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3.1.1 A másodlagos keletkezésű elfutó elektronok eloszlásfüggvénye tokamak diszrupciókban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. fejezet
Bevezetés
A növekvő energiaigény és a globális felmelegedés komplex problémájából az egyik lehetséges kiút a magfúzió, mint energiatermelő reakció, alkalmazása [1, 2]. Jelenlegi ismereteink
szerint az atommagok egyesülése csak nagyenergiájú ütközésekben tud lejátszódni. A fúziós
reakciók hatáskeresztmetszetének energiafüggését figyelembe véve, a fúziós energiatermelés
kritériumaként azt kapjuk, hogy még a legkedvezőbb deutérium-trícium reakció esetén is körülbelül T = 100 millió K hőmérsékletű, megfelelően nagy ne sűrűségű anyagot kell megfelelően szigetelve – az energiaveszteséget jellemző nagy τE időállandóval – összetartanunk a
Lawson-kritérium ne τE = 1, 5 · 1020 s/m3 szerint [3]. Ez rendkívül nehéz feladat, ezért a fúziós
energiatermelés technikai megvalósítása napjainkig várat magára.
A fúziós reakciókhoz szükséges hőmérsékleten az anyag plazma halmazállapotban van, és a
fúziós energiatermelés legnagyobb kihívása ezt az anyagot összetartani. A legígéretesebb koncepció a fúziós plazma összetartására a mágneses terek alkalmazása. Ekkor viszonylag kis sűrűségű (ne ≈ 1020 m−3 ) plazmát tartunk össze erős (Bt ≈ 5 T), tórusz alakú mágneses térrel a
környezettől jól elszigetelve (τE & 1 s) [4].
Ötven éves fejlődésük során, a tórusz alakú, mágneses összetartású berendezéseknek két
igazán sikeres típusa alakult ki: a tokamak és a sztellarátor (1.1. ábra). Mind a két berendezés
toroidálisan magába záródó mágneses teret használ, így a mágneses erővonalak mentén mozgó töltött részecskék nem jutnak ki a berendezésből. A plazma stabil egy helyben tartásához
viszont szükség van a mágneses erővonalak helikális megcsavarására, és itt mutatkozik meg
a különbség a két típus között. Míg – az 1.1. ábra szerint – a sztellarátorban a csavart mágneses térszerkezetet a külső tekercsekben folyó Ip áram hozza létre, a tokamakban egy erős
(Ip ≈ 1 − −10 MA) toroidális áramot hajtanak a plazmában, és ez adja az elvárt mágneses térszerkezethez szükséges Bp poloidális irányú mágneses indukció komponenst. Mindkét irányban
folynak kutatások: a ma épülő legnagyobb tokamak, az ITER, világméretű összefogásban épül
Cadarache-ban, Franciaországban [6, 7]. A ma épülő legnagyobb sztellarátor, a Wendelstein
7-X, német és európai pénzekből épül Greifswaldban, Németországban [8, 9].
Rövid általános bevezetés után a PhD értekezés 2. részében, és különösen a 2.2. és 2.3 fejezetekben a Wendelstein 7 AS sztellarátorról mutatok be kísérleti eredményeket, ami a Wendels4
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1.1. ábra. Sztellarátor és tokamak felépítése. Mindkét berendezéstípusnál előforduló elemek: plazma
egy izobár felülete (sárga), vákuumkamra (kék), toroidális tér tekercsek (piros). Csak sztellarátorban:
helikális tekercsek (világoszöld). Csak tokamakban: transzformátor tekercs (lila), vertikális tér tekercsek
(sötétzöld). (Eredeti ábra: [5]).

tein 7-X közvetlen elődje. A 2.4 fejezet az ITER-hez hasonló típusú ASDEX-Upgrade tokamakról mutat hasonló eredményeket, majd az értekezés 3. részében a tokamakok, és különösen az
ITER tokamak, üzemeltetési biztonsága szempontjából érdekes elméleti eredményeimet írom
le.
Az értekezés további részében egységesen SI mértékrendszert használok egyetlen kivétellel: A hőmérsékletet a plazmafizikában megszokott módon elektronvoltban adom meg, ami a
képletekben a kB Boltzmann-állandóval történő egyszerűsítésnek felel meg: kB T → T (1 eV =
11400 K).

1.1. A plazma elméleti leírásának alapegyenletei
A plazma, definíció szerint, töltött részecskékből álló kvázisemleges kollektív rendszer, amiben a részecskék folyamatosan elektromágneses kölcsönhatásban állnak egymással. Egy makroszkopikus térfogatban Avogadro-szám nagyságrendű részecske van, így különleges esetektől
eltekintve a részecskékre külön-külön felírt, az elektromos és mágneses téren keresztül csatolt
mozgásegyenletek rendszerének megoldása lehetetlen. A probléma kulcsát a statisztikus leírás
adja.
Amennyiben az "s" részecskepopuláció egyedszáma megmarad, a rendszer konfigurációs
terén értelmezett fs (r, v, t) mikroszkopikus eloszlásfüggvény változása kielégíti a mikroszkopikus kinetikus egyenletet [10]:
∂fs
es
∂fs
+ v · ∇fs +
= 0,
(Ẽ + v × B̃)
∂t
ms
∂v

(1.1)

1. FEJEZET. BEVEZETÉS

6

ahol es és ms az "s" típusú részecskék töltése és tömege, Ẽ az elektromos térerősség vektor és
B̃ a mágneses indukció vektor. Itt az elektromos térerősség és a mágneses indukció vektorok
tartalmazzák a Debye-hossznál kisebb skálákon jelentkező fluktuációkat is, amik az egyes részecskék kölcsönhatása során jönnek létre. Amennyiben ezeknek a kis skálájú fluktuációknak a
hatását leválasztjuk egy Cs (fs ) ütközési operátorba, a Boltzmann-egyenletet kapjuk [11]:
∂fs
es
∂fs
+ v · ∇fs +
= Cs (fs ),
(E + v × B)
∂t
ms
∂v

(1.2)

amely most már csak a E és B makroszkopikus elektromos térerősség és mágneses indukció vektorokat tartalmazza explicit módon, és ebben már fs (r, v, t) a statisztikai értelemben
vett, átlagolt eloszlásfüggvényt jelöli [10]. A Boltzmann-egyenletben előforduló összes mennyiség elvileg mérhető, így ez a kinetikus elmélet kiinduló egyenlete. Amennyiben a Boltzmannegyenletbe a plazmafizikában gyakorta használt Fokker-Planck ütközési operátort helyettesítjük, az (1.2) egyenletet Fokker-Planck-egyenletnek is hívják.
A karakterisztikus ütközési időknél rövidebb időskálájú folyamatok (például bizonyos hullámjelenségek) esetében a Cs (fs ) ütközési operátort első közelítésben elhanyagolhatjuk, és így
a (1.2) Boltzmann-egyenletből formálisan visszakapjuk a (1.1) egyenletet, amit ütközésmentes
Boltzmann-egyenletnek vagy Vlaszov-egyenletnek nevezünk [11].
Amennyiben elég sok ütközés van a plazmában, a plazmarészecskék eloszlásfüggvényei
lokálisan a Maxwell-eloszlást közelítik, és a kinetikus egyenlet helyett használhatjuk annak
első sebesség momentumait, a folyadék-egyenleteket. Ezek az egyenletek általában a részecskesűrűségre felírt kontinuitás-egyenlet (nulladik momentum), az átlagimpulzusra felírt kompresszibilis Navier-Stokes-egyenlet (első momentum), és az energiasűrűségre felírt energiamérlegegyenlet (második momentum) [11]. Mindegyik egyenlet csatolt az eggyel magasabb
momentum-egyenlethez. Néha megemlítik még a negyedik momentumot, az energiafluxusra
felírt mérlegegyenletet [10], de az egyenletrendszer lezárásához mindenképpen szükség van
valamilyen állapotegyenletre, és ezt a lezárást általában már a második momentum fölött megteszik. A plazmának ezt a leírását többfolyadék modellnek is nevezik, hiszen minden plazmarészecske típusra külön-külön fel kell írni a folyadék egyenleteket, amelyeket aztán a Maxwellegyenletek csatolnak össze.
A különböző típusú plazmarészecskék közötti energia- és momentumtranszport igen lassú
tud lenni, ezért gyors folyamatok esetében feltétlen szükség van arra, hogy a plazma alkotóelemeit külön folyadékként kezeljük. Léteznek azonban lassú időskálájú folyamatok, amelyeket
leírhatunk úgy is, hogy a plazmát egyetlen kvázisemleges folyadékként, a tömegsűrűségre (ρm ),
átlagsebességre (V), nyomásra (p) és áramsűrűségre (j) felírt magnetohidrodinamikai (MHD)
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egyenletekkel kezeljük [12]:
dρm
= −ρm ∇ · V
dt
dV
ρm dt = j × B − ∇p
dp
= −γp∇ · V
dt

∇ × B = µ0 j
= −∇ × E
E + V × B = ηj
∂B
∂t

(kontinuitás-egyenlet),
(impulzus egyenlet),
(adiabatikus állapotegyenlet),
(Ampére-törvény),
(Faraday-törvény),
(Ohm-törvény),

(1.3)

ahol γ a fajhőhányad, µ0 vákuum permeabilitása, és η a vezetőképesség. Az ezen egyenletekkel
leírható, alacsony frekvenciájú és nagy hullámhosszú plazmahullámok a berendezésben általában globálisan koherens módusként jelennek meg egy rezonáns mágneses felület környezetében
[12, 13]. Az ilyen MHD módusokra toroidális és poloidális irányban periodikus peremfeltétel
érvényes, így a térbeli szerkezetüket ezen irányokban egy toroidális (n) és egy poloidális (m)
módusszám írja le. Az (ξ) elmozdulásvektor az alábbi képlettel adható meg [12, 14]:
ξ (r, θ∗ , φ, t) = ξ (r, θ∗ ) exp [i (mθ∗ − nφ − ωt)]

(1.4)

ahol a ξ (r, θ∗ ) hullámamplitúdó csak az r radiális koordináta függvényében válthat előjelet,
ω a hullám frekvenciája, és (r, θ∗ , φ) a tórusz ún. egyenes-B koordinátái. Ebben a koordinátarendszerben a mágneses erővonalak egyenesek, így a valós toroidális berendezésekben
fellépő módusszerkezet-torzulást a mágneses egyensúlyból kinyerhető megfelelő koordinátatranszformáció írja le [15].
A ξ (r, θ∗ ) hullámamplitúdó speciális eseteket kivéve függ a θ∗ poloidális koordinátától is,
és magasabb módusszámú módusok esetén (m & 10) jellemző, hogy a stabilitás szempontjából kedvezőtlenebb görbületű külső oldalon sokkal nagyobb az amplitúdó. Az ilyen típusú
módusoknak „kidomborodó” karaktere (angolul: ballooning character) van, amit egy jellemző
fajtájukról, a „kidomborodó” módusokról (angolul: ballooning mode) neveztek el [12].

1.2. Transzportfolyamatok mágnesezett plazmákban
A mágnesesen összetartott fúziós plazmákban a magas hőmérséklet és kis sűrűség miatt nagyon
kicsi az ütközési frekvencia. Ez a mágneses erővonal mentén nagy átlagos szabad úthosszt jelent, de az erővonalakra merőlegesen a részecskék mozgása limitált, ez utóbbi irányban csak
ütközések által tudnak nagyobb távolságra eljutni. A toroidális geometriában fellépő, ütközéseken alapuló transzportot a neoklasszikus transzportelmélet írja le [11], de a domináns transzportfolyamatokat sok esetben az összetartott plazma egyensúlyának különböző instabilitások
okozta felborulása eredményezi [1].
Valós berendezésekben a plazmarészecskéket soha nem azonos paraméterű izotróp
Maxwell-eloszlásfüggvények írják le, mindig van szabadenergia, ami a megfelelő plazmahullámokat destabilizálni tudja. A hullámok lineáris növekedési rátájának meghatározásához természetesen figyelembe kell venni az adott plazmahullámra ható csillapítási mechanizmusokat
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1.2. ábra. Elektronnyomás a kis sugár függvényében L- és H-módban az ASDEX-Upgrade tokamakon.
A transzportgát helyzetét sárga kiemelés jelzi. (Eredeti ábra: [16]).

is, így a destabilizáló tényezőnek egy kritikus erősség fölé kell növekednie a hullám tényleges
destabilizálódásához. A hullám növekedésének lineáris fázisát lezárhatja a növekvő csillapítás okozta amplitúdó stabilizálódás, vagy a hullám nemlineáris visszahatása az őt destabilizáló
tényezőre [12].
Valószínűleg mindkét tényező szerepet játszik a fúziós plazmák szélső tartományában konvektív transzportot okozó ún. drifthullámok esetén [17]. Ezen hullámok a plazmában turbulens áramlást keltenek, amit drift turbulenciának, illetve a mágneses komponenst is tartalmazó
Alfvén-hullámokkal csatolt esetben drift-Alfvén turbulenciának hívjuk. Ezen komplex folyamat
által okozott radiális transzportot gyakran effektív diffúziós és hővezetési transzportegyütthatókkal jellemzik. Abban az esetben, amikor az effektív transzportegyütthatók a plazma egy korlátozott radiális tartományában szignifikánsan lecsökkennek, transzportgátról beszélünk. Ilyen
transzportgát kialakulásának általában komplex oka van, valószínűleg összefügg a plazmában
fellépő makroszkopikus nyírt áramlásokkal [17]. Azokat a plazma üzemmódokat, amikor kialakul egy plazmaszéli transzportgát, H-módnak hívjuk (angolul: high confinement mode, Hmode), szemben az L-móddal (angolul: low confinement mode, L-mode), amikor nincs plazmaszéli transzportgát [18]. A 1.2. ábrán egy-egy L-mód és H-mód radiális elektronnyomás-profilra
látunk példát. A H-módban fellépő plazmaszéli transzportgát sárga színnel ki van emelve.
Az ütközéses és a turbulens transzport is többé-kevésbé egyenletes időben, de léteznek az
effektív transzportegyütthatók rövid idejű megnövekedésével járó transzportesemények is. Ezen
folyamatok közül talán leglényegesebb az ún. plazmaszéli módus (angolul: edge localized mode, ELM), ami a plazmaszéli H-mód transzportgátat töri át kváziperiodikusan. Mint az az általános elnevezésből is látszik, az ELM egy gyűjtőfogalom: sok típusa ismert, amelyek működési
mechanizmusa különböző, és kevéssé ismert. A legjobban ismert I-es típusú ELM-et valószí-
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1.3. ábra. Elektronhőmérséklet (fent) és elektronsűrűség (lent) ELM előtt és után az ASDEX-Upgrade
tokamakon. (Eredeti ábra: [16]).

nűleg a plazmaszéli transzportgátban fellépő nagy nyomásgradiens és áramsűrűség-gradiens
hatására az összetartott plazmatartomány szélén destabilizálódó kidomborodó módus okozza.
Ez az instabilitás – máig csak részlegesen megértett – nemlineáris mechanizmusokon keresztül
a plazma szélén rövid ideig tartó ütközésmentes transzportfolyamatot eredményez [19, 20], ami
jelentős tranziens hő- és részecskefluxus terhelést okoz a plazmahatároló elemeken [21]. Az
1.3. ábra egy I-es típusú ELM-re mutat példát: az elektronhőmérséklet és elektronsűrűség plazmaszéli radiális profilokon is tranziens lapulás látszik közvetlenül az ELM után az ELM előtti
állapothoz képest. Ez a lapulás egy ún. inverziós sugáron kívül növekedéshez, azon belül csökkenéshez vezet. Az elektronhőmérséklet inverziós sugara ebben az esetben az összetartott régió
határán (r − a = 0 cm) kívül esik, míg sűrűség esetén azon belülre. A 1.3. ábrán az is látható,
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hogy az ELM után elindul a profilok visszarendeződése az ELM előtti állapotba. Az megjelenő
ELM-ek típusától, illetve hiányától függően különböző H-mód üzemmódokat különböztetünk
meg, szemben az ún. L-móddal, amikor nincs transzportgát, így azt áttörő igazi ELM-ek sem
tudnak kialakulni, de hasonló tranziens transzport események megfigyelhetők. A dolgozat 2.
fejezetében ezzel a jelenségkörrel foglalkozom.
Amennyiben a plazmahullámot a plazmában különböző okokkal keletkezett gyors, szupertermikus részecskék destabilizálják, a hullám általában a részecskék sebességére hat vissza, a
részecskék térbeli eloszlására gyakorolt hatás közvetett. A dolgozat 3. fejezetében egy ilyen
instabilitásra mutatok példát.

2. fejezet
Tranziens hullámok kísérleti vizsgálata
Az olyan komplex nemlineáris rendszerekben, mint a mágnesesen összetartott plazmák, még
a működés kvázistacioner szakaszaiban is jelentkeznek tranziens jelenségek. Ezen jelenségek kísérleti tanulmányozása speciális jelfeldolgozási módszereket kíván. A 2.1. fejezetben
ilyen módszerek egy általam kifejlesztett családját mutatom be, míg a 2.2-2.4. fejezetekben a
Wendelstein-7 AS (W7-AS) sztellarátor és az ASDEX-Upgrade tokamak tranziens jelenségeit
tanulmányozom az ismertetett módszerekkel.

2.1. Jelfeldolgozási eljárások tranziens jelekre
A leggyakrabban használt jelfeldolgozási módszereket időben stacioner jelekre fejlesztették ki,
amelyeknek az alapvető tulajdonságai (momentumai) hosszú ideig állandóak maradnak [22].
Ezen módszerek többsége a hosszú idejű átlagolás eszközét használja, tranziens jelek feldolgozására azonban ezt az eszközt nem lehet használni, mert kiátlagolnánk a jel időben változó
tulajdonságait. A jelfeldolgozás során az egyik legfontosabb szempont, hogy a feldolgozás ne
okozza olyan struktúrák megjelenését, amelyeknek később fizikai jelentést tulajdonítunk. Tranziens jelek esetén ennek az elvnek az egyik következménye, hogy mindig időeltolás-invariáns
transzformációkat és szűréseket kell alkalmazni: a bemenő adat időbeli eltolása a feldolgozott
adat ugyanakkora időbeli eltolásához vezessen.

2.1.1. Folytonos lineáris idő-frekvencia transzformációk
Az időeltolással szembeni invariancia megkövetelése egy régi megközelítés felfrissítését igényli. A folytonos idő-frekvencia transzformációkat könnyen ki lehetett számítani analitikus technikával, ezért a digitális számítógépek elterjedése előtt nagyon népszerűek voltak (pl. [23]).
A diszkrét technikák, mint a gyors Fourier-transzformáció (FFT), a digitális számítástechnika
térhódításával terjedtek el. Ezek alapvetően a folytonos transzformációk oly módon diszkretizált változatai, amelyek az információvesztés nélküli lehető legkevesebb számítási lépésben
történő számolást célozzák. Ily módon elveszítették az eltolásokkal szembeni invarianciájukat,
11
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ami a legsűrűbben feldolgozott stacioner jelek esetében nem okoz problémát, de tranziens jelek
esetén már probléma lehet. A folytonos transzformációkat azonban olyan redundáns módon is
lehet diszkretizálni, ami megőrzi az eltolással szembeni invarianciát, legalábbis az időben eleve diszkrét jel felbontásának megfelelő mértékben [24]. Az ily módon diszkretizált transzformációk kiszámításához egy nagyságrenddel nagyobb számítási teljesítmény szükséges, viszont
nyugodtan lehet őket tranziens jelek feldolgozására is használni. A következő fejezetekben ezt a
két diszkretizációt úgy különböztetem meg, hogy az utóbbi, redundáns diszkretizációt folytonos
transzformációnak nevezem, ami azt a tulajdonságot tükrözi, hogy megőrzi a valódi folytonos
transzformációk invariancia tulajdonságait.
A jelen dolgozatban felhasznált jelfeldolgozási módszerek a folytonos, lineáris időfrekvencia transzformációkon alapulnak. Az idő-frekvencia transzformációk egyik fő célja,
hogy láthatóvá tegyék a jelfrekvencia időbeli változásait. Az idő-frekvencia síkot azonban nem
lehet tetszőlegesen pontosan felbontani: létezik egy alapvető idő-frekvencia egység, az időfrekvencia atom, amit már nem lehet tovább bontani. Az atom alakja változhat, de minimális
kiterjedését a Heisenberg-féle határozatlansági reláció limitálja [24]. Az a felfogás, hogy a jelek idő-frekvencia atomokból épülnek föl, a modern kommunikáció elméletével együtt alakult
ki [23]. Bár időnként megjelennek a speciális jelmodellekre épülő feldolgozási eljárások, amelyekkel látszólag tetszőleges idő-frekvencia felbontás elérhető (pl. [25]), letisztult elméletük
és általános alkalmazhatóságuk miatt az itt bemutatott módszereket a lineáris idő-frekvencia
transzformációkra építettem.
Általános tulajdonságok
A lineáris idő-frekvencia transzformációk alapvető tulajdonságainak bemutatását Stephane
Mallat összefoglaló könyvére [24] alapozom.
A tranziens jelek idő-frekvencia analízisét leggyakrabban a Wigner-Ville-eloszlásból eredő
transzformációkkal végzik:
Z +∞
τ
τ
f (u + )f ∗ (u − )e−iτ ξ dτ,
PV f (u, ξ) =
(2.1)
2
2
−∞
ahol f (t) az eredeti idősor, u az idő- és ξ a frekvencia koordináta és ∗ komplex konjugáltat
jelöli. Egykomponensű jelekre (idő-frekvencia eltolt Gauss-függvények) ez a transzformáció
megadja a pontos idő-frekvencia elhelyezkedést mindenféle parametrizálás nélkül. Ez alapján
ez lehetne az ideális idő-frekvencia elemző eszköz, ám összetett jelekre interferencia mintázatok
jelennek meg a jelösszetevők között, ami hatására a transzformált akár negatív értékeket is
felvehet meghiúsítva az idő-frekvencia energiasűrűség-eloszlásként történő értelmezést.
A Wigner-Ville-eloszlás tulajdonságait egy idő-frekvencia síkbeli simítással módosíthatjuk:
Z +∞ Z +∞
PΘ f (u, ξ) =
PV f (u′ , ξ ′ )Θ(u, u′ , ξ, ξ ′ )du′ dξ ′ ,
(2.2)
−∞

−∞
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ahol Θ(u, u′ , ξ, ξ ′ ) az idő-frekvencia simítás magfüggvénye. A simítás célja az interferencia
mintázatok elnyomása. Különböző simító magfüggvényeket lehet használni, de ha értelmes időfrekvencia energiasűrűség-eloszlásokat akarunk előállítani, akkor az interferencia mintázatok
teljes elnyomását biztosító lineáris transzformációkat kell használni.
A lineáris idő-frekvencia transzformációkhoz tartozó energiasűrűség-eloszlásokat kiszámíthatjuk a (2.1) Wigner-Ville-eloszlásból a megfelelő simító magfüggvény (2.2) szerinti alkalmazásával, de létezik egy hatékonyabb és közvetlenebb út is. Ezeket a transzformációkat úgy is
kiszámolhatjuk, hogy a jel belső szorzatát vesszük az idő-frekvencia atomok egy olyan családjával, ami teljesen lefedi az idő-frekvencia síkot:
Z +∞
∗
f (t)gu,ξ
(t)dt,
(2.3)
T f (u, ξ) = hf, gu,ξ i =
−∞

ahol gu,ξ (t) az idő-frekvencia atom, ami egy időben és frekvenciában is jól lokalizált energiájú,
és a kgu,ξ (t)k = 1 értelemben normált függvény. Itt u és ξ az atom idő és frekvencia indexei, amik az idő-frekvencia síkon elfoglalt helyzetét indexelik. A (2.3) transzformációból az
energiasűrűséget az abszolútérték-négyzet vételével számolhatjuk:
PT f (u, ξ) = |T f (u, ξ)|2 .

(2.4)

A (2.3) transzformáció tulajdonságait az idő-frekvencia atomok tulajdonságai határozzák
meg. Egy idő-frekvencia atom legfontosabb tulajdonságai:
R +∞
• a időbeli közepe: u = −∞ t |gu,ξ (t)|2 dt,
R +∞
1
• a frekvenciabeli közepe: ξ = 2π
ω |ĝu,ξ (ω)|2 dω,
−∞
• az időbeli kiterjedése: σt =

 21
2
2
(t
−
u)
|g
(t)|
dt
és
u,ξ
−∞

R
+∞

• a frekvenciabeli kiterjedése: σω =



1
2π

R +∞

(ω − ξ)2 |ĝu,ξ (ω)|2 dω
−∞

 12

,

ahol ĝ a g függvény Fourier-transzformáltját jelöli. Az atom idő-frekvencia kiterjedése a
Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint alulról korlátos [24]:
1
σt σω ≥ ,
2

(2.5)

ahol az egyenlőség a Gábor-atomokra áll:
)
(
2
1
(t
−
u)
,
gu,ξ (t) = p√
eiξt exp −
2σt2
2πσt

ami valójában egy időben és frekvenciában elolt Gauss-függvény.

(2.6)
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Ha invertálható transzformációt akarunk, a (2.3) transzformációban alkalmazott időfrekvencia atom családnak a jel által elfoglalt teljes idő-frekvencia síkot le kell fednie. Ezt
elérhetjük az atomok egy ortogonális halmazával, ami diszkrét transzformációra vezet, vagy jelentős átlapolást mutató atomokkal, ami a folytonos transzformációt közelíti. Tranziens jelekre
a 2.1. fejezet bevezetésében leírtak szerint átlapoló atomokat használok.
Az idő-frekvencia atomcsalád generálásának módja szerint kétféle folytonos lineáris időfrekvencia transzformációt különböztetünk meg: az frekvencia-eltolásra invariáns rövididejű
Fourier-transzformációt (algolul: short-time Fourier transform, STFT), és az affin invariáns
(skálázással szemben invariáns) folytonos analitikus wavelet transzformációt (angolul: continuous wavelet transform, CWT).
STFT
A lineáris idő-frekvencia transzformációknak először a rövididejű Fourier-transzformáció
(STFT) változata terjedt el [23, 24]. Ebben a transzformációban az idő-frekvencia atom családot időbeli és frekvenciabeli eltolással állítjuk elő, illetve történelmi okokból az atom fázisát
is módosítjuk egy eiξu faktorral:
gu,ξ (t) = eiξt g(t − u),

(2.7)

ahol u az időbeli és ξ a frekvenciabeli elmozdítása a g(t) normált ablakfüggvénynek. Ha eltolásinvariáns transzformációt szeretnénk, u és ξ is sűrűn le kell fedje az idő-frekvencia síknak
azt a részét, amit időben a jel hossza, frekvenciában pedig a jel Nyquist-frekvenciája határol.
A transzformáció invarianciája az atomok invarianciáját tükrözi: idő- és frekvenciaeltolással
szemben invariáns.
Az STFT-hez tartozó (2.4) szerinti energiasűrűség-eloszlást Mallat nyomán [24] spektrogramnak hívom. A (2.2) kifejezésben szereplő simító magfüggvényt ebben az esetben egyszerűen
a g(t) ablakfüggvény időben és frekvenciában eltolt Wigner-Ville-eloszlása adja:
Θ(u, u′ , ξ, ξ ′ ) = Θ(u′ − u, ξ ′ − ξ) = PV gu,ξ (u′ , ξ ′ ).

(2.8)

Mivel ez egy konvolúciós magfüggvény, a spektrogram az idő-frekvencia eloszlások eltolással
szemben invariáns Cohen-osztályába tartozik [26].
STFT céljára gyakorlatilag bármilyen alakú idő-frekvencia atomot lehet választani. Én a
(2.6) Gábor-atomot használtam, vagyis g(t)-t Gauss-ablaknak választottam. Ez az STFT eredeti alakja [23], amit Gábor-transzformációnak is hívnak. A Gábor-atom legfőbb előnye, hogy
az energiasűrűség-eloszlása sima időben és frekvenciában is, és a maximum értékről minden
irányban monoton csökken. Újabb előnyös tulajdonság, hogy a (2.5) határozatlansági reláció
szerint a Gábor-atomnak van a legkisebb idő-frekvencia kiterjedése. A Gábor-atom legnagyobb
hátránya, hogy nincs kompakt tartója. A diszkrét transzformációkat leggyakrabban ablakfüggvényekkel súlyozott jelszakaszokra alkalmazott gyors Fourier-transzformációval (FFT) számolják. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a a Gábor-atomot csonkolni kell, és így az elveszíti
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legvonzóbb tulajdonságait. Mitöbb, Gábor-atomokból nem is lehet felépíteni egy olyan diszkrét
ortogonális bázist, amiben a jel ábrázolása stabil lenne [24]. Folytonos esetben – igaz, hogy
meg kell fizetni az árát számítási kapacitásban, – de az összes előnyös, speciális tulajdonság
megmarad. Gábor-atomokra a (2.8) magfüggvény a következő egyszerű alakban áll elő:
Θ(u′ − u, ξ ′ − ξ) = |gu,ξ (u′ )|2 |ĝu,ξ (ξ ′ )|2



1
(u′ − u)2
= exp −
exp −σt2 (ξ ′ − ξ)2 .
2
π
σt

(2.9)

Mivel diszkrét, mintavételezett jeleket dolgoztam föl, a folytonos STFT transzformációt is
diszkretizálni kellett. Legegyszerűbb esetben ezt úgy tehetjük meg, hogy az integrálokat szummákra cseréljük, és minden változót a lehető legfinomabb felbontással diszkretizálunk. Az idő
változóra ez a ∆t mintavételi idő, míg a frekvencia változóra ∆f = 2N1∆t , ahol N az adatvektor hossza. Ha a számítási igényt akarjuk csökkenteni, a diszkretizációt egy ritkább hálón is
végrehajthatjuk, de ebben az esetben is elég nagy átlapolást kell biztosítani: legalább 4-szeres
redundanciát (pontosabban alsó keret határt). A keret elméletről (angolul: frame theory) lásd
Mallat [24]. Ennek a feltételnek a teljesülése esetén a transzformáció még megőrzi a folytonos
transzformáció invariancia tulajdonságait.

