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Bevezetés 

Az első fúziós reaktorkísérlethez és demonstrációs erőműhöz vezető úton a  fúziós 

plazmafizika egyik legfontosabb feladata a szennyezőtranszport szabályozása a fúziós 

berendezésekben. A kísérleti módszerek fejlődése a plazmaösszetartás javulását 

eredményezte, melynek következtében a berendezés felületéről származó részecskék, 

szennyezők összegyűlnek a plazma belsejében, kisugározva annak energiáját, ami az esetek 

többségében a plazmakisülés végéhez vezet. A fúziós reakció során keletkező hélium 

eltávolítása a plazmából szintén alapvető feladat. A szennyezők ellenőrzött ki- és befelé 

irányuló transzportja gyakran a plazmaszél egyik instabilitásához köthető. A leggyakoribb 

ilyen plazmaszél instabilitást angolul Edge Localised Mode-nak (ELM) nevezzük. Az ELM 

periodikusan anyagot juttat ki a plazmából, ezzel biztosítva a megfelelő transzportot. 

Megfelelő szabályozás nélkül azonban az ELM jelentős impulzusszerű hőterhelést okoz a 

berendezés belső falain. Ez a berendezés jelentős károsodáshoz vezethet, akár pár napra is 

lecsökkentve egy reaktor élettartamát.  

 Az egyik fejlesztés alatt álló módszer az ELM-ek ellenőrzött kezelésére a fagyott 

hidrogénizotóp jégdarabkák, ún. pelletek belövése a plazmába. A pelletek ELM-ek keltésével 

megsokszorozzák azok előfordulását, így csökkentve méretüket és a belső falra érkező 

impulzusszerű hőterhelés nagyságát. A pelletek másik alapvető alkalmazási területe a fúziós 

reakció során felhasznált anyag utánpótlása. Ha a pelleteket a berendezés nagy mágneses 

terű (belső) oldaláról lövik be, a pelletről leváló sűrű anyagfelhő a mágneses tér gradiense 

hatására a berendezés belseje felé drifttel, ami az anyagutánpótlási-hatásfok jelentős 

növekedéséhez vezet. Az ITER fúziós reaktorkísérlet jelenleg elfogadott anyagutánpótlási 

módszere is pelletek belövése a berendezés belső, azaz nagy mágneses terű oldaláról. Mind 

az anyagutánpótlásban, mind az ELM-ek keltésében kulcsszerepet játszik a pelletek 

behatolási mélysége. 

A szennyező probléma egy másik lehetséges megoldása stabil ELM-mentes 

plazmakisülések kifejlesztése, ahol egy másik, az ELM-ektől különböző, és a berendezés 

falára kevésbé veszélyes plazma-instabilitás gondoskodik a megfelelő 

szennyezőtranszportról. Az egyik ilyen ELM-mentes operációs tartomány a magas sűrűségű 

H-mód a német Wendelstein 7-AS berendezésen, melyben a szennyező részecskéket a 
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belépés után a plazma azonnal kisöpri magából. Az alacsony szennyező-koncentrációért 

felelős mechanizmust még nem azonosították. 

Doktori értekezés célkitűzései 

A doktori értekezés a szennyezőtranszport szabályzás két fenti problémájához kapcsolódik. 

Konkrét célkitűzései az alábbiak:  

 Egy nemzetközi adatbázis létrehozása több, különböző fúziós berendezés belső 

oldaláról belőtt pellet eseményekre, amely tartalmazza a pelletek adatai mellett a 

fontosabb plazmát leíró paramétereket is. 

 Statisztikai módszerek felhasználásával a fúziós berendezés belső oldaláról belőtt 

pelletek behatolási mélységének vizsgálata különböző plazma és pellet paraméterek 

függvényében. 

 Az statisztikai elemzés eredményének összehasonlítása a fúziós berendezések külső 

oldaláról belőtt pellet eseményekkel és különböző elméleti modellekkel.  

  A magas sűrűségű H-módban lehetséges plazma-instabilitások felderítése és 

vizsgálata, melyek relevánsak lehetnek a szennyezőtranszport szempontjából. 

 Az azonosított plazma-instabilitások a szennyező transzporttal való kapcsolatának 

vizsgálata. 

