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1. Bevezetés
A világ energiafelhasználása a fejlődő országok népességének növekedése, a fejődő
és a fejlett országok növekvő energiaigénye, valamint egyéb hatások miatt egyre gyorsabban
növekszik. Mivel a megújuló energiaforrások –jelen pillanatban– nem képesek meghatározó
mértékben hozzájárulni az energiatermeléshez (habár vannak ígéretes kutatások, fejlesztések),
energiaigényünket jelenleg legnagyobb részt fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből nyerjük. Ez
azonban több kutatás szerint is hozzájárul a Föld átlaghőmérsékletének emelkedéséhez a
kibocsátott széndioxid által okozott üvegházhatás miatt. Még ha ezen kutatások eredménye
nem is teljesen egyértelmű, azt leszögezhetjük, hogy a Föld légkörének CO2 koncentrációja
több százezer éve nem volt ilyen magas mint ma [1], ami egyértelműen az emberi
tevékenységnek köszönhető. A következmények súlyosságát nem mérlegelve is állíthatjuk,
előnyös lenne energiaigényünket más, tisztább forrásból beszerezni. Az atomenergia részben
kiutat mutathat [2], azonban a hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok elhelyezése, az
uránérc véges mennyisége a Földkéregben számos, napjainkig nem megoldott problémát
felvet.
A magfúziós energia, mint tiszta (hosszú felezési idejű radioaktív hulladéktól
mentes), kimeríthetetlen energiaforrás az 1950-es évektől kezdve intenzíven művelt kutatási
terület [3]. A fúziós reakciók hatáskeresztmetszete alapján könnyen kiszámolható, hogy az
atommagok egyesüléséhez (a legnagyobb hatáskeresztmetszettel rendelkező reakció, a
deutérium és trícium egyesülése esetén) kb. 10-15 keV részecske energia szükséges. Ezt
gyorsítókkal könnyen el lehetett érni és a magfizikai folyamatokat tanulmányozni lehetett,
azonban ilyen módon csak elenyésző mennyiségű energiát lehet termelni. Energetikai célokra
akkor használható a magfúziós folyamat, ha a részecskék termikus mozgási energiája a fenti
10-15 keV tartományban van, ami igen magas, kb. 100 millió K hőmérsékletnek felel meg.
Ilyen körülményeket először a hidrogénbombában, tehát kontrollálatlanul sikerült
elérni. Hasonló robbanásszerű formában próbálkoznak a fúziós energiatermelés
megvalósításával az inerciális fúziós kísérletekben, ahol kicsi DT kapszulákban próbálnak
robbanásszerű reakciót előidézni.

1.1 Fúziós energiatermelés mágneses összetartással
A fúziós reakciókhoz szükséges hőmérsékleten az anyag plazma állapotban van jelen,
azaz mágneses terekkel kölcsönhat. Ezt kihasználhatjuk az anyag összetartására, és
megpróbálkozhatunk szabályozott módon fúziós energiát termelni. Napjaink legígéretesebb
mágneses terű fúziós plazmaösszetartó berendezése a tokamak (1. ábra), amely tórusz alakú
plazmát tart össze.
A tokamak működése azon alapul, hogy mágneses térben a töltött részecskék Larmor
pályán mozognak az erővonalak mentén. A tóruszban a mágneses tér mindenképpen csökken
a nagysugár mentén, e mellett az erővonalak görbültek is. Mindkét hatás a részecskék
mágneses térre merőleges, töltésfüggő irányú lassú le-fel drift mozgásához vezet. Ennek
hatására a tórusz alsó és felső része között töltésmegosztás lép fel, mint azt a 2. ábra mutatja.
Ez függőleges elektromos teret kelt. A toroidális mágneses és elektromos tér együttes hatására
a részecskék töltésfüggetlen ExB drift mozgást végeznek, amely a teljes plazmát a nagysugár
mentén kifelé mozgatja. Emiatt a plazma ebben a mágneses konfigurációban nem tartható fent
hosszú ideig. Ha azonban a plazmagyűrűben áramot hajtunk (mint egy transzformátor
szekunder tekercsében), akkor a toroidális mágneses tér helikálisan megcsavarodik, és a
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csavart mágneses tér mentén folyó áram a töltésmegosztást gyorsan kiegyenlíti. Ezt a
konfigurációt nevezzük tokamaknak, ld. (1. ábra). A tokamakban a mágneses erővonalak
tórusz alakú felületekre csavarodnak fel, ezeket mágneses felületeknek nevezzük.

1. ábra: Tokamak konfiguráció.

2. ábra: Elektromosan töltött részecskék drift mozgása toroidális mágneses térben

A tokamak mellett a másik fontos mágneses fúziós berendezés a sztellarátor. Ez a
tokamakhoz hasonló topológiával bír, tóruszban csavart mágneses teret alkalmaz. A
különbség annyi, hogy a sztellarátor ezt csak külső mágneses tekercsekkel állítja elő, szemben
a tokamakkal, amely a plazmában folyó áramot használja.
A tokamak konfiguráció bizonyos paramétertartományban makroszkopikus
perturbációkkal szemben stabil és a részecskék első közelítésben a mágneses felületeken
mozognak. Coulomb ütközések hatására lassú diffúzió alakul ki a mágneses felületeken
keresztül. Ezt nevezzük klasszikus transzportnak, illetve a toroidális görbület miatti
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korrekciókat figyelembe véve neoklasszikus transzportnak, amely elég lassú ahhoz, hogy
néhány méter nagysugarú tokamak berendezéssel már akár fúziós reaktort is lehetne építeni.
A kísérletekből ennek ellenére az derült ki, hogy a részecske- ill. hődiffúzió a
mágneses (fluxus) felületeken keresztül jóval meghaladja a toroidális geometriában a
Coulomb ütközésekből számolt neoklasszikus részecske- és hőtranszportot. Ezt anomális
transzportnak nevezik, hajtóereje pedig –a leginkább elfogadott elméletek szerint– a
mikroinstabilitások következtében fellépő turbulencia [4]. Az elmúlt évtizedben számos olyan
mérési eredmény született, amely alátámasztja azt a feltevést, hogy a mikroinstabilitások a
felelősek a hő és részecske transzportért a mágneses felületeken keresztül. A plazmában
mérhető lokális sűrűség-, hőmérséklet- és potenciálfluktuációk a turbulens plazmaállapot
következményei. Jellemző méretük a mérések szerint a mágneses térre merőlegesen mm-cm
nagyságrendű, míg a tér mentén több méter. Mozgásuk elsősorban poloidális irányú,
élettartamuk ~10 s [36]. A zárt fluxusfelületeken kívül, ahol a mágneses tér erővonalai már
szerkezeti elemekkel érintkeznek (határréteg plazma) a turbulencia radiálisan kifelé terjedő
szálakként jelentkezik.
A plazmában jelenlevő inhomogenitások több különböző hullámot is
destabilizálhatnak. Ezek közül elméleti modellek az úgynevezett "drift hullámokat" tartják a
plazma zárt erővonalakkal jellemzett részében meghatározónak. Számos drift hullám típust
meghatároztak, amelyek hajtóereje a plazmában létrejövő gradiensek. ITG (Ion Temperature
Gradient) hullámok az ionok Larmor sugarának skáláján, ETG (Electron Tempreature
Gradient) hullámok az elektronok Larmor sugarának skáláján és TEM (Trapped Electron
Mode) hullámok közöttük. Tipikus tokamak paraméterek esetén az ITG hullámok mm-cm, az
ETG hullámok mm alatti poloidális hullámhosszal rendelkeznek. A drift hullámok alapvető
sajátossága, hogy a mágneses tér mentén hosszú, de elvileg sem végtelen kiterjedésűek.
Nemlineáris szimulációk szerint [7] ezek a hullámok különböző, mezoszkópikus
skálájú (tehát a mikroturbulencia és a makroszkopikus méretek közötti méretű) áramlási
struktúrákat képesek kelteni: poloidálisan haladó zonális áramlásokat és radiális irányú
„streamer”-eket. Ezek a nyílt áramlások visszahatnak a drift hullámokra, amennyiben a drift
hullámok által keltett örvényeket elnyírják. Az instabil drift hullámok és az áramlási
struktúrák egy olyan önszabályozó rendszert hoznak létre, amely felelős a korábban említett
mágneses felületeken keresztüli hő- és részecsketranszport szabályozásáért. Az elmúlt évek
kutatásai bizonyítékot is szolgáltattak egyes zonális áramlás komponensek létezéséről: mind
az alacsony frekvenciás zonális áramlásokat, mind a periodikus GAM (Geodesic Acoustic
Mode) típust több tokamaknál is kísérletileg igazoltan kimutatták [61].
A nyírt áramlás bizonyos körülmények között a plazma határrétegében annyira
felerősödhet, hogy a turbulenciát egy makroszkopikus rétegben elnyomhatja. Ezáltal a plazma
részecske- és energia-összetartási ideje megnövekszik, azaz a plazma egy jobb összetartású
állapotba kerül. Ezt az állapotot először 1982-ben F. Wagner és munkatársai a garchingi
ASDEX tokamakon figyelték meg [58]. Az átmenet kialakulását divertoros berendezéseken a
fűtési teljesítmény növelésével hasonló paramétertartományban sikerült reprodukálni.
Megfelelő mérésekkel kimutatható, hogy a plazma spontán módon ugrik egyik állapotból a
másikba, míg az energiaösszetartási idő kb. 2-es faktorral javul. Emiatt az újonnan megfigyelt
állapotot H-módnak (High Confinement Mode), míg a régi üzemállapotot L-módnak (Low
Confinement Mode) nevezik. A H-mód rendkívül fontos a fúziós erőmű megépítése
érdekében, mivel ebben az állapotban van esély reális méretű berendezéssel fúziós reaktort
építeni. Ez a tervezett nemzetközi ITER kísérlet tervezett standard üzemmódja is.
Az L-H átmenet kialakulása ma is az egyik legintenzívebben kutatott terület.
Általánosan elfogadott, hogy a magasabb energia- és részecske-összetartás oka a plazma
szélén kialakuló transzportgát (Edge Transport Barrier, ETB, [59][60]), mely időben állandó
radiálisan nyírt áramlást tartalmaz ([10]). A korábban említett turbulens struktúrák –melyek
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az anomális transzportért felelőssé tehetőek– ebben a zónában széttöredeznek, mely végső
soron csökkenti az effektív diffúzió értékét.
Meg kell jegyezni, hogy a turbulencia és a H-mód fenti kvalitatív megértésen kívül ma
még nem áll rendelkezésre olyan elméleti modell, amely képes lenne megbízható módon
kvantitatívan megjósolni az anomális hő- és részecsketranszportot. A mai modellek jó
nagyságrendű értékeket adnak, azonban különböző effektusokat figyelembe vevő modellek
eltérő eredményeket szolgáltatnak. A legnagyobb probléma, hogy H-mód átmenetet és a
kapcsolódó szélplazma transzport gát kialakulásához szükséges paramétereket, valamint a
transzportgát tulajdonságait (pl. szélesség, hőmérséklet maximum a gát tetején) semmilyen
modell sem tudja megadni. Ezek miatt a turbulencia folyamatok kísérleti vizsgálata elsőrendű
fontosságú a fúziós kutatások továbbfejlődése szempontjából.

1.2 Plazmadiagnosztika
Mivel a fúziós berendezésekben a plazma hőmérséklete néhányszor 10-100 millió K is
lehet, a hagyományos érzékelőkkel való kölcsönhatáson alapuló mérési eljárások nem
alkalmazhatóak. Ezek helyett speciális eljárásokat, diagnosztikákat [8] kellett kidolgozni.
A plazmadiagnosztika ma már önálló kutatási területnek tekinthető, mely a fizika szinte
teljes eszköztárát felhasználja. A rendkívül eltérő technikai megoldások miatt csoportok egyegy eljárásra szakosodnak és így járulnak hozzá a fúziós kutatásokhoz. A kísérleti kutatók
nagy része valamilyen plazmadiagnosztikai mérés építésével vagy használatával foglalkozik
először és ezen keresztül kerül közelebbi kapcsolatba a fizikai mérésekkel.
A plazmára kifejtett hatásuk alapján a plazmadiagnosztikákat két nagy csoportba
sorolhatjuk:
1. Passzív diagnosztikák, melyek a plazma által kibocsátott sugárzást és részecskéket
elemzik.
2. Aktív diagnosztikák, melyek anyagot vagy elektromágneses sugárzást juttatnak a
plazmába és a plazma ezzel való kölcsönhatását vizsgálják.
A passzív diagnosztikák a plazma mágneses terét (mágneses tekercsek, hurkok), plazmából
kilépő elektromágneses sugárzást (pl. ECE: elektron ciklotron emisszió, spektroszkópiai
mérések) vagy részecskéket (pl. NPA: semleges részecske analizátor) detektálnak. Az aktív
diagnosztikák (Langmuir szondák, Thomson szórás, stb.) valamilyen módon kölcsönhatnak a
plazmával, és annak válaszát detektálják. Első közelítésben feltételezzük, hogy az aktív
diagnosztikák a plazma paramétereit nem befolyásolják.
Az elmúlt évtizedekben kidolgozott plazmadiagnosztikai eljárásokkal a legtöbb
plazmaparaméter (hőmérséklet, sűrűség, potenciál, árameloszlás, áramlási sebesség, stb.)
mérhető, azonban a diagnosztikák jelentős része nem képes olyan térbeli és/vagy időbeli
felbontással mérni, amely a turbulencia tanulmányozásához szükséges lenne. A feladat
nehézsége abban áll, hogy a turbulencia korrelációs hossza mm-cm, relatív amplitúdója 0,110%, frekvenciája pedig 10-100 kHz nagyságrendben van [9]. Ráadásul a turbulencia
statisztikus jellege miatt hosszú idősorok elemzésére van szükség. Ilyen speciális turbulencia
diagnosztika csak kevés van.

1.3 A dolgozat célkitűzése
A drift hullámok és mezoszkópikus áramlások önfenntartó rendszere jól vizsgálható a
nyaláb emissziós spektroszkópia (NYES) diagnosztika különböző változataival. Ezeknek
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alapja, hogy valamilyen atomnyalábot lőnek a plazmába, és mérik a plazma által gerjesztett
atomok bomlásából származó karakterisztikus hullámhosszú látható elektromágneses sugárzás
intenzitását. Ebben a diagnosztikában magyar kutatók jelentős sikereket értek el az elmúlt
évtizedekben. 1995-97-ben a Wendelstein 7-AS sztellarátoron magyar kutatók dolgozták ki a
lítium NYES módszert plazma elektronsűrűség fluktuáció mérésére [36] és tanulmányozták
vele a sztellarátor plazma szélső rétegeiben fellépő turbulenciát [35]. 2000-ben ugyanott
demonstrálták virtuális nyaláb technikával (ld. 2.5 Gyorsított atomnyaláb diagnosztika
alkalmazása) poloidálisan áramló struktúrák sebességének mérését lítium NYES-sel [37].
2002-ben kezdték meg magyar kutatók hasonló módon átépíteni a TEXTOR tokamak lítium
atomnyaláb diagnosztikáját turbulencia mérésére.
A JET tokamak lítium NYES rendszerének felújítása 2003-ban kezdődött szintén
magyar vezetéssel. Egy jelenlegi projekt keretében gyors megfigyelő rendszer kiépítése és a
nyalábáram növelése a cél.
A lítium NYES diagnosztikák segítségével végzett mérések megmutatták, hogy
megfelelő idő- és térfelbontású turbulenciamérés, valamint a hullámok mozgására alapozott
áramlási sebességmérés elvégezhető, azonban a mérés statisztikus hibája csak a plazma
legszélső rétegében teszi lehetővé a mérést, ahol a turbulencia relatív amplitúdója nagy. A
mérést a nyaláb fény alacsony intenzitása korlátozza, melyet a detektorrendszer tulajdonságai
mellett a tipikusan 2 mA-es nyalábáram határoz meg. A kiértékelés pontossága, az
időfelbontás növelhető lenne, valamint új diagnosztikai eljárásokat lehetne kifejleszteni
erősebb (nagyobb nyalábáramú) lítium NYES-sel és jobb detektorokkal.
Mint láthattuk, a KFKI RMKI Plazmafizikai Főosztályán dolgozó kutatók több
tokamakon is végeznek méréseket NYES diagnosztikával, ill. azok (leg)több
továbbfejlesztése is hozzájuk kapcsolható. Ebbe a kutatási területbe kapcsolódtam be doktori
munkám kezdetén, célkitűzésként kaptam a jelenleg alkalmazott gyorsított lítium atomnyaláb
működésének részletes kísérleti és numerikus szimulációval való vizsgálatát. Az
eredményekből kellett meghatároznom a nyaláb áramot és a nyaláb átmérőt korlátozó fizikai
jelenségeket. Ezek ismeretében kísérleteket kellett végeznem különböző új típusú ion
emitterekkel és iongyorsító elrendezésekkel, amelyek lényegesen nagyobb nyalábáramot és
esetleg kisebb nyalábátmérőt tesznek lehetővé. Részt vettem továbbá a TEXTOR tokamakon
újrainstallált lítium NYES diagnosztika felépítésében és plazmasűrűség meghatározásában,
valamint a JET tokamak lítium atomnyaláb diagnosztikájának optimalizálásában is.
Doktori munkám tárgya egy fúziós plazmadiagnosztikai eszköz, a lítium gyorsított
atomnyaláb diagnosztika vizsgálata, fejlesztése. Az atomnyaláb diagnosztikákról adott rövid
bevezetés után ismertetem a gyorsított atomnyalábok szerkezeti felépítését, majd a mérés
elméletét mutatom be. Eredményeim a kutatás sorrendjében következnek: gyorsított
atomnyalábok kísérleti, majd szimulációs vizsgálata, ionoptika, ill. ionforrás fejlesztés. A
fejlesztés során elért eredményeket a TEXTOR tokamakon történt lítium atomnyalábos
plazma elektronsűrűség méréseken mutatom be. Végül, de nem utolsósorban az RMKI-ban
jelenleg épülő COMPASS tokamak lítium atomnyalábjának felépítését és speciális
tulajdonságait ismertetem.

1.4 Atomnyaláb diagnosztikai mérés fúziós plazmákban
A fúziós kísérleti berendezések egyik alap aktív diagnosztikája a nyaláb emissziós
spektroszkópia (NYES). Ennek alapja, hogy a plazmába atomokat juttatunk, amelyek a
plazma részecskéivel kölcsönhatva gerjesztődnek (valamint ionizálódnak) és a gerjesztett
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atom karakterisztikus hullámhosszúságú foton kibocsátásával gerjesztődik le. Ennek a
fénynek a nyaláb menti intenzitásából és fluktuációjából a plazma különböző tér- és időbeli
paramétereit lehet meghatározni [11]. A lokális mérés, melyet a nyaláb és a megfigyelés
keresztezése ad, az atomnyaláb diagnosztikák egyik nagy előnye.
A plazmába lőtt semleges nyaláb atomjait a plazma nem csak gerjeszti, hanem
ionizálja is. Az ionokat a mágneses tér eltéríti, így a mérés szempontjából elvesznek. Ennek
megfelelően az atomnyaláb diagnosztikák –néhány speciális esettől eltekintve– nem képesek
a plazma központi, nagy sűrűségű és hőmérsékletű tartományának a vizsgálatára. A behatolási
mélység az atomnyaláb diagnosztika energiájától, ill. a plazma sűrűségétől és természetesen a
méretétől függ. A gerjesztési és ionizációs folyamatokat az atomnyalábok esetén elsősorban
az elektron ütközéses folyamatok határozzák meg, mivel a plazmát alkotó ionok sebessége az
elektronokénál lényegesen kisebb. A plazma ionjainak termikus sebességénél lényegesen
gyorsabb atomnyalábok esetén az ionos folyamatokat azonban nem lehet teljesen figyelmen
kívül hagyni, ilyenkor a plazma ionok Z eff   ni Z i2 ne effektív rendszámától is gyengén
függ a sugárzási intenzitás. (ne az elektronsűrűség, Zi az i-ik ionkomponens töltése, ni pedig a
sűrűsége.
Az atomnyaláb diagnosztikák anyagaként általában a plazmával megegyező atomokat
(hidrogént, deutériumot), más alacsony rendszámú atomokat (héliumot), ill. alkáli fémeket
(lítiumot, nátriumot) használnak. Az alkáli atomok előnye, hogy számottevő valószínűséggel
csak a vegyértékelektronjuk gerjesztődik (az ionizáció előtt), valamint a gerjesztéshez vezető
atomfizikai folyamatok gyakorisága 10eV és néhány száz eV közötti tartományban a plazma
elektronhőmérsékletére kevéssé érzékeny, így az alkáli atomnyalábok által kisugárzott fény
intenzitása jó közelítéssel csak a plazma elektronsűrűség-eloszlásától függ. Az alkáli
atomnyaláb diagnosztikák tehát elsősorban elektronsűrűség mérésre alkalmasak.
Az atomnyaláb diagnosztikákban használt nyaláboknak három fő típusa van:
1. Termikus atomnyalábok.
2. Lézer „blow off”.
3. Gyorsított (diagnosztikai) atomnyalábok.
Termikus nyalábok esetében hidrogént (deutériumot), héliumot [11] vagy lítiumot [17]
egy szelepen keresztül –gáz nyalábként– a plazmába juttatnak. Gázok esetén nagynyomású
tartály a forrás, alkáli elemek esetén egy zárt kályhában fűtik megfelelő hőmérsékletre a
nyaláb anyagát. Nagynyomású gázt használva a fúvóka megfelelő kialakításával
szuperszonikus nyaláb állítható elő, mely egyrészt keskenyebb nyalábot ad, másrészt nagyobb
sebessége miatt mélyebben hatol a plazmába. Hélium gáz alkalmazása esetén lehetőség van
arra is, hogy egyszerre a plazma hőmérsékletét és sűrűségét is meghatározzuk több átmenet
sugárzási intenzitásának méréséből. Erre az ad lehetőséget, hogy van olyan átmenet,
amelynek gerjesztése dominánsan a plazma elektronsűrűségtől, és van olyan, amely az
elektronhőmérséklettől is függ. Megfelelően választott gerjesztett állapotok populációinak az
arányából sűrűség és hőmérsékletprofil is számolható a nyaláb megfelelő modellezése
segítségével.
Termikus lítium nyaláb megfigyelése esetén a plazma szélén élhetünk azzal a
közelítéssel, hogy a mérhető fényintenzitás a lokális elektronsűrűséggel arányos. Ez csak
abban a tartományban igaz, ahol a nyaláb gyengítése még kicsi. Ahol az ionizáció már
domináns a plazma sűrűség növekedése a fényintenzitást már csökkenti, tehát nyilvánvalóan
nem a helyi plazasűrűséggel arányos a fény. A termikus lítium nyaláb mérés előnye a nagy
nyalábsűrűség, azaz a jó jel/zaj arány. Hátránya, hogy energiája igen alacsony (<0.1 eV), a
nyaláb divergenciája nagy és emiatt csak a plazma legkülső rétegeinek (SOL1, szélplazma)
A plazma különböző tartományait a következő rövidítésekkel jelölik:
SOL – Határréteg plazma (scrape off layer), az utolsó zárt mágneses felület (LCFS-last closed flux surface) és a
1
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detektálására alkalmas, nem túl jó térbeli felbontással. A megfelelő fényintenzitás eléréséhez
jelentős mennyiségű gázt kell belőni, így ez az eljárás nem minden esetben tekinthető
perturbáció-mentes diagnosztikának.
Lézer blow off-nak nevezzük, amikor egy (üveglapra párolt) vékonyréteget az üveg felőli
oldalról intenzív lézerfénnyel megvilágítva a rétegből plazmát keltünk. Gyors expanzió után
ez a plazma részben rekombinálódik és egy atomnyalábot kapunk. A gáznyalábhoz képest
előnye a nagyobb energia (~10 eV) mellyel nagyobb behatolási mélység érhető el. Hátránya
hogy csak impulzus üzemben működtethető, valamint hogy behatolási mélysége még mindig
csak a plazma szélső rétegére korlátozódik. Ezzel az atomnyaláb diagnosztikával a plazma
sűrűségét [18] és fluktuációját [19] is lehet mérni, a fent említett megszorításokkal. Leginkább
a rövid impulzushossz miatt a lézer blow-off nyalábok turbulencia mérésre ma már nem
használatosak, szerepük elsősorban a részecsketranszport mérésben van, ahol nyomkövető
anyagok belövésére használják.
Gyorsított atomnyalábnak a keV energiatartományba eső nyalábokat szokás nevezni.
Ezek között vannak hidrogén (deutérium) hélium és alkáli (leginkább lítium) nyalábok is [20].
Néhány mA áramerősségű 30-90 keV energiájú centiméteres átmérőjű lítium nyalábokat
gyakran használnak plazmadiagnosztikai célra (3. ábra).

3. ábra: Atomnyaláb diagnosztika.