2.1. ábra. Mágneses szonda jeléből készített spektrogram az ASDEX-Upgrade tokamak 20040 számú
kisülésének rövid időszakaszára.

A 2.1. ábrán egy mágneses szonda jelének spektrogramja látható. A jelet 2 MHz mintavételi frekvenciával mintavételezték, így a Nyquist-frekvencia 1 MHz. Az STFT transzformációt
50 µs széles Gauss-ablakkal végeztem, tehát a frekvenciafelbontás 10 kHz. A jel széleinél

2. FEJEZET. TRANZIENS HULLÁMOK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

16

a nullákkal való kiegészítés technikáját alkalmaztam, ez okozza azt az alig észrevehető effektust, hogy a stabil, 20 kHz-es módus energiatartama is gyengülni látszik a számolt tartomány
szélének 50 µs-os környezetében. A jelen látható másik meghatározó struktúra az ábrázolt időtartomány közepén fellépő tranziens szélessávú zaj. Az idő-frekvencia sík fennmaradó részét
szélessávú, vörös spektrumú zaj uralja, amelyből különböző frekvenciákon keskenysávú módusok lenyomatai emelkednek ki. A jel első felében jelentős még az aktivitás a 100 kHz alatti
frekvenciákon, ami az erőteljes tranziens esemény után átalakul, majd eltűnik. A tranziens utáni
szakaszban látható, hogy megjelennek fluktuációk a 10 kHz alatti tartományban is, ám ezeket a
a transzformációnk már nem bontja fel megfelelően. A frekvenciafelbontáson szélesebb ablak
beállításával tudnánk javítani, de akkor a tranziens időpontja, és időfejlődése mosódna el.
CWT
A folytonos lineáris idő-frekvencia transzformációk egy újabb típusa a folytonos wavelet transzformáció (CWT) analitikus waveletekkel [24, 27, 28]. Ebben a transzformációban az időfrekvencia atom család egy atom időbeli eltolásával és skálázásával áll elő:


1
ν
t−u
gu,ξ (t) = √ Ψ
(2.10)
, s= ,
s
ξ
s
ahol u az időtolás, s a skálaparaméter, Ψ(t) egy analitikus anya wavelet, ν =
2
R∞
1
Ψ̂(ω)
dω az anya wavelet középfrekvenciája. Az u és s paramétereket közel folyω
2π 0
tonosan kell változtatni, hogy a jel időbeli kiterjedése és Nyquist-frekvenciája által határolt
idő-frekvencia síkon megfelelően sűrű felbontást kapjunk. Ez a transzformáció időeltolással
és skálázással szemben invariáns (affin invariáns), és a belőle számolt energiasűrűség-eloszlást
skálagramnak hívják.
Jelen dolgozatban a wavelet transzformációt mindig Morlet-wavelettel számoltam, ami a
Gábor-atom wavelet transzformációk kapcsán elterjedt elnevezése. A CWT idő-frekvencia felbontását a Morlet-wavelet rendje határozza meg, ami az atom központi részén belül található
oszcillációk számával egyenlő.
A CWT esetében a diszkretizáció az idő koordinátában a ∆t mintavételi időtől nem nagyon
térhet el, mert a legkisebb skálájú waveletek felbontása ezt megköveteli. Az s skálaparaméter
felbontása az diszkrét wavelet transzformációban megszokott s = 2k , k ∈ Z diadikus skálának
töredéke kell legyen.
A CWT technika nagyrészt ki tudja küszöbölni az STFT spektrogramok 2.1. ábrán szemléltetett hiányosságait: az alacsony frekvenciájú komponenseket is jól elkülöníti, viszont magas
frekvenciákon jó időfelbontást biztosít. A 2.2. és a 2.3. ábra skálagramját 12-es rendű Morletwavelettel számoltam ugyanarra a jelszakaszra, mint a 2.1. ábra spektrogramját. A 2.2. ábrán a
skálagramot logaritmikus s skálaparaméter tengellyel – és a (2.10) összefüggés szerint hozzá
társított logaritmikus frekvencia tengellyel – ábrázoltam, ami a skálagram ábrázolásának természetes módja, hiszen ez illeszkedik a wavelet transzformáció frekvenciafelbontásához. Az
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2.2. ábra. Mágneses szonda jeléből készített skálagram az ASDEX-Upgrade tokamak 20040 számú kisülésének rövid időszakaszára, logaritmikus frekvenciatengellyel ábrázolva.

ily módon ábrázolt skálagram széles frekvenciatartományon biztosít optimális idő-frekvencia
felbontást: jelen esetben az 1 MHz Nyquist frekvenciától egészen 400 Hz-ig. Az időfelbontás természetesen a csökkenő frekvenciával romlik, és a legalacsonyabb ábrázolt frekvenciákon
már teljesen eltűnik, hiszen 400 Hz-es oszcillációból összesen két periódus fér el az ábrázolt jelszakaszon, ami jóval rövidebb, mint a választott wavelet hossza. Ezt jelzi a jelszakasz közepén
látható tranziens szélessávú zaj által formázott háromszög alak is. Az adatok ilyen ábrázolása
a 2.1. ábra spektrogramjához képest jobban kiemeli a 100 kHz alatti struktúrákat, és világosan
megmutatja azt is, hogy a 6 kHz frekvenciájú összetevő a tranziens után is él még egy rövid
ideig.
A lineáris frekvenciaskálához szokott elemzők részéről időnként felmerül a kérés, hogy jó
lenne a skálagramot is lineáris frekvenciatengellyel ábrázolni. Ennek nincsen semmi akadálya, viszont így a skálagram egyik legnagyobb előnye vész el: a lineáris frekvenciatengely a
szépen felbontott alacsony frekvenciás komponenseket egymásra tolja. Ezen oknál fogva nem
érdemes a teljes frekvenciatartományt ábrázolni a Nyquist-frekvenciáig, hanem elég a vizsgálni kívánt jelenségkört lefedő tartományt. Ennek leggazdaságosabb módja, hogyha a magasabb frekvenciákra ki sem számoljuk a skálagramot. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a jelet lemintavételezzük, és utána állítjuk elő a skálagramot. A lemintavételezést Fourier-térben végzem: a jel Fourier-transzformáltjának két magas frekvenciájú végét levágom, pont annyi elemet
őrizve meg, amennyi mintavételi pontot akarok a jel időintervallumán, majd inverz Fouriertranszformálok. Ez az eljárás egy ideális spektrális szűrést is magában foglal, így frekvenciatükröződéstől (angolul: aliasing) nem kell tartani, és számtalan teszt bizonyítja, hogy az ábrázolt
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2.3. ábra. Mágneses szonda jeléből készített skálagram az ASDEX-Upgrade tokamak 20040 számú kisülésének rövid időszakaszára, lineáris frekvenciatengellyel ábrázolva.

frekvenciatartományon semmiféle torzítást nem okoz. Természetesen az ily módon lemintavételezett jel magas frekvenciájú komponensei végleg elvesznek, így magasabb frekvenciára
felmintavételezve – a Fourier-transzformált széleire nullákat beszúrva – Gibbs-oszcillációk jelentkeznek. Ily módon felmintavételezni csak olyan jelet szabad, ami biztosan nem tartalmazott
a Nyquist-frekvenciájánál magasabb frekvenciájú komponenst a mintavételezése előtt.
A 2.3. ábra a 2.2. skálagram 600 kHz-re lemintavételezett változatát ábrázolja lineáris frekvenciatengellyel. Skálagram esetén a frekvenciatengely nem megy egzaktul nulláig, így – bár
a nulla értéket is feltüntetem – a skálagram alatt vékony fekete csík jelöli a nem számolt tartományt. Lineáris frekvenciatengellyel ábrázolva a jelszakasz közepén látható tranziens szélessávú zaj hozzájárulása egy egy hiperbola-jellegű függvényekkel határolt területre koncentrálódik.
Ez az ábra a 50 − 150 kHz tartományban fellépő fluktuációk vizsgálatára lett optimalizálva.
Azt, hogy az STFT vagy a CWT felel meg céljainknak, a feladat által megkívánt invariancia
határozza meg, az idő-frekvencia felbontást, és az ábrázolás módját a vizsgálni kívánt jelenség
jellemzői határozzák meg.

2.1.2. Sávteljesítmény-korrelációs technika
A spektrogramot és a skálagramot leggyakrabban arra használják, hogy láthatóvá tegyék a jel
frekvenciatartalmának időbeli fejlődését. A pillanatnyi frekvenciákat és amplitúdókat viszont
ezekből kvantitatívan is ki lehet nyerni [24], ami további feldolgozás alapjául szolgálhat.
A sávteljesítmény-korrelációs technikát olyan esetekre dolgoztam ki [29], mikor a jelben
különböző karakterisztikus frekvenciákon erősen változó amplitúdójú rezgések vannak, szél-
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sőséges esetben a jel rövid felvillanásokból tevődik össze. Ilyen jelek esetén van értelme a
különböző frekvenciasávokban aktivitást okozó jelenségek közötti statisztikai összefüggések
vizsgálatának. Ezek az összefüggések értékes információt szolgáltatnak arról az összetett fizikai rendszerről, amelyből a jelek származnak.
Az eljárás első lépésében a jelet idő-frekvencia atomokra bontjuk egy folytonos transzformációval, ami feltárja az egyes tranziensek idő-frekvencia struktúráját. A frekvenciaváltozások
és amplitúdómodulációk láthatóvá válnak. Amennyiben a karakterisztikus frekvenciák a frekvenciaváltozásokkal együtt sem fednek át, a következő lépés a sávteljesítmények kiszámolása.
A sávteljesítmények a különböző frekvenciasávokban található jelkomponensek teljesítményének időbeli változását adják. Ezek sok esetben sztochasztikus idősorok, amelyeket statisztikai
módszerekkel további feldolgozásnak vethetünk alá. Ez a feldolgozás alapulhat a sávteljesítmények Fourier-transzformáltjain, amikből autospektrumokat, keresztspektrumokat és koherenciát lehet számolni [30], vagy a sávteljesítmények között számolt keresztkorrelációs függvényen
[29]. Jelen dolgozatban ez utóbbi technikát fejtem ki bővebben.
A transzformáció kiválasztása
A sávteljesítmények számolása során frekvenciabeli integrálást használunk, így a sávteljesítmények tulajdonságai akkor lesznek egyszerűen átláthatók, ha frekvenciaeltolásra invariáns transzformációt alkalmazunk, vagyis STFT-t. Az STFT esetében az idő- és frekvenciafelbontás közötti megfelelő egyensúlyt az ablakhossz változtatásával állíthatjuk be. Általánosan azt mondhatjuk, hogy a transzformáció idő-frekvencia felbontásának a vizsgált jelkomponensek fizikai
értelemben értelmes idő-frekvencia felbontását kell tükröznie, de a sávteljesítmények számolása kapcsán is felmerülnek különböző kívánalmak, ezért erre a kérdésre a következő fejezet
végén még visszatérek.
A sávteljesítmények definíciója
Bár a spektrogramra ránézve kvalitatívan rögtön tudunk valamit mondani a jelről, a kvantitatív
analízishez további feldolgozásra van szükség: ki kell nyerni a minket érdeklő információt ebből
a rendkívül redundáns adat reprezentációból. Esetünkben ez a i-edik karakterisztikus frekvencia
teljesítménymodulációja, amit a sávteljesítménnyel közelítünk.
A sávteljesítményt a következő definíció szerint számolom a (2.4) folytonos idő-frekvencia
energiasűrűség-eloszlásból:
Z
ωi,u

Bi (t) =

PT f (t, ξ)dξ,

(2.11)

ωi,l

ahol ωi,u és ωi,l a Bi (t) sávteljesítmény alsó és felső sávhatárai. A sávhatárokat a vizsgált rendszer eredeti sávkorlátozott jelkomponenseire vonatkozó a priori tudás, vagy a jel mérhető tulajdonságai alapján kell meghatározni. A legegyszerűbb módszer a jel átlagolt autospektrumából
kiválasztani a csúcsokat.
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A sávhatárok kiválasztásának a transzformáció idő-frekvencia felbontásához is igazodni
kell. A legfontosabb szempont, hogy a különböző frekvenciasávok közötti, a (2.2) frekvenciabeli simítás által okozott áthallást minimalizálni kell. Az alkalmazott Gábor-atomnak megvan az
az előnye, hogy a (2.9) simító magfüggvény frekvencia vetülete a közepétől távolodva monoton
csökken, és így az áthallás is monoton csökken a frekvenciasávok közötti távolság növekedésével. Az áthallás nagyságát a (2.9) és (2.2) képletek segítségével pontosan is ki lehet számolni,
de általában elmondhatjuk, hogy érdemes úgy választani a sávhatárokat, hogy a legközelebbi
frekvenciasávok között is jóval nagyobb távolság legyen, mint a transzformációban alkalmazott
idő-frekvencia atom frekvenciabeli kiterjedése:
min[ωi+1,l − ωi,u ] ≫ σω .
i

(2.12)

2.4. ábra. A W7-AS sztellarátor #52123 kisülésének 16 Mirnov-szonda jeléből spektrogramon keresztül
számolt spektruma. Ilyen jellegű ábrák segítenek a transzformáció idő-frekvencia felbontásának megfelelően kiválasztani a frekvenciasávokat.

A spektrogram idő szerinti felintegrálásával számolt spektrum a sávhatárok kiválasztásában
komoly segítséget nyújthat. Ahogy az a 2.4 ábrán is látszik, az ily módon számolt spektrum
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mutatja a (2.2) simítás hatását, ily módon megkönnyíti a sávhatárok (2.12) feltétel szerinti kiválasztását.
A sávok szétválasztásához szükséges jó frekvenciafelbontás árát az időbeli felbontás leromlásával kell megfizetni a (2.5) határozatlansági relációnak megfelelően. Ha a kiválasztott frekvenciasáv szélesebb a jelet keltő fizikai jelenség eredeti frekvenciasávjánál, a sávteljesítmény
az alábbi összefüggés szerint közelíti a jelenség teljesítményváltozását:


Z +∞
(t′ − t)2
′
Bi (t) ≈ C
bi (t ) exp −
dt′ ,
(2.13)
2
σ
−∞
t
1
a magfüggahol bi (t) = |fi (t)|2 az fi (t) jelösszetevő pillanatnyi teljesítménye, és C = √πσ
t
vény normáló tényezője. Az fi (t) jelkomponens (2.1) Wigner-Ville-eloszlásának időtengelyen
vett határeloszlása visszaadta volna a pontos bi (t) pillanatnyi teljesítményt [24]. A (2.13) kifejezésben a simítást a (2.2) idő-frekvencia simítás okozza a Gábor-atomhoz tartozó (2.6) simító
magfüggvénnyel. Emlékezzünk, hogy ennek a simításnak a bevezetése az interferencia tagok
eltüntetését célozta, ami lehetővé tette a jel sávteljesítményekre való bontását, így az nem elkerülhető. Ha a frekvenciasávok sokkal távolabb vannak egymástól, mint a jelkomponensek
sávszélessége, időben megfelelően rövid atom esetén a (2.13) simítás nem okoz érzékelhető
változást.
A gyakorlatban a jelek mindig véges hosszúságúak, így a széleffektusokat nem tudjuk elkerülni. Több módszer létezik a jelek végeinek kezelésére, de egy jel végén csak akkor kaphatnánk
pontos idő-frekvencia felbontást, ha a jelet valóságnak megfelelő módon folytatni tudnánk a
ténylegesen mért szakaszon túl is, amire általában nincs lehetőség. A széleffektusok súlyosságát
a jelszakasz végétől való távolság függvényében a (2.13) összefüggés segítségével becsülhetjük.
A szélek problémájára a legegyszerűbb megoldás, ha széleffektus által érintett sávteljesítmény
szakaszt levágjuk. A levágás helyét a rendelkezésre álló jelhosszt és a módszer megkövetelt
tisztaságát szem előtt tartva kell mérlegelni. A sávteljesítményt a szélektől 3σt távolságban levágva biztosítható, hogy a szűkített időtartomány szélein lévő simító magfüggvények 99.9%-os
súllyal a ténylegesen mért tartományt fedjék.
A jelben található sajátfrekvenciák teljesítménymodulációjának kinyerésére egy alternatív
megoldás az idő-frekvencia energiasűrűség-eloszlás gerinceinek időbeli követése: a gerinc helyzete a pillanatnyi frekvenciát, magassága a pillanatnyi amplitúdót adja [31, 32, 24]. Ez a technika abban az esetben előnyösebb a sávteljesítmény-meghatározásnál, mikor a jelkomponensek
frekvenciája olyan mértékben változik, hogy az a befoglaló frekvenciasávok átfedéséhez vezet.
Ezzel szemben, olyan jelek esetében, ahol az amplitúdómoduláció hangsúlyosabb a frekvenciamodulációnál, a gerinc könnyen elveszhet a zajban az alacsonyabb amplitúdójú részeken, és
ekkor egyértelműen a sávteljesítményeket kell alkalmazni.

A korrelációfüggvények tulajdonságai
Amennyiben a különböző sávteljesítményeket olyan különböző fizikai folyamatok okozzák,
amelyek a rendszer felépítéséből adódóan statisztikailag csatoltak lehetnek, érdemes a közöttük
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fellépő korrelációkat vizsgálni. Az ily módon feltárt statisztikai kapcsolatok a rendszer működését jellemzik.
A Bi (t) és Bj (t) sávteljesítmények között a keresztkorreláció-függvény (angolul: crosscorrelation function, CCF, Cij (τ )) klasszikus definícióját használom:
Rij (τ )
,
Cij (τ ) = p
Rii (0)Rjj (0)
Z T
1
Rij (τ ) = lim
Bi (t)Bj (t + τ )dt,
T →∞ 2T −T

(2.14)

ahol Rij (τ ) a keresztkovariancia-függvény, és Rii (τ ) és Rjj (τ ) az autokovariancia-függvények.
Mivel a keresztkovariancia-függvény kiszámolása a sávteljesítményekre ekvivalens a
Fourier-térben vett szorzással, fontos, hogy a (2.2) simító magfüggvény ne függjön a frekvenciától. Ezt úgy biztosítom, hogy az idő-frekvencia energiasűrűség-eloszlás kiszámításakor a
frekvenciaeltolásra invariáns STFT transzformációt alkalmazom, ami a (2.9) konvolúciós simító magfüggvény alkalmazásának felel meg. (Hasonló feldolgozást meg lehet próbálni CWT
alkalmazásával is, ami nem frekvenciaeltolás-invariáns transzformáció, de ebben az esetben a
CCF-ek értelmezése nem ilyen kézenfekvő.)
A(2.13) és (2.14) összefüggésekből



2τ 2
2
Rij (τ ) =rij (τ ) ∗ C exp − 2
,
(2.15)
σt
Z T
1
bi (t)bj (t + τ )dt,
rij (τ ) = lim
T →∞ 2T −T
ahol rij (τ ) az eredeti, sávkorlátozott jelkomponensek bi (t) és bj (t) teljesítményei közötti
keresztkovariancia-függvény, és ∗ a konvolúció műveletet jelöli. A simítás hatása jól látható
a 2.6. ábrán látható, szimulált adatokra számolt CCF-eken.
Összehasonlítás a testvér módszerekkel
Ebben a fejezetben a sávteljesítmény-korrelációs technikát olyan testvér módszerekkel hasonlítom össze, amelyek szerepelnek a [33] összefoglaló cikkben. Talán a módszer legközelebbi
rokona az amplitúdó-korrelációs módszer [34]. A fő különbség a két módszer között, hogy az
amplitúdó-korrelációs módszerben a különböző sávszélességű frekvenciasávokhoz különböző
sávszűrők, és ennek megfelelően különböző simítások felelnek meg, ami a közöttük számolt
CCF-ek értelmezését megnehezíti. Erre jó példa Shats cikkének [35] 9. ábrája, ahol egy 50
kHz-es és egy 0,5 kHz-es középfrekvenciájú frekvenciasáv amplitúdómodulációja között számoltak CCF-et, és a CCF-en egy 0,5 kHz frekvenciájú harmonikus összetevő látszik, ami arra
utal, hogy az alacsonyabb frekvenciájú sáv esetén nem volt tökéletes az amplitúdómoduláció
és a hullám fázisának szétválasztása. Így a cikk azon állítása, hogy a CCF-ben látott időkésés a
módusok közötti energiaáramlásra utal, megkérdőjelezhető.
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A magasabb rendű spektrumok, vagy polispektrumok, egy másik népszerű csoportja a jelfeldolgozási eljárásoknak, ami hasonló információt szolgáltat a jelet generáló fizikai rendszerről
[34]. A különböző rendű spektrumok különböző rendű nemlineáris csatolásokat tudnak kimutatni a különböző frekvenciájú komponensek között a fáziscsatolás (különbség- és összegfrekvenciák megjelenése adott fázisviszonyban) detektálásával. Legelterjedtebb fajtájuk a bispektrum,
és normált változata: a bikoherencia, ami a rendszer másodrendű nemlineáris csatolását mutatja
ki [36, 37, 38]. A sávteljesítmény-korrelációs technika akkor is kimutatja a jelkomponensek teljesítménymodulációja közötti statisztikai kapcsolatot, ha nincsen fáziscsatolás – például amikor
a korrelációt a komponensek teljesítményfluktuációjának közös eredete adja, és nem a rendszeren belüli nemlineáris csatolás.
Ebből az összehasonlításból leszűrhetjük, hogy a sávteljesítmény-korrelációs módszer a jeleknek olyan tulajdonságait mutatja meg, amelyeket más módszerek nem tudnak optimálisan
szolgáltatni.
A módszer tesztelése szimulált jeleken
A sávteljesítmény-korrelációs módszer tesztelésének érdekében olyan mesterséges teszt jeleket
generáltam, amelyekre az előző fejezetek elemzései alapján ez a módszer az ideális a jelkomponensek teljesítménymodulációja közötti összefüggések vizsgálatára. Ezek jellegben hasonlítanak a 2.2. fejezetben feldolgozott jelekre. A tesztelés feladata volt a módszer alkalmazási
határainak tesztelése, és a valós jelekben jelentkező zavaró effektusok végeredményre gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek megfelelően nem egyszerűen sávkorlátozott zajokból raktam
össze a teszt jelet, hanem egy teljesítménymodulált rezgésekből és additív szélessávú zajból álló
összetett jelet szimuláltam. Először egy aszimmetrikus elemi burkoló görbét definiáltam gyors
felfutással és lassabb csillapodással. Ezután különböző frekvenciájú rezgéseket amplitúdómoduláltam nagyszámú, véletlenszerűen elhelyezett és parametrizált elemi burkoló görbe összegével. A szimulált jel ezen jelkomponensek – és opcionálisan fehér zaj – összeadásával állt elő. A
jeleket korrelált és nem korrelált amplitúdómodulációval, különböző frekvencia-összetevőkkel
és különböző zajszintekkel vizsgáltam [39, 29].
A 2.5 ábra felső sorában látható két jelkomponens esetében az elemi burkoló görbék hossza
10 − 100 µs körül változik, az amplitúdómoduláció nem korrelált, és a mintavételi idő 3 µs.
A 2.5 ábra középső sorában látható összetett jel a felette található jelkomponensek és még három másik hasonló jelkomponens összegeként áll elő. Az összetett jel STFT transzformáltjának
megfelelő soraiból a jelkomponensek közelítőleg rekonstruálhatók. A 2.5 ábra alsó soraiban
látható jelkomponenseket 2σt = 50 µs hosszúságú (2.6) Gábor atomot használva állítottam elő.
Ennek megfelelően látszik, hogy a legrövidebb elemi burkolók elsimítva jelennek meg, de ettől
eltekintve az eredeti és a rekonstruált jelkomponensek amplitúdómodulációja megegyezik.
A sávteljesítmény-korrelációs módszer végeredményét jelentő keresztkorrelációfüggvények (CCF) teszteléséhez hat komponensből álló, 4 s hosszúságú jeleket állítottam
össze, amikben az elemi burkolók hossza 100 µs körül mozgott, a mintavételi idő 3 µs volt, és a
legközelebbi frekvenciák között csak 10 kHz eltérés volt. A 2.6 ábra első sora korrelált és nem
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Reconstructed signal from the STFT, component at 50 kHz
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2.5. ábra. Szimulált jelkomponensek szétválasztásának demonstrálása: az alsó két jel a felső két jelkomponens amplitúdó-modulációját közelíti a középen látható összetett jelből STFT segítségével számolva.

korrelált szimulált amplitúdómoduláció esetén mutatja a teljesítmény burkolók közötti CCF-et
a 25 kHz-es és a 35 kHz-es frekvenciájú jelkomponensre. Az alattuk látható sávteljesítménykorrelációkat 300 µs-os ablakhosszal számoltam, a középfrekvenciák körüli 5 kHz széles
frekvenciasávokat véve. Az ábrákon feltüntetett szórások becslését arra alapoztam, hogy a
szimulált jel a 10 ms-os időskálán már stacioner jelleget mutat. A szórás becsléséhez a jelet
15 ms hosszú szakaszokra bontottam, és mindegyik szakaszra külön kiszámoltam a CCF-et.
Vettem a CCF-ek empirikus szórását minden időeltolás értékre, és elosztottam a szakaszok
számának négyzetgyökével. Így egy becslést kaptam a teljes időszakaszból számolt CCF
szórására, és ezt rajzoltam ki a 2.6 ábrára.
A 2.6 ábra második sorában a korrelált esethez tartozó sávteljesítmény CCF-én az látszik,
hogy a (2.13) simítás miatt gyakorlatilag nem lehet a CCF középponti csúcsának szélességéből
az eredeti teljesítménymoduláció korrelációs idejére következtetni, de a középponti csúcs nagy-
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2.6. ábra. A sávteljesítmény-korrelációs módszer tesztelése. 1. sor: Két szimulált teljesítménymoduláció közötti CCF, 2. sor: Rekonstruált CCF hozzáadott zaj nélkül, 3. sor: Rekonstruált CCF SNR=0,2
hozzáadott zajjal.

sága híven tükrözi az eredeti teljesítménymodulációk közötti statisztikus csatolás mértékét. A
nemkorrelált eset azt bizonyítja, hogy nem volt szignifikáns áthallás a különböző sávteljesítmények között, mivel nem látható csúcs a CCF-en.
A 2.6 ábra utolsó sorában mutatott sávteljesítmény CCF-eket olyan jelekből számoltam,
amikhez additív fehér zajt kevertem. A zaj amplitúdóját úgy választottam, hogy a teljes jelre
SN Rtot = 0.2 legyen, ami az 5-ből az egyik jelkomponenst tartalmazó, 166 kHz
√ Nyquist166
frekvencia mellett 5 kHz szélességű frekvenciasávon belül SN Rkomp = SN Rtot 5 5 = 3. A
CCF középponti csúcs magassága ennek megfelelően 0,6-ról 0,4-re csökkent, míg a nemkorrelált esetben nem tapasztaltam változást.
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2.1.3. Koherens térbeli struktúrák kimutatása
Az eddig a pontig bemutatott idő-frekvencia technikák a (2.4) energiasűrűség-eloszláson keresztül csak a (2.3) transzformált amplitúdó jellegű információját használták. A (2.3) transzformáció ellenben komplex értékeket szolgáltat, a jelben tárolt információ nagy része a transzformált fázisában van. Ezt az információt is felhasználjuk a koherenciafüggvény segítségével, ami
két jel közötti lineáris kapcsolatot jellemzi a jelek közötti fáziscsatolás detektálásával. Az x és y
jelek közötti relatív fázist a keresztspektrum jellegű keresztspektrogram vagy keresztskálagram
fázisa adja:
Θx,y (u, ξ) = arg (T x(u, ξ)T y ∗ (u, ξ)).
(2.16)
Amennyiben ez a fázis több független mérésre ugyanannyi, a két jel között lineáris kapcsolat
áll fenn.
Megjegyzem, hogy amennyiben a két jel mintavételezése nem ugyanolyan paraméterekkel
történt, de az analóg-digitális átalakítók szinkronizálva voltak, a (2.16) kifejezésben szereplő
keresztspektrumot ki tudjuk számolni az egyik jel utólagos átmintavételezésével. Első dolgunk
a számunkra érdekes jelszakasz első mintavételi értékét közös időre hozni. A tört mintavételi
értékkel való eltolást egy jól mintavételezett jelen Fourier-térben egy frekvenciafüggő komplex
fázissal való szorzással végezhetjük. A közös mintavételi frekvenciát mindenképpen érdemes
a sűrűbben mintavételezett jelet, a 2.1.1. fejezetben bemutatott módon, Fourier-térben lemintavételezve előállítani, hiszen a ritkábban mintavételezett jel magasfrekvenciás komponenseiről
semmiféle információnk nincs – a mintavételi törvény [24] teljesülése esetén nincsenek is ilyen
komponensek. Az itt ismertetett eljárást részleteiben és egészében is teszteltem.
Az átlagolt keresztspektrum jellegű mennyiség abszolút értékét a hasonlóan átlagolt autospektrum jellegű (2.4) energiasűrűség-eloszlásokkal normálva az idő-frekvencia koherenciához
jutunk:
T x(u, ξ)T y ∗ (u, ξ)
COHx,y (u, ξ) = q
,
(2.17)
PT x(u, ξ) PT y(u, ξ)

ahol a felülvonás jelöli a különböző mérésekre történő átlagolást, ami ebben az esetben a későbbiekben bemutatott időbeli simítással áll elő. A (2.17) idő-frekvencia koherencia tulajdonságaiban nagyon hasonlít a hagyományos, Fourier-transzformációra épülő koherenciafüggvényhez
[22]: COHx,y (u, ξ) = 1 amennyiben a két jel teljes mértékben lineáris kapcsolatban áll egymással, és az átlagolások számának növekedésével COHx,y (u, ξ) → 0, amennyiben a két jelet
egymástól független zajok alkotják.
A koherenciafüggvény fenti, folytonos lineáris idő-frekvencia transzformációkra alapuló
kiterjesztését a T transzformációt a 2.1.1. fejezetben bemutatott wavelet transzformációnak
választva kísérelték meg [40, 38, 41]. Mivel azért választottunk folytonos transzformációt a
feldolgozás első lépéseként, mert az időeltolás invarianciát fontosnak tartottuk, érdemes ezt a
tulajdonságot az idő-frekvencia koherenciára is átörökíteni. Fenti szerzők ezt úgy oldották meg,
hogy a koherencia számolásához szükséges átlagolást a keresztskálagramok és skálagramok

2. FEJEZET. TRANZIENS HULLÁMOK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

27

időbeli simításával vitték véghez:

T x(u, ξ)T y ∗ (u, ξ)

1
=
ts

u+ t2s

Z

T x(u′ , ξ)T y ∗ (u′ , ξ)du′ .

