal rendelkezik, a pellet esetleges erővonal menti 
elmozdulása csak kis hibát okoz. 

A behatolási mélység kiszámolásának első lépése a pelletpálya meghatározása. Ehhez 
hosszú expozíciós kameraképeket használtam, mert ezeken a teljes plazmabeli pelletpálya 
látható. Mivel a felvételeken a pelletfelhő látható, feltételezzük, hogy a pellet pozíciója a 
felhő legfényesebb pontjában található – ezt rövid expozíciós képeknél egyszerűbb 
meghatározni, mert a stroboszkópikus kép miatt az egyes időpillanatokban elkülönülnek a 
pelletfelhők, így minden felhőre külön-külön lehet a legfényesebb pontot definiálni (ld. 12. 
ábra). Hosszú expozíciós képeknél a pellet teljes pályája látható, így pontok helyett egy 
görbét kapunk. A görbe pontjait úgy határoztam meg, hogy a képen látható pelletfelhőt 
elmetszettem a felhőre (és a pályára) megközelítőleg merőleges irányban, és a metszet mentén 
megkerestem a legnagyobb fényességű pontot (31. ábra, balra); ezután a metszés vonalát a 
pálya mentén kicsit odébb toltam, ismét megkerestem a maximumot, és így tovább (31. ábra, 
középen). Az ismertetett algoritmust egy IDL rutin automatikusan végzi a kamerakép egy 
megadott tartományán (ROI, region of interest). A rutin a pelletpálya végét is meg tudja 
határozni: ha a pályának vége, a metszetekből származó legfényesebb pontok helye szórni 
kezd, azaz a tórusz belső falán lévő fényes pontok között „ugrál”. Így az egymás utáni pontok 
távolsága igen nagy lesz, szemben a pelletpálya esetén jellemző kis távolsággal – ezáltal a 
pálya vége definiálható. A módszer hátránya, hogy pl. a pelletfelhő driftje miatt megjelenhet 
némi „túllövés” a pálya végén, ld. kék nyíllal jelölt részt a 31. ábrán, középen. Ezt a hibát 
csak „kézzel” lehet kijavítani, a ROI-t egyszerűen úgy kell megadni, hogy a széle az általunk 
definiált pelletpálya végénél legyen. A metszetek iránya mindig átlós volt, azaz a képen 45°-
os meredekségű; a léptetés pixelenként történt. Az így kapott pályakoordinátákat a térbeli 
kalibráció segítségével valós (R, z, ϕ = áll.) hengerkoordinátákra váltjuk, és a pálya képen 
nem látható részén (pl. H-módban a szeparátrixon kívül) feltételezzük, hogy a pellet egyenes 
vonalú egyenletes mozgást végez (31. ábra, jobbra). 

 

                                                 
18 Több kameranézetes vizsgálatok alapján mondhatjuk, hogy ez a feltevés csak kis hibát okoz a pelletpálya 
meghatározásánál, ugyanakkor számottevően egyszerűsíti a mérési elrendezést és felgyorsítja a kalibráció 
meghatározásának folyamatát. 
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31. ábra: A pelletpálya meghatározása hosszú expozíciós kameraképek alapján. Balra: a 

pályameghatározás egy lépése: a pelletfelhő elmetszése (zöld vonal), és a metszet maximumhelyének 
meghatározása (ld. kis ábra). A maximumhely adja az adott metszetre a pellet pozícióját (piros kereszt). 

Középen: a pelletpálya kameraképen azonosítható része.  A kék nyíllal jelzett részen az automatikus 
pályameghatározás „túllő” – ezt manuálisan javítani lehet. Jobbra: a teljes pelletpálya (piros) és a 

behatolási mélység (kék). Piros négyzet jelöli a belövési cső végét (magán a fényképen nem látható), a 
szeparátrix-metszéspontot fehér kereszt. 

 
A behatolási mélység meghatározásához tehát rendelkezésünkre áll a teljes pelletpálya. A 

szeparátrix térbeli helyzetét a 0 alfejezetben ismertetett EQI számolásból kapjuk (31. ábra, 
jobbra), a két görbe metszéspontját interpolációval határozom meg. A pelletpálya vége és a 
szeparátrix-metszéspont közötti távolság, azaz a behatolási mélység ezek alapján egyszerűen 
kiszámolható. 

Az ablációsmonitor-módszer fent ismertetett hiányosságai miatt a kamerakép alapján 
számolt behatolási mélység várhatóan mindig nagyobb lesz, mint az ablációs monitorjel 
alapján meghatározott. A két módszert egy tanulmány keretében hasonlítottam össze, 
eredményeimet konferencián mutattam be 2006-ban [103]. A tanulmány alapgondolata, hogy 
az ablációs monitorjel és a kamerafelvétel közel azonos behatolási mélységet kell hogy adjon, 
amennyiben a pelletsebesség állandó. Ez nagy sebességű (1000 m/s) pelletekre jó közelítéssel 
igaz, a kameraképeken szinte egyáltalán nem észlelhető a pellet radiális gyorsulása, a 
pelletpálya egyenes, amit a szimuláció is alátámaszt (ld. később, a 4.2.4-es alfejezetben). A 
lassabb pelleteknél ezzel szemben a pelletpálya jól kivehetően görbül, azaz a radiális 
gyorsulás okozta sebességváltozás mértéke összemérhető a pellet eredeti sebességével. 
Gondolatkísérletként tegyük fel, hogy a lassú pelletek sem gyorsulnak számottevően – ekkor 
pályájuk a gyors pelletekéhez hasonlóan egyenes lesz. Tegyük fel továbbá, hogy a gyorsulás 
nem változtatja meg számottevően a pellet élettartamát; ez azt jelenti, hogy a képzeletbeli 
egyenes pelletpálya ugyanabban a vízszintes síkban végződik, mint a valós görbült pálya, 
hiszen a függőleges sebességkomponens mindkét esetben állandó (és megegyezik), ld. 32. 
ábra. 

A fenti feltevésekkel tehát, ha a görbült pelletpályát levetítjük a kamerafelvételből 
pontosan meghatározott belövési irányra, és a levetített pálya alapján határozzuk meg a 
behatolási mélységet, az jó közelítéssel megegyezik a monitorjelből meghatározott 
behatolással, ld. 33. ábra. A gyorsulás hatása – adott pelletsebességnél – egy polinom-
függvénnyel vehető figyelembe. 
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32. ábra: A kamerafelvétel alapján meghatározott behatolási mélység, belövési irány és a belövési irányra 

vetített behatolási mélység. 

 

 
33. ábra: Az ablációs monitorjel és a kamerafelvétel alapján meghatározott behatolás mélységek 

összehasonlítása 240 m/s sebességű pelletekre. A vetített behatolás igen jól megegyezik a diódajelből 
számolt behatolással. 
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4.2.2. A radiális gyorsulás meghatározása hosszú expozíciós 
kamerakép alapján 

 
A pelletek radiális gyorsulásáról az 1.1.4 alfejezetben számoltam be. Az ASDEX Upgrade 

tokamakon Kocsis és munkatársai végeztek kamerás megfigyeléseket [27], amelyek alapján 
megállapították, hogy a pellet radiális gyorsulása aR ~ 105 m/s2 nagyságrendű, ezzel szemben 
a függőleges sebességkomponens vz ≈ állandó. Ezeket az eredményeket a „tan” és „top” 
nézetekből multiple exposure üzemmódban készült képekkel kapták, kis expozíciós idő 
mellett. A módszer előnye, hogy a pellet mozgása közvetlenül nyomon követhető: a képen 
látható világos „pöttyök” a pelletfelhőt mutatják az egyes expozíciókra; az expozíciók közötti 
idő adott, az ezalatt az idő alatt megtett utat pedig a kalibráció segítségével meg lehet 
határozni, ezekből numerikus deriválással kapható a radiális, toroidális és vertikális sebesség 
ill. gyorsulás. A módszer hátránya, hogy a pelletpálya kevés pontja (tipikusan 3-4, de 
maximum 10) ismert, ezért a sebességről, de főként a gyorsulásról csak pár pontban kapunk 
információt, ezek változása a pálya mentén nem vizsgálható. Ennek oka, hogy a multi exp 
üzemmód egy képre készít több felvételt, ezért annak érdekében, hogy a pelletfelhők a képen 
ne érjenek egymásba, az expozíciók között annyi időt kell hagyni, hogy a pellet ezalatt kellő 
távolságot tegyen meg. Lassú pelletekre ez az idő 100-150 μs, ezzel szemben a pellet 
élettartama 500-1000 μs; gyors pelletekre az expozíciók közötti idő 50-80 μs, a pellet 
élettartama viszont csak 300-600 μs – innen a 3-4 (max. 10) felvétel lehetősége, ld. 12. ábrán 
felül: a pellet élettartama itt kb. 400 μs, ami alatt 5 felvétel készült. 

Az ún. hosszú expozíciós képeken19 ezzel szemben a teljes pelletpálya látható (12. ábra, 
lent), aminek görbületéből lehet a radiális gyorsulásra következtetni. Ezt könnyen 
megtehetjük, mert [27] egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a vertikális 
sebességkomponens állandó. Ennek segítségével a pelletpálya térbeli pontjaihoz 
időkoordinátákat rendelhetünk, hiszen függőleges irányban azonos távolságot azonos idő alatt 
tesz meg a pellet. Az időkoordináta természetesen relatív, azaz a pelletpálya adott pontjához 
(elejéhez) rendelt tetszőleges értékhez (nulla) képest lehet csak értelmezni. A függőleges 
irányú sebességkomponenst a kamerafelvételből meghatározott belövési irány és az eredeti 
pelletsebesség alapján határoztam meg. Így tehát megkapjuk a pelletpálya befutásának 
dinamikáját is.  

Az elemzés menetét a 33. ábrán követhetjük: a kamerakép alapján meghatározott pályát a 
kalibrációval áthelyezzük a valós térbe (az ábrán + jelekkel jelölve). A plazma helyzetét a 
fluxusfelületekkel ábrázoltam. A pelletpálya képen nem látható részét (tipikusan a 
szeparátrixon kívül) egyenes vonallal helyettesítjük, és interpoláljuk (fekete vonal). A pálya 
függőleges koordinátái és a pellet sebessége alapján a pálya pontjaihoz időkoordinátákat 
társítunk. Az így kapott pálya alapján azonban a radiális sebesség és gyorsulás meghatározása 
nem lehetséges, mert a kamerafelvételből meghatározott pálya nem elég sima – a numerikus 
deriválás pedig kiemeli az egyenetlenségeket. Ezért a pelletpályára egy olyan paraméteres 
görbét illesztünk, ami figyelembe veszi a radiális gyorsulást, a toroidális mozgást pedig 
elhanyagolja: 
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( ) cos( ) ( )
( ) sin( )
( ) áll.

R t R v t v t
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= + φ

θ =
 (24) 

                                                 
19 Mint ahogy azt a 12. ábrán (lent) bemutattam, a hosszú expozíciós képek is tulajdonképpen multiple exposure 
üzemmódban készülnek, azonban itt az expozíció szinte teljesen kitölti a ciklusidőt, így egy normál fényképhez 
hasonló képet kapunk. Ezt a megoldást technikai okok miatt alkalmazzuk. 
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ahol R0 és z0 a pelletpálya referencia-pontjai, ami praktikusan a pelletpálya egyenes vonalú 
szakaszának a szeparátrixhoz közeli egyik pontja, φ a belövés szöge, t a változó paraméter 
(idő), α és β pedig illesztendő. A második egyenletből kifejezhetjük v0t-t, és az elsőbe 
helyettesítve kapjuk: 
 

 0
0

( ) ( )( )
tan( ) sin( )

0z t z z t zR t R
α

⎛ ⎞− −
= + + β⋅⎜φ φ⎝ ⎠

⎟ , (25) 

 
amit már könnyen illeszthetünk az interpolált pályára (piros vonal a 33. ábrán). Az illesztett 
függvény alapján a pálya 100 pontját határozzuk meg, egyenletesen elosztva (piros csillagok) 
– az így kapott pontok már kellően sima pályát rajzolnak ki a numerikus deriváláshoz. (Az 
ábrán csak 15 pontot jelöltem a jobb átláthatóság kedvéért.) 

 

 
34. ábra: A radiális sebesség és gyorsulás meghatározása hosszú expozíciós kamerakép alapján. Balra: a 
kameraképből meghatározott pelletpálya (+) interpolálva (fekete vonal), majd görbe illesztése a pályára 

(piros vonal), az illesztett pálya mintavételezése (piros csillag). Jobbra: a simított pálya alapján 
meghatározott radiális sebesség (pirossal a simítás nélküli pályából számolt sebesség) és gyorsulás az idő 

függvényében. 

 

4.2.3. A radiális gyorsulás modellje és szimulációja 
 
A pellet radiális gyorsulását az elméleti megfontolások szerint a pellet aszimmetrikus 

ablációja okozza (1.1.4 alfejezet, szemléltetés a 34. ábrán); ennek ellentmondani látszik az a 
tény, hogy a kamerafelvételeken nem látunk ilyen aszimmetriát. Ezért egy egyszerű modellel 
megvizsgáltam, hogy milyen mértékű aszimmetria okozhatja a kísérletekben észlelt radiális 
gyorsulást. Eredményeimet konferenciákon [105] [106] [107] és egy tudományos cikkben 
[108] mutattam be. 
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A radiális gyorsulásra alkotott egyszerű modellem alapja, hogy az ablációs aszimmetria 
nem eredménye, hanem paramétere a modellnek – ezáltal meghatározható az aszimmetria 
hatása a pelletpályára. Az elmélet szerint a pellet HFS felőli oldalán a pelletfelhő árnyékolása 
kisebb, ezért az abláció intenzívebb, aminek következtében megnövekszik a pelletfelhő 
nyomása is. A pellet két oldala között tehát nyomáskülönbség van, ez gyorsítja a pelletet (35. 
ábra). Vezessük be az ε aszimmetria-tényezőt a következő definícióval: 

 
 HFS LFS 0p p p− = ε⋅  (26) 
 
ahol pHFS és pLFS a pelletfelhő nyomása [N/cm2] a pellet HFS és LFS felőli oldalán, p0 pedig a 
pelletfelhő nyomása [N/cm2] a pellet felületén a szimmetrikus NGS modell szerint [29]: 
 
 ,  (27) 12 2/3 1.54 1/3

0 1.3825 10 e e pp n T−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ r −

 
ahol ne és Te a háttérplazma elektronsűrűsége [cm-3] és -hőmérséklete [eV], valamint rp a 
pellet sugara20 [cm]. Modellünkben tehát feltesszük, hogy a nyomáskülönbség arányos a 
pelletfelhő mindenkori nyomásával. További feltevés, hogy ε a pelletpálya mentén állandó. A 
kamerás megfigyelések alapján azt várjuk, hogy ε értéke kicsi, néhány % körüli, mert az 
aszimmetria a kameraképeken nem észlelhető. 

 

 
35. ábra: A pelletfelhő E×B driftje miatti ablációs aszimmetria. A háttérplazmából jövő hőfluxus (q0) a 

felhő driftje miatt különbözőképpen gyengül a pellet HFS és LFS felőli oldalain, ami ablációs 
aszimmetriához és nyomáskülönbséghez vezet. 

 
Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a nyomás a HFS és LFS felőli pellet-félgömbök 

felületén állandó (35. ábra). Ekkor FR a pelletre ható erő [N] egyszerűen a nyomás és a pellet 
keresztmetszetének szorzata. Ez alapján a gyorsulás: 
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20 A pellet sugara itt egyenértékű sugarat jelent, azaz a pellet térfogatával egyező térfogatú gömb sugarát. 
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ahol mp a pellet tömege[kg]. Ezt a képletet használom a radiális gyorsulás számolására egy 
ablációs modellben, ami adott pelletparaméterekre meghatározza egy ideális, gömb alakú 
pellet pályáját adott plazmakonfiguráció mellett. Az ablációs modell (időfelbontása 1 μs) 
minden időlépésre meghatározza a pellet pozícióját (az előző lépésben kapott sebesség és 
pozíció alapján), a radiális sebesség változását (a (28) egyenlet alapján), valamint a pellet 
tömegének csökkenését (az ablációs ráta és az időlépés szorzatából). Az ablációs rátát szintén 
az NGS modell alapján számolom, ld. (1) egyenlet. A szimuláció eredménye a pellet pályája, 
aminek görbülete a megadott aszimmetria mértékétől függ, valamint az ablációs ráta és a 
pellettömeg (sugár) a pálya mentén. 

Érdemes a (28) egyenletet kicsit jobban szemügyre venni: 
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Ahogy a pellet a plazmában befelé halad, mérete folyamatosan csökken, a plazma 
hőmérséklete és sűrűsége viszont nő – a (29) egyenlet alapján mind a három jelenség a 
gyorsulás növekedését okozza, azaz a pellet gyorsulása várhatóan a pelletpálya végén lesz a 
legjelentősebb. 
 

