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A tokamak plazmák egyik általános jelensége az úgynevezett fűrészfog-oszcilláció, mely periodikus anyag- és energia-
kilökődést eredményez a plazma közepéből a szélsőbb régiókba. Munkánk során a plazma lágy röntgen sugárzásának idő-
frekvencia transzformációkon alapuló vizsgálatával keressük a fűrészfog-összeomlásért felelős MHD módusokat, és 
kíséreljük meg feltárni a köztük lévő kapcsolatokat. Eredményeink jól illeszthetők az effektus népszerű, úgynevezett 
sztochasztikus modelljébe. 
 

 

Bevezetés 
A szabályozott magfúziós energiatermelést célzó kutatások 
jelenleg legelőrehaladottabb berendezés típusa a tokamak. 
A tokamakok mágneses plazmaösszetartást valósítanak 
meg toroidális geometriában. Ezen berendezéseknél a 
plazmában toroidális irányban nagy erősségű (1-10 MA) 
áramot hajtanak, ez adja a toroidális geometriában az 
egyensúlyhoz szükséges poloidális mágneses komponenst. 
Munkánkat Németország legnagyobb tokamakján, az 
ASDEX Upgrade-en (AUG) végezzük. A berendezés 
vákuumkamrájában készült fényképet mutat az 1. ábra.  

 
1. ábra: Az ASDEX Upgrade tokamak vákuumkamrája. 

 
 

A mérés eszköze 
Mérési eszközünk a lágy röntgen diagnosztika (Soft X-Ray, 
SXR). A plazma közepe sugárzási intenzitásának nagy 
részét a lágy röntgen tartományban adja le, melynek eredete 
a fékezési- és kisebb mértékben a rekombinációs sugárzás. 
A detektált sugárzási intenzitás a plazma sűrűségének 
négyzetével és a plazma elektronhőmérsékletével arányos 
[1]. Az SXR detektálást az AUG-on vonalintegrált módon, a 
plazma szélén elhelyezett diódasorokkal végzik. Ezek 
résdetektorok, a belépő ablaknál elhelyezett íves Be 
szűrővel. A diódasorok chipenként tízes nagyságrendű 
csatornát tartalmaznak, mindegyik a plazma egy adott 
részéből érkező sugárzást gyűjti össze. Jelenleg 6 kamera áll 
rendelkezésre összesen 178 csatornával. A jeleket vegyesen 
500 vagy 2000 kHz-el mintavételezik. Öt kamera (G-K) a 11-
es szektorban, egy kamera (F) pedig az 5-ös szektorban 
foglal helyet. A kamerák poloidális pozíciója, csatornáikkal 
egyetemben a 2. ábrán látható. 

A fűrészfog-oszcilláció 
A fűrészfog-oszcilláció a tokamak plazmák belsejében igen 
gyakran fellépő, harmincöt éve ismert jelenség [2]. Nevét 
onnan kapta, hogy a fűrészfog-oszcilláció megjelenése ese-
tén a plazma közepén áthaladó lágy röntgen csatornákban a 
sugárzás intenzitásának kváziperiodikus, fűrészfogszerű 
oszcillációja figyelhető meg. Az is megfigyelhető, hogy a 
plazma közepén a fűrészfog lassú emelkedésből és hirtelen 
leesésből áll, addig a valamivel kijjebb lévő (de nem 
plazmaszéli) csatornákban a sugárzási intenzitás éppen 
ellenkező tendenciát mutat: hirtelen megugrik, majd lassan 
csökken. Erre láthatunk példát a 3. ábrán.  
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2. ábra: Az AUG toroidális és poloidális metszete. 

Látható a szektorfelosztás 1-16-ig, az SXR kamerák toroidális és poloidális pozíciói és az egyes csatornák. 
 

A fűrészfog-oszcilláció a tokamakokban igen széles 
paraméterskálán előforduló jelenség. A hőmérséklet- és 
sűrűségmérésekben a nevét adó fűrészfogszerű oszcilláció-
ként mutatkozik meg, de egyéb diagnosztikákban is 
megfigyelhető. Ez úgy magyarázható, hogy a stabil 
növekedési fázisban a fűtés növeli a plazmaközepi hőmér-
sékletet – ezt a direkt elektronhőmérséklet mérések is 
igazolják – ezután az összeomlás pillanatában a termikus 
energia egy hőimpulzus formájában a plazma külsőbb 
rétegeibe távozik, majd a folyamat kezdődik elölről. A 
fűrészfog-oszcilláció nagy hátránya a plazmaközép állandó 
perturbációján felül, hogy nemkívánatos instabilitásokat 
kelthet, viszont a plazma közepén felgyülemlett nemkívá-
natos anyagok (hélium, szennyezők) kisöprésében fontos 
szerepe lehet. 