(2.18)

u− t2s

A (2.18) képlet szerinti simítással számolt (2.17) wavelet koherenciát én is kipróbáltam: a
Paksi Atomerőmű primer hűtőkörén elhelyezett két gyorsulásmérő detektor jele között számoltam [42]. A 2.7. ábrán is látható, hogy a wavelet koherencia segítségével sikerült a primer körben kis amplitúdójú, ám koherens rezgéseket kimutatni (pl. 7500Hz frekvencián), és az 50Hz-es
jelösszetevő is koherensnek mutatkozott, ami egyértelműen a hálózati frekvencia megjelenésére
utal a jelekben. (A 2.7. ábrán az alacsony frekvenciákat ábrázoltam az idő-frekvencia sík felső
részére!)
A 2.7. e) ábráról úgy tűnhet, hogy alacsony frekvenciákon minden koherens. Ez természetesen nem így van. A probléma onnan fakad, hogy a (2.18) képlet szerint különböző frekvenciákon ugyanolyan ts hosszúságú szakaszon átlagolunk, míg a wavelet transzformáció időfelbontása alacsonyabb frekvenciákon leromlik. Ez azt eredményezi, hogy alacsony frekvenciákon
egyre kevesebb független értéket átlagolunk ki, majd a (2.18) simításnak teljesen eltűnik az átlagoló szerepe, és a (2.17) koherencia képlet a jelek közötti kapcsolattól függetlenül azonosan 1
értékhez tart [43]. Magas frekvenciákon egy másik probléma jelentkezik: a feleslegesen sok kiátlagolt független mérés elkeni a gyors változásokat, és csak az átlagolás időskáláján stacioner
jelenségeket mutatja koherensnek [28, 42].
Fenti problémát úgy lehet megoldani, ha a használt T transzformációval megegyező invariancia tulajdonságokkal rendelkező A(u, ξ) simító kernelt használunk átlagolásra [44]:
T x(u, ξ)T y ∗ (u, ξ) = [T x(., ξ)T y ∗ (., ξ)] ∗ A(., ξ),

(2.19)

ahol ∗ a konvolúciót jelöli a (.) változó szerint. STFT transzformációra ez frekvenciaeltolással
szemben invariáns kernelt jelent:

1 ha − t2s < u < t2s ,
A(u, ξ) =
(2.20)
0 egyébként,
ts
ahol a kiátlagolt független mérések száma Navr = 2σ
, ahol σt az idő-frekvencia ablak időbeli
t
kiterjedése.
A (2.20) kernellel számolt (2.19) simítás a (2.18) hagyományos simításnak felel meg, ám
wavelet transzformáció esetén nem ezt, hanem skálainvariáns simító kernelt kell használni:

1 ha − πsNavr < u < πsNavr ,
A(u, ξ) =
(2.21)
0 egyébként,

ahol s a (2.10) skálaparaméter és Navr a kiátlagolt független mérések száma. Ilyen simítással az az Navr és a jelhossz által meghatározott smax skálaparaméterig – ami egy minimális
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2.7. ábra. 12-es rendű Morlet-wavelettel, hagyományos simítással számolt wavelet koherencia: a,c) skálagramok , b,d) jelek és e) a köztük számolt wavelet koherencia ts = 0, 25 s simítással [42].

frekvenciának felel meg – egyenletesen megbízható koherencia értékeket kapunk, és a magas
frekvenciákon sem romlik el indokolatlanul az időfelbontás.
Az egész idő-frekvencia síkon állandó számú átlagolás természetesen nem tűnteti el a kevés
átlagolásból származó torzítást, csak egyenletessé teszi azt, ami megkönnyíti a probléma kezelését. A torzítás átlagolások számától való függésére nem találtam kvantitatív formulát az itt
bemutatott spektrális koherenciára, de a torzítás jellege kvalitatívan megegyezik a nullközepű
Gauss-zajokra levezetett összefüggésekkel, amit a 2.8. ábrán láthatunk [46, 45]. A 2.8. ábrán
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2.8. ábra. A koherenciabecslés torzítása L = Navr = 4, 10 és 20 átlagolásra, komplex nullközepű jelek
esetére. D jelöli a valódi értéket, míg E(d) a koherencia definíciójából adódó várható értéket. [45]

is látható, hogy nagy koherenciát már viszonylag kevés átlagolással is biztonsággal kimutathatunk, míg alacsony koherenciákon a becslés még viszonylag sok átlagolásra is erősen torzít. Ezt
támasztja alá, hogy magas valós koherencia érték esetén a becslés szórása is kisebb [46, 45].
Azon koherencia értékekre, ahol az elegendő számú átlagolás miatt már nincs szignifikáns
torzítás a becslésben, a spektrális koherenciára egzaktul kiszámolható a becslés konfidencia
intervalluma adott konfidencia szint mellett. [43]. Ennek a módszernek a kulcsa, hogy egy megfelelő transzformációval a koherencia eloszlásfüggvényét normáleloszlássá transzformáljuk:
w(u, ξ) = tanh−1 COHx,y (u, ξ),

(2.22)

ahol w(u, ξ) szórásnégyzete σw2 = 1/(2Navr − 2). Az (1 − α) konfidencia szinthez tartozó
konfidencia intervallumot a következőképp írhatjuk fel:




(2.23)
tanh w(u, ξ) − σw2 − σw zα/2 ; tanh w(u, ξ) − σw2 + σw zα/2 ,

ahol zα az (1 − α) konfidencia szintre számolt egyoldalú normáleloszlás kvantilis [43].
Amennyiben nem kettő, de több szondánk van, a jelpárok közötti minimum idő-frekvencia
koherencia megbízhatóan megmutatja azon jelenségeket, amik az összes szondán megjelennek.
Mivel a koherencia az átlagolások számának növekedésével felülről konvergál, a minimum időfrekvencia koherencia jól használható a globálisan koherens módusok kimutatására viszonylag
kevés kiátlagolt független mérés esetén is.
Ha a jelenség csak a szondák egy részére terjed ki, a minimum idő-frekvencia koherencia
nem jelez térben kiterjedt struktúrát. Az ilyen, korlátozott kiterjedésű, struktúrákat az átlag időfrekvencia koherenciával tudjuk detektálni.
Mivel a fenti módszerekkel az idő-frekvencia koherencia megőrzi az alapjául szolgáló a
folytonos lineáris idő-frekvencia transzformáció invariancia tulajdonságait, és csak rövid ide-
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jű átlagolást igényel, ezért ideális eszköz időben tranziens, ám térben koherens struktúrák kimutatására. Ezen módszereket a [44] cikkben vezettem be, és a 2.2., 2.3. és 2.4. fejezetekben
bemutatott feldolgozásokban használtam.

2.1.4. Tranziens sajátmódusok térbeli struktúrájának meghatározása
A keresztspektrogramok és keresztskálagramok fázisát nemcsak a koherencia kimutatására
használhatjuk, de a tranziens koherens folyamatok térbeli szerkezetéről is információt nyerhetünk általuk.
Stacioner jelekre a Fourier-keresztspektrumok módszerének nagy hagyománya van: a frekvenciával lineárisan változó fázis a struktúrák térbeli terjedését jelzi [47], míg a frekvenciában
állandó fázisú szakaszok fix térbeli szerkezetre utalnak [30]. Ez utóbbira példa a (1.4) képlettel leírható sajátmódusok toroidális és poloidális módusszámának meghatározása toroidális és
poloidális szondagyűrűk segítségével [48, 39, 30, 49]. A hagyományos Fourier-technikát csak
stacioner jelekre lehet alkalmazni, de kézenfekvő a módszer továbbfejlesztése a tranziens sajátmódusok elemzésére is alkalmas, (2.16) idő-frekvencia fázison alapuló eljárássá [44, 50, 51].
A (2.16) képlet szerint két jel között minden idő-frekvencia pontban kapunk egy Θx,y (u, ξ)
fázist. Amennyiben a két szondánk egy toroidális síkban van, ez a mért fázis a (1.4) képlet szerint lineáris kapcsolatban van a két szonda közötti Φx,y = φx,y szöggel, és az így kapott egyenes
meredeksége az n(u, ξ) = Θx,y (u, ξ)/φx,y toroidális módusszámot adja [51]. Az egy poloidális
∗
síkban, Φx,y = θx,y
egyenes-B poloidális szöget [15] bezárva elhelyezkedő két szonda hason∗
lóan az m(u, ξ) = Θx,y (u, ξ)/θx,y
poloidális módusszámot szolgáltatja. Ennek az eljárásnak
az alapvető problémája, hogy a mért fázisnak – a tangens függvény periodicitása miatt – van
egy ±z2π : z ∈ Z bizonytalansága, ami a módusszámok becslésében ±z2π/Φx,y : z ∈ Z
bizonytalanságot okoz. A szondák közötti Φx,y szöget elég kicsinek választva elérhető, hogy
egyetlen lehetséges módusszám maradjon a fizikailag releváns tartományban, viszont ekkor a
Θx,y (u, ξ) fázis becslésének bizonytalansága a módusszám becslésében felnagyítva jelentkezik,
ezért a közeli módusszámokat nem tudjuk megkülönböztetni.
A megoldás kézenfekvő: több szondát kell használni oly módon, hogy egyes szondák közel
legyenek egymáshoz, mások távol. A klasszikus megoldás, hogy egy referencia szonda és a többi szonda közötti fázist felrajzolják a szondák közötti távolság függvényében, és az így kapott
egyenes meredeksége megadja a módusszámot. A módszert többféle módon lehet variálni: Az
előző bekezdésben említett, a fázis meghatározásában fellépő ±z2π/Φx,y : z ∈ Z bizonytalanságot ki lehet küszöbölni úgy, hogy a z értékét megfelelően választva a fázisokat a relatív
pozíció függvényében monoton növekvő vagy csökkenő rendbe lehet állítani. Ha egy kellően
sűrű szondagyűrű teljesen körbeveszi a plazmát, a 2π pozícióhoz tartozó z érték a keresett módusszámot adja. Ha különböző referencia szondákat választva ugyanazt a módusszámot kapjuk,
az kellően megbízható eredményt ad [30, 49]. Erre a módszerre a későbbiekben monoton fázismenetek módszereként fogok hivatkozni. A monoton fázismenetek módszerének hátránya, hogy
csak erős módusokra működik, amikor kicsi a Θx,y fázis meghatározásának hibája, valamint
teljes szondagyűrűre és minden szondán azonosan látható globális módusra van hozzá szükség.
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Másik lehetőség, hogy a kapott görbét össze lehet hasonlítani MHD szimulációk eredményével [48, 49]. A szimulációt használó módusszám-meghatározás egy erős módszer, de sok
kiegészítő információra, és a priori tudásra van hozzá szükség, így ez a módszer ismeretlen módusok megtalálására alkalmazhatatlan. Annyi mindenesetre kiderül ezekből a szimulációkból,
hogy az előző bekezdésben mutatott módszer még ideális diagnosztikai feltételek mellett sem
mindig használható, mert a mért szondajelek relatív fázisa még szabályos módus esetén sem
mindig monoton függvénye a szondapozíciónak.
Léteznek még szinguláris érték dekompozíción (SVD) [48], vagy Lomb-periodogramon
[52] alapuló módszerek, de ezek hosszabb stacioner jelszakaszokat igényelnek, tranziens hullámokra nem működnek.
Fenti módszerek problémáit látva egy olyan módusszám-meghatározás módszer kifejlesztését tűztem ki célul, ami nem igényel annyi plusz információt, mint a szimuláción alapuló
eljárások, valamint tranziens hullámokra és kissé zavaros, nem szigorúan monoton fázismenetre is használható. Az általam kifejlesztett módszer azt a módusszámot fogadja el, amelyre az
(1.4) szabályos globális módus által adott lineáris fázismenettől való QM (u, ξ) négyzetes eltérés
minimális:
X
QM (u, ξ) =
wx,y (u, ξ) ||Θx,y (u, ξ) − M Φx,y | |22π ,
(2.24)
x,y

ahol M a szondagyűrű orientációjának megfelelően a poloidális vagy toroidális módusszámot
jelöli és wx,y (u, ξ) opcionális súlyfaktor. A legegyszerűbb választás wx,y (u, ξ) ≡ 1, ami a súlyozás elhagyásának felel meg. A (2.24) képletben a ||.||2π norma azt jelöli, hogy az M Φx,y
szabályos módus által meghatározott egyenesnek a Θx,y (u, ξ) értéktől vett ideális ±z2π : z ∈ Z
eltolás mellett vett legkisebb távolságát kell venni. Ezt az általam írt algoritmus úgy valósítja
meg, hogy mind a Θx,y (u, ξ) mért fázisokat, mind a M Φx,y egyenest a [−π, π] tartományban
ábrázolom, és ehhez képest már csak ±z2π : z ∈ {−1, 0, 1} eltolások közül kell megkeresni a
minimális Θx,y (u, ξ) − M Φx,y különbséget adót.
Mivel a fázis a transzformáltak szorzásakor additívan viselkedik, N szonda esetén az
N (N −1)/2 lehetséges szondapár közül csak N −1 darab független Θx,y (u, ξ) fázisunk lesz. Ha
a keresztspektrogramokat és keresztskálagramokat (2.19) szerint simítjuk, a független jelkomponensek a különböző szondapárokban különbözőképpen átlagolódnak ki, így amellett, hogy
egyenként is megbízhatóbb Θx,y (u, ξ) fázisokat kapunk, N (N − 1)/2 kvázifüggetlen becslést
nyerünk. Az így nyert megbízhatóbb módusszámoknak természetesen ára van: a (2.20) vagy
(2.21) simító kerneleknél rövidebb időtartamú módusok módusszámát így nem tudjuk meghatározni.
Fenti módszer az idő-frekvencia sík minden (u, ξ) pontjában ad egy legvalószínűbb módusszámot, így érdekes kérdés annak eldöntése, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy valóban egy
adott módusszámú módust detektáltunk. Gyakran alkalmazott megoldás az adott teljesítmény
fölötti idő-frekvencia tartományokat elfogadni [51], a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a
teljesítménynek sokszor nem sok köze van ahhoz, hogy az adott módus koherens-e. A koherencia jellemzésére a koherenciafüggvény a megfelelő eszköz, amit Fourier-transzformáció alapú
módusszám-becslések során rendszeresen alkalmaznak is [48, 30]. Az idő-frekvencia koheren-
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cia fogalmának 2.1.3. fejezetben történt bevezetése lehetővé teszi, hogy a (2.19) simítás alkalmazása esetén felhasználjuk kritériumként. Globális módusok esetén a minimum idő-frekvencia
koherencia egy jó kritériumot ad. Másik lehetőség a (2.24) négyzetes eltérés nagyságát vizsgálni, illetve a két kritériumot kombinálni is lehet [53]. Szemléletesen ez azt jelenti, hogy csak
azokra a módusokra fogadjuk el a becsült módusszámot, amelyek koherensek, és a mért fázisok
jól illeszkednek a szabályos fázismenetre.
Fenti módusszám-meghatározás eljárást a [49] cikkben bemutatott technikával szimulált
jeleken, teszteltem, és a szimulált módusszámot még jelentős zaj háttér esetén is biztonsággal
szolgáltatta. Másik ellenőrzés az volt, hogy olyan esetekben, amikor a monoton fázismenetek
módszere is eredményt szolgáltatott, az új módszer is ugyanazt az eredményt adta.

2.2. A W7-AS sztellarátor tranziens MHD módusai és ELMszerű eseményei
Tokamak és sztellarátor típusú berendezésekben is megfigyelték, hogy a transzport együtthatók jelentősen megváltoznak a racionális felületek közelében, ahol a mágneses erővonalak pár
körbefordulás után önmagukba záródnak [54, 55, 56, 57, 58]. Ezeken a felületeken a rotációs
transzformáció (ι-), ami az erővonal poloidális és toroidális körbefutásának aránya, egy alacsonyrendű racionális szám. A W7-AS sztellarátoron azért lehet kiválóan tanulmányozni ezt a
jelenséget, mert ott a radiális -ι-profil csaknem lapos, így egy racionális felület jelenléte a globális változást okoz a plazmaösszetartásban [57]. Ezzel szemben a tokamakokban az -ι-profil
meredek, és a racionális felület hatása lokális [54]. A racionális felületek közelében tapasztalt, plazmaösszetartásban mutatkozó változások fizikáját még nem értjük teljesen, de a jelek
arra mutatnak, hogy tranziens transzport eseményeknek - amelyeket a W7-AS-en ELM-szerű
eseményeknek neveztek el [59, 60] - van benne valamilyen szerepe. Az ELM-szerű eseményeket tranziens magnetohidrodinamikai (MHD) módusok kísérik. Ezek koherens, pár periódus
élettartamú felvillanások a sűrűség és mágneses jelekben [61, 62], amelyek térbeli szerkezetét,
időbeli lefolyását és transzportfolyamatokkal való kapcsolatát vizsgáltam.
A Wendelstein 7-AS sztellarátoron az 1/3 plazmaszéli rotációs transzformáció érték közelében mért jó és rossz összetartású állapotok közötti átmenet jól mutatja a transzportjelenségek
rotációs transzformációra való érzékenységét: A plazmaszéli rotációs transzformáció (ι-a ) kismértékű változására a plazma az energiaösszetartási-idő kétszeresre növekedésével reagál Lmódban [57]. Jó az összetartás, ha -ιa = 0, 344, míg -ιa = 0, 362 esetében már rossz összetartást
kapunk a két érték között folytonos átmenettel. A 2.2. fejezetben ezen átmenet két végállapotában tapasztalt fluktuációkat hasonlítom össze. Sajnos nem áll rendelkezésünkre olyan kisüléssorozat, amikor minden fluktuációs diagnosztika mért, és a statisztikai feldolgozáshoz ideális,
stacioner, ismételt kisülések lettek volna, így a különböző diagnosztikák közötti összehasonlításhoz egyetlen, változó paraméterű kisülést használok (#47940) [63, 64, 65], míg a mágneses
szondákon végzett részletes statisztikai vizsgálatot a #52123–52175 kisüléssorozaton végzem
[29, 30].
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2.2.1. Felhasznált kísérleti eszközök
A Wendelstein-7 AS (W7-AS) sztellarátor volt az első moduláris, részlegesen optimalizált sztellarátor [66]. 1988-tól 2002-ig üzemelt Garchingban, Németországban. Az itt elért pozitív eredmények hatására kezdték tervezni és építeni a Wendelstein 7-X sztellarátort, ami a teljesen
optimalizált sztellarátor első megvalósítása lesz [8, 9].
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2.9. ábra. Mirnov-szondák pozíciói a W7-AS MIR-1 szondagyűrűjében a plazmához képest, és a három
szondatípus átviteli függvényei. A félkövéren szedett számok a szondák számozását, a dőlt szedésűek a
szondatípust jelölik. [29]

Az általam a W7-AS-en legrészletesebben elemzett diagnosztika a MIR-1 poloidális
Mirnov-szonda gyűrű. Ezek a szondák kis tekercsek, amelyeket úgy orientáltak, hogy a poloidális mágneses tér változását detektálják. A szondákat vascsőbe helyezték a mikrohullámú
fűtésektől való védelem jegyében, ami a mérőkörben található kábelekkel együtt egy rezonanciacsúcsot mutató átviteli függvényhez vezet [67]. A gyűrűben található három szondatípus
átviteli függvényeit, valamint szondáknak a plazma MHD egyensúlyi fluxusfelületeihez viszonyított helyzetét [52] a 2.9. ábrán láthatjuk. A #47940 kisülés idején a szondák jeleit 5 µs mintavételi idővel mintavételezték, és a 80 kHz-nél nagyobb frekvenciákon a frekvenciatükröződés
(angolul: aliasing) egyértelmű jeleit tapasztaltam. A 3 µs-mal mintavételezett #52123–52175
kisüléseknél nincs ilyen probléma, de a kezdeti próbálkozások után [39] jobbnak láttam, ha rezonanciacsúcs környékét kihagyom a feldolgozásból, így itt is a 100 kHz alatti frekvenciákra
koncentráltam [29, 30]. A Mirnov-szonda diagnosztika legnagyobb hátránya, hogy nem lehet
pontosan meghatározni, hogy a poloidális mágneses tér fluktuációt kiváltó plazmajelenség hol
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is történt. Körülbelül annyit lehet mondani, hogy a szonda azt látja jobban, ami hozzá közel történik [52, 49]. A Mirnov-szonda jeleknek az átviteli függvény okozta torzításon kívül nincsen
jelentős szisztematikus hibaforrása, hosszú idejű mérés alatt az alapszint elmászhat, de ez az
idő-frekvencia analízisben nem jelent nehézséget. Rosszul beállított erősítő fokozat esetén előfordult súlyos kvantálási hiba, ezeket a méréseket nem tudtam felhasználni. A mérés statisztikus
hibája elhanyagolható a plazmából jövő zajszint mellett.

2.10. ábra. A W7-AS LiBES diagnosztikájának sematikus ábrája [62].

A lítium nyalábemissziós spektroszkópia (angolul: Li beam emission spectroscopy, LiBES)
egy jól lokalizált mérés. A LiBES az elektronsűrűségről és annak fluktuációjáról ad pontmérést. A W7-AS LiBES diagnosztikájának elrendezését a 2.10. ábrán látjuk. A mérés elve a
következő: A nagyenergiájú Li atomnyaláb behatol a plazmába, ahol az atomok elsősorban az
elektronütközéses folyamatoknak köszönhetően gerjesztődnek. A spontán legerjesztődésekben
kibocsátott karakterisztikus fotonokat detektáljuk. A detektorok látóirányának és a nyalábnak
a metszéspontja lokalizálja a mérést. A nyalábatomok ütközéses ionizációja a diagnosztika alkalmazhatóságát a plazma szélső tartományára redukálja [68]. A LiBES mérés egyik központi
problémája, hogy hogyan állítható vissza a megfigyelt fényintenzitás-fluktuációból a sűrűségfluktuáció. A nyaláb külső tartományában az elemzések azt mutatták, hogy a lineáris válasz
feltételezése jó közelítés [69, 62], így dolgozatomban én is ezzel a feltevéssel éltem. A feldolgo-
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zott LiBES adatokat 5 µs mintavételi idővel mintavételezték, és a statisztikus hiba legnagyobb
részét az atomfizikai folyamatok statisztikus jellegéből adódó fotonzaj adta.
Egyes feldolgozásokban felhasználom még a LOTUS rendszer jeleit, ami kollektív lézerszórással méri az anomális transzport egy részéért felelős milliméter-skálájú elektronsűrűség
hullámokat a plazmában [70]. A 0, 5 µs mintavételi idővel mintavételezett jelekből feldolgozásaimban a 700 − 800 kHz frekvenciasávra számolt sávteljesítményt használtam a turbulencia
intenzitásának jellemzésére, amivel a diagnosztikával végzett részletesebb elemzésekhez igazodtam [71]. A mérés gyengén lokalizált: a W7-AS egy külső régiójában globálisan jellemzi a
turbulencia erősségét.
Megemlítem még az elektron ciklotron emissziós spektroszkópiát (angolul: electron cyclotron emission spectroscopy, ECE), ami a különböző mágneses térerősséghez tartozó különböző
frekvenciájú elektron ciklotron sugárzás intenzitásának detektálásával lokális elektronhőmérséklet mérést ad. A mérés jól lokalizált: a 24 csatorna a plazma közepén átmenő egyenes mentén, a tórusz külső feléről indulva 24 mérési pontnak felelt meg. A 800 µs mintavételi idő a
fluktuációk mérését nem, de a tranziens hőmérsékletprofil-változások detektálását lehetővé teszi [72].

2.2.2. A tranziens MHD módusok megfigyelt tulajdonságai
A W7-AS Mirnov-szonda jelein gyakran megfigyeltek tranziens felerősödéseket, börsztöket, az
egyébként MHD inaktív plazmákban [61, 73]. Ebben a fejezetben kizárólag mérsékelt teljesítményű elektron ciklotron rezonancia fűtéssel (angolul: electron cyclotron resonance heating,
ECRH) fűtött plazmákat vizsgálok. Ilyen körülmények között nincsenek a plazmában gyors
ionok, vagy nagy gradiensek, amelyek általában MHD hullámokat szoktak destabilizálni [13].
2.1. táblázat. A feldolgozott kisülések alapadatai: plazmaszéli rotációs transzformáció, integrált elektronsűrűség, középponti elektronhőmérséklet és energiaösszetartási idő.
R
ne dl
kisülésszám ÖsszeTe (0) τE
-ιa Wdia
19
−2
tartás
(kJ) (10 m ) (keV) (ms)
#52123 – 28
jó
0.354
3.5
0.95
1.7
8.0
#52129 – 34 rossz 0.373
2.4
0.95
2.0
5.5
#52135 – 40 rossz 0.373
3.7
1.8
0.9
8.4
#52141 – 46
jó
0.350
6.8
1.9
1.1
15.5
#52147 – 52
jó
0.346
8.4
2.7
0.9
19.1
#52153 – 58 rossz 0.364
4.6
2.6
0.6
10.5
#52164 – 69
jó
0.354
1.4
0.4
2.4
3.2
#52170 – 75 rossz 0.373
1.4
0.4
2.8
3.2

EXC
A fejezetben, (és a [29] cikkben) feldolgozott #52123–52175 kisüléssorozat Ptotal
=
440 kW ECRH fűtéssel BT = −2.5 T toroidális mágneses térrel, és teljesen kikompenzált
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toroidális árammal jellemezhető, -ιa ≈ 0.35 rotációs transzformációjú jó összetartású kisüléseket tartalmaz, valamint rossz összetartású kisüléseket a -ιa ≈ 0.36 − 0.37 tartományból, négy
különböző sűrűségre. A magasabb sűrűségeken jó- és rossz összetartás között kétszeres változás
volt az energiaösszetartási időben, míg a legalacsonyabb sűrűségen ez a különbség gyakorlatilag eltűnik. Minden kisüléstípusból hat azonos kisülésünk van, és minden kisülésnek hosszú
a stacioner szakasza, ami jó alap a statisztikai feldolgozásra. A kisüléstípusok
R legfőbb jellemzőit – plazmaszéli rotációs transzformáció (ι-a ), integrált elektronsűrűség ( ne dl), középponti
elektronhőmérséklet (Te (0)) és energiaösszetartási idő (τE ) – a 2.1. táblázat tartalmazza.