 
36. ábra: A radiális gyorsulási modell szimulációs eredménye (példa), balról jobbra: a pellet pályája a 

plazmában, a pellet sugara, radiális sebességkomponense, ablációs rátája és radiális gyorsulása látható. A 
szimulációban az AUG 19961-es plazmakisülés mágneses geometriáját használtam, a belövési geometria 

(irány, pelletsebesség és pellettömeg) megegyezik a centrifuga 240 m/s-os beállításaival. Feketével a 
radiális gyorsulás nélküli (0,0% aszimmetria) esetet, zölddel pedig egy 4,8%-os aszimmetriát feltételező 

esetet ábrázoltam. Jól látható, hogy a radiális gyorsulás megnöveli a behatolási mélységet (a HFS-ről 
belőtt pelletekre). 
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A 36. ábra bemutatja a radiális gyorsulás hatását. Feketével a gyorsulás nélküli, zölddel a 
gyorsulást figyelembe vevő esetet ábrázoltam. Látható, hogy a méréseknek megfelelően a 
gyorsulás hatására a pelletpálya elgörbül, és a sebességnövekedés miatt (jobb felső ábra) a 
behatolási mélység is nő, mintegy 7 mm-rel (4,6%), ld. alsó-középső ábra. Az ablációs rátát a 
behatolási mélység érzékeltetése miatt ábrázoltam a poloidális fluxus függvényében; ez 
viszont olyan benyomást kelthet, hogy a zöld görbe alatti terület nagyobb (szélesebb és 
magasabb is a görbe), azaz a gyorsuló pellet tömege nagyobb. Ez azonban téves 
gondolatmenet, mert ehhez az ablációs rátát az idő függvényében kellene ábrázolni – ekkor a 
zöld görbe magasabb, de keskenyebb is lenne, mert a sebességnövekedés miatt a gyorsuló 
pellet előbb éri el a plazma forróbb részeit, gyorsabban ablálódik, és az egész abláció 
hamarabb véget ér. A gyorsulás ábrán (jobb alsó) láthatjuk, hogy a pellet a szeparátrix 
átlépése után éri el a 105 m/s2 nagyságrendű gyorsulási értéket, amelyet a kamerafelvételek 
alapján kaptunk. Megfigyelhetjük, hogy az ablációs folyamat végét a modell helytelenül írja 
le: a pálya legvégén a gyorsulás – (29) egyenletnek megfelelően – nagyon nagy értéket vesz 
fel, a 107 m/s2-ot is meghaladja, ami azonban a kamerafelvételek alapján nem mérhető ki. Az 
eltérés kialakulásában több tényező is szerepet játszat. 

1. Numerikus bizonytalanság: a szimuláció végén a pellet nagyon kicsi, sugara 0,1 
mm-nél is kisebb. A gyorsulást Newton második törvénye alapján számolom (ld. 
(28) egyenlet), ahol a nulla közeli pellettömeggel való osztás okozhat problémát (a 
(29) egyenletnek rp = 0-ban szingularitása van). 

2. Időfelbontás: a hosszú expozíciós kameraképek alapján a pellet gyorsulását 100 
pontban tudjuk meghatározni a pálya mentén, ezzel szemben a szimulációban 
1000-2000 pont adódik (az időfelbontás 1 μs), azaz lehetséges, hogy a 
kameraképpel nem tudjuk kellőképpen felbontani a pálya végét. A jobb 
összehasonlíthatóság kedvéért kísérletképpen megnöveltem a szimuláció 
időfelbontását 20 μs-ra, így a szimulált pálya is legfeljebb 100 pontból áll. Ekkor a 
pályavégi gyorsulás néhányszor 106 m/s2-ra csökkent, ez azonban még mindig egy 
nagyságrenddel meghaladja a képeken látottakat. 

3. Az NGS modell alkalmazhatósága: bár az egyszerű NGS modell sok szempontból 
a kísérletekkel egyik legjobban egyező modell (1.1.1 alfejezet), a nagyon kis 
méretű pelletek esetében azonban nem feltétlenül ad megbízható eredményt. A 
valóságban az abláció vége igen gyors folyamatnak tűnik: az ablációs rátával közel 
arányos monitorjel monoton emelkedés után az abláció végén szinte egyből nullára 
esik (ld. pl. 30. ábra), ezzel szemben a szimulációban az ablációs ráta (a pellet 
sugarának csökkenésével) fokozatosan csökken (36. ábra). Ebből arra 
következtethetünk, hogy a pellet egy kritikus méret alatt nem az NGS modell 
szerint ablálódik tovább, hanem teljes egészében felmelegszik és szublimál. Ez 
megmagyarázza a monitorjel hirtelen esését és a szimulációban kapott pályavégi 
gyorsulás „hiányát”, mert a valóságban már nem létezik az a kisméretű pellet, 
amire a fokozatosan csökkenő ablációs rátát és a 106 m/s2 fölötti gyorsulási 
értékeket kaptuk. Ez azt jelenti, hogy a szimulációban a pálya végén kapott 
értékeket nem szabad figyelembe venni. 

 
 

4.2.4. A szimuláció és a mérési eredmények összehasonlítása 
 
A szimuláció akkor mondható megbízhatónak, ha sikeresen reprodukálhatók vele a mért 

eredmények. A modell validálásához öt plazmakisülés pelletbelövéseit használtam; ezek 
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közül ötben a pelletsebesség és a pellettömeg különbözött, a hatodikban a plazma 
hőmérséklete és a toroidális mágneses tér volt alacsonyabb (9. Táblázat). 

 
 

Lövésszám 20040, 41 20043 20054 20113 23078 
Üzemállapot I-es típusú ELMy H-mód H-mód 
Ip [MA] 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 
BBtor [T] -2,700 -2,698 -2,696 -2,692 -1,786 
q95 5,0 5,047 5,056 4,971 3,738 
δalsó 0,44 0,36 0,367 0,391 0,449 
δfelső 0,07 0,13 0,135 0,132 0,046 
WMHD [kJ] 700, 660 650 700 650 250 
PNBI [MW] 5,1 5,106 5,223 5,124 5,1 
PICRH [MW] 1,3 1,227 1,306 1,283 - 
Te,ped [eV] 550 – 750 150 
ne,ped [1019 m-3] 4.0 – 6.0 4.0 – 6.0 

en  [1019 m-3] 6,2 7,14 6,55 8,04 10 
vpellet [m/s] 240 600 1000 240 600 
mpellet_orig [1020] 1,6 1,6 1,6 4,0 2,62 
mpellet [1019] 0,88 0,72 0,32 2,2 1,18 
fpel [Hz] 6 6 6 5 5 
fELM,sp [Hz] ~50 ~40 ~50 ~50 - 
Kamrafal wolfram wolfram 
Divertor CFC wolfram 

9. Táblázat: A radiális gyorsulási modell validálásához felhasznált plazmakisülések főbb paraméterei. A 
bemutatott paraméterek többnyire a plazma „flattop”21 szakaszaira számolt átlagértékek; Te,ped és ne,ped a 
plazma elektronhőmérséklete és –sűrűsége a pedesztál tetején, mpellet_orig a pellet névleges tömege, mpellet 

pedig a plazmába érkező pellet várható tömege [92]. 

 
A kísérleti eredményeket két modellel is összevetettem. Az egyik a fent tárgyalt NGS 

aszimmetrikus modell, a másik pedig egy jóval összetettebb, önkonzisztens ablációs 
szimuláció. Rozhansky ablációs modelljét [31] I. Yu Senichenkov fejlesztette tovább [55]. Az 
így létrejövő kód maga számolja ki a pelletfelhő driftjét és az abláció aszimmetriáját, azaz a 
két modell közötti leglényegesebb különbség, hogy míg az aszimmetrikus NGS modellben az 
aszimmetria külső paraméter, Senichenkov modelljében viszont eredmény. 

 A radiális gyorsulás meghatározása technikailag is különbözik a két modellben: az én 
modellemmel szemben Senichenkov kódjában a pelletet nem a pelletfelhőben kialakuló 
nyomáskülönbség gyorsítja, hanem a pelletről közvetlenül leváló részecskék nettó impulzusa 
(ami az aszimmetria miatt nem nulla). Más szóval, a pellet úgy gyorsul, mint egy rakéta 
(„rakéta-modell”). A rakéta-modell egyik legfontosabb paramétere a leválási sebesség, azaz a 
pellet felületéről éppen lepárolgó részecske sebessége – ez határozza meg a részecske 
impulzusát (p0), azaz végső soron a pellet gyorsulásának mértékét. Senichenkov modelljében 
a leválási sebesség külső paraméter, tehát értéke „tetszőleges”. Számításaiban 

 
 0 vap3p = ε im

                                                

, (30) 
 

 
21 A plazma olyan (középső) szakaszaira számolt átlagértékek, ahol a plazma paraméterei csak lassan változnak. 
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ahol εvap = 0,005 eV a részecske szublimációs energiája, mi pedig a pelletet alkotó atomok 
tömege. 

Az összehasonlítást három szempontból végeztem: a pálya görbülete, a behatolási 
mélység és a pellet gyorsulása szempontjából. A 37. ábra három esetet mutat be: balra 
(#20041) egy kisméretű, 240 m/s sebességű pelletet pályája látható forró H-módú plazmában, 
középen egy 1000 m/s-os pellet látható nagyon hasonló körülmények között, jobbra pedig egy 
nagyobb tömegű, 600 m/s sebességű pellet útja figyelhető meg számottevően alacsonyabb 
hőmérsékletű plazmában. A mért pelletpályát vastag fekete vonallal, a rakéta-modell 
eredményeit piros és narancssárga vonallal, az aszimmetrikus NGS-modell eredményeit pedig 
világos és sötétkék vonallal jelöltem (a 2-2 szimulált pálya a névleges és a várható 
pellettömeggel készült). A plazmák hőmérséklet- és sűrűségprofilját a beágyazott ábrák 
mutatják. Az NGS-modellnél az aszimmetria értéke 4% és 7% között változott22. A lassú 
pellet esetén (balra) megfigyelhetjük, hogy az NGS-modell alábecsüli, a rakéta-modell pedig 
túlbecsüli a behatolási mélységet; a pálya görbülését, azaz a radiális gyorsulást mindkét 
modell túlbecsüli, a rakéta-modell esetében azonban az elétérés a nagyobb behatolási mélység 
miatt markánsabb. Ez azért meglepő eredmény, mert kizárólag a gyorsulást vizsgálva azt 
találjuk, hogy az igen jól egyezik a mért értékkel (38. ábra). A nagyon gyors pellet esetében 
(középen) mindkét modell jelentősen túlbecsüli a behatolást, amiből arra következtettem, 
hogy a pellet a valóságban lényegesen kisebb lehet, mint amit a laborkísérletekben [92] 
kaptak (és a szimulációkban felhasználtunk). A tömeg egyéb módon történő mérése sajnos 
nem lehetséges, ezért csak a behatolás alapján következtethetünk a pellet méretére. A nagy 
pelletsebesség miatt a radiális gyorsulás nem tudja számottevően befolyásolni a pelletpályát, 
ezért a modellek által számolt pálya iránya jól közelíti a valós pályát. A közepes sebességű 
pelletekre (600 m/s), nagyon hasonló plazmában mindkét szimuláció meglepően jól 
reprodukálta a pelletpálya görbületét (#20043-as plazmakisülés), ezért külön kísérletképpen 
egy teljesen más plazmára is elvégeztem a szimulációt, ezt mutatja be a 37. ábra (jobbra). 
Látható, hogy ebben az alacsonyabb hőmérsékletű plazmában jelentősen nagyobb a behatolás 
(tehát a modellek és a valóság közötti eltérések még jobban kihangsúlyozódnak), mégis 
mindkét szimulációs modell jól adja vissza a pelletpálya alakját. Az NGS-modell a redukált 
tömeggel még a behatolási mélységet is elfogadhatóan reprodukálja, ellenben a rakéta-modell 
itt is túlbecsüli a behatolást. 

 

                                                 
22 Az aszimmetria minden pelletre eltérő értékű volt, a következők miatt: alább látni fogjuk, hogy a pelletpálya 
alapján is megbecsülhető a pellet tömege – ezt a becsült tömeget használva elérhetjük, hogy szimulációban a 
pellet pontosan a mért behatolási mélységet produkálja. Ehhez a megfelelő mértékű aszimmetria kiválasztásával 
elérhetjük, hogy a mért és szimulált pelletpályák teljesen (behaolás + görbület) megegyezzenek. Az így kapott 
aszimmetria értékeket használtam fel a nominális és várható pellettömeggel végzett szimulációkban is. 
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37. ábra: Az NGS aszimmetrikus és a rakéta-modellel kapott pelletpályák összehasonlítása a mért 

értékekkel, három különböző plazmakisülésben. Minden szimuláció a nominális (nagyobb) és a várható 
pelletmérettel is elkészült. A kis ábrákon a plazma hőmérséklet- és sűrűségprofiljai láthatók. 

 

 
38. ábra: A pellet radiális gyorsulása a pelletpálya mentén, az aszimmetrikus NGS és a rakéta modell, 

valamint a kamerakép alapján, a #20041 plazmakisülésben. 

 
A centrifugával előállított pelletek valós mérete azonban a deutériumjég inhomogenitása 

és a repülési csőben való erózió statisztikussága miatt rögzített beállítások esetén is szór, 
ennek megfelelően egy stabil plazmakisülésben, adott pelletparaméterek esetén is változik a 
behatolási mélység. Ezért a 9. Táblázatban szereplő plazmakisülésekben lefényképezett 
összes pelletre elvégeztem (ill. elvégeztettem) a szimulációkat, és a mért behatolási mélységet 
ábrázoltam a szimulált behatolás függvényében, ld. 39. ábra. Jól látható, hogy adott 
plazmakisülésben a pelletek mért behatolási mélysége akár 10-15 cm-t is szór, ami a 
pellettömeg jelentős ingadozását jelenti, mert az NGS-modell szerint a behatolás csak a 
pellettömeg 0,19-ik hatványával arányos (amit mérésekkel is megerősítettek) [39]. Szintén 
látható, hogy a fenti három eset jól leírja az összképet: az aszimmetrikus NGS-modell a 240 
m/s sebességű pelleteknél alábecsüli, 1000 m/s esetén felülbecsüli, míg 600 m/s-os 
pelleteknél jól visszaadja a behatolási mélységet; ezzel szemben a rakéta-modell a 240 m/s 
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sebességű pelletek esetében ad elfogadható eredményt, míg az ennél gyorsabb pelletekre 
rendre túlbecsüli a behatolási mélységet. 

 

 
39. ábra: A mért behatolási mélység a szimulált behatolás (redukált pellettömeggel) függvényében. Az 

egyes plazmakisülésekből kapott értékeket a szimbólumok, a kétféle szimulációt pedig a színek 
különböztetik meg. 

 
 

4.2.5. A pellettömeg és az aszimmetria becslése a pelletpálya alapján 
 
Az előző alfejezetben láthattuk, hogy a pelletek behatolási mélysége rögzített 

pelletparaméterek és stabil plazma esetén is jelentősen szórhat, ami arra utal, hogy a pelletek 
tömege ingadozik. A kiindulási pellettömeg a fenti szimulációk egyik legfontosabb bemenő 
paramétere, ezért érdemes részletesebben is foglalkozni a témával. A mért pelletpálya alapján 
a pellet tömege a „nyers erő” módszerével meghatározható, amennyiben a fenti leírt 
szimulációt többféle pellettömegre lefuttatjuk, és a méréssel legjobban egyező eredményt adó 
pellettömeget tekinthetjük végeredménynek. Ehhez az alábbi paramétereket kell ismernünk: 

• a pellet pályája,  
• a plazma hőmérsékletprofilja, 
• a plazma sűrűségprofilja, 
• a plazma mágneses geometriája. 

Továbbá fel kell tennünk valamilyen ablációs aszimmetriát, amivel a pelletpálya görbületét 
reprodukáljuk. 

Ez a procedúra azonban jelentős számítástechnikai kapacitást igényel, célszerű lenne a 
tömeget „közvetlenül” számolni. Ez úgy lehetséges, hogy a fenti paramétereket egy ablációs 
modellbe táplálva megkapjuk az ablációs rátát a pálya mentén, amelyet integrálunk, és így 
kapjuk a kiindulási pellettömeget. Az egyetlen probléma, hogy az ablációs ráta a pellet 
sugarától is függ (ld. pl. az NGS-modellt, (1) egyenlet), ezért a szimulációt „visszafelé” kell 
lejátszani, azaz a pálya végéről kell indulni. Ekkor az első lépésben a pellet sugara elméletileg 
nulla, a gyakorlatban azonban valamilyen véges érték szükséges; ez a pellet „végső” sugara, 
amiről a szimuláció indul. 
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Ehhez a direkt számoláshoz azonban szükség van még a pellet sebességére a pelletpálya 
mentén, hogy a pelletet a szimuláció időfelbontásával „léptetni” lehessen a pályán. Korábban 
a pellet sebessége kizárólag a rövid expozíciós kamerafelvételek alapján néhány pontban volt 
ismert, ezért ilyen szimulációt nem végeztek. A 4.2.2 alfejezetben leírt kiértékelési módszerrel 
azonban a pellet sebessége a pálya bármely pontján meghatározható. A pellettömeget 
meghatározó szimuláció lefolyása tehát a következő: rögzített időlépést (a pályaszámoláshoz 
hasonlóan itt is 1 μs) használva meghatározzuk a pellet ablációs rátáját a pellet- és 
plazmaparaméterek alapján (a pellet adott pozíciójában), majd a pellet tömegét megnöveljük 
az ablációs ráta és az időlépés szorzatával, ill. a pelletet „visszafelé” mozgatjuk a pályáján a 
pellet pillanatnyi sebessége és az időlépés szorzatával. Az új pozícióban ismét kiszámoljuk az 
ablációs rátát, és így tovább, amíg a pellet el nem éri a „nulla” pozíciót, azaz a belövési 
csövet. Ekkor a szimuláció véget ér, eredménye a pellettömeg (a belövési csőnél). A 
végeredmény független lesz a szimuláció induló paraméterétől (a „végső” pelletsugártól), ha 
ezt elegendően kicsire választjuk, ld. 40. ábra. 

