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Bevezetés 

A szabályozott magfúziót megvalósító, a villamos hálózatra elektromos 

áramot termelő erőművek fejlesztésének folyamatában a következő 

jelentős lépés a nemzetközi együttműködés keretében jelenleg is építés 

alatt álló ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), 

mely működését 2025-ben kezdi meg [1] [2]. A berendezés céljai között 

szerepel az, hogy a deutérium-trícium fúziós reakció révén tízszer annyi 

energiát termeljen, mint amennyit a működéséhez felhasznál (50 MW 

befektetett teljesítmény mellett 500 MW kimeneti teljesítmény elérése), 

mindezt folyamatosan, legalább 300 másodpercig [3]. Az ITER tervezett 

elsődleges üzemállapota olyan nagy összetartású, úgynevezett H-mód, 

amelyben a plazmaállapotban lévő üzemanyag  plazmaszéli 

instabilitásokat (Edge Localized Mode – ELM) [4] produkál. Ezt az 

üzemállapotot az ASDEX tokamakon fedezték fel, 1982-ben [5]. 

Jellemzője az ELM-ek kváziperiodikus megjelenése, melyek a plazma 

részecskéinek és energiájának akár 10%-át is kilökhetik a plazmából, 

ezzel károsíthatják a berendezés falelemeit. Eme hátrányos 

tulajdonságuk ellenére nem feltétlenül üdvös megszabadulni ezektől az 

instabilitásoktól, hiszen a szennyező részecskéket is „kimossák” a 

plazmából, azaz meggátolják a plazma fenntartása szempontjából káros 

részecskék felhalmozódását a plazma közepén. A fentiek alapján látható, 

hogy az ELM-ek alapvetően hasznosak, de káros tulajdonságaik 

elkerülése érdekében fontos a megbízható kontrollálásuk, melynek egyik 

ígéretes jelöltje  a pelletekkel történő ELM-ütemezés. A pelletek 

fagyaszott szilárdtest-darabkák (többnyire kriogenikus deutériumból, 

amelynek tipikus hőmérséklete 5-10 K, mérete pedig néhány mm), 

amelyeket néhány száz m/s-os sebességgel lőnek a plazmába. A pelletek 

bizonyos feltételek teljesülése esetén képesek az ELM-ek mesterséges 

triggerelésére. 

A néhány K hőmérsékletű pellet a több millió K-es plazmán történő 

keresztülhaladása közben szublimálódik, a szilárd mag körül kialakul egy 

semleges atomokból álló, hideg, sűrű, gömbszimmetrikusan táguló felhő 

[6]. Ennek részecskéi később disszociálnak, majd ionizálódnak. Mivel az 
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ITER-releváns berendezéseknél a plazmát mágneses tér segítségével 

tartják össze, ezért az ionizálódott részecskék már csak a mágneses 

erővonalak mentén tudnak továbbhaladni, miközben magukkal sodorják 

a semleges felhő egy részét is, ezzel kialakítva egy szivar alakú, kiterjedt 

felhőt, mely a látható tartományban fényt bocsát ki. Ez a felhő később a 

háttérplazma tulajdonságainak függvényében leragadhat a mágneses 

erővonalak mentén, valamint bizonyos részei leválhatnak különböző 

instabilitások következtében. A pellet elfogyásának teljes folyamatát 

pelletablációnak nevezzük. A pelletabláció komplett folyamatának 

leírása vagy szimulációja önkonzisztens módon a mai napig nem 

tekinthető megoldott feladatnak. A jelenleg létező modellek az abláció 

egy-egy aspektusát ragadják meg, például a semleges atomokból álló, 

gömbszimmetrikusan táguló felhő tulajdonságainak leírására 

szorítkoznak. Mivel az ELM-ek keletkezésének pontos folyamata a mai 

napig nem ismert, ezért a pelletek ablációjának, ezen belül is a pelletek 

körül kialakuló felhők tulajdonságainak és időfejlődésének vizsgálata 

igen fontos feladat az ELM-triggerelés mechanizmusának megértése 

szempontjából. 