Előnyei a termikus és blow-off nyalábokhoz képest a nagyobb behatolási mélység, e
miatt kis és közepes méretű berendezésekben a magplazma vizsgálatára is alkalmasak.
Párhuzamos, kis divergenciájú és átmérőjű (~1-2 cm) nyaláb alakítható ki belőlük, amely
folyamatosan üzemeltethető. Mint fentebb már említettük lítium nyalábok fénykibocsátását
első-rendben a plazma elektronsűrűsége határozza meg, tehát ilyen módon ezt tudjuk mérni.
A lítium vegyértékelektronjának nagy az elektrongerjesztési hatáskeresztmetszete, így már
néhány mA ekvivalens ionáramú nyaláb is olyan intenzív fényt ad, amely jól elkülöníthető a
plazma háttérfényétől. A plazma szennyezése –a termikus nyalábokkal ellentétben–
elhanyagolható. 100 mA nyalábáram 6,21x1017 atom/s belövést jelent, és így 0,1s részecskevákuumkamra fala közötti tartomány. A mágneses erővonalak a plazmát határoló elemen (ha van) vagy a
vákuumkamra falán végződnek, a fluxusfelületek nem zártak.
Edge plasma – szélplazma, az LCFS-t követő, legkülső, már összetartott tartomány.
Core plasma – magplazma
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összetartási idő mellett a Li szennyezés még mindig jóval 1% alatt maradna (kis méretű
tokamakok esetén is). A plazma lokális perturbálása is elhanyagolható az 50-100 W
teljesítmény miatt. A nyaláb az ionoptika és a semlegesítő között elektrosztatikus térrel
eltéríthető, így kvázi kétdimenziós méréseket is végezhetünk A lítium atomnyaláb
diagnosztika hátránya, hogy a nyaláb intenzitásának (1-2 mA) növelését eddig nem sikerült
megoldani, ami korlátozza az elérhető fényintenzitást. A diagnosztika másik, viszonylagos
hátránya, hogy nagy nyalábenergián a megfigyelt gerjesztett atomi átmenet élettartamából
fakadó nyaláb menti integrálás korlátozza a kiértékelés térbeli felbontását. A dolgozat
következő fejezetében ez a diagnosztika kerül részletes ismertetésre, először a különböző
szerkezeti elemei, majd a megvalósítható plazmafizikai méréseket tekintem át.
A gyorsított nyalábdiagnosztikák között különálló típust képez a plazma fűtésére
alkalmazott atomnyalábokon (fűtőnyalábokon) végzett NyES [16]. Ezek átmérője, és
nyalábárama jóval nagyobb, mint az atomnyaláb diagnosztikáké (5-30 cm, 50-150 keV, 140A). Nagy energiájuk és a hidrogén izotópok magas ionizációs potenciálja miatt mélyre
hatolnak a plazmába, így a plazma teljes keresztmetszetében alkalmasak mérésre. Itt is igaz,
hogy a fényintenzitást elsősorban a plazma sűrűsége határozza meg, de természetesen a
pontos méréshez szükség van a nyaláb atomfizikai modelljére. A fűtőnyalábok természetesen
perturbálják a különböző plazma paramétereket, de ha nyalábfűtésű plazmát vizsgálunk,
akkor ez nem probléma. Szennyező anyagot természetesen nem juttatnak a plazmába. A
fűtőnyalábok tulajdonságai lényegesen eltérnek a diagnosztikai nyalábokétól. A nagyobb
nyalábátmérő ellenére lehet velük jó térfelbontású mérést végezni [16], ha kihasználjuk, hogy
a mágneses erővonalak mentén a plazmaparaméterek csak lassan változnak. Így ha a
megfigyelés a mágneses tér erővonalai mentén történik, akkor a jó felbontás fenntartható.
A fűtőnyalábokhoz hasonló technika a hidrogén diagnosztikai nyalábok alkalmazása.
Ezek kisebb teljesítményűek és kisebb átmérőjűek, mint a fűtőnyalábok, így a velük elérhető
fényszint is valamelyest kisebb. A kisebb teljesítmény természetesen mindig az adott
berendezéshez mérendő, mivel pl. az ITER tokamak tervezett diagnosztikai nyalábja 7 MW
teljesítményű lesz, ami lényegesen meghaladja a mai fűtőnyalábok teljesítményét.
Az atomnyalábok diagnosztikai alkalmazásánál meg kell még említeni, hogy az
elektronsűrűség mérése mellett sok másra is használhatók. A semleges atomok és a plazma
szennyező ionjai közötti töltéscserével egy fokkal kevésbé ionizált ion jön létre, például
teljesen ionizált C6+-ból C5+. Ezek az ionok általában gerjesztett állapotban keletkeznek és
karakterisztikus fotonokat sugároznak, melyek megfigyelésével bizonyos szennyezők
koncentrációja mérhető. Ráadásul az ionok által sugárzott fotonok az ion sebesség miatt
Doppler eltolódást szenvednek és így a vonal szélességéből az ionok hőmérsékletére,
eltolódásából áramlási sebességükre lehet következtetni. Ez a Charge Exchange Resonance
Spectroscopy (CXRS) diagnosztika.
Egy másik alkalmazás a mágneses tér irányának mérésére szolgál. Ekkor (lítium nyaláb
esetén) megfigyelik a vonal Zeeman falhasadásából származó komponensek polarizációját,
amely a helyi mágneses tér irányával van kapcsolatban. Fűtőnyalábokon végzett mérésnél azt
használják ki, hogy a mágneses téren keresztül mozgó nyaláb atomok egy v x B elektromos
teret észlelnek, amely a Hidrogén Balmer alfa átmenet Stark felhasadásához vezet. A
különböző komponensek polarizációja és intenzitása a mágneses tér, a sebesség és a
megfigyelési irány függvénye. Mérve a spektrum részleteit a mágneses tér iránya
meghatározható. Ezt a módszert hívják Motional Stark Effect-nek (MSE) és a modern
tokamakok árameloszlás mérésének fontos módszere.
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2. Gyorsított alkáli atomnyaláb diagnosztika
A gyorsított alkáli atomnyaláb diagnosztikát elméleti megfontolásai [12] alapján a
garchingi Institut für Plazmaphysik intézetben Kent McCormick fejlesztette ki az 1980-as
években az ASDEX tokamak majd a Wendelstein 7-AS sztellarátor részére [13].
A mérés célja elsősorban a plazma szélén az elektronsűrűség profil mérése volt, bár a
Zeeman felhasadáson alapuló mágneses tér irány mérését is demonstrálta. A lítium nyaláb
diagnosztikát a 90-es évek óta Kent McCormick-al együttműködve a magyar fúziós közösség
fejlesztette tovább plazmaturbulencia mérésre majd áramlási sebesség mérésre. Garchingban
azóta a lítium nyaláb diagnosztikát továbbfejlesztették szén szennyezőkoncentráció,
ionhőmérséklet és ion áramlási sebesség mérésére. Ma számos tokamak berendezésen
működik ilyen diagnosztika szerte a világban: Németországban a garchingi ASDEX Upgrade
valamint a jülichi TEXTOR, az Egyesült Királyságban a culhami JET, Amerikában a San
Diego-i Doublet III-D, Japánban a JT-60U tokamakokon, valamint a Japán LHD
sztellarátoron található gyorsított lítium atomnyaláb diagnosztika. Ezek nyalábtechnikailag
hasonló felépítésűek az eredeti ASDEX méréshez, a megfigyelő rendszerek viszont nagy
változatosságot mutatnak.
A gyorsított alkáli atomnyaláb diagnosztikák alapja az ionforrás. Ez –egyszerűsége
miatt– általában termikusan fűtött, lítium alumínium-szilikát kerámia. Korábban voltak
próbálkozások mikrohullámokkal hajtott (elektron-ciklotron rezonancia, ECR) ionforrással is
[14][15], azonban az elért nyalábáram kisebb, a bonyolultság viszont nagyobb volt, ezért
ezeket a próbálkozásokat feladták.
A kerámia ionforrásban a lítium ionok –megfelelő hőmérsékleten– többé-kevésbé
szabadon tudnak mozogni és egy kihúzó elektromos tér hatására kilépnek a kerámiából.
Diagnosztikai szempontból előny, hogy a kilépő ionok minden esetben egyszeresen ionizáltak
és a kilépéskor a nyaláb végső energiájához képest kis energiájúak. Ez utóbbi azért fontos,
mivel a gyorsítás során így közel monoenergetikus nyalábot kapunk.
A kilépő ionokat egy elektrosztatikus elektródarendszer gyorsítja és fókuszálja a
semlegesítőbe. A nyalábnak minimális divergenciával kell rendelkeznie, mert a plazma
többnyire több (3-5) méter távolságra van az ionforrástól annak érdekében, hogy a mágneses
tér ne zavarja az elektrosztatikus kihúzást és nyalábformálást.
Az ionoptikából kilépő nyaláb a semlegesítőben töltéscsere reakcióval elektront vesz
át nátrium (ritkábban lítium) gőz atomjaitól és semlegesként halad tovább. A reakció
hatásfoka a nyalábenergiától függ elsősorban, a nem semlegesítődött ionokat a fúziós
berendezés mágneses tere kitéríti a nyalábból.
A plazmában a semleges atomok gerjesztődnek, és a spontán legerjesztődés során
emittált karakterisztikus hullámhosszúságú fényt különböző detektorok gyűjtik be. Lassú
mintavételezés esetén sűrűségprofil mérésre (~100 ms) legelőnyösebbek a CCD kamerák,
gyors mintavételezés esetén (~MHz) APD (lavina fotódióda) és PMT (foto elektronsokszorozó) detektorok egyaránt használatosak.
Mint már korábban említettem, a gyorsított atomnyaláb diagnosztika képes a plazma
elektronsűrűség, elektronsűrűség fluktuáció, poloidálisan áramló struktúrák sebessége,
szennyező ion sűrűség, hőmérséklet valamint a mágneses tér irány (Zeeman felhasadásból)
meghatározására. A mérések térbeli felbontása kb. 0,5-1 cm (a nyalábenergiától függően, a
megfigyelt gerjesztett atomi átmenet véges idejű élettartama miatt), időfelbontása akár 1 s is
lehet (megfelelő fényhozam esetén).
Ebben a fejezetben a diagnosztika szerkezeti felépítését tekintem át az ionforrástól a
detektorrendszerig, valamint részletesen ismertetem a mérhető plazmaparamétereket.
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2.1 Termikus ionforrás
A gyorsított atomnyaláb diagnosztikák ionforrása β-eukriptit (Li2O + Al2O3 + 2SiO2)
vagy spodumen (Li2O + Al2O3 + 4SiO2) összetételű lítium alumíniumszilikát kerámia, mely
vákuumban kb. 1300 Celsius fok körüli hőmérsékletre van hevítve. Ezen a hőmérsékleten az
anyag az olvadás határán van. Laboratóriumi kísérletetekben valamilyen magas olvadáspontú
fém csónakban (pld. Tantál) tartható, azonban ez diagnosztikai alkalmazáskor nehezen
kezelhető, mivel az anyag könnyen elfolyik. Ennek megelőzésére valamiféle porózus
fémrácsba szokás beleolvasztani a kerámiát. Legtöbb gyakorlati megvalósításban a Heatwave
(Heatwave Corp.) cég termikus ionforrását használják (4. ábra).
Ennek alapja egy porózus volfrám szivacs, amelynek porozitása kb. 50%, a pórusok
mérete kb. 50 m. Az ion emissziós anyag vákuumban, kb. 1350 Celsius fok hőmérsékleten
olvasztható bele a volfrám szivacsba. A standard ionforrás átmérője 1,5 cm, mely 2-3 mA
áram emissziójára képes.
A volfrám szivacs fűtését egy alumíniumoxid kerámiába ágyazott molibdén fűtőszállal
érik el. Ez a beágyazás – mivel az alumíniumoxid jó hőszigetelő– egyrészt a keletkező hőt
vezeti a volfrám szivacs, azaz az emissziós anyag felé. Másrészt a nagy sűrűségű beágyazás a
molibdén szál párolgási veszteségét csökkenti, ezáltal az élettartamát növeli. Az elérhető
legmagasabb hőmérsékletet a fűtőszál méretéből adódó maximális fűtőáram (30A a gyártó
adatai szerint), ill. az emittert körülvevő és azzal érintkező alkatrészek hőszigetelése
korlátozza. Nem hagyható továbbá figyelmen kívül, hogy ~1380 Celsius fok hőmérsékleten
az emissziós anyagban lévő SiO2 bomlik, ami a kristályszerkezet megváltozását és ezzel az
emissziós képesség romlását idézi elő. Meg kell jegyezni, hogy a fűtőszálat a legtöbb
alkalmazásban a gyártó által megadott maximális áram környékén, vagy annál 1-3 A-rel
magasabb áramértéken fűtik.

4. ábra: A Heatwave ionforrás.

Az ionvezetés mechanizmusa az elektrolízis [21], alap folyamata:
(2.1)
Mivel a volfrám szivacs az ion emissziós anyaggal együtt nem tökéletes vezető, az elektromos
tér bele tud hatolni. Az elektromos tér a lítium ionokat mozgatni képes, azok –megfelelő
polaritású feszültség esetén– kilépnek a vákuumtérbe. Ebben az esetben az emitter az anód,
míg az elektromos tér tölti be a katód szerepét. A visszamaradt negatív töltéseket oxigén
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ionok szállítják el, melyek a volfrám szivacson rekombinálódnak. Bizonyított, hogy
elektromos tér nélkül ionok nem lépnek ki az emissziós anyagból.
Az emitterből kihúzható maximális ionáramot két tényező korlátozza. Egyrészt az
ionok diffúziós sebessége a kerámiában, másrészt a kihúzott ionok töltése és az elektromos tér
által meghatározott Child-Langmuir törvény. A Child-Langmuir törvény határozza meg a
maximális, tértöltés által korlátozott áramot egydimenziós nyaláb esetén az elektródák (anód,
katód) távolsága és az elektromos tér alapján. Ez nem más, mint a Poisson egyenlet
megoldása:
(2.2)
ahol a töltés sűrűség
,
, m a részecske tömege, q a töltése. Ebből
, ahol

(2.3)

konstans és
. Behelyettesítve
-t
szétválasztható differenciálegyenletet kapunk. Ez az egyenlet a következő határfeltételeket
alkalmazva megoldható:

(2.4)

ahol
(mivel
).
A-t nem ismerve az egyenlet J-re megoldható:
(2.5)
Ebből következik, hogy adott elektróda távolság esetén a kihúzható ionáram a feszültség
3/2-ik hatványával arányos.
A lítium ionok diffúziós sebessége ismert mind az üveges, mind a kristályos βeukriptit fázisban, azonban ez önmagában nem tudná kompenzálni a kihúzott ionokat. Az
üveges fázis ionvezető képessége nagyobb, mint a kristályos fázisé [29]. Ettől függetlenül
kimutatható, hogy részleges kristályosodás megnöveli az üveges fázis ionvezető képességét,
míg a teljesen kristályos fázis ionvezető képessége kb. 3 nagyságrenddel kisebb, mint az
üveges fázisé. Kísérletileg igazolt modell a mai napig nem létezik, azonban több elképzelés is
található az irodalomban, [30],[31]. Az egyik leginkább elfogadott feltételezés, hogy egy
harmadik (köztes) fázis alakul ki a kristályos és az üveges fázis között, amelyben az ionok
diffúziós sebessége megnő. Ennek a köztes fázisnak a szerepe még nem tisztázott, de
valószínűleg olyan ionvezető csatornák alakulnak ki, amelyekben az ion mobilitás nagyobb,
mint az üveges fázisban.
A forrásba olvasztott összetevők mennyiségéből számolható kihúzható teljes lítium
iontöltés (a kihúzott ionáram integrálja) ~100mAh, ami lényegesen nagyobb a kísérletek
során mérhető 1-2 mAh értéknél. Ennek legvalószínűbb magyarázata, hogy az ion kihúzás
hatására az emissziós felszín lítiumban elszegényedik. A lítium az alumíniumszilikátokban
csökkenti az olvadáspontot és növeli az üveges fázis arányát. Feltehető, hogy a lítium
koncentráció csökkenésének következtében a kristályok mérete növekedésnek indul a forrás
felszínén, ami mint az előzőekben láttuk, lecsökkenti a felszín ionvezető képességét.
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2.2 Ionoptika
Az atomnyaláb létrehozása szerkezetileg két különálló részre osztható. Ezek közül az
első az ionoptika, az ionforrással együtt, míg a második a semlegesítő. A tokamaktól
legtávolabb helyezkedik el az ionoptika (5. ábra), amely három elektródából áll. Ezek közül
az első az ún. Pierce elektród [32], ebben helyezkedik el a termikus ionforrás. Kialakítása a
nyalábformálásban játszik szerepet, mivel a kis energián kilépő ionok a tértöltés miatt
széttartóak. A második elektródát kihúzó elektródnak nevezik. Ennek feladata, hogy a
megfelelő elektromos teret kialakítva a termikus ionforrásból ionok lépjenek ki. A harmadik
elektródát gyorsító elektródának nevezik. Ennek szerepe, hogy az ionokat adott energiára
gyorsítsa, valamint a nyalábformálásban játszik szerepet a kihúzó elektródával együtt.
A gyorsító elektróda föld potenciálon van, a Pierce elektróda (az ionforrással együtt)
10-70 kV feszültségen (fő feszültség) és a kihúzó ehhez képest negatívan van előfeszítve (965 kV). Az ionnyaláb a gyorsító elektródán keresztül lép ki az ionoptikából, amelyet
közvetlenül az ún. elektron elnyomó gyűrű követ. Ez kis negatív feszültségen van (0.5-1 kV),
szerepe, hogy megakadályozza elektronok visszaáramlását az ionoptikába, amely kisüléshez
vezethet az elektródok között.

5. ábra: Ionoptika.

Köztes elem lehet az ionoptika és a semlegesítő között egy ún. eltérítő lemezpár.
Elektrosztatikus térrel eltéríthetjük a nyalábot poloidálisan, úgymond pásztázva azzal a
plazmában, így kétdimenziós (radiális-poloidális) mérési lehetőséget kapunk (ld. 2.5
Gyorsított atomnyaláb diagnosztika alkalmazása című fejezetet).
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2.3 Semlegesítő
Az atomnyaláb második eleme a semlegesítő. Egy zárt térrészben –nevezzük
kályhának– nátrium vagy lítium található 200-500 °C hőmérsékleten az olvadáspontja felett.
Az olvadék feletti zárt térben jelentős gőznyomás alakul ki. Ezt a gőzt egy szelepen keresztül
lehet a nyaláb útjába vezetni, amelyben az ionok töltéscsere reakcióval semlegesítődnek.
Mivel ez a reakció nem jár impulzusátadással, a nyaláb nem térítődik el. A semlegesítés
hatásfoka az energiától függően változik, 90-70 % 30-60 kV esetén [20]. A semlegesítők egy
másik fajtája, amikor a semlegesítő geometriája olyan kialakítású, hogy a lítium vagy nátrium
gőz nem tud távozni, lecsapódik egy megfelelően kialakított felületen, majd visszafolyik a
kályhába. A dolgozat egy későbbi fejezetében részletesen ismertetni fogom ezt a típust.
A semlegesített nyaláb ezek után egy ún. repülési csövön keresztül jut a plazmába. A
csőben a tokamak felé növekvő mágneses térben a semlegesítő után visszamaradó ionok
eltérülnek és a cső falán lerakódnak, így nem jutnak a plazmába.

2.4 Detektorrendszerek
A gyorsított atomnyaláb diagnosztika egyik legfontosabb eleme a megfigyelőrendszer,
azon belül is fényt begyűjtő optika és a fényintenzitást mérő detektor(ok). A nyalábpálya
hossza a plazmában az ionizáció dominánssá válásáig 5-20 cm is lehet (nyalábenergiától,
plazmasűrűségtől függően), átmérője kb. 1-2 cm, ami jól behatárolja azt a területet, ahonnan a
gerjesztett állapot bomlásából származó karakterisztikus hullámhosszú fényt (670.8 nm) a
lehető legnagyobb hatásfokkal be kell gyűjteni. A hatásfokot nagyban befolyásolja a
megfigyelőrendszer technikai, körülményektől függő megvalósítása (első optikai lencse
távolsága a nyalábtól, mérete, a fény detektorra való csatolása).
A fény begyűjtése mellett az optikai rendszer másik fontos tulajdonsága a fény
hullámhossz szerinti szűrése. A gyorsított nyaláb sebessége 106 m/s nagyságrendbe esik,
melynél a Doppler eltolódás a megfigyelési irány függvényében több nm is lehet. Optimális
esetben a megfigyelési irány a nyalábra merőleges, mivel ekkor a Doppler eltolódás kicsi és a
nyaláb mentén kevéssé változik, azonban ez leggyakrabban geometriai korlátok miatt nem
lehetséges. A fény spektrális szűrésére a legnyilvánvalóbb lehetőség spektrométer
alkalmazása úgy, hogy bemenő résre leképezzük a nyaláb pályáját. A spektrométer kimenetén
ekkor kétdimenziós képet kapunk, mely egyik irányban a hullámhossztól, másik irányban a
nyaláb menti koordinátától függ. A spektrométer hullámhossz kalibrációjának ismeretében
meghatározhatjuk a (Doppler eltolódott) 670,8 nm-es Li vonal intenzitásának eloszlását a
nyaláb mentén. Ebben a megoldásban kétdimenziós detektorra van szükség, amely a mérés
időbeli felbontását még a mai gyors kamerák mellett is ms tartományba korlátozza. Ilyen
detektorrendszer található a JET tokamak lítium atomnyaláb diagnosztikáján.
Másik megoldás, hogy a nyaláb pályája mentén valamilyen módon diszkrét
detektorokkal mérjük a fényt. Ekkor a spektrális szűrésről interferencia szűrővel
gondoskodnak, mely vagy valahol az optikában helyezkedik el, vagy minden detektor előtt
külön-külön. Az előző megoldás olcsóbb és egyszerűbb, azonban szélesebb interferencia
szűrőt igényel és így a plazma fénye nagyobb hátteret eredményez.
A fenti megoldások nem adnak információt a nyaláb szélességéről, esetleges
elmozdulásáról ezért további lehetőség egy kamera beépítése, mellyel egy interferencia szűrő
közbeiktatásával készítünk felvételt a nyalábról. Természetesen itt is csak lassú, 10-100 ms
időfelbontást lehet elérni.
Ha a cél a plazmaturbulencia tanulmányozása, akkor gyors mintavételezésre (~MHz)
van szükség, így csak egyedi detektorok jöhetnek számításba. A detektoron várt számított
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fényhozam [33] egyértelműen meghatározza, milyen típust érdemes leginkább választanunk,
hogy a jel/zaj arány a legjobb legyen. A gyakorlatban mérhető 108 – 1011 foton/s/csatorna
esetén három detektortípus lehet alkalmas gyors mintavételezésre: a fotoelektron sokszorozó
(PhotoMultiplier Tube), a fotodióda (Photoconductive PhotoDiode), ill. a lavina fotodióda
(Avalanche PhotoDiode). Ezek tulajdonságait az alábbiakban a megadott fotonszám, valamint
a Li rezonáns átmenetéhez tartozó spektrumvonala, 670.8 nm-es hullámhosszúságú fotonok
esetén vizsgálom [5].
A fotoelektron sokszorozók előnye a nagy (akár 107) belső erősítés, emiatt külön
erősítésre általában nincs szükség, a kimeneti jelük A-mA tartományban van. Hátránya,
hogy még a legmodernebb multialkáli fotókatódok kvantum hatásfoka is csak kb. 10%, ill.
hogy mágneses térben nem működnek. A mágneses árnyékolás egy tokamakhoz közel
általában nem megoldható, mivel módosíthatja annak mágneses terét. A fény kicsatolás
optikai kábeleken megoldható, de csak a fényhozam jelentős (~50%) csökkenésével. Ilyen
detektorral rendelkezett a Wendelstein 7-AS sztellarátor lítium atomnyaláb diagnosztikája.
A fotodióda működési elve, hogy a kristályba belépő foton (küszöbenergia feletti
értéken) energiáját átadva egy elektronnak azt a vezetési sávba „löki”, helyén pedig egy
pozitív töltésű lyuk marad. A diódára záróirányú feszültséget kapcsolva a fotonszámmal
arányos áramot mérhetünk. Előnye, hogy mágneses térben is alkalmazható, ill. az igen magas
kvantum hatásfok (~80-85%), azonban mivel belső erősítéssel nem rendelkezik, magas
fényhozam esetén is csak alacsony áramot mérhetünk (1010 foton/s esetén ~ 1.5 nA). Így a
méréshez erősítőt kell alkalmazni, amelynek zaja azonban szobahőmérsékleten elnyomja a
mérni kívánt jelenséget. Az erősítő és a dióda kriogén hőmérsékletre hűtésével a zaj
valamelyest csökkenthető, de ez nehezen megvalósíthatóvá teszi a direkt megfigyelést, a fény
kicsatolása pedig a már említett veszteségekkel jár.
A lavina fotódióda működése annyiban tér el a fotodiódától, hogy belső erősítéssel
rendelkezik, néhány száz voltos előfeszítés esetén a kristályból kilökött elektron lavinát indít.
Kvantum hatásfoka összemérhető a fotodiódáéval, azonban a belső erősítés statisztikus jellege
miatt a kimeneti jelre a fotonzaj mellett egy további statisztikus zaj terhelődik, emiatt az
effektív kvantum hatásfok kb. 30-45%. Megmutatható azonban [5], hogy a fent említett
fotonszámok esetén az APD jel/zaj viszonya magasabb, mint a PPD-é. Ilyen detektorokból
álló rendszer épült a TEXTOR tokamak lítium atomnyaláb diagnosztikájához is.