 

Alkalmazott módszerek 

 A pelletekkel történő ELM szabályozás és anyagutánpótlás módszerének 

megértéséhez már meglévő pellet kísérleti eredményeket, valamint saját mérési 

eredményeimet elemeztem statisztikus módszerekkel. Először létrehoztam egy pellet 

adatbázist, amelynek felépítéséhez 14 elfogadott plazma- és pellet-diagnosztika adatait 

használtam fel, amelyekhez az adatfeldolgozó rutinokat IDL programnyelven írtam. Az 

adatbázis leírása statisztikai momentum és korrelációs mátrix alapján történt. A behatolási 

mélység paraméterfüggését a SAS statisztikai programcsomag függvényeivel elemeztem. 

 A dolgozat második felében kísérletet tettem a Wendelstein 7-AS sztellarátor nagy 

sűrűségű H-üzemmódban tapasztalt szennyező eltávolító mechanizmus felderítésére. A 

munkámat megelőző vizsgálatok valószínűvé tették, hogy a plazma szélén valamilyen kvázi-
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állandó amplitúdóval jelenlevő instabilitás lehet jelen, amire azonban bizonyítékot nem 

találtak.  Munkám során elektron sűrűség és mágneses tér fluktuációkat vizsgáltam lítium 

semleges nyaláb spektroszkópia és Mirnov mágneses tekercsek mérései alapján. A mérési 

adatokat korrelációs és Fourier módszerekkel vizsgáltam és találtam egy, csak a nagy 

sűrűségű H-módhoz köthető jelenséget. Meghatároztam a megtalált jelenség időbeli 

jellemzőit és kapcsolatát a szennyező transzporttal. Új mérések végzésére itt sajnos nem volt 

lehetőség, mivel a kísérleti berendezést 2002-ben leállították.   
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Tézisek 

1) Létrehoztam egy pellet adatbázist a német ASDEX Upgrade és a francia Tore Supra 

tokamak belső oldaláról belőtt pellet események vizsgálatára, amely tartalmazza a pellet és a 

fontosabb plazmaparamétereket. Ez az első nemzetközi adatbázis, ami megfelelő 

mennyiségű pellet eseményt tartalmaz statisztikai vizsgálatokhoz. [P1] 

Az adatbázis jelenleg 736 ASDEX Upgrade és 81 Tore Supra pellet eseményt tartalmaz, 

amihez csatlakozott az amerikai DIII-D tokamak 9 pellet eseménnyel. Az adatbázis 25 pellet- 

(behatolási mélység, tömeg, sebesség) és plazmaparamétert (pl. mágneses tér, áram, 

elektronsűrűség és –hőmérséklet) tartalmaz, beleértve a külső fűtések és a plazma 

geometriájának leírását. Ehhez 14 diagnosztika mérési adatait használtam fel.  

2) Statisztikai módszerekkel vizsgáltam a pelletek behatolási mélységének pellet- és 

plazmaparaméterektől való függését az ASDEX Upgrade tokamak berendezés adatain, és az 

eredmények alapján felállítom az első, a berendezés belső oldaláról belőtt pellet 

eseményeken alapuló behatolási mélység skálatörvényt. [P1] 

Két statisztikai módszer segítségével vizsgáltam a különböző pellet- és plazmaparaméterek 

statisztikai fontosságát a pellet behatolási mélységben. Meghatároztam az öt statisztikailag 

fontos paramétert (pellet tömeg, sebesség, plazma elektronhőmérséklet, mágneses tér és 

egy geometriai paraméter), amely alapján felállítottam a nagy mágneses terű oldalról belőtt 

pelleteken alapuló behatolási mélység skálatörvényt. Megvizsgáltam továbbá a skálatörvény 

alakjának helyességét és megbecsültem a mérési hibából származható bizonytalanságot.    

3) Az statisztikai analízis eredményeit összehasonlítottam a külső oldalról belőtt pellet 

adatok alapján felállított kísérleti behatolási mélység skálatörvénnyel. Az elméleti ablációs 

ráta skálatörvényt illetve szimulációs eredményeket átszámoltam behatolási skálatörvényre 

és összehasonlítottam az eredményeket. [P1,P2] 

Az eredmények összehasonlítása érdekében, behatolási mélység skálatörvényt állítottam fel 

két elméleti ablációs rátát számoló modell alapján, a semleges árnyékolás modellre és a 

hibrid ablációs kódra egy szimulációs adatbázis segítségével. A semleges árnyékolás model 

szimulációja során megvizsgáltam különböző elektronsűrűség és -hőmérséklet profilok 

hatását a behatolási mélységre, és végül a valós, mért profilok alapján állítottam fel a végső 
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elméleti skálatörvényt.  A különböző skálatörvények összehasonlítása jó egyezést mutatott a 

pellet tömeg és elektronhőmérséklet esetén. A fő különbségek a pellet sebesség log-

kvadratikus függése, az elektronsűrűség függés hiánya és a mágneses tér függés voltak.  