A letörések előtt igen gyakran prekurzor oszcillációk is 
megfigyelhetők, mely egy 1-es toroidális és poloidális 
módusszámmal jellemezhető térszerkezetű, úgynevezett 
„belső hurok” (internal kink) módusra jellemző. Világossá 
vált, hogy a fűrészfog egyértelműen köthető ezen módus 
létéhez. Amennyiben a mágneses konfiguráció olyan, hogy 
megengedi a belső hurok módus létrejöttét, a fűrészfog 
oszcilláció csaknem törvényszerűen megjelenik [3]. 

A fűrészfogra az idők folyamán nagyon sok elméleti modell 
született. Az egyre fejlődő plazma diagnosztika újabb és 
újabb eredményeivel azonban a fűrészfogak magyarázatára 
alkotott eddigi modellekkel egyre nehezebben össze-
egyeztethető kísérleti eredményeket hozott. Jelenleg nem 
létezik olyan, a jelenséget egészében leíró, teljes elméleti 
modell, ami minden általunk ismert mérési eredményt 
magyarázni tudna. 

 
3. ábra: Bal oldalon: Fűrészfog-oszcilláció az AUG-on. Jobb oldalon: Az AUG poloidális metszete. Kék és piros vonalak jelzik az I53 

(plazmaközép) és I57-es csatornákat. 
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A sztochasztikus modell 
A sztochasztikus modell a fűrészfogak egyik lehetséges 
elméleti leírása [3]. Ez a modell a szabályos mágneses 
térszerkezet rövid idejű, lokális felborulását jósolja. Egy kis 
térrészen belül az addigi, héjszerűen egymásba ágyazott 
mágneses felületek alkotta geometria felborul, és létre-
jönnek olyan, úgynevezett ergodikus zónák, ahol az erő-
vonalak véletlenszerűen bejárják a teret. A fúziós plazmák 
sajátsága, hogy a transzport igen nagymértékű anizotrópiát 
mutat: az erővonalak mentén a transzport együtthatók sok 
nagyságrenddel magasabbak, mint arra merőlegesen. 
Amennyiben egy erővonal már nem egy radiálisan 
végtelenül vékony mágneses felületet, hanem egy véges 
kiterjedéssel rendelkező térfogatot jár be, úgy a részecskék a 
bolyongó erővonalak mentén termikus sebességükkel 
mozogva radiálisan is nagy sebességgel haladnak a 
plazmában. Ezáltal a paraméterek kiegyenlítődése radiális 
irányban nagymértékben felgyorsul, az ergodikus 
térfogatok transzport szempontból rövidzárként működ-
nek. Ez magyarázhatja a fűrészfog-összeomlásban 
tapasztalt gyors energia- és részecskeáramlást. Vannak 
olyan elképzelések is, miszerint az erővonalak szinte 
merőlegesek is lehetnek az addigi mágneses felületekre [4]. 
Ez tovább gyorsítja a folyamatokat, és magyarázatot adhat a 
JET-en megfigyelt, a hagyományos sztochasztikus modellel 
nem konzisztens sebességű szennyező-transzportra [5]. 

Fűrészfogak kutatása az AUG-on 
A sztochasztikus modellt nem csak a fűrészfogak kapcsán, 
hanem más, gyors transzporteseménnyel összefüggésben is 
alkalmas elméleti modellnek tartják [6]. Az AUG-on a 
fűrészfogak leírására jelenleg ez a legnépszerűbb modell [7]. 
Az világossá vált, hogy nem elegendő a belső hurok módus 
az összeomlások létrejöttéhez. Azt is megállapították, hogy 
több felharmonikus együttes fellépése eredményezheti a 
mágneses térszerkezet olyan torzulását, mely alapján 
számolható transzport jó egyezést mutat a mért 
eredményekkel [8]. 