 

 
40. ábra: Pellettömeg meghatározása szimulációval a mért pelletpálya alapján. Színekkel a különböző 
„végső” pelletsugarakat jelöltem (értékeket ld. jobb felső sarokban), azaz a pellet sugarát az abláció 

végén, amiről a szimuláció indul. A kis ábrán látható, hogy a végeredmény (pellettömeg) megfelelően kis 
végső sugár esetén már nem függ ettől a kiindulási paramétertől. 

 
A számolt pellettömeg – az előző alfejezetben leírtak alapján – várhatóan csak a 600 m/s 

pelletekre lesz elfogadhatóan pontos; az alkalmazott NGS modell kis sebességekre túlbecsüli, 
nagy sebességekre pedig alulbecsüli a tömeget, ld. 41. ábra. 
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41. ábra: A pelletpálya alapján meghatározott pellettömeg (számolt) a várható pellettömeg függvényében, 

különböző pelletsebességek esetén, H-módú plazmakisülésekben, az NGS modell alapján. 

 
A fentiek alapján tehát egy ablációs modell segítségével megbecsülhetjük a pellet sugarát 

(tömegét) a mért pelletpálya mentén (40. ábra). Ezzel az eredménnyel együtt minden a 
rendelkezésünkre áll, hogy a (29) egyenletet „megfordítsuk”, azaz a pályamenti gyorsulás, 
hőmérséklet, sűrűség és pelletsugár alapján meghatározzuk az aszimmetria változását a pellet 
pályája mentén: 
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Az általam használt plazmakisülésekben az aszimmetria tipikus változását a pelletpálya 
mentén a 42. ábra mutatja. A pelletpálya első szakaszában (ami a kameraképen nem látható) 
egyenes vonalú egyenletes mozgást feltételeztünk (ld. 4.2.1 alfejezet), tehát itt a radiális 
gyorsulás és ezért az aszimmetria is definíció szerint nulla. Az egyenes pályaszakasz és a mért 
szakasz találkozása a gyorsulás szempontjából ugyan sima átmenetűnek tűnik, azonban az 
aszimmetriában itt egy igen nagy ugrást láthatunk (kb. 20 cm-re a belövési csőtől), ami azt 
jelzi, hogy a két szakasz illesztése nem tökéletes (legalábbis numerikus szempontból), ezért a 
számolt aszimmetria értékek itt nem értelmezhetők. Az aszimmetria maximuma akár a 100%-
ot is meghaladhatja, ami szintén a számolás módjának problémáira utal. Ezen a szakaszon 
túljutva azonban az aszimmetria egy közel állandó, 10% alatti értékre áll be, majd a pálya 
végén (a pellet sugarával) nullára csökken. Látható tehát, hogy a pelletpálya gyorsulás 
szempontjából igen jelentős szakaszán az aszimmetria jó közelítéssel állandó, tehát a 4.2.3 
alfejezetben leírt modell konstans aszimmetria feltevése indokoltnak mondható. 
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42. ábra: Ablációs aszimmetria meghatározása a pelletpálya alapján. Felül: a pellet radiális gyorsulása és 
sugarának változása a pelletpálya mentén. Alul: az ablációs aszimmetria változása a pálya mentén (a kék 

vonal 10%-os aszimmetria szintet jelöl). 

 
 

4.3. A pellet által keltett mágneses plazmaperturbáció 
vizsgálata 

 
Dolgozatom utolsó részében – a pelletek előállítása és plazmában való mozgásának 

tanulmányozása után – a pelletek plazmára gyakorolt hatásával foglalkozom. Vizsgálataimat a 
plazma mágneses szondákkal mérhető válaszaira koncentráltam abból a célból, hogy 
eredményeimmel hozzájáruljak az ELM-ek természetének megértéséhez. A bevezetésben 
említettük, hogy a plazmába lőtt pelletek ELM-e(ke)t triggerelnek, ám a triggerelési 
mechanizmus nem teljesen ismert. Ebben az alfejezetben a plazma pelletek által keltett 
mágneses perturbációját vizsgálom, és arra a kérdésre keresem a választ, hogy a pellet által 
keltett mágneses perturbáció lehet-e az ELM-ek kiváltó oka. Munkám ezen részét egy 
tudományos folyóiratcikkben publikáltam [110], ill. több konferencián is bemutattam [111] 
[112] [113]. 

Hangsúlyozzuk, hogy a „pellet által keltett” perturbáció alatt olyan jelenségeket értünk, 
amelyekhez a pellet közvetlenül szolgáltatja a hajtóerőt, és amelyek a pellet kiégése (azaz a 
hajtóerő megszűnése) után lecsengenek. Az ELM-eket például nem soroljuk ide, mert azokat 
a pellet csak kiváltja (triggereli), de az instabilitáshoz a hajtóerőt nem a pellet szolgáltatja – 
ezért a pellet számottevően nem befolyásolja az ilyen jelenségek lefolyását. 

A pellet a plazmába érve többféle, igen jelentős mértékű perturbációt okoz: 
• Nagynyomású pelletfelhő: a pellet körül kialakuló, atomokból és ionokból álló 

felhő a környező plazmánál nagyságrendekkel nagyobb sűrűségű. Bár hőmérséklete 
lényegesen alacsonyabb a plazmáénál, az elnyelt hő miatt nyomása így is lényegesen 
magasabb, és megközelítőleg a (felhőbéli) ion hangsebességgel (~105 m/s az AUG 
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pedesztálban) terjed szét a pellet által éppen érintett mágneses erővonal mentén. Az 
erővonalra merőleges terjedés ezzel szemben elhanyagolható (leszámítva 
természetesen a felhő 1-2 cm-es ilyen irányú kiterjedését), mert ebben az irányban a 
transzport-együtthatók nagyságrendekkel alacsonyabbak – így ez a perturbáció az 
erővonalak helikális alakját veszi fel. 

• Hűtés: a sűrű pelletfelhő minden mai modell szerint elnyeli az összes beáramló 
energiát, azaz az energia döntő többségét szállító plazmaelektronokat. A pellet által 
érintett erővonal mentén tehát a fluxusfelületből az energia a felhőbe áramlik, és 
kialakul egy hűlési front, ami a pellettől indulva terjed, a termikus elektronsebességgel 
(~107 m/s az AUG pedesztálban). A hűlési front tehát igen gyorsan halad, és a hűtés 
hatása nagyon hamar az egész fluxusfelületen érezhető. 

• Elektromos ellenállás: a magas hőmérsékletű plazma igen jó elektromos vezető, 
amiben az adott kisülésre jellemző árameloszlás alakul ki. Az alacsony hőmérsékletű 
pelletfelhő azonban lényegesen nagyobb ellenállású, így rajta a plazmaáram miatt 
nagy feszültség esik, és jelentősen megváltoztatja a plazma áramprofilját. 

• Elektromágneses hullámok: korábban említettük, hogy a pelletfelhő ionizált 
részében lévő töltések a drifthatások miatt szétválnak, azaz egy dipólus alakul ki. A 
felhő pedig a pellettel együtt mozog, ami igen erős elektromágneses perturbációt okoz, 
pl. Alfvén-hullámokat kelt [45], amelyek az Alfvén-sebességgel (szintén ~107 m/s az 
AUG pedesztálban) terjednek a plazmában. 

Kocsis G. és kollégái tanulmányukban [93] abból indultak ki, hogy az ELM-et kiváltó 
perturbáció helye egy adott pont, ami minden ELM-re ugyanaz; az itt keletkező perturbáció 
ezek után terjedni kezd, kiváltja az ELM-et és végül az ELM instabilitás növekedni kezd, míg 
észlelhetővé nem válik – ezt a feltevést mérésekkel sikerült igazolniuk. Kimutatták, hogy az 
ELM-et kiváltó perturbációt a pellet 2,7 cm-rel a szeparátrix-on belül okozza, majd ezt  kb. 50 
μs-mal később követi az ELM [93]. Ez azt jelenti, hogy a perturbáció 50 μs alatt „eloszlik” a 
plazmában, kiváltja az instabilitást, valamint az instabilitás észlelhető mértékűvé is nő. Ha 
feltesszük, hogy az ELM robbanásszerűen alakul ki, azaz növekedési ideje nagyon rövid, 
akkor az említett 50 μs a perturbáció szétterjedésére fordítódik. Ennek alapján a pellet által 
keltett perturbációkat lokalizáltságuk alapján is csoportosíthatjuk: 

• Lokális perturbáció alatt olyan jelenségeket értünk, amelyek az ELM 
megjelenéséig a plazmának csak korlátozott részében észlelhetők. Egy ilyen 
perturbáció úgy alakul ki, hogy a pelletnek a plazmában adott helyre el kell jutnia, és 
odaérve perturbációt okoz. Általános esetet vizsgálva a perturbáció helye a plazmában 
akárhol (vagy akár mindenhol, folyamatosan) lehet. A pellet által okozott 
sűrűségnövekedés például lokális perturbáció, mert az említett 50 μs alatt kb. 9 métert 
tud megtenni az erővonal mentén (az AUG kerülete kb. 10 m), az erővonalra 
merőlegesen pedig nagyságrendekkel kevesebbet – az eredmény tehát egy helikális 
„perturbáció-fonál”. 

• Globális perturbációnak ezzel szemben azt nevezzük, amely az egész mágneses 
felületen észlelhető (de radiálisan még mindig lokalizált lehet). Ilyen perturbáció 
például a pellet által okozott hűlés vagy mágneses perturbáció, amelyek 50 μs alatt 
akár 100-szor is körbejárhatják a tóruszt, sűrűn behálózva ezzel a teljes mágneses 
felületet. Vegyük észre, hogy az ilyen módon definiált globális perturbációk forrása 
lokális (a pellet), de nagy terjedési sebességük miatt az ELM-triggerelés 
szempontjából globálisnak mondhatók. 

A megfigyelések szerint az AUG-ban a HFS felől belőtt pelletek által triggerelt ELM-eket 
valamilyen globális perturbáció okozza [109], mert egy lokális forrás esetén (ha pl. az ELM a 
pelletfelhőből „nőne ki”) az ELM-et mindig ugyanazon (a forráshoz legközelebbi) mágneses 
szondán lehetne először észlelni, mert a pelletbelövés helye mindig ugyanaz. Ezzel szemben 
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az ELM-et legkorábban jelző szonda helye véletlenszerűen oszlik el a tórusz felületén [93], 
amiből arra lehet következtetni, hogy az ELM valamilyen globális perturbációból keletkezik, 
véletlenszerű helyen. Ez az oka annak, hogy a pellet által keltett mágneses perturbációt mint 
az ELM-triggerelésben potenciálisan szerepet játszó globális jelenséget vizsgáltam. 

Kocsis fent idézett tanulmánya [93] szerint a pelletnek a plazmában egy adott helyre el 
kell jutnia, mielőtt az ELM-et triggerelni tudná, amiből arra lehet következtetni, hogy a pellet 
által keltett perturbáció függ a pellet plazmabéli pozíciójától (legalábbis az ELM-triggerelés 
szempontjából). Ezért a pellet perturbációját a pelletpálya mentén vizsgáltam, a szeparátrixtól 
mért távolság függvényében. A dolgozat korábbi részével összhangban ebben az alfejezetben 
is a szeparátrix-metszéspont (az adott pellet szeparátrix-on való áthaladásának helye és ideje) 
szolgál viszonyítási alapnak térben és időben. Ezért az eredményeim bemutatása előtt a 
továbbiakban először a szeparátrix-metszéspont meghatározását ismertetem. 

 
 

4.3.1. A szeparátrix-metszéspont meghatározása kameraképek 
alapján 

 
Ahhoz, hogy a pellet által keltett perturbációt a pellet plazmabeli pozíciója függvényében 

tudjuk vizsgálni, tudnunk kell, hogy a pellet hol tartózkodik a plazmában adott 
időpillanatban. Ehhez tehát nem elég a pellet pályáját és annak befutási dinamikáját 
meghatározni, hanem ezt a valós időben is el kell helyezni. Mindezt egy referenciapont 
segítségével tesszük meg, ami a korábban leírtaknak megfelelően a szeparátrix-metszéspont; 
ennek a pontnak a térbeli koordinátái és a hozzájuk tartozó időpillanat ismeretében a teljes 
pelletpálya áttranszformálható a plazmakisülés időskálájára, így szinkronizálható a többi 
diagnosztika eredményeivel. 

A szeparátrix-idő meghatározásának kézenfekvő módja egy rövid expozíciós kamerakép 
használata, amelyre csak néhány (2-5) felvételt készítünk, és a kamerát az ablációs monitorjel 
alapján triggereljük. Ezzel biztosítjuk, hogy minden expozíció a pellet élettartama alatt készül 
(azaz pl. három expozíció esetén három fényes folt van a képen), és az első expozíció 
készítésének ideje μs pontossággal megegyezik a kamerának adott trigger idejével (ld. 2.4.4). 
Amennyiben a pellet képen látható első pozíciója a szeparátrix közelében van, a pellet jó 
közelítéssel még változatlan sebességgel jutott el oda, egyenes vonalú mozgással. Így a 
pelletsebesség ismeretében a pelletpálya mentén vissza lehet számolni azt az időt, amikor a 
pellet áthaladt a szeparátrixon, ld. 43. ábra. Balról jobbra haladva láthatjuk a kiértékelés 
menetét: a kameraképen kiválasztunk egy vizsgálni kívánt tartományt (szaggatott vonal), 
amibe az egész pelletpálya beleesik. A kivágott részt hamis színekkel ábrázoljuk, hogy az 
egyes expozíciókat jól elkülöníthessük, majd beazonosítjuk a pelletfelhőket a képen (fehér X-
ek). Ezeket a pontokat a kalibráció segítségével áttranszformáljuk a valós térbe; feltesszük, 
hogy a pellet az első mért pont és a repülési cső vége között egyenes vonalban haladt, ebből 
meghatározzuk a szeparátrix-metszéspontot, így már könnyen megkaphatjuk a metszéspont és 
az első pelletfelhő-kép távolságát. Mindezt a jobb oldali ábra mutatja, a kamerakép-
koordinátarendszerében. A távolság és a pelletsebesség ismeretében a kamerakép (azaz az 
első mért pont) készítésének idejéből (fehér) meghatározható a szeparátrix-idő (narancssárga), 
aminek hibája is megbecsülhető a kalibráció (± 5 mm) és a szeparátrix koordinátáinak (± 10 
mm) bizonytalansága alapján. 
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43. ábra: A szeparátrix-idő meghatározása rövid expozíciós kamerakép alapján. A zöld vonal az első 

ábrán az elméleti, a többi három ábrán a valós pelletbelövési irányt jelöli. 

 
Bár a szeparátrix-idő meghatározása rövid expozíciós kameraképpel igen megbízható, a 

módszer hátránya, hogy csak megfelelő kamerával (néhány μs expozíciós idő) és igen 
bonyolult kameratriggerelési mechanizmus használata mellett valósítható meg. Ezért 
kidolgoztam egy olyan eljárást, amellyel a hosszú expozíciós képek alapján is 
meghatározható a szeparátrix-idő. A módszer alapjául a kameraképből meghatározott 
pelletpálya (4.2.1 és 4.2.2 alfejezet) szolgál: ismerjük a pellet pályáját az idő függvényében, 
amiből a szeparátrix-metszéspont is meghatározható – az egyetlen probléma, hogy az időskála 
relatív, azaz a pelletpálya elején az időkoordináta nulla.  A feladat tehát a pályát áthelyezni a 
valós időbe. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megvizsgáljuk a kameraképpontok fényességét a 
pálya mentén, és összehasonlítjuk az ablációs monitorjellel, ld. 44. ábra. Látható, hogy a 
kameraképből számolt fényintenzitás igen jól követi a monitorjel változásait. Az 
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intenzitásgörbe legmarkánsabb pontja az abláció vége, ahol a fényesség hirtelen visszaesik a 
háttérértékre. A két görbe „összetolását” keresztkorrálció-számolással végzem, aminek 
alapján a valós szeparátrix-idő is meghatározható. 

 

      
44. ábra: Szeparátrix-idő meghatározása hosszú expozíciós kameraképek alapján, korrelációs módszerrel. 
Feketével az ablációs monitorjelet, pirossal a kameraképből számolt fényintenzitás négyzetét ábrázoltam, 

mindkét jelet 1-re normálva. 