2.5 Gyorsított atomnyaláb diagnosztika alkalmazása
A gyorsított lítium atomnyalábokat alapvetően elektronsűrűség profil mérésére
építettek [20]. Ennek előfeltétele egy elektronhőmérséklet, egy effektív rendszám profil és a
domináns szennyezők ismerete, mely információkat általában más diagnosztikák
szolgáltatnak. Mivel a rátaegyütthatók (ld. később) lítium esetében csak gyengén függenek a
hőmérséklet, ill. a szennyező sűrűség eloszlásától, az elektronsűrűség visszaállításnál ezek
pontatlansága nem okoz számottevő hibát. A visszaállítás elsődlegesen a fényprofil (a nyaláb
mentén detektált fotonok intenzitás eloszlása) mérési hibájától függ. Ez természetesen
függvénye a detektor által az integrálási idő alatt mért fényintenzitásnak. A legtöbb
diagnosztikán pontos (kb. 1%) intenzitásméréshez 0,1-1 ms integrálási időre van szükség,
melyet a detektorzaj mellett a fotonszám statisztikus ingadozása (a fotonzaj) befolyásol. Ha a
mérőcsatornánként detektált fotonintenzitás 1010 1/s nagyságrendben van és kiszajú detektort
alkalmazunk, akkor a fénymérés intenzitása még 1 s integrálási idő mellett is lehetővé teszi
a pontos mérést és ezzel a plazma sűrűségfluktuációk tanulmányozását. Ennél kisebb
intenzitás mellett is lehetőség van a fluktuációk tanulmányozására korrelációs függvények
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segítségével [35], amennyiben a fluktuációk hatására a nyaláb fénye közel lineárisan változik.
Ilyen feltétel mellett a nyaláb fényében mért fluktuációk korrelációs függvényéből a
sűrűségfluktuációk korrelációs függvénye kiszámítható [36].
A lítium atomnyaláb diagnosztika alapvetően egydimenziós mérés a nyaláb mentén. A
semlegesítő és az ionoptika közé épített eltérítő lemezpáron a feszültséget változtatva a
nyalábot eltéríthetjük, és ezzel egy kétdimenziós tartományt tapogathatunk le vele a
plazmában (célszerűen radiális-poloidális tartományt). Optimális esetben az így kialakított
rétegnyalábot oldalról kellene megfigyelni. Erre általában geometriai korlátok miatt nincs
lehetőség. Ennek ellenére végezhetünk kvázi-kétdimenziós mérést, ha a nyaláb mozgása
közben a különböző helyen levő nyaláb fényintenzitását megmérjük és az így különböző
irányokban kapott mérésekből állítjuk vissza a kétdimenziós képet. Természetesen a mérés
feltétele az, hogy a letapogatás közben a plazma sűrűségeloszlása ne változzon.
Plazmaturbulencia méréskor így legalább néhány 100 kHz letapogatási frekvenciára van
szükség és ilyen gyorsan csak két pozíció között lehet „billegtetni” a nyalábot, így kvázikétdimenziós elektronsűrűség, ill. elektronsűrűség fluktuációmérést valósíthatunk meg. A
plazmában fellépő poloidálisan áramló struktúrákról is nyerhetünk így információt,
amennyiben az élettartamuk alatt megtett távolságnál kevésbé „billegtetjük” a nyalábot [37].
A további mérhető plazmaparaméterekkel nem fogok részleteiben foglalkozni, de a
teljesség kedvéért röviden ismertetem őket.
Mint már korábban említettem a töltéscserés spektroszkópia (Charge Exchange
Spectroscopy) alapja, hogy a plazmába lött atomnyaláb egy ionnak (ez lehet a plazma
deutérium alapanyaga vagy egy szennyező ion) töltéscserével (a nyalábsemlegesítésnél
ugyanezt a kölcsönhatást használjuk ki) átadja legkülső elektronját. Mivel a lítium elektronja
gyengén kötött és a plazmában magasan ionizált ionok vannak jelen ez a folyamat jelentős
valószínűséggel létrejön. Az ion nagy valószínűséggel gerjesztett atomi állapotba kerül, majd
spontán legerjesztődéssel fotont emittál. Ezen átmenetek intenzitásának a mérésével
meghatározható a szennyező ionok lokális (nyaláb menti) koncentrációja [38]. További
lehetőség, hogy a spektrumvonalak eltolódásának és kiszélesedésének a méréséből
meghatározható az adott szennyező ionok hőmérséklete is.
A megfigyelt spektrumvonalak Zeeman-felhasadásából a mágneses tér konfigurációja
(lokális iránya) számolható bizonyos feltételezések mellett [39].
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3. Gyorsított atomnyaláb diagnosztikai mérés
elmélete
A NYES diagnosztikák alapja, hogy az adott hullámhosszon mért fényintenzitás
profilból kell sűrűségprofilt előállítani. Ehhez először ismert plazmaparaméterek esetén
modellezni kell a plazma és a nyaláb részecskéi közötti kölcsönhatásokat, követni a nyaláb
gerjesztett állapotainak populációját és az ionizációt a nyaláb plazmába hatolása során. Ezt
hívjuk direkt számításnak. Egy adott mérés kiértékelésekor az inverz problémát kell
megoldani, a fényeloszlásból kell a plazma sűrűségeloszlását meghatározni.

3.1 Direkt számítás
A direkt számításban ismert, vagy ismertnek feltételezett adatok:
 10 – 100 keV ismert energiájú (monoenergetikus) semleges nyaláb adott
tömegszámmal. A természetes lítium a 6-os és 7-es tömegszámú izotóp keveréke,
azonban a 6-os tömegszám kis gyakorisága miatt a méréseket nem módosítja
jelentősen. A gyakorlatban használt ionforrások természetes lítiumból készülnek.
 ~1015 m-3 nyalábsűrűség,
 a plazmába lépő nyaláb atomi szintjeinek kezdeti populációja,
 a plazma elektronhőmérséklet eloszlása a nyaláb mentén ~1-1000 eV,
 a kvázineutrálisnak feltételezett plazma elektronsűrűségének eloszlása a nyaláb
mentén (ne(x))
 a nyaláb mentén ismert szennyező eloszlás, mely közelíthető az effektív
rendszámmal és a tipikus szennyező ion megadásával.
Mivel a nyaláb részecskéi és a plazma között lokális termodinamikai egyensúly nem alakul ki,
arra épülő modell nem jöhet számításba. Minden elemi gerjesztéses és ionizációs folyamatot
külön-külön kell figyelembe vennünk, hogy a nyaláb részecskék populációinak (gerjesztett
állapotainak) betöltöttségét térben és időben is követhessük. A leggyakrabban használt ilyen
modell, ami megfelelő atomfizikai leírását adja a nyalábnak, az ütközési-sugárzási modell
(Collisional Radiative Model). Ez a modell csak az elektronszerkezet folyamatait veszi
figyelembe (az atomok impulzusváltozással járó kölcsönhatásainak gyakorisága
elhanyagolható).
A figyelembe vett kölcsönhatások a plazmarészecskék és az elektronnívók között:
 ütközéses legerjesztés
 ütközéses gerjesztés
 spontán legerjesztődés
 elektronvesztés:
 ütközéses ionizáció
 töltéscsere reakció
Minden folyamathoz rendelhető egy, a folyamat gyakoriságát jellemző ún.
rátaegyüttható [m3/s], melynek definíciója:
.

(3.1)

v a plazmarészecske sebessége, vB a nyaláb atomjainak sebessége, f(v) a plazmarészecske
sebességtérbeli Maxwell eloszlása. Ebből következik, hogy a rátaegyüttható a
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plazmarészecske
fajtájának
a
hőmérsékletétől,
mint
paramétertől
függ.
v-vB a folyamat hatáskeresztmetszete, amely a plazmarészecske és a nyalábatom relatív
sebességének a függvénye.
A modell csak véges (m) számú atomi állapotot vesz figyelembe, de mivel a magasabb
főkvantumszámú állapotok betöltöttsége lítium nyalábok esetén alacsony, azok elhanyagolása
jelentéktelen hibát okoz. A plazma legszélén a különböző gerjesztett állapotok betöltöttsége
szintén ismertnek vett paraméter. Ha a plazma legszéléről számolunk, akkor jogos feltevés,
hogy minden atom alapállapotban van, azonban ez nem feltétlenül van így, mivel a plazma
környéki gáz is gerjesztheti valamelyest a nyalábot.
Az atom gerjesztett állapotainak a betöltöttségének időbeli változását leíró
differenciálegyenlet rendszer tagjait rátaegyenleteknek nevezzük. Mivel a nyaláb sebessége
állandó, vonatkoztatási rendszernek a nyalábmenti koordinátákat választva célszerű az
egyenletek helytől függő alakját bevezetni:
(3.2)
ne az elektron sűrűség, ni és nj az i és j atomi állapotokhoz tartozó betöltöttség, x a
nyalábmenti koordináta, aij az ún. redukált ráta együttható-mátrix (az elektron, proton és
szennyezők általi atomi átmeneteket és az elektronvesztési folyamatokat írja le), bij a spontán
átmenetekhez tartozó együttható (bij = ij/vB, ahol ij a bomlási időállandó). Az összes
szennyező iont közelíthetjük egy átlagos szennyezővel, akkor az átlagszennyező töltése csak a
szennyezőkre összegezve:
.

(3.3)

q(x) jelentse a nyaláb menti átlagszennyező töltést, Zeff(x) a hozzá tartozó effektív rendszám
nyalábmenti eloszlása. Ekkor az aij redukált rátaegyütthatót a következő alakba írhatjuk:
,

(3.4)

ahol f=(Zeff-1)/(q(q-1)). Az e felső index az elektron, p a proton, I a szennyező által indukált
folyamatokra utal. A dolgozatban szereplő szimuláció lítium esetén m=9, nátrium esetén m=7
atomi állapot betöltöttségét követi. A rátaegyüttható mátrix nem csak az átlagos szennyező
töltésen és az effektiv rendszámon, de a hőmérsékleten keresztül is függ a helytől. Az ion és
szennyező hőmérsékletet az elektronhőmérséklettel azonosnak vettük. Mivel
és
a
hőmérséklettől csak kis mértékben függ, ezzel csak elhanyagolható hibát okozunk.
A fényintenzitás egységnyi nyalábhosszon és időintervallumban niIAi/vB-vel arányos,
ahol vB a nyalábsebesség, Ai az adott átmenethez tartozó Einstein koefficiens és I a
nyalábáram.
A RENATE nyaláb szimulációs kód [33] a direkt probléma megoldására lett
kifejlesztve, azaz a nyalábmenti fényintenzitás eloszlást számolja adott plazmaparaméterek és
mérési konfiguráció mellett. A COMPASS tokamak lítium nyalábjának a tervezésekor ennek
a szimulációnak az eredményeit felhasználva döntöttünk pl. a megfigyelési tartomány
hosszáról.
A kezdeti feltételek és az ismert plazmaparaméterek behelyettesítésével a 3.4 ill. a 3.2es egyenlet megoldható. Kezdeti feltételként azt feltételezzük, hogy a nyaláb összes atomja az
x=0 helyen alapállapotban van. Egy 40 keV-os lítium nyaláb esetén mutatja a direkt számítás
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eredményét a 6. ábra. Jól látható, hogy a nyaláb belépésének a helyén csak az alapállapot van
betöltve, majd a többi populáció betöltöttsége is meredeken emelkedni kezd. A nívók
betöltöttsége végül az ionizáció hatására csökkeni kezd.
Nívók betöltöttsége a nyaláb mentén

relatív populáció (log)
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6. ábra: Nívók betöltöttségének változása a nyaláb mentén.

3.2 Inverz számítás
Inverz irányú számítás esetén a mért fényprofilból ismerjük egy adott gerjesztési
állapotban lévő atomok sűrűségének eloszlását a nyaláb mentén és ebből akarjuk előállítani a
sűrűségprofilt. A korábban már említett hőmérséklet és szennyező koncentrációra, mint
bemenő adatokra szükség van. Ha ezek az adatok az adott méréshez más diagnosztikáktól
nem megszerezhetőek, akkor ezeket –tapasztalati úton– becsülnünk kell. A becslés hibájának
hatása a rátaegyütthatók alacsony hőmérséklet függése miatt nem jelentős.
Az inverz számítás két fontos feltétele, hogy jól kalibrált fényprofilunk legyen. Ez
nem annyira egyszerű, mint egy laboratóriumi mérés esetén, mivel az optika esetleg bonyolult
geometriában néz a nyalábra, az első optikai elemek idővel szennyeződhetnek, az
interferencia szűrő szögfüggő karakterisztikája torzítja a fényprofilt és nem utolsósorban a
plazma háttérfénye meghamisíthatja a mérést. Ezekre a kérdésekre a mérések leírásánál térek
ki.
Az inverz probléma megoldására több eljárás is létezik [22][23][24][25]. Ezek
legfontosabb tulajdonsága, hogy megfelelő feltételek teljesülése esetén nincs szükségük
abszolút kalibrált fényeloszlásra. Ez az első hallásra meglepő tulajdonság abból következik,
hogy a módszerek felteszik, a plazmában a nyaláb fénye az ionizáció miatt csökken. Az
ionizáció mértéke (a nyaláb fogyása) az abszolút plazma sűrűségtől függ, ez helyettesíti a
fényprofil abszolút kalibrációját. Optimális esetben a nyaláb teljes ionizálódásig, tehát a
fényprofil végéig kellene megfigyelni a fényeloszlást, erre azonban a gyakorlatban nincs
szükség, elég a fény maximumhoz képest jelentős (30-50%) csökkenéséig mérni.
A TEXTOR tokamakon CCD kamerával mért nyalábintenzitást, majd az abból
számolt fényprofilt és végül a visszaállított sűrűségprofilt láthatjuk egy L-H átmenet során a
7. ábrán.
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7. ábra: Nyalábkép a CCD kamerán, számolt fény- és sűrűség profil [34].
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4. A CPO töltött részecske szimulációs kód
A diagnosztikai nyaláb áramsűrűségének pontosabb megértéséhez és fejlesztéséhez
kétdimenziós ionoptikai szimulációs programot használtam. A CPO szimulációs kód a CPO
Ltd. fejlesztése, rendelkezik két- és háromdimenziós modullal is. Mivel esetünkben a nyaláb
forgásszimmetrikus, ezért a kétdimenziós változatot használtam. A CPO kóddal számolt
eredményeket alkalmanként összehasonlítottam az AXCEL_INP programmal, melyet a jülichi
kutatóközpontban fejlesztettek ki elsősorban nagyáramú fűtő atomnyalábok vizsgálatára.
A CPO program alapja a Felületi Töltés Eljárás (Surface Charge Method, SCM,
[41],[42],[49]). ez alapján számol elektrosztatikus potenciált és teret a vezető elektródok
környezetében. A módszer alapja, hogy valódi töltések jelennek meg vezető elektródok
felületén, amikor feszültséget kapcsolunk rájuk. Ha a rendszer szivárgástól mentes, a töltések
az elektródok felületén maradnak akkor is, ha eltávolítjuk a feszültséget létrehozó
tápegységet. Ezek a felületi töltések a forrásai minden potenciálnak és térnek a rendszerben.
Tehát a kód az elektródokat a felületükön lévő töltésekkel helyettesíti, azokból számolva
elektromos potenciált és teret a Coulomb törvény alapján.
Ennek példájaként tekintsünk egy egyszerű a környezetétől elszigetelt vezető R sugarú
gömböt. Ha a gömb potenciálja V, akkor az összes töltése
(4.1)
egyenletesen elosztva a felszínén. Az elektromos potenciál és tér a gömb középpontjától r
távolságban
.

(4.2)

Ha a gömböt el tudnánk távolítani a felületi töltések megzavarása nélkül, az elektromos
potenciál és tér ugyanaz maradna, mint korábban.

4.1 Felületi töltések számolása
Az első lépés az elektródok felületének felosztása szegmensekre. A felületi
töltéssűrűség minden szegmensen egyenletes van elosztva, feltételezve, hogy azok
megfelelően kicsinek lettek választva. Ez az egyetlen közelítés, amit a szimulációs kód
alkalmaz a számolás során. A kérdés ezután a töltések száma, qi, az egyes szegmenseken, i
(ahol i = 1-n, n a szegmensek száma), amennyiben Vi a potenciál a szegmenseken (azaz az
adott elektródon). A kód ezt a problémát fordítva oldja meg, azaz azt a Vi potenciált keresi,
amit adott qi töltés eredményez. Ennek megválaszolásához felhasználja, hogy a j-dik
szegmens Vj potenciálja a Coulomb törvényen keresztül össze van kötve az összes i szegmens
qi töltésével. Tehát a potenciálok és töltések egy lineáris egyenleten keresztül kapcsolódnak:
(4.3)
ahol rj a j-ik szegmens középpontja, Pi(rj) a potenciál rj-n (az egységnyi töltés következtében
az i szegmensen). Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a j-ik szegmens Vj potenciálja az
összes i szegmens qi töltéséből számolható, beleértve a j-ik szegmensen lévő qj töltés
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potenciálját is. A Pi(rj) egyértelműen számolható a Coulomb törvényből és a szegmensek
területeinek az átlagolásával. Tehát n egyenlet van, j = 1-n-ig, valamint szintén n ismeretlen,
qi, i=1-n-ig. Más ismeretlen nincs, mivel mind a szegmensek paraméterei, mind a Pi
koefficiensek ismertek. Az n egyenlet n ismeretlennel megoldható Vj-k egy adott értékére,
eredményül kapva a szegmensek qi értékét, amivel az elektrosztatikus szimuláció teljes
egészében meg van oldva. Az elektródok rendszeréből szegmensek rendszere lesz, amelyek
mindegyike ismert töltéssel rendelkezik, annak felületén egyenletesen elosztva. A potenciálok
és terek az elektródok rendszerében bárhol számolhatóak a Coulomb törvény segítségével, így
az elektrosztatikus tér egyenlete, a Poisson egyenlet meg van oldva.

4.2 A szimuláció paraméterei
A szimuláció során minden futásnál hengerszimmetrikus elrendezéssel dolgoztam (ez
a futás idejét is lerövidíti, ami átlagosan így is kb. 10 óra volt). Az elektródák elrendezésénél
teljes mértékben (a gyártási rajzok alapján a megengedett hiba ~0.1mm) a JET, ill. a
TEXTOR ionoptikák technikai leírását, ábráit követtem. Az elektródák szegmensekre való
felosztásánál arra törekedtem, hogy a nyalábhoz közel, ill. a nagy elektromos térerősségű
helyeken azok minél kisebbek legyenek. A rendszer összes szegmenseinek a száma ~1600.
A nyalábok indításánál bármilyen részecskét bármilyen töltéssel be lehet állítani. Én a
lítium 7-es tömegszámú izotópját használtam (habár ez a természetes lítiumnak csak 92.5%-át
alkotja, de ezt a hibát nem vettem számításba).
A nyaláb pályájának a számításához a „mesh method”-ot használtam (a kód ezen kívül
még egy „direct method” eljárást alkalmaz). Ez ez elektromos potenicál és tér komponenseket
a nyaláb környezetében háló pontokban számítja, a nyaláb kialakulása közben. Ha szükséges,
a program interpolál a háló pontjai között. A háló felbontását 0.3 mm-nek választottam.
A nyaláb számított paramétereinek a pontossága alapvetően a pálya számításánál
megadható „fractional inaccuracy” értékétől függ, ezt 10-3-nak választottam. E mellett
természetesen a háló, az elektródok szegmens felbontása, valamint a nyaláb számítás
lépésköze van befolyással a pontosságra. Ez utóbbit 0,1-1mm között változtattam (0,1 mm az
ionoptikán belül, 1 mm az ionoptikán kívül). A program az egyes lépések között még további
számítási pontokat hoz létre (nem állítható paraméter, a program a „fractional inaccuracy”
alapján dönt ezeknek a plusz pontoknak a számáról az úgynevezett Bulirsch-Stoer eljárás
alapján).
A tértöltés számításához a „space charge cell” eljárást alkalmaztam (ezen kívül még a
„space charge tube” módszer választható), értékét 0,3 mm-nek választottam. A nyalábút
négyzetes (három dimenzióban téglatest) cellákra van osztva, amelyek mindegyikéhez
tértöltés van rendelve. Ahogy a nyaláb keresztülhalad a cellán, tértöltést hoz benne létre a
következő képlet alapján:
,

(4.4)

ahol i az áram és t az az idő, amennyit a nyaláb az adott cellában tölt. A cellákban lévő
töltések összegéből számítja a kód a tértöltés potenciált és teret. A tértöltés cellák száma a
nyaláb számításánál megadott hálótól független paraméter. Adott potenciál mellett a nyalábút
számítása után kapjuk a nyaláb tértöltését. Ez természetesen változtatatja a potenciált, tehát a
nyalábutat is. Ezt a számítást tehát iteratívan lehet megoldani. Az iterációk száma 15 és 20
között változott.
A lehetséges katód típusok közül a termikus katód beállítást alkalmaztam. Ekkor a kód
egy véges felosztású tértöltés területet hoz létre a katód előtt. A tértöltést a beállításoknak
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megfelelően itt helyezi el, ill. limitálja, ha szükséges, a Child-Langmuir törvény szerint. A
maximális áramsűrűség értéke szintén korlátozható. Erre esetünkben szükség is volt, mivel a
kihúzható ionáramot adott feszültség érték felett nem a Child-Langmuir tövény korlátozta,
hanem a termikus ionforrás ion emissziós kapacitása (ld. a 7.1 Atomnyaláb diagnosztika
tesztelése című fejezetben). A katód felszínéről 400 nyalábot indítottam.

5. Az AXCEL-INP szimulációs kód
Az AXCEL-INP szimulációs kódot Peter Spädtke fejlesztette ki elsősorban
fűtőnyalábok modellezésére. Ez a program már ismert, több nemzetközi folyóiratban is
szerepel [27][28], ezért úgy döntöttünk, hogy a CPO által kapott eredményeket alkalmanként
–a tesztelés eredményeivel való összevetés mellett- összehasonlítjuk az AXCEL-INP kód
eredményeivel is.
A kód alapvetően a Vlasov egyenletet oldja meg, ami magában foglalja a Poisson
egyenlet és a részecske eloszlás függvény megoldását. A kód a tértöltést a nyalábpálya
számolása közben határozza meg, emiatt az aktuális tértöltés értékek mindig egy korábbi
potenciál eloszláshoz tartoznak. A kód azz önkonzisztens részecske eloszlást iteratív eljárással
határozza meg.
A diszkretizációra használt numerikus módszer a Véges Differenciák Módszer
(VDM). A nyalábpálya számítás numerikus integrálással van megoldva, az egyes
időintervallumok felezésével és extrapolációval. A megoldandó egyenletek:
;

(5.1)

ill. sík esetben:
;

(5.2)

a tértöltés tag a Lorentz egyenletből számolható:
.

(5.3)

Ezekben az egyenletekben  a potenciál, E az elektromos tér, B a mágneses indukció, v a
részecskék sebessége,  a töltés,  a permittivitás, p az impulzus, t az idő és z,r a
térkoordináták.
Amennyiben az emissziós felület adott, az áram a Child-Langmuir törvény
segítségével számolható:
(5.4)
ahol j az áramsűrűség, q a részecske töltése, m a részecske tömege és d a forrás és a kihúzó
elektróda közötti távolság.
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6. A dolgozatban szereplő tokamakok
6.1 A TEXTOR tokamak
A TEXTOR tokamak 1982 óta üzemel a németországi Jülichben, a
Forschungszentrum Jülich kutatóintézetben. Közepes méretű, közepes mágneses térerősségű,
kör keresztmetszetű plazma konfigurációval. A toroidális mágneses teret 16 db réz tekercs
állítja elő. A berendezés felépítését mutatja a 8. ábra.

8. ábra: A TEXTOR tokamak felépítése és a gyorsított lítium NYES diagnosztika.

A vákuumkamra belsejében egy ún. liner, belső határoló elem (felület) van elhelyezve,
melyet magasabb hőmérsékleten tartva befolyásolni lehet a plazma-fal kölcsönhatást. A
TEXTOR limiteres berendezés, ami azt jelenti, hogy a plazma és a belső fal közötti
kölcsönhatást (a belső fal fűtésén kívül) a plazma szélén elhelyezett limiter(ek)kel is lehet
befolyásolni. A plazma utolsó zárt mágneses felületén kívül lévő nyílt erővonalak nagy része
a limiteren végződik. A limiter általában aktív vákuum elszívással rendelkezik, hogy az ott
semlegesítődött részecskék ne kerüljenek vissza a plazmába. Nagy sűrűségű és hőmérsékletű
plazma esetén a limiterek hőterhelése igen nagy lehet. Poloidális limiter található a tokamak
alján és tetején is, mindkettő állítható. A plazma alsó határoló limitere (ALT II, Advanced
Limiter) fix, nem állítható.
A berendezés legfontosabb paramétereit a következő táblázatban láthatjuk:
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Paraméter

Érték

plazma térfogat
kis sugár
nagy sugár
plazma határoló
plazma alak
mágneses tér
plazma áram
lövés hossz
fűtési teljesítmény
(NBI, ICRH, ECRH)

7 m3
~ 0.47 cm
~ 1.75 m
limiter / DED
kerek
1-3 T
0.1-0.8 MA
5-10 s
9 MW

1. táblázat: A TEXTOR tokamak főbb paraméterei.

A tipikus plazma áram ~350 kA, a mágneses tér ~ 2T. A plazma áramtól függően a kisülés
hossza akár 10 s is lehet, általában ez az érték ~ 5s. A plazmasűrűség értéke 1019 m-3 és 1020
m-3 között van. Az átlagos elektron és ionhőmérséklet a plazma közepén ~keV, míg a plazma
szélén ~100 eV.
A TEXTOR nagyon sok különböző plazmadiagnosztikai eszközzel rendelkezik a
plazmaparaméterek méréséhez. Mágneses tekercsek, mikrohullámú reflektometria, termikus
nyalábok, Thomson szórás, lágy és kemény röntgen spektroszkópia és gyorsított lítium
NYES, a teljesség igénye nélkül [43].
A megfelelő hőmérséklet eléréséhez a fúziós plazmáknak külső fűtésre van szükségük.
A TEXTOR tokamakon három különálló fűtési rendszer van. Két hidrogén (deutérium)
semleges fűtőnyaláb (NBI1 és NBI2, lásd 8. ábra), egyenként maximum 2 MW fűtési
teljesítménnyel. Két pár ICRH (Ion Cyclotron Resonance Heating) antenna és egy ECRH
(Electron Cyclotron Resonance Heating) girotron, amelyek összesített fűtési teljesítménye ~ 5
MW [44].
2002-ben a TEXTOR tokamak vákuumkamrájának belső felére mágneses tekercseket
helyeztek el (DED, Dynamic Ergodic Divertor) annak érdekében, hogy a plazma szélén a
transzportfolyamatokat befolyásolni lehessen külső –a tokamak mágneses terével rezonáns–
mágneses térrel [45][46]. Ennek során az egymásba ágyazott tórusz felületeket a perturbáció
először mágneses szigetekre (zárt, a tórusz középvonala körül csavarodó tórusz topológiájú
struktúrákra) bontja ott, ahol a külső perturbáló mágneses tér csavarodása megegyezik a
lokális mágneses térrel. Magasabb perturbáló áramnál ezek a szigetek egymással átlapolva
ergodikus zónkat hoznak létre, amelyekben az erővonalak radiálisan véletlenszerűen
vándorolnak. A DED mágneses tekercsek hatására létrejövő mágneses szigeteket mutatja a
következő, 9. ábra. A DED divertor-szerű elemként is működik, a plazma szélén kiáramló
részecskék kontrolláltan, nagyobb felületre oszthatóak szét [47].
A gyorsított lítium NYES diagnosztika a 9/10-es szekcióban helyezkedik el (ld. 8.
ábra). Mivel ez közvetlenül az egyik transzformátor tekerccsel szomszédos, az erős szórt
mágneses tér miatt a nyaláb utólagos mágneses árnyékolására volt szükség. A diagnosztika
megfigyelési portja a nyaláb belövésével megegyező poloidális síkban van. A
megfigyelőrendszer (jelenleg) tartalmaz egy CCD kamerát a lassú (~100 ms), ill. egy 16
csatornás nagy időfelbontású APD detektor rendszert a gyors (~s) mérésekhez.
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9. ábra: A perturbáló tekercsek elhelyezkedése és a bennük folyó áram polaritása különböző működési módok esetén,
ill. a kialakuló mágneses szigetek és ergodikus zónák a plazma szélén.