Egy viszonylag friss elképzelés szerint azonban ennél 
többről van szó [9]. A káoszelmélet szerint, ha egy rendszer 
kváziperiodikus állapotba kerül, onnan már könnyen 
átbillenhet a kaotikus viselkedés állapotába. Ehhez például 
az vezethet, ha a rendszerben megjelenik két, irracionális 
arányban lévő frekvencia. Ezek közül is legkedvezőbb, ha 
az arány a konjugált aranymetszés [10]: 

 618,02/)15( ≈−=G  (1) 

A szerzők [9]-ben az egyik összeomlás vizsgálatakor arra 
lettek figyelmesek, hogy miközben az összeomlás felé 
közeledve a lágy röntgen időjel egyre kaotikusabbá válik, 
addig a spektrumokban megjelenik egy új, alacsonyabb 
frekvencia, melynek aránya a belső hurok alapmódus 
frekvenciájához képest 

 f2 / f1 ≅ 0,605 ± 0,025 , (2) 

ami igen közel van az elmélet által jósolt értékhez. 
Amennyiben a plazmában terjedő két hullám kölcsönhatása 
a plazmaparaméterek (például a mágneses komponens) 
kaotikus időbeli viselkedéséhez vezet, akkor a hullám 
terjedésének köszönhetően kaotikusság fog megjelenni a 
paraméterek térbeli függésében is. A kaotikus időjel 
megjelenése tehát komoly érv a fűrészfog – és egyéb, gyors, 
anomális transzportesemény – sztochasztikus modellje 
mellett. 

A sztochasztikus modell vizsgálata 
Munkánk során a 2.2-es fejezetben leírt, nemrég felismert 
alacsony frekvenciás módust vizsgáltuk. Első lépésben ki 
kellett mutatni ezt a hullámot egyéb lövések egyéb 
összeomlásaiban is. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, 
hogy az alacsony frekvenciás jelkomponens igen különböző 
paraméterű plazmákban egyaránt megjelenik, mi több, 
frekvenciaaránya sem változik a belső hurok alapfrek-
venciájához viszonyítva [11]. Erre mutat két példát a 4. ábra.  

 
4. ábra: AUG SXR jelek spektrogramjai két különböző lövésre. Jól látható a megjelenő belső hurok módus (az ábrán (1,1)-el jelölve), 

annak felharmonikusa, illetve az ismeretlen térszerkezetű, alacsony frekvenciás módus (az ábrán „?” –el jelölve). 
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A 4. ábrán két különböző lövésből származó spektrogram 
látható. Jól megfigyelhető rajtuk az – FFT amplitúdó 
módszerrel [7] meghatározott térszerkezete után – (1,1)-el 
jelölt alapmódus, a felharmonikusok, illetve a „?”-el jelölt, 
alacsony frekvenciás módus léte. Jól látható a kvalitatív 
egyezés a két spektrogram között: az alacsony frekvenciás 
módus energianyerése után pár ms-on belül megtörténik az 
összeomlás. Ez a viselkedés egyformán mutatkozik, annak 
ellenére, hogy két teljesen különböző lövésről van szó (az 
egyik lövésben a fal még grafittal volt burkolva, a másikban 
már wolframmal, különbözik a fűtés típusa és teljesítménye, 
az egyik lövés pelletkísérletekre szolgált stb). A leolvasható 
frekvenciaarány mindkét esetben 0,6 körül mozog, ami 
közel áll a konjugált aranymetszéshez. Meg kell jegyezni, 
hogy a káoszelméleti állítás nem csak a konjugált arany-
metszésre, hanem tetszőleges irracionális számra igaz. 

Érdekes kérdés, hogy létezik-e, és ha igen, milyen jellegű 
kapcsolat a két módus között. Az SXR spektrogramok, 
részletesebben pedig a sávteljesítmények időfüggésének 
vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy van kapcsolat, az 
alacsony frekvenciás módus energiát nyer az alaphar-
monikustól, ezt követően pedig ms-os időskálán bekövet-
kezik az összeomlás. A folyamatok kvantitatív vizsgálatá-
hoz a sávteljesítmény-korrelációs módszert alkalmazzuk 
[12]. A módszer lényege, hogy egy jelen belül több különbö-
ző frekvenciasáv teljesítménymodulációjának korrelációját 
vizsgáljuk.  

A sávteljesítmény-korreláció számításakor körültekintően 
kell eljárnunk az időablak megválasztásával, nehogy az 
összeomlás – mely gyorsasága miatt széles spektrumú ese-
mény – determinisztikus teljesítményugrása beleessen. Más-
részt a korrelációs függvény statisztikus jellegű, ezért meg-
bízható eredmény eléréséhez átlagolni kell. A fűrészfog-
összeomlást megelőző prekurzor szakasz nagyon rövid 
(néhány 10 ms) ezért egyetlen összeomláson belül az 
átlagolás praktikusan nem kivitelezhető. Rossz az 
eseménystatisztikánk, a sávok teljesítménye egy-egy össze-
omlás előtt csak kevésszer ingadozik. Az eseménystatisztika 
javítása megoldható, amennyiben több, kellően hasonló 
viselkedésű fűrészfogra sikerül átlagolni.  