4)  A mágneses tértől való függést, melyben a statisztikai eredmények jelentősen eltértek az 

jelenlegi elméletektől az ASDEX Upgrade berendezésen folytatott célzott kísérleteimmel 

igazoltam. [P7] 

Az ASDEX Upgrade berendezésen négy dedikált plazmakisülést készítettem elő a behatolási 

mélység mágneses tértől és elektronhőmérséklettől való pontos függésének meghatározása 

érdekében. A kísérletek során a fő plazma- és pelletparamétereket azonos értéken tartottam 

és a fűtés változtatásával különböző hőmérsékletű háttérplazmát állítottunk elő három 

különböző mágneses érték mellett. Ezen kísérletek eredménye megerősítette a statisztikus 

vizsgálat eredményét.   

5) A W7-AS németországi sztellarátor nagy sűrűségű H-módjában felderítettem a sűrűség és 

mágneses fluktuációkban található plazmainstabilitásokat, amelyek relevánsak lehetnek a 

szennyezőtranszport szempontjából lítium semleges nyaláb spektroszkópia és Mirnov 

mágneses tekercs mérések alapján. [P6] 

 A lítium semleges nyaláb diagnosztika által mért sűrűségfluktuációkat Fourier és korrelációs 

technikával vizsgáltam, azonban a nagy sűrűségű H-módban megjelenő plazmainstabilitást 

nem találtam. A mágneses fluktuációk vizsgálata során három plazmainstabilitás-típust 

azonosítottam, az alacsony- és magasfrekvenciájú módusokat, valamint a kvázikoherens 

módust. Az utóbbi a nagy sűrűségű H-módba való belépéskor jelent meg, így ez a módus 

került a vizsgálatok középpontjába.   

6) Az instabilitások között azonosítottam egy kvázi-koherens módust, amely amplitúdója 

szoros kapcsolatban áll a szennyező sugárzás változásával, így ígéretes jelölt arra a keresett 

mechanizmusra, ami ebben az operációs tartományban a gyors szennyező transzportot 

meghatározza. [P3, P4,P5] 

A kvázi-koherens módus spektrális amplitúdóját összehasonlítottam a szennyezősugárzás 

változásával. A kvázi-koherens módus megjelenése és eltűnéséve jó egyezésben van a 

szennyezősugárzás csökkenésével és növekedésével, valamint egyezik a nagy sűrűségű H-
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módba való be- és kilépéssel. További kisebb időskálán a módus egy-egy nagyobb amplitúdó 

kilengése szintén egyezik a szennyezősugárzás hirtelen csökkenésével ill. a növekedésének 

hirtelen leállásával.     

7) Meghatároztam a kvázi-koherens módus térbeli és időbeli tulajdonságait és korlátot 

adtam radiális helyzetére. Megvizsgáltam a berendezésen fellelhető más fluktuációs 

méréseket, azonban a frekvenciatartomány, a módus és/vagy a nagy sűrűség miatt a többi 

diagnosztika a szükséges tartományban nem ad használható eredményt.  A saját 

eredményeket összehasonlítottam más berendezések hasonló eredményeivel.  

[P3, P4,P5]  

A kvázi-koherens módus egy magas frekvenciájú (90-120kHz), magas poloidális módusszámú 

(m~40), a mérés toroidális pozíciójában a berendezés belső oldalán lokalizált módus. Radiális 

helyzete nehezen meghatározható. Mivel a plazma legszélén mérő lítium semleges nyaláb 

diagnosztika nem látja, ugyanakkor a Mirnov mágneses tekercsek csak nagy plazmasugár 

esetén detektálják, így valószínű, hogy a plazma szélén, de nem az legszélső 1-2 cm-en 

helyezkedik el. A kvázi-koherens módus tulajdonságai hasonlítanak az amerikai Alcator C-

Mod tokamak kvázi-koherens módusára. A W7-AS sztellarátor komplex 3D geometriája és az 

üzemmód nagy sűrűsége miatt elméleti turbulencia számolásokra még nincs lehetőség, így a 

módus elméleti hátteréről több információ sajnos nem kapható.  
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