6.2 A JET Tokamak
A JET tokamak 1983 óta üzemel az angliai Culham-ben. Ez a jelenleg működő
legnagyobb méretű tokamak a világon, D keresztmetszetű plazmával, alsó divertorral
rendelkezik [48].
A divertor konfiguráció a limiterhez hasonlóan a plazma és a belső fal kölcsönhatását
szabályozza. Lényeges különbség azonban, hogy divertor esetében nem szilárdtest határolókat
használnak, hanem külső tekercsekkel olyan mágneses teret alakítanak ki, amely a zárt
mágneses felületeken kívüli erővonalakat a vákuumkamra egy adott, megfelelően kialakított
részébe vezeti. A zárt erővonalakkal jellemzett tartományt és a szilárdtesteken végződő
erővonalakat tartalmazó térfogatot az ún. szeparátrix választja el. A divertor aktív
vákuumszívással rendelkezik, hogy a semlegesítődött részecskék ne kerülhessenek vissza a
plazmába.
A JET tokamakot tríciummal is lehet üzemeltetni, erre azonban –sugárvédelmi
szempontok miatt– utoljára 1997-ben került sor. A toroidális mágneses teret 24 db réz tekercs
állítja elő. A berendezés felépítését és a lítium NYES diagnosztika helyét mutatja a
következő, 10. ábra.
A JET tokamak belső fala szénszálas grafit (CFC) téglákból áll, melyeket 2010-ben
cserélnek le az ITER-re is tervezett berílium téglákra, ill. a divertor tartományban volfrám
bevonatú CFC téglákra. A teljes folyamatot –a vákuumkamrán belül– robotkarokkal kell
végezni a sugárveszély miatt. Mind a berillium-volfrám bevonatú vákuumkamra és a plazma
kölcsönhatása, mind a távvezérléses robotkarok technológiája úgymond főpróba az ITER
építése előtt. Az ITER a JET-hez hasonló D keresztmetszetű plazmát előállító fúziós
berendezés, de lineáris mérete a JET tokamak kétszerese lesz. Vákuumkamrájának fala Be
lesz, belsejében minden munkálatot távvezérelt rendszerekkel kell majd megoldani.
A JET tokamakon lévő gyorsított lítium NYES diagnosztika a vákuumkamra tetején
helyezkedik el, függőlegesen, felülről lefelé juttat atomokat a plazmába. A tipikus
nyalábenergia 66 keV, leginkább szélplazma sűrűség mérésére használják. A diagnosztika
megfigyelőrendszere egy belső periszkópból és 67 db 1mm-es optikai szálból áll. Minden
optikai szál a nyaláb pálya egy adott (0,6 cm átmérőjű) pontjáról érkező fényt továbbít a
detektorokhoz. A leképezési pontok nagyobb része a nyaláb pályájával párhuzamosan, kisebb
része arra merőlegesen helyezkedik el. Ez lehetőséget nyújt a korábban már említett poloidális
áramlási sebesség mérésre a nyaláb eltérítése nélkül. Az elsődleges detektor egy spektrométer.
A mérhető Doppler eltolódásból a mérési geometria is ellenőrizhető. A spektrométerhez
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illesztett speciális CCD kamera (nagy kvantum hatásfok, alacsony zaj) minden csatlakoztatott
optikai szál fényéből spektrumot állít elő.
Mivel nincs minden optikai szál egyszerre csatlakoztatva a spektrométerbe, így 2008ban magyar kutatók gyors detektor rendszert építettek fel a meglévő optikai szálakat
felhasználva [67]. Ez az úgymond próba rendszer 4 db APD detektort tartalmaz, amelyre az
optikai szálak fénye –interferencia szűrőn keresztül- van leképezve. A mérésekkel sikerült
megmutatni, hogy több detektor és gyorsabb nyaláb szaggatás esetén lehetséges gyors
időfelbontású (~10 kHz) sűrűségprofilt előállítani. Az eredmények alapján egy 4x8 csatornás
APD detektorrendszer tervezetét 2010-ben elfogadták.

10. ábra: a JET tokamak felépítése és a Li nyaláb belövési iránya.

A JET fúziós berendezés legfontosabb paramétereit a következő táblázatban láthatjuk:

Paraméter

Érték

plazma térfogat
kis sugár
nagy sugár
plazma határoló
plazma alak
mágneses tér
plazma áram
lövés hossz
fűtési teljesítmény
(NBI, ICRH)

100 m3
~ 1.25 cm
~ 2.96 m
divertor
D
3.5 T
3-5 MA
20-60 s
23/15 MW

2. táblázat: A JET tokamak főbb paraméterei.
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6.3 A COMPASS tokamak
A COMPASS-D tokamak eredetileg 1989-2001 között üzemelt az angliai Culhamben.
2005-ben került a prágai Plazmafizikai Intézetbe, a korábban ott működő CASTOR tokamak
helyére. D keresztmetszetű plazmával és alsó divertorral rendelkezik, mint a JET vagy mint a
tervezett ITER tokamak. Plazmájának méretét mutatja az alábbi, 11. ábra.

11. ábra: plazma térfogat arányok.

Az újraindított tokamakban az első kisülést 2008 decemberében hozták létre, azóta
elsősorban a plazma megfelelő vezérléséhez szükséges eszközök installálása és beüzemelése
van folyamatban. A tokamak alap paramétereit mutatja az alábbi, 3. táblázat.

Paraméter

Érték

plazma térfogat
kis sugár
nagy sugár
plazma határoló
plazma alak
mágneses tér
plazma áram
lövés hossz
fűtési teljesítmény
(NBI)

100 m3
~ 0.2 cm
~ 0.56 m
divertor
D
0.8-2.1 T
350 kA
1s
2x300 kW

3. táblázat: A COMPASS tokamak főbb paraméterei.

Az első, fizikai mérések szempontjából releváns plazma kisülések 2010 végétől várhatóak. Az
RMKI Plazmafizikai Főosztálya szerződéses megbízás keretében épített fel egy gyorsított
lítium NYES diagnosztikát a COMPASS tokamak számára (részletesen ld. 7.5 A COMPASS
atomnyaláb diagnosztika című fejezetben).
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7. Eredmények
7.1 Atomnyaláb diagnosztika tesztelése
Ebben a fejezetben a JET, ill. a TEXTOR tokamak lítium atomnyaláb tesztelésének az
eredményeit fogom részletesen ismertetni, elsősorban a nyalábáramra és a nyalábprofilra
vonatkozóan. Részletesen bemutatom a tesztelés körülményeit, a méréshez felhasznált
eszközöket, ill. az adatkiértékeléshez felhasznált programokról is rövid áttekintést adok. A
tesztelés során áramprofil méréséhez egy újszerű eljárást alkalmaztam, ezt mutatom be a
következő fejezetben.
7.1.1 Egy újszerű áram-profil mérési eljárás
Az atomnyaláb diagnosztikák monitorozása általában Faraday csészével (FC) történik
(12. ábra).

12. ábra: Faraday csészék.

A Faraday csésze elve, hogy a belépő töltött részecskék a csészét nem tudják elhagyni,
szekunder elektronok szökését pedig a csésze és a környezet közé kapcsolt kis (~300V)
feszültséggel meg lehet akadályozni, így a belépő ionnyaláb áramát meg tudjuk mérni. A fenti
elrendezéssel azonban csak ionáram mérésére van lehetőség. Ha elektromosan szigeteljük
egymástól az ionok becsapódási helyét és a Faraday csésze házát, semleges áram mérésére is
lehetőségünk van. Ekkor feszültséget csak a FC házára kapcsolunk. Alapesetben, ha negatív
feszültséget kapcsolunk rá, a rendszer ugyanúgy működik, mint korábban. Ha azonban pozitív
feszültséget kapcsolunk rá, a csészén mérhetjük a szekunder elektronok áramát, míg a nyaláb
becsapódási helyén az ionáram plusz szekunder elektron áram összegét fogjuk mérni. Ha a
csészébe semleges nyalábot lövünk, és feltételezzük, hogy azonos energián az atomok és az
ionok ugyanannyi szekunder elektront váltanak ki a becsapódás helyéről, akkor lehetőségünk
van semleges áram mérésére is.
Nyalábprofil mérésére azonban a Faraday csészék nem alkalmasak. Vannak ugyan
többcsatornás eszközök, ahol a becsapódás helyét szegmensekre osztják, de ezek felbontása
nem megfelelő, ill. technikai kialakításuk bonyolult, nehezen alkalmazható.
Másik megoldás a gyorsítók részére kifejlesztett nyalábmonitor (National
Electrostatics Corp.) amely a nyalábban forgó speciális alakú drótból kiváltott szekundér
elektronokat méri. Ez kétirányú (x,z) integrális árameloszlás mérésére alkalmas. Mivel ennél
részletesebb nyalábmonitorozást szerettünk volna megvalósítani saját módszert dolgoztunk ki.
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Áramprofil mérés valósítható meg, ha az atomnyaláb útjába egy fémlapot helyezünk.
A fémlapon a nyaláb ionok semlegesítődnek, és egy részük a 2s-2p rezonáns átmenethez
tartozó gerjesztett állapotba kerül. A spontán legerjesztődő atomok fényét egy
interferenciaszűrővel felszerelt digitális kamerával rögzíthetjük. Ha a fémlap a nyalábiránnyal
45 fokos szöget zár be, valamint a fényt begyűjtő kamera szintén 45 fok alatt lát rá a fémlapra,
akkor torzításmentes képet kapunk (14. ábra). Habár a fényhozam egy iontól vagy atomtól
nem ismert, feltételezhetjük, hogy az egyes atomok egymástól függetlenül sugároznak, és így
a kamera által rögzített kép arányos lesz a nyaláb árameloszlásával. A nyaláb áram és az
összes detektált fényintenzitás közötti összefüggés látható a következő képen (13. ábra), a
fenti állítást igazolandó. Habár a pontok szórása jelentős az árammérés pontatlansága miatt, a
tendencia tisztán látszik: a nyalábáram és a detektált fény arányos.

13. ábra: összes detektált fényintenzitás a nyalábáram függvényében.

A Faraday csésze hátlapjának anyagául olyan fémet célszerű választani, amely nem
oxidálódik, fényesre polírozható és viszonylag magas hőmérsékletet is kibír. Néhány mA
nyalábáram és 50-80 keV nyalábenergia ugyanis 100 W nagyságrendű teljesítményt jelent,
melyet a nyaláb ezen a lemezen ad le. A kísérletekben titán és molibdén lapokat használtunk
erre a célra.
7.1.2 A JET lítium atomnyaláb tesztelése
7.1.2.1 A kísérlet felépítése
A JET lítium atomnyaláb diagnosztika sorozatos meghibásodásai (nyaláb „pulzálás”,
bizonytalan működés) miatt megbízást kaptunk annak részletes vizsgálatára, ill. hogy
méréskész állapotba hozzuk. Ehhez a teljes működési tartomány vizsgálatára volt szükség.
Mivel a nyaláb helyszínén, a JET tokamakon biztonsági okokból részletes tesztelés nem
lehetséges, ezért az a döntés született, hogy Garchingban, a Max Planc Institut für
Plasmaphysik Li-nyaláb laboratóriumában építjük fel a JET diagnosztikai nyaláb gyorsító
klónját. A teszt célja volt a nyaláb paramétereinek vizsgálata az összes lehetséges működési
tartományban, valamint a stabil működéshez szükséges esetleges változtatásokra javaslat
tétele is.
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A nyaláb a teszt teljes időtartama alatt vízszintesen pozícióban volt (14. ábra). Ez
ellentétes az eredeti elrendezéssel, mivel a nyaláb függőlegesen helyezkedik el a JET tokamak
tetején, azonban a labor magassága miatt függőleges elrendezés nem volt megvalósítható. A
nyaláb működési paramétereire ez nem lehet hatással, de a feszültség és hőmérséklet eloszlás
a szigetelő kerámiában különböző lehet. A nyalábformálás az elrendezéstől függetlenül
működik. A gravitációs effektusok egyedül az emitternél várhatóak (az emissziós anyag
elfolyása) és mivel ez a vízszintes elrendezésben még rosszabb ezért azt feltételeztük, hogy a
teszt elrendezés jó működése esetén a JET diagnosztika is megfelelően fog működni.
A nyaláb felépítése követi a diagnosztikai atomnyalábok eredeti felépítését [20].
Termikus ionok lépnek ki a forrásból majd az ionoptika gyorsítja és fókuszálja a nyalábot. Az
ion optikát az elektron elnyomó gyűrű követi megakadályozandó, hogy elektronok kerüljenek
az ion optikán belülre. A teszt során az ionoptika nem lett változtatva, méretei pontosan
azonosak az eredeti JET nyaláb ionoptikájával.

14. ábra: Kísérleti elrendezés, a nyalábáram eloszlást mérő Ti lap a semlegesítő helyén van.

Rögzített ionoptika mellett a rendszer fókuszálhatóságát a gyorsító-kihúzó elektród
(Ugy) valamint az emitter-kihúzó elektród (Uki) feszültségek különbségének a hányadosa
határozza meg. Erre a későbbiekben feszültség arányként fogok hivatkozni:
(7.1)
A tesztelés elsődleges célja az alábbi paraméterek pontos meghatározása volt:
 emitter áram
 nyaláb profil, fókuszálás különböző távolságokra
 semleges nyaláb, ion nyaláb profil a semlegesítő után a repülési cső végén.
Az emitter áram a nagyfeszültségű tápegység kijelzőjéről lett leolvasva. Sajnos a kijelzés
pontossága –és emiatt az árammérésé is– csak 0,1 mA. Számítógépes kiolvasás installálására
a teszt ideje alatt nem volt lehetőség.
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A nyalábprofil mérése az előző fejezetben leírt újszerű mérési eljárással történt.
Az első mérési sorozatban a semlegesítő helyére került a fémlap az árameloszlás
méréséhez (14. ábra, a semlegesítő nem volt installálva). A fémlap körül Faraday csészét nem
alkalmaztunk, mivel csak fényt mértünk. Az ionforrás és a fémlap távolsága 425 mm volt. A
titán fémlapról a lítium atomok fényét egy digitális CCD kamera rögzítette (PixelFly,
640x480 pixel, PCO GmbH, képfekvencia 40-140 Hz 12 bit dinamikus tartománnyal). A
kamera objektív előtt egy interferenciaszűrő volt elhelyezve, melynek áteresztési tartománya
670.8 nm, FWHM~10 nm. A kamera a lövés előtt és után is készített képeket a háttér
megfelelő levonásához, mivel a fűtött emitter ~1300 Celsius fokos felülete jelentős fényt
bocsájt ki, amit a fémlap –ebben az elrendezésben– a kamerába tükröz.
Három különböző emitter fűtési teljesítmény (azaz három különböző emitter
hőmérséklet) mellett mértem a nyaláb paramétereit, ezek rendre 155, 170 és 185 Watt. Tíz
különböző energiájú nyalábot vizsgáltam a 11.5 keV – 52 keV tartományban, minden
nyalábenergián tíz különböző feszültség aránynál (6.5 – 11.5). Az elektron elnyomó gyűrű
feszültsége a mérések során -500V-ra volt beállítva.
A második mérési sorozatban ugyanezeket a paramétereket vizsgáltam, de a fémlap a
repülési cső végén, 2795 mm-re volt az ionforrástól. A JET tokamaknál a plazma és az
ionforrás távolsága kb. ennek a távolságnak a kétszerese. A JET semlegesítője egy
hagyományos nem recirkulációs rendszerű nátrium semlegesítő. A második mérési sorozatnál
a semlegesítő installálva volt, így mind az ion, mind a semleges nyaláb paramétereket
vizsgálni tudtam.
A mérések során az emittert impulzus üzemben 5s időtartamban működtettem. Ez
megegyezik a JET kísérlet esetében használt lövés idejével. Az impulzusok hossza, valamint a
profilmérés vezérlése, szinkronizálása számítógépes vezérléssel történt.
7.1.2.2 Adatfeldolgozás
A mérés és a kamera időzítését és a mért adatok feldolgozását is IDL kód végezte.
Első lépésben a háttér fény eloszlást vontam le a lövés alatti képekből majd a kód
meghatározta a képek átlagát. A háttérkorrigált, átlagolt képekből lett a teljes fény-eloszlás, a
radiális nyalábprofil és a nyaláb átmérő meghatározva. A vertikális és horizontális vetületek
súlyozott középpontjával határoztam meg a nyaláb középpontját. A középpont körül a képet 2
pixel szélességű gyűrűkre osztottam. A gyűrűkben felintegrált és a területtel visszaosztott
fényintenzitást nevezem radiális nyalábprofilnak. A radiális eloszlás azon pontjának, ahol a
fényintenzitás értéke a maximum felére esik, és a középpont távolságának a kétszeresével
definiáltam a nyaláb átmérőt (15. ábra).

15. ábra: Nyaláb profil és átmérő számolása.
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A teljes nyalábfényt kétféleképpen definiáltam; a háttér korrigált fény integrálja az
időátlagolt képen, ill. azon pixelek integrálja, amelyeken az intenzitás a maximum 10 %-a
felett van. Előbbit összintenzitásnak, utóbbit nyalábintenzitásnak fogom nevezni.
7.1.2.3 Kísérleti eredmények
Nyalábdiagnosztikai szempontból a nyaláb két paraméterének javítása lenne előnyös,
ezek közül az első a nyalábáram, mivel annak növelésével javul a detektoron mért foton
statisztika, a másik a nyalábátmérő, melynek csökkentése javítja a mérés térbeli felbontását.
Ez utóbbi azonban nem kritikus, mivel az atomnyaláb diagnosztika térbeli felbontása –ahogy
láttuk– kb. 1 cm a jelenlegi nyalábátmérővel, ami elegendő a plazmastruktúrák felbontásához.
A nyalábprofil kialakulásában résztvevő folyamatok tisztázása ugyanakkor lényeges, mivel –
korábbi tapasztalatok szerint– a diagnosztikai atomnyalábok jelentős hálóval rendelkeznek (az
áramsűrűség eloszlás intenzitásának 10% alatti része csak lassan (a sugár többszöröse alatt)
tart nullához), amely a mérés szempontjából elveszik, csökkentve ezáltal a nyaláb intenzitását.
Nyalábhálónak fogom nevezni az eloszlásnak azt a részét, amelyik a nyaláb átmérőn kívül
van. A kísérleti eredmények ismertetésénél csak ezeket a paramétereket fogom kiemelni.
Adott geometria mellett a nyalábáram növelésére csak akkor van lehetőség, ha a
kihúzott ionáram elmarad a Child (vagy Child-Langmuir) törvény által megengedett
maximumtól (ionok esetében):
(7.2)
ahol Z az ionizációs állapot, A az ion atomszám, d (cm) az anód és a katód távolság és V a
feszültség (V) [50]. A nyalábáram akkor fog elmaradni a Child törvénytől, ha az emitter
áramkibocsátó képessége elmarad a fenti törvény által megengedett maximumtól.
A legnagyobb ionáram az emitter legmagasabb fűtési teljesítményénél (azaz a
legmagasabb hőmérsékletén) várható, ezt ábrázoltam a kihúzó feszültség függvényében (16.
ábra). A mérési pontokra 3 kV-ig U3/2-s görbét illesztettem. Jól látható, hogy kb. 3 kV
kihúzófeszültségig a nyalábáram növekedése arányos a feszültség 3/2-ik hatványával, fölötte
azonban az ionáram telítésbe megy. Ebből egyértelműen következik, hogy az első áramkorlát
az emitter ionkibocsátó képessége. A jelenlegi ionoptikával 8 kV kihúzó feszültség mellett
akár 5 mA nyalábáram is elérhető lenne (tértöltés korlát), ha a termikus ionforrás nem
korlátozna a kihúzható ionok számát. Ez azt jelenti, hogy az ionforrás nem képes annyi iont
emittálni, amennyi elméletileg az adott geometria és feszültség mellett elérhető lenne.
Természetesen a kihúzó feszültséget a nyaláb fókuszálásához szükséges FA feszültségarány
és a maximális nyalábenergia is korlátozza.
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16. ábra: Nyalábáram a kihúzó feszültség függvényében.

A nyalábáram növeléséhez az emitter hőmérsékletét kellene megnövelni (feltételezve,
hogy nem olvad meg a lítium alumíniumszilikát ion emissziós réteg), azonban a HeatWave
ionforrások hőmérsékletének a maximuma a gyártó adatai szerint 1200 °C fok. Mivel az
emissziós hőmérséklet kb. 1300 °C fok, ezzel az ionforrással nincs lehetőség az optimális
hőmérsékletet elérni. A fűtőáram további növelése (a tapasztalatilag megállapított felső határ
a 32 Amper, ezzel körülbelül 1300 °C hőmérséklet lehet elérni) a fűtőszál szakadását is
okozhatja. Mivel a különböző szériákban gyártott ionforrások eltérően viselkednek, ez előre
nem meghatározható.
A nyaláb profil elemzéséhez a működési paraméterek függvényében normalizáltam a
profilt a maximumához, és ábrázoltam a feszültség arány függvényében, különböző
nyalábenergiáknál (17. ábra)[51]. Az eredményt a legmagasabb fűtési teljesítmény esetében
ábrázoltam, mivel a diagnosztika fejlesztése szempontjából az elérhető legmagasabb ionáram
esetén kell vizsgálni a profilt, ahol a nyaláb tértöltése már jelentős szerepet játszik a nyaláb
árameloszlás kialakulásában. Alacsonyabb nyaláb áramoknál ezt az effektust nem lehet
megfigyelni. A legnyilvánvalóbb tendencia a nyalábátmérő csökkenése növekvő feszültség
aránynál. Alacsony nyalábenergián (10-15keV) a profil lapos, nagy feszültség aránynál
enyhén üreges. Növekvő nyalábenergiával (és e következtében növekvő nyalábárammal) a
profil közepe egyre üregesebbé válik (20-30 keV). 30 keV energia felett a profil minden
feszültség aránynál üreges, a széles nyaláboknak mégis intenzív a középpontjuk. Az üreges
profil kialakulásában az ionnyaláb által szállított tértöltésének van szerepe, mivel megjelenése
összekapcsolható a nagy áramsűrűséggel.
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17. ábra: Normalizált nyalábprofil a feszültség arány függvényében különböző nyalábenergiáknál [51].

A fenti mérésben a kis nyalábátmérő nem jelenti, hogy optimális diagnosztikai
nyalábunk van, hiszen az ionforráshoz közel mértünk és az itt kis átmérőjű nyaláb a mérési
pont után széttart. Párhuzamos, alacsony divergenciával rendelkező nyaláb beállításának
vizsgálatához a nyalábparamétereket megmértem az ionforrástól ~2800 mm-re, a repülési cső
végén kialakított diagnosztikai kamrában. A következő képen (18. ábra) a számolt ionnyaláb
átmérőt ábrázoltam a feszültségarány függvényében, különböző nyalábenergiákon és fűtési
teljesítményeknél. (A fémlap fizikai méretei miatt az átmérő mérés maximuma 40 mm volt,
emiatt nem lehetett minden nyaláb paraméter esetében átmérőt számolni.) Jól látható, hogy a
legkisebb nyalábátmérő kb. 15 mm, 10-es feszültség aránynál (nagy nyalábenergiákon ez
minimálisan eltolódik, 52 keV-nál 10.3 a legjobb fókuszálási feszültség arány).
Összehasonlítva a 17. ábra és a 18. ábra ábrát megfigyelhető, hogy a legkisebb nyalábátmérő
a semlegesítő helyén némileg (2-3 mm-rel) kisebb, azaz a nyaláb enyhén divergens
(6x10-4 rad). Mivel a JET tokamak esetén a plazma kb. kétszer ekkora távolságra van,
megbecsülhetjük a nyalábátmérőt, ami a fenti divergenciával számolva 18 mm. Ez az érték jól
egyezik a kísérletekben mért értékkel.
A 19. ábra mutatja a semlegesített atomnyaláb és az ionnyaláb átmérőjét egy adott
nyalábenergián a legnagyobb fűtési teljesítménynél. Az ábráról egy nem várt eredményt
olvashatunk le: az ionnyaláb és a semleges nyaláb átmérője megegyezik. Az ionnyalábra
ugyanis a nyaláb tértöltése miatt tágító hatás érvényesül, melyet az alábbi módon
számolhatunk, feltételezve, hogy a nyaláb kezdeti divergenciája nulla, sebessége nem
relativisztikus és árameloszlása homogén [50]:
,
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(7.3)

ahol I0 a nyalábáram, e a részecskék töltése, m0 a részecskék tömege, R a nyaláb sugara és 0 a
vákuum permittivitása. A konstansokat kiemelve kapjuk, hogy
,

(7.4)

ami az általánosított ”perveance”, azt mondja meg, a nyaláb tértöltése mennyire van hatással a
nyaláb mozgására. Ebből
.

(7.5)

Legyen a nyaláb legszűkebb pontja a kiindulási állapotban (z=0) Rm:
(7.6)

 jelöli a nyaláb kezdeti és végállapotban lévő sugarának a hányadosát. Ebből
(7.7)
50 keV energiájú, 0.01 m kezdeti sugarú lítium nyaláb esetén K~0.03. A megfigyelés
távolsága a kezdeti ponttól (z) legyen 1 m, így R értéke ~0.35m. Láthatjuk, hogy a nyalábban
lévő elektronok nélkül a nyaláb már 1 méter után nagymértékben kiszélesedne. A nyalábban
lévő (a nyalábháló által a szerkezeti elemekről kiváltott) elektronok azonban majdnem
teljesen semlegesítik az ionnyaláb tértöltését.
Mivel az ion és a semleges nyaláb átmérője megegyezik, a nyaláb minimális
divergenciáját nem a tértöltés, hanem a nyalábformálás, az ionoptika eredményezi.
A nyalábháló kialakulásának pontos oka nem tisztázott, az ionoptikák numerikus
szimulációjánál vissza fogok térni erre a kérdésre.
A semlegesítés értékére a vizsgált nyalábenergia tartományban 65-75%-os értéket
mértem. Ez alacsonyabb az irodalomban található értéknél, de értékét nagyban befolyásolja a
semlegesítő aktuális állapota (gőznyomás, szennyezők). A semlegesítés után a nyalábban
maradt ionokat a fényprofil mérő fémlap előtt egy állandó mágnessel kitérítettem a nyalábból,
hogy a fényprofil eloszlást a maradék ionok ne befolyásolják.
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18. ábra: Számolt nyalábátmérő a feszültség arány függvényében különböző nyalábenergiák és fűtési teljesítmények
esetén [51].