2.11. ábra. Főbb plazmaparaméterek (diamágneses energia, sűrűség, gázbeeresztés, fűtési teljesítmény)
időfejlődése a #52147 és #52153 kisülésekre. A MIR-1 mérés időablakát sárga színnel jeleztem. [29]

A 2.11. ábra egy jó összetartású kisülés (#52147), és egy rossz összetartású kisülés (#52153)
főbb paramétereinek időbeli változását mutatja. Ezen kisüléseknek ugyanaz volt a sűrűsége,
fűtése, toroidális mágneses tere (B0 ), függőleges mágneses tere (Bz ) és plazmasugara (aP ). A
legnagyobb különbség a két kisülés között a plazmaszéli rotációs transzformációban látható kis
eltérés: ∆ι-a = 0.018, ami a diamágneses hurok által mért teljes energiatartalomban (Wdia ),
és ennek megfelelően az energiaösszetartási időben is (τE = Wdia /) egy kétszeres változást
okozott.
A MIR-1 szondák jeleit két időablakban rögzítették, ami közül én a második időablakot
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használtam (0.42 − 0.58 s), ami – mint az a 2.11. ábrán is látható – a stacioner szakasz közepén helyezkedett el. Bár ezekben a kisülésekben a Mirnov-szonda jelek börsztöket mutatnak, a
10 ms-os időskálán már stacioner jellegűek, amit a statisztikai feldolgozásban ki is használok.
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2.12. ábra. A MIR-1 gyűrű 16 szondájának Fourier-spektruma a #52123 kisülésben. (A 100 kHz fölötti
csúcsokat a mérőkörök rezonanciája okozta.) [29]

Egy tipikus kisülés (#52153) jeleinek Fourier-spektrumait a 2.12. ábra mutatja. Ezen is látható, amit már korábban is megállapítottak [73], hogy a Mirnov-szondák jeleinek energiája
frekvenciasávokba koncentrálódik. Az is látható, hogy a különböző csúcsok nagysága erősen
változik a különböző szondák jeleiben, néha el is tűnik a szélessávú háttérzajban. Ezt a különbözőséget magyarázhatja, hogy a 2.9. ábra szerint a Mirnov-szondák plazmához viszonyított
helyzete rendkívül változatos, és a plazma alakja is erősen aszimmetrikus, vagy az lehet a megfigyelt perturbáció saját tulajdonsága is, mint a TFTR tokamakon megfigyelt plazmaszél-eredetű
mágneses perturbációk (angolul: edge originated magnetic perturbations, EOMP) esetén [74].
Mivel az időjeleken megfigyelhető börsztök energiája a 2.12. Fourier-spektrumok szerint
frekvenciasávokba koncentrálódik, ezekre a jelekre kitűnően lehet használni a 2.1.2. fejezetben bevezetett sávteljesítmény-korrelációs technikát. Célom ezzel az volt, hogy megállapít-
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sam, hogy a különböző frekvenciákon fellépő börsztök, amelyeket a TJ-II spanyol sztellarátoron megfigyelt hasonló jelenségek [75, 58] nyomán tranziens MHD módusoknak neveztem,
egymástól függetlenül keletkeznek-e. A frekvenciasávokat a 2.4. ábrán látható spektrogramból számolt spektrumok segítségével jelöltem ki a (2.12) kritériumot figyelembe véve, a 2.2.
táblázat szerint.
2.2. táblázat. A sávteljesítmény-korrelációk összefoglaló táblázata
kisülésszám
#52123 – 28
#52129 – 34
#52135 – 40
#52141 – 46
#52147 – 52
#52153 – 58
#52164 – 69
#52170 – 75

Összetartás
jó
rossz
rossz
jó
jó
rossz
jó
rossz

Frekvenciasávok (kHz)
10–20,23–34,39–50
10–18,20–32,35–50
10–32,35–50,60–80
20–25,28–37,40–50,55–70
8–13,21–27,31–36,40–45,61–70
10–18,22–45,55–80,90–115
8–13,18–30,34–45,50–65
10–20,25–30,34–42,48–65

CCF (0) tartomány (%)
0–5
40 – 45
40 – 55
0–6
-20 – 20
40 – 55
7 – 10
50 – 55

A CCF-eket minden kisülésben, minden Mirnov-szondára, minden lehetséges
sávteljesítmény-pár között kiszámoltam. Adott jelpárra a a CCF bizonytalanságának becslését a
2.1.1. fejezetben leírt módon végeztem. A 16 különböző Mirnov-szondán számolt CCF-eknek
az átlagát vettem, és mivel ezek a mérések közel sem voltak függetlenek, a CCF szórásokat
is átlagoltam. Az egy sorozatból származó kisülésekre így kapott CCF-ek nagyon hasonlóak
voltak, – megerősítve, hogy a CCF-ek szempontjából is hasonlóak ezek a kisülések, – így
az azonos paraméterű kisülésekre kapott CCF-eket is átlagoltam. Egy kisüléssorozaton belül
többnyire a különböző sávteljesítmény párok között számolt CCF-ek is hasonlóak voltak. A
2.13. ábra minden kisüléssorozatból egy-egy jellemző CCF-et mutat, míg a 2.2. táblázat utolsó
oszlopa az adott sorozatban előforduló CCF középponti csúcs magasságok tartományát adja
meg.
Megállapíthatjuk, hogy rossz összetartás esetén a korreláció szignifikáns, 50% körüli, míg a
jó összetartású kisülésekben a korreláció nem szignifikáns, vagy legalábbis egy nagyságrenddel
kisebb. Ez azt jelenti, hogy jó összetartás esetén a különböző frekvenciákon véletlenszerűen,
és nemkorrelált módon jönnek a teljesítménycsúcsok, míg rossz összetartás esetén a börsztök
szintén véletlenszerűen jönnek, de minden frekvencián jellemzően ugyanakkor.
A korrelált és nemkorrelált sávteljesítmények szemléltetése érdekében érdemes megnézni a
Mirnov-szonda jelek rövid szakaszainak spektrogramjait. A 2.14. és 2.15. ábrák jó (#52123) és
rossz (#52153) összetartású kisülések tipikus spektrogramjait mutatják. Az STFT-ben használt
ablakhossz mind a két esetben 300 µs volt.
Rögtön látható, hogy az idő-frekvencia struktúrájuk nagyon eltérő. A 2.14. ábrán a 30 kHzen és a 45 kHz-en megjelenő tranziens MHD módusok időben egymáshoz képest eltolva jelentkeznek. Az ilyen, jól meghatározható frekvenciával rendelkező börsztök jellemzőek a jó
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'Bad confinement'

39

'Good confinement'

10-18 kHz - 55-80 kHz

31-36 kHz - 40-45 kHz

10-32 kHz - 60-80 kHz

20-25 kHz - 40-50 kHz

10-18 kHz - 35-50 kHz

10-20 kHz - 39-50 kHz

10-20 kHz - 34-42 kHz

8-13 kHz - 50-65 kHz

2.13. ábra. A nyolc, különböző típusú kisülésre kapott eredmények egy-egy jellemző sávteljesítménykorrelációval reprezentálva. [29]

összetartású esetre. Néha persze előfordul egybeesés, mint a 2.14. ábrán 0.5204 s-nál, de a
2.13. ábrán látható CCF-hez hasonló CCF-ek világosan megmutatták. hogy ezek csak véletlen
koincidenciák.
Rossz összetartású kisülésben, amiből egy rövid szakaszt a 2.15. ábra mutat, teljesen más a
helyzet: Itt a börsztök már nem lokalizáltak frekvenciában, a teljes, 10 − 150 kHz tartományon
egyszerre jelennek meg komponensek. Bár a börsztök energiája frekvenciasávokba koncentrálódik, ezek egyszerre jelennek meg szélessávú zaj kíséretében. Ez az idő-frekvencia struktúra
hasonlít a III-as típusú ELM mágneses lenyomatához [60, 76]. Ezekben a kisülésekben a plazma
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2.14. ábra. Egy tipikus, jó összetartású kisülés (#52123) rövid időszakaszának Mirnov-szonda nyers jele
és annak spektrogramja. [29]

L-módban volt, így nem beszélhetünk valódi ELM-ekről, csak ELM-szerű módusokról [59].
A 2.2. táblázat és a 2.13. ábra alapján úgy tűnhet, hogy a #52147–52152 kisüléssorozat
kivétel az alól a szabály alól, hogy a rossz összetartású kisülésekben nincs korreláció a sávteljesítmények között. Szignifikáns, 20%-os korreláció látszik majdnem az összes sávteljesítmény
között. Viszont, ahogy azt a 2.16. ábra is mutatja, egy -20%-os negatív korreláció mutatkozik a legalacsonyabb frekvenciájú sávteljesítmény ( 10 kHz) és az összes többi sávteljesítmény
között. Ez azt jelzi, hogy a legalacsonyabb frekvenciasávban megjelenő aktivitás lecsökkenti
az aktivitást a többi frekvencián. Ez az effektus okozza aztán a pozitív 20%-os korrelációt, az
amúgy korrelálatlan magasabb frekvenciájú sávteljesítmények között.
A 2.13. ábra alapján a #52164–52169 kisüléssorozat is a #52147–52152 kisüléssorozathoz
hasonlónak tűnhet, mert itt is van egy éppen csak szignifikáns, <10%-os korreláció. Ebben
a kisüléssorozatban azonban nem találtam negatív korrelációra utaló jeleket, így itt más lesz
a magyarázat. A 2.1. táblázatból látható, hogy ebben a kisüléssorozatban volt a legkisebb a
sűrűség, és itt már nincs kimutatható különbség a "‘jó"’ és "‘rossz"’ összetartású plazmák energiaösszetartási ideje között, így talán nem meglepő, ha a fluktuációk jellegében is elmosódnak
a különbségek.
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2.15. ábra. Egy tipikus, rossz összetartású kisülés (#52153) rövid időszakaszának Mirnov-szonda nyers
jele és annak spektrogramja. [29]

Fenti feldolgozással a #52123–52175 kisüléssorozatban sikerült egy konzisztens képet kialakítani a jó és rossz összetartásról. Mikor azonban megkíséreltem régebbi, a divertor beépítése előtti időből származó, kisüléseken hasonló feldolgozást végezni, felemás eredményeket
kaptam. A W7-AS limiteres berendezés korából a már említett, #47940 változó paraméterű
kisülésen kívül a #47191–47198 és a #47941–47946 kisüléssorozatokat is feldolgoztam, amelyek a vizsgált átmenet két végállapotában tartott jó és rossz összetartású stacioner kisülésekből
álltak. Ezen kisülésekre a sokkal gyengébb az összefüggés az összetartás és a sávteljesítménykorrelációk között, és általában kisebb ( 20%-os) korrelációt kaptam. A maximum, ami elmondható, hogy olyan eset nem volt, ahol a jó összetartású plazmában lettek volna erősebben csatolva
a különböző frekvenciájú rezgések teljesítménymodulációi.
A korai, limiteres és a késői, divertoros berendezés tranziens MHD módusai közötti lényeges különbség a módusok eltérő módusszámából is látszik [44]. A #47191–47198 és a #47940–
47946 kisüléssorozatokban a jellemző módusszámok nem változnak a jó és rossz összetartás
közötti átmenet során, csak a karakterisztikus frekvenciák változnak meg. A 2.17. ábrán egy,
a 2.1.4. fejezet alapján elvégzett, STFT-alapú módusszám-meghatározásra látunk példát a jó
összetartású #47941 kisülésre. A feldolgozás során problémát okozott, hogy a Mirnov-szondák
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2.16. ábra. A #52147 kisülés rövid időszakaszának Mirnov-szonda nyers jele és annak spektrogramja. A magasabb frekvenciájú sávteljesítmények közötti korrelációt a 10 kHz-es sávteljesítménnyel vett
antikorreláció okozza. [29]

egymás közti távolsága összemérhető volt a plazmától mért távolsággal, és így a szondák között
jelentős áthallás volt. Ennek eredményeképp a közeli szondák a lokális szélessávú zajt is koherens struktúrának mutatták. Annak érdekében, hogy ez ne zavarja a módusszám-meghatározást,
a (2.24) négyzetes eltérés számolást a wx,y (u, ξ) = COHx,y (u, ξ)/medianu,ξ (COHx,y (u, ξ))
súlyozással számoltam, ami megnövelte azon mért fázisok súlyát, amik olyan szondapárokból
származtak, ahol az idő-frekvencia sík kevesebb, mint fele volt erősen koherens. A súlyozást a
2.17. b) ábrán a jelölések mérete jelzi. A 2.17. a) ábrán (és a későbbi 2.18. a) ábrán is) azokat a
módusszámokat tüntettem fel, melyekre az idő-frekvencia koherencia nagyobb 50%-nál.
A 2.17. ábrán a 10−20 kHz frekvenciatartományban az m = +3 módusszám jellemző, ahol
a pozitív érték az elektron diamágneses irányt jelöli. A kapcsolódó idő-frekvencia koherencia
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2.17. ábra. a) Poloidális módusszámok az idő-frekvencia síkon a #47941 kisülés egy időszakaszára STFT
alapon, 25 mintavétel hosszúságú Gábor-atomokkal, 5 független mérésre átlagolva. b) Mért fáziskülönbségek a relatív szondapozíció függvényében 0.532 s-nál 27 kHz-en, és az m=2 módusszámhoz tartozó
egyenes. c) QM összes négyzetes eltérés a módusszám függvényében 0.532 s-nál 27 kHz-en. [44]

ábráról az is kiderül, hogy ez a módus a legkoherensebb, és ez indokolja azt, hogy egyszerűbb
módusszám-meghatározás módszerekkel csak ezt a módusszámot sikerült korábban meghatározni [61, 30, 64]. A 2.17. ábrán a 20 − 50 kHz tartományt az m = +2 módusszám uralja, ami
némileg meglepő, mert ez a módusszerkezet nem rezonáns a -ι = 1/3 mágneses térszerkezettel.
A 2.18. ábrán CWT-alapú módusszám-meghatározást mutat a késői, divertoros W7-AS egy
jó összetartású (#52123) és egy rossz összetartású (#52129) kisülésre. A jó összetartású esetben
a 10 − 40 kHz frekvenciatartományban jellemző az m = −3 módus, ami a #47941 kisüléshez
képest ellentétes irányú toroidális mágneses tér miatt itt az elektron diamágneses drift irányt
jelöli. Ez a módus tehát ugyanaz, ami a limiteres berendezés kisüléseiben jó és rossz összetartás
esetén is megjelent. Az idő-frekvencia sík többi részét m = 0 poloidális módusszám uralja,
foltokban m = −1-es felvillanásokkal.
A 2.18. ábra szerint a rossz összetartású #52129 kisülésre teljesen más módusszámokat
kapunk. Az 1, 5 − 10 kHz tartományban az m = −1 módus folyamatosan látszik, míg a
10 − 40 kHz tartományon a 2.15. ábrán is látható szélessávú felvillanások m = +1. Ilyen
módusszámot nem tapasztaltam a korai, limiteres kisülésekben, így valószínűleg ez az új jelenség okozza a divertoros berendezésben, rossz összetartású kisülésekben megfigyelt magas
sávteljesítmény-korrelációt.
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2.18. ábra. Poloidális módusszámok az idő-frekvencia síkon a #52123 és #52129 kisülésekre CWT alapon, 6-os rendű Morlet-waveletekkel, 5 független mérésre átlagolva. [44]

Fenti feldolgozás nem egyenes-B koordinátákat használva történt, mint az ideális lett volna
a módszer pontossága szempontjából. A 2.17. ábrán is bemutatott #47941 kisülésre Joachim
Geiger elkészítette számomra a rendelkezésre álló legpontosabb egyensúlyi MHD számolást.
Ebből a szondákhoz ([52] cikkhez hasonlóan) azt a θ∗ poloidális mágneses koordinátát rendeltem, ami a legkülső zárt fluxusfelület a szondához legközelebbi pozícióját indexeli. Az új
koordinátákkal sajnos elmaradt a várt javulás: a mért fázisok ugyanannyira illeszkedtek az ideális fázismenetre, és a 2.17. ábrához teljesen hasonló képet kaptam. Ebből az következik, hogy
egy olyan, relatíve kis méretű, a Mirnov-szondáktól relatíve távol elhelyezkedő plazma esetén,
mint a 2.9. ábrán is látható W7-AS plazma, a Mirnov-szonda mérés gyenge térbeli lokalizációja
egy nehezen kiküszöbölhető bizonytalanságot okoz a módusszám-meghatározásban.
A 2.13. ábrán is látható. hogy a CCF központi csúcsának szélsőértéke nem mindig pontosan
nulla időeltolás értéknél van. Ez az eltérés sokkal kisebb, mint a CCF csúcs – a felhasznált STFT
ablakhosszt tükröző – félszélessége, így nem olyan egyértelmű. A tapasztalt időkésést megvizsgáltam a sávteljesítmények Fourier-keresztspektrumból számolt fázisfüggvény segítségével is.
A fázisfüggvény a koherens, < 5 kHz tartományban lineáris fázismenetet mutatott, ami a két
jel közötti időkésésnek felel meg. Erre a tartományra egyenest illesztve az egyenes meredekségéből megkaptam a jelek közötti időkésést. A kimutatott időkésések általában a 0 − 50 µs
tartományban mozogtak, és többnyire a magasabb frekvenciák teljesítményváltozása késett az
alacsony frekvenciákhoz képest [30]. Az időkésések fizikai interpretációját meggátolta (és a
módusszám-meghatározást is nehezítette), hogy a mérésre felhasznált Mirnov-szondák átviteli
függvényének nem ismert a fázisa, vagyis a mérőkör által okozott időkésés [67].
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2.2.3. Kapcsolat az ELM-szerű eseményekkel
Ebben a fejezetben a tranziens MHD módusok és transzport-releváns fluktuációs mérések kapcsolatát vizsgálom a W7-AS #47940 kisülése alapján [64, 63]. Korábbi megfigyelések során a
következő, valószínűleg transzport-jelenségekkel összefüggő tranziens jelenségeket találták a
diagnosztikai jelekben:
• Felvillanások a Mirnov-szondák által mért poloidális mágneses tér fluktuációkban a 10 −
100 kHz frekvenciatartományban 100 µs körüli karakterisztikus időtartammal [61, 29].
• Moduláció a LOTUS kollektív lézerszórással [70] mért milliméter nagyságrendű sűrűségfluktuáció amplitúdójában. Ezen modulációk karakterisztikus autokorrelációs ideje is
100 µs körüli [71].
• Centiméter nagyságrendű lapulások az elektron ciklotron emissziós spektroszkópiával
(ECE) mért hőmérsékletprofilban. A kapcsolódó hőmérséklet-moduláció autokorrelációs
ideje szintén 100 µs nagyságrendű [61].
• Tranziensek a lítium-nyaláb emissziós spektroszkópia (Li-BES) által mért sűrűségprofilban. A karakterisztikus időskála szintén a pár 100 µs-os tartományban van [62].
Az összes említett perturbáció időskálája 100 µs nagyságrendű, de az nem egyértelmű, hogy
ezek egy jelenség különböző megnyilvánulásai-e, vagy pedig függetlenek egymástól. Néhány
megelőző elemzés már utalt arra, hogy kapcsolat van a jelenségek között; például korrelációt
találtak a milliméter-skálájú sűrűségfluktuációk amplitúdója és a Mirnov-szonda jelek időfüggő varianciája között [71]. A lehetséges ok-okozati összefüggések feltárásának egyik módja
a különböző mért mennyiségek időbeli korrelációjának vizsgálata. Bár adja magát, hogy egyszerűen egy korrelációs feldolgozást végezzünk a különböző diagnosztikák jeleire, mélyebben
végiggondolva láthatjuk, hogy különböző okoknál fogva ez nem lenne célravezető. Először is a
Mirnov-szonda felvillanások periodikusak, míg a profilváltozások nem azok. Egy kis remegés
a Mirnov-szonda jelek fázisában teljesen eltüntetheti a korrelációt. Ilyen fázisremegést okozhat például a gerjesztő transzportesemény változó poloidális helye. Abból is nehézség adódik,
ha a tranziens profillapulások különböző inverziós sugárral történnek. Ennek eredményeképpen
az MHD börsztök váltakozva lesznek pozitívan és negatívan korreláltak a lokális sűrűség- és
energiaváltozásokkal. Ez szintén eltünteti a korrelációt. A 2.1.2. fejezetben bevezetett sávteljesítmények használata tette lehetővé az MHD börsztök és a sűrűségprofil-változások közötti
korrelációs feldolgozást.
A továbbiakban feldolgozott jelek a #47940 kisülésből származnak, amelyben a plazmát
lassan változtatott toroidális áram segítségével folyamatosan vitték át jó összetartású állapotból
rossz összetartású állapotba. Ez a -ιa = 1/3 körüli átmenettel kapcsolatban legtöbbet feldolgozott kisülés, mert itt áll rendelkezésünkre a legtöbb diagnosztika. A 2.19. ábrán a #47940 kisülés
főbb paramétereinek időfüggését látjuk. Ebben a kisülésben a plazma rotációs transzformációját folyamatosan változtatták egy kis erősségű toroidális plazmaáram hajtásával. A plazma jó
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2.19. ábra. A #47940 kisülés főbb paraméterei az idő függvényében. Felülről lefelé: toroidális plazmaáram, diamágneses energia, vonalintegrált elektronsűrűség, középponti elektronhőmérséklet, gázbefúvás
sebessége.

összetartású állapotból indul, és rossz összetartású állapotba érkezik. Közben a diamágneses
tekercs által mért teljes plazmaenergia felére csökken, ami a középponti elektronhőmérséklet
még nagyobb mértékű változásával jár együtt. Látszik az is, hogy nem csak az energiaösszetartás romlik, de a részecskeösszetartás is, hiszen az állandó sűrűség tartásához egyre erősebb
gázbefecskendezésre van szükség.
Figyelembe véve, hogy mely időszakokról álltak rendelkezésünkre kvázi-stacioner jelszakaszok, a Mirnov-szonda jelek Li-BES jelekkel történő összehasonlításához a 0,50-0,52 s időtartományt választottuk a jó összetartású állapotból, és a 0,950-0,963 s tartományt a rossz összetartású szakaszból (folytonos vonalak közötti tartományok a 2.19. ábrán). A Mirnov-szonda jelek
LOTUS-jelekkel történő összehasonlításához a 0,42-0,56 s és a 0,9-0,96 s időtartományokat
választottuk értelemszerűen a jó és rossz összetartású állapotokból (szaggatott vonalak közötti
tartományok a 2.19. ábrán).
Korábban a racionális rotációs transzformáció körüli átmenettel kapcsolatos változásokat
találtak a Li-BES diagnosztika által mért sűrűség-fluktuációkban [73]. Megmutatták, hogy a Li-
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2.20. ábra. : a) és b): CCF-ek a Mirnov-szonda jelek és a Li-BES 13 csatorna jele között a 47940 számú
kisülés jó és rossz összetartású szakaszában. c) és d): A 8. Mirnov-szonda jel spektrogramjai a 47940
számú kisülés feldolgozott szakaszaira. e) és f): A 15-30 kHz-es frekvenciasávhoz tartozó 8. Mirnovszonda sávteljesítmények teljesítménysűrűség-függvényei (APSD) a 47940 számú kisülés feldolgozott
szakaszaira. [63]

BES által és a Mirnov-szondák által mért módus jellegű fluktuációk ugyanazon MHD-hullám
különböző komponensei. Ennek egy bizonyítékát láthatjuk a 2.20. a) és b) ábrákon a Mirnovszonda nyers jelek és a Li-BES diagnosztika 13-as csatornája (amely a plazma legkülső zárt
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fluxusfelületén belüli térrészen emittált fényt detektálja) között számolt keresztkorrelációs függvényeken. (A CCF-számolásában az összes, ebben a fejezetben található ábra esetén azt a konvenciót követtük, hogy az időtengely mindig a Mirnov-szonda jel késését mutatja a Li-BES
és LOTUS-jelekhez képest.) Két jellegzetességet láthatunk ezeken a keresztkorrelációs függvényeken. Az egyik az alapvető hullámzás 0,05 ms körüli periódusidővel, ami a 2.20. c) és d)
spektrogramokon is látható 20 kHz uralkodó frekvenciának felel meg. Az 2.20. a) és b) ábrákon
látható különböző Mirnov-szondák közötti fázistolást az MHD-módus poloidális forgása okozza. Ezek a jellegzetességek ugyanúgy jelen vannak a jó és a rossz összetartású állapotokban.
A különbség a két CCF-ábra között a struktúrák relaxációs hosszában van. Rossz összetartású
esetben a struktúra a 0 ± 0, 15 ms tartományban látható, jó összetartású esetben a struktúra sokkal keskenyebb (±0, 04 ms), és a zérustól kissé eltérő közepű. A kis időeltolás magyarázatával
nem foglalkoztunk, mert a két jelet különböző ADC mintavételezte, és a szinkronizálás pontosságát nem tudtuk ellenőrizni. A lecsengés idejében látott különbség egyértelműen szignifikáns
és további elemzést kíván. A CCF lecsengésében látható időállandókat a Mirnov-szonda jelek
spektrogramján is megfigyelhetjük (2.20. c) és d) ábrák). Rossz összetartású plazmaállapotban
ritkábban jönnek hosszabb felvillanások. A felvillanások gyakoriságára vonatkozó állítás kvantitatívan is vizsgálható a 15-30 kHz frekvenciasáv sávteljesítményének APSD-függvényével
(2.20. e) és f) ábra).
Érdemes megfigyelni a Mirnov-szondák jeleiből a 15-30 kHz frekvenciasávban kapott sávteljesítmények és a Li-BES jelek között számolt keresztkorrelációs függvényeket (2.21. ábra).
A felső két ábrán (2.21. a) és b) ábrák) egy kiválasztott Mirnov-szonda (MIR-1-8) és a különböző Li-BES csatornák közötti CCF-ek láthatók, míg a két alsó ábrán (2.21. e) és f) ábrák) az
egy kiválasztott Li-BES csatorna (a 10-es számú) és az összes Mirnov-szonda közötti CCFeket ábrázoltuk. Középen (2.21. c) és d) ábrák) a 8-as számú Mirnov-szonda és a 10-es Li-BES
csatorna közötti keresztkorrelációs függvények láthatók. Megfigyelhető, hogy a jó összetartású
állapotban nincs szignifikáns korreláció a jelek között, és a CCF hullámzása az STFT simításának megfelelő. Rossz összetartás esetén szignifikáns korrelációt találtunk az utolsó zárt fluxus
felület (angolul: last closed flux surface, LCFS) közelében mérő Li-BES csatornák és az összes
Mirnov-szonda sávteljesítménye között. Fontos megértenünk ezeknek a CCF-eknek a jelentését. Itt egy adott frekvenciasávban mért mágneses módus-szerű tevékenység intenzitásának kapcsolatát vizsgáljuk a hozzá hasonló időskálán változó sűrűségprofil-lapulásokkal, amelyeket a
Li-BES jelekben látunk. Az ily módon számolt CCF-ek tehát azt mutatják, hogy a sűrűségprofilváltozások milyen kapcsolatban vannak az MHD-módusok gerjesztődésével. A 2.21. d) ábrán
látható CCF központi csúcsa negatív eltolást mutat, ami azt jelzi, hogy a Mirnov-szondákban
mért felvillanások kb. 100 s-mal a profil változások előtt jelentkeznek.
Ok-okozat szempontjából is érdekes lehet megvizsgálni a Mirnov-szonda által érzékelt
MHD-tevékenység intenzitásának és a LOTUS lézerszórással mért milliméter-skálájú turbulencia intenzitásának időtartománybeli összefüggéseit. Ehhez a más feldolgozásokban [71]
megszokott 700-800 kHz frekvenciasávot választottam ki a LOTUS-jelekből, amelynek a
sávteljesítményét a LOTUS-jelek feldolgozására kifejlesztett diszkrét ablakozott Fouriertranszformáció alapú programmal számoltam. A Mirnov-szonda jelekből a szokásos módszerrel
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2.21. ábra. Keresztkorrelációs függvények (CCF) a LiBES csatornák jelei és a Mirnov-szonda jelek 1530 kHz-es frekvenciasávhoz tartozó sávteljesítményei között a 47940 számú kisülés jó és rossz összetartású szakaszában. a) és b): A MIR-1-8 szonda és az összes LiBES csatorna között CCF. c) és d): MIR-1-8
és LiBES-10 között. e) és f): A LiBES-10 és az összes MIR-1 szonda között.[63]

a 15-30 kHz frekvenciasáv sávteljesítményét számoltam ki.
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2.22. ábra. CCF-ek a Mirnov-szondák jeleinek 15-30 kHz frekvenciasávhoz tartozó sávteljesítményei és
a LOTUS lézerszórás 750 kHz frekvenciájú sávteljesítménye között. [63]

A jelek korrelációs függvényei a 2.22. ábrán láthatók jó és rossz összetartású állapotokban. Míg jó összetartás esetén nem látunk kapcsolatot, rossz összetartású állapotban 100 µs-os
időskálán a Mirnov-szonda helyzetétől függetlenül érdekes struktúrát látunk. A Mirnov-szonda
jelben látható tranziens MHD-módus felgerjesztődése előtt a turbulencia erősödni, míg utána
gyengülni látszik.
A diagnosztikák közötti sávteljesítmény-korrelációk központi csúcsának időeltolása az események sorrendiségére utal, ami irányadó lehet az ok-okozati kapcsolatok vizsgálatában is. Ha
a fenti eredményeket komolyan vesszük, ebből az következik, hogy LOTUS diagnosztika által
mért milliméter-skálájú turbulencia okozhatja a tranziens MHD módust, és ezután jön létre a
tranziens lapulás a sűrűségprofilban, ami a transzportesemény bekövetkeztét jelzi. Ez a folyamat éppen lehetséges lenne, de a fenti eredményekből levonható általános következtetéseket
nagyban korlátozza az a tény, hogy egyetlen kisülés rövid időszakaszaiból származnak, és a
mérőrendszerek óráinak szinkronizációja is kérdéses, hiszen nem ilyen összehasonlító vizsgálatokra készítették őket.
Bár az ELM-szerű módusokat az elektron-ciklotron emissziós diagnosztikával (ECE) fedezték fel, és elsődleges jellemzőjüknek az elektronhőmérséklet-profilban látott tranziens lapulásokat adták meg [59], eddig nem mutattam ECE feldolgozásokat. Ennek oka, hogy az ECE
csatornákat 800 µs mintavételi idővel mintavételezték, ami lényegesen nagyobb a tranziens
transzportjelenségekhez kapcsolódó, eddig látott jelenségek karakterisztikus idejénél. Ez a ritka mintavételezés azt jelenti, hogy az ECE jeleken az ELM-szerű módusoknak csak egy része
látszódik, ami nagyon zavaró lehet a más jelekkel való összehasonlítás esetén.
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2.23. ábra. ECE-ECE CCF (0) mátrixok a #47940 kisülés különböző időintervallumaira.

Az 2.23. és 2.24. ábrák a különböző ECE csatornák közötti CCF nulla eltoláshoz tartozó
értékét (CCF (0)) ábrázolják. Mivel az ELM-szerű esemény rövidebb ideig tart, mint az ECE
jelek mintavételi ideje, az ECE jelek között számolt CCF központi csúcsa mindig nulla időeltolásnál van, és egyetlen mintavétel széles. Ily módon nem vesztek információt, ha a jelek közti
korrelációt a fenti módon ábrázolom.
A 2.23. és 2.24. ábrákon két alapvető struktúra látszódik különböző erősséggel: A főátlóra
merőlegesen megjelenő nagyobb pozitív korrelációjú vonal a plazma átellenes oldalán ugyanazon fluxusfelület közelében mérő csatornák között jelentkezik. Ezek azt jelzik, hogy a fluktuáció nagy része a fluxusfelületeken egyszerre történik. Ez a tulajdonság a főátlóra való tükrözési
szimmetria mellé egy plusz tükrözési szimmetriát ad. A másik szembetűnő struktúra a plazma
szélén, közeli csatornák között látható antikorreláció, ami erőteljesebb esetekben az ábra szimmetriái miatt nyolc helyen is megjelenik. Az antikorreláció erőssége az ELM-szerű módusok
tranziens hőmérsékletprofil-lapulásainak nagyságát, míg az antikorreláló tartomány kiterjedése
a lapulások radiális kiterjedését jellemzi [65].
A 2.23. ábra a #47940 kisülés CCF (0) mátrixait mutatja a kisülés gyakorlatilag teljes időhosszát feledő különböző időszakaszokra. A 2.19. ábráról is látható, hogy ez egy változó paraméterű kisülés volt, tehat az ECE által mért elektronhőmérséklet is folyamatosan változott. A
CCF számolásban a lassú trendet a jelből a 10 mintavétel szélességű Gauss-függvénnyel konvolúciósan simított jelet kivonva elimináltam. A 2.23. ábrát a 2.19. ábrával összevetve azt látjuk,
hogy a legjobb összetartású plazmában kicsi, és radiálisan jól lokalizált lapulások, míg a kisülés
végén található rossz összetartású tartományban nagy és erős lapulások vannak. Ez arra is utalhat, hogy az ELM-szerű események okozzák az összetartás leromlását. Az, hogy a már erősen
romló összetartású, 0, 7 − 0, 8 s időintervallumban még nagyon kicsik a lapulások, azért már
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azt sejteti, hogy az összetartás romlása mögött más effektusok is lehetnek.

2.24. ábra. ECE-ECE CCF (0) mátrixok a #47192 és a #47193 kisülések 0.25−0.4 s időintervallumaira.