A „kellően hasonló” fűrészfogak létezése nem magától 
értetődő. A fűrészfogak és az összeomlások viselkedését 
jelentősen befolyásolják a plazma különböző, folyamatosan 
változó mennyiségei (pl. az áramprofil). Maga a fűrészfog-
összeomlás is jelentős mértékben perturbálja a plazma 
közepét. Vizsgálataink azt mutatták, hogy lehet találni az 
átlagoláshoz elégséges számú hasonló, egymást követő 
összeomlást. Ez alátámaszthatja azt az elképzelést, mely 
szerint egy-egy összeomlás olyan változásokat okoz a plaz-
mában, amelyek kedveznek a következő fűrészfog megjele-
nésének. 

Példánkban a 20975-ös lövés I53-as csatornáját választottuk. 
Itt a 1,38-2,5 s-os időtartományban sikerült tizenöt darab 
olyan fűrészfogat választani, melyek viselkedése az időjelek 
és spektrogramok vizsgálata alapján kellően hasonló. Az 
egyik ilyen összeomlás spektrogramja látható a 4. ábra bal 
oldalán. Ezek után mindegyik összeomlásnál egy 30 ms-os 
időablakot jelöltünk ki úgy, hogy annak vége legalább 
10 ms-al a fűrészfog-összeomlás előtt legyen. Vizsgálataink-
hoz kiválasztottuk az 5-9 illetve 10-17 kHz-es frekvencia-
sávokat, melyek az ismeretlen módust és az 
alapharmonikust hivatottak reprezentálni. Ezek után min-
degyik összeomlásra külön-külön kiszámoltuk a sávtelje-
sítmény-korrelációs függvényt, majd ezen függvényeket 
átlagoltuk össze egymással. Ennek eredménye látható az 5. 
ábrán. 

Az 5. ábrán megfigyelhető, hogy az átlagolás eredménye 
egy viszonylag szélesebb csúcs, melynek magassága a két 
sáv közötti jelentős korrelációról, csatolásról árulkodik. A 
csúcson a szórások lokális minimumát jelöli egy piros és 
egy zöld vonal, melyek 

 )%555(,)11( ±=±−≅ Amsτ , (3) 

 illetve 

 τ ≅ (4 ±1)ms,A = (30±10)% (4) 

 
5. ábra: Átlagolt sávteljesítmény-korrelációk a 20975-ös lövésben. A bal oldali kép az (1,1), és az alacsony frekvenciás módus 
sávteljesítményeinek korreláltságát mutatja. Ez a két módus csatoltságára utal. A jobb oldali ábrán összehasonlításképpen az (1,1) és 

(2,2) sávteljesítmény-korrelációja látható.
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időkésést és amplitúdót mutatnak. (Az egyedi korrelációs 
függvények többnyire két csúccsal rendelkeznek.) A 
sávteljesítmények közötti fázistolás számolásával is tehe-
tünk egy becslést az időtolás mértékére [13]. Utóbbi 
módszerből a -1 ms-os időtolás értéke jól leolvasható. 

Egyéb lövéseken végzett szúrópróbaszerű elemzések azt 
mutatják, hogy ez a fajta viselkedés nem egyedi. Az itt 
bemutatotton felül két másik esetben számoltunk eddig 
átlagolt korrelációs függvényeket. A korreláció és időkésés 

iránya, illetve mértéke több más lövésben (a 4. ábra jobb 
oldalán szereplő esetben is) igen hasonló. A jelenség 
mindenképpen további vizsgálatokat kíván. Összehasonlí-
tásképpen megjegyezzük, hogy felharmonikusok között –
például az (1,1) és (2,2) – ugyanezen módszer használatával 
90%-os korreláció mutatható ki 0 ms időkésés mellett, mely 
arra utal, hogy a felharmonikus megjelenése a módus 
anharmonikus voltából ered. Ez látható az 5. ábra jobb 
oldalán. Azon frekvenciasávok között, ahol nincs koherens 
módus, ezzel a módszerrel 10% körüli korrelációt kapunk. 
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