19. ábra: Semleges és ionnyaláb átmérője a feszültség arány függvényében [51].
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7.1.3 A TEXTOR lítium atomnyaláb tesztelése

7.1.3.1 A kísérlet felépítése
A TEXTOR lítium atomnyaláb diagnosztika még az 1980-as években épült, de
sorozatos hibák miatt nem üzemelt rendszeresen. Az RMKI Plazmafizikai Főosztálya
elvállalta a lítium nyaláb beállítását, új mérőrendszer építését és üzemeltetését. 2006 óta a
diagnosztika üzemszerűen működik, felügyeletét és a méréseket a RMKI Plazmafizikai
Főosztály kutatói végzik.
A hibákat felderítendő a nyalábot először Budapesten, a Főosztály laboratóriumában
építettük fel, hogy a teljes működési paramétertartományban tesztelhessük, ill. mérésre
előkészíthessük.
A nyaláb a teszt teljes időtartama alatt vízszintes pozícióban volt (20. ábra), ami megegyezik
a diagnosztika alapbeállításával a TEXTOR tokamaknál.

20. ábra: Kísérleti elrendezés.

A diagnosztika felépítése –a JET nyalábhoz hasonlóan– követi a diagnosztikai
atomnyalábok eredeti felépítését [17]. Termikus ionforrásból kilépő részecskéket gyorsít egy
ionoptika, amit követ az elektron elnyomó gyűrű, majd a semlegesítő. A teszt során az
ionoptika nem lett változtatva. A rendszer fókuszálhatósága és a tesztelés célja megegyezik a
JET lítium atomnyalábjánál leírtakkal. Különbség van azonban a két rendszer ionoptikájában.
Az elektródok alakja megegyezik, de a köztük lévő távolságok nem. Ennek a tesztelési
eredmények tárgyalásánál még szerepe lesz.
Az első mérési sorozatban a fémlap az eltérítő lemezpár helyére került, mivel ennél a
diagnosztikánál volt erre lehetőség. A Ti lap távolsága az ionforrástól ebben az elrendezésben
450 mm. A nagyfeszültségű rendszer a JET diagnosztikáétól eltérő felépítése miatt nem a
feszültség arány, hanem a kihúzó feszültség volt változtatva, 6 különböző nyalábenergia
mellett (17.5 keV – 35 keV, ez a rendszer tervezett maximális energiája). Az elektron
elnyomó gyűrű feszültsége a mérések során -500V-ra volt beállítva.
A második mérési sorozatban a repülési cső végén kialakított diagnosztikai kamrában
mértem a nyaláb különböző paramétereit, 1595 mm-re az ionforrástól.
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A kamera, a mérésvezérlés és az adatfeldolgozás módszerei megegyeztek a JET nyaláb
tesztelés során használtakkal.
7.1.3.2 Kísérleti eredmények
A TEXTOR lítium nyalábbal, habár ugyanolyan ionforrással rendelkezett, mint a JET
nyaláb, nem sikerült ugyanakkora áramsűrűséget elérni, valamint a forrás fűthetősége időben
változott. Ennek oka –ami sajnos csak a tesztelés után derült ki– az emitter nem megfelelő
befoglalása a Pierce elektródba. Mivel a tartó nem stabilizálta kellőképpen az emitter
helyzetét, az a hőtágulás hatására el tudott mozdulni. Habár ezen a hőmérsékleten a
sugárzásos hő leadás dominál, a vezetéses hőelvonás lehet olyan jelentős, hogy lecsökkentve
az emissziós réteg hőmérsékletét (20 K fok már jelentősnek számít) az ionáram csökkenését
eredményezi.
A maximális elérhető áramot láthatjuk a kihúzófeszültség függvényében a következő
képen (21. ábra).

21. ábra: Nyalábáram a kihúzó feszültség függvényében.

Összevetve ezt az ábrát a JET nyaláb Child-Langmuir görbéjével (16. ábra) láthatjuk,
hogy az ebben az elrendezésben elérhető ionáram csak a fele, kb. 1 mA, a JET nyalábnál mért
értéknek. Ezt a fent említett probléma, az ionforrás alacsony hőmérséklete magyarázza. Az is
észrevehető még emellett, hogy míg a JET nyaláb esetén a tértöltés limitált ionáram 3,3 mA 6
kV kihúzó feszültség esetén, addig itt ez az érték csak 2,4 mA. Ennek oka, hogy míg a JET
nyalábnál az ionforrás és a kihúzó elektróda távolsága 17,5 mm, addig a TEXTOR nyalábnál
ez az érték 21 mm. A kisebb térerősség pedig nyilvánvalóan kisebb ionáramot eredményez.
Azt is megfigyelhetjük, hogy a fűtőérték növeléséből még nem következik egyértelműen a
nyalábáram (emissziós anyag hőmérsékletének) növekedése, mivel arra nagyobb befolyással
van az ionforrást körülvevő foglalat megfelelő kialakítása, hőszigetelése.
A tesztelés után az ionforrás foglalatának az újratervezésével lehetővé vált az
ionáramot 1,5-2 mA-ig megnövelni (az egyes emitterek ion emissziós képessége szórást
mutat).
A nyalábprofil alakulását láthatjuk a következő ábrán, a profil számolása megegyezik
a JET nyalábnál használt eljárással (22. ábra). Jól látszik, hogy minden nyalábenergián 7,5-ös
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feszültség aránynál van a nyalábátmérőnek minimuma. Alacsony feszültség aránynál a
nyalábháló jelentős, míg nagy értékeknél alacsony. Ez azzal magyarázható, hogy a nyalábnak
nem fókuszpontja, hanem fókuszvonala van a tértöltés miatt. Az üregesedés nagy
nyalábenergián sokkal kevésbé figyelhető meg, mint a JET atomnyaláb esetében, az alacsony
nyalábáram miatt.

22. ábra: Normalizált nyalábprofil a feszültség arány függvényében különböző nyalábenergiáknál.

A következő képen (23. ábra) az ionnyaláb átmérőjét ábrázoltam a feszültség arány
függvényében, különböző nyalábenergiákon és fűtési teljesítményeknél, 1600 mm-re az
ionforrástól. Látható, hogy a legkisebb nyalábátmérő kb. 10 mm, és az ideális feszültség arány
5,5-ről 4,5-re csökken a nyalábenergia növelésével. Az is megfigyelhető, hogy a
nyalábátmérő valamivel nagyobb, kb. 10 mm 35 keV nyalábenergián, tehát minimális
divergencia (10-3 rad) ennél a nyalábnál is megfigyelhető. Mivel a TEXTOR tokamaknál a
plazma kb. 3500 mm-re van az ionforrástól, a nyalábátmérő becsült értéke kb. 15 mm, ami jól
egyezik a mért értékekkel.
A nyalábáram értéke semleges nyaláb esetében az ionforrástól 1600 mm-re a
tápegységen mérhető érték ~90%-a, míg semleges nyaláb esetén ~70% volt, ami jól közelíti
az irodalomban található értéket.
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23. ábra: Nyalábátmérő a feszültség arány függvényében különböző nyalábenergiák és fűtési teljesítmények esetén.

7.1.4 A tesztelés eredményeinek összefoglalása
A JET és a TEXTOR tokamak lítium atomnyalábjának részletes tesztelése során
kimutattam, hogy mindkét diagnosztika képes hasonló nyalábáramot és -átmérőt létrehozni a
normális működési tartományban. Jelentős különbség ugyanakkor, hogy míg a JET nyaláb
fókuszáló feszültség aránya legnagyobb nyalábenergián kb. 10, addig a TEXTOR nyaláb
esetében ez az érték 4,5. Ennek magyarázata, hogy habár a két rendszer ionoptikájának a
felépítése azonos, az elektródok közötti távolságok eltérőek. Nyalábáram szempontjából
elméletileg az alacsony fókuszáló feszültség a kedvező (alacsony fókuszáló feszültség =
magas kihúzó feszültség = magasabb kihúzható ionáram korlát), jelen esetben azonban ennek
nincs hatása, mivel kimutattam, hogy a nyalábáramot mindkét esetben a termikus ionforrás
korlátozza, nem a kihúzó elektromos tér. A JET atomnyaláb esetében a jelenleg használt
nyalábenergián, 66 keV-on közel 4 mA nyalábáramot lehetne elérni a jelenlegi ionoptikai
rendszerrel, míg a TEXTOR nyalábnál (a tápegységek által megengedett maximális 35 keV
nyalábenergia mellett) ez az érték csupán kb. 2 mA. Ennek oka egyrészt az kisebb kihúzó
elektromos tér, ill. a nyalábenergiák különbségéből adódó kihúzó feszültség különbség.
Megmutattam továbbá, hogy az ionforrás emissziós képességének a növeléséhez –a
jelenleg használt termikus források esetén– csak a hőmérséklet emelése vezet. Az ionforrás
foglalata kritikus paraméter az emissziós képesség szempontjából, annak változtatásával a
TEXTOR nyaláb ionáramát sikerült közel 100 %-kal megnövelni. A hőmérséklet növelésének
azonban technikai korlátai vannak, ill. az emissziós anyag megolvadásához vezethet, ami
mindenképpen kerülendő.
A nyaláb divergenciája mindkét esetben közel elhanyagolhatónak bizonyult. A
mérések során kimutattam, hogy a semleges, ill. az ionnyaláb átmérője a forrástól nagy
távolságban is megegyezik, aminek magyarázata, hogy a nyalábháló által kiváltott elektronok
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semlegesítik az ionnyaláb által képviselt tértöltést. A nyalábháló kialakulásáról a kísérletek
során nem sikerült magyarázatot kapnom.
Kimutattam, hogy nagy nyalábáram esetén (>1mA) a nyaláb közepe üregessé kezd
válni az áram növelésével arányosan. Mivel az ionoptikán kívül a tértöltés hatása a nyalábra
már nem jelentős, feltételezem, hogy ez az áramsűrűség eloszlás még az ionoptikában alakul
ki. Ennek bizonyítására nyaláb szimulációkat futtattam, aminek eredményeit a 7.4 Ionoptika
fejlesztés című fejezetben fogom ismertetni.
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7.2 Ionforrás fejlesztés
Ahogy az előző fejezetben láthattuk, az atomnyaláb diagnosztikai nyalábok áramát a
termikus ionforrás korlátozza. Az ionáram növelése pedig egyértelműen javítaná a
diagnosztika képességeit. A magasabb ionáram több begyűjtött fotont eredményez, ami
végeredményben a kiértékelésnél javítja a jel/zaj arányt és növelhetővé teszi a diagnosztika
időfelbontását, ill. alacsonyabb amplitúdójú fluktuációk kimutatását is lehetővé teszi.
A JET tokamak lítium NYES diagnosztika gyors jeleinek (PMT ill. később APD)
kiértékeléséből az látszott, hogy a jelszint éppen a fluktuációk kimutatásához szükséges szint
környékén van, a nyalábáram kettes faktorral való növelése így lehetővé tenné a fluktuációk
stabil mérését is.
A tapasztalat azt mutatta, hogy az ionforrások –habár egyforma technológiával
készültek– esetenként különböző mértékű emissziós kapacitással rendelkeznek. A Heatwave
ionforrások emissziós anyaggal való feltöltését a garchingi ASDEX tokamak lítium
laboratóriumában végeztem. A már korábban leírt volfrám szivacsra az emissziós anyagot kb.
15-20 lépcsőben lehetett beleolvasztani. Minden rétegnek megfelelően vékonynak kellett
lennie ahhoz, hogy teljes mértékben beleolvadjon a volfrám szivacsba. A rétegek készítését
természetesen nem lehet minden alkalommal 100% pontossággal reprodukálni.
Az emissziós anyag hőmérsékletét sem gyártás, sem működés közben nem lehetett
tudni, mivel a hőmérséklet mérése egyik esetben sem volt megoldott, ill. a működés közbeni
hőmérsékletméréshez az ionoptika rendszert úgy kellene kidolgozni, hogy lehetőség legyen
tükörrel valamilyen szög alatt ránézni az ionforrásra. Ez egyetlen működő lítium NYES
diagnosztikánál sem megoldott.
Mivel az emissziós korlát mérése nem igényel nyalábformálást, ezért megterveztem és
felépítettem egy olyan elektróda rendszert, amelyben az ionforrás hőmérséklete és a kihúzott
áram egy időben mérhető, ld. 24. ábra. Az elrendezés alapja az ionforrás, ezt követi a kihúzó
elektróda, végül egy nem hengerszimmetrikus visszaverő elektród, ami az ionokat a kihúzó
elektróda belsejére téríti el. Az infravörös hőmérő Raytek RAYMR1 típusú kettős
hullámhosszú mérőeszköz.
Az ionforrás és a visszaverő elektróda azonos pozitív (kihúzó) feszültségen van, míg a
kihúzó elektróda le van földelve. Az ionforrásból kilépő ionok keresztülhaladnak a kihúzó
elektródán majd a visszaverő elektróda hatására a kihúzó elektróda belsejébe csapódnak be.
A becsapódó ionok szekunder elektronokat váltanak ki, ezeket a visszaverő elektróda gyűjti
össze. A rendszer egyes elemein a következő áramokat mérhetjük:




Emitter:
Kihúzó elektróda:
Visszaverő elektróda:

ionáram
ionáram + szekunder elektron áram
szekunder elektron áram

Ebben az elrendezésben tehát működés közben is mérhető mind az ion, mind az adott ion
energiához tartozó szekunder elektron áram (így a szekunder elektron sokszorozás is),
valamint az ionforrás hőmérséklete is.
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24. ábra: Hőmérséklet és ionáram mérés egy időben.

Az ionpálya számításához a CPO szimulációs kód háromdimenziós változatát
használtam. Az eredményeket a következő, 25. ábra mutatja.

25. ábra: Elektróda elrendezés és ionpályák a CPO szimulációs kódban.

A konkrét elektródarendszer megépítésénél az elektródák közötti távolságokat ill. a visszaverő
elektróda dőlését a szimulációs kóddal optimalizált értékekre állítottam be.
A vákuumedény tartószerkezete úgy lett kialakítva, hogy az egész rendszer a
függőleges tengelyére merőlegesen 90-kal elforgatható, így vizsgálni tudtam azt is, hogy az
emissziós anyag milyen hőmérsékleten folyik meg.
Ebben az elrendezésben megmértem az általunk használt Heatwave ionforrások
emissziós képességét. Azt az eredményt kaptam, hogy ~1320 C fokon egyezik meg az
emissziós képessége a JET nyaláb tesztelésénél kapott eredményekkel.
Mivel a Heatwave ionforrások költsége igen magas (kb. 3000 USD/db), ezért
élettartam vizsgálatokat nem végeztem. A hőmérséklet további emelése is kritikus, mivel a
fűtőszál szakadása nem javítható, az egész ionforrást használhatatlanná teszi. Az azonban
egyértelmű volt a kísérletekből, hogy a hőmérséklet további emelése növeli az ionforrás
emissziós képességét, de 1380 Celsius fok felett a SiO2 bomlása az emitter élettartamát
csökkenti. A kísérletek során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a hőmérséklet emeléséhez az
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ionforrás rögzítését a Pierce elektródban úgy kell kialakítani, hogy a hőszigetelés minél
tökéletesebb legyen. A hőmérséklet mindemellett nem emelhető korlátlanul, mert az
emissziós anyag megfolyhat. A JET tokamak esetében, ahol a diagnosztika a tokamak tetején
helyezkedik el, ebben az esetben az emissziós anyag egy része közvetlenül a plazmába
kerülhet.
A -eukriptit emissziós anyag felhasználása során probléma lehet, ha gyártás közben
nem érjük el a megfelelő réteg kialakulásához szükséges közel 1450 Celsius fokot. Ekkor az
alapanyagnak csak egy kisebb része olvad meg teljesen, magasabb lítium tartalommal, amely
olvadáspont csökkentő az alumínium-szilikát kerámiáknál. A felszínen részben megolvadt
Al2O3 és SiO2 marad, ami a következő réteg összetételét kedvezőtlenül befolyásolja. Itt ki kell
emelnem, hogy gyártás közben a fűtőáram felső korlátja miatt a hőmérséklet nem mérhető, az
ionforrást felülről is hőszigetelő anyaggal kell lefedni, hogy a megfelelő hőmérsékletet
elérhessük.
Az ionforrás élettartama csupán néhány mAh a beolvasztott anyag mennyiségéből
számolható ~100 mAh helyett. Ennek legvalószínűbb magyarázata, hogy a felszínen lévő
kristályok mérete növekedésnek indul, és a kristályos üveges fázis határán lévő ionvezető
csatornák száma lecsökken. Használt emitterek esetében valóban megfigyelhető, hogy a
felszínen lévő kristályok mérete többszöröse a kiindulási állapoténak. Ennek oka lehet a
néhány %-os lítium koncentráció csökkenés, ill. hogy a hosszú ideig magas hőmérsékleten
lévő ionforrásban –magképzők hiányában– néhány kristály növekedésnek indul. Mivel nincs
kristálymagképző az anyagban, kevés kristálymag alakul ki melyek egészen a következő
kristály határáig növekedhetnek.
A fentiekből következik, hogy az ionforrás emissziós kapacitása a hőmérséklettel
növelhető, de ehhez új, magasabb hőmérséklet elérésére képes ionforrás (fűtőrendszer)
szükséges, ill. más összetételű anyaggal esetleg növelni lehetne mind az emissziós kapacitást,
mind az ionforrás élettartamát. -eukriptit alapanyagot felhasználva a hőmérséklet növelése
megnöveli ugyan a kihúzható ionáramot, de feltételezhető, hogy az az élettartam
csökkenéséhez is vezet.
7.2.1 Emissziós anyag fejlesztés
Az ionforrások emissziós képességének vizsgálatához elvégeztettük mind az ASDEX,
mind a JET tokamkanál felhasznált emissziós anyag kémiai analízisét. Az ASDEX
tokamaknál használt alapanyag összetevői közel megegyeztek az eukriptit összetevőivel, de a
JET tokamaktól kapott anyagban az AL2O3 mennyisége az eredetinek többszöröse volt. A
vizsgálatból az is kiderült, hogy a felhasznált alapanyag nem eukriptit, hanem az eukriptit
összetevői a megfelelő tömegarányban. -eukriptitnek a hexagonális kristályszerkezetű,
megfelelő anyag összetételű (Li2O + Al2O3 + 2SiO2) lítium alumíniumszilikátot nevezzük.
Mivel a HeatWave emitterek költsége igen magas, ezért úgy döntöttünk, hogy az
emissziós anyag fejlesztéséhez szükséges ionforrást mi magunk fogjuk előállítani. A
gyártáshoz ill. a működéshez szükséges hőmérséklet sugárzásos fűtéssel könnyen előállítható,
ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy diagnosztikai felhasználásra több szempontból sem
alkalmas. Egyrészt az élettartama sokkal rövidebb, mint a beágyazott fűtőszálnak, másrészt a
teljesítmény igénye kb. másfélszerese, mint a beágyazott fűtőszálnak. A vákuumrendszerbe
vezetett plusz teljesítmény elvezetése pedig nem minden esetben megoldott vagy könnyen
megoldható.
A kialakított mérőelrendezésben Bató Sándor vegyésztechnikus kollégám megkezdte
különböző saját fejlesztésű ionforrások mérését. A dolgozat írásakor az eredmények azt
mutatják, hogy a Child-Langmuir törvény által megengedett nyalábáram elérhető, azonban
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ehhez teljesen újszerű fűtési eljárásra és módosított emissziós anyagra van szükség. Az
ionforrás fejlesztés nem része ennek a dolgozatnak, azonban a kifejlesztett nagyáramú
ionforrásokat a később leírandó COMPASS lítium nyaláb diagnosztikánál hasznosítottuk és
2010-ben a JET NYES diagnosztikába is be szeretnénk építeni.
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7.3 A TEXTOR tokamak plazmájának vizsgálata
A TEXTOR tokamak lítium nyalábjának budapesti tesztelése után azt
visszaszállíttattuk eredeti helyére. A Magyar Euratom Fúziós Szövetség több kutatója is
dolgozott a diagnosztika újraindításán. A különböző munkafázisok egymástól nem
függetlenek, de leírásuknál törekedtem arra, hogy egyértelművé tegyem saját
hozzájárulásomat.
A nyaláb gyorsító felépítésében az eredetihez képest változás, hogy a két kerámia
szigetelő közül az egyiket nem szereltük vissza. Ennek oka, hogy a gyorsító feszültség és a
főfeszültség különbsége nem indokol ilyen méretű szigetelőt (lényegében egyforma szigetelő
kerámia volt felhasználva a főfeszültség – föld ill. a főfeszültség – gyorsító feszültség esetén
is).
A nyaláb már módosított felépítését mutatja a 26. ábra. Az eredeti állapothoz képest a
gyorsító kerámia szigetelőin kívül kicseréltük a semlegesítő kamrát is, mely jobb
vákuumszívást tesz lehetővé valamint kisebb távolságot enged meg a gyorsító és a
semlegesítő között.
A vákuumrendszer felépítésén kívül teljesen kicseréltük a nyaláb vezérlését és a
megfigyelőrendszert is.

26. ábra: A TEXTOR lítium NYES diagnosztika felépítése.

A nyaláb szerkezeti felépítését a 2. Gyorsított alkáli atomnyaláb diagnosztika
fejezetben részletesen ismertettem, így arra itt nem térek ki.
A diagnosztika a 90-es években a Simatic 5-ös vezérlőrendszerével működött, de ez a
visszaépítés időpontjában már nem volt használható állapotban, ill. semmilyen dokumentáció
nem állt rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban. A helyi vezérlőrendszer ismeretében úgy
döntöttünk, hogy annak egy újabb verzióját fogjuk felépíteni, amit a TEXTOR tokamak
legtöbb diagnosztikája és maga a tokamak vezérlése is használ, a Simatic 7-et. Ez rendelkezik
egy központi egységgel (PLC), ebbe lehet a programokat feltölteni, profibuszos vagy
esetünkben helyi számítógép kapcsolaton keresztül elérni. A PLC-hez csatlakoznak a
különböző digitális és az analóg ki- és bemeneteket kezelő modulok, ill. a hőelemek
mérőeszköze is. Az én feladatom volt a diagnosztikához tartozó összes hardware elem
elérésének a megvalósítása (ld. 27. ábra). Ez a konkrét fizikai kapcsolatok kiépítése mellett az
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összes analóg és digitális változó létrehozását és számítógépen keresztüli kontrollját jelentette
(a fűtések vezérlése nélkül). Az egyes egységek bekötésekor különös figyelmet kellett
fordítani arra, hogy földhurkot ne hozzunk létre. A változó mágneses tér által a hurkokban
létrehozott feszültség kárt tehet a különböző eszközök vezérlő elektronikájában, és
természetesen magában a vezérlő rendszerben is. A nyaláb nagyfeszültségű része kettős
védelmet kapott. Egyrészt a vezérlő rendszer akadályozza meg a nagyfeszültségű tápegységek
bekapcsolását amikor a védelem nyitva van, másrészt a tápegységeket működtető relék sem
kapcsolnak a megfelelő biztonsági jelek hiányában.
Az átépítés végeredménye egy teljesen számítógép vezérlésű atomnyaláb, melynek
vezérlő panelját mutatja a 27. ábra. Ez a rendszer teljesen távvezérelt mérést tesz lehetővé az
interneten keresztül akár Budapestről. Ezzel a lehetőséggel rendszeresen élünk is, azonban
biztonsági okokból egy helyi segítő jelenléte is szükséges a méréshez.

27. ábra: A diagnosztika vezérlő képernyője.

7.3.1 A megfigyelő rendszer
A nyaláb megfigyeléséhez használható port a nyalábbal azonos poloidális
keresztmetszetben, a tokamak vákuumkamrájának felső részén található. Az első mérésekhez
a megfigyelő portra ideiglenesen egy CCD kamerát (Pixelfly, 640x480 pixel, PCO Optics
GmbH) építettünk be. A kamera előtti üvegfelület egy zsaluval lezárható az üvegfelület
védelme érdekében, mivel a tokamak liner-ének tisztításához bizonyos időközönként He
kisülést alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy egy elektród és a vákuumkamra fala között
önfenntartó (glimm) kisülést hoznak létre, ahol a vákuumkamra fala a katód. A vákuumkamra
falának csapódó hélium ionok a szennyezőket eltávolítják. E mellett a védelemre azért is
szükség van, mivel alkalmanként a vákuumkamra falát glimmkisülésből kiválasztott vékony
bórréteggel vonják be.
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28. ábra: A TEXTOR tokamak megfigyelő rendszere és a CCD kamera képe.

A következő, 28. ábra, a megfigyelési tartomány és a CCD kamerát mutatja, továbbá a
nyaláb fényét a CCD kamera képén. A bal oldali ábrán a vízszintes piros vonal mutatja a
megfigyelt területet a hozzá tartozó látószöggel, a lila kör mutatja a plazma átlagos
elhelyezkedését a vákuumkamrában. Megfigyelhető továbbá, hogy a kamera kép háttere
pontosan a tokamak alsó limitere. Ez a megfigyelésnél jelentős hátrány, mivel a limiter
intenzív sugárzást bocsájt ki. Spektrummérések szerint ennek jelentős része a limiteren
található lítium szennyező vonalas sugárzása. Lítium a plazmába nagyobb mennyiségben
kerül a TEXTOR-on gyakran üzemeltetett lítium kályhákra alapozott NyES mérésekből. E
mellett a kontinuum sugárzás és a limiter környékén a szén vonalak is jelentősen növelik a
hátteret.
Ez az ideiglenes rendszer kulcsfontosságú volt a végleges megfigyelőrendszer
tervezéséhez, mivel nyilvánvalóvá tette, hogy a végleges optikai terveknél figyelembe kell
venni a limiter téglák elhelyezkedését, és az optikai utat úgy kell megválasztani, hogy azok
kikerüljenek a háttérből. Mivel a nyaláb behatolási mélysége és intenzitása a mérésekből és
számításokból is ismert volt, a végső optikai terv a meglévő adatok alapján lett kivitelezve.
Ehhez a megfigyeléshez egyértelműen a vákuumkamrán belüli tükrökre, azaz egy periszkóp
rendszerre volt szükség, hogy az ideiglenes mérési összeállításhoz képest a látóirányt meg
tudjuk változtatni.
A 29. ábra mutatja a megtervezett rendszer látóirányát, két tükröt ill. az első
gyűjtőlencsét. Jól látható, hogy a látóirányba az alsó, piros színnel jelölt limiter nem kerül
bele. A periszkóp gyártási rajzait a Plazmafizikai Főosztály Fúziós Technológiai Osztály
mérnökei készítették el, ennek a modellje látható a rajzon sárga színnel. A periszkóp rendszer
plazmához közelebbi tükre pneumatikus munkahengerrel llítható két helyzet között, így a
megfigyelési tartomány is változtatható ún. belső (R~210-225 cm), ill. külső állás (R~205-220
cm) között. A periszkóp alján egy mozgatható zsalu védi az utolsó tükörfelületet a He
kisüléstől ill. a boronizálástól.
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29. ábra: A módosított megfigyelés tükörrendszere.