A 2.24. ábrán egy nagyon érdekes eredményt látunk. A #47190–47196-ot eredetileg azonos
típusú kisülések sorozatának szánták, de valami történt a #47192 és #47193 kisülések között,
ami egy kis változást okozott a kisülések lefolyásában: a #47193 utáni kisülésekben a 0.25 s
pillanatban a diamágneses energia 10%-ot csökken. Ezzel párhuzamosan a vonalintegrált sűrűségben alig észrevehető a csökkenés, és a középponti hőmérsékletben semmiféle változás nem
látszik. Az ECE jelek elemzése felfedte, hogy a plazma teljes energiájának csökkenését a plazma szélén laposabb, tehát teljességében keskenyebb hőmérsékletprofil okozta. A 2.24. ábra az
ECE-ECE CCF (0) mátrixokat mutatja a 0.25 s utáni azonos időintevallumokra. Látható, hogy
a #47192 kisülés az ECE fluktuációk szempontjából a #47940 kisülés jó összetartású, csendes
tartományára, míg a #47193 kisülés a a #47940 kisülés rossz összetartású, nagy lapulásokat
mutató tartományára hasonlít. Ebből levonható a következtetés, hogy az ELM-szerű események
a plazma összetartásának 10%-os változásáért lehetnek felelősek, az -ιa 1/3 rotációs transzformáció kötnyékén tapasztalt kétszeres összetartás-változásban egy másik, erősebb mechanizmus
is szerepet kell játsszon.
Mivel a #47192 és #47193 kisülések nagyon hasonlóak, a közöttük lévő különbség elemzésével közelebb lehetne jutni az ELM-szerű események nagyságát meghatározó paraméterekhez.
Hosszas kutatás után a két kisülés között annyi különbséget sikerült találni, hogy az ECRH fűtés
D-jelű girotronjának a #47193 kisülés előtt nem volt teljesen optimális polarizációja. Ezek szerint a két kisülés között vezérlés oldalról az ECRH fűtés paramétereinek minimális változása a
különbség. Ez azért érdekes, mert az ECRH nyalábot majdnem merőlegesen lőtték a plazmába,
így áramot nem hajthatott, a mágneses geometriát közvetlenül nem befolyásolhatta. Közelebb
vinne a talány megoldásához a két kisülés MHD egyensúlyának összevetése. Az egyensúlyi
számoláshoz szükséges nyers adatok rendelkezésre is állnak, de azokat feldolgozása már nem
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bizonyult megoldhatónak.

2.2.4. Lehetséges elméleti magyarázatok
Az előző fejezetben felvázolt kép szerint a W7-AS összetartását részben a plazma szélén létrejövő ELM-szerű tranziens transzport események határozzák meg. Ezek során forró, nagy sűrűségű
anyag lökődik ki a szélplazmából, ami a hőmérséklet- és sűrűségprofilokban tranziens lapulásokat okoz. Ezen eseményeket sok esetben tranziens MHD módusok, – a plazma szélén rövid
időre megjelenő sűrűség- és mágneses tér fluktuációk,– és a milliméter-skálájú turbulenciában
látható változások kísérik. A jelenségkör ok-okozati viszonyait nem sikerült teljes egészében
feltárni, de a folyamat során három lehetséges modell alakult ki. Ebben a fejezetben ezeket a
modelleket foglalom össze röviden [50, 44].
1. Az egyik lehetséges magyarázatot eredetileg Matthias Anton javasolta [61]. A W7-AS
sztellarátorban a mágneses nyomáshoz képest nagy kinetikus nyomás miatt az anomális
transzportot hajtó turbulencia nem tisztán elektrosztatikus, hanem elektromágneses jellegű. Ez az ún. drift-Alfvén turbulencia elkerülhetetlenül poloidálisan aszimmetrikus áramés sűrűségperturbációk keletkezéséhez vezet. A nagyobb ilyen struktúrákat érzékelik a
LiBES diagnosztika és a Mirnov-szondák. A LOTUS diagnosztika által mért milliméterskálájú hullámokhoz ez a perturbáció a turbulens energiakaszkádon keresztül csatolódik,
és radiális méreténél fogva tranziens lapulást okoz a LiBES által mért sűrűségprofilban és
az ECE által mért hőmérsékletprofilban. A drift-Alfvén turbulencia nagyobb térbeli struktúrái gyakorlatilag állnak a plazmához képest, a detektált 10 kHz frekvenciát a plazma
poloidális forgása okozza [72]. A perturbáció (n, m) = (1, 1/ι-a ) módusszámmal jellemezhető harmonikus struktúrája ebben a modellben úgy alakul ki, hogy a drift-Alfvén
turbulencia makroszkopikus struktúrái a mágneses tér mentén gyorsan szétfolynak, ami
a racionálishoz közeli felületek esetén a mágneses térszerkezettel rezonáns, harmonikus
szerkezetet eredményez.
2. A második lehetőséget Joachim Geiger és Axel Könis vetette fel [77]. Ebben a modellben
az ECRH fűtés által eltorzított elektron eloszlásfüggvény adja a hajtóerőt egy Alfvénsajátmódus felgerjesztéséhez egy megfelelő rezonancián keresztül. Destabilizálódás után
a módus energiája megnő, és nemlineáris folyamatokon keresztül visszahat az őt destabilizáló részecskepopulációra, közben radiális transzportot okozva. A destabilizáló tényező
megszüntetése után a módus elhal. Ez a modell a klasszikus hullám-részecske kölcsönhatásra épül [78], azonban az időskálák ebben az esetben elég speciálisak, hiszen az egész
folyamatnak a módus, összesen pár periódus hosszúságú, élete alatt kell lejátszódnia.
3. A harmadik lehetséges magyarázatot Zoletnik Sándor javasolta [65, 29]. A kiinduló pont
itt egy poloidálisan lokalizált, radiális irányú transzport csatorna (pl. L-mód filamentum
[79]) megnyílása. Ezen a csatornán keresztül forró és sűrű plazma kerül egy külsőbb
fluxusfelületen elhelyezkedő fluxuscsőbe, ami kibillenti a plazmát az erőegyensúlyból,
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és ennek hatására a plazmában MHD hullámok keletkeznek. Ezen hullámok struktúrája alapvetően a gerjesztésnek megfelelő (n, m) = (1, 1/ι-), de más struktúrájú Alfvénsajátmódusok [13, 80] is szóba jöhetnek. A fluxusfelületeken gyorsan kiegyenlítődik a
sűrűség és hőmérséklet, és a módus lecsillapodik.
A különböző elméleti modellek közötti döntéshez további kísérletekre vagy részletes numerikus szimulációkra lenne szükség, ám erre a 7 éve leszerelt W7-AS esetében értelemszerűen
nincs lehetőség. A választ az utód berendezés, a W7-X sztellarátor, felépülése után kaphatjuk
meg, vagy a TJ-II spanyol sztellarátoron látott hasonló jelenségkör tanulmányozása kapcsán
[81, 82].

2.3. A W7-AS sztellarátor HDH módjának kvázikoherens módusa
Előfordul, hogy a plazma szélén nem rövid ideig tartó transzport események, hanem kvázistacioner módusok kísérnek megnövekedett részecske- és hőtranszportot [18]. Egy ilyen típusú Hmód nagyon kedvező lehet a jövőbeli fúziós energiatermelő reaktorok számára, mert nincsenek
benne a plazmahatároló elemeken nagy tranziens hőterhelést okozó ELM instabilitások [21], de
mentesek a csendes H-módok legnagyobb problémájától: a szennyezők plazma közepén tapasztalt felszaporodásától [66, 18]. Erre példa a W7-AS sztellarátoron megfigyelt ún. kvázikoherens
(anglolul: quasi-coherent mode, QC) módus, ami a nagysűrűségű H-mód (angolul: high-density
H-mode, HDH) [66, 83] kísérő jelensége [84].
A W7-AS-en megfigyelt módus elnevezése az Alacator C-Mod tokamakon megnövekedett
Dα H-módban (angolul: enhanced Dα mode, EDA) megfigyelt QC módushoz [85, 86] való hasonlóságot tükrözi. Ez a hasonlóság kiterjed a hullám jellemző frekvenciatartományára,
megjelenésekor tapasztalt frekvenciaváltozására, illetve a plazmaszéli szennyezőtranszporttal
mutatott összefüggésére [84]. Utóbbi tulajdonságokat a W7-AS esetében a 2.25. ábrán látható Mirnov-szonda spektrogram szemlélteti. Először a HDH-módba váltás előtt a csendes H*módban tapasztalható szennyező felszaporodás figyelhető meg a plazma teljes sugárzásával
arányos bolométer jel növekedésén. Majd a 100 kHz körüli tartományban csökkenő frekvenciával megjelenik a QC módus, és ezzel párhuzamosan a bolométer jele is csökkenésbe kezd.
Különösen érdekes a következő szakasz, ahol a QC módus ideiglenesen eltűnik, és a plazma
sugárzása ismét erősödni kezd, majd a módus újbóli megjelenésével a sugárzás ismét csökken.
A mért jelszakasz végén a módus frekvenciája és amplitúdója, valamint a plazma lesugárzott
teljesítménye is stabilizálódik. Az itt bemutatott összefüggést Belonohy Éva a sávteljesítménykorrelációs technika egy továbbfejlesztett változatával egzaktul is megmutatta [87].
A 2.25. ábráról leszűrhető az is, hogy a QC módus frekvenciája a stacioner szakaszon is
erősen ingadozik egy 20 kHz-es sávon belül, és mintha két frekvencia is látszódna egyszerre.
Ez alapján jogos a kérdés, hogy vajon valóban egy koherens módusról van-e szó, vagy csupán
nemkorrelált keskenysávú zajról. A kérdést a 2.1.3. fejezetben ismertetett idő-frekvencia kohe-
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2.25. ábra. Mirnov-szonda jel spektrogramja összevetve a szennyezők sugárzását jellemző bolometria
jellel a H*-HDH átmenet alatt [84].

rencia segítségével döntöttem el [88]. A 2.26. ábrán látható a MIR-1 poloidális Mirnov-szonda
gyűrű 16 szondája között számolt átlag és minimum idő-frekvencia koherencia. HDH-módban
az átlag idő-frekvencia koherencia egyértelműen jelzi mind a két módus koherens voltát, míg
a minimum idő-frekvencia koherencia ábráról az is kiderül, hogy az erősebb szakaszok a teljes
poloidális metszetben megfigyelhető globális szerkezettel rendelkeznek. (Érdekesség, hogy H*módban is kiemelkedik egy koherens frekvencia 30 kHz-nél a szélessávú zajból.) A QC módus
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2.26. ábra. Átlag és minimum STFT idő-frekvencia koherencia 16 Mirnov-szonda jelből 10 független
mérés átlagolásával számolva [88].

alatt látható átlag 80%-os koherenciára a 2.8. ábra szerint már az itt használt 10 átlagolásra is
elhanyagolható a koherenciabecslés torzítása, és a (2.23) képlet szerint 99%-os konfidenciaszinten a konfidenciaintervallum [40%; 93%]-nak adódik. A QC módus a gyors frekvenciamoduláció ellenére az eddig vizsgált összes kisülésben koherensnek mutatkozott.
A QC módusok koherens voltának megállapítása után a logikus lépés a térbeli szerkezetük
feltérképezése lenne a 2.1.4. fejezetben ismertetett módszerrel. A módusszám-meghatározást
a MIR-1 poloidális Mirnov-szonda gyűrű segítségével megkíséreltem, és úgy találtam, hogy a
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[−16, 16] tartományon belül nem határozható meg módusszám. Magasabb módusszámok esetén
a módszer működéséhez fontos lenne a szondák helyzetének ismerete egyenes-B koordinátákban, ám az ilyen típusú kisülésekre nem áll rendelkezésre MHD-egyensúly számolás, így ezt a
módszert el kellett vetnem.
A módusszám meghatározására újabb esélyt adott az, hogy HDH plazmába időnként rövid
időre beledugtak egy szondatartót, amin két kis Mirnov-szonda helyezkedett el (magnetic reciprocating probe, MRCP). Az MRCP két szondájának jele valóban koherens és a QC módus
helyén megadott fázist mutat, ám a módusszám becslése mégsem lehetséges, mert a két szonda relatív pozícióját nem sikerült kideríteni. A módusszámra végül a [85] cikkben bemutatott
módszerrel Belonohy Éva 20 körüli módusszámot becsült az MRCP szondák jelamplitúdójának
a szonda pozíciójától való függéséből [87], ami konzisztens a MIR-1 szondagyűrű feldolgozásával kapott negatív eredménnyel.

2.4. Az ASDEX-Upgrade tokamak plazmaszéli módusainak
vizsgálata
A tokamak és sztellarátor plazmák legjobb összetartását az I-es típusú ELM-es H-mód üzemmódban érték el. Ezzel az üzemmóddal az az egyetlen probléma, hogy az I-es típusú ELM-ek
a következő generációs berendezéseken várhatóan olyan nagy tranziens hőterhelést okoznak
a plazmahatároló elemeken, amit egyik ma ismert anyag sem tud elviselni [89, 21]. Mivel az
ELM-ek gyakorisága a kísérletek alapján fordítottan arányos az ELM által szállított energiával
[89], a tranziens hőterhelés csökkentésének kézenfekvő módja az ELM gyakoriság megnövelése. A plazma fagyasztott hidrogén pelletekkel történő táplálása során azt tapasztalták, hogy
minden pelletbelövés után ELM keletkezett [90], így felmerült, hogy esetleg nagy gyakorisággal
belőtt pelletekkel meg lehet növelni az ELM gyakoriságot. A pelletekkel történő ELM ritmusszabályozást sikerült demonstrálni [91], de a technika finomításához szükséges a pellet által
történő ELM-keltés mechanizmusának megértése. Ehhez a megértéshez járul hozzá munkám,
amit az ASDEX-Upgrade tokamak pelletes kísérletei kapcsán végeztem [53, 92, 93].

2.4.1. Felhasznált kísérleti eszközök
Az ASDEX-Upgrade egy modern, divertoros tokamak D-alakú plazmával, 0, 5 − 0, 8 m kis- és
1, 65 m nagysugárral [94]. 1990 óta üzemel Garching-ban, Németországban, és nagy hagyományokkal rendelkezik a pelletes kísérletek terén.
A 2.27. ábra az ASDEX-Upgrade tokamak elrendezését mutatja egy középsík metszetben
a mágneses szondák jelölésével. Néhány nagyobb mágneses szonda mellett, itt is vannak a poloidális mágneses tér fluktuációit mérő Mirnov-szondák (zöld színnel jelölve), illetve vannak
a radiális mágneses tér fluktuációit mérő mágneses szondák (piros színnel jelölve). Ez utóbbiak egészen közel vannak a plazmához, így a plazma okozta mágneses tér fluktuációk kevéssé
torzulnak a tokamak fém szerkezeti elemeivel való kölcsönhatás okán. Jelen feldolgozásban a

2. FEJEZET. TRANZIENS HULLÁMOK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

58

2.27. ábra. Az ASDEX-Upgrade tokamak vízszintes középsík metszete a legfontosabb technológiai elemek és diagnosztikák feltüntetésével. A különböző típusú mágneses szondák elhelyezkedését különböző
színű jelek mutatják.

2.27. ábrán piros körökkel jelölt B31-01, B31-12, B31-13 és B31-14 jelű szondákat használtam.
Ezen szondák jelei az összes feldolgozott kisülésben megbízhatóan rendelkezésre állnak 2 MHz
mintavételi frekvenciával, és a szondák pontosan a tórusz külső felén, a középsíkon helyezkednek el. Ez utóbbi tulajdonság azért fontos, mert így a 2.1.4. fejezetben bemutatott módszerekkel
a toroidális módusszám meghatározható.

2.4.2. A tranziens hullámok módusszámai
Az itt bemutatott elemzés Dr. Kocsis Gábor és Szepesi Tamás pelletek által keltett ELM-ek
kapcsán végzett széleskörű vizsgálatait támogatja [53, 92, 93]. Feladatom az volt, hogy az általuk kiválasztott kilenc kisülés (#18931, #20040, #22188, #22265, #22268, #22310, #22375,
#23068, #23913) különböző időszakaszain meghatározzam az ott fellépő tranziens hullámok
módusszámait. A vizsgált jelszakaszokban különböző típusú tranziens események történtek
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a plazmában: pelletbelövés L-módú plazmába, pellet által keltett és természetes III-as típusú
ELM-ek, valamint pellet által keltett és természetes I-es típusú ELM-ek.
A módusszám-meghatározást a 2.1.4. fejezetben bemutatott wavelet-alapú eljárással végeztem. Ezen feldolgozásnak nem volt célja az ELM alatt fellépő, pár oszcillációból álló, térben
korlátozottan koherens módusok [95] felbontása. A globálisan koherens tranziens MHD módusok megtalálására és toroidális módusszámuk meghatározására hosszas kísérletezés után a
következő paramétereket találtam optimálisnak: a 12-es rendű Morlet-wavelet, és az 5 független mérésre vett átlagolás azt jelenti, hogy azokat a tranziens hullámokat tudom optimálisan
detektálni, amelyek legalább 50 oszcilláció idejéig koherensek. A jelet a lineáris skálán való
ábrázolhatóság kedvéért 600 kHz-re lemintavételeztem a CWT transzformáció előtt a 2.1.1. fejezetben ismertetett eljárással. A 2.1.3. fejezetben említett átmintavételezésre nem volt szükség,
mert az összes jelet ugyanaz a rendszer rögzítette. A 2.3 ábra egy ilyen paraméterekkel számolt
skálagramot mutat a #20040 kisülés egy pellet által keltett ELM-je körüli időszakaszra.
Célunk annak vizsgálata, hogy a pellet milyen olyan perturbációt tud okozni, ami ELM-et
kelthet, ám a keltett ELM elfedi az őt keltő perturbáció nyomait. Ezért érdemes megvizsgálni,
hogy milyen perturbációt okoz a pellet egy olyan plazmában, ahol biztosan nincsenek ELM-ek:
egy L-módú kisülésben. A 2.28. ábra egy ilyen pelletbelövésre mutatja a wavelet alapú minimum idő-frekvencia koherenciát (2.1.3. fejezet), és a 2.1.4. fejezetben ismertetett módszerrel
kapott módusszámokat. A módusszám ábrán csak azokban az idő-frekvencia pontokban tüntettem fel a módusszámokat, amelyekre a minimum wavelet koherencia nagyobb, mint 50%,
és (2.24) szerint számolt QM (u, ξ) összes négyzetes eltérés a legjobban illeszkedő n(u, ξ) módusszámra az egész idő-frekvencia síkon tapasztalt Qmin = minM,u,ξ [QM (u, ξ)] érték fölötti
5%-os tartományban van a Qavr − Qmin skálán, ahol Qavr = hQM (u, ξ)iM,u,ξ az átlagos összes
négyzetes eltérés. Ez a kettős kritérium biztosítja, hogy azon módusszámokat, amik a simított
idő-frekvenia atomoknál nagyobb összefüggő tartományra kiterjednek az idő-frekvencia síkon,
nagy biztonsággal elfogadhatjuk.
A 2.28. ábrán látszik, hogy a pelletbelövés előtt is jelen van a plazmában egy széles,
100 − 200 kHz, frekvenciatartományban koherens módus. Ez a módus erősödik fel a pellet hatására, és frekvenciatartománya is kiszélesedik 100 − 300 kHz-re. A pellet után a módus kihal,
majd 1 ms elteltével újraéled. A pellet alatt a 100 kHz alatti frekvenciákon viszonylag magasabb koherencia értéket mutatva kirajzolódnak azok a görbék, amelyek azt az idő-frekvencia
tartományt határolják, amik még a módszer véges idő-frekvencia felbontásánál fogva kaptak
hozzájárulást a pellet alatt tapasztalt, környezeténél sokkal nagyobb amplitúdójú, szélessávú
zajból. Ezen tartomány határa azért tűnik koherensnek, mert a zaj minden szondán ugyanakkor
kezdődött. Látható azonban, hogy itt nincsenek jól illeszkedő módusok. Az ily módon meghatározott időszakasz a wavelet transzformáció jellegénél fogva az alacsonyabb frekvenciák felé
szélesedik, és 10 kHz-nél már az egész ábrázolt időintervallumot kitölti. Ez alatt a frekvencia
alatt – ebből az időszakaszból – nem lehet a wavelet koherenciát számolni, így alatta egy fekete
sávot hagytam.
A 2.28. ábráról leolvasható, hogy az egyetlen koherens módus frekvenciája n = −6, ahol
a negatív előjel azt jelenti, hogy a módus az ion diamágneses drift irányában forog. Elsősor-
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2.28. ábra. Wavelet technikával számolt minimum idő-frekvencia koherencia és módusszámok az
ASDEX-Upgrade tokamak #22310 L-módú plazmájában pelletbelövés előtt, közben és után.

ban frekvenciája alapján ezt a módust az ún. toroidicitás által okozott Alfvén-sajátmódusként
(angolul: toroidicity-induced Alfvén eigenmode, TAE) azonosították [53, 96].
Feltűnhet, hogy a 2.28. ábrán a n = −6 módusszámmal jellemzett tartományokat gyakran
n = 0 módusszámú tartományok váltják mindenféle átmenet nélkül. Ez nyilván nem fizikai
effektus, magyarázatát a mérés kürölményei között kell keresnünk. A jelenséget az okozza,
hogy a módusszám-meghatározásra felhasznált négy darab szonda a 2.27. ábra szerint körül-
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2.29. ábra. Mért és a legjobban illeszkedő módusszámra várt relatív fázisok a relatív szondapozíció
függvényében, valamint a QM összes négyzetes eltérés a módusszám függvényében a #22310 ASDEXUpgrade kisülés 2, 024 s-ában 150 kHz frekvencián.

belül 60◦ -onként helyezkedik el, így a relatív pozíciók 60◦ többszörösei. Ez a 2.29. ábrán is
látható módon azt okozza, hogy az ábrára berajzolt n = −6-hoz tartozó egyenes csak kicsit
illeszkedik jobban a mérési pontokra, mint a n = 0-hoz tartozó vízszintes egyenes. Szerencsére
a szondák nem pontosan 60◦ -onként helyezkednek el, így a közeli, de nem teljesen egyenlő,
relatív szondapozíciók a n = −6-os módusszám javára billentik az egyensúlyt. A 2.29. ábra
második felén az látszik, hogy a QM összes négyzetes eltérés a 6 egészszámú többszöröseiben
különböző módusszámokra hasonlóan alacsony értéket vesz fel. Ez az oka annak, hogy elsősorban a koherens idő-frekvencia tartomány széleinél és a kevésbé koherens, gyengébb módusokra
a meghatározott módusszám 6 egész számú többszöröseivel ingadozhat, mint az a 2.28., 2.30.
és 2.31. ábrákon látható is.
A 2.28. ábrán láttuk a pellet hatását ELM nélkül. A 2.30. ábra a vizsgálni kívánt rendszer
másik elemét mutatja: egy pellet nélküli, természetes I-es típusú ELM körüli időszakaszt. Az
idő-frekvencia síkot az ELM előtt az ún. mósódeszka módusok (angolul: washboard modes)
uralják [97]. Ezek a 50 − 150 kHz frekvenciatartományban, egyenletes frekvenciaközzel elhelyezkedő, magasabb frekvenciák felé növekvő n = +3, +4, +5 módusszámú módusok, amelyek közül a 100 kHz-en elhelyezkedő n = +4 módusszámú a legerősebb. Az ELM alatt a
mósódeszka módusok eltűnnek, de utána 1 ms-mal újra megjelennek. Ekkor még a frekvenciájuk kissé változik, ami valószínűleg az ELM után relaxáló plazmaparaméter-profilok hatása. A
2.30. ábra alacsonyfrekvenciás tartományát egy n = −1 toroidális módusszámú módus uralja
időnként megjelenő n = −2 felharmonikussal, ami olyan erős, hogy az ELM alatt is minden
gond nélkül megfigyelhető, és az ELM semmiféle hatással nincs rá. Ez valószínűleg egy plazma
belsejében található MHD módus (pl. fűrészfog prekurzor [98]), és semmi köze a plazma szélén
zajló folyamatokhoz.
A 2.30. ábra kapcsán eddig ismertetett jelenségek nem okoztak meglepetést, más tokamakokon is hasonlókat láttak [97]. Érdekes volt viszont a közvetlenül az ELM után, a 120 − 170 kHz
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2.30. ábra. Wavelet technikával számolt minimum idő-frekvencia koherencia és módusszámok az
ASDEX-Upgrade tokamak #20040 H-módú plazmájában természetes ELM körüli időszakaszon.

frekvenciatartományban megjelenő, 300 µs hosszan koherensnek mutatkozó tranziens módus.
Erre a módusra n = −6 toroidális módusszám adódott, és az összes tulajdonsága alapján a 2.28.
ábrán, L-módban látott TAE módusra hasonlít. Fontos megjegyezni, hogy ez a módusszám nem
6 egészszámú többszörösével tér el az ELM előtt hasonló frekvencián látott mósódeszka módusok toroidális módusszámától, így biztosan nem csak a szondák elhelyezkedéséből adódó
bizonytalanság okozza az eltérést.
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2.31. ábra. Wavelet technikával számolt minimum idő-frekvencia koherencia és módusszámok az
ASDEX-Upgrade tokamak #20040 H-módú plazmájában pellet által keltett ELM körüli időszakaszon.

A 2.31. ábrán egy pellet által keltett ELM körüli időszakaszt látunk, ami jellegében nagyon hasonlít a 2.30. ábrára. Az egyetlen lényeges különbség, hogy az ELM után még sokáig,
1, 5 ms-ig látható az n = −6-tal jellemzett – vélhetően TAE – módus. Ily módon ez az ábra
valóban az ELM nélküli pellet és a pellet nélküli ELM ábrák főbb jellemzőit egyesíti.
Vizsgáltam még III-as típusú ELM-eket tartalmazó H-módú kisüléseket is. Érdekes módon
azt tapasztaltam, hogy ezek a kisülések a koherens tranziens módusok szempontjából jobban
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hasonlítanak a 2.28. ábrán bemutatott L-módú kisülésekre, mint a 2.31. és 2.30. ábrák alapján tárgyalt I-es típusú ELM-eket tartalmazó H-módú kisülésekre: 70 − 120 kHz környékén
van egy koherens módus, ami az ELM-ek alatt is többnyire érzékelhető, és a pellet némileg
megnövekedett frekvenciával felerősíti [53].

3. fejezet
Elfutó elektronok és fütyülő hullámok
kölcsönhatása a kvázilineáris elmélet
alapján
Amikor egy tokamak típusú berendezésben a plazma átlép egy stabilitási határt, hirtelen nagy
részecske- és hőfluxus éri a plazmahatároló elemeket. Ha a porlasztás útján a falról leszakadó nagy rendszámú szennyezők elég mélyre hatolnak, a plazma teljes energiája a fékezési sugárzás által lesugárzódik, illetve a plazma-fal kölcsönhatásban elveszik, diszrupció következik
be [99]. A diszrupció lehűlés fázisában a plazma hőmérséklete milliszekundumos időskálán
pár elektronvoltig esik, aminek hatására a mágneses tér menti ellenállás (ηk ) drámaian megnő:
ηk ∝ T −3/2 [11]. Az önindukció miatt a plazmában folyó erős toroidális áram a lehűlt gáz
nagy ellenállása ellenére sem tud csak úgy eltűnni, az Ohm- törvény értelmében erős toroidális
elektromos tér jön létre. Bizonyos esetekben ez az elektromos tér a plazma elektronjainak egy
részét relativisztikus sebességre (több 10 MeV) gyorsítja, ezek az elfutó elektronok. Egy ilyen
elektronnyaláb akár a berendezést is károsíthatja [100], ami a nagy toroidális árammal működő
energiatermelő reaktor tokamakok esetében komoly problémát jelenthet. Az elfutó elektronok
száma jelentősen eltér a különböző diszrupciókban [101, 102]. Ezen megfigyelések egy részére adhat magyarázatot az elfutó elektronok kölcsönhatása egy plazmahullámmal, amit ebben a
fejezetben a [103, 104, 105, 50, 106, 107] cikkek alapján mutatok be.