Célkitűzések 

Doktori munkám során arra kerestem a választ, hogy a pellet ablációja 

során milyen mechanizmus felelős az ELM-ek keltéséért. Mivel a 

pelletabláció során maga a pellet csak mint anyagforrás vehető 

figyelembe a körülötte kialakuló felhő árnyékoló hatása miatt, ezért az 

abláció vizsgálata során elsősorban a pelletfelhők tulajdonságainak 

vizsgálatára koncentráltam. Az egyik lényegi kérdés, hogy 

megfigyelhetők-e tipikus felhőalakzatok az abláció során, azaz hogy a 

felhők milyen osztályokba, típusokba különíthetők el vizuális 

megjelenésük alapján. Amennyiben jellemző típusok különíthetőek el, 

úgy e típusok ismeretében célszerű megvizsgálni azt is, hogy milyen 

sűrűség-, illetve hőmérsékleteloszlás hozza létre azokat a felhőn belül. 

Ennek megállapításával meghatározhatóak a felhőn belüli 

nyomásviszonyok, mely alapján közvetlenül a felhő által okozott 

nyomásperturbáció tulajdonságai írhatóak le, mely az egyik igen komoly 
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jelölt az ELM-et kiváltó lehetséges mechanizmusok közül. Például 

eldönthető, hogy a nyomásperturbáció mennyire lokalizált, illetve milyen 

nagyságrendű a háttérplazma nyomásához képest. Fontos kérdés még, 

hogy a felhők fizikai kiterjedése hogyan függ a háttérplazma, illetve a 

felhő anyagforrásául szolgáló pellet tulajdonságaitól. Ebből arra 

vonatkozóan vonhatunk le következtetéseket, hogy különböző pellet- és 

plazmaparaméterek alkalmazása esetén várhatóan milyen a határok 

között változhat a fentebb említett nyomásperturbáció. Mivel a 

pelletfelhők paramétereit közvetlenül nem tudjuk mérni, 

gyorskameráinkkal csak a pelletfelhő által kibocsátott fényt érzékeljük, a 

fenti célkitűzések megvalósításához szükség van egy olyan 

szoftvercsomag kialakítására is, mely többek között alkalmas a 

pelletfelhők fizikai paramétereinek meghatározására, valamint a valódi 

mérés szimulációjára is. Ez utóbbit a szakirodalommal megegyezően 

szintetikus diagnosztikának hívom. Cél még, hogy ez a programcsomag 

ne berendezésspecifikus legyen, azaz ugyanazt a kódot le lehessen 

futtatni több különböző berendezés adatfeldolgozó rendszerében is mely 

egyrészt időgazdálkodási, másrészt reprodukálhatósági szempontból 

fontos követelmény. 

Modellek, módszerek, algoritmusok 

A dolgozatban megtalálható algoritmusok közül először a térbeli 

kalibrációs algoritmust emelném ki, melynek segítségével a 

gyorskamerával a pelletfelhőkről rögzített pillanatfelvételeken meg 

tudom határozni a felhők valós, fizikai kiterjedését. A térbeli kalibráció 

során meghatározunk egy vetítőmátrixot, mely a berendezés 

koordinátarendszerében megadott háromdimenziós koordinátákat egy 

kétdimenziós síkra, a gyorskamera szenzorának síkjára vetíti, így ezek a 

kétdimenziós koordináták képpont-információként értelmezhetőek. A 

transzformáció megfordítható – azaz a kétdimenziós képpont-

koordinátákból háromdimenziós koordináták állíthatóak elő – abban az 

esetben, ha valamilyen kiegészítő feltételt tudunk meghatározni a 

„visszavetítés” során. Ilyen kiegészítő feltétel lehet például az, ha meg 

tudjuk mondani, hogy az általunk vizsgálni kívánt jelenség melyik, a 
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látóiránnyal nem párhuzamos síkban történik. Ezeket a kiegészítő 

adatokat felhasználva egy adott képen meghatározhatóak például egy 

adott vizsgált objektum valós fizikai paraméterei. 

A másik fontos, dolgozatban használt módszer a nemlineáris legkisebb 

négyzetek módszerét a Levenberg-Marquardt módszerrel magvalósító 

illesztő rutin. Ez az algoritmus megfelelően robosztus, és nagyon jó 

konvergenciát biztosít olyan esetekben, amikor a vizsgált illesztési 

probléma nem vezethető vissza linearizált illesztésre. Vizsgálataim során 

azért használtam nemlineáris illesztési algoritmust, mert bár maga az 

illesztéshez használt képlet hatványfüggvény alakú, tehát elvben 

visszavezethető lenne lineáris illesztésre az után, hogy veszem mindkét 

oldal logaritmusát, ám ebben az esetben az illesztés hibája nem lenne 

szimmetrikus. Mivel ez a probléma nemlineáris illesztésnél nem áll fenn, 

így a megfelelő hibabecslés érdekében a fentebb említett algoritmus 

használatát tartottam célszerűnek. 