30. ábra: Az optika külső részének modellje, a CCD és az APD kamera rendszer.

A megfigyelő rendszer külső részét mutatja a 30. ábra. A bejövő fényt egy
féligáteresztő tükör osztja 20-80% arányban a CCD kamera és az APD detektor sor között.
Mindkét detektor előtt interferenciaszűrő található. Az áteresztés maximuma a lítium rezonáns
átmenetéhez tartozó hullámhossz Doppler eltolódással módosított értéke. A CCD (Pixelfly)
kamerával kétdimenziós képet kaphatunk a nyalábról. Egyrészt lassú, 10-100 Hz-es méréseket
végezhetünk vele, másrészt a nyaláb tulajdonságai (átmérő, toroidális elhelyezkedés) is
vizsgálható. Ez utóbbi különösen fontos volt, mivel ha a mágneses árnyékolás nem megfelelő,
a nyaláb nem a várt helyen érkezik a plazmába, és így kikerül az APD detektorok
megfigyelési tartományából (ld. alább).
16 db APD detektort építettünk be, ezek érzékeny felülete 5x5 mm2, foglalatuk mérete
10,6x9 mm2. Ha a fényt közvetlenül a detektorokra képeznénk le, annak jelentős része
elveszne. Ezt elkerülendő egy négyszögletesre vágott előtét-lencse sor került az APD
detektorok elé, amik a beérkező fényt az egyes detektorok érzékeny felületére fókuszálják. Az
előtét lencsék téglalap alakúak, méretük úgy lett megválasztva, hogy a nyaláb mentén 1x3
cm2-es terület fényét fókuszálják az APD detektorokra.
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31. ábra: A valós APD detektor rendszer és a modell.

Az APD detektorok fénygyűjtési tartománya toroidális, azaz a nyalábra merőleges
irányban, így 3 cm, míg a nyaláb pályája mentén 1 cm. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a
gyors detektorok jelei a nyaláb belövési irányának kisebb beállítási hibájára, a nyaláb
mozgására ne legyenek érzékenyek.
A megfigyelőrendszer részét képezi egy kalibrációs rúd, amit a nyaláb irányához
képest 10 fokban lehet a tokamak vákuumkamrájába kb. 3 mm-es lépésközzel betolni. A
kalibrációs rúd adott helyein 2 db 20 W-os lámpa van, a rendszer kalibrációját
megkönnyítendő. Mivel a kalibrációs rúd pontjának a koordinátái ismertek, a CCD és APD
detektorok pozíciója meghatározható. A kalibrációs rúd képét a CCD kamerán és a térben
kalibrált nyaláb képét mutatja a 32. ábra.

32. ábra: A kalibrációs rúd a CCD kamera képén és a kalibrált kép [52].

A nyaláb közepén látható intenzitáscsökkenés az alkalmazott interferenciaszűrő
hullámhossz- és iránykarakterisztikájának valamint a különböző helyről érkező fénysugarak
szűrőn való áthaladási irányának a kölcsönhatásából származik. A szűrőkarakteriszika
kismértékű módosításával és a szűrő hőmérsékletének aktív szabályzásával sikerült ezt a
problémát később kiküszöbölni.
A tokamak mérés közben a detektorok jeleiben 1-3% statisztikus fluktuációt
tapasztaltunk, mely megfelel a tervezési értékeknek. A detektorok jelének digitalizálása
National Instruments mérőkártyával történik, melynek csatornánkénti maximális
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mintavételezési frekvenciája 2,5 MHz. A tokamak mérésenként keletkező kb. 400 mByte adat
feldolgozása speciális numerikus eljárásokat igényel. A gyors APD detektorok segítségével a
plazma elektorsűrűség fluktuációinak a mérése, valamint a kétdimenziós technika
alkalmazásával poloidálisan áramló struktúrák mérése is lehetséges.

7.3.2 A kvázi kétdimenziós mérés
Az ionoptika és a semlegesítő között elhelyezett lemezpárral a nyaláb poloidálisan
eltéríthető. A feszültség nagyságától függően az eltérítés a plazmában lehet néhány cm, de
elég nagy feszültség esetén (~1 kV, a diagnosztika felépítésétől, ill. a nyaláb energiájától
függően) a nyaláb nem jut el a plazmába. Az első esetben poloidális eltérítésről, míg a
másodikban nyalábszaggatásról beszélünk.
A feszültség szaggatását egy nagyfeszültségű teljesítmény tranzisztoros kapcsolón
(HTS 31-03-GSM, Behlke) alapuló rendszer végzi. A gyorskapcsoló rendszer a
nyalábszaggatáshoz szükséges ~800 V feszültséget ~200kHz frekvenciával, az eltérítéshez
szükséges ~100V feszültséget 400kHz frekvenciával képes kapcsolni. A feszültség
szaggatását egy időzítő rendszer szinkronizálja a detektorok ill. a digitális kamera
mintavételezésével. A nagyfrekvenciás szaggatás során jelentős töltésmennyiséget kell a
kábelkapacitásokba pumpálni, melyet a tépegységek nem tudtak biztosítani, ezért egy kisebb
kondenzátortelep építése is szükségessé vált.
A nyaláb szaggatását a CCD detektor kiolvasási idejével szinkronizálva minden
második képen jelenik meg a nyaláb, a közbülső képeken csak a háttérfény látszik.
Amennyiben a CCD detektor jeleiből számítunk sűrűségprofilt [52], annak pontossága
elsősorban a fényprofil hibájától [53], azaz közvetve a háttér levonásának pontosságától függ.
A CCD kamera háttérlevont képét, valamint az abból számolt fényprofilt mutatja a következő,
33. ábra [54]. A szaggatott vonalak jelzik a kiértékelésben felhasznált nyaláb szélességét, ill.
középvonalát.

33. ábra: A CCD kamera háttérlevont képe, valamint az abból számolt fényprofil [54].

Ha a nyaláb szaggatását az APD detektor kiolvasási idejével szinkronizáljuk, az APD
detektorok jelei mutatják a mérés egyik időpontjában a nyalábpálya mentén mért háttér
értékét, míg a következő időpontban a nyalábból érkező fény és a háttér összegét. Erre mutat
egy példát a következő, 34. ábra Az ábrán a gyors nyalábszaggatás kezdete is jól látható.
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34. ábra: Nyaláb szaggatás az APD detektorok kiolvasási idejével szinkronizálva [54].

Az eltérítő lemezpárok hossza 12 cm, míg a 35 keV-os lítium atomok sebessége
~ 106 m/s, így a nyaláb kevesebb, mint 0,1μs idő alatt áthalad a lemezpárok között. Az APD
detektorok mintavételezés ideje 2,5MHz. Mivel a gyorskapcsoló kapcsolási ideje és az APD
erősítők időállandója is ~0,3μs, ez utóbbiak limitálják a két állapot közötti váltás
gyakoriságát. A két állapot között mért pontok a kiértékelésben nem vesznek részt. Az egy
időperiódusban háttérként vagy háttér plusz jelként mért intenzitásokat átlagolva kaphatunk
két, a nyalábszaggatás frekvenciájának megfelelő mintavételezésű jelsorozatot. Ebből a
nyaláb fény a szomszédos háttér értékek átlagának a levonásával egyszerűen számítható.
A CCD kamerával mérhető fényhozam a nyaláb gyors szaggatása esetén a felére
csökken és háttér mérésére ebben az esetben nincs lehetőség.
Amennyiben az eltérítő lemezpárokra alacsonyabb, 50-100 V feszültséget kapcsolunk,
a nyaláb minden időpillanatban jelen lesz a plazmában, de poloidálisan eltolódik. Annak
érdekében, hogy a nyaláb kiszélesedése az eltérítéskor minimális legyen, a gyorskapcsoló a
két eltérítő lemezre mindig ellentétes feszültséget kapcsol, így a lemezpárok között a nyaláb
helyén a potenciál nulla és defókuszálás nem lép fel. Így a plazmában két „virtuális” nyalábot
hozunk létre (mivel az eltérítés szöge csak néhány fok és az eltérítés a plazmától ~ 3 m-re
történik, a nyalábok a plazmában közel párhuzamosan jelennek meg), azaz a mérést kvázi
kétdimenziósra tudjuk kiterjeszteni [36]. A gyors detektorok jelén ebben az esetben csak
kismértékű amplitúdó moduláció látható. A két virtuális nyaláb fényjelét a detektor jelek
időbeli szétválasztásával különválaszthatjuk és így két virtuális nyaláb jelet kapunk az
eltérítés frekvenciájának megfelelő időfelbontással. A mérések során ez 250-417 kHz volt,
amely magasabb a plazmaturbulencia 100 kHz-es frekvenciájánál. Ha a két virtuális nyaláb
keresztkorrelációját számítjuk, a turbulens struktúrák poloidális áramlási sebességét, ill. azok
poloidális struktúráját határozhatjuk meg. Erre mutat példát a következő, 35. ábra [55].
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35. ábra: Poloidálisan eltérített nyalábok közötti kereszt korreláció [53].

A nyalábeltérítési frekvencia az ábrán mutatott esetben 417 kHz. A keresztkorrelációs
függvény maximumának az eltolódásából a turbulens struktúrák poloidális áramlási sebessége
számítható. A maximum hely időbeli változása pedig lehetővé teszi az áramlási sebesség
időbeli változásának követését.
7.3.3 Sűrűségprofil mérés
A sűrűségprofil visszaállítása mért nyaláb fényprofilból lehetséges. Erre a célra az
ASDEX tokamakon kifejlesztett kódot használtuk [57].
A CCD kamera képekből a nyaláb lassú szaggatásával lehet a háttér levonását
megfelelően elvégezni, ld. 33. ábra. Egy képsorozatból minden második mérésben kapjuk
meg a nyaláb képét, a közbülsőkben a hátteret, melyet levonva a nyaláb háttér korrigált
fényeloszlása kapható meg az idő függvényében. Az egyes képeken a 33. ábrán szaggatott
vonalakkal jelölt tartományban a nyalábra merőleges vonalak mentén kiintegrálva a
fényintenzitást megkapjuk a nyaláb fényeloszlását a nyaláb menti koordináta függvényében.
Az így számolt nyaláb fényprofil időbeli változását mutatja a következő, 36. ábra. Az
ábrán jól látszik, hogy ~1,6s-tól a fényeloszlás meredekebben növekszik a plazma szélén. Ez
az L-H átmenet mely energiaösszetartásának ugrásszerű növekedésével jár. Az 1,6s előtti és
utáni időszakaszban két fényprofilból számolt elektronsűrűség-eloszlást mutatja a 37. ábra.
Látható, hogy a sűrűséggradiens a plazma szélén sokkal meredekebb az átmenet után,a Hmódban, míg a határréteg plazmában a sűrűség valamelyest kisebb. Mivel a gázbeeresztéssel
végzett részecske-utánpótlás nem növekszik az azt mutatja, hogy az effektív radiális diffúziós
állandó lényegesen lecsökkent a H-módban.
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36. ábra: A visszaállított fényprofil időbeli változása [34].

37. ábra: Sűrűség eloszlás L és H mód típusú plazmában [34]. Az x koordináta a tórusz kissugarát mutatja.
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7.4 Ionoptika fejlesztés
A JET és a TEXTOR diagnosztikai nyaláb áramsűrűség eloszlásának modellezéséhez,
ill. fejlesztéséhez ionoptikai szimulációs programot használtam (ennek leírását ld. a 4. A CPO
töltött részecske szimulációs kód fejezetben).
A JET geometria elektróda elrendezése látható a 38. ábra a CPO szimulációs kódban.

38. ábra: A JET geometria elektróda elrendezése és a szimulált nyaláb a CPO-ban.

Alapvetően két különböző beállítás mellett futtattam a szimulációkat. Az egyik a
tértöltés limitált módszer, amikor az ionáramot az emitter felületén az elektromos tér és a
nyaláb tértöltése korlátozza. A másik az áram limitált módszer, amikor az ionáram mértékét a
felhasználó korlátozza. Erre azért volt szükség, mert mint az előző fejezetben láttuk, az
ionáram korlátja a termikus ionforrás, nem az elektromos tér. A szimulációnál ezt vettem
figyelembe áram limitált esetben, amikor az áram értékét a kísérletben mért értékekre
állítottam be.
7.4.1 A szimuláció és a kísérlet eredményeinek az összehasonlítása
Mivel a diagnosztika szempontjából talán legfontosabb szerepet az ionáram játssza,
először azt vizsgáltam meg, hogy a kétféle elektróda elrendezésben, tértöltés limitált esetben a
szimulációk által számolt nyalábáram megegyezik-e a kísérletben mért értékekkel. Az
eredmény a 39. ábra látható. A szimulációk által számolt nyalábáram tehát az az optimális
eset, amikor a nyalábáramot az ionforrás nem, csak az elektromos tér és a nyaláb tértöltése
korlátozza (tértöltés limitált). Ahogy azt már korábban láttuk, a kísérletben mind a JET, mind
a TEXTOR geometria esetében 3, ill. 2 kV kihúzó feszültségig a nyalábáram növekedése
követi a Child törvényt (I~U3/2), felette a nyalábáram telítésbe megy, mivel az ionforrás ion
emissziós képessége korlátozza. Az ábrákról jól látszik, hogy a szimulációs kódok mind a JET
(CPO, AXCEL), mind a TEXTOR (CPO) geometria esetén jól közelíti a kísérletben kapott
eredményeket (relatív hiba <5%), azaz az elektromos tér és a tértöltés számolás megfelelő.
A következő lényeges paraméter a szimulációs kód alkalmazhatóságának
bizonyításához a nyaláb eloszlás, ill. a nyaláb átmérő. A JET nyaláb esetében az első mérési
pont 420 mm-re volt az ionforrástól, ez a távolság a TEXTOR nyaláb esetén 450 mm.
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39. ábra: Mért és számolt nyalábáram a JET és a TEXTOR geometria esetében a kihúzófeszültség függvényében.

A nyalábsugár változását mutatja a 40. ábra. A jobb oldali függőleges tengelyen a
nyalábáram értéke is fel van tüntetve. A szimuláció ez esetben természetesen áram limitált
beállítással futott, a nyalábáramok értékét a kísérletben mért áram értékével választottam
azonosnak.

40. ábra: A nyaláb HWHM a gyorsító feszültség, ill. a feszültség arány függvényében.

A bal oldali ábrán a JET, a jobb oldalin a TEXTOR geometriában elért kísérleti és a
szimuláció eredményeiből számolt félértékszélességek láthatóak, a JET geometria esetén
mind a CPO, mint az AXCEL szimuláció eredményeit láthatjuk. Ismét azt állíthatjuk, hogy a
kísérletben mért, ill. a szimuláció eredményeiből számolt értékek jól egyeznek 450 mm-re az
ionforrástól. Fontos azonban megvizsgálni, hogy az emittertől nagy távolságra mekkora
hibával képes a szimuláció visszaadni a kísérleti eredményeket, mert a diagnosztika
működése szempontjából ez a lényeges paraméter. Fontos továbbá figyelembe venni a kísérlet
során kapott eredményeket a szimuláció paramétereinek a beállításánál. A szimuláció
szempontjából kritikus a tértöltés számítása. A kísérlet során azt az eredményt kaptam, hogy a
tértöltést a nyalábban lévő elektronok kompenzálják, jelentős szerepe csak az ionoptikában
van. Ebből következik, hogy a tértöltést nem a teljes nyaláb pálya mentén, hanem annak csak
egy adott szakaszán kell a szimulációval figyelembe venni. Mivel a nyalábpálya mentén a
nyaláb divergenciáját és az egyes nyalábok helyét a kód –előre megadott síkok mentén–
kiszámolja, ezektől a síkoktól számolhatjuk onnan adott távolságra a nyaláb összes
paraméterét feltéve, hogy a tértöltés a továbbiakban már nincs hatással a nyalábra. Az így
kapott eredményeket ábrázoltam a 41. ábra, ahol a nyaláb félértékszélessége látható a gyorsító
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feszültség (ill. a feszültség arány) függvényében a JET geometriában. A jobb oldali
függőleges tengelyen a nyalábáram is fel van tüntetve. A szimuláció természetesen áram
limitált beállításokkal futott, azaz az áram értéke a kísérletben mért értékekre volt beállítva.

41. ábra: nyaláb sugár a gyorsító feszültség függvényében a JET geometriában.

Igen jó egyezést kapunk a kísérletben mért értékekkel, amennyiben a tértöltés nyalábra
gyakorolt hatását a forrástól 420 mm távolságtól kezdve nem vesszük figyelembe. Jól látható,
hogy ebben az esetben a nyaláb fókuszáló feszültségarányt a szimuláció nagyon pontosan
visszaadja, ami kritikus paraméter. Ha a tértöltést a forrástól 350 mm-re nem vesszük
figyelembe, a szimuláció adataiból számolható helyes fókuszáló feszültség arány értéke már
10.5 lesz. Az is megfigyelhető az ábráról, hogy a tértöltés hatása a nyalábra a kísérletben csak
minimális, de nem nulla. 9,5-10,5-es feszültség arányoknál a szimulációból kapott nyaláb
félértékszélesség kisebb, mint a kísérletben, ami azzal magyarázható, hogy adott áramsűrűség
érték felett a tértöltésnek mégis van hatása a nyalábátmérőre, a nyalábnak nem fókuszpontja,
hanem fókuszvonala van. A kísérletben mért nyalábáram 10-es feszültség arány esetén 1.6
mA, a félértékszélesség ~7 mm, amiből a kritikus áramsűrűség érték ~0.01 mA/mm2.
Alacsony fókuszáló feszültség aránynál a kísérlet és a szimuláció közötti eltérést az okozza,
hogy a kísérlet során a technikailag mérhető legnagyobb nyalábátmérő 40 mm volt.
Megfigyelhető ezen kívül, hogy a fókuszpontot és annak környezetét leszámítva a szimuláció
nagyobb félértékszélességet jósol, mint a kísérlet (ellentétben a fókuszpont környezetében a
szimuláció szerint kisebb a nyalábátmérő). Ez a jelenség további vizsgálatra szorul, de
elképzelhető, hogy a különböző fókuszáló feszültség arányoknál a nyalábba kerülő
másodlagos elektronok mennyisége eltér, így a tértöltést módosító hatásuk is különbözik
(azaz a tértöltés elhanyagolását különböző pontoktól kellene számolni a különböző feszültség
arányok esetén).
Ahogy láttuk, mind a nyalábáramot, mind a fókuszáló feszültség arányát jól számolja a
szimulációs kód. A kísérleti eredményekből kiderült, hogy a nyaláb áramsűrűség eloszlása 1
mA nyalábáram felett üregessé válik a tértöltés hatása miatt. 52 kV nyalábenergián, 6.5-ös
feszültség aránynál és 2.1 mA nyalábáram esetén ábrázoltam az áramsűrűség eloszlását
420 mm-re a forrástól a 42. ábra. A mért áramsűrűség eloszlást a szimulált eloszláshoz
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normáltam. A szimulációból számolt eloszlás jól követi a mért értékeket, a központ üregessé
válása is megfigyelhető. Azonban jelentős az eltérés az eloszlás szélén. A kísérletben a nyaláb
jelentős hálóval (a teljes intenzitásnak ~10%-a) rendelkezik, a szimuláció szerint viszont az
eloszlás széle meredeken tart nullához. A szimuláció tehát a nyalábháló kialakulását nem
tudja modellezni, a nyaláb többi paraméterét viszont minimális hibával számolja.

42. ábra: Mért és számolt nyaláb áramsűrűség eloszlás.

A következő fejezetekben az ionforrás és az ionoptika fejlesztésének lehetőségeit
vizsgáltam a CPO szimulációs kóddal. A geometria alapjául minden esetben a JET
atomnyaláb geometriáját vettem.
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7.4.2 A szimuláció eredménye tértöltés limitált esetben
Abban az esetben, ha rendelkeznénk olyan ionforrással, aminek az ion emissziós
képessége közel kétszerese a jelenleginek, a jelenlegi atomnyaláb diagnosztikák nagyobb
áramú nyalábot lennének képesek előállítani, ami a mérések szempontjából elsődleges
fontosságú. Javulna a detektorok jel/zaj viszonya, kisebb amplitúdójú vagy rövidebb idejű
sűrűség fluktuációk is kimutathatóak lennének. A nagyobb áramsűrűség azonban nagyobb
tértöltést is jelent, és nem tudható, hogy a jelenlegi ionoptikák képesek lennének-e fókuszálni
a nyalábot a megváltozott (megnövekedett) áramsűrűség esetén. Hogy érdemes-e nagyobb ion
emissziós kapacitású emittert fejleszteni, arra választ kaphatunk egy validált szimulációs
kóddal.
A szimulációt tértöltés limitált esetben futtattam, és a nyaláb félértékszélességet
ábrázoltam a JET geometria esetén 3000 mm-re az ionforrástól. Feltételeztem továbbá, hogy a
nyaláb tértöltését részlegesen kompenzálják a nyalábháló által kiváltott elektronok, ezért a
nyalábátmérő számításához a tértöltés hatását nem vettem figyelembe az ionforrástól 420
mm-től az előző fejezetben leírt módon.

43. ábra: Nyaláb félértékszélesség a gyorsító feszültség és a feszültség arány függvényében a JET geometriában.

Az eredményt a 43. ábra láthatjuk, a jobb oldali függőleges tengelyen ismét
feltüntettem a nyalábáramot. A szimuláció szerint a fókuszáló feszültség arány nem változna a
nyalábáram növekedésével, annak legmegfelelőbb értéke továbbra is 10. Ennél a kihúzó
feszültség értéknél (52 kV fő feszültségnél) a nyalábáram 2.5 mA lenne. A nyalábátmérő
értéke 7.7 mm lenne a szimuláció szerint, azonban az előző fejezetben láttuk, hogy az átmérő
számítás nem helyes a tértöltés teljes elhanyagolása esetén, az áramsűrűség korlátjának ~0.01
mA/mm2 adódott. A kritikus áramsűrűség értékkel számolva a nyaláb félértékszélessége
~9mm lenne, ami diagnosztikai szempontból nem jelentős hátrány. ~55%-os nyalábáram
növekedéssel ~30%-os félértékszélesség növekedés járna együtt.
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7.4.3 Nyaláb szimuláció megnövelt ion emissziós felülettel
Mint korábban megmutattam, a diagnosztika szempontjából elsődleges fontosságú a
nyalábáram. Ennek növekedése talán megoldható egy nagyobb emissziós képességű
ionforrással –a nyaláb fókuszálhatóságának jelentősen romlása nélkül– ahogy az előző
fejezetben láttuk. Ennél nyilvánvalóbb megoldás az emissziós felület megnövelése. Az
emissziós felület növekedése hasonló problémákat vet fel, mint az emissziós képesség
megnövelése. Lehetséges-e nagyobb ionforrás esetében (azaz nagyobb nyalábáramnál)
fókuszálni a nyalábot a jelenlegi ionoptikával, ill. milyen hatással lesz ez a nyaláb
paramétereire. Technológia megvalósítása viszont egyszerűbb, mert nem kell nagyobb ion
emissziós kapacitású emittert fejleszteni, csak a jelenleginek kell a felületét megnövelni.
A szimulációban az emitter sugarát 6.5 mm-ről 10 mm-re növeltem meg, ami
~2,5-szer nagyobb felületet jelent. Az áramsűrűség értékét a tesztelés során kapott maximális
értékre állítottam be (azaz az ionforrás emissziós képességét nem változtattam meg), így az
ionáram értéke 4-5,1 mA-re növekedett. Az ionoptikában a kihúzó elektród nyílását 20-ról 25
mm-re növeltem meg, de az optika más paraméterét nem módosítottam, ld. 44. ábra. Erre
mindenképpen szükség volt, mert az ionforrásból induló nyaláb felütközött volna a kihúzó
elektródon.

44. ábra: Elektróda elrendezés megnövelt emissziós felülettel.

A nyaláb félértékszélességét ábrázoltam a gyorsító feszültség függvényében 3000
mm-re az ionforrástól a 45. ábra mind a normál, mind a megnövelt ion emissziós felület
esetében. A jobb oldali függőleges tengelyen a nyalábáram értékét tüntettem fel. A tértöltés
hatását a nyalábra 420 mm-re a forrástól kezdve nem vettem számításba a már korábban leírt
módon. Jól látható, hogy a nyaláb félértékszélessége meredekebben emelkedik a megfelelő
feszültség arány körül, a 2,5-szeres nyalábáram miatt. A geometria fókuszpontja a megnövelt
nyalábáram esetén is ugyanott, 10-es feszültség aránynál van. A félértékszélesség 4,55 mm a
szimuláció szerint 3,9 mA nyalábáram mellett. Ha feltételezzük, hogy a nyalábháló által
kiváltott elektronok szerepe a megnövelt nyalábáram mellett is ugyanolyan, mint korábban,
akkor a kritikus áramsűrűség értékkel számolva (~0,01 mA/mm2) a várható nyalábátmérő ~11
mm lenne.
Ha egy ilyen nyaláb megvalósítható lenne, az a plazmaparaméterek mérésében nagy
előrelépést jelentene, mert a jelenlegi diagnosztikáknál (elsősorban a JET-nél) a jel/zaj arány a
fluktuációk kimutathatóságának a határán van, a nyalábáram növekedésével pedig javulna ez
a paraméter.
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45. ábra: Nyaláb félértékszélesség a gyorsító feszültség függvényében normál és megnövelt ion emissziós felülettel
3000 mm-re az ionforrástól.