 
 

4.3.2. A pellet által keltett mágneses perturbáció vizsgálata három 
különböző plazma üzemállapotban 

 
Az ELM-ek triggerelésének vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy nem elegendő nagy 

mennyiségű anyaggal bombázni a plazmát, hanem az anyag jelentős részének be kell hatolnia 
a szeparátrixon belülre ahhoz, hogy ELM-et váltson ki. P. T. Lang ELM-triggerelési kísérletei 
során megpróbálta a pelleteket szuperszonikus gázsugárral helyettesíteni, de azt tapasztalta, 
hogy a gázimpulzusok nem közvetlenül a belövésük után váltanak ki ELM-eket, hanem 
számottevően később [114]. Az ELM-ek triggereléséhez tehát szilárd pelletekre van szükség, 
amelyek kellő mértékben be tudnak hatolni az összetartott plazmába. Ekkor a triggerelt ELM 
nagyon gyorsan, a pellet szeparátrix-idejéhez képest legfeljebb 250 μs késéssel jelenztkezik 
[93]. 

A pellet által keltett perturbáció vizsgálata során hamar egyértelművé vált, hogy a pelletet 
követő ELM miatt a keltett mágneses perturbáció nem vizsgálható, mert az ELM által okozott 
oszcilláció („ELM-lenyomat”) sokkal nagyobb amplitúdójú, és elfedi a vizsgálni kívánt 
effektust. Ezért a vizsgálatokat kiterjesztettem III-as típusú H-módban és Ohmikus fűtésú L-
módban végzett kísérletekre is. Az L-mód nagy előnye, hogy nincsenek benne ELM-ek, ezért 
a pellet által keltett perturbáció közvetlenül megfigyelhető; hátránya azonban, hogy a plazma 
teljesen más (lényegesen alacsonyabb hőmérséklet és sűrűség, nincs pedesztál stb.). A 
feldolgozott plazmakisülések főbb jellemzőit a 10. Táblázat tartalmazza. 

 
Az eredmények bemutatását az állatorvosi ló szerepét betöltő I-es típusú ELM-es H-

móddal kezdem – az elsődleges célom ennek az üzemállapotnak a vizsgálata volt, továbbá 
ebben a kisüléstípusban bemutatható az összes jelenség, amelyeket a másik két kisüléstípus 
esetében is keresni fogunk. A kiválasztott plazmakisülésekben az ELM-gyakoriság alacsony, 
40-60 Hz körüli volt; a pelletbelövési gyakoriság szintén alacsony volt (6 Hz) annak 
érdekében, hogy a plazmába lőtt pelletek ne változtassák meg számottevően a plazmakisülést 
és benne a természetes ELM-ciklust. 
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Lövésszám 20040, 41 20043 20053 20054 20118 22243 22310 22188 22265 22268 
Üzemállapot I-es típus OH HD III-as típus 
Ip [MA] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Btor [T] -2,700 -2,698 -2,697 -2,696 -2,695 -2,474 -2,416 -2,458 -2,472 -2,475
q95 5,0 5,047 5,0 5,056 5,017 4,783 4,765 5,105 5,109 5,118 
δalsó 0,44 0,36 0,37 0,367 0,39 0,39 0,335 0,425 0,397 0,415 
δfelső 0,07 0,13 0,12 0,135 0,138 0,077 0,048 0,092 0,06 0,078 
WMHD [kJ] 650 620 600 680 720 10 80 260 220 220 
PNBI [MW] 5,1 5,106 5,106 5,223 5,105 - - 2,611 2,620 2,755 
PICRH [MW] 1,3 1,227 1,363 1,306 1,259 - - - - - 
Te,ped [eV] 550 – 750 - - 150 – 250 
ne,ped [1019 m-3] 4,0 – 6,0 - - 3,0 – 5,0 

en  [1019 m-3] 6,2 7,14 6,98 6,55 6,89 3,78 3,7 7,14 7,84 6,89 
vpellet [m/s] 240 600 880 1000 880 240 880 240 240 880 
mpellet [1019] 8,8 7,2 4,8 3,2 4,8 8,8 7,8 22,0 8,8 7,8 
fpel [Hz] 6 6 6 6 6 5 5 10 10 10 
fELM,sp [Hz] ~50 ~40 ~60 ~50 ~50 - - ~110 ~150 ~160 
Kamrafal wolfram wolfram wolfram 
Divertor PFC wolfram wolfram 

10. Táblázat: A feldolgozott plazmakisülések főbb paraméterei a pellet által keltett perturbáció 
vizsgálatához. 

 
Első lépésben összehasonlítottam a pellet által triggerelt ELM-eket a természetes ELM-

ekkel; ezekre mutat egy-egy példát a 45. ábra. Az ELM megjelenése az összes jelen 
észlelhető: a divertor-sugárzásban egy élesen felfutó csúcs jelenik meg, a spektrogramon 
rövid időre nagy amplitúdójú, szélessávú oszcilláció látható, amely a burkolójelen és a 
sávteljesítményen egy éles „ELM-csúcsot” okoz. Az ELM mellett további jelenségek is 
azonosíthatók a spektrogamon: kb. 25 kHz-es frekvencián egy belső plazmamódust láthatunk; 
megfigyelhető továbbá egy létrafokokhoz hasonlóan emelkedő frekvenciákkal (70, 100 és 130 
kHz) rendelkező módus is, ami bizonyos szempontból hasonlít a JET [115] és az AUG [109] 
esetében is megfigyelt Washboard-módusokhoz, azonban a „létrafokok” számában és 
távolságában számottevően eltér tőlük. 

A burkolójel és a sávteljesítmény időbeli lefutása, természetes és triggerelt ELM-ekre 
egyaránt, tipikusan a következő23: a nulla-közeli alapszintű jelen az ELM egy éles csúcsot 
okoz, amelynek maximális értéke 50-100 körüli (az ábrákon az ELM-csúcsok teteje le van 
vágva, hogy a kisebb amplitúdójú jelenségeket is láthassuk), majd a jel visszatér az 
alapszintre. Ettől csak a hosszú élettartamú (tipikusan a nagy és lassú) pelletek esetében van 
eltérés: ezeknek a pelleteknek az ablációja még az ELM lecsengése után is tart, ami az ELM-
csúcs után egy újabb, alacsonyabb csúcsot okoz a jelen (45. ábra, jobbra). Ugyanezt a 
spektrogramon is megfigyelhetjük, ahol az ELM után egy kb. 200 kHz-ig terjedő, szélessávú 
oszcilláció jelenik meg, ami a pelletabláció végéig tart (vö. monitorjel). Ez a mágneses 
tevékenység nem lehet más, mint a pellet által keltett perturbáció, mert kizárólag olyan 
triggerelt ELM-ek esetében figyelhető meg, ahol a pellet ablációja még az ELM után is tart. 
Összefoglalva: a pellet által keltett mágneses perturbációt csak az ELM lecsengése után 
figyelhetjük meg, az ELM előtt/alatt viszont nem, mert az ELM által okozott erősebb 
perturbáció elfedi a vizsgálat tárgyát. Itt szeretném megjegyezni, hogy a burkolójel és a 
                                                 
23 A burkolójel és a sávteljesítmény időbeli változása többnyire nagyon hasonló, ezért a legtöbb helyen a 
burkolójel viselkedését fogom csak ismertetni. Olyan esetekben, ahol a két jel viselkedése között az eltérés 
számottevő, a különbséget egyértelműen ki fogom hangsúlyozni. 
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sávteljesítmény az abláció megszűnése után exponenciálisan cseng le – ezt a témát a 
későbbiekben részleteiben is tárgyalom. 

 

 
45. ábra: A plazma viselkedésének összehasonlítása természetes (balra) és triggerelt (jobbra) ELM esetén, 

a #20040 plazmakisülésben (vpel = 240 m/s). Az ábrákon fentről lefelé az alábbiak láthatók: ablációs 
monitorjel; Dα-sugárzás a külső (piros) és belső (fekete) divertoron; mágneses szonda jele; a mágneses 

szonda jelének burkológörbéje (fekete) és sávteljesítménye (piros); a mágneses szonda jelének 
spektrogramja (a teljesítménysűrűséget [t.e.] a színskála ábrázolja). 

 
A burkolójel összehasonlítása a különböző sebességű pelletek esetében nehézkes, ha a 

jelet az idő függvényében vizsgáljuk, hiszen különböző sebességgel a pelletek más-más idő 
alatt futják be a plazma egyes részeit, így az abláció dinamikája is eltérő lesz. Ezért a 
továbbiakban a burkológörbét (és a sávteljesítményt) nem az idő függvényében, hanem a 
pellet szeparátrixtól mért távolságának függvényében fogom ábrázolni. Ez egyszerűen azt 
jelenti, hogy megvizsgáljuk: adott időpillanatban a pellet milyen messze tartózkodik a 
szeparátrixtól, és ugyanebben a pillanatban mennyi a burkolójel értéke. A szeparátrixtól való 
távolságot úgy kapjuk, hogy a pellet sebességét egyszerűen megszorozzuk a vizsgált időpont 
és a szeparátrix-idő különbségével. A fentiekből következik, hogy a távolság negatív értékeire 
a pellet a szeparátrixon kívül található, és fordítva. 
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46. ábra: Burkolójel a szeparátrixtól való távolság függvényében, I-es típusú ELM-es H-módban, három 

különböző pelletsebességre. A belső ábra a lassabb pelleteket mutatja kinagyítva. 

 
A 46. ábra a burkológörbét mutatja a szeparátrixtól való távolság függvényében, ahol egy 

folytonos vonal egy pellet-eseményt ábrázol, a pellet kiégéséig. Jól látható, hogy az ELM-
csúcsok mérete független a pelletek sebességétől és tömegétől, ezzel szemben pozíciója az 
egyes pelletsebességek esetén más és más. Ennek magyarázata a következő (ld. korábban ill. 
[93]): Tegyük fel, hogy az ELM a plazmában mindig ugyanazon a mágneses felületen 
keletkezik. Ekkor a pellet belövése (szeparátrix-áthaladás ideje) és az ELM észlelése közötti 
idő (ELM-késés, dtELM) két részből tevődik össze: (1) a pelletnek el kell repülnie az adott 
felületre, hogy ott létrehozza azt a perturbációt, amiből az ELM kialakul; (2) a perturbációnak 
instabilitássá kell alakulnia, és olyan mértékűvé kell nőnie, hogy a szondáinkkal érzékelni 
tudjuk. Az első tagot repülési idő tagnak (dtrep), a másodikat belső késleltetésnek (τbel) fogjuk 
nevezni. A repülési idő tag az adott fluxusfelület és a szeparátrix közötti távolság (λ) és a 
pelletsebesség hányadosa, a belső késleltetés pedig a már említett 50 μs: 

 

 ELM rep bel bel
pellet

dt dt
v

λ
= + τ = + τ  (32) 

 
Ezt a pelletsebességgel átszorozva megkapjuk az ELM-csúcs távolságát (s) a szeparátrixtól: 
 
 pellet ints v= λ + ⋅ τ  (33) 

 
azaz az ELM-csúcs helye csak a pelletsebességtől függ. Ezt az alábbi egyszerű képpel 
érthetjük meg: minden pellet λ távolságot tesz meg az ELM-triggereléséig; ekkor az ELM 50 
μs-on belül észlelhető lesz, és a gyorsabb pelletek ezalatt nagyobb távolságot tesznek meg, 
ezért látszik „távolabb” a szeparátrixtól az ELM-csúcs a gyors pelletekre. Vegyük észre 
azonban, hogy (a burkolójelen) az ELM-csúcsot nem közvetlenül a pellet által keltett 
perturbáció okozza, hanem maga az ELM – így tulajdonképpen nincs értelme az ELM-csúcs 
helyéről beszélnünk. Az ábrán az látszik, hogy a pellet hol tartózkodik, amikor az ELM 
bekövetkezik, de – a jelenlegi tudásunk szerint – a pellet az ELM-et csak triggereli, annak 
lezajlását azonban nem befolyásolja (hiszen az ELM nem tartozik a pellet által keltett 
perturbációk közé, ld. 4.3. fejezet eleje). 
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Ennek megfelelően a pellet által keltett mágneses perturbációt úgy tudjuk vizsgálni, hogy 
az ELM-csúcsot figyelmen kívül hagyjuk. Azonban ahogy azt már a 45. ábra esetén is 
láthattuk, az ELM-csúcs elfedi a vizsgálni kívánt perturbációt, így az csak az ELM után 
figyelhető meg. A 46. ábra kinagyított részében megfigyelhetjük hogy az ELM-csúcs után a 
burkolójel (hatványfüggvény-szerűen) monoton növekedni kezd. A burkolójel értéke a 
szeparátrixtól való távolságtól függ, a pelletsebességtől viszont függetlennek látszik: a 240 
m/s sebességű pelletek görbéi kipótolják a 600 m/s-os görbék ELM-csúcsok miatt „hiányzó” 
részeit, és fordítva. A kibontakozó trend utolsó részét (15-20 cm között) már kizárólag a 
plazmában mélyebbre jutó 600 m/s-os pelletek adják. Megállapíthatjuk tehát, hogy a pellet 
által keltett perturbáció a plazmában befelé haladva egyre nagyobb amplitúdójú. 

 
A pellet által keltett módus(ok)ról további információt nyerhetünk a módusszámok és a 

wm-koherencia vizsgálatával. A 47. ábra ezeket mutatja be a #20040-es AUG plazmakisülés 
ugyanazon időablakaira, mint a 45. ábra. Láthatjuk, hogy az ELM előtti, Washboard-módusra 
emlékeztető módus igen koherens, a 70, 100 és 130 kHz-es sávok toroidális módusszámai 
rendre n = 2, 3 és 4. Bár az ELM alatt az általam felhasznált módusszám-meghatározás nem 
ad eredményt, Neuhauser átfogó tanulmányából [109] tudjuk, hogy az ELM-ek módusszáma 
szintén 3 vagy 4. Az ELM után újra megjelenik a Washboard-szerű módus, valamelyest 
alacsonyabb frekvenciákon. A 25 kHz-nél látható belső plazmamódus n = -1 módusszámmal 
rendelkezik. A természetes ELM után (47. ábra, balra) megfigyelhetünk egy nagyon rövid 
időre megjelenő módust, n = -6 módusszámmal, 140 kHz körüli frekvencián. A triggerelt 
ELM után (47. ábra, jobbra) ez a koherens módus lényegesen tovább tart: egészen addig, 
amíg a pelletabláció tart, valamint annak megszűnése után még egy rövid ideig – annak 
ellenére, hogy a spektrogramon már 2,954 s-nál eltűnik a háttérben (vö. 45. ábra, jobbra). Ez a 
módus a pellet által keltett mágneses perturbáció. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ez azt 
jelenti, hogy a H-módú plazma egy I-es típusú ELM után rövid ideig az L-módú plazmák 
egyes jellegzetességeit mutatja. 

 

 

 
47. ábra: Wm-koherencia (a, b) és módusszámok (c, d) természetes és triggerelt I-es típusú ELM-re, a 

#20040-es AUG plazmakisülésben. 
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Vizsgálatainkat folytassuk a standard ohmikus L-módban. A plazmaállapot előnye, 

hogy nincsenek benne ELM-ek, azaz nincsenek ELM-csúcsok sem a burkolójelen, ezért a 
pellet által keltett perturbáció a pellet teljes élettartama alatt vizsgálható. A plazma reakcióját 
egy pellet belövésére a 48. ábra mutatja be, rajta ugyanazok a mennyiségek, mint az I-es H-
mód esetén (45. ábra). Az alacsony energiatartalmú, L-módú plazmában nagyon csekély 
MHD-tevékenységet láthatunk: csupán egyetlen módust figyelhetünk meg a 130-160 kHz 
közötti frekvenciasávban a pelletbelövés előtt. A pellet igen erőteljes, szélessávú (0-300 kHz) 
jelenségnek mutatkozik, teljesítménysűrűsége egy nagyságrenddel felülmúlja az előbb 
megfigyelt módusét; a burkolójelen és a sávteljesítményben ennek megfelelően egy csúcsot 
látunk (a divertor-sugárzásban látható csúcsot minden bizonnyal a pelletfelhő fényének 
divertoron való tükröződése okozza). 

 

 
48. ábra: Ablációs monitorjel; Dα-sugárzás a külső (piros) és belső (fekete) divertoron; mágneses szonda 
jele; a mágneses szonda jelének burkológörbéje (fekete) és sávteljesítménye (piros); a mágneses szonda 

jelének spektrogramja a #22310 plazmakisülésben (vpel = 880 m/s). 

