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Plazma és tokamak

•Az anyag negyedik halmazállapota
•Ionizált gáz, mely elektrosztatikusan semleges
•Ionok, semleges atomok és szabad elektronok keveréke.

Forrás: http://www.magfuzio.hu

Plazmakisülés az ASDEX Upgrade tokamakban
A tokamak felépítésének vázlatos képe

Pelletabláció



Dia

Az ASDEX Upgrade tokamak

Az ASDEX Upgrade 
vázlatos képe kívülről nézve

Az ASDEX Upgrade tokamak
belülről

Vákuum kamra

Diagnosztikai port
Grafit, vagy wolfram téglákból

álló hővédő pajzs

Mágneses tekercsek



Motiváció: Vizsgálataink célja

Egy tokamakban a plazma folyamatosan fogy (elszöknek a részecskék)  pótolni kell

Sűrű plazmát szeretnénk előállítani

Ehhez minél inkább a plazma közepére kell kerülnie az utánpótlásnak

Mágnesesen össztartott plazma pótlása gázbeeresztéssel (a részecskék nem jutnak be 
középre és gyorsan ionizálódnak), vagy fagyasztott hidrogénizotópok (pelletek) belövésével

Az anyagutánpótlás tervezhetősége érdekében (pelletméret, sebesség, lövés iránya) 
szükséges az abláció során lejátszódó fizikai folyamatok ismerete (jelenleg nincs átfogó 
modell)

Jelen dolgozatban: a pellet körül kialakuló felhő eloszlásából és dinamikájából 
szeretnénk következtetni a pellet-plazma kölcsönhatás alatt lejátszódó fizikai 
folyamatokra.



Semleges árnyékolás
(NGS)

B

Hidrogénjég a forró plazmában

+ elektrosztatikus árnyékolás + gradB okozta drift + felhőinstabilitások + …

Bonyolult 3D-s probléma: megoldási próbálkozások közelítésekkel

1D modell az ionizált
felhő eloszlására

Plazmamodellek a
felhődrift leírására



Pellet belövése a plazmába



Kísérleti elrendezés (I)

Az egyik kameránk által látott kép
(faltéglák + pellet belövő cső kivezetése)

Sárgával a kamera, zölddel a pelletbelövő cső portja
van jelölve.

A pelletbelövő cső vége

Oldalnézet Felülnézet



Kísérleti elrendezés (II)

A faltéglák csúcsainak koordinátái
Az illesztőprogram működés közben

A kamerák rövid expozíciós idővel működtek.
Egy fényképre több felhőkép került. 
A kamerák késleltetési ideje

tetszőlegesen változtatható.

A dolgozatban az egyes felhők tulajdonságait, dinamikáját vizsgáljuk.



A főbb pelletfelhő alakok

vpellet

B

vpellet

B



Az intenzitásgörbék momentumai

Az egyes pelletek intenzitás-
görbéire számítva

Első momentum: súlyozott
átlag

Második momentum: szórás

Harmadik momentum:
ferdeség

„Balra” dőlnek a felhők:
a felhődrift a pelletbelövő cső
vége felé történik

Adatbázis: 154 darab felhő  eloszlások a pálya mentén 
eloszlások momentumai  hisztogramok

gy
ak

o
ri

sá
g

gy
ak

o
ri

sá
g

gy
ak

o
ri

sá
g

Első momentum Második momentum

Harmadik momentum

Átlag *mm+ Szélesség *mm+

Érték



A felhőalakok változása az időben
A felhőalakok már µs-os

időskálán is változnak!

(A kamerák fényességei

nem voltak összekalibrálva.)

A felhők mozgása 10-20 μs-os időskálán:

Folyamatosan mozognak.

Van néhány példa az ellenkezőjére is…

Dönteni egy – készülő – statisztikus

analízis alapján lehet.

Távolság *mm+

Távolság *mm+

Távolság *mm+

A fényesség távolságfüggése

A fényesség távolságfüggése



A felhők szélessége a plazma
hőmérséklet függvényében



Összefoglalás
Leképezés megvalósítása a rendszer és a téglakoordináták 
ismeretében
A felhőkről metszetek , intenzitásgörbe alapján momentumok, 
maximumhelyek kiszámítása
Adatbázisok létrehozása az egyes pelletek adataival

Az adatok alapján a felhőalakok főbb típusainak elkülönítése
A több kamera miatt lehetséges az időfejlődést is vizsgálni
Időfejlődés vizsgálata kis és nagyobb időtartományban
A felhőalak μs-os időskálán változik
A felhő felfelé driftel
Az eddig eredmények alapján nem lehet egyértelműen 
eldönteni, hogy együtt mozog-e a pellettel



Köszönöm figyelmüket!