3.1. Elfutó elektronok
Elfutó elektronok a plazmában tapasztalt ütközéses transzport jellegzetességei miatt léteznek.
Szemben azzal a mindennapos tapasztalattal, hogy a sebesség növekedésével nő a közegellenállás, a plazma elektronjaira ez nem mindig igaz. Az 3.1 ábrán látható görbe mutatja az elektronra
ható súrlódási erőt az elektron energiájának függvényében. A függőleges tengelyen fel vannak
tüntetve a súrlódással szemben ható elektrosztatikus gyorsító erő azon értékei, melyeknél a gör-
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be jellege megváltozik. Létezik egy kritikus elektrosztatikus gyorsító erő eEc , ahol
Ec =

ne e3 ln Λ
4πǫ20 me0 c2

(3.1)

Friction force

az ún. kritikus elektromos tér, ne az elektronsűrűség, e az elektron töltése, ǫ0 a vákuum dielektromos permeabilitása, me az elektron nyugalmi tömege, c a vákuumbeli fénysebesség, és ln Λ a
Coulomb-logaritmus (általában a 10 − 20 tartományban [11]). Ha az eE elektrosztatikus gyorsító erő nagyobb eEc -nél, akkor létezik egy olyan vc kritikus sebesség, ami fölött a gyorsító erő
nagyobb lesz a súrlódásnál, és a részecskék relativisztikus sebességre gyorsulnak [11].
eED

eE
eEc
0
0 ∼ Te

2

∼ mec2

1/2 mevc

Energy

3.1. ábra. Az elektronra ható súrlódási erő az elektron energiájának függvényében

Az elfutó elektronok keletkezésének több mechanizmusa ismert. Minden elektron „elfut”,
ha az elektromos tér nagyobb a Dreicer-térnél:
ED =

ne e2 ln Λ
,
4πǫ20 TeV

(3.2)

ahol TeV az elektronhőmérséklet elektronvoltban mérve. Ekkor az egész eloszlásfüggvény eltolódik nagyobb energiák felé, de ez ritkán fordul elő, a gyakorlatban még diszrupcióban is sokkal
kisebb a mágneses tér menti elektromos térerősség a Dreicer-térnél.
Amennyiben az elektromos térerősség hosszabb ideig, az ütközéses folyamatok időskáláján,
a kritikus Ec elektromos tér fölött van, az elektron eloszlásfüggvénynek csak a vc kritikus sebesség feletti része „fut el”, ám ezeket az elektronokat a Maxwell-eloszlást kialakító ütközések
folyamatosan pótolják, így az elektron populáció egyre nagyobb hányada lesz elfutó elektron.
Ez utóbbi folyamatot hívják Dreicer-keletkezésnek, és alacsony sűrűségű tokamak kisülések
stacioner szakaszaiban jól tanulmányozható [108].
A plazma diszrupciókban a hőmérséklet olyan gyorsan csökken, hogy a stacioner körülmények között is működő Dreicer-keletkezés mellett egy alapvetően instacioner folyamat, az ún.
forró farok keletkezés is működik [109]. Ez utóbbi folyamat mechanizmusa a következő: A diszrupció előtti elektron eloszlásfüggvényének a nagyenergiájú farkában lévő elektronokra olyan
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alacsony az ütközési frekvencia, hogy a diszrupció során gyorsan hűlő elektron eloszlásfüggvényt nem tudják követni, leszakadnak arról. Mikor a diszrupció során az mágneses tér menti
elektromos tér eléri a kritikus elektromos teret, ezek a Maxwell-eloszlásról leszakadt elektronok rögtön a kritikus sebesség fölött lesznek, és „elfutnak”. A forró farok keletkezés a nagy
tokamakok diszrupcióiban akár meg is haladhatja a Dreicer-keletkezést [110, 111, 112, 113].
A fent bemutatott elfutó elektron keletkezési mechanizmusok az elsődleges keletkezési mechanizmusok, amik egy elfutó elektron mag populációt hoznak létre, és a diszrupció első szakaszában dominálnak. Nagy tokamakok diszrupcióiban azonban az elfutó elektronok döntő többsége a másodlagos, lavina folyamatban keletkezik. A már felgyorsult elfutó elektronok a mag
populációból (viszonylag ritkán) olyan kis ütközési paraméterrel ütköznek termikus elektronokkal, hogy az ütközés után mind a két elektron a kritikus sebesség fölött lesz, tehát az elfutó
elektron populációba tartozik [114]. Ez még viszonylag kicsi elektromos tér esetén is működik,
és az elfutó elektronok számának exponenciális növekedéséhez vezet. Számítások szerint egy
ITER méretű berendezésben a lavina folyamat a mag populációt akár meg is hússzorozhatja
[115].
A mai kísérletekben körülbelül a diszrupció előtti áram fele tud átalakulni elfutó elektron
árammá, de a következő generációs tokamakokban ez még jelentősen nőhet [115, 113], ezért nagyon fontos lenne megérteni a diszrupciókban keletkező elfutó elektronok számát meghatározó
tényezőket. A tapasztalatok szerint azonban, az elfutó elektronok száma széles határok között
változik a különböző diszrupciókban mindeddig feltáratlan okok miatt. Jelen dolgozatban arra
a megfigyelésre keresek magyarázatot, hogy egy kritikus 2.2 T mágneses tér alatt bekövetkezett
diszrupciókban a ma működő két nagy tokamakon: a JET-en és a JT60-U-n nem láttak elfutó
elektronokat a diszrupciókban, míg magasabb mágneses tér esetén az elfutó elektronok száma
a mágneses térerősséggel nemlineárisan emelkedett [101, 102].
Az elfutó elektronok gyorsulását sokféle folyamat megállíthatja: az ütközési operátor relativisztikus korrekciója [11], a szinkrotron sugárzás [116], a fékezési sugárzás [117], nemösszetartott pálya veszteségek [108], rezonancia a Larmor-mozgás és a mágneses tér hullámzása között
[118], a mágneses tér fluktuációi által keltett radiális diffúzió [119] vagy az elfutó elektron nyaláb kölcsönhatása egy plazmahullámmal. A dolgozatban ez utóbbi lehetőséggel foglalkozom.

3.1.1. A másodlagos keletkezésű elfutó elektronok eloszlásfüggvénye tokamak diszrupciókban
Az első dolog, amit a hullám-részecske kölcsönhatás számításához ismernünk kell, az a részecskék – jelen esetben az elfutó elektronok – eloszlásfüggvénye a hullámmal való kölcsönhatást
figyelmen kívül hagyva. Mivel a nagy tokamakok diszrupcióiban a másodlagos keletkezés dominál, az eloszlásfüggvény számításánál, a [103] cikket követve, csak ezt a folyamatot vesszük
figyelembe. Ezzel természetesen az egész hullám-részecske kölcsönhatás számolás érvényességi körét nagy tokamakok diszrupcióira korlátozzuk, más úton keletkezett elfutó elektron nyalábokra más eloszlásfüggvény és így más jellegű hullám-részecske kölcsönhatás lehet jellemző.
Az lavina effektussal állandó elektromos tér mellett keletkező elfutó elektronok nr sűrűsé-
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gének időbeli változását Rosenbluth és Putvinski nyomán [114] a következő egyenlettel becsüljük:
dnr
nr (E − 1)
=
,
(3.3)
dt
c Z τc
ahol τc = 4πǫ20 m2e0 c3 /ne e4 ln Λ a relativisztikus elektronok ütközési ideje, ne a termikus háttér
elektronsűrűsége, E = |Ek |/Ec a (3.1) képlettel p
definiált kritikus térre normalizált mágneses
térrel párhuzamos elektromos térerősség, cZ = 3(Z + 5)/π ln Λ pedig egy Z effektív ion
töltéstől függő állandó. Tehát az elfutó elektronok száma exponenciálisan nő:
nr (t) = nr0 exp [(E − 1)t/(τc cz )] ,

(3.4)

ahol nr0 az elsődleges folyamatokkal keletkezett mag populációhoz tartozó elfutó elektronok
sűrűsége.
Az elfutó elektronok számának ismeretében az eloszlásfüggvényüket a relativisztikus elektronokra és homogén mágneses térre felírt giroátlagolt Boltzmann-egyenlettel számoljuk, ami a
(1.2) egyenlet speciális alakja:
∂f
∂f
1+Zp
1 ∂
1 + p2 L(f ),
+E
≃ 2 (1 + p2 )f +
∂t
∂pk
p ∂p
p3
p
ahol p = γv/c a normalizált relativisztikus impulzus, γ = 1 + p2 a Lorenz-faktor és
τc

L=

∂
1 ∂
(1 − ξ 2 )
2 ∂ξ
∂ξ

(3.5)

(3.6)

a szórás operátor, amiben ξ = pk /p a hajlásszög változó. (Ez a kinetikus egyenlet hasonlít a
[114, 119] cikkekben található egyenlethez, csak ott toroidális geometriát használnak és átlagolnak a toroidális pályára is, ami miatt az elektromos teret tartalmazó tag más.) Egy tokamak
diszrupcióban E ≫ 1 és az elfutó elektronok eloszlása nyalábszerű, tehát p⊥ ≪ pk ≃ p. A
(3.5) Boltzmann-egyenlet ebben az esetben a következő formára egyszerűsödik:
τc

∂f
∂f
1+Z 1 ∂
∂f
+ (E − 1)
=
p⊥
.
∂t
∂pk
2 p⊥ ∂p⊥ ∂p⊥

Amennyiben bevezetjük a p⊥ -re vett határeloszlást:
Z ∞
F (pk , t) =
f (pk , p⊥ , t)2πp⊥ dp⊥ ,

(3.7)

(3.8)

0

és a (3.7) egyenletet integráljuk p⊥ szerint, a következőt kapjuk:
τc

∂F
∂F
+ (E − 1)
= 0.
∂t
∂pk

(3.9)
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Ennek az egyenletnek az a megoldása, amelyik (3.3) egyenletet is kielégíti, a következő alakban
írható:


(E − 1)t/τc − pk
F (pk , t) = exp
.
(3.10)
cZ
Ezt felhasználva a (3.7) egyenlet megoldását a f (pk , p⊥ , t) = F (pk , t)g(pk , p⊥ ) alakban keressük, ahol g egy diffúzióegyenletet elégít ki:
(E − 1)

∂g
1+Z ∂
∂g
=
p⊥
.
∂pk
2p⊥ ∂p⊥ ∂p⊥

(3.11)

Mivel az elfutó elektronok a nyalábban alacsony p impulzussal keletkeznek, a (3.11) egyenlet
megoldása egy Gauss-függvény, és a teljes eloszlásfüggvény a következő alakot veszi fel:


(E − 1)t/τc − pk αp2⊥
nr0 α
exp
−
,
(3.12)
f0 (pk , p⊥ , t) =
2πcZ pk
cZ
2pk
ahol α = (E − 1)/(Z + 1).
Time: 0 s

15

x 10
14
12

f (m−3)

10
8
6
4
0

2
0.2
0

0.4
25

0.6
30

0.8
35

1

p⊥

p||

3.2. ábra. Az elfutó elektronok eloszlásfüggvénye az ultrarelativisztikus tartományban a relativisztikus
impulzus koordináták függvényében, a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparaméterekre a lavina keletkezés időszakában.

A 3.2 ábrán a (3.12) kifejezést ábrázoltam a mágneses térre merőleges és az azzal párhuzamos, p⊥ és pk , impulzusok függvényében a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparaméterekre (Ek = 40 V/m, deutérium plazma) [99]. Látszik, hogy a relativisztikus elfutó
elektronokra kapott eloszlásfüggvény valóban erősen anizotrop az impulzus koordinátában, az
elfutó elektron nyaláb gyakorlatilag egy irányban mozgó részecskékből áll.
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3.2. Fütyülő hullámok
A fütyülő hullámokat – melyeket az angol elnevezést követve whistler-eknek is hívnak – egy
Heinrich Barkhausen nevű német fizikus írta le először az első világháború alatt az angol telefonvonalak lehallgatása kapcsán. Különös, gyorsan csökkenő frekvenciájú fütyülő hangokat
hallott, ám ezek eredetét nem tudta megmagyarázni [120]. A jelenség magyarázatáig 1953-ig
kellett várni, amikor L.R.O. Storey igazolta, hogy a fütyülő hangokat villámok okozzák [121].
A villámok elektromágneses plazmahullámokat keltenek, amelyek a Föld mágneses erővonalai
mentén terjednek. A jellegzetes fütyülő hang az eredeti impulzusszerű hullámformából a jobbra
cirkulárisan polarizált, ωci ≪ ω < ωce frekvenciájú hullámok diszperziós relációja miatt jön
létre [122]:
2
kk2 c2
ωpe
=1−
,
(3.13)
ω2
ω(ω − ωce )

ahol ωce az elektron ciklotronfrekvencia, ωpe az elektron plazmafrekvencia, kk a hullámszám és
ω a frekvencia. Amennyiben feltesszük, hogy ω ≪ ωce és ωpe ≫ ωωce , ez a következő alakra
egyszerűsödik:
ωce
(3.14)
ω = 2 kk2 c2 .
ωpe
√
A (3.14) diszperziós relációból a számolt vg = dω/dk = 2c ωωce /ωpe csoportsebességből
látszik, hogy a magasabb frekvenciák gyorsabban terjednek, mint az alacsonyabb frekvenciák,
ez alakítja ki a fütyülő hangot.
A (3.13) diszperziós reláció elemi számolással levezethető a folyadék egyenletekből [122],
mert szigorúan a mágneses tér menti terjedést feltételeztünk. Ha nem kitüntetett irányba terjed
a hullám, akkor bonyolultabb alakú lehet a diszperziós reláció, amit egy általános elméletből
kell kiszámolni a számunkra érdekes közelítésben.

3.2.1. A magnetoszonikus-fütyülő hullámok diszperziós relációja hideg
plazmában
A plazmahullámok leírására gyakran az 1.1. fejezetben bemutatott folyadék elméletet használhatjuk, ám esetünkben egy részecskepopuláció – az elfutó elektronok – anizotrop sebességeloszlásának destabilizáló hatását is vizsgálni akarjuk, ezért az 1.1. fejezetben bevezetett kinetikus
elméletet fogjuk használni a [103] cikket követve.
A homogén plazma hullámegyenletet a Fourier-transzformált Maxwell-egyenletekből kapjuk:
ω2
k × (k × E(k, ω)) + 2 ǫ(k, ω) · E(k, ω) = 0,
(3.15)
c
ahol k a hullámszám vektor, E(k, ω) a fluktuáló elektromos tér, ω a hullám frekvenciája, c a
vákuumbeli fénysebesség és ǫ(k, ω) a dielektromos permittivitás tenzor.
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Ha a koordinátarendszerünket úgy választjuk, hogy B = (0, 0, B) és k = (k⊥ , 0, kk ), és az
elektromágneses közelítést vesszük E = (E1 , E2 , 0), a (3.15) egyenlet nemtriviális megoldásainak a következő feltételt kell kielégíteniük:
ω2
ǫ − kk2
c2 11
ω2
ǫ
c2 21

ω2
ǫ
c2 12

ω2
ǫ
c2 22

− k2

= 0.

(3.16)

Mivel a Hall-tagok antiszimmetrikusak ǫ12 = −ǫ21 , a (3.16) karakterisztikus egyenlet:
!

kk2 c2
k 2 c2
ǫ11 − 2
(3.17)
ǫ22 − 2 + ǫ212 = 0.
ω
ω
Ez a gyors plazmahullámokra felírt diszperziós reláció [78].
A dielektromos (permittivitás) tenzort a plazmát alkotó különböző részecskepopulációk (dielektromos) szuszceptibilitás tenzoraiból lehet számolni:
X
ǫ(k, ω) = I +
χs (k, ω),
(3.18)
s

ahol I a diadikus egység és χs az s töltött részecske populáció szuszceptibilitás tenzora.
A χs (k, ω) szuszceptibilitás tenzorok kiszámítása a kinetikus elméletből tetszőleges eloszlásfüggvényű részecskepopulációra megtehető a következő módon: Egy harmonikus elektromos tér hatását az eloszlásfüggvényre a (1.1) Vlaszov-egyenletből lehet számolni. Az áramsűrűség, ami az Ohm-törvényen keresztül az elektromos tér függvényében meghatározza a
σs (k, ω) vezetőképesség
tenzort, arányos a részecske eloszlásfüggvényének első momentumáR 3
val js = qs d v vfs (r, v, t). A szuszceptibilitás tenzort pedig definíció szerint ki lehet fejezni
a vezetőképesség tenzorból χs (k, ω) = 4πiσs (k, ω)/ω. Mivel ez egy elég hosszadalmas számolás [78], ebben a dolgozatban csak a végképleteket használom föl.
A diszrupció utáni plazma dielektromos tenzorában három részecskepopuláció szuszceptibilitás tenzora szerepel: a termikus, hideg ionoké (i); a termikus, hideg elektronoké (e) és az
elfutó elektronoké (r):
ǫ(k, ω) = I + χi (k, ω) + χe (k, ω) + χr (k, ω).

(3.19)

Abban az esetben, amikor a hullám frekvenciája az ion és elektron ciklotronfrekvenciák
között van (ωci ≪ ω ≪ ωce ), a hideg háttér ion és elektron szuszceptibilitások a következő
egyszerű formában állnak elő [78]:
χi11

2
2
2
ωpi
ωpi
ωpi
ωci
i
i
= − 2 , χ22 = − 2 és χ12 = i 3 ,
ω
ω
ω

(3.20)

2
2
2
ωpe
ωpe
ωpe
e
e
,
= 2 , χ22 = 2 és χ12 = i
ωce
ωce
ωωce

(3.21)

χe11
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ahol ωpi és ωpe az ion és elektron plazmafrekvenciák. A „hideg” részecskepopuláció ebben az
2 2
esetben a k⊥
vT e ≪ ω 2 feltétel teljesülését jelenti, ahol vT e az elektron termikus sebesség, és k⊥
a hullámszám vektor mágneses térre merőleges komponense.
A (3.20) és (3.21) kifejezéseket a (3.19) összefüggésen keresztül a (3.17) egyenletbe helyettesítve a következő diszperziós relációra jutunk:
!
!
2
2 2
2
2 2
(k
+
k
)v
k
k
v
A
A
k
k
k
=
(3.22)
k 2 vA2 1 + 2 + 2 − ω 2 1 +
ωci
k
ωci ωce
#
"
!

2 2
2
2
2
2 2
k
v
ω
ω
ω
ω
k
v
A
k
ω 2 ci
χr22 + 2i χr12 ,
1+
+ 2A χr11 + 1 +
+ 2
2
ωpi
ωci ωce
ωci
ωci ωce
ωci
ωci
ahol vA = cωci /ωpi az Alfvén-sebesség. Itt felhasználtuk, hogy egyszeresen töltött ionokból álló
2
2
kvázisemleges plazmára ωci /ωpi
= ωce /ωpe
. A kvázisemlegességgel azt feltételeztük, hogy az
elfutó elektronok száma elhanyagolhatóan kicsi a termikus elektronok számához képest nr ≪
ne .
Amennyiben feltesszük, hogy a hullámunk közel a mágneses térre merőlegesen terjed |k| ≫
|kk |, a (3.22) egyenlet bal oldalának első zárójelében szereplő tag leegyszerűsödik. Amennyiben
2
emellett még feltesszük, hogy k 2 c2 ≪ ωpe
, – vagy ami ezzel ekvivalens: k 2 vA2 ≪ ωci ωce – a
második zárójel is egyszerűsíthető:
!
2 2
k
c
k
k 2 vA2 1 + 2
− ω2 =
(3.23)
ωpi
#
"
!

2 2
2
2
2
2 2
k
v
ω
ω
ω
ω
k
v
A
k
χr22 + 2i χr12 ,
ω 2 ci
1+
+ 2A χr11 + 1 +
+ 2
2
ωpi
ωci ωce
ωci
ωci ωce
ωci
ωci
Fenti feltételek mellett a (3.16) egyenlet előtt felhasznált elektromágneses közelítés jogossága
is igazolható. Elfutó elektronok nélkül a magnetoszonikus-fütyülő hullám diszperziós relációját
kapjuk:
q
2
ω0 = kvA 1 + kk2 c2 /ωpi
.
(3.24)
Ez a mágneses térre teljesen merőleges terjedésre kk = 0 a magnetoszonikus hullám diszperziós
relációjának hideg plazmában érvényes alakjába megy át
ω0 = kvA ,

(3.25)

2
míg a kk2 c2 ≫ ωpi
határesetben a fütyülő hullám diszperziós relációját kapjuk:

ω0 = kkk vA2 /ωci .

(3.26)

Ez a (3.14) párhuzamos terjedésre vett fütyülő hullám diszperziós relációtól a fenti közelítésben
csak annyiban különbözik, hogy itt k van az egyik kk helyén. Ezt a hullámot régebbi publikációk
helikon néven is említik [123, 124].
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Ha feltesszük, hogy az elfutó elektronok hatása a diszperziós relációra kicsi, és az elfutó
elektronok nélkül kapott diszperziós relációt beírjuk a (3.23) egyenletbe és felhasználjuk a hullámra tett feltevéseinket, a ω 2 /ωci ωce tagokat elhanyagolhatjuk. Amennyiben Reχr11 , Reχr22 és
Imχr12 azonos nagyságrendbe esnek, a (3.23) egyenlet jobb oldalának utolsó két tagja is elhanyagolhatóan kicsi:
!
kk2 c2
k2v2
2 2
k vA 1 + 2
− ω 2 = ω 2 2 A χr11 .
(3.27)
ωpi
ωpi
Az elfutó elektron szuszceptibilitás maradék komponensét a Vlaszov-egyenletből levezetett kifejezéssel a (3.12) elfutó elektron eloszlásfüggvényből számoljuk [78]:
χr11 (t)

2 2
ωpr
ωce
= 2 2
k⊥ ωc

Z

3

dp

∞
X

Jn2 (z)Π̂fr
,
ωγ(ω − kk pk c/γ − nΩ)
n=−∞

(3.28)

2
ahol Jn (z) az elsőfajú, n-edrendű Bessel-függvény z = k⊥ p⊥ c/ωce argumentummal, ωpr
=
2
nr e /me0 ǫ0 a nemrelativisztikus elfutó elektron plazmafrekvencia, Ω = eB/me = ωce /γ a
relativisztikus elektron ciklotronfrekvencia, fr (t) = f (t)/nr (t) az 1-re normált elfutó elektron
eloszlásfüggvény, n egy tetszőleges egész szám és

Π̂ =

kk c ∂
ω − kk pk c/γ ∂
+
p⊥
∂p⊥
γ ∂pk

(3.29)

az anizotrópiát jellemző operátor. Amennyiben a (3.28) kifejezésben az impulzustérbeli integrál alatt található nevezőben a rezonanciafeltétel teljesül, a szuszceptibilitás komplex értéket
vesz fel, ami komplex hullámfrekvenciához, vagyis a hullám destabilizálásához vezethet. A
(3.28) egyenletben szereplő n értékének függvényében különböző típusú rezonanciákról beszélünk. Az n = 0 esetben a jobbra cirkulárisan polarizált elektromágneses hullámkomponens
közvetlenül rezonanciában van a megfelelő impulzusú elektronokkal, ezt hívjuk Cherenkovrezonanciának. n > 0 esetben Doppler-rezonanciáról, míg n < 0 esetben anomális Dopplerrezonanciáról beszélünk.

3.2.2. A diszperziós reláció numerikus elemzése
A [103] cikkben is említett első numerikus teszt azt célozta, hogy kiderítsem, hogy a Reχr11 ,
Reχr22 és Imχr12 elfutó elektron szuszceptibilitás komponensek valóban egy nagyságrendben
vannak-e, mint ahogy azt a (3.27) kifejezés levezetésénél feltettük. Ehhez numerikusan kiintegráltam a (3.28) kifejezést és a χr22 és χr12 együtthatókra felírható hasonló kifejezéseket, amik
a Stix könyvben [78] megtalálhatóak. Úgy találtam, hogy az elfutó elektronok valós frekvenciához való hozzájárulása, vagyis a Reχr11 , Reχr22 és Imχr12 komponensek elhanyagolhatóak a
háttér elektron és ion komponensekhez képest az összes rezonanciára egészen nr /ne = 10−2
elfutó hányadig. Ennél magasabb elfutó hányad esetén egyébként már a (3.22) egyenlet sem
lenne igaz. Az n = ±1 esetben a legnagyobbak a tenzor komponensek, és esetünkben csak az
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anomális Doppler tagok járulnak hozzá a növekedési rátához, tehát az n = −1 rezonancia a
domináns. A Imχr11 , Imχr22 és Reχr12 komponensek numerikus integrálása megerősítette, hogy
a (3.27) egyenlethez vezető feltevés helyes volt.
Az analitikusan levezetett (3.24), (3.25) és (3.26) diszperziós relációkat a háttér elektronokra és ionokra felírt teljes, forró plazma szuszceptibilitások [78] (3.17) általános diszperziós
relációba történő behelyettesítésével numerikus integrálásával ellenőriztem. A (3.17) egyenletet csillapított Newton-módszerrel oldottam meg a (3.24) analitikus közelítést véve az iteráció
kezdőértékének. Azokban az esetekben, amikor ez nem konvergált, a szekáns módszer egy változatát használtam változó lépéshosszal. A kezdő irány meghatározásához lineáris extrapolációt
használtam.
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3.3. ábra. Numerikus és analitikus diszperziós relációk összehasonlítása adott θk terjedési irány, és a
JET tokamak diszrupció utáni plazmájára jellemző paraméterek esetén.

A 3.3. ábra a numerikus diszperziós relációt hasonlítja össze az analitikusan levezetett diszperziós relációkkal. Az ion-ciklotronfrekvenciára normált hullámfrekvenciák vannak feltüntetve a hullámszám abszolút értékének függvényében a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparaméterekre: ne = 5 · 1019 m−3 , B = 2 T, T = 10 eV, Ek = 40 V/m, deutérium plazma
[99]. Ezekre a paraméterekre ωce = 3, 5 · 1011 s−1 , ωci = 9, 6 · 107 s−1 , ωpe = 4 · 1011 s−1 ,
ωpi = 6, 6 · 109 s−1 , vA = 4, 4 · 106 m/s, cZ = 36. A hullám terjedési iránya, vagyis a mágneses erővonalak és a hullámszám vektor által bezárt szög θk = 85◦ , ami a későbbiekben a
legkorábban destabilizált hullám terjedési irányának bizonyult. A numerikus diszperziós reláció a legalacsonyabb hullámszámokra jól követi a (3.25) magnetoszonikus diszperziós relációt,
magasabb hullámszámokra a (3.24) az analitikus magnetoszonikus-fütyülő diszperziós relációt,
majd k = 500 m−1 hullámszámtól fölfelé egyre nagyobb az eltérés, és a (3.26) fütyülő hullám
diszperziós reláció közelebb áll a numerikus értékhez.
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3.4. ábra. Numerikus diszperziós reláció és analitikus diszperziós relációk a χe11 és χe22 tagok meghagyásával adott θk terjedési irány, és a JET tokamak diszrupció utáni plazmájára jellemző paraméterek
esetén.

A numerikus és a (3.24) analitikus diszperziós reláció közötti eltérésnek az okait úgy vizsgáltam, hogy az analitikus diszperziós relációkba visszaraktam egyes elhanyagolt tagokat, és
így hasonlítottam össze őket a numerikus értékekkel. A 3.4 ábrán látható esetben a (3.23) előtti
2
lépésben a k 2 c2 ≪ ωpe
közelítéssel elhanyagolt χe11 és a χe22 elektron szuszceptibilitást raktam
vissza a dielektromos tenzorba. Látszik, hogy a numerikus és az analitikus diszperziós reláció
közötti eltérésnek közel feléért ez a közelítés felelős. Az eltérés másik oka a (3.19) kifejezésben
az identitás tenzor elhanyagolása. Fenti közelítések szükségesek a további analitikus számolások kivitelezhetőségéhez, de az eredményekre gyakorolt hatásukat a későbbiekben vizsgálni
kell.

3.3. Lineáris stabilitásvizsgálat
A lineáris stabilitásvizsgálat célja annak eldöntése, hogy adott körülmények között a hullám
egyáltalán destabilizálódik-e. Ennek eldöntéséhez az elfutó elektronok által okozott, a (3.27) kifejezéssel leírt növekedési rátát kell összehasonlítani a legkönnyebben destabilizálódó hullámra
a különböző mechanizmusú csillapításokkal. A stabilitásvizsgálatot [103] cikk tárgyalását követve, de a [105] cikkben bevezetett korrekciókat alkalmazva írom le.
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3.3.1. Perturbatív vizsgálat
Ha a (3.27) diszperziós relációban az elfutó elektronok hatását teljesen elhanyagoljuk, akkor a
(3.24) magnetoszonikus-fütyülő diszperziós relációt kapjuk. Ebben a frekvencia valós, a hullámnak nincsen növekedési rátája. A perturbatív vizsgálat célja az elfutó elektronok növekedési
rátára gyakorolt kis hatásának figyelembe vétele.
Amennyiben az elfutó elektronok egy kis ω = ω0 + δω korrekciót okoznak a diszperziós relációban, a hullám γi = Imδω növekedési rátáját a (3.27) és (3.28) egyenletekből származtatott
kifejezés adja:
γi
k 2 vA2
= − 2 Imχr11
ω0
2ωpi
2
2
π 2 ωpr
1
k 2 vA2 ωce
=
2
2
2 2
ωpi ω0 k⊥ c kk c

(3.30)
Z

∞

0

dp⊥

Z

∞

−∞

dpk

∞
X

n=−∞

×



n2 Jn2 (z)δ(pk + (nΩ − ω0 )γ/(kk c))

kk cp⊥ ∂fr
nωce ∂fr
+
γ ∂p⊥
γ ∂pk



.

Az ultrarelativisztikus elfutó elektronokra γ ≃ pk , és így a rezonancia feltétel a pk = pres ≡
−nωce /(kk c − ω0 ) alakot veszi fel. Ezzel kiszámolhatjuk a pk szerinti integrált:
2
2
π 2 ωpr
γi
1
k 2 vA2 ωce
=
2
2
2 2
ω0
ωpi ω0 k⊥ c 1 − y

Z

∞

0

dp⊥

∞
X

n

2

Jn2

n=−∞



p⊥ ∂fr
nωce ∂fr
+
kk cpk ∂p⊥
pk ∂pk



, (3.31)
pk =pres

ahol az y = ω0 /kk c dimenziótlan paraméter.
A (3.12) elfutó elektron eloszlásfüggvényt a (3.31) kifejezésbe helyettesítve és a deriváltakat
kiszámolva a következő kifejezést kapjuk a növekedési rátára:
∞ Z ∞
X

γi
=C
p⊥ dp⊥ n2 Jn2 (K⊥ p⊥ ) exp (an p2⊥ ) bn + an (1 − y)Kk p2⊥ /n ,
ω0
n=−∞ 0

(3.32)

ahol K⊥ = k⊥ c/ωce és Kk = kk c/ωce a dimenziótlanított hullámszám vektor komponensek,
an =

αKk (1 − y)
,
2n

bn = α(1 − y) +

Kk (1 − y)
1
−
n
cZ

(3.33)

és
2
2
παωpr
k 2 vA2 kk
exp
C = (1 − y)
2
2
2cZ ωpi
ω02 k⊥




n/[Kk (1 − y)]
.
cZ

(3.34)

A (3.32) egyenletből is rögtön látszik, hogy az n = 0 Cherenkov-rezonancia nem ad hozzájárulást a növekedési rátához. Azt, hogy csak a legalacsonyabb rendű n = −1 anomális
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Doppler-rezonanciát kell figyelembe venni, a 3.2.2. fejezetben leírt numerikus elemzésből látjuk.
A (3.32) kifejezésben csak az n = −1 tagot megtartva a következő alakot kapjuk:


C 
γi
= 2 K⊥2 Kk (1 − y)I0 (λ) + 2a−1 b−1 + K⊥2 Kk (1 − y) I1 (λ) eλ
ω0
4a−1

(3.35)

ahol In (λ) az n-edrendű, elsőfajú módosított Bessel-függvény λ = K⊥2 /(2a−1 ) argumentummal. Amennyiben feltesszük, hogy λ ≪ 1, a Bessel-függvényeket és az exponenciális függvényt kifejthetjük kis λ-ra. Legalacsonyabb rendben


2
γi
k 2 vA2 α + Kk
π ωpr
−ωce
,
(3.36)
exp
=
2
ω0
4cZ ωpi
ω02
α
(kk c − ω0 )cZ
és ha még feltesszük, hogy α ≫ Kk , ez tovább egyszerűsödik:


2
π ωpr
k 2 vA2
−ωce
γi (ω0 , k, kk ) =
.
exp
2
4cZ ωpi
ω0
(kk c − ω0 )cZ

(3.37)

Alacsony frekvencián (és hullámszámon) a növekedési ráta monoton nő a frekvenciával, így
a továbbiakban használhatjuk a magasabb frekvenciára érvényes (3.26) fütyülő hullám diszperziós relációt. A legnagyobb növekedési rátájú hullámot a ∂γi (kk , k)/∂kk = 0 feltétel segítségével határozhatjuk meg, ami a cZ kk c(1 − kvA /ωpi ) = ωce összefüggést adja. Ezt felhasználva a
(3.37) kifejezés a következő alakot ölti

2 
π ωpr
ωce
γi (kk ) =
1−
exp (−1).
(3.38)
4cZ kk c
cZ kk c
A γi (kk ) függvénynek maximuma van a kk c = 2ωce /cZ helyen. Tehát a leginstabilabb hullám
növekedési rátája
2
π ωpr
nr
γimax =
exp (−1) = 1.3 · 10−9
,
(3.39)
16 ωce
BT
ahol BT a teslában mért mágneses térerősség, és nr az elfutó elektronok száma a vizsgált pillanatban a (3.4) függvény szerint. A leginstabilabb hullám paraméterei:
k=

ωpi
,
2vA

kk =

2ωce
,
cZ c

ω0 =

ωce
.
cZ

(3.40)

A növekedési rátának ez a maximuma jól látszik a 3.5 ábrán is, ahol a (3.37) kifejezést ábrázoltam a mágneses erővonalak és a hullámszám vektor által bezárt θk szög és a hullámszám
abszolút értékének függvényében a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparaméterekre
(ne = 5 · 1019 m−3 , B = 2 T, T = 10 eV, Ek = 40 V/m, deutérium plazma) [99]. Látható, hogy a növekedési ráta maximuma a (3.40) kifejezéseknek megfelelően a k = 750 m−1 ,
kk = 65 m−1 , ebből θk = 85◦ értékeknél van.
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3.5. ábra. Analitikusan számolt növekedési ráta a θk terjedési irány, és a k hullámszám függvényében a
JET tokamak diszrupció utáni plazmájára jellemző paraméterek esetén.