 
Az abláció befejeződése után a pellet által keltett oszcilláció gyorsan lecseng, és a 

korábban megfigyelt plazmamódus visszatér, valamivel alacsonyabb frekvencián. Ez arra 
utal, hogy a megfigyelt módus egy TAE (Toroidal Alfvén Eigenmode), amit már 1995-ben is 
megfigyeltek L-módú AUG plazmakisülésekben [116]. A TAE-k rendszerint 
nagyhőmérsékletű fúziós plazmákban fordulnak elő, amelyekben a módust az ICRH és/vagy 
NBI fűtésből származó nagyenergiás részecskék hajtják. TAE-k azonban létezhetnek pusztán 
Ohmikus fűtésű, L-módú plazmákban is, amelyekben a módust a dirft Alfvén turbulencia 
gerjeszti a hidegebb szélplazmában. A TAE-k a plazma MHD-egyenleteinek a toroidális 
geometriában vett megoldásai: az Alfén hullámok diszperziós relációjában kialakul egy tiltott 
sáv, amelynek közepén egyetlen ún. gap módus található. Bár ez a módus is erősen 
csillapított, a plazmaturbulenciával csatolódva (vagy H-módban a nagyenergiás részecskék 
által) gerjesztődhet [116]. A TAE-k pontos leírása, pl. frekvenciájuk és teljes radiális 
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szerkezetük kiszámítása csak egy toroidális geometriát használó, rezisztív szimulációs kóddal 
lehetséges, mint pl. a CASTOR [118]. Ez a kód a linearizált MHD-egyenleteket oldja meg; a 
TAE-k szerkezetét pedig egy sajátérték-probléma megoldásával számolja ki. 

Amennyiben a megfigyelt módus valóban TAE, frekvenciája az alábbi egyenlettel adható 
meg [116]: 
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ahol μ0 a vákuum permeabilitása, vA az Alfvén-sebesség, qgap a biztonsági tényező azon a 
fluxusfelületen (ρ), amelyen a TAE található (frekvenciasáv), R a plazma nagysugara, BBt a 
toroidális mágneses tér, mi az iontömeg és ne az elektronsűrűség, további feltettük, hogy ni = 
ne. Látható, hogy a ) egyenletben szereplő mennyiségek közül a pelletbelövés kizárólag az 
elektronsűrűségre van hatással. Ezáltal a módus frekvencia-változásából meghatározhatjuk a 
pelletbelövés okozta sűrűségnövekedést a q

(34

gap által kijelölt fluxusfelületen, és ezt egy 
független sűrűségméréssel ellenőrizhetjük. A szimulációból qgap ≈ 2,6 adódik, ami a ρTAE ≈ 
0,8 fluxusfelületet jelenti . A  jobb felén láthatjuk a B31-14 jelű mágneses 
szonda három időintervallumban vett spektrumát: egy 20 ms-os ablakban a pelletbelövés előtt 
(zöld), 10 ms-os ablakban a pelletbelövés után (piros), valamint a pelletbelövés ideje alatt 
(fekete). A TAE-frekvencia változásának a spektrumokban látható csúcsok 
maximumhelyének különbségét vettem, amely 15 ± 3,5 kHz-nek adódott (a spektrumok 
frekvencia-felbontása 2 kHz volt). A ) egyenlet alapján ez 26% ± 7%-os 
sűrűségnövekedésnek felel meg. A  bal felén láthatjuk a sűrűségmérés eredményét, 
szintén a pelletbelövés előtt és után. A 0,8-as fluxusfelületen dn = (1,37 ± 0.68)·10 m  
sűrűségnövekedést látunk, amely 54% ± 27%-nak felel meg, tehát az eredmények a 
hibahatárokon belül megegyeznek, ami alátámasztja a feltevésünket, hogy az OH plazmában 
megfigyelt módus egy TAE. 

[116] 49. ábra
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49. ábra: TAE-frekvencia csökkenésének vizsgálata. Balra: sűrűségprofil a pelletbelövés előtt és után. A 
függőleges vonalak a profilok hibáját jelölik a 0.8-as poloidális fluxusfelületen. Jobbra: mágneses szonda 

jeléből származtatott spektrumok a pelletbelövés előtt, alatt és után. 

 
Az I-es típusú H-módban láttuk, hogy a pellet által keltett mágneses perturbáció leginkább 

módusszámában tér el az ELM-től. Az 50. ábra ezzel szemben arról árulkodik, hogy a pellet 
által keltett mágneses perturbáció és a TAE módusszáma egyaránt -6. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a pellet Alfvén hullámokat gerjeszt a plazmában, ami nem meglepő, 
mert a részben ionizált pelletfelhő nem más, mint egy mozgó elektromos dipólus. Az Alfvén 
hullámok gerjesztéséről Parks cikkében [45] olvashatunk. A pellet a 100-300 kHz közötti 
frekvenciasávban hajt hullámokat, amelyek módusszáma megegyezik az OH plazmában 
spontán módon jelen lévő TAE módusszámával. Vegyük észre, hogy ugyanezt a módust 
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(azonos frekvencia és módusszám) láttuk az I-es típusú ELM-ek után H-módban (47. ábra). 
Ebből arra következtethetünk, hogy H-módban az ELM-ek után hasonló jelenségek 
jelenhetnek meg a plazmában, mint L-módban. Ezt azzal tudom magyarázni, hogy H-módban 
egy ELM után a turbulencia szintje hasonló szintre nő, mint amilyen az L-módban van, és a 
turbulencia biztosítja a hajtóerőt (legalábbis a csillapítását csökkenti) a látott Alfvén 
módusnak. 

 

 

 
50. ábra: Wm-koherencia (a) és módusszámok (b) egy pelletbelövés körüli 10 ms-os időablakban, a 

#22310-es AUG plazmakisülésben. 

 
Nézzük meg most a burkolójel alakulását L-módban, ahol az ELM-ek nem zavarnak. Az 

51. ábra (baloldalt) azt a képet adja, amire számítottunk: a burkolójel monoton nő a 
szeparátrixtól mért távolsággal. Megfigyelhetjük azonban, hogy a gyors pelletekre a 
burkológörbe valamivel magasabb értékeket vesz fel, mint a lassabb pelletek esetén. A jobb 
oldali ábrán a gyors és lassú pelletek átlagolt burkológörbéinek hányadosát láthatjuk, amiből 
kiderül, hogy az elfogadható értéket adó (10-20 cm közötti24) szakaszon az arány 1,4 körüli. 
Ez az arány azonban igen csekélynek tűnik annak fényében, hogy a pelletsebességet közben 
közel négyszeresére növeltük. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért nem lehetett észrevenni a 
különbséget a H-módban, az ELM-csúcsokkal szabdalt görbék között. 

 

                                                 
24 Az eredmény azért nem értelmes a 10 cm-es érték előtt, mert mindkét görbe közel nulla értékű, így 
hányadosuk hibája igen nagy; a szeparátrixtól 20 cm-nél távolabb pedig már csak igen kevés 240 m/s pellet jut 
el, ezért ott az átlagolt burkológörbe bizonytalansága számottevő. 
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51. ábra: Balra: Burkolójel a szeparátrixtól való távolság függvényében, OH L-módban, két különböző 

pelletsebességre. Jobbra: A 880 m/s és a 240 m/s átlagolt burkológörbék hányadosa. 

 
Eleddig a burkolójelnek csak a „felfutási” részével foglalkoztunk, azaz a pelletabláció 

ideje alatt vizsgáltuk. Tekintsük meg tehát, mi történik, amikor a pellet kiég, és az ablációval 
együtt az Alfvén hullámok forrása is megszűnik. Lang 2008-ban készült tanulmánya [117] 
szerint a perturbáció τ = 50-100 μs időállandóval exponenciálisan cseng le; a továbbiakban 
ezt szeretném ellenőrizni, valamint a vizsgálatot kiterjesztem az I-es típusú H-módra is (52. 
ábra). Az ábrán piros színnel az OH L-módot, feketével az I-es típusú H-módot ábrázoltam. 
Mivel a perturbáció a lecsengés fázisában többé már semmilyen kapcsolatban sem áll a 
teljesen elégett pellettel, nincs annak sem jelentősége, hogy a perturbációt milyen sebességű 
pellet okozta – azaz az összes eseményt azonos módon kell kezelnünk. A lecsengés 
vizsgálatához természetesen visszatérünk az idő szerinti ábrázoláshoz. Az egyes pelletek által 
okozott perturbációkat úgy tudjuk könnyen összevetni, ha (a pellet kiégésének pillanatában 
vett) maximális értékükhöz normáljuk őket. Az ábrán a normált jelek átlagát mutatom be 
(folytonos vonal), külön átlagolva a két plazmatípusra (a függőleges vonalak az átlagolt jel 
szórását mutatják). A két-két görbére az alábbi exponenciális lecsengést illesztettem 
(szaggatott vonal): 

 
 0 háttérexp{- / }y y t y= τ +  (35) 

 
Az illesztett függvény időállandója (szórásával) szintén szerepel az ábrákon. Azt láthatjuk, 
hogy bár a sávteljesítmény időállandói kisebbek, mindkét mennyiség esetében az OH 
kisülésekben nagyobb az időállandó. Ez egybevág korábbi feltevésemmel (miszerint a 
megfigyelt módust a turbulencia táplálja): az L-módú plazma szélén a magasabb 
turbulenciaszint miatt nagyobb a perturbáció lecsengésének időállandója. Ugyanakkor ezek 
alapján nem szabad messzemenő következtetéseket levonnunk, mert a két lecsengési görbe a 
hibán belül megegyezik. Érdekes megfigyelni, hogy a burkolójelnek mindkét plazmaállapot 
esetén nagyobb a háttérszintje. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a burkolójel valamennyire 
érzékeny a 100 kHz alatti frekvenciákra (ld. 17. ábra) – ezt az is jól mutatja, hogy a háttér 
szintje a H-módban magasabb, ahol lényegesen erősebb a plazma MHD-tevékenysége, mint 
L-módban. 
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52. ábra: A pellet által keltett perturbáció lecsengése az abláció megszűnése után. Balra: normalizált 

sávteljesítmény. Jobbra: normalizált burkolójel. A függőleges vonalak az átlagolt görbék szórását jelenítik 
meg. 

 
Végezetül vizsgáljuk meg a pellet által keltett perturbációt a nagysűrűségű III-as típusú 

ELM-es H-módban is. Ez az üzemmód hasonlóan nagy sűrűségű, mint az I-es H-mód, az 
ELM-ek tulajdonságai azonban a III-as üzemmódbelieknek felelnek meg (kis ELM-méret, 
nagy ELM-gyakoriság, ami a fűtési teljesítménnyel csökken). 

Az 53. ábra baloldalt a már megszokott mennyiségeket ábrázolja a #22188 
plazmakisülésre, egy olyan időablakban, amelyben két természetes III-as típusú ELM és 
(közöttük) egy pelletbelövés látható; az ábra jobb oldalán a wm-koherencia és a 
módusszámok szerepelnek. A bal oldani ábrán az első szembetűnő jelenség, hogy az ELM-ek 
a D-alfa sugárzás csökkenését okozzák a megszokott csúcs helyett. A jelenség magyarázata, 
hogy ebben az üzemállapotban a divertor lecsatolt volt, azaz a divertort hideg semleges 
részecskék veszik körül (ezek adják a magas sugárzási hátteret), és lecsatolják a plazmáról. 
Az ELM által szállított energia ionizálja ezeknek a (többnyire deutérium) részecskéknek egya 
részét, így azok már nem képesek sugározni – ezért csökken a mért sugárzás. A második 
érdekes megfigyelés, ami a nyers mágneses jelen, valamint a származtatott burkológörbén és 
sávteljesítményen is jól látszik, hogy a III-as típusú ELM-ek kb. ugyanolyan amplitúdójú 
mágneses perturbációt okoznak, mint a pellet. A pelletabláció kezdetén csak a gyakorlott 
szem tudja felfedezni az ELM-csúcsot, ami sokkal inkább a perturbáció hirtelen ugrása (t = 
2,5603 s-nál), mint valódi csúcs – szemben az OH-ban látott fokozatos felfutással, ami ebben 
az esetben arra utal, hogy a pellet valóban triggerelt egy III-as típusú ELM-et (erről 
részletesebben a következő alfejezetben lesz szó). 
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53. ábra: Balra: Ablációs monitorjel; Dα-sugárzás a külső (piros) és belső (fekete) divertoron; mágneses 
szonda jele; a mágneses szonda jelének burkológörbéje (fekete) és sávteljesítménye (piros); a mágneses 

szonda jelének spektrogramja a #22188 plazmakisülésben (vpel = 240 m/s). Az ábrán két természetes III-as 
típusú ELM látható, közöttük egy pellettel. Jobbra: wm-koherencia és módusszámok ugyanarra az 

időablakra. 

 
A wm-koherencia ábrán – meglepő módon – azt látjuk, hogy az OH kisüléshez hasonlóan 

egy koherens módus található 100 kHz körüli frekvencián, amit a spektrogram nem mutatott 
ki. Ez az eset jól mutatja a koherencia-vizsgálat előnyét: egy igen gyenge, a háttérben elvesző 
módust is azonosíthatunk vele, ha a módus elegendően koherens. A módusszámokból kiderül, 
hogy ez a megfigyelt módus is nagy valószínűséggel TAE (n = -6), aminek frekvenciája a 
nagy sűrűség miatt alacsonyabb. A módus megjelenése azért meglepő, mert egy H-módú 
kisülésben a turbulencia elnyomása miatt nem számítunk rá – ebben az esetben azonban a 
jelentős gázbeeresztés miatt a turbulenciaszint elég magas lehet ahhoz, hogy a módust hajtsa. 
Érdemes megfigyelni továbbá, hogy ebben a kisüléstípusban az abláció alatt a pellet által 
keltett perturbáció inkább több kisebb frekvenciasávra korlátozódik, mintsem egy széles (0-
300 kHz) sávra, és a sávok a magasabb frekvenciák felé „csúsznak” az abláció 
előrehaladtával. Ez a tendencia mind a spektrogramon, mind a koherencia és módusszám 
ábrákon is jól látható. 

Ebben a plazmaállapotban érdemes a burkolójelet és a sávteljesítményt is megvizsgálni a 
pelletbelövések ideje alatt (54. ábra). Ehhez az ábrához az előzőekkel ellentétben a B31-05 
számú mágneses tekercs jeleit használtam fel (erről részletesebben a következő alfejezetben). 
A burkolójel viselkedése hasonlít az I-es típusú H-módban tapasztalthoz (monoton felfutás és 
ELM-csúcsok), azzal a különbséggel, hogy az ELM-csúcsok itt lényegesen kisebbek. Az OH 
kisülésekhez hasonlóan itt is észre lehet venni, hogy a gyors pelletekre a burkolójel 
valamelyest magasabb értékű, azonban az ELM-csúcsok miatt nem érdemes az arány 
kiszámolásába kezdeni. Ebben a kisüléstípusban a sávteljesítmény viselkedése némiképp 
eltérő: az ELM-csúcsok kevésbé látszanak a lassabb pelletek esetében. 
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54. ábra: Burkolójel és sávteljesítmény a szeparátrixtól való távolság függvényében, III-as típusú H-

módban, két különböző pelletsebességre. 

 
Az alfejezet eredményeit összefoglalva azt mondhatjuk el, hogy a pellet által keltett 

mágneses perturbációt koherens oszcillációként észleltük mágneses szondák segítségével. Az 
oszcilláció a 100-300 kHz frekvenciasávban volt észlelhető, toroidális módusszáma n = -6, 
ami megegyezik az ún. TAE módus jellemzőivel. Ebből arra következtettem, hogy a pellet 
Alfvén hullámokat gerjeszt, amelyek az abláció ideje alatt viszonylag széles frekvenciasávban 
észlelhetők, majd a pellet kiégése után az erős csillapítás miatt gyorsan lecsengenek. A pellet 
által okozott perturbáció mértékének vizsgálatához bevezettük a burkológörbe és a 
sávteljesítmény mennyiségeket, amelyek a legtöbb kisülésben nagyon hasonló módon 
viselkedtek: a pellet behatolási mélységével a perturbáció erőssége monoton növekedést 
mutatott. H-módú kisülések esetén a pellet által triggerelt ELM egy éles csúcsot okozott, ami 
miatt a pellet által keltett perturbáció ezekben a kisülésekben csak az ELM lecsengése után 
volt vizsgálható; L-módú kisülésekben azonban a perturbáció közvetlenül megfigyelhető volt, 
így kimutathattam a pelletsebesség hatását a perturbáció erősségére: a közel négyszer 
gyorsabb pelletek kb. 1,3-szor erősebb perturbációt okoztak. A pellet kiégése után a 
burkolójel és a sávteljesítmény is minden kisüléstípusban exponenciálisan lecseng, 50-100 μs-
os időállandóval. Megfigyelhető, hogy H-módban a lecsengés gyorsabb, amire azt a 
magyarázatot találtam, hogy a pellet által keltett Alfvén hullámokat a plazmaszéli turbulencia 
is gerjeszti, és a turbulencia szintje az L-módú plazma szélén jelentősen magasabb. Azonban a 
turbulencia egyik kisüléstípusban sem elég intenzív, így a pellet által keltett hullámok 
mindkét esetben lecsengenek (kivéve természetesen a TAE-t, ami pellet nélkül is 
megtalálható az OH kisülésekben). 