Dolgozatomban fontos szerep jut a szintetikus diagnosztikának is. Ez egy 

olyan szimuláció, melynek során a bemeneti paramétereket olyan 

transzformációnak vetjük alá, mely transzformáció eredményeképpen 

létrejön egy, a valódi fizikai méréssel közvetlenül összehasonlítható 

eredmény. Ebben a konkrét esetben a valós, mért kameraképeket 

szeretnénk összehasonlítani egy szintetikus diagnosztika kimeneteként 

kapott szintetikus kameraképpel, így ennek a szintetikus diagnosztikának 

valamilyen kétdimenziós fényesség-eloszlásokat kell kimenetként 

produkálnia, hogy ezt az összehasonlítást meg lehessen tenni. A 

szintetikus diagnosztika nagy előnye, hogy mivel a bemenet általában 

valamilyen fizikai folyamat paramétere, így amennyiben sikerül a 

kísérleti megfigyelésekhez hasonló eredményt előállítani, a segítségével 

könnyebben tudunk következtetni az adott megfigyelés mögött húzódó 

fizikai folyamatok mibenlétére is. 

Tézispontok 

1. Létrehoztam egy virtuális szoftveres környezetet, melynek 

segítségével a különböző fúziós kísérleti berendezéseken (JET, ASDEX 
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Upgrade, Wendelstein 7-X) lévő gyorskamerák felvételein látható 

háromdimenziós tranziens folyamatok elemezhetők (az egyedi képek 

feldolgozhatóak, illetve térbeli kalibráció valósítható meg rajtuk), 

valamint ugyanezen programcsomag segítségével elkészíthető a valódi 

mérések szimulációja, ez az úgynevezett szintetikus diagnosztika. A 

csomag segítségével a felvételeken vizsgálhatóvá váltak a pelletek által 

keltett plazmaszéli instabilitások (Edge Localized Modes – ELMs), a 

pelletek pillanatnyi helyzete, a pelletfelhők pillanatnyi alakja, illetve 

azok fizikai méretei, valamint turbulens, háromdimenziós, filamentáris 

struktúrák[1][2][3][4][5]. 

2. A fenti szoftveres környezet felhasználásával létrehoztam egy 

pelletfelhő adatbázist, mely az ASDEX Upgrade tokamak nagyobb 

mágneses terű oldala (High Field Side – HFS) felől belőtt pelletek 

felhőinek fizikai paramétereit, alakját, sugárzáseloszlását, illetve az 

ezekhez tartozó legfontosabb pellet- illetve plazmaparamétereket 

tartalmazza. Az adatbázis felhasználásával osztályoztam a felhőalakokat 

és meghatároztam azt a négy fő felhőalakot, melybe a megfigyelt felhők 

96%-a besorolható[2]. 

3. Az adatbázis adatainak felhasználásával meghatároztam egy 

skálázást, mely a pelletfelhők szélessége és a legfontosabb pellet- 

(sebesség, méret), illetve plazmaparaméterek (sűrűség, hőmérséklet) 

között teremt kapcsolatot. Több különböző eljárással is meghatároztam, 

hogy a felhőszélesség hogyan függ ezektől a paraméterektől[2]. 

4. A szintetikus diagnosztika és egy pelletablációs szimulációs kód 

eredményeinek felhasználásával – hengerszimmetriát feltételezve – 

meghatároztam a felhők háromdimenziós fényességeloszlását, majd ezt 

az eloszlást levetítve előállítottam a szintetikus „kameraképet”. Ezen 

módszer felhasználásával előállítottam az egyik leggyakrabban 

megfigyelhető felhőtípust. Az így validált pelletablációs szimulációs 

adatok segítségével összefüggést találtam a felhők szélessége és az 

általuk okozott nyomásperturbáció között, mely az egyik legfontosabb 

paraméter a pelletek által keltett ELM-ek vizsgálatánál[2]. 
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