3.3.2. A növekedési ráta numerikus ellenőrzése
A 3.2.2. fejezetben láttuk, hogy a fütyülő hullám diszperziós reláció kimutathatóan eltér a pontos, numerikusan számolt diszperziós relációtól. Ebben a fejezetben ennek az eltérésnek a (3.37)
növekedési rátára gyakorolt hatását vizsgálom. A 3.6 ábrán a 3.2.2. fejezetben már említett
teljes diszperziós reláció numerikus megoldása látható a legfontosabb, Imχr11 elfutó elektron
szuszceptibilitás taggal kiegészítve a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparaméterekre
(ne = 5 · 1019 m−3 , B = 2 T, T = 10 eV, Ek = 40 V/m, nr /ne = 5 · 10−3 , deutérium plazma)
[99], és a leginstabilabb hullám terjedési irányára. Ezt hasonlítjuk össze a perturbatív vizsgálat eredményét adó (3.37) közelítő kifejezéssel és a (3.35) kifejezéssel. A numerikus megoldás
a 3.2.2. fejezetben leírtak szerint működött. A 3.6 ábrán látható, hogy a két analitikus kifejezés
közötti különbséget adó λ ≪ 1 közelítés nem okozott komoly eltérést, és a numerikus növekedési ráta is gyakorlatilag egyezik az analitikus közelítéssel. A meglévő kis eltérést az analitikus
és numerikus frekvencia valós része közötti eltérés okozza.

3.3.3. Stabilitási határ
A stabilitási határ meghatározásához a (3.39) növekedési rátát a hideg, diszrupció utáni plazmában domináns csillapításokkal vetettem össze. Brambilla [125] szerint ilyen körülmények között
az elektron-elektron ütközések hatása elhanyagolható, és az elektron-ion ütközéses csillapítás
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3.6. ábra. Numerikus és analitikus növekedési ráták összehasonlítása adott Θk terjedési irány, és a JET
tokamak diszrupció utáni plazmájára jellemző paraméterek esetén. A folytonos vonal a (3.37) közelítésnek, a szaggatott vonal a (3.35) közelítésnek, míg a diszkrét pontok a numerikus eredménynek felelnek
meg.

dominál. Ezt úgy tudjuk figyelembe venni, hogy a hullám frekvenciájának képzetes részéhez
hozzáadunk egy tagot:
γd = −1, 5τei−1 ,
(3.41)

ahol τei = 3π 3/2 m2e0 vT3 e ǫ20 /ni Z 2 e4 ln Λ az elektron-ion ütközési idő.
A 3. fejezetben bemutatott összes eddigi számolásunk homogén plazma közelítésben történt,
de a hullám csillapodásának számolásakor nem mindig tudjuk figyelmen kívül hagyni az elfutó
elektron nyaláb véges kiterjedését. A (3.39) növekedési rátához vezető destabilizáló tényező
csak egy Lr széles nyalábon belül hat, és a hullám ∂ω/∂k⊥ erővonalra merőleges csoportsebességgel terjed a nyalábon kívüli, erősen csillapított tartományba. Ennek a folyamatnak a hatását
a konvektív csillapítási tényezővel közelíthetjük:
γv ≡ (∂ω/∂k⊥ )/(4Lr ) = vA2 kk /4ωci Lr .

(3.42)

Az elfutó elektronok által destabilizált fütyülő hullám lineáris növekedési rátáját a fenti
csillapítások figyelembevételével kapjuk:
γl = γi − γd − γv .

(3.43)

A hullám akkor lesz instabil, ha γl > 0, ami leginstabilabb hullám (3.40) paramétereit a fenti
összefüggésekbe behelyettesítve a következő stabilitási határhoz vezet:
nr
BT3
Z 2 BT
+
>
,
3/2
ne
90cZ n219 Lr
20TeV

(3.44)
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ahol n19 = ne 10−19 m−3 . A jobb oldali első tag az ütközéses csillapításból jön, a második tag
a konvektív csillapításból eredő korrekció. A (3.40) paraméterek szigorúan véve nem pontosan
a maximális (3.43) lineáris növekedési rátához tartoznak, mert a (3.42) konvektív csillapítás
is függ kk -tól. A csillapításokat is figyelembe véve leginstabilabb hullám paraméterei relatíve
nagyobb konvektív csillapítások esetén jelentősen eltérhetnek a (3.40) paraméterektől, ám ez
nem okoz jelentős eltérést a (3.44) stabilitási határtól, mert a (3.37) növekedési ráta lapos a
maximuma körül, mint az a 3.5 ábrán is látszik.
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3.7. ábra. Stabilitási határ a (3.44) egyenletből különböző szélességű elfutó elektron nyalábokra. A legvastagabb vonal Lr = ∞, a közepes Lr = 0, 4 m, míg a legvékonyabb Lr = 0, 2 m széles nyalábot
feltételez a JET tokamak diszrupció utáni plazmájára jellemző paraméterek és különböző elfutó elektron
hányadok esetén.

A 3.7. ábra a stabilitási határt mutatja a hőmérséklet-mágneses térerősség síkon különböző
nr /ne elfutó elektron hányadokra, Lr nyalábszélességekre és JET plazmaparaméterekre (ne =
5 · 1019 m−3 , Ek = 40 V/m, deutérium plazma) [99]. Látható, hogy alacsony mágneses tér
vagy magas diszrupció utáni hőmérséklet esetén a hullám már viszonylag kis elfutó elektron
hányadra destabilizálódik. Figyelemreméltó, hogy a JET tokamakra az [126] elfutó elektron
szimulációk alapján releváns Lr = 0, 2 m nyalábszélesség esetén egy hőmérséklettől kevéssé
függő stabilitási határ alakul ki B = 2 T körül, ami jó egyezést mutat a 3.1. fejezetben említett
kísérleti eredményekkel.

3.3.4. A stabilitási határ plazmaparaméter-függése
Ebben a fejezetben a (3.37) növekedési ráta, és ezen keresztül a (3.44) stabilitási határ alapvető plazmaparaméterektől való függését vizsgáljuk homogén plazma (Lr = ∞) közelítésben.
A 3.8, 3.9 és 3.10 ábrákon a növekedési ráta a (3.41) ütközéses csillapítási rátára normált (3.37)
növekedési ráta eltolt változatát ábrázoltam a θk terjedési szög függvényében a leginstabilabb k
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hullámszámra, így a γl = 0 stabilitási határnak a γi /γd − 1 = 0 egyenes felel meg. Az összehasonlítás kedvéért feltüntettem a teljes dielektromos tenzorból a 3.3.2. fejezetben leírtak szerint
diszkrét pontokban kiszámolt numerikus növekedési rátákat is. Látható, hogy a fütyülő hullám
diszperziós reláció számolásakor a 3.2.1. fejezetben feltett |k| ≫ |kk | feltétel valóban teljesül a
leginstabilabb hullámokra, és az analitikus közelítés értelemszerűen csak nagy terjedési szögekre működik. Az egészen magas θk értékeknél látható függőleges vonalak a (3.31) egyenletben
található 1/(1 − y) = ∞ divergenciát jelzik, ami fölött a (3.30) egyenletben a hullám-részecske
kölcsönhatásért felelős rezonanciafeltétel már nem teljesül.
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3.8. ábra. Numerikus és analitikus növekedési ráták deutérium plazmára különböző mágneses térerősségek esetén (ne = 5 · 1019 m−3 , T = 10 eV, nr /ne = 5 · 10−3 , Ek = 40 V/m).

A 3.8 ábrán a növekedési ráta mágneses tértől való függését ábrázoltam. A (3.44) stabilitási
határnak megfelelően kisebb mágneses tér esetén instabilabb a hullám. Ugyanakkor a leginstabilabb hullám terjedési iránya közelít a merőlegeshez az 1 − y > 0 határon belül. Alacsony
mágneses térerősség esetén a numerikus eredmény kezd eltérni az analitikusan számolttól, de
ez az eltérés B = 1, 5 T-nál még nem jelentős.
Amint az a (3.44) analitikus stabilitási határból várható volt, a 3.9 ábrán látható különböző
háttérplazma sűrűségek esetén a leginstabilabb hullám növekedési rátája közel ugyanakkora.
Ami változik, az a leginstabilabb hullám terjedési iránya: nagyobb háttérplazma sűrűségekre
közelít a merőlegeshez az 1 − y > 0 határon belül, ugyanakkor az analitikus közelítés minősége
is romlik. Nagy sűrűségekre a (3.44) kifejezés a numerikus számolásnál kissé instabilabbnak
mutatja a hullámot.
A 3.10. ábra a hullám növekedési rátáját különböző háttérplazma hőmérsékletek esetén mu-
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3.9. ábra. Numerikus és analitikus növekedési ráták deutérium plazmára különböző háttérplazma sűrűségek mellett (B = 2 T, T = 10 eV, nr /ne = 5 · 10−3 , Ek = 40 V/m).
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3.10. ábra. Numerikus és analitikus növekedési ráták deutérium plazmára különböző háttérplazma hőmérsékletek mellett (B = 2 T, ne = 5 · 1019 m−3 , nr /ne = 5 · 10−3 , Ek = 40 V/m).
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tatja. A hőmérséklet a (3.44) stabilitási kritériumba a (3.41) csillapítási együtthatóval jön be,
így ez gyakorlatilag csak a normálási tényezőjét változtatja meg a görbéknek. Az ütközéses
csillapítás sokkal hatékonyabb alacsony hőmérsékleten, ezért a normált növekedési ráta, és az
Lr = ∞ közelítésben a stabilitási határ is, erősen függ a hőmérséklettől. Az analitikus értékekre
érvényes megállapításoktól a numerikusan számolt pontok sem mutatnak eltérést, a háttérplazmára alkalmazott "hideg plazma" közelítés a tapasztalatom szerint csak pár keV-es hőmérséklet
fölött veszíti el érvényességét, ami diszrupció utáni plazmában nem fordul elő.

3.4. Kvázilineáris kölcsönhatás
A fütyülő hullám destabilizálódása nem jelenti még feltétlenül az elfutó elektronok eltűnését.
Eddig csak azt számoltuk ki, hogy az elektronok eloszlásfüggvénye hogyan hat a hullám stabilitására, de az elfutó elektron nyaláb szempontjából a lényeg a hullám lineáris növekedés szakaszán túl jelentkezik, amikor a hullám elkezd visszahatni az őt destabilizáló eloszlásfüggvényre.
Ebben a fejezetben ezt a kölcsönhatást tárgyalom a [104] cikk alapján.
A hullám-részecske kölcsönhatást három feltétel együttes teljesülése esetén lehet a kvázilineáris elmélettel leírni: 1. A hullám amplitúdójának elég kicsinek kell maradni ahhoz, hogy a
lineáris elmélet szempontjából elhanyagolható mértékben perturbálják csak a részecskék nulladrendű eloszlásfüggvényét. 2. A hullámoknak inkoherensnek kell lenniük megfelelően széles
spektrummal, különben a részecskék befogódnak. 3. A növekedési és csillapítási rátáknak kicsinek kell lenni a hullámfrekvencia valós értékéhez képest. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a lineáris elmélet érvényes marad a gyors oszcillációkra, és meg tudja adni a hullám
növekedési rátáját. A hullám lassú időskálájú hatását a részecskék eloszlásfüggvényre a (1.1)
Vlaszov-egyenlet pár hullámperiódusra vett idő-, és minden lehetséges kezdeti részecskepozícióra vett térbeli átlaga adja, így itt a hullám oszcilláló elektromos terének csak az átlagos hatása
jelentkezik [78]. Fenti feltételek meglétét a számítás során ellenőriztem.

3.4.1. A fütyülő hullám instabilitás kvázilineáris egyenletei
A (1.1) Vlaszov-egyenlet idő- és térbeli átlagolása után előálló, lassan változó eloszlásfüggvényt két részre bonthatjuk: egyik részének a változási sebessége, másik részének a nagysága
arányos a hullám spektrális energiájával. Ez utóbbi rész szükséges az impulzus- és energiamegmaradáshoz, de viszonylag kicsi, és nem okoz maradandó változást az eloszlásfüggvényben,
ezért elhanyagoljuk [78].
A részecskék – esetünkben az elfutó elektronok – eloszlásfüggvényének változását a kvázilineáris elméletben egy fázistérbeli diffúzióegyenlet adja [78]:
∞ Z
∂f
πe2 X
|ψn,k |2
= 2 2
p⊥ Π̂f,
d3 k Π̂p⊥ δ(ωk − nΩ − kk pk c/γ)
∂t
me0 c n=−∞
ω2

(3.45)
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2
pk
n
|ψn,k |2 = Ek1 Jn (z) + iEk2 Jn′ (z) +
Ek3 Jn (z) ,
z
p⊥
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(3.46)

és Ek1 , Ek2 és Ek3 az elektromos tér komponenseinek Fourier-transzformáltja. Ez az egyenlet ugyanannak a rezonáns hullám-részecske kölcsönhatásnak a megnyilvánulása, mint amit a
(3.28) elfutó elektron szuszceptibilitás kifejezésben láttunk. Ugyanúgy jelentkezik az anizotrópiát jellemző Π̂ operátor és a rezonancia feltételt jelző Dirac-delta tag. A fütyülő hullám
2
polarizációját (e1 , e2 , e3 ) = (1, ikk /k, kk k⊥ c2 /ωpe
) [124] behelyettesítve a (3.46) kifejezésbe,
az a következő alakot ölti:
kk
pk kk k⊥ c2
n
|ψn,k | = |Ek1 |
Jn (z)
Jn (z) − Jn′ (z) +
2
z
k
p⊥ ωpe
2

2

2

(3.47)

A 3.2.2. fejezetben leírtak szerint, esetünkben az n = −1 anomális Doppler-rezonancia a domináns. Mivel a destabilizálódó hullámra z = k⊥ p⊥ c/ωce ≪ 1, a Bessel-függvényt sorba lehet
fejteni: J−1 (z) = −J1 (z) ≃ −z/2. A |Ek |2 = |Ek1 |2 (1 + kk2 /k 2 ) jelölést használva
|ψ−1,k |2 =

|Ek |2 (k(1 − A) + kk )2
,
4
(k 2 + kk2 )

ahol
A=

2 2
kk pk c k⊥
c
2
ωce ωpe

(3.48)

(3.49)

egy kis dimenziótlan szám. Amennyiben az (1 − A) korrekciót elhanyagolnánk, visszakapnánk
a fütyülő hullámra az elektromágneses közelítést, de ez nem egyszerűsítené lényegesen a számolást, ezért most megtartjuk. A (3.48) kifejezést a (3.45) egyenletbe helyettesítve
Z
πe2
|Ek |2 (k(1 − A) + kk )2 p2⊥
∂f
= 2 2 d3 k Π̂
δ(ω + Ω − kk pk c/γ)Π̂f.
(3.50)
∂t
me0 c
4
(k 2 + kk2 )
ω2
A 3.1.1 fejezetben láttuk, hogy az eloszlásfüggvény mágneses térre merőlegesen sokkal gyorsabban változik, mint azzal párhuzamosan. Ha ez igaz a kk v⊥ ∂f /∂pk ≪ Ω∂f /∂p⊥ értelemben
is, akkor a (3.50) egyenlet egy p⊥ -re vett diffúzióegyenletbe megy át:


∂f (p⊥ , pk , t)
p⊥ D(p⊥ , pk , t) ∂f (p⊥ , pk , t)
1 ∂
,
(3.51)
=
∂t
γp⊥ ∂p⊥
γ
∂p⊥
ahol
2
πe2 ωce
D(p⊥ , pk , t) =
2ǫ0 m2e0 c2

Z

d3 k

a diffúzióállandó, amiben Wk (t) =

Wk (t) (k(1 − A) + kk )2
δ(ω + Ω − kk pk c/γ),
ω2
(k 2 + kk2 )

ǫ0
|Ek (t)|2 a hullám spektrális energiája.
2

(3.52)

3. FEJEZET. ELFUTÓ ELEKTRONOK ÉS FÜTYÜLŐ HULLÁMOK ELMÉLETE
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A Wk (t) spektrális energia időfejlődését a (3.43) lineáris növekedési ráta figyelembevételével a
dWk
= 2γl (t)Wk ,
(3.53)
dt
egyenlet írja le, ahol γl (t) az eloszlásfüggvénytől függ, és így időben lassan változik. A (3.53)
differenciálegyenlet kezdeti feltétele Wk0 = Wk (t = 0) = eTe /2, ami a termikus fluktuációnak
felel meg.

3.4.2. Közelítő diffúziós megoldás
A 3.3.1. fejezethez hasonlóan most is felhasználjuk, hogy γ ≃ pk , és a pk -től függő összes tagot
a (3.51) egyenletből átrakjuk a (3.52) diffúziós állandóba:
Z
2
2
πe2 ωce
1
3 Wk (t) (k(1 − A) + kk )
D̃(pk , t) =
δ(ω + ωce /pk − kk c).
(3.54)
d
k
2ǫ0 m2e0 c2 p2k
ω2
(k 2 + kk2 )
Így f -re egy olyan diffúzióegyenletet kapunk, amiben D̃(pk , t) független p⊥ -től, ami nagyban
egyszerűsíti a megoldást. Az idő változó helyére egy dimenziótlan paramétert bevezetve:
Z t
dt′ D̃(pk , t′ ),
(3.55)
τ (pk , t) =
0

a (3.51) diffúzióegyenlet a következő alakot ölti:
∂f
1 ∂
∂f
=
p⊥
,
∂τ
p⊥ ∂p⊥ ∂p⊥

(3.56)

aminek analitikusan megadható a megoldása a (3.12) kifejezés szerinti kezdeti feltétellel:


(E − 1)t/τc − pk
αp2⊥
nr0 α
exp
−
,
(3.57)
f (p⊥ , pk , t) =
2πcZ φ(pk , t)
cZ
2φ(pk , t)
ahol φ(pk , t) = 2ατ (pk , t) + pk . A (3.54) diffúzióállandó nemnegatív, és a hullámmal rezonáns pk = ωce /(kk c − ω) értékeknél vesz fel nemnulla értéket. Ebből következik, hogy ezen
pk impulzusoknál a (3.55) szerint definiált τ (pk , t) változó, és ennek megfelelően φ(pk , t) is,
időben monoton nő. A (3.57) kifejezés szerint ez az elfutó elektronok eloszlásfüggvényének
izotropizálásához vezet, vagyis a rezonáns elektronok szögszórást szenvednek.
A hullám által még nem módosított (3.37) elfutó elektron eloszlásfüggvény levezetésénél is
felhasznált α ≫ kk c/ωce és kk ≪ k⊥ közelítésekkel a (3.57) eloszlásfüggvényre a következő
lineáris növekedési ráta adódik:


2
π ωpr
k 2 vA2 I1 (ζ)
ωce
γk (k, kk , t) =
− γd − γv ,
(3.58)
exp −ζ −
2
4cZ ωpi
ω0
ζ
(kk c − ω0 )cZ
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2 2
2
ahol a (3.37) kifejezéshez képest a korrekciót a ζ = k⊥
c φ(ωce /(kk c − ω0 ), t)/ωce
α mennyiségtől függő tagok adják. A hullám-részecske kölcsönhatás folyamán az eloszlásfüggvény anizotrópiája, és így a hullám növekedési rátája is, csökken. Egyszerűsíti a problémát, hogy a hullám
lineáris növekedési fázisa, és a kvázilineáris kölcsönhatás időskálája sokkal rövidebb a elfutó
elektronok számának növekedéséért felelős lavina keletkezés időskálájánál.

3.4.3. A kvázilineáris egyenletrendszer numerikus megoldása
Mikor az elfutó elektronok száma elér egy kritikus értéket, a fütyülő hullám destabilizálódik.
A lineáris növekedés szakaszában a hullámnak nincs sok hatása az elfutó elektronok eloszlásfüggvényére, időre van szükség ahhoz, hogy a megfelelő amplitúdót elérje. Közben az elfutó
elektronok száma tovább növekszik, és ezzel együtt a hullám növekedési rátája is nő. A hullám
energiájának egy hasonló, késleltetett változása tapasztalható a stabilizáció szakaszában, ami
egy olyan komplex időbeli viselkedéshez vezet, amit analitikus számolásokkal nem tudtam jól
reprodukálni. Ezen oknál fogva egy numerikus modellt fejlesztettem ki ennek a nemlineáris
folyamatnak a tanulmányozására.
A numerikus modellben a 3.4.2. fejezet diffúziós közelítését implementáltam. Míg a γ ≃ pk
közelítésben a kvázilineáris diffúzió a (3.56) egyenlet szerint kizárólag a p⊥ irányban hat, a
τ (pk , t) idő változó csak a rezonáns pk komponenstől függ, amit a destabilizált hullám (k, kk )
hullámszám vektor komponensei határoznak meg. Adott pk -re ez leegyszerűsíti a (3.54) hullámszám térben vett integrált egy – a rezonanciafeltétel által meghatározott – vonal menti integrállá.
A fütyülő hullám diszperziós relációjának a kk ≪ k⊥ közelítésben érvényes, a (3.26) kifejezéssel ebben a határesetben ekvivalens alakját használva:
ω(k⊥ , kk ) = k⊥ kk vA2 /ωci ,
adott pk -re a integrálás vonala a következő alakban írható:


ωci
ωce
k⊥r (kk ) = 2 c −
,
vA
pk kk

(3.59)

(3.60)

és a k⊥ szerinti integrálást ki lehet számolni a (3.54) diffúzióállandóban. A (3.59) diszperziós relációt a (3.54) kifejezésbe behelyettesítve, és a kk ≪ k⊥ közelítést ismét kihasználva a
diffúzióállandó
Z
2 2
Wk (kk , t)
(k⊥r (kk )(1 − A) + kk )2
π 2 e2 ωce
ωci 1 kkmax
D̃(pk , t) =
,
(3.61)
dk
k
2
ǫ0 m2e0 c2 vA4 pk kkmin
kk2 (kk pk c − ωce )
k⊥r
(kk )
ahol az integrálást arra a tartományra végezzük, ahol a hullám amplitúdója kiemelkedik a termikus fluktuáció háttérből: kkmin < kk < kkmax : Wk (kk , t) > Wk0 .
A (3.57) elfutó elektron eloszlásfüggvény számolásához a τ (pk , t) értékét a D̃(pk , t) diffúzióállandó (3.55) szerinti numerikus integrálásával számolom. D̃(pk , t)-t viszont a hullám
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Wk (kk , t) spektrális energiájából egy hullámszámtérbeli integrálással számolom a rezonanciafeltétel által meghatározott (3.60) vonal mentén, a (3.61) képlet szerint. A Wk (kk , t) spektrális
energia időfejlődését a (3.53) differenciálegyenlet határozza meg, amiben a γl lineáris növekedési rátát a (3.58) összefüggés szerint az eloszlásfüggvény adja. Ezzel a kör bezárult, az egymást
kölcsönösen meghatározó kvázilineáris egyenletrendszer minden eleme a helyén van.
Az általam használt numerikus eljárás a következő számításokon megy keresztül minden
i lépésben: Először a (3.61) kifejezésben használt [kkmin (ti ), kkmax (ti )] integrálási tartományt
határozom meg, mint azoknak a tartományoknak az uniója, ahol az adott lépésben pozitív a
növekedési ráta: γl (kk , ti ) > 0, vagy az előző lépésben nagyobb volt a spektrális energia a
termikus szintnél: Wk (kk , ti−1 ) > Wk0 . A pozitív növekedési ráta tartományának meghatározására egy iteratív eljárást használok. Második lépésként az új [kkmin (ti ), kkmax (ti )] integrálási
tartományra interpolálom az előző lépés spektrális energia értékeit, illetve az újonnan destabilizálódott régiókban a termikus fluktuáció értékét állítom be. A spektrális energiát ezek után egy
időlépéssel tovább számolom a (3.53) egyenlet diszkretizált alakját felhasználva:
Wk (kk , ti ) = Wk (kk , ti−1 )(1 + 2∆ti γl (kk , ti−1 )),

(3.62)

ahol a γl (kk , ti−1 ) növekedési rátát a (3.58) analitikus kifejezésből számolom, és ∆ti az időlépést jelöli. A D̃(pk , ti ) diffúzióállandó numerikus integrálását ezután Romberg-eljárással végzem adaptívan finomodó kk hálón. Az eloszlásfüggvény alakját meghatározó τ (pk , ti ) paramétert időbeli numerikus integrálással számolom. Ezt a (3.57) kifejezésbe behelyettesítve kapom
az eloszlásfüggvényt az i lépésben.
Mivel a számolás során nem integrálok numerikusan az impulzus térben, ezért az
f (pk , p⊥ , t) elfutó elektron eloszlásfüggvény pk és p⊥ hálója tetszőleges felbontású lehet, viszont az időlépésnek elég kicsinek kell lenni ahhoz, hogy a D̃(pk , t) változását megfelelően
felbontsa a (3.55) integráláshoz, ezért maximális növekedési rátához alkalmazkodó, változó
időlépést használok.
A numerikus számolás inicializálásához a leginstabilabb hullámmal rezonáns pk értéket úgy
határozom meg, hogy az összes szóbajöhető pk -re kiszámolom, hogy a vele rezonáns hullám a
leginstabilabb kk értékre mikor destabilizálódik. A hullám-részecske kölcsönhatás kezdetekor
ζ ≪ 1, tehát I1 (ζ)e−ζ /ζ ≃ 1/2. Ha még a γv konvekciós csillapítás tagot is elhanyagolhatjuk,
akkor analitikusan megbecsülhető az a kk intervallum, ahol adott pk -re a leginstabilabb hullámot keresni érdemes. E tartományon belül a destabilizálódás szempontjából legoptimálisabb kk
értéket iterációval határozom meg a konvekciós csillapítás figyelembevételével.

3.4.4. Az elfutó elektron eloszlásfüggvény időfejlődése
A fütyülő hullám és az elfutó elektronok kvázilineáris kölcsönhatásának szimulációja érdekes
dinamikát mutat. Mint az a hasonló folyamatokra jellemző [127], a hullám-részecske kölcsönhatásnak pulzáló dinamikája van. Az eloszlásfüggvény izotropizációja szakaszosan történik, és
a fütyülő hullámok tranziens felerősödésével jár.

3. FEJEZET. ELFUTÓ ELEKTRONOK ÉS FÜTYÜLŐ HULLÁMOK ELMÉLETE
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A szimulációban azokat a JET tokamak diszrupcióira releváns plazmaparamétereket használtam, amelyeket az előző fejezetekben is: B = 2 T, ne = 5 · 1019 m−3 , TeV = 10 eV, Ek =
40 V/m, Lr = 0, 2 m.
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3.11. ábra. Elfutó elektron eloszlásfüggvények és a hozzájuk tartozó fütyülő hullám spektrális energiák
a kvázilineáris kölcsönhatás két időszeletében.