7.4.4 Szimulációs eredmények megnövelt ion emissziós felület és módosított
ionoptika esetén
Az ionoptika módosítása igen összetett és beláthatatlanul sok futási idővel járó feladat
lenne még adott ionforrás átmérő és a jelenlegi elektróda formák megtartása esetén is a sok
(fizikai megfontolásból min. 7) szabadsági fok miatt. A tesztelés során azt is megmutattam,
hogy ha nem is jelentősen, de a rendszer fókuszpontja (vagy inkább fókusz vonala) függ a
nyaláb áramerősségétől is. Emiatt az ionoptikának csak egy pontját változtattam meg, a
kihúzó elektródát, ld. 46. ábra. A kihúzó elektróda két átmérője nem változott, de a kettőt
egyenes vonal köti össze, így a kihúzó és a gyorsító elektróda között létrejövő elektrosztatikus
gyűjtőlencse hossza megnövekszik, mivel az elektromos tér a kihúzó elektródába mélyebben
behatol.
A módosítás eredményét először 420 mm-re az ionforrástól ábrázoltam, mivel ott a
különbség jobban megfigyelhető az eredeti és a módosított ionoptika között, ld. 47. ábra. A
nyaláb áramsűrűségének az értékét a kísérletben kapott értékre állítottam, azaz a 2,5-ször
nagyobb ion emissziós felület miatt a nyalábáram 2,5-ször nagyobb, mint a tesztelésnél. A
nyaláb félértékszélessége azonos nyalábáram mellett a módosított ionoptikában ~3 mm-rel
kisebb, mint az eredeti fókuszáló geometriában (eltekintve most a kritikus áramsűrűség
értéktől, de az mindkét esetben azonosan fejti ki a hatását) a szimuláció szerint. Ahogy azt az
ábráról láthatjuk, ilyen távolságban az ionforrástól a rendszernek még nincs fókuszpontja.
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46. ábra: Elektróda elrendezés megnövelt emissziós felület és módosított kihúzó elektróda esetén.

47. ábra: Nyaláb félértékszélesség és áram a gyorsító feszültség függvényében az eredeti és módosított ionoptikában
megnövelt emissziós felület esetén 420 mm-re az ionforrástól.

A kihúzó elektróda módosításból származó további eredményt láthatjuk a 48. ábra,
3000 mm-re az ionforrástól. Az első, leginkább észrevehető eltérés a fókuszáló feszültség
arány eltérése, 10 helyett 9-es feszültség aránynál van a nyalábnak a fókusza. Ez jelentős
különbség, mert a kisebb fókuszáló feszültség arány nagyobb kihúzó feszültséget, azaz
nagyobb ionáramot jelent. Ezért –amennyiben lehet– törekedni kell a fókuszáló feszültség
arány csökkentésére.
Habár a nyaláb félértékszélessége 3000 mm-re az ionforrástól kisebb, mint az eredeti
ionoptikában (~ 0.5 mm-rel), ennek a jelentősége, amennyiben a kritikus áramsűrűség értéket
itt is alkalmazhatónak véljük, kicsi. Az abból számolt nyaláb félértékszélesség 4.5 mA
nyalábáram esetén ~ 12 mm. Az átmérő növekedése ezen a skálán (~0.5 cm) a diagnosztika
szempontjából nem jelentős, annak jelenlegi térbeli felbontását nem rontaná érdemben.
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48. ábra: Nyaláb félértékszélesség és áram a gyorsító feszültség függvényében az eredeti és módosított ionoptikában
megnövelt emissziós felület esetén 420 mm-re az ionforrástól.

7.4.5. A szimuláció eredményeinek összefoglalása
A CPO szimulációs kód képes a nyaláb tértöltését figyelembe venni a számításnál, így
alapvetően kétfajta, tértöltés limitált és áram limitált szimulációkat futtattam. Tértöltés
limitált esetben a nyalábáramot a szimulációs kód a Child törvény alapján számítja, áram
limitált esetben a nyalábáramot a felhasználó szabadon változtathatja.
Az áram limitált szimulációk eredményét összevetettem mind a JET, mind a TEXTOR
tokamak tesztelésének az eredményeivel, és megmutattam, hogy a szimuláció mindkét
geometria esetén helyesen számolja a nyaláb tértöltését. A termikus ionforrás véges ion
emissziós kapacitása miatt a JET geometria esetében kb. 3 kV kihúzófeszültségig, a TEXTOR
geometria esetében kb. 2 kV kihúzófeszültségig a szimuláció által számolt nyalábáram
megegyezik a tesztelés során mért nyalábárammal.
Áram limitált futásoknál a maximális kihúzható nyalábáram értékét a kísérlet során
mért értékekre állítottam be, és megmutattam, hogy a kód mindkét geometria esetén, 420 ill.
450 mm az ionforrástól helyesen számolja a nyaláb félértékszélességét. A JET geometria
esetén a relatív hiba <5%, a TEXTOR geometria esetén <10%, valamint a tendencia mindkét
esetben megegyezik.
Az ionforrástól nagy távolságra (1600, ill. 3000 mm-re) a nyaláb félértékszélességének
a számításánál figyelembe vettem azt a tesztelés során kapott eredményt, hogy a nyaláb
tértöltésének a szerepe az ionoptikán kívül –a kísérlet eredményei szerint– elhanyagolható.
Ezért a nyaláb félértékszélesség számításánál a tértöltés hatását nem vettem figyelembe az
ionforrástól 420 mm távolságtól, és így jó egyezést kaptam a tesztelés eredményével. Ezt az
értéket ±50mm-rel megváltoztatva a szimuláció adataiból számolt fókuszáló feszültség arány
már nem egyezik a kísérlet során kapott értékkel.
Megmutattam továbbá, hogy habár a kísérlet során azt az eredményt kaptam, hogy a
tértöltés hatása az ionnyalábra, az ionoptikán kívül, elhanyagolható, ez nem teljes mértékben
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igaz. A szimuláció adataiból azt a következtetést vontam le, hogy a nyaláb fókuszpontjának a
méretét a kísérletben a tértöltés, ha kis mértékben is, de korlátozza. A kísérlet eredményéből
számolva az áramsűrűség maximális értéke a 0.01 mA/mm2-t nem haladhatja meg.
A szimuláció adataiból számolt nyalábprofilt összevetettem a kísérletben kapott
profillal, és megmutattam, hogy a két nyalábprofil tendenciája, értéke közel (relatív hiba <
10%) megegyezik. Fontos azonban megjegyeznem, hogy a szimuláció talán legnagyobb
hibája, hogy a nyalábháló kialakulását nem tudja modellezni. Ez még további vizsgálatokat
kíván.
Mivel a szimuláció jól közelítette a kísérlet eredményeit, ezért felhasználtam arra,
hogy megvizsgáljam, az ionforrás, ill. az ionoptika fejlesztése milyen hatással lenne a nyaláb
különböző paramétereire.
Megnöveltem az ionforrás ion emissziós kapacitását olyan mértékben, hogy a termikus
ionforrás ne, csak a tértöltés korlátozza a nyalábáramot, és modelleztem a megnövelt
nyalábáram esetén a nyaláb félértékszélességét a tértöltés limitált esetben. Ezt az egyszerűbb
összehasonlítás miatt az ionforrástól szintén 3000 mm-re vizsgáltam. A nyaláb tértöltését a
validálásnál kapott értéktől, 420 mm-től kezdve nem vettem számításba. Ezzel
valószínűsítem, hogy nem követtem el hibát, mivel a nyaláb áramsűrűsége a kritikus értéket a
forrástól ilyen távolságra sehol nem érte el. A szimuláció eredménye szerint tértöltés limitált
nyalábáram esetén a rendszer fókuszáló feszültsége nem változna az eredetihez képest (10),
míg a nyalábáram értéke 1.6 mA-ről 2.5 mA-re nőne. A számolt nyalábátmérő csupán ~ 8
mm, de mint láttuk, ez a tértöltés teljes elhanyagolásából ered. A kritikus áramsűrűség
értékkel számolva a nyalábátmérő „várható” értéke ~ 9 mm. Ebből azt a következtetést
vontam le, hogy egy nagyobb ion emissziós kapacitású forrással javítani lehetne a
diagnosztika jel/zaj arányát, míg a térbeli felbontás csökkenése a nyaláb félértékszélességének
növekedése miatt elhanyagolható lenne. Ehhez persze szükség lenne a termikus ionforrás
fejlesztésére.
Egy ilyen fejlesztést elkerülendő modelleztem a nyaláb paramétereit megnövelt
emissziós felület mellett, de a kísérletben kapott ion emissziós korlát figyelembe vételével. Az
ionoptikai elrendezést változatlanul hagytam, csupán az emissziós felületet növeltem meg 2.5szeresére, valamint kényszerűségből a kihúzó elektród belépő átmérőjét kellett megnövelnem
20-ról 25 mm-re, hogy a nyaláb külső része nem ütközzön fel az elektródra. A
félértékszélesség számítását az ionforrás fejlesztésnél leírtakkal teljesen megegyezően
végeztem el. A rendszer fókuszáló feszültség érték aránya ismét 10-nek adódott, de a
nyalábáram értéke ez esetben 3.9 mA. A nyaláb félértékszélessége a kritikus áramsűrűség
értéket figyelembe véve ~ 11 mm lenne. A nyalábáram 2.5-szeres növelése tehát a
félértékszélesség ~ 55%-os növekedésével járna együtt. Mivel a diagnosztika térbeli
felbontását ez nem befolyásolná, mindenképpen megfontolandó egy ilyen irányú fejlesztés.
Végül egy egyszerű módosítást hajtottam végre az ionoptikán, a megnövelt emissziós felületet
megtartva. A fókuszáló feszültség értékét ez a módosítás 10-ről 9-re csökkentette, ami egyben
a kihúzó feszültség növekedését is jelenti. Ebben az esetben a nyalábáram (továbbra is a
kísérlet során használt ionforrás maximális emissziós kapacitásával számolva) 4.5 mA lenne.
A nyaláb félértékszélessége a kritikus áramsűrűség értékkel ~ 12 mm-nek adódik.
A szimulációk eredményeiből azt a következtetést vontam le, hogy az emissziós
felület növelésével a jelenlegi ionforrásokat felhasználva is javítani lehetne a diagnosztika
jel/zaj arányát, ami több mérés esetén is kritikus. A diagnosztika térbeli felbontása lényegében
nem változna. Az ionoptika minimális módosításával valamelyest növelhető az adott
nyalábenergiához tartozó kihúzó feszültség, ami a szimuláció eredményei szerint a
nyalábáram további növekedését eredményezné.
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Az eredmények által megkövetelt nagyobb felületű és emissziós kapacitású ionforrás
fejlesztése folyamatban van és reményeink szerint a 2011-es éve elején beszerelhetjük a JET
lítium nyalábba.
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7.5 A COMPASS atomnyaláb diagnosztika
2005-ben a prágai Fizika Intézetben felépítették a korábban (1989-2001 között)
Angliában, Culhamben működött COMPASS-D tokamakot. A COMPASS-D tokamak
geometriája közel van a Cadarache-ban épülő ITER tokamak geometriájával. 2005-ben a
világ hét országának (EU, Japán, USA, Oroszország, Kína, Korea, India) részvételével írták
alá azt a megállapodást, amelynek értelmében 2018-ig megépül egy reaktor méretű tokamak
mágneses konfigurációjú kísérleti berendezés, az ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor) [6][7]. Az ITER építésének helyszíne Cadarache, Franciaország,
elsődleges célja a magfúzión alapuló energiatermelés igazolása. A COMPASS-D és az ITER
tokamak plazmájának lineáris méretaránya 1:10-hez.
A KFKI RMKI 2006-ban megállapodást kötött a prágai Plazmafizikai Intézettel egy új
lítium NYES diagnosztika felépítéséről. Természetesen ez a diagnosztika az elmúlt évek
összes fejlesztését felhasználja:
 gyors megfigyelés APD detektorokkal
 kvázi-kétdimenziós mérés
 megnövelt emissziós felületű nagyáramú
 módosított ionoptika.
A diagnosztika további célja egy új lehetőség alkalmazásának a vizsgálata. Nagyobb
nyalábenergián belőtt nehezebb atomok esetén az egyszeresen ionizálódott ionok Larmor
sugara elég nagy ahhoz, hogy a plazmán kívül elhelyezett detektorral észlelhetők legyenek
(49. ábra).

49. ábra: Az Atomnyaláb Szonda koncepció.

Ezt az eljárást Atomnyaláb Szondának (ASZ) nevezzük. A méréssel a poloidális mágneses tér
mérését szeretnénk megoldani az ionnyaláb toroidális irányú elmozdulásából. A plazma
szélén a poloidális tér mérésére nincs módszer viszont fontos lenne elméleti számításokkal
való összehasonlítás miatt.
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7.5.1 A fényprofil szimulációja a RENATE kóddal
A diagnosztika tervezésének első lépcsője a várható fényprofil intenzitás és a
behatolási mélység számolása kell, hogy legyen. Ezen információk birtokában lehet eldönteni
a tervezendő nyaláb energiáját, valamint a megfigyeléshez használt detektorok típusát, ill.
elhelyezkedését a nyalábpálya hosszának (a nyaláb gyengülésének) ismeretében.
Ehhez a nyaláb atomfizikai modellezésénél már említett RENATE atomnyaláb
diagnosztikai programot használtuk fel [33][66]. A szimulációkat Guszejnov Dávid készítette.
A kód a nyaláb fejlődését –a nyaláb véges szélességének figyelembevételével– egy
tipikus nyaláb árameloszlást felhasználva számolja. Az atomfizikai folyamatok (az ütközési
sugárzási modellt alkalmazva), a látóirány, a megfigyelés és a detektor rendszer alapvető
paraméterei is a szimuláció részét képezik. A kód tulajdonképpen a direkt problémát oldja
meg adott plazmaparaméterek (sűrűség és hőmérséklet eloszlás), nyalábparaméterek
(nyalábenergia és áramprofil) és a megfigyelés tulajdonságai (az optikai elemek hatásfoka a
látószöget és a nyaláb véges kiterjedését is figyelembe véve) ismeretében. A kód validációja a
TEXTOR tokamak megfigyelőrendszerének modellezésével és szimulációjával történt.
A COMPASS tokamak portkiosztását mutatja a következő, 50. ábra.

50. ábra: A COMPASS tokamak port kiosztása.

Az ábrán jól látszik a nyalábdiagnosztika pirossal kijelölt helye (Beam diagnostics). A
felső, hosszúkás port a megfigyelés és az Atomnyaláb Szonda koncepció detektorának a
helye. A megfigyeléshez az ovális port külső szélső része lenne optimális, azonban az
Atomnyaláb Szonda detektora csak oda kerülhet, így a nyalábdiagnosztika megfigyelő
rendszerének helye csak az ovális port középső része lehet.
A szimulációhoz egyetlen sűrűség és hőmérséklet eloszlás állt rendelkezésünkre,
melyeket még az eredeti COMPASS tokamakon mértek, ezeket mutatja az 51. ábra.
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51. ábra: A COMPASS-D tokamak plazma sűrűség és hőmérséklet eloszlása.

Ezek a profilok a 30864-es H-mód kisüléshez tartoznak. Mivel a szimuláció célja volt
a behatolási mélység meghatározása több plazma sűrűség profil esetén is, ezért ezeket az
eloszlásokat skáláztuk át alacsonyabb, L-mód kisülések esetére, ill. módosítottuk az eloszlás
alakját (L-mód esetén nem jellemző a plazma szélén meredeken emelkedő sűrűség és
hőmérséklet gradiens). A nyaláb energiája 40-120 keV között 20 keV-onként, a plazma
sűrűségének maximuma 2-8*1019/m3 között lett változtatva A behatolás számolásához a
nyaláb véges kiterjedése és a megfigyelőrendszer hatásfoka nem lett modellezve. A
szimuláció eredményét, a fényprofilok maximumának a helyét mutatja a következő táblázat:
Li nyaláb emissziójának intenzitásmaximumainak helyei (cm)
nyalábenergia/ központi
elektronsűrűség

40 keV

60 keV

80 keV

100 keV

120 keV

2*1019/m3

7.563

8.427

9.291

10.15

10.80

4*1019/m3

5.618

6.050

6.482

6.915

7.347

6*1019/m3

4.970

5.186

5.618

5.834

6.050

8*1019/m3

4.538

4.754

4.970

5.186

5.402

4. táblázat: Fényprofil maximum helyek különböző plazma sűrűségek és nyalábenergiák esetén.

A táblázatból láthatjuk, hogy a legnagyobb nyalábenergia, 120 keV, és a legkisebb
plazmasűrűség, 2*1019/m3 esetén van a várható fényintenzitás maximuma a plazma
legbelsőbb régiójában, ~ 11 cm-re a belépési ponttól. A sűrűség visszaállítás ebben az esetben
megközelítőleg a belépési ponttól 20 cm-ig használható. A fényintenzitás változását mutatja
különböző nyalábenergiák és plazma sűrűségek mellett a következő, 52. ábra, [64][66].

70

Relatív fényintenzitás

1,0

E: 40 keV

3

19

3

19

3

19

3

19

3

19

3

E: 120 keV ne0: 2*10 /m

0,8

E: 40 keV

ne0: 4*10 /m

E: 120 keV ne0: 4*10 /m

0,6

E: 60 keV

ne0: 8*10 /m

E: 120 keV ne0: 8*10 /m

0,4

Híg plazmák

Sűrű plazmák

0,2
0,0

19

ne0: 2*10 /m

78

68

58

R [cm]

48

38

52. ábra: Szimulált fényprofilok középsík porton vízszintesen belőtt Li nyaláb esetén

A fotonszám meghatározásához [65] a megfigyeléshez használható port adataiból
indultunk ki. Ez a tokamak tetején lévő ovális port középső része, melynek átmérője 5 cm. A
megfigyelőrendszer modellezéséhez a TEXTOR tokamakon felépített rendszer lett
modellként felhasználva. A modell tartalmaz egy gyors (APD vagy PD) detektorsort és egy
CCD kamerát (53. ábra). A féligáteresztő tükör az APD/PD ágra engedi a fény 80%-át. Ez
alapján az optika átviteli hatásfoka az APD/PD ág esetén ~0,233, a CCD kamera esetén ~0,06.

53. ábra: A szimulációhoz használt megfigyelőrendszer helye és az optikai elemek modellje a detektorokkal együtt.

A szimulációból kapott eredményeket foglalja össze a 5. táblázat a nyalábenergia és a
plazma központi elektronsűrűsége szerint. Az eredmények szerint a fényintenzitások
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maximuma minden esetben meghaladja a 1*1011 foton/s-ot, amiből az következik, hogy a
gyors méréshez a megfelelő detektortípus az APD detektor [67].
Li nyalábból maximálisan detektált fotonszámok [1/s]
nyalábenergia/ központi
2*1019/m3
4*1019/m3
6*1019/m3
elektronsűrűség

8*1019/m3

40 keV

2.09*1011

2.45*1011

2.61*1011

2.57*1011

60 keV

1.93*1011

2.22*1011

2.33*1011

2.37*1011

80 keV

1.86*1011

2.08*1011

2.15*1011

2.23*1011

100 keV

1.80*1011

1.99*1011

2.06*1011

2.11*1011

120 keV

1.75*1011

1.91*1011

1.98*1011

1.99*1011

5. táblázat: A nyaláb pálya mentén mérhető fényintenzitások maximumai.

A megfigyelőrendszer konkrét terveinek a kidolgozása közben abba a problémába
ütköztünk, hogy ilyen nagy látószögű (56 fok) optika 50 mm-es átmérőjű lencsékkel csak
jelentős torzítással, ill. fényveszteséggel valósítható meg. A poloidális mágneses tekercsek
között az optika által felhasználható hely alapterülete ~100*70 mm2, ill. arra sincs lehetőség,
hogy a lencserendszert az optimális szögbe állítsuk. A torzítás a fényintenzitás rovására
elfogadható szintre hozható, de ebben az esetben a fotonszám a gyors méréshez már nem
lenne elegendő. Mivel a fluktuációmérés a diagnosztika elsődleges célja, erre a problémára
megoldást kellett találni.
A COMPASS tokamak vákuumkamrája a diagnosztika helyén a belövés síkjára
szimmetrikus, azaz a tokamak alsó részén is található egy hosszúkás port (ld. 53. ábra). Ebben
a portban azonban több mágneses szonda helyezkedik el, melyek pozíciója nem változtatható.
A cseh kollégákkal többször egyeztetve az a döntés született, hogy az atomnyaláb
diagnosztika helyet cserél a tokamak vákuumrendszerével, ld. 50. ábra. A két keresztmetszet
teljesen azonos, a különbség csupán annyi, hogy mind az alsó, mind a felső hosszúkás port
„üres”, azaz általunk felhasználható. A teljes diagnosztika portkiosztása ezek után a
következő:
 szélső felső port: Atomnyaláb Szonda detektor
 középső felső port: NYES lassú mérés (CCD kamera)
 szélső alsó port: NYES gyors mérés (APD detektorok)
A lassú és gyors megfigyelőrendszer optikájának elkülönítése ebben az esetben további
előnnyel is jár (a megvalósíthatóságon felül). A szélső alsó portban nagyobb átmérőjű lencse
használható, mint a felső középső portban, valamint az első lencsét közelebb lehet elhelyezni
a megfigyelt területhez. Ebből következik, hogy a gyors detektorokkal mérhető fényintenzitás
meghaladja majd a szimulációból kapott értékeket, ami által kisebb relatív amplitúdójú
fluktuációk is felbonthatóak lesznek.
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54. ábra: A NYES és ASZ diagnosztika által használt portok.

7.5.2 A COMPASS atomnyaláb felépítése
A COMPASS atomnyaláb alap-felépítése megegyezik a hasonló NYES diagnosztikák
felépítésével. Jelentős különbség azonban, hogy a nyaláb energiáját 120 kV-re kellett tervezni
(a legnagyobb energiájú nyaláb jelenleg ~70 kV-os), egyrészt a behatolási mélység növelése
érdekében, másrészt az atomnyaláb diagnosztikával szemben támasztott követelmények miatt.
Ez több problémát is felvetett, ezen a feszültségen a koronakisülés miatt minden feszültség
átvezetőt közel légmentesen kellett szigetelni. A nyaláb felépítését mutatja a következő, 55.
ábra.
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55. ábra: A COMPASS nyaláb felépítése.

Jól látható a porcelán szigetelő (gyártója a Mikeron Kft), aminek a két végére szabvány (CF)
megfelelően kialakított tárcsák lettek ragasztva (hőálló ragasztó, ). Az átütési távolság
lecsökkentése érdekében a porcelán szigetelő körül egy alumínium doboz van, amiben a
nyomás 3 bárig növelhető. 120 kV feszültségig levegő töltés elegendő. Ezt veszi körül a
mágneses árnyékolás. Erre azért van szükség, mert a berendezés környezetében jelentős a
szórt mágneses tér, ld. 56. ábra, ami az ionnyalábot eltérítené.

56. ábra: Szórt mágneses tér a COMPASS tokamak közelében, vízszintes irányban z=0.0 m-nél. A fekete vonal a szórt
teret mutatja, plazmaárammal együtt, a kék vonal plazmaáram nélkül.

A mágneses árnyékolás szerepe a semlegesítőig tart. A jelenlegi diagnosztikáknál ezt
úgy oldják meg, hogy a nyaláb vákuumedényét a semlegesítőig vastag (~1-10 cm) alacsony
ötvöző tartalmú vaslemezekkel (esetleg azon belül még -metál lemezzel is) borítják. Ez több
problémával is jár, az ASDEX tokamakon a nyaláb súlya miatt csak daruval mozgatható, ill.
minden esetben körülményessé teszi a hozzáférést a nyaláb különböző elemeihez (az
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árnyékolás leszerelése hosszú ideig is tarthat, ami a mérések közben korlátozó tényező lehet).
A COMPASS diagnosztikánál a mágneses árnyékolást egy új módszerrel oldottam meg. A
gyártott vákuumedény anyagának alacsony széntartalmú acélt választva (a szokásos
rozsdamentes acél helyett), megfelelő vastagságban, maga a vákuumedény betölti a mágneses
árnyékolás szerepét. Ez több előnnyel is jár. Mivel ez a szerkezeti elem van legközelebb az
ionnyalábhoz, ennek a vastagsága lehet a legkisebb (minél távolabb van a mágneses
árnyékolás az ionoktól, annál vastagabb lemezek szükségesek). Másrészt a nyaláb szerkezeti
elemeihez a hozzáférést semmi nem gátolja. Kérdéses volt azonban, hogy nem rozsdamentes
anyag esetén a vákuum elvárt tisztasága megfelelő lesz-e. A biztos megoldás érdekében az
elkészült vákuumedényeket nikkel réteggel vonattam be ~15m vastagságban (VT Metál Kft,
H-8000 Székesfehérvár Berényi U. 72-100). Az elkészült vákuumedények használata során az
általában használt rozsdamentes vákuumedényekkel szemben különbséget nem tapasztaltam.

57. ábra: Módosított Faraday csésze.

Az ionoptika kialakításánál felhasználtam a szimuláció eredményeit, azaz az ionforrás
sugara 10 mm, míg az ionoptika kihúzó elektródja az eredetihez képest módosított. Az
ionoptikát követi az elektron eltérítő gyűrű, majd egy vízszintes, ill. egy függőleges eltérítő
lemezpár. A függőleges eltérítés a már korábban leírt kvázi kétdimenziós méréshez szükséges,
míg a vízszintes eltérítés a nyaláb toroidális elmozdítását tenné lehetővé az ABP detektorral
való mérés érdekében. A két eltérítő lemezpár között egy módosított Faraday csésze
helyezkedik el, ld. 57. ábra. A módszer lényege, hogy ötvözi az áramsűrűség profil mérést az
áramméréssel, azaz az áramsűrűség profil és a nyalábáram időben egyszerre mérhető, ami a
mérés kiértékelésénél fontos eredmény. A 45 fokban elhelyezett fémlap szigetelő alátétre van
helyezve, így elektromosan el van szigetelve a Faraday csésze többi részétől. Ebben az
elrendezésben a korábban leírtak szerint ion és semleges nyalábáram mérésére is lehetőség
van, miközben a fényprofil azonos időben mérhető.
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58. ábra: Nyalábszűkítő.