A burkolójel minden egyes kisüléstípus esetén igen jó korrelációt mutatott a pellet 
pillanatnyi behatolásával, azonban ez a korreláció azonnal megszűnik, ha különböző típusú 
kisüléseket hasonlítunk össze. Az 55. ábra bal oldalán az összes vizsgált kisülés adatait 
ábrázoltam a szeparátrixtól való távolság függvényében. Látható, hogy az egyes 
kisüléstípusok elkülönülve helyezkednek el az ábrán. Ebből arra következtettem, hogy a 
burkolójel csak közvetetten függ a szeparátrixtól mért távolságtól, valójában valamely 
plazmaparamétertől kell függenie, hiszen az egyforma plazmák esetében azonos behatolás 
azonos plazmaparamétereket is jelent. Ezért az 55. ábra jobb oldalán ugyanazokat az 
adatpontokat ábrázoltam az elektronnyomás függvényében. (Ez az ábrázolás „széthúzza” az 
ELM-csúcsokat, így az ábra kevésbé kaotikus, ha az adatpontokat nem kötik össze vonalak.) 
Vegyük észre, hogy míg az OH kisülés esetén a 30 cm-es behatolási mélységhez kb. 3 kPa 
elektronnyomás tartozik, ugyanez a III-as típus esetén 5 kPa, az I-es típus esetén pedig már 20 
cm-nél is 7-8 kPa – ez a magyarázata annak, hogy miért olyan alacsony a burkolójel az OH és 
III-as típus esetén, annak ellenére, hogy nagy a behatolás. Jól látszik, hogy ezen az ábrán a 
különböző kisüléstípusok pelletekhez tartozó adatpontjai „összecsúsznak” egy görbe köré 
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(szaggatott kék vonal), és az ELM-ekhez tartozó pontok (ELM-csúcsok pontjai) különválnak 
(sárga keret). Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a pellet által keltett perturbáció 
erőssége leginkább a plazmaparaméterektől függ, a pelletparaméterek közül csupán a 
sebességnek van érzékelhető hatása. 

 

         
55. ábra: Balra: Burkolójel a szeparátrixtól mért távolság függvényében, az összes kisüléstípusra, minden 

pelletre. Jobbra: ugyanaz a plazma elektronnyomásának függvényében (az adatpontok nincsenek 
vonalakkal összekötve). 

 
A fent leírtak arra engednek következtetni, hogy a pellet semmiféle új jelenséget nem 

okoz a plazmában, hanem a plazmában természetesen jelen lévő módusokat erősíti (pl. a rájuk 
ható csillapítást csökkenti), ill. hasonló, de nagyobb amplitúdójú módusokat kelt. Ezt 
alátámasztja az I-es típusú H-módban tett észrevétel is, miszerint a természetes ELM után 
megjelenő, n = -6 toroidális módusszámú módust a pellet nem változtatja meg, hanem kb. 500 
μs-os élettartamát közel 1,5 ms-ra növeli. 

Mindazonáltal a pellet által keltett mágneses perturbáció szerkezetileg (ntor = -6, azaz az 
ion drift irányba haladó módus) jelentős mértékben eltér az ELM előtt és alatt észlelhető 
módusoktól (ntor = 3, 4, tehát a módus az elektron drift irányba halad), ezért nagyon 
valószínűtlen, hogy ez a perturbáció felelős az ELM-triggerelésért, annak ellenére is, hogy a 
pellet igen széles frekvenciatartományban kelt perturbációkat. Ebből arra következtettem, 
hogy az ELM-et nagy valószínűséggel a pellet által okozott egyéb perturbáció (pl. 
sűrűségnövekedés, hőmérsékletcsökkenés, vezetőképesség-csökkenés, ill. a plazma-
profilokban nagy gradiensek kialakítása) okozza. 

 
 

4.3.3. A III-as típusú triggerelt ELM-ek késési idejének vizsgálata 
 
Az ELM-ek triggerelési mechanizmusáról fontos információt szolgáltatott Kocsis 

korábban már idézett tanulmánya [93], amiben meghatározták a pellettel triggerelt I-es típusú 
ELM-ek késési idejét a pelletsebesség függvényében. Ebből a függésből számolták ki az I-es 
típusú ELM-ek 50 μs-os belső késleltetési idejét (ld. (32) egyenlet). Hasonlóan értékes 
információ lenne ugyanezt a III-as típusú ELM-ekre is meghatározni, ehhez azonban igen 
pontosan kell tudnunk az ELM-ek kezdetének időpontját. 

A probléma érzékeltetése végett térjünk vissza röviden a pellet által keltett perturbáció és 
a III-as típusú ELM összehasonlításához. Az 53. ábra és az 54. ábra is jól mutatja, hogy az 
ELM-csúcs mérete a burkolójelen összemérhető a pelletperturbáció erősségével – ez igencsak 
megnehezíti annak eldöntését, hogy a pellet egyáltalán triggerelt-e ELM-et, és ha igen, 
pontosan mikor. Ebben segítségünkre van a divertor-sugárzás, amin látszik, hogy a 
pelletbelövéssel valóban kiváltottunk egy ELM-et (a sugárzás a természetes ELM-ekhez 
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hasonlóan hirtelen esik). A divertor-sugárzás azonban nem alkalmas az ELM-kezdet 
meghatározására, mert az ELM energiáját szállító részecskék bonyolult transzportfolyamatok 
által jutnak a divertorba, ami jelentős (és főként pontosan nem ismert) késést jelent az ELM 
kialakulásához képest. Az ELM-kezdetet tehát mindenképpen elektromágneses mérés alapján 
érdemes meghatározni. Részletes vizsgálataim azt mutatták, hogy – szemben az I-es típusú 
ELM-ekkel – a III-as típusú ELM-ek lenyomata az egyes mágneses szondákon igen eltérő: 
míg a pellet által keltett perturbáció egyes szondák esetében képes eltakarni az ELM-csúcsot, 
más szondákon a csúcs határozottan látszik. A III-as típusú ELM-ek kezdeti idejének (és az 
ebből számolható késleltetési idő) meghatározásához tehát nem lehet mindig ugyanazt a 
szondát használni – ezért minden pelletre az ELM-csúcsot leghangsúlyosabban jelző szondát 
használtam. A pelletek által keltett perturbáció vizsgálatához azonban mindenképpen 
ugyanazt a szondát érdemes nézni minden pelletre, hogy a görbéket abszolút értékben is össze 
lehessen hasonlítani; ehhez a B31-05 jelű szondát használtam, mert ezen látszott a legtöbb 
esetben az ELM-csúcs – így keletkezett az 54. ábra. 

A III-as típusú ELM-ek kezdetét tehát több tekercs jeleinek felhasználásával állapítottam 
meg, a burkolójel és a sávteljesítmény alapján. Az ELM-késést úgy számoltam ki, hogy 
vettem az ELM-kezdet és a kameraképekből meghatározott szeparátrix-idő különbségét. Az 
ELM-késés vizsgálatának első lépése (ugyanúgy, mint [93]-ban), hogy meghatározzuk, a 
pellettel történő ELM-triggerelés megváltoztatja-e a természetes ELM-ciklust. Ez alatt azt 
értjük, hogy mivel a triggerelt ELM mindenképpen előbb jelenik meg, mint ahogy a soron 
következő természetes ELM jönne, időlegesen megnöveljük a pillanatnyi ELM-gyakoriságot 
(azaz csökkentjük a megelőző ELM óta eltelt időt, dteltelt). Az I-es típusú ELM-ek esetén a 
természetes ELM-ciklus dteltelt = 8 ms-nál változott meg érezhetően: az ennél kisebb eltelt 
időkre az ELM-késés számottevően megnőtt [93]. Az 56. ábra III-as típusú ELM-ek késését 
mutatja be az eltelt idő függvényében, a vizsgált három plazmakisülésre. Látható, hogy az 
ELM-késés a vizsgált tartományon belül semmilyen összefüggést nem mutat az eltelt idővel, 
azaz a kísérleteim során a pelletek nem zavarták meg a természetes ELM-ciklust. Következhet 
tehát az ELM-késés vizsgálata a pelletsebesség függvényében, a (32) egyenlet alapján. 

 

 
56. ábra: ELM-késés III-as típusú ELM-ekre, az előző ELM óta eltelt idő függvényében (a függőleges 

vonalak az adatpontok bizonytalanságát ábrázolják). Keretben az egyes plazmakisülésekre vett 
átlagértékek és szórások szerepelnek. 

 
Az 56. ábra jobb felében, keretben láthatjuk az egyes kisülésekre számolt átlagértéket és 

szórást. A két 240 m/s-os kisülésből kapott átlagok az egyszeres szóráson belül megegyeznek, 
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míg a 880 m/s-os pelletekre számottevően kisebb késéseket kaptunk; elmondhatjuk tehát, 
hogy a (32) egyenlettel leírt hipotézisünk itt is használható. Nézzük meg, milyen eredményt 
ad, ha az ELM-késést a pelletsebesség reciproka függvényében ábrázoljuk, és hasonlítsuk ezt 
össze az I-es típusú ELM-ekkel (57. ábra). Az I-es típusú ELM-eket feketével (a [93]-ban 
publikált módon), a III-as típusúakat piros színnel ábrázoltam. Jól látható, hogy a III-as típusú 
ELM-ek késési ideje sokkal jobban szór (nem beszélve a 880 m/s-os pelletek esetén a két 
igencsak kiszóró pontról), ami a meghatározás bizonytalanságára utal (vö. az adatpontok 
számolt hibájával – függőleges vonalak az ábrán). Ilyen jelentős bizonytalanság mellett 
megkérdőjelezhető a lineáris illesztés létjogosultsága is, ezért az illeszthető egyenest nem 
ábrázoltam. Annyi azonban mindenképpen látszik az összevetésből, hogy a III-as típusú 
ELM-ek belső késleltetése hasonló mértékű lehet, mint az I-es típusúaké; ezzel szemben a 
triggerelés helye (a képzeletbeli illesztett egyenes meredeksége) észrevehetően, de nem 
számottevően mélyebben található a plazmában – ez a pozíció a pelletpálya mentén még a 
pedesztál belsejében található, ami megfelel a várakozásainknak. 

 

 
57. ábra: ELM-késés a pelletsebesség reciproka függvényében, I-es típusú (fekete) és III-as típusú (piros) 

ELM-ekre. A kiszóró pontok és az adatok nagy szórása miatt nem érdemes egyenest illeszteni a III-as 
típus esetében, így a trigger helye és a belső késleltetés sem határozható meg, értéküket csak becsülni 

tudjuk. 

 
 

5. Összefoglalás 
 
Munkám során széleskörű ismeretekre tettem szert a pelletbelövéses kísérletek három 

nagy területén, fúziós plazmakisülésekben. 
Elsőként megismerkedtem az ASDEX Upgrade tokamak két pelletbelövőjével, amelyek 

közül a második számú, Blower-gun belövővel foglalkoztam részletesebben. A Blower-
gunhoz kiépítettem egy új árnyképdiagnosztika-rendszert, amely a pelletek sebességének 
meghatározására is alkalmas. A Bayes-módszer alkalmazásával kidolgoztam egy olyan 
eljárást, ami egyetlen kétdimenziós árnyképfelvétel alapján megbecsüli egy henger alakú 
pellet tömegét és térfogatát, emberi közreműködés nélkül. Az eljárás használatával a 
pellettérfogat változásán keresztül vizsgáltam a belövő üzemi paramétereinek (a gyorsító 
gázimpulzus nyomása és időtartama, valamint a pelletbelövési gyakoriság) hatását, és 
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meghatároztam azok optimális tartományait. Megállapítottam, hogy a gázimpulzus hossza a 
vizsgált 2-10 ms tartományban nem befolyásolja számottevően a pelletek sebességeloszlását, 
a 7 ms-nál hosszabb impulzusok azonban a vákuum jelentős romlásához, azaz a hőtranszport 
fokozódásához és ezáltal a pelletek olvadásához és a belövő hatásfokának csökkenéséhez 
vezetnek. Megállapítottam továbbá, hogy a pelletek sebességeloszlása a gyorsítógáz 
nyomásával befolyásolható, 1,5-szörös nyomásnövelés kb. 15%-kal magasabb átlagos 
sebességet eredményez. A nyomás a vizsgált 2-5 bar tartományban nem volt hatással a 
pelletek térfogatára. Kimutattam, hogy a belövő megbízhatósága 50 Hz fölötti pelletbelövési 
gyakoriságok esetén folyamatosan csökken, amit minden bizonnyal a rendszerben 
felgyülemlő gyorsítógáz okoz: az emiatt (részben) megolvadt pelleteknek csak töredéke viseli 
el a gyorsítást és a repülési csövön való áthaladást. 

A pelletek gyártási folyamatának vizsgálata után a pelletek plazmabeli viselkedését, 
mozgását tanulmányoztam kamerás megfigyelések és az ablációs monitorjel alapján. 
Megállapítottam, hogy a pelletek behatolási mélységének becslésére széleskörben használt 
ablációs monitorjel kiértékelése elvi hibát tartalmaz, mert nem veszi figyelembe a pellet 
gyorsulását a plazmában. A HFS felől belőtt pelletekre ezért ez a módszer alábecsüli a 
behatolást, ami főként a lassabb (<600 m/s) pelletek esetén okoz jelentős hibát. A monitorjel 
alapján számolt behatolási mélységeket összehasonlítottam a kamerafelvételek alapján 
számolt behatolással, és azt találtam, hogy ha a pellet gyorsulásától eltekintünk, azaz a pellet 
mért pályáját levetítjük a belövési irány által meghatározott egyenesre (ezt az AUG HFS 
pelletbelövések esetében megtehetjük, mert a belövési irány majdnem merőleges a pellet 
radiális irányú gyorsulására – ha a pellet belövési iránya párhuzamos lenne a gyorsulással, 
nem tehetnénk meg ugyanezt), az így számolt behatolási mélység megegyezik a monitorjelből 
számolttal. 

A pellet plazmabeli radiális gyorsulásának vizsgálatához kidolgoztam egy eljárást, amivel 
a pelletpálya 100 pontján meghatározható a radiális gyorsulás egy hagyományos 
kamerafelvétel alapján. A módszer használatával megállapítottam, hogy a radiális gyorsulás a 
pálya jelentős szakaszán 105 m/s2 nagyságrendű, ami jól egyezik az irodalomban található 
értékekkel. A radiális gyorsulás leírására létrehoztam egy egyszerű modellt, miszerint a 
gyorsulást a pellet aszimmetrikus ablációja okozza („aszimmetrikus modell”). Az igen 
egyszerű, empirikus modellel végzett vizsgálataim célja az volt, hogy meghatározzam az 
ablációs aszimmetria nagyságrendjét. A kísérletekben mért gyorsulás reprodukálásához 
minden vizsgált esetben elegendő volt 10% alatti aszimmetria, ami magyarázatot ad arra, 
hogy miért látszik szimmetrikusnak az abláció a kameraképeken. A modellben az aszimmetria 
mértéke a teljes pelletpálya mentén állandó, értékét a mért és szimulált pályák 
összehasonlítása alapján, próbálgatással határoztam meg. A modell eredményeit 
összehasonlítottam a pellet mért pályája alapján számolt radiális gyorsulással és egy másik, 
radiális gyorsulást és ablációt önkonzisztensen számoló modell („rakéta-modell”) 
eredményeivel. Azt találtam, hogy mindkét modell nagyságrendileg jól visszaadja a 
kísérletekben mért radiális gyorsulási értékeket, kivéve a pelletpálya végén, ahol a 
pellettömeg nullához tartva numerikus problémákat okoz. Ebből arra a következtetésre 
jutottam, hogy egy kritikus pelletsugár alatt a jelenlegi ablációs modellek nem használhatók – 
sokkal valószínűbb, hogy az abláció végén az ilyen kisméretűvé zsugorodott pelletek 
robbanásszerűen elpárolognak, amit az ablációs monitorjel viselkedése is alátámaszt: a 
pelletfelhő sugárzása az abláció végén hirtelen nullára esik (szemben a modellekből kapható 
gyors, de folytonos csökkenéssel). Összehasonlítottam továbbá a mért pelletpálya alapján 
számolt behatolási mélységet a két modellből kapott behatolással, és megállapítottam, hogy 
az ASDEX Upgrade tokamakon végzett kísérletekben az aszimmetrikus modell csak a 600 
m/s sebességű pelletekre ad jó eredményt; a rakéta-modell ezzel szemben a 240 m/s-os 
pelletekre adja vissza hűen a behatolást. A 880 és 1000 m/s-os pelletekre egyik modell sem 
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adott elfogadható eredményt, aminek oka minden bizonnyal az, hogy ezeknek a pelleteknek (a 
korábbi laborkísérletek alapján) túlbecsüljük a tömegét. 

Kidolgoztam egy eljárást, amely egy tetszőleges ablációs modell ablációs rátára adott 
skálatörvényét felhasználva megbecsüli a pellet tömegét a mért pelletpálya és a 
plazmaparaméterek alapján. Az NGS modell skálatörvényét használva a pálya alapján számolt 
pellettömeg szintén a 600 m/s sebességű pelletekre egyezik meg legjobban laborkísérletekből 
meghatározott várható tömeggel. A szimulációból megismert pellettömeg felhasználásával 
„megfordítottam” az aszimmetrikus ablációs modellt: A pelletpálya mentén mért gyorsulás és 
a számolt pellettömeg alapján az aszimmetrikus modell alapján meghatároztam az ablációs 
aszimmetriát a pelletpálya mentén. Azt az eredményt kaptam, hogy amikor a pellet belép az 
összetartott plazmába, az aszimmetria hirtelen megnő (az aszimmetria a plazmán kívül 
definíció szerint nulla) – ennek oka a plazmán kívül feltételezett pálya és a belül mért pálya 
numerikusan nem tökéletes összekapcsolása. A plazmabéli pálya mentén az aszimmetria jó 
közelítéssel állandó. 

