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2010 nyarán egy, az elektronsűrűség fluktuáció mérésére optimalizált kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia (a 
továbbiakban: NyES) rendszert telepítettünk az angliai MAST szférikus tokamakra. A rendszer forgatható első tükre 
segítségével a tokamak egyik deutérium fűtőnyalábjának spontán emisszióját méri a