A diagnosztika tartalmaz még egy nyalábszűkítőt. Ez speciálisan az Atomnyaláb
Szonda méréshez szükséges, hogy a nyalábátmérőt le lehessen csökkenteni. A nyalábátmérő
mérete korlátozza ugyanis az ionnyaláb pozíciómérést, és ezen keresztül a poloidális tér
visszaállítás térbeli felbontását (nagy nyalábátmérő esetén a különböző helyen ionizálódott
ionokat nem lehet szétválasztani). A nyalábszűkítőt mutatja a következő, 58. ábra. A
nyalábszűkítő egy a nyaláb tengelyére merőleges tengelyű henger, amin különböző átmérőjű
lyukak vannak, így a nyaláb mérete is állítható, 1, 3, 5 és 10 mm-es között. A hengeren a
hagyományos, ill. a kétdimenziós NYES méréshez két 25 mm széles, 100 mm magas ovális
kivágás is van, amin a nyaláb szűkítés nélkül tud keresztülhaladni.
7.5.3 Cirkulációs semlegesítő
A lítium NYES diagnosztikák által használt semlegesítők mind azonos elven
működnek. Egy lezárt kályhában az olvadáspontja fölé melegített anyag (az esetek
többségében nátrium) egy szelepen keresztül a nyaláb útjába jut, ld. 59. ábra. Az ábrán jól
látható a kályha, amit ellenállás huzallal melegítenek az adott hőmérsékletre, a vákuum
szelep, ami nyitja/zárja a kályhát. A semlegesítő is rendelkezik egy ún. repülési csővel. Ennek
szerepe, hogy a nátrium gőz nem tud minden irányban eloszlani, a nyaláb tengelye ehhez a
csőhöz van beállítva. A repülési csövet fűteni kell, hogy a nátrium ne rakódjon le a falán, ez
szintén ellenállás huzallal van megoldva. A kályha és a repülési cső hőmérsékletét valamilyen
termoelemmel mérik. Fontos, hogy a repülési cső hőmérséklete magasabb legyen a kályha
hőmérsékleténél. Ha a szelep megfelelően zár, a kályhát elegendő –átlagos fúziós berendezés
esetén– néhány havonta újratölteni. Ezzel a típusú semlegesítővel a TEXTOR tokamaknál
több probléma is volt (a szelep mellett nátriumot veszített a kályha, máig ismeretlen okból ez
a semlegesítő közel 100 fokkal magasabb hőmérsékleten üzemel, mint a többi ilyen típus),
míg ugyanez a típus az ASDEX tokamaknál probléma nélkül működik. Hátránya még ennek a
típusnak, hogy a nátrium a semlegesítő vákuumedényben rakódik le, ami idővel további
problémákhoz vezethet (a szelep pneumatikájának az alkatrészeit, ill. a termoelemeket is
károsíthatja).
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59. ábra: Hagyományos semlegesítő.

Az előnyöket és a hátrányokat mérlegelve úgy döntöttünk, hogy a COMPASS
diagnosztika semlegesítője cirkulációs lesz. Ennek előnye, hogy a felépítése egyszerűbb, nem
tartalmaz mozgó alkatrészt (tehát elvileg a meghibásodás valószínűsége nagyon alacsony). A
tervezett cirkulációs semlegesítő modelljét (a vákuumkamrával együtt) mutatja a
60. ábra.

60. ábra: Cirkulációs semlegesítő.

A nátrium ennél a típusnál is egy kályhában van felmelegítve, de a kályha nincs lezárva, a
nátriumgőz szabadon eltávozhat belőle. A semlegesítő két vége kúpos kialakítású, amelyben
25 mm-ként lamellák vannak, 25 mm átmérőjű lyukkal a közepükön. Az ionnyaláb ezen halad
keresztül, míg a nátriumgőz a lamellák falán lecsapódik és visszafolyik a kályhába. A nátrium
gőznyomása a hőmérséklet függvényében látható a következő táblázatban:
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Hőmérséklet (K)
400
500
600
700
800

Gőznyomás (atm)
1.78e-9
8.87e-7
5.49e-5
1.04e-3
9.28e-3

6. táblázat: A nátrium gőznyomása a hőmérséklet függvényében.

Mint láthatjuk, 400 és 700 K fok hőmérséklet között a nátrium gőznyomása 2
nagyságrendet változik 100 fokonként. Mivel a nátrium olvadáspontja ~370 K fok, az
üzemeltetési hőmérséklet ~500 K fok, ha a semlegesítő kúpjainak a hőmérséklete csak 100
fokkal alacsonyabb, mint a kályha hőmérséklete, a nátrium nagy része már le fog csapódni
annak a felületén, és vissza fog folyni a kályhába.
A tervezett semlegesítő kályha Thermocoax ellenálláshuzallal lenne fűtve. Ennél a
központi áramvezető MgO porral el van szigetelve a huzal külső fém rétegétől, így
egyszerűen felszerelhető. Ha csak a kályha van fűtve, a semlegesítő felső része nem éri el a
nátrium olvadáspontját. Ebben az esetben a nátrium idővel a kályhából a semlegesítő felső
részén rakódna le, és a Na gőznyomása nem lenne elegendő a semlegesítéshez. A semlegesítő
többi részét is fűthetjük ellenálláshuzallal, de abban az esetben, ha a szokásos rozsdamentes
acél (1.4301) helyett alacsony ötvöző tartalmú acélt használunk (s355), nincs szükség a
semlegesítő külön fűtésére. Az alacsony ötvöző tartalmú acélok ugyanis sokkal jobb
hővezetők (=60W/m2K), mint a rozsdamentes acél (=15 W/m2K). A termikus analízis
ANSYS programcsomag segítségével lett megoldva, ennek az eredményét mutatja a
következő, 61. ábra. Ezen jól látható, hogy 250 C fokos kályha hőmérséklet esetén a
semlegesítő felső, leghidegebb részének a hőmérséklete ~120 C fok, azaz még a nátrium
olvadáspontja felett van. Az analízis egyik fontos bemenő paramétere az anyagok sugárzási
együtthatója, amelyet jelen esetben a „katalógus” adatoknál magasabbnak választottunk, hogy
a hőmérséklet értékét a kritikus helyen csökkentse. Ezzel a megoldással a cirkulációs
semlegesítő hőmérséklet eloszlása megfelelő. Jól látható, hogy a semlegesítő felső része így is
a kritikus hőmérséklet (a nátrium olvadáspontja) felett van.
Mivel ez az anyag nem rozsdamentes, a vákuumedényhez hasonlóan ezt is nikkel
réteggel vonattuk be, hogy a rozsdásodást elkerüljük.
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61. ábra: A cirkulációs semlegesítő termikus analízise.

A semlegesítő hőmérsékletét K típusú hőelemekkel mérjük a kályhánál, a semlegesítő
felső zárótárcsáján, ill. a kúp mindkét végénél.
7.5.4 Mágneses tér mérés
Nehézion nyaláb diagnosztikát számos fúziós berendezés alkalmaz elektron sűrűség és
potenciál fluktuáció mérésére [68]. Ennek alapja, hogy nehéz (Cs, Rb, Th) ionokat nagy
energiára (~MeV) gyorsítanak, amelyeket semlegesítés nélkül lőnek keresztül a plazmán,
majd mérik a kétszeresen ionizált ion becsapódási helyét (lokális mágneses tér komponens
fluktuációjának mérése, [69]), ill. az ion energiájának a változását (plazmapotenciál mérés,
[70]). Ehhez a méréshez azonban meg kell oldani az ionok mágneses térbe való be- és
kivezetését egy megfelelő repülési csővel a különböző mágneses tekercsek között. Ennek a
megvalósíthatósága az adott tokamak geometriájától, a portok és a mágneses tekercsek
kialakításától függ. A nehéz ionnyaláb diagnosztikák hátránya a nagy helyigényen kívül a
magas költségek (MeV-os gyorsító).
A mágneseses tér fluktuációjának a mérése –speciális esetben– gyorsított lítium NYES
diagnosztikával is megvalósítható. A gyorsított atomnyaláb diagnosztika több szempontból is
egyszerűbb összehasonlítva a nehézion nyaláb diagnosztikákkal. Mivel ez esetben atomokat
lövünk a plazmába, nincs szükség MeV-os nyalábenergiára, ill. utólagos nyalábfókuszálásra.
Az atomnyalábok energiája nem növelhető korlátlanul a semlegesítés hatásfokának
energiafüggése miatt, ez egyben a módszer korlátja is (kisebb berendezések és relatíve
alacsony, ~1T mágneses tér esetén alkalmazható).
A COMPASS atomnyaláb diagnosztika kiterjesztése az Atomnyaláb Szonda. A
plazmába belőtt atomok a nyaláb pályája mentén ionizálódnak, és ezek a részecskék a
belövéssel megegyező poloidális keresztmetszetben mérhetőek még a vákuumkamrán belül.
Mivel a gyorsított atomnyaláb alkáli elemeket, elsősorban lítiumot használ, a második
ionizációs potenciál elég magas ahhoz, hogy a nyaláb veszteség elhanyagolható legyen.
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Az atomok (a belőtt nyaláb mentén) különböző helyeken ionizálódnak, és ez az
ionáram első közelítésben a plazma elektronsűrűségével lesz arányos az ionizáció helyén. Az
elektronsűrűség ezzel párhuzamosan a hagyományos NYES diagnosztikával is
meghatározható. A poloidális mágneses tér toroidális irányban téríti el az ionnyalábot, így ha
a detektor a nyalábáram helyét két dimenzióban képes mérni, elméletileg lehetőség van
poloidális mágneses tér profil mérésére is. Két különböző radiális pontban ionizálódott
részecskék detektoron mért toroidális távolsága leginkább az ionizációs pontok közötti
távolságtól függ, emiatt a plazma külső részének az áramprofilja is vizsgálható. A
plazmaáram perturbációjának a mágneses tér poloidális komponensére gyakorolt hatása miatt
a detektorra érkező ionok toroidális irányban elmozdulnak. Ez az elmozdulás első
közelítésben az áramperturbációval arányos. Megfelelő detektor kialakítással –a detektoron
mért zajtól függően– akár 1 kA-es plazmaáram perturbáció kimutatása is lehetséges.
A nyaláb energiájának a mérésére a mágneses térben az erősen limitált hely miatt
nincs lehetőség, emiatt a plazma potenciáljának a mérése nem lehetséges.
A módszer további előnye, hogy a diagnosztikai nyalábok árama megközelítőleg
három nagyságrenddel nagyobb, mint a nehéz ionnyalábok árama. Ezzel szemben hátrány,
hogy a mérés a plazma közvetlen környezetében történik (míg a nehéz ionnyalábok a
mágneses térből egy megfelelő repülési csövön ki vannak vezetve), emiatt a mérés háttere
sokkal nagyobb. A háttér itt onnan származik, hogy a plazma röntgen és UV sugárzása az ion
kollektor lemezekből szekundér elektronokat vált ki. A háttér méréséhez felhasználhatjuk a
NYES kvázi kétdimenziós méréshez kifejlesztett nyalábeltérítés (szaggatás) technikáját. A
nyalábot akár 200 kHz frekvenciával kitérítve a detektorról a háttérmérés pontossága –és
ezáltal a jel/zaj viszony– többszörösére növelhető.
Mivel a detektoron mérhető háttér nagysága kritikus a mérés megvalósíthatósága
szempontjából, a végleges detektor megvalósítása előtt egy teszt detektort fejlesztettünk ki,
csak a háttér mérésére, ld. 62. ábra. A detektor biztonsága érdekében a port árnyékba
kihúzható.
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62. ábra: Az ABP teszt detektor.

Mivel a detektor a vákuumba került, hagyományos nyák technológiát nem
használhattunk a kollektor lemezek elkészítéséhez (a nyák ragasztója vákuumban párolog),
ami a legegyszerűbb eljárás egy ilyen típusú detektor esetében. Kerámia alapú nyáklemez
esetén ez a probléma nem merül fel, így a tesztdetektor elkészítésénél azt használtuk. A
kollektorok mérete a poloidális sík mentén különböző (2, 1 és 0.5 mm széles, 4 mm magas
mindegyik kollektor lemez).
A várható hátteret a plazmából érkező UV fotonok által kiváltott szekunder elektronok
alkotják. Mivel azonban a toroidális mágneses tér a kollektorok felszínével párhuzamos, a
kilépő elektronok Larmor sugárnyi távolságban vissza fognak csapódni a kollektor lemezbe.
A háttér e szerint egy kollektor lemez szélének Larmor sugárnyi területéről fog származni,
amennyiben feltevésünk helyes. Az elektronok Larmor sugara 1 T mágneses tér és 1 keV
energia esetén 0.1 mm, amiből arra következtethetünk, hogy a háttér értéke a legkeskenyebb
kollektor lemez esetén is annak csak néhány %-nyi felületéről származhat.
Egyelőre a teszt detektorral érdemi méréseket nem tudtunk végezni, mivel a
COMPASS tokamak plazmájának sűrűsége és hőmérséklete jelenleg nem elég magas, emiatt
az UV fluxus is alacsony, így a háttér értéke nem volt mérhető.
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8. Összefoglalás
Doktori dolgozatom témája a gyorsított lítium atomnyaláb diagnosztika volt. Munkám
kezdetén részletesen teszteltem mind a JET, mind a TEXTOR tokamak lítium atomnyalábját.
Megállapítottam, hogy mindkét rendszer esetén a termikus ionforrás korlátozza a kihúzható
maximális ionáramot. Pontosan meghatároztam a Child-Langmuir törvény segítségével az
ismert elektromos tér és az elektródák távolsága által meghatározott elérhető maximális
ionáramot. Ez a JET diagnosztika esetén 66 keV nyalábenergián 3,5 mA, míg a TEXTOR
nyaláb esetében 35 keV nyalábenergián 2 mA (a kisebb kihúzó feszültség miatt), amennyiben
a termikus ionforrás emissziós kapacitása nem korlátozna. A JET geometria esetén a
maximális kihúzható ionáram 2 mA, míg a TEXTOR tokamak esetén ~1 mA volt.
A TEXTOR tokamak lítium nyalábjának esetében megmutattam, hogy az emitter
megfelelő rögzítése, hőszigetelése a Pierce elektródban növeli az emissziós anyag
hőmérsékletét, így az ionáramot közel a JET nyalábnál elért értékig sikerült megnövelni.
Megmutattam, hogy az ionáram a jelenleg használt emissziós anyag hőmérsékletének
növelésével megvalósítható lenne, ennek azonban korlátot szab az általánosan használt
Heatwave ionforrás maximálisan megengedett (30A) fűtőárama.
A nyalábok divergenciája mindkét diagnosztikánál elhanyagolhatónak bizonyult.
Megmutattam, hogy az ion és semleges nyalábok átmérője a forrástól nagy távolságban is
egyenlő. Ennek magyarázata, hogy a nyalábháló által kiváltott elektronok semlegesítik az
ionnyaláb tértöltését.
Egy újszerű eljárással megmértem mindkét nyaláb áramsűrűség eloszlását. A nyaláb
útjába fémlapot téve azon az atomok (ill. az ionok is semlegesítődés után) az ütközés
következtében gerjesztődnek. Méréssel igazoltam, hogy az ebben a kölcsönhatásban keletkező
fotonok száma arányos a nyaláb részecskéinek a számával. A fotonok eloszlása ebben az
esetben a nyaláb áramsűrűségének az eloszlásával lesz egyenlő.
Mérésekkel megállapítottam, hogy 1 mA nyalábáram fölött az áramsűrűség eloszlás
az áram növekedésével arányosan üregessé kezd válni. Mivel a nyaláb tértöltésének a hatása
az ionoptikán kívül elhanyagolható, megállapítható, hogy ez az áramsűrűség eloszlás még az
ionoptikán belül alakul ki.
Megterveztem és felépítettem egy olyan ionoptikát, amelyben nyalábformálás nélkül
lehet a kihúzott ionáramot, ill. az ionforrás hőmérsékletét egy időben mérni. Ennek az
emissziós anyagok fejlesztése szempontjából van jelentősége, amely a gyorsított atomnyaláb
diagnosztikák sarkalatos pontja.
Részt vettem a NYES diagnosztika felépítésében a jülichi TEXTOR tokamakon. A
vezérlő és megfigyelőrendszer átalakítása után meghatároztam a plazma elektronsűrűségének
változásait az L-H átmenet során.
Numerikus szimulációt végeztem két különböző szimulációs kóddal a
nyalábfókuszálás és az áramsűrűség eloszlás modellezéséhez. A szimulációk a nyaláb
tértöltését is figyelembe veszik, így egyrészt tértöltés limitált, másrészt áram korlátozott
esetben vizsgáltam a kialakuló nyalábok paramétereit. A JET és a TEXTOR nyalábok
tesztelésének az eredményeit összevetettem az áram korlátozott szimulációk eredményével, és
azt az eredményt kaptam, hogy a kód –a tértöltés ionoptikán kívüli elhanyagolásával–
helyesen számolja mindkét ionoptika esetében a nyalábok fókuszáló feszültségét, valamint a
nyalábok félértékszélességét is.
A tértöltés limitált futások során kapott ionáram értékét összevetettem a kísérletben
kapott eredményekkel. Megállapítottam, hogy a JET geometria esetén kb. 3 kV, a TEXTOR
geometria esetén kb. 2 kV kihúzófeszültségig a tesztelés során mért ionáram a ChildLangmuir törvény szerint változik (I ~ U3/2). A szimuláció által számolt nyalábáram tértöltés
limitált esetben jól egyezik a kísérletben kapott értékekkel 3, ill. 2 kV kihúzófeszültségig.
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Az ionforrástól nagy távolságra (1600, ill. 3000 mm-re) a nyaláb félértékszélességének
a számításánál figyelembe vettem azt a tesztelés során kapott eredményt, hogy a nyaláb
tértöltésének a szerepe az ionoptikán kívül –a kísérlet eredményei szerint– elhanyagolható.
Ezért a nyaláb félértékszélesség számításánál a tértöltés hatását nem vettem figyelembe az
ionforrástól 420 mm távolságtól, és így jó egyezést kaptam a tesztelés eredményével. Ezt az
értéket ±50mm-rel megváltoztatva a szimuláció adataiból számolt fókuszáló feszültség arány
már nem egyezik a kísérlet során kapott értékkel.
Megmutattam továbbá, hogy habár a kísérlet során azt az eredményt kaptam, hogy a
tértöltés hatása az ionnyalábra, az ionoptikán kívül, elhanyagolható, ez nem teljes mértékben
igaz. A szimuláció adataiból azt a következtetést vontam le, hogy a nyaláb fókuszpontjának a
méretét a kísérletben a tértöltés, ha kis mértékben is, de korlátozza. A kísérlet eredményéből
számolva az áramsűrűség maximális értéke a 0,01 mA/mm2-t nem haladhatja meg.
A szimuláció adataiból számolt nyalábprofilt összevetettem a kísérletben kapott
profillal, és megmutattam, hogy a két nyalábprofil tendenciája, értéke közel (relatív hiba <
10%) megegyezik. Fontos azonban megjegyeznem, hogy a szimuláció talán legnagyobb
hibája, hogy a nyalábháló kialakulását nem tudja modellezni. Ez még további vizsgálatokat
kíván.
Mivel a szimuláció jól közelítette a kísérlet eredményeit, ezért felhasználtam arra,
hogy megvizsgáljam, az ionforrás, ill. az ionoptika fejlesztése milyen hatással lenne a nyaláb
különböző paramétereire. A szimulációban megnöveltem az ionforrás ion emissziós
kapacitását olyan mértékben, hogy a termikus ionforrás ne, csak a tértöltés korlátozza a
nyalábáramot, és modelleztem a megnövelt nyalábáram esetén a nyaláb félértékszélességét a
tértöltés limitált esetben. Ezt az egyszerűbb összehasonlítás miatt az ionforrástól szintén 3000
mm-re vizsgáltam. A nyaláb tértöltését a validálásnál kapott értéktől, 420 mm-től kezdve nem
vettem számításba. Ezzel valószínűsítem, hogy nem követtem el hibát, mivel a nyaláb
áramsűrűsége a kritikus értéket a forrástól ilyen távolságra sehol nem érte el. A szimuláció
eredménye szerint tértöltés limitált nyalábáram esetén a rendszer fókuszáló feszültsége nem
változna az eredetihez képest (10), míg a nyalábáram értéke 1,6 mA-ről 2,5 mA-re nőne. A
számolt nyalábátmérő csupán ~ 8 mm, de mint láttuk, ez a tértöltés teljes elhanyagolásából
ered. A kritikus áramsűrűség értékkel számolva a nyalábátmérő várható értéke ~ 9 mm. Ebből
azt a következtetést vontam le, hogy egy nagyobb ion emissziós kapacitású forrással javítani
lehetne a diagnosztika jel/zaj arányát, míg a térbeli felbontás csökkenése a nyaláb
félértékszélességének növekedése miatt elhanyagolható lenne.
Modelleztem a nyaláb paramétereit megnövelt emissziós felület mellett, a jelenleg
használt termikus ionforrás emissziós korlátjának a figyelembe vételével. Az ionoptikai
elrendezést változatlanul hagytam, csupán az emissziós felületet növeltem meg 2,5-szeresére,
valamint a kihúzó elektród belépő átmérőjét kellett megnövelnem 20-ról 25 mm-re, hogy a
nyaláb külső része ne ütközzön fel az elektródra. A rendszer fókuszáló feszültség érték aránya
ismét 10-nek adódott, de a nyalábáram értéke ez esetben 3,9 mA. A nyaláb félértékszélessége
a kritikus áramsűrűség értéket figyelembe véve ~ 11 mm lenne. A nyalábáram 2,5-szeres
növelése tehát a félértékszélesség minimális növekedésével járna együtt. Mivel a diagnosztika
térbeli felbontását ez nem befolyásolná, mindenképpen megfontolandó egy ilyen irányú
fejlesztés.
Megváltoztattam az ionoptika kihúzó elektródját a nyaláb paramétereinek javítása
érdekében, a megnövelt emissziós felületet megtartva. A fókuszáló feszültség értékét ez a
módosítás 10-ről 9-re csökkentette, ami egyben a kihúzó feszültség növekedését is jelenti.
Ebben az esetben a nyalábáram (továbbra is a kísérlet során használt ionforrás maximális
emissziós kapacitásával számolva) 4,5 mA lenne. A nyaláb félértékszélessége a kritikus
áramsűrűség értékkel ~ 12 mm-nek adódik, ami nem számottevő.
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A szimulációk eredményeiből azt a következtetést vontam le, hogy az emissziós
felület növelésével a jelenlegi ionforrásokat felhasználva is javítani lehetne a diagnosztika
jel/zaj arányát, ami több mérés esetén is kritikus. A diagnosztika térbeli felbontása lényegében
nem változna. Az ionoptika minimális módosításával valamelyest növelhető az adott
nyalábenergiához tartozó kihúzó feszültség, ami a szimuláció eredményei szerint a
nyalábáram további növekedését eredményezné.
Megterveztem és felépítettem a COMPASS gyorsított lítium atomnyaláb
diagnosztikáját a numerikus szimulációkkal elért eredmények figyelembe vételével. A
nagyobb felületű ionforrás és a módosított kihúzó elektród az ionoptika részét képezi. Új
típusú semlegesítőt terveztem és építettem fel, amely recirkulációs elven működik, a benne
lévő nátrium nem fogy a rendszerből.
A nyaláb paramétereinek az ismeretében annak behatolási mélységét a RENATE
kóddal meg lehetett határozni. Ennek alapján megterveztem a diagnosztika
megfigyelőrendszerét. Ez tartalmaz egyrészt egy CCD kamerát a lassú mérésekhez, ill. 20 db
APD detektort a gyors mérésekhez. Ezzel a rendszerrel a turbulencia és áramlások így olyan
részletességgel lesznek vizsgálhatóak, melyre korábban nem volt lehetőség.
A NYES diagnosztika kiegészítéseképpen egy új típusú diagnosztikai eljárás is
megvalósul. Az Atomnyaláb Szonda elve, hogy a nyaláb pálya mentén ionizálódott
részecskéket még a vákuumkamrán belül kétdimenziós detektorral begyűjtve lehetőség van
elektronsűrűség visszaállításra, ill. a poloidális mágneses tér fluktuációinak a mérésére. Az
Atomnyaláb Szonda mérés működőképességének bizonyításával egy teljesen új diagnosztikai
eljárást hoznánk létre egy igen nehezen megvalósítható plazmaparaméter méréséhez.
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10. Tézispontok
1. Tézis:
Kifejlesztettem egy eljárást diagnosztikai atomnyaláb áramsűrűségeloszlásának mérésére és megmértem vele a JET és a TEXTOR tokamak gyorsított
atomnyaláb diagnosztikájának az áramsűrűség eloszlását a gyorsító és az ionforrás
működésének teljes paramétertartományában.
2. Tézis:
Megállapítottam, hogy közelítőleg 1 mA nyalábáram fölött jelentkezik a
tértöltés hatása a nyaláb árameloszlásában. Ez a hatás csak a gyorsító tartományban van meg,
mivel ezen kívül a nyalábháló által kiváltott elektronok semlegesítik azt. A mérések szerint
mindkét nyaláb áramát az ionforrás árama korlátozza.
3. Tézis:
Megterveztem és felépítettem egy olyan speciális ionoptikát, amellyel
nyalábformálás nélkül is lehet nyalábáramot és az emissziós felület hőmérsékletét egyidejűleg
mérni.
4. Tézis:
A mérések értelmezésére numerikus szimulációt végeztem két különböző
szimulációs kóddal. A kísérletekkel jó egyezést kaptam amennyiben a tértöltés hatását
figyelembe vettem a gyorsító tartományban. Az így validált számítási eljárások segítségével
javaslatot tettem az ionforrás és a gyorsító geometria olyan módosítására, amellyel a
diagnosztikai nyalábok teljes áramát lényegesen meg lehet növelni és divergenciájukat le
lehet csökkenteni.
5. Tézis:
Atomnyaláb diagnosztika segítéségével megmértem a TEXTOR tokamak
szélső rétegében a plazma elektronsűrűségének eloszlását.
6. Tézis:
Megterveztem és felépítettem a COMPASS tokamak gyorsított alkáli
diagnosztikai atomnyalábját.
7. Tézis:
Megterveztem és felépítettem egy újszerű semlegesítő kamrát alkáli
atomnyaláb diagnosztikához.
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