Munkám utolsó szakaszában a pelletek által keltett mágneses plazmaperturbációkat 
vizsgáltam a pelletpálya mentén. Ehhez szükségem volt arra, hogy a pellet pozícióját 
ismerjem az idő függvényében, amihez ismernem kellett a pelletpálya legalább egy pontjához 
tartozó időpillanatot (a többit a pelletpálya befutásának dinamikája alapján ki lehet számolni). 
Ez a referenciapont a pellet szeparátrix-on való áthaladásának ideje, amelyet speciális 
kamerafelvételek alapján határoztam meg. Kidolgoztam egy eljárást, aminek segítségével egy 
hagyományos kamerakép alapján is meghatározható egy pellet szeparátrix-on való 
áthaladásának ideje. Ezek alapján megvizsgáltam és összehasonlítottam a pellet által keltett 
mágneses perturbációkat három különböző típusú plazma esetén abból a célból, hogy 
megállapítsam, lehet-e a pellet által keltett mágneses perturbáció az I-es típusú ELM-ek 
kiváltó oka, és ha igen, milyen „erősségű” perturbáció szükséges ehhez. A perturbáció 
erősségének jellemzésére bevezettem a sávteljesítmény és burkológörbe mennyiségeket. 
Megállapítottam, hogy I-es típusú H-módban a pellet által keltett perturbáció vizsgálata a 
triggerelt ELM miatt nem lehetséges, mert maga az ELM igen erős perturbációt okoz („ELM-
csúcs”). Ezért a pellet által keltett perturbációt L-módban is vizsgáltam, és azt találtam, hogy 
a perturbáció erőssége a pellet szeparátrixtól mért távolságával (a behatolással) monoton nő, 
és enyhén függ a pellet sebességétől: a sebességet 240 m/s-ról 880 m/s-ra növelve 1,4-szeres 
perturbáció-erősséget kapunk; ezzel szemben a pellet tömege nincs hatással a keltett 
perturbációra. III-as típusú H-módban az ELM-csúcs összemérhető pellet által okozott 
perturbációval, így ez utóbbi vizsgálható: az eredmény az L-módhoz hasonló monoton 
felfutás. I-es típusú H-módban az ELM után vizsgálható a pellet által keltett perturbáció, 
amely a többi plazmaállapotban tapasztalthoz hasonló felfutást mutat. A pellet kiégése (az 
abláció megszűnése után) a perturbáció minden plazmaállapotban exponenciálisan lecseng, 
50-100 μs-os időállandóval. A különböző plazmaállapotok összehasonlításából arra 
következtettem, hogy a perturbáció erőssége csak közvetetten függ a pellet behatolásától, 
valójában a plazmaparaméterek a meghatározók. A plazma elektronnyomása függvényében 
ábrázolva a perturbáció erőssége az összes vizsgált plazmakisülésben ugyanarra a görbére 
esik. 

A pellet által triggerelt módusok közül az ELM-ekkel foglalkoztam részletesebben. A 
megfigyeléseim szerint a pelletek I-es típusú H-módban kizárólag I-es típusú ELM-eket, III-
as típusú H-módban pedig III-es típusú ELM-eket triggerelnek. L-módban a pelletek nem 
triggerelnek ELM-eket, sem másmilyen, mágneses szondákkal észlelhető instabilitást – ezért 
a pellet által keltett perturbációk vizsgálata L-módban közvetlenül történhet, térjünk tehát 
vissza rá részletesebben. Megállapítottam, hogy L-módban a pellet által keltett oszcillációk 
széles, 100-300 kHz közötti frekvenciatartományban észlelhetők, n = -6 toroidális 
módusszámmal. Ez a módusszám megegyezik a plazmakisülésben folyamatosan jelen lévő 
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ún. TAE (Toroidal Alfvén Eigenmode) módusszámával, amiből arra következtettem, hogy a 
pellet Alfvén hullámokat gerjeszt a plazmában. A III-as típusú H-módban ugyanezt találtam, 
és az I-es típusú H-módban az ELM-ek után szintén ez a módus észlelhető. Külön érdekes 
volt észrevenni, hogy természetes ELM-ek után is észlelhető ez a módus, tartama azonban 
jelentősen rövidebb. Ebből arra következtettem, hogy a plazma egy I-es típusú ELM után 
rövid időre L-módú tulajdonságokat mutat, amit azzal magyarázok, hogy a plazma szélén a 
transzportgátban elnyomott turbulencia szintje az ELM alatt újból az L-módban mérhető 
szintre nő, és az ELM után csak bizonyos idővel csökken vissza a H-módban megszokott 
szintre, a módust pedig a turbulencia táplálja – ezt a hatást a pelletbelövés felerősíti. 
Mindezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a pellet mindig csak az adott 
plazmában egyébként is megfigyelhető jelenségeket váltja ki, ill. erősíti fel. A pellet által 
keltett mágneses perturbáció Alfvén hullámok gerjesztését jelenti, amelyek azonban teljesen 
eltérő szerkezettel rendelkeznek, mint az n = 3, 4 módusszámú ELM-ek, ezért nagyon kicsi a 
valószínűsége annak, hogy a pellet mágneses perturbáció útján triggereli az ELM-et. Sokkal 
valószínűbb, hogy a pellet által okozott egyéb perturbáció (hőmérséklet-, nyomás- és 
árameloszlás változása) a felelős az ELM-ek kiváltásáért. 

Végezetül megvizsgáltam a III-as típusú triggerelt ELM-ek késési idejét a pelletbelövés 
időpontjához képest a pelletsebesség függvényében. Azt találtam, hogy a III-as típusú ELM-
ek az I-es típusúakhoz hasonlóan kisebb késés mellett jelennek meg a gyorsabb pelletek 
esetén. Ebből arra következtettem, hogy III-as típusú ELM-ek triggereléséhez a pelletnek 
szintén a plazma adott pontjára kell eljutnia, ahol a leadott perturbáció kiváltja az ELM-et. A 
késési időt a sebesség reciproka függvényében vizsgálva azt kaptam, hogy a III-as típusú 
ELM-ek késési ideje sokkal nagyobb mértékben szór, ezért a belső késleltetés és a trigger 
helyének meghatározása nem lehetséges. Az adatpontokból azonban látható, hogy a III-as 
ELM-ek belső késleltetése nem sokkal tér el az I-es típusú ELM-ek 50 μs-os belső 
késleltetésétől, valamint a trigger helye legfeljebb kétszer mélyebben található a plazmában, 
mint az I-es típusú ELM-ek esetében. Az eredmény nem meglepő, mert a trigger perturbáció 
helye a III-as típusú pelletek esetében is a pedesztálban található, ami beleillik az ELM-ek 
jelenlegi elméletébe. 
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6. Tézispontok 
 

A PhD munkám során elért új eredményeket az alábbi tézispontokban foglalom össze: 
 

1. Összehasonlítottam a pellet által keltett mágneses perturbációkat három különböző 
típusú plazma esetén a pelletpálya mentén abból a célból, hogy megállapítsam, lehet-e a 
pellet által keltett mágneses perturbáció az I-es típusú ELM-ek kiváltó oka. 

• Ennek során megállapítottam, hogy a pellet Alfvén hullámokat gerjeszt a 
plazmában, amelyek szerkezete (módusszáma) alapvetően eltér az ELM előtt 
észlelhető módusok és az ELM-ek szerkezetétől. Ebből arra következtettem, hogy a 
pellet által keltett mágneses perturbáció nagy valószínűséggel nem lehet az ELM 
kiváltó oka. 

• Megállapítottam, hogy a pellet által keltett mágneses perturbáció erőssége a pellet 
pillanatnyi plazmabeli pozíciójában vett plazmaparaméterektől függ. A plazma 
elektronnyomása függvényében ábrázolva a perturbáció erőssége az összes vizsgált 
plazmakisülésben ugyanarra a görbére esik.  

2. Meghatároztam a III-as típusú triggerelt ELM-ek késési idejét a pelletbelövés 
időpontjához képest a pelletsebesség függvényében. Azt találtam, hogy – az I-es típusú 
ELM-ekhez hasonlóan – a pelletnek a plazma egy adott pontjára el kell jutnia, hogy az 
okozott perturbáció kiválthassa az ELM-et. Ez a trigger pont a pedesztálban található, 
ami beleillik az ELM-ek jelenlegi elméletébe. 

3. Kísérletileg és elméletileg is vizsgáltam a pelletek plazmabeli radiális gyorsulását a 
pelletpálya mentén. Ennek kapcsán a következő tudományos eredményeket értem el: 

• A radiális gyorsulás leírására létrehoztam egy egyszerű modellt, amelyben a 
gyorsulást a pellet aszimmetrikus ablációja okozza („aszimmetrikus modell”). A 
kísérletekben mért gyorsulás reprodukálásához minden vizsgált esetben elegendő 
volt 10% alatti aszimmetria – ez az érték elég alacsony ahhoz, hogy 
megmagyarázza, miért látszik szimmetrikusnak a pelletfelhő (az ablációval közel 
arányos) fénye a kameraképeken.  

• Összehasonlítottam a pelletek behatolási mélységét és pályamenti radiális 
gyorsulását a mért és szimulált eredmények alapján. Bár a modell nagyságrendileg 
jól visszaadja a kísérletekben mért radiális gyorsulás mértékét, a behatolási 
mélységben számottevő eltérést tapasztaltam. Jó egyezést csak a 600 m/s sebességű 
pelletekre kaptam, a lassabb pelletekre alul-, a gyorsabbakra túlbecsülte a modell a 
behatolást.  

4. Az elvégzett kísérletek támogatására az alábbi, fizikai és kísérleti ismereteket is 
felhasználó eljárásokat dolgoztam ki: 

• A Bayes-módszer alkalmazásával kidolgoztam egy olyan eljárást, ami egyetlen 
kétdimenziós képfelvétel alapján automatikusan megbecsüli egy henger alakú pellet 
térfogatát. A módszert a Blower-gun pelletbelövő üzemi paramétereinek 
optimalizálására használtam fel. 

• Kidolgoztam egy eljárást, amellyel egy „hagyományos” kamerafelvétel alapján 
meghatározható a pellet pályája, behatolási mélysége, pályamenti radiális 
gyorsulása és a szeparátrixon való áthaladás ideje. A módszert mind a három fenti 
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tézispont eredményeinek eléréséhez használtam. Összehasonlítottam továbbá az így 
kapott behatolást a pellet élettartamából és névleges sebességéből kapható behatolási 
mélységgel. Megállapítottam, hogy ez utóbbi számottevően elmarad a valós 
behatolástól a HFS felől belőtt pelletekre, mert a módszer nem veszi figyelembe a 
pellet radiális gyorsulását.  

• Kidolgoztam egy eljárást, amely egy tetszőleges ablációs ráta skálatörvényt 
felhasználva megbecsüli a pellet tömegét a mért pelletpálya és a plazmaparaméterek 
alapján. A módszer használatával meghatározható a 3. tézispontban bevezetett 
ablációs aszimmetria a pelletpálya mentén. Azt az eredményt kaptam, hogy a 
plazmabeli pálya mentén az aszimmetria jó közelítéssel állandó, ami igazolja az 
aszimmetrikus modellben állandónak feltételezett aszimmetria használatát.  
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1. Melléklet: definíciók, kifejezések, rövidítések 
 
 
A toroidális koordináta-rendszer 
 
Toroidális berendezések esetén célszerű hengerkoordiánátákat vagy a toroidális koordináta-
rendszert használni. Az alábbi ábrán e két rendszert mutatom be: 
 

 
 

A hagyományos hengerkoordiánáta-rendszer: R, z, φ 
A toroidális koordináta-rendszer: R0 = áll., r, φ, θ 

ahol R0 a nagysugár, r (vagy a) a kissugár, φ a toroidális irány, θ a poloidális irány. 
Átváltás: R = R0 + r cosθ 

  z = r sinθ 
 
Biztonsági tényező (q): a toroidális mágneses geometria fontos jellemzője. Toroidális 

berendezésekben a mágneses erővonalak spriálisan követik a tóruszt, hasonlóan, mint a 
fonott koszorút alkotó vesszők. A biztonsági tényező értéke megadja, hogy egy mágneses 
erővonalat követve hányszor kell körbemenni a tóruszon toroidális irányban ahhoz, hogy 
egyszer körbeérjünk poloidális irányban. A biztonsági tényező az adott fluxusfelületre vett 
átlagérték, ami nem azonos az erővonal meredekségével (a tórusz középsíkjával bezárt 
szöggel), mert az erővonalak meredeksége a fluxusfelületen nem állandó (ld. tokamak). 

 
CFC: carbon-fibre composite, szénszálas kompozit anyag. Korábban a tokamakok belső fala 

grafitból készült, ezért gyakran ezt a kompozit anyagot röviden grafitnak is szokták 
mondani. 

 
Debye-hossz (λD): ha plazmába egy próbatöltést helyezünk, a töltés magához vonzza a 

plazma ellenkező töltésű részecskéit, és azok leárnyékolják a próbatöltés eletromos terét. 
A Debye-hossz az a távolság, amelyen túl a próbatöltés jelenléte a plazmában már nem 
érzékelhető. A plazma a Debye-hossznál nagyobb karakterisztikus méretekben kollektív 
viselkedést mutat. 

 
Diszrupció: A diszrupció a mágnesesen összetartott plazma összeomlása. Tokamakokban a 

plazmát a külső tekercsek és a plazmaáram által indukált mágneses terek közösen tartják 
össze, így a plazma állapota kihat az összetartásra. Ha az összetartás valamilyen okból (pl. 
instabilitás, túlzott sugárzás) megszűnik, a plazma összeomlik, és energiája a berendezés 
falára jut. Az energia azonban nem egyenletesen oszlik el a falon, így lokálisan nagy 
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károk keletkezhetnek a berendezésben. A diszrupció során nagy energiára gyorsuló, ún. 
elfutó elektronok a tokamakban nyalábbá állhatnak össze, és szintén nagy kárt okozhatnak 
a becsapódásuk helyszínén. 

 
 
Divertor: a mágneses összetartású fúziós berendezésekben elhelyezhető alkatrész, amelyre a 

plazmából kiáramló részecskéket irányítják. Használatával elérhető, hogy az összetartott 
plazma kizárólag egy jól kontrollált kis felületen érintkezik szilárd anyaggal (a 
vákuumkamrával). A divertor legfontosabb feladata, hogy eltávolítsa a szennyezőket és a 
hőt a plazmából. 

 
ECRH: electron cyclotron resonance heating, elektron ciklotron rezonancia fűtés. Kiegészítő 

plazmafűtési mód. Mágneses terben ciklotron frekvenciával giromozgást végző 
elektronoknak energiát lehet átadni azonos frekvenciájú elektromágneses hullámokkal. 
Mivel a toroidális berendezésekben a mágneses tér abszolút értéke (és ezzel együtt az 
elektron ciklotron-frekvencia) a nagysugár mentén csökken, a fűtés lokális lesz, helyét a 
fűtősugár frekvenciájával és irányával állíthatjuk be. Fekvenciája tipikusan 100 GHz 
körüli. 

 
ELM: edge localised mode, plazmaszéli módus, a kizárólag H-módú plazmák szélén 

jelentkező instabilitások egyik osztálya. Több típusa is ismert. Az ELM-ek egy adott 
plazmakonfigurációban periodikusan lépnek fel, gyakoriságukat a plazma paraméterei 
határozzák meg. Az ELM alatt a plazma jelentős részecske- és hőveszteséget szenved. 
Egy adott fúziós berendezés esetén az I-es típusú ELM-ek alatt lökődik ki a legtöbb 
energia, ezért ez a típus a berendezés épsége szempontjából is fontos. 

 
HFS: high-field side, nagy (mágneses) terű oldal. A tokamak belső oldala, ahol a toroidális 

mágneses tér abszolút értéke magasabb. Ld. még LFS. 
 
ICRH: ion cyclotron resonance heating, ion ciklotron rezonancia fűtés. Kiegészítő 

plazmafűtési mód. Elve hasonló az ECRH-hoz, de azzal ellentétben az ionoknak ad át 
energiát. Fekvenciája tipikusan 10-100 MHz körüli. 

 
LFS: low-field side, nagy (mágneses) terű oldal. A tokamak külső oldala, ahol a toroidális 

mágneses tér abszolút értéke alacsonyabb. Ld. még HFS. 
 