A 3.11. ábra felső két részábrája az f (pk , p⊥ ) elfutó elektron eloszlásfüggvényt mutatja két
különböző időpillanatban. Az ábrák fölött a leginstabilabb hullám destabilizálódása óta eltelt
idő látható. A 3.11. ábra alsó részábrái ugyanezen időpillanatokban a fütyülő hullám termikus
ingadozás szintjére normált Wk (kk , k⊥ )/Wk0 spektrális energiáját mutatják. A vonalak az egyes
pk impulzusokkal rezonáns hullámok összességét jelölik. A piros vonal az instabil hullámokat,
γl > 0, vagyis növekvő spektrális energiát, a kék vonalak stabil hullámokat, γl < 0, vagyis
csökkenő spektrális energiát jelentenek.
A 3.11. ábra első időszeletén a p⊥ -beli diffúzió még éppen csak elkezdődött. A 3.2 ábrán
látható kezdeti eloszlásfüggvényhez képest egy kis begyűrődés jelentkezett az f (pk , p⊥ = 0)
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háton a leginstabilabb pk rezonanciánál, míg egy kritikus értéknél nagyobb p⊥ értékekre az
f (pk , p⊥ ) emelkedett. Bár a diffúzió sebessége még el sem érte a maximumát, mivel a maximális
energiájú hullámok még instabilak, az elfutó elektron eloszlásfüggvény izotropizálódásának
stabilizáló hatása már tetten érhető: a (kk , k⊥ ) : Wk (kk , k⊥ ) > Wk0 tartomány szélén már
stabilak a hullámok.
A 3.11. ábra második időszelete az elfutó elektron eloszlásfüggvény p⊥ -beli kiszélesedése miatti stabilizációt mutatja. A leginstabilabb hullámokkal rezonáns pk értékekre a diffúziós
folyamat gyakorlatilag befejeződött, a rezonáns hullámok stabilak az egész hullámszám tartományon. Ez a stabilizáció egy kis ∂f /∂p⊥ meredekségű plató kialakulásához vezet. Ez a plató
egyre szélesebb lesz, ahogy a szélén található pk impulzusokkal rezonáns hullámok is destabilizálódnak.
A hullám-részecske kölcsönhatásnak a 3.11 ábrán bemutatott képe csak az első fázisa a folyamatnak. Mivel a kvázilineáris diffúzió akkor is hat az eloszlásfüggvényre, mikor a hullámnak
már csökken az energiája, a fütyülő hullám kissé a marginális stabilitáson túl is stabilizálva lesz.
A kvázilineáris kölcsönhatás időtartama alatt azonban a (3.4) kifejezés szerint az elfutó elektronok száma lassan, de folyamatosan növekszik, ami a hullám ismételt destabilizálódásához
vezet. A kvázilineáris kölcsönhatásnak ezt a második fázisát a 3.12. ábra mutatja.
A 3.12. ábra első időszelete azt a pillanatot mutatja, amikor az eredetileg leginstabilabb pk
értékekhez tartozó fütyülő hullámok éppen a teljes eltűnés előtt újra destabilizálódnak. A hullámok maximális energiája a második fázisban körülbelül az első fázis nagyságrendjébe emelkedik, és a hullám-részecske kölcsönhatás az izotropizációt tovább fokozza. A 3.12. ábra második
időszeletében a leginstabilabb pk értékekre a második fázis is lezárult, és kialakult egy második
plató az eloszlásfüggvényben az első plató közepén, ami még laposabb p⊥ -ben. A továbbiakban
mindkét plató egyre szélesedik pk -ben, és minden bizonnyal újabb fázisok következnek, de az
alkalmazott közelítések miatt csak addig tudom futtatni a számolást, amíg a p⊥ ≪ pk feltevés
áll.
Fenti számításokban a kvázilineáris diffúzióegyenletnek a (3.56) analitikusan megoldható
közelítő alakját használtam, amihez a kk v⊥ ∂f /∂pk ≪ Ω∂f /∂p⊥ közelítéssel jutottam. Ezt a
közelítést numerikus számolásokkal helyesnek találtam: az összes vizsgált esetben több nagyságrendnyi különbség volt a két tag között. Az eloszlásfüggvényre adott (3.57) analitikus kifejezést a (3.56) differenciálegyenlet numerikus megoldásával is ellenőriztem. Mivel a p⊥ ≪ pk
feltétel teljesülésére figyeltem, és a vizsgált rezonanciák valóban ultrarelativisztikus elektronokra vonatkoztak, a γ ≈ pk feltevés is teljesült. A numerikus modellezés a kk ≪ k⊥ feltevést
is megerősítette.

3.4.5. Kvázilineáris folyamat a plazmaparaméterek függvényében
Az instabilitás vizsgálatát célzó, előző fejezetekben leírt, numerikus modell függ a főbb plazmaparaméterektől, mint a B mágneses térerősség, a ne háttérplazma-sűrűség és a T = Te = Ti
háttérplazma-hőmérséklet.
A 3.1. táblázat megadja a fütyülő hullámok első destabilizálásához szükséges nr1 /ne elfutó
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3.12. ábra. Elfutó elektron eloszlásfüggvények és a hozzájuk tartozó fütyülő hullám spektrális energiák
a kvázilineáris kölcsönhatás két időszeletében a kölcsönhatás második fázisában.

hányadot, az instabilitás első két fázisa közötti (nr2 − nr1 )/ne elfutó hányad változást, valamint
két fázis között eltelt t2 − t1 időt. Az adatokat hét különböző paraméterhalmazra adom meg.
A standard paraméterek a JET tokamak diszrupcióira érvényes, korábbi ábrákon is használt
paraméterek: B = 2 T, ne = 5 · 1019 m−3 , TeV = 10 eV, Ek = 40 V/m, Lr = 0, 2 m. Ez a
referencia szcenárió, a többi paraméterhalmaz esetén mindig csak azt a paramétert tüntetem fel
a táblázat első sorában, ami ettől különbözik.
A 3.13., 3.14. és 3.15. ábrák az elfutó elektron eloszlásfüggvényeket és a hullámenergiákat mutatják éppen a fütyülő hullám második destabilizálódása előtti időpillanatban. A középső
ábrák mindig a 3.4.4. fejezetben bemutatott referencia esetet mutatják, így felmérhető az egyes
plazmaparamétereknek a kvázilineáris kölcsönhatás lefolyására gyakorolt hatása. A referencia
esettől eltérő paramétereket az első destabilizálódástól eltelt idővel együtt az ábrák fölött tüntettem fel.
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3.1. táblázat. A fütyülő hullám első és második destabilizálódásához vezető kritikus elfutó hányadok
különböző plazmaparaméterek esetén.

Paraméterek
standard
B = 1, 5 T
B=3T
ne = 2 · 1019 m−3
ne = 1020 m−3
T = 5 eV
T = 15 eV

nr1 /ne
2, 9 · 10−3
2, 0 · 10−3
5, 3 · 10−3
5, 4 · 10−3
2, 5 · 10−3
6, 5 · 10−3
1, 8 · 10−3

(nr2 − nr1 )/ne
8, 5 · 10−5
6, 3 · 10−5
1, 5 · 10−4
2, 0 · 10−4
5, 8 · 10−5
1, 3 · 10−4
6, 7 · 10−5

t2 − t1 (s)
3, 1 · 10−5
3, 3 · 10−5
3, 0 · 10−5
4, 1 · 10−5
2, 4 · 10−5
2, 0 · 10−5
4, 0 · 10−5

A kvázilineáris kölcsönhatás karakterisztikus mennyiségeinek a B mágneses térrel való skálázása a 3.13. ábra és a 3.1. táblázat segítségével elemezhető. A 3.13 ábráról első ránézésre
látszik, hogy a folyamat jellege nem változott a mágneses tér változtatásával. A leginstabilabb hullámhoz tartozó pk érték csak kis mértékben emelkedik a növekvő mágneses térerősség
hatására, és az érintett pk tartomány szélessége sem változik számottevően. A fütyülő hullám
maximális spektrális energiája szintén csak kicsit magasabb nagyobb B esetén, de az instabilitás határozottan magasabb kk és alacsonyabb k⊥ értékeknél jelentkezik. A k⊥ szerepel a ζ
paraméterben, ami a kiszélesedő eloszlásfüggvény hatására bekövetkező stabilizálódás kulcs
paramétere a (3.58) lineáris növekedési rátában, és ennek megfelelően kisebb mágneses tér esetén az első stabilizáció az elfutó elektron eloszlásfüggvényben bekövetkezett kisebb deformáció
után megtörténik. Ez a kép azt sugallja, hogy a fütyülő hullám okozta izotropizáció hatékonyabb
nagyobb B esetén, azonban a 3.1. táblázatból kiderül, hogy mind a fütyülő hullám első destabilizálódásához szükséges nr1 /ne elfutó elektron hányad, mind a második destabilizálódáshoz
szükséges (nr2 − nr1 )/ne elfutó elektron hányad változás jelentősen kisebb gyenge mágneses
térre. A fázis kezdete között eltelt t2 − t1 idő csak azért hasonló a különböző mágneses térerősségekre, mert nagyobb elfutó elektron hányad esetén az elfutó elektronok számának növekedése
is gyorsabb a (3.4) képlet szerint.
Az ne háttérplazma-sűrűség hatását a kvázilineáris folyamatra a 3.14. ábra mutatja. A
hullám-részecske kölcsönhatásra gyakorolt hatás ezúttal kifejezetten szembetűnő. A leginstabilabb hullámmal rezonáns pk érték jelentősen kisebb nagyobb sűrűség esetén, és az érintett
pk tartomány is kisebb. Az instabil hullámok hullámszám vektorának mind a két komponense
(kk és k⊥ ) növekszik a sűrűséggel, ami az izotropizáció okozta stabilizációt hatékonyabbá teszi,
és ez által a maximális spektrális energiát és az okozott diffúziós hatást alacsonyabb szinten
korlátozza. A fenti tendenciák ellenére a folyamat hatékonyabb nagyobb sűrűségeken, amint
az a 3.1. táblázat alacsonyabb nr1 /ne értékeiből is látszik. Alacsony ne -re annyival magasabb
a (nr2 − nr1 )/ne érték, hogy az elfutó elektronok számának (3.4) képlet szerinti gyorsabb növekedése nem tudja kompenzálni, és t2 − t1 is nagyobb lesz. Ezeket a változásokat a (3.42)
konvektív csillapítás tag okozza, a növekedési rátának homogén plazma közelítésben nincs je-
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3.13. ábra. Elfutó elektron eloszlásfüggvények és fütyülő hullám spektrális energiák a kvázilineáris kölcsönhatás első szakaszának végén különböző mágneses térerősségek esetén.

lentős sűrűségfüggése, mint azt a 3.9 ábrán is láttuk. Alacsony sűrűségen a (3.42) konvektív tag
összemérhető a (3.41) ütközéses csillapítással, és számottevően eltolja a leginstabilabb hullám
pk rezonanciáit és megváltoztatja az nr1 /ne küszöböt. A (3.44) stabilitási határ levezetésénél
nem számoltunk a leginstabilabb rezonancia eltolódásával. A 3.1. táblázatban szereplő értékek és a 3.7 ábrán feltüntetett stabilitási határok összehasonlításából az látszik, hogy a (3.44)
analitikus stabilitási határnál valamivel kevesebb elfutó elektron is elég a fütyülő hullám destabilizálásához.
A T háttérplazma-hőmérséklet a (3.41) ütközéses csillapítási tagon keresztül kerül az egyenletrendszerbe, ami sokkal nagyobb alacsony hőmérsékleten. A kvázilineáris folyamat hőmérsékletfüggését a 3.15. ábra mutatja. Amint azt a 3.10 ábrán láttuk, homogén plazma közelítésben a hőmérséklet csak a stabilitási határt változtatja meg, a destabilizált hullám tulajdonságaira
nincs hatással. A 3.15 ábrán látható effektusokat a konvektív és az ütközéses csillapítás relatív
nagyságának hőmérsékletfüggése adja. Az érintett pk tartomány kissé alacsonyabb értékeknél
van, és keskenyebb is alacsonyabb hőmérsékleten. Míg a hullám kk hullámszám komponense
kis mértékben növekszik a csökkenő pk értékekkel a rezonanciafeltétel miatt, addig a k⊥ hullámszám komponens körülbelül állandó marad. Mivel a stabilizáció hatékonysága az izotropizáció
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3.14. ábra. Elfutó elektron eloszlásfüggvények és fütyülő hullám spektrális energiák a kvázilineáris kölcsönhatás első szakaszának végén különböző háttérplazma-sűrűségek esetén.
2
foka mellet k⊥
-vel arányos, a maximális hullám energia és a diffúzió első fázisa okozta deformáció nagysága hasonló a három esetben. A 3.1. táblázat azt mutatja, hogy a várakozásunknak
megfelelően a fütyülő hullám destabilizálásához nagyobb nr1 /ne elfutó elektron hányad szükséges alacsonyabb hőmérsékleten. Bár alacsonyabb hőmérsékleten a második fázis indulásához
szükséges (nr2 − nr1 )/ne növekedés szintén nagyobb, ez esetben az elfutó elektronok számának (3.4) szerinti exponenciális növekedése ezt kikompenzálja, és a második fázis elindulásához
kevesebb t2 − t1 idő szükséges.

3.5. Diszkusszió
Az, hogy az elfutó elektronok erősen anizotrop sebességeloszlása kinetikus instabilitásokhoz
vezethet, nem új ötlet. A témában publikált korábbi munkák már megvizsgálták egy pár fajta instabilitás lehetőségét az elfutó elektronok eloszlásfüggvényére egyszerű modelleket használva.
A [128, 129, 130] cikkekben az elfutó elektronok és az alsó hibrid hullám rezonáns kölcsönhatását vizsgálták, míg a [131] cikkben a szerzők a felső hibrid hullámról állapították meg, hogy
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3.15. ábra. Elfutó elektron eloszlásfüggvények és fütyülő hullám spektrális energiák a kvázilineáris kölcsönhatás első szakaszának végén különböző háttérplazma-hőmérsékletek esetén.

stabil a hideg, diszrupció utáni plazmában. A fütyülő hullámokkal való kölcsönhatást is már jó
pár cikk vizsgálta [132, 133, 134], ám ezek más eloszlásfüggvényeket és csillapítási mechanizmusokat vettek figyelembe, így nagy tokamakok diszrupciói szempontjából nem relevánsak.
Az elfutó elektronok és nagyfrekvenciájú instabilitások kölcsönhatásának számolására más
szerzők is a kvázilineáris elméletet választották. A [123, 130, 124] cikkek szerzői különböző,
egyszerű modelleket használtak a kiinduló eloszlásfüggvényre, amelyek nem írják le megfelelően a nagy tokamakok diszrupcióiban elsősorban a lavina mechanizmussal keletkező elfutó
elektron nyalábot.
A 3.1. fejezetben az elfutó elektron eloszlásfüggvényt domináns lavina keletkezés és a nagy
tokamakok diszrupcióiban releváns egyéb paraméterek figyelembe vételével a relativisztikus
kinetikus elméletből kiindulva lett levezetve [103], és a 3.3. fejezetben a stabilitásvizsgálat során a hideg, diszrupció utáni plazmában domináns csillapításokat vettem figyelembe [103, 105].
Így a dolgozatban tárgyalt az első olyan elméleti számítás, ami a nagy tokamakok diszrupciói
szempontjából releváns, és egy hullám lehetséges destabilizálódását mutatta ki.
A 3.4. fejezetben bemutatott kvázilineáris számolás legfontosabb konklúziója, hogy a fütyülő hullám destabilizálódása után a kvázilineáris kölcsönhatáson keresztül a rezonáns elektronok
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nagyon gyors ( 10−5 s) időskálán szóródnak. A megnövekedett mágneses térre merőleges impulzus nagyobb szinkrotron sugárzást okoz [116], ami lelassítja az elfutó elektronokat [135], és
az elfutó elektron nyaláb rezonáns részének gyors összeomlásához vezet.
A 3. fejezetben eddig mindig a JET tokamakra releváns paramétereket használtam a számításokban. Ezen paraméterek többsége, különösen a diszrupció utáni hőmérséklet, nehezen mérhetők a diszrupció során jelentkező rendkívüli mechanikai- és hőterhelés miatt. Bár a homogén
plazma közelítésben (Lr = ∞) is lehet találni olyan paramétereket [103], amik beleférnek a
mérés bizonytalanságába, és B = 2 T körül megadják a kísérletileg tapasztalt korlátot [101],
de a konvektív csillapítás figyelembevételével a 3.7. ábra szerint olyan stabilitási határt kapunk,
ami majdnemhogy független a diszrupció utáni hőmérséklettől. Ez erősen utal arra, hogy a JET
tokamak esetében az elfutó elektronok diszrupciónkénti számának változásában szerepe lehet a
fütyülő hullám instabilitásnak, bár meg kell említeni, hogy a CRASH kritérium – ami a jelentős számú elfutó elektron keletkezésére egy analitikus kritérium – is hasonló, illetve még kissé
alacsonyabb, határértéket jósol [105].

3.5.1. Lehetséges következmények az ITER tokamakra nézve
A fúziós plazmafizikai kutatások legaktuálisabb témája az ITER tokamak építése, és annak
fizikai háttere [6, 7]. A [113] elfutó elektron szimulációk azt mutatják, hogy az ITER tokamak
diszrupcióiban az elfutó elektronok komoly problémát jelenthetnek: a 15 MA diszrupció előtti
plazmaáramból akár 9 MA is átalakulhat elfutó elektron árammá. Ennek elsődleges oka a 3.1.
fejezetben említett forró farok keletkezés és a lavina folyamat megnövekedett szerepe. Ennek
megfelelően az előző bekezdésben említett CRASH kritérium is minden esetben számottevő
elfutó elektron populáció keletkezését jósolja [105].
A 3.16. ábra a stabilitási határt mutatja a hőmérséklet - mágneses térerősség síkon különböző
nr /ne elfutó elektron hányadokra és Lr nyalábszélességekre. Az ITER tokamak diszrupcióiban
nagyobb sűrűséget várunk, mint a JET diszrupciókban, így a 3.16. ábrához ne = 1020 m−3
sűrűséget használtam, és magasabb diszrupció utáni hőmérsékleteket is feltüntettem. A többi
paraméterként a JET tokamak paramétereit használtam: (Ek = 40 V/m, deutérium plazma).
A [126] szimulációk szerint a ITER tokamakon az elfutó elektron nyaláb szélessége az Lr =
0, 4 m értékhez áll közelebb. Ez alapján úgy tűnik, hogy a fütyülő hullám instabilitás az ITER
tokamak esetében is okozhat a mai nagy tokamakokon megfigyelt B ≈ 2 T mágneses tér határt
az elfutó elektronok keletkezésére, ám ehhez a mai tokamakokban tapasztaltnál valószínűleg
valamivel magasabb diszrupció utáni hőmérséklet kellene. Az ITER névleges üzemi mágneses
térerősségén (B = 5, 3 T) nem várom a fütyülő hullámok megjelenését.

3.5.2. Az elmélet lehetséges igazolása
A 3. fejezetben bemutatott eredmények analitikus számolás eredményei, ami folyamán elég sok
közelítést alkalmaztam. Bár ezeknek a közelítéseknek a jogosságát egy korlátozott paramétertartományon belül igazoltam, a fütyülő hullám instabilitás gyakorlati jelentőségének feltérké-
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pezéséhez minél kevesebb közelítést használó numerikus szimulációra lenne szükség. Legjobb
lenne a növekedési ráta általános (3.15) homogén plazma hullámegyenletből, vagy a speciálisabb (3.22) diszperziós relációból történő numerikus számolását az elfutó elektron eloszlásfüggvény és az elektromos tér változását önkonzisztens módon szimuláló (pl. A RENA [136, 115])
kódba integrálni. Reményeim szerint ez a közeljövőben meg is történik.
A fütyülő hullám instabilitás igazi bizonyítéka természetesen a kísérleti megfigyelés lenne.
A hullám frekvenciája a mikrohullámú tartományba esik, talán az elektron ciklotron emissziós
spektroszkópiával (ECE) lehetne megpróbálni detektálni. A legfőbb nehézséget valószínűleg
az adja, hogy a hullám frekvenciája jóval alacsonyabb a szokásos elektron ciklotron sugárzás
frekvenciájánál, így egyáltalán nem biztos, hogy a mérőrendszert a fütyülő hullám várt frekvenciatartományára lehet hangolni. Diszrupció alatt üzemeltetni egy ilyen érzékeny diagnosztikát
szintén kihívást jelent, de az ECE esetében ez már megoldott: léteznek diszrupció alatt is mérő
rendszerek [137]. Az elfutó elektronok eloszlásfüggvényére a relativisztikus elfutó elektronok
által kibocsátott alacsony frekvenciák felé eltolódott ciklotron sugárzást mérő ECE diagnosztikák, a toroidális körpályán való gyorsulás hatására kibocsátott szinkrotron sugárzást mérő
infrakamerák, és az elfutó elektronok becsapódásakor keletkező gamma és neutron sugárzást
mérő detektorok szolgáltathatnak információt [137].

4. fejezet
Összefoglalás
Dolgozatom a mágnesesen összetartott fúziós plazmákban fellépő tranziens hullámjelenségekkel foglalkozik. A fúziós paraméterű, forró és híg plazmában gyakran fellépnek ilyen hullámok,
és sokszor komoly hatásuk van a transzportfolyamatokra és gyorsrészecske-populációkra. Jelentőségüknek megfelelően a plazma tranziens hullámjelenségeit és az egyéb kapcsolódó tranzienseket nagy erőkkel tanulmányozzák mind kísérleti, mind elméleti oldalról.
A dolgozat, jellegét tekintve, háromféle munkát mutat be: tranziens hullámok kísérleti kimutatását és elemzését elősegítő jelfeldolgozási módszerek fejlesztését; ezen módszerek alkalmazásával fúziós kísérleti berendezésekben fellépő komplex tranziens események elemzését; és
egy speciális tranziens hullám megjelenését jósoló részletes elméleti számítást.
Az általam kifejlesztett, illetve továbbfejlesztett, jelfeldolgozási módszerek lineáris folytonos idő-frekvencia transzformációkon alapulnak. Ezek a transzformációk kiválóan alkalmasak
tranziens jelek feldolgozására, mert időeltolás-invariánsak, és frekvencia irányban is van valamiféle invarianciájuk: a rövididejű Fourier-transzformáció (STFT) frekvenciaeltolás-invariáns,
míg a folytonos wavelet transzformáció (CWT) skálainvariáns. Az általam fejlesztett jelfeldolgozási módszerek mindvégig megőrzik ezen invarianciákat. A rövidéletű, tranziens – térben
mégis koherens – hullámok detektálására kifejlesztettem, illetve korábbi ad hoc próbálkozásokból továbbfejlesztettem, az idő-frekvencia koherencia módszert; és a detektált hullámok térbeli
szerkezetének meghatározására a jelek mért relatív fázisán alapuló új módszert adtam. Ezen
technikákat a megkívánt invariancia tulajdonságoknak megfelelően lehet STFT vagy CWT alapon számolni. STFT alapon kifejlesztettem a sávteljesítmény-korrelációs módszert, amivel különböző karakterisztikus frekvenciákon fellépő, tranziens oszcillációk teljesítménymodulációi között lehet statisztikai összefüggéseket keresni. Fenti eljárásokat szimulációk segítségével
teszteltem.
Elsősorban az általam kifejlesztett módszerekkel felvértezve részt vettem különböző fúziós
kísérleti berendezéseken fellépő komplex tranziens események vizsgálatában. A Wendelstein-7
AS (W7-AS) sztellarátor szélplazmájában fellépő, ún. ELM-szerű, transzporteseményeket és
a kapcsolódó tranziens magnetohidrodinamikai módusokat vizsgáltam, gyakorlatilag az összes
rendelkezésre álló, fluktuációs időskálájú mérést szolgáltató plazmadiagnosztikát felhasznál97
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va. A feldolgozott mérések részletes elemzése sokszor vezetett látszólagos ellentmondásokra,
amelyeket a berendezés leszerelése után hét évvel már nem mindig sikerült nagy biztonsággal
feloldani, de így is sikerült az eseményláncolat három alternatív modelljét felállítani. A modellek közötti választáshoz további kísérletekre van szükség, melyeket valószínűleg a W7-AS
utódja, a Wendelstein 7-X sztellarátor fog szolgáltatni. A W7-X egyik sokat ígérő üzemmódja
lehet a W7-AS utolsó kampányaiban megtalált ún. nagysűrűségű H-mód. Az ehhez az üzemmódhoz köthető ún. kvázikoherens módust az idő-frekvencia koherencia módszer segítségével
tanulmányoztam, kimutatva annak globálisan koherens jellegét. Különböző tranziens módusok
térbeli koherenciájának kimutatását és toroidális módusszámának meghatározását végeztem az
ASDEX-Upgrade tokamakon is. Vizsgálataim itt a plazmába nagy sebességgel belőtt pelletek
által keltett perturbációk, és az azok által okozott ún. ELM transzportesemény tanulmányozásához kötődtek.
A hullám-részecske kölcsönhatás kvázilineáris modelljét alapul véve, numerikus szimulációkkal támogatott analitikus elméleti számolással megjósoltam a nagy tokamakokban a plazma
összeomlása után sok gondot okozó, nagyenergiájú – ún. elfutó – elektronnyaláb és a fütyülő (whistler) plazmahullám kölcsönhatását. A hullám destabilizálódására egyszerű kritériumot
adtam. A destabilizálódást követően kellően nagy energiára felerősödött hullám visszahatását
az őt destabilizáló elfutó elektron populációra numerikusan modelleztem. A folyamat érdekes, szakaszos dinamikája tranziens hullámok megjelenését jósolja, melyek az elfutó elektron
nyalábra szétszóró hatást fejtenek ki. Az eddigi, közelítő eredmények alapján ez a kölcsönhatás
magyarázhatja az elfutó elektronok keletkezésével kapcsolatban kísérletileg megfigyelt paraméterfüggéseket. A kérdés eldöntésére részletes numerikus szimulációk előkészületei történtek.
Utóbbi téma és az ASDEX-Upgrade tokamakon végzett elemzés fontos lehet az ITER tokamak üzemeltetése szempontjából, míg a W7-AS-en végzett elemzések eredményei közvetlenül
hasznosíthatók lesznek a hozzá hasonló szerkezetű, majdani Wendelstein 7-X sztellarátoron.
Az ITER és a Wendelstein 7-X is a maguk nemében egyedülálló berendezések lesznek, és remélhetőleg jelentősen hozzájárulnak a magfúziós folyamatok szabályozott energiatermelésben
történő alkalmazásához.

5. fejezet
Tézispontok
1. Tézis: Kifejlesztettem a sávteljesítmény-korrelációs jelfeldolgozás technikát, ami során egy
alkalmasan választott folytonos lineáris idő-frekvencia transzformáció segítségével a jelet
különböző frekvenciasávú összetevőkre bontom, és az így kapott időben változó sávteljesítmények között keresztkorrelációs függvény segítségével keresek statisztikai összefüggéseket. A módszer alkalmazhatóságát és paraméterezésének kérdéseit részletesen tárgyaltam. [29, 39]
2. Tézis: Alkalmaztam és elemeztem a hagyományos – frekvencia-eltolás invariáns simítással számolt – wavelet koherencia és rövid-idejű Fourier-transzformáción alapuló időfrekvencia koherencia módszert, és bevezettem a wavelet koherencia módszert skálainvariáns simító kernel alkalmazásával. Ezzel a wavelet koherencia alkalmazhatósága kibővült, mert így a koherencia-becslés hibája egyenletes lett az idő-frekvencia síkon, míg
idő-frekvencia felbontása jellegében a wavelet transzformáció idő-frekvencia felbontásával egyezik. A módszert a Wendelstein 7-AS sztellarátor és az ASDEX-Upgrade tokamak mágneses jeleire alkalmazva globálisan koherens tranziens hullámokat detektáltam.
[42, 53, 50, 92, 44, 88]
3. Tézis: Algoritmust adtam arra, hogy térben kiterjedt többpont mérésekből hogyan lehet
tranziens hullámok módusszámát meghatározni ideális idő-frekvencia felbontással. A
módszer folytonos lineáris idő-frekvencia transzformáció alapú keresztspektrum-jellegű
mennyiségeken – keresztspektrogram vagy keresztskálagram – alapul, és egy időeltolással szemben invariáns idő-frekvencia módusszám térképet szolgáltat. A módszer segítségével a Wendelstein 7-AS sztellarátoron tranziens hullámok poloidális, az ASDEXUpgrade tokamakon toroidális módusszámait határoztam meg. [53, 50, 92, 44]
4. Tézis: Az ELM-szerű események és a tranziens MHD módusok kapcsolatát a Wendelstein
7-AS sztellarátoron sávteljesítmény-korrelációs technikával és más zajdiagnosztikai eszközökkel vizsgáltam a különböző plazmadiagnosztikák jeleinek összehasonlító elemzésével. Ezen elemzések során a poloidális mágneses tér fluktuációmérések (Mirnov-szonda),
99
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a lokális elektronsűrűség-fluktuáció- és radiális elektronsűrűség-profilmérések (LiBES),
az elektronhőmérséklet-profilmérések (ECE), az elektronsűrűség-turbulencia intenzitásmérésnek (LOTUS)jeleit és e jelekből számolt sávteljesítményeket hasonlítottam össze.
Megállapítottam, hogy rosszabb plazmaösszetartás esetén összetett és térben kiterjedt
tranziens transzport események vannak jelen, amelyek hatással vannak a plazma globális
összetartására. Különböző típusú lövések elemzése során arra következtetésre jutottam,
hogy az ELM-szerű módusok a radiális transzport kisebb részéért felelősek. A tranziens
hullámok módusszáma sok esetben a plazmaszéli mágneses tér struktúrájával rezonáns,
de egyéb módusok is megjelennek. [29, 63, 64, 30, 65]
5. Tézis: A mágneses plazma kinetikus elméletét alapul véve becslést adtam arra, hogy az ún.
magnetoszonikus-fütyülő hullámok milyen plazmaparaméterek mellett destabilizálódnak
a tokamak diszrupciókban keletkező elfutó elektronok jelenlétében a ciklotron rezonancián alapuló részecske-hullám kölcsönhatáson keresztül. A kapott eredmények szerint
nagy tokamakok diszrupcióiban destabilizálódhat ez a hullám, és alacsonyabb mágneses
tér esetén könnyebben destabilizálódik. [103, 105, 106, 107]
6. Tézis: A hullám-részecske kölcsönhatás kvázilineáris elméletét alapul véve modelleztem a
fütyülő hullámok hatását az elfutó elektronok eloszlásfüggvényére. A kapott eredmények
alapján elmondható, hogy a fütyülő hullám hatása az elfutó elektronokra egy nagyon
gyors szögszórás. Ez a folyamat több, egymást követő fázisban zajlik le, aminek dinamikája erősen függ a plazmaparaméterektől, de a végeredménye mindenképpen az elfutó
elektronok nyalábjának szétszórása. Fentiek magyarázhatják azt a kísérleti megfigyelést,
hogy nagy tokamakokban egy kritikus mágneses tér alatt nem látnak elfutó elektronokat.
[104, 50]
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