Mágneses felület, fluxusfelület: toroidális fúziós 

berendezésekben egy mágneses erővonalat követve egy 
zárt felületet járhatunk be. Ezek a zárt felületek 
hagymahéj-szerűen ágyazódnak egymásba. 
Keresztmetszetük a plazma árameloszlásától függően a 
körtől eltérő is lehet (ld. elongáció és háromszögesség). 
A felületek keresztmetszetei nem feltétlenül 
koncentrikusak („Shafranov-shift”). A felületeket az 
általuk bezárt mágneses (poloidális vagy toroidális) 
fluxussal (ρpol vagy ρtor) szokták jellemezni, normált 
formában: ρ = 0 a mágneses középpont, ρ = 1 az utolsó 
zárt fluxusfelület (szeparátrix). 
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NBI: neutral bem injection, semlegesnyaláb-belövés. Kiegészítő plazmafűtési mód. 
Többnyire a plazma üzemanyagával azonos ionokat ~100 keV (1 MeV) energiára 
gyorsítanak és nyalábbá formálnak, majd semlegesítés után a plazmába irányítják őket. A 
semlegesítés azért fontos, hogy a részecskék átjuthassanak a berendezés erős mágneses 
terén. A nagyenergiás részecskék ütközések során energiájukat átadják a plazma 
részecskéinek, ezáltal fűtve a plazmát. 

 
NTM: neoclassical tearing mode. Azon plazma instabilitások egyike, amely a jelenlegi 

tokamak üzemállapotokban a legjelentősebb teljesítménykorlátozó tényező. Ez a 
nemlineáris instabilitás kvávi-stacionárius, forgó szigetek kialakulását eredményezi, 
amelyek nagymértékben csökkentik a plazma energiaösszetartását [88]. 

 
Pedesztál: a H-módú plazmák jellegzetessége. H-módban a plazma szélén kialakuló 

transzportgát miatt a hőmérséklet- és sűrűségprofilok nagyon meredeken emelkednek; a 
kialakuló profil alakja olyan, mintha az L-módú profilt egy dobogóra (piedesztára, angolul 
pedestal) „emelnénk fel”. A pedesztál legfontosabb jellemzője a magassága (az adott 
plazmaparaméter értéke a pedesztál „tetején”), valamint a szélessége. 

 

 
 
 
Poloidális: a toroidális koordináta-rendszerben a tórusz körüli „rövidebb út”, ld. toroidális 

koordináta-rendszer. 
 
Sugárarány, arányszám: a tórusz nagy- és kissugarának aránya, A = R / a 
 
Szeparátrix: a mágneses szigeteket egymástól elválasztó mágneses felület. Leggyakrabban a 

divertoros plazmakonfiguráció utolsó zárt fluxusfelületét nevezik így, ld. mágneses 
felület. 
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Tokamak: olyan toroidális fúziós 

berendezés, amelyben a plazmát külső 
tekercsek és a plazmában folyó áram által 
keltett mágneses terek eredője tartja 
össze. A plazmaáramot transzormátorral, 
valamint elektromágneses hullámokkal 
hajtják. 

 

 
 
 
Toroidális a toroidális koordináta-rendszerben a tórusz körüli „hosszabb út”, ld. toroidális 

koordináta-rendszer. 
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2. Melléklet: AUG diagnosztikák 
 

Minden AUG plazmakisülés után a diagnosztikák által mért és digitalizált adatokat a 
központi adatgyűjtő rendszer egy ún. lövésfájlba (shotfile) tárolja el. A lövésfájlok utólag 
visszakereshetők, így minden mérési adathoz kényelmesen hozzá lehet férni. Ebben 
mellékletben azokat az alapvető AUG diagnosztikákat foglalom össze, amelyeknek mérési 
eredményeit munkámban felhasználtam, de mérési elvük ismerete nem létfontosságú a 
dolgozat megértése szempontjából. Forrásként leginkább az AUG honlapján található 
diagnosztika-leírásokat használtam [71]. 

 

Az elektronhőmérséklet mérése 
 
A plazma elektronhőmérsékletének mérésére két alapvető módszer áll rendelkezésre az 

AUG esetében: az elektron ciklotron emissziós spektrum mérése (ECE), valamint lézernyaláb 
Thomson-szórásának vizsgálata. 

A ciklotron sugárzás frekvenciája csak a mágneses térerősségtől és a részecske 
tömegétől függ, a részecske sebességétől (hőmérsékletétől) független; ezzel szemben a 
sugárzás intenzitása a részecske sebességétől is függ, azaz a hőmérséklet ennek alapján 
határozható meg. Mivel a tokamakban a toroidális mágneses tér a nagysugár mentén kifelé 
haladva csökken, a sugárzás frekvenciája alapján meg lehet határozni a forrás helyét, így 
felvehető a hőmérséklet profil. 

 Az elektron ciklotron emissziós spektrumot az IPP-ben fejlesztett gyors, 60 csatornás 
szuper-heterodin radiométerrel veszik fel [72] [73] [74]. A radiométer öt független 
vevőegységből (95, 101, 128, 133 és 167 GHz) áll, amelyek négy antennán osztoznak. Az 
antennákat hullámvezetők kötik a vevőegységekhez, a detektorok pedig Schottky diódák. A 
radiométer kalibrációját két (egy 55 K fokos „hideg” és egy 500 °C-os „meleg”) feketetest-
sugárzóval végzik. A kalibráció kb. 20 percet igényel. A rendszer kalibrációjának a 
bizonytalansága kb. 7%, amelyet a kalibrációnál és a mérésnél használatos ablak- és 
lencserendszerek különbözősége okoz. Az adatgyűjtés 31,25 kHz-es mintavételezési 
frekvenciával üzemel. 

Az ECE spektrum felvehető még egy Michelson interferométerrel is a 80 GHz – 550 GHz 
tartományban. Ez a széles frekvenciasáv lehetővé teszi, hogy az ECE spektrum második ill. 
magasabb harmonikusait is vizsgálni lehessen. Az interferométer mozgó tükre 16 Hz-es 
frekvencián rezeg, egy ciklus alatt két interferogramot lehet felvenni, azaz a diagnosztika 
mérési frekvenciája 32 spektrum másodpercenként. A rendszer kalibrálásához a fent említett 
két feketetest-sugárzót használják, de ebben az esetben (a rezgő tükör miatt) nem használható 
a lock-in módszer. Ezért egy 24 órás folyamatos kalibráció eredményeként (ami kb. 1 millió 
interferogramot jelent!) is csak 15-ös jel-zaj viszony érhető el. 

Az elektronhőmérséklet és -sűrűség mérésére is alkalmas diagnosztika a Thomson-szórás 
vizsgálata [75], amely fotonok szóródását jelenti töltött részecskéken. A teljesen ionizált 
fúziós plazmákban a Thomson-szórás a domináns, szemben a Rayleigh-szórással, ami kötött 
elektronokon való szóródást jelent. Mivel a Thomson-szórós differenciális 
hatáskeresztmetszete a szóró részecske tömegével fordítottan arányos, a szóródás döntő 
hányada elektronokon (és nem ionokon) történik, ezért ez a diagnosztika az elektronokról 
szolgáltat információt. A mozgó elektronokon szóródó fotonok Doppler-eltolódást 
szenvednek; monokromatikus fényforrást használva a szóródott fotonok spektrumából 
következtethetünk a szóró részecskék sebesség-eloszlására. Maxwell-féle sebesség-eloszlású 
elektronokat feltételezve pedig az elektronhőmérséklet meghatározható. A jó statisztika 
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érdekében nagy intenzitású monokromatikus fényforrás szükséges, amelyre leginkább egy 
impulzuslézer alkalmas – ilyen módon megfelelő jel-zaj viszony kapható. 

Az AUG-nál két függőleges (plazma közepe és széle) és egy vízszintes vonal mentén 
végeznek Thomson-szórásos vizsgálatokat [76]. Minden vonal mentén 16 pontban végeznek 
méréseket. A fényforrást 5 db Nd-YAG lézer adja, amelyek egyenként 1 J energiájú és 15 ns 
hosszúságú impulzust szolgáltatnak, 50 ms-os időközönként. A lézerek bármilyen 
időközönként elsüthetők, pl. azonos időközönként (10 ms-onként egy spektrum) vagy gyors 
egymásutánban (5 spektrum 100 ns alatt, 50 ms-onként). A rendszer abszolút kalibrációját 
nitrogénen történő Raman-szórás vizsgálatával végzik (a Raman-szórás elektromágneses 
sugárzás anyagon történő rugalmatlan szóródása). A hőmérséklet- és sűrűségprofilokat 
illesztéssel határozzák meg [77] [78]. 
 
 

Az elektronsűrűség mérése 
 

Az elektronsűrűség mérésére szintén több diagnosztika áll rendelkezésünkre az AUG-nál. 
Az előző alfejezetben említett Thomson-szóráson túl interferométerek segítségével 
meghatározható a vonalintegrált sűrűség, valamint lítium atomnyalábos diagnosztika és 
reflektométer segítségével a sűrűségprofil a plazma szélén. 

A Thomson-szórás fenti leírásánál láttuk, hogy a szóródott fotonok spektrumából 
számítható az elektronhőmérséklet; a szóródott fotonok számából viszont az 
elektronsűrűségre következtethetünk, feltéve ha k·lD > 1, ahol lD a Debye-hossz, k pedig a 
bejövő és a szórt foton hullámszám-vektorának különbsége (szóródási vektor). Ebben az 
esetben a plazma kollektív hatásai nem adnak járulékot a szórt sugárzáshoz, mert destruktív 
interferencia lép fel, azaz a szórt fotonok száma arányos lesz a szóró részecskék (elektronok) 
számával. 

A vonalintegrált elektronsűrűség mérésére öt látóirány mentén van lehetőség a DCN 
interferométerrel, amely egy DCN lézerből és fázismodulált Mach-Zehnder 
interferométerekből áll [79]. A mérés mintavételi frekvenciája max. 20 kHz, bizonytalansága 
kb. 2%, ami főként geometriai tényezőkből ered. A vonalintegrált sűrűségekből 
dekonvolúciós eljárással (ún. Abel-inverzió) visszafejthető a sűrűségprofil, feltételezve hogy 
a fluxusfelületeken állandó a sűrűség. A módszer megbízhatósága javítható, ha a többi 
diagnosztika mérési eredményeit is figyelembe vesszük. 

Az O-módban működő reflektométerrel meghatározható egy adott sűrűségű felület 
térbeli pozíciója  [80]. A módszer alapja, hogy az adott frekvenciájú O-módú elektromágneses 
hullám csak egy bizonyos sűrűség alatti plazmában képes terjedni, a határértéknél magasabb 
sűrűségű felületről (határfelület) pedig visszaverődik; az oda-vissza út idejéből (ill. az ezalatt 
bekövetkezett fázisváltozásból) meghatározható a határfelület helye. A hullám frekvenciáját 
variálva tehát meghatározható a sűrűségprofil (a frekvenciatartománynak megfelelő 
sűrűségtartományban). Egy profil (pontosabban spektrum – fázisváltozás a frekvencia 
függvényében –, amiből a profil számolható) felvétele kb. 25 μs-ig tart, egy plazmakisülésen 
belül 3066 spektrum vehető fel. A diagnosztika ismétlési ideje min. 35 μs, de ezen túl 
bárhogy variálható. 

A lítium atomnyalábos diagnosztika a fényemissziós spektroszkópia egyik változata 
[81]. A módszer lényege, hogy a plazmába néhány 10 (100) keV energiára gyorsított, 
szennyező atomokból álló nyalábot juttatunk, és vizsgáljuk az atomok által kibocsátott 
vonalas sugárzást. A nyalábatomokat a plazma részecskéi egy idő után ionizálják, és ezeket a 
részecskéket a mágneses tér kitéríti a nyalábból, azaz a nyaláb folyamatosan gyengül. A 
vizsgálható szakasz hossza a plazmában egy 20-50keV-es nyaláb esetén kb. 10-15 cm. A 
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lítium használata igen kedvező ehhez a diagnosztikához: a He után a legkisebb rendszámú 
szennyező, azaz nem növeli számottevően a plazma effektív rendszámát; a Li atom (2p – 2s) 
intenzív rezonáns átmenete a látható fény tartományába esik (λ = 670,8nm), ezért 
megfigyelése egyszerűbb eszközökkel is elvégezhető. A nyaláb mentén a fénykibocsátás 
(fényprofil) alapján meghatározható az elektronsűrűség profil, de ehhez komoly atomfizikai 
modellt kell alkalmazni [82]. Könnyebbséget jelent, hogy a Li atom esetében a (2s – 2p) 
gerjesztési ráta (és az ionizációs ráta is) a 10-300eV hőmérséklet-tartományban jó közelítéssel 
állandó – ez a plazma szélének vizsgálatához ideális. Magasabb plazmahőmérsékletekre a 
fenti két ráta hányadosa állandó – ez szintén előnyös, mert az egyszerűbb modellekben ez a 
hányados játssza a fő szerepet. 

Az AUG Li-nyaláb diagnosztika adatai: nyalábenergia: 30-80 keV, nyalábáram: 2-4 mA, 
nyalábátmérő: 12 mm. A mérési eredményeket kétféle módszerrel dolgozzák fel. A 
„hagyományos” módszernél a lítium atomok egyes energiaszintjeinek betöltöttségét leíró ráta-
egyenleteket numerikus módszerekkel oldják meg. A lényegében inverz módszer hátránya, 
hogy numerikus problémák léphetnek fel a jel zajossága és/vagy a probléma rossz 
kondícionáltsága miatt. Az „új” kiértékelési módszer Bayes-féle analízist használ, ezáltal a 
mérés összes hibáját konzisztens módon tartalmazza [83]. Az új kiértékelés a régivel szemben 
egy „előreszámolós” módszer, amelyben a mért fényprofilt egy adott sűrűségprofilból számolt 
fényprofilhoz hasonlítják. Mivel ez a kiértékelés csak előreszámolásokat tartalmaz, azaz nem 
inverz probléma, nem jelent nagy gondot a mért adatok esetleges zajossága. 
 
 

Plazmaegyensúly, plazmapozíció 
 

A plazma pozíciójának, a fluxusfelületek elhelyezkedésének, azaz a plazmaegyensúlynak 
az ismerete kulcsfontosságú; meghatározására kétféle módszert használnak az AUG-nál: az 
FPG és az EQI módszert, lásd [84] és a benne található referenciák. 

Az FPG módszer lényege, hogy egy kb. 10 ezer szimulált egyensúlyi konfigurációból 
álló adatbázis felhasználásával, mérések eredményei alapján egy térbeli rács minden pontján 
meghatározzák a poloidális fluxust. Ezt a módszert függvényparametrizálásnak (function 
parameterization) nevezik. Az adatbázis véletlenszerűen választott egyensúlyi eloszlásokból 
áll, amelyek lefedik az AUG kísérletekben elérhető teljes paraméterteret. Az adatbázisban 
található egyensúlyi konfigurációkat a Garching Equilibrium Code (GEC) programcsomaggal 
számolják ki, amely numerikus megoldást keres a Grad-Shafranov egyenletre adott tokamak-
konfigurációban és Mirnov-szondák (ld. köv. alfejezet) által mért értékek mellett. Az 
adatbázisnak természetesen tartalmaznia kell mérendő jelek pontosan szimulált értékeit. A 
szimulált jelek közül ezután kiválasztják azokat, amelyek a legtöbb információval szolgálnak 
a konfigurációk azonosításához – ezek felhasználásával jólkondícionált regressziós analízis 
készíthető. Az adatbázis létrehozása és a jelek kiválasztása igen számításigényes feladat, 
ezeket minden kampány elején egyszer szokták elvégezni. Maga a függvényparametrizáció 
már igen gyorsan elvégezhető, a poloidális fluxus meghatározása a teljes hálón jelenleg 
mindössze 100 ms gépidőt igényel. A módszer hátránya, hogy minden rácspontra külön-külön 
számolja ki a fluxust, ezért a keletkező fluxusfüggvény nem feltétlenül elégíti ki az 
egyensúlyi egyenletet. Továbbá a mágneses szondák csak a plazma szélét érzékelik kellő 
pontossággal, a belső fluxusfelületek topológiája tehát kevéssé lesz megbízható, valamint a 
módszer nem képes meghatározni a plazma belsejében az árameloszlást – ehhez olyan 
diagnosztikák kellenek, amelyek a plazma belsejéről szolgáltatnak adatokat. 

Az EQI módszer az FPG-vel szemben direkt szimuláció révén határozza meg a 
plazmaegyensúlyt, a CLISTE (CompLete Interpretive Suite for Tokamak Equilibra) kód 
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segítségével [85]. A CLISTE kóddal olyan ideális MHD egyensúlyt lehet meghatározni, 
amelyik a legkisebb négyzetek értelmében a legjobban megfelel a kísérletileg mért 
mennyiségeknek. A kód szintén a Grad-Shafranov egyenletet oldja meg numerikusan, és az 
FPG algoritmussal előállított egyensúlyt használhatja kiinduló értéknek. Csupán mágneses 
mérések eredményeit használva a CLISTE kód megbízható mágneses topológiát állít elő, 
amelyben azonban mesterséges az árameloszlás. Lehetőség van azonban további, a plazma 
belsejéről információt szolgáltató diagnosztikák felhasználására is (pl. MSE (motional Stark-
effect) – differenciális áramprofil; töltéscsere-spektroszkópia – radiális elektromos tér; stb.), 
így a kód valósághűbb árameloszlást szolgáltat. A CLISTE kód minden plazmakisülés után 
automatikusan elindul, és meghatározza a mágneses egyensúlyi geometriát 100 
időpillanatban. A kód jelenleg tíz munkaállomáson fut párhuzamosan, és ezáltal a számolás 
néhány perc alatt lezajlik [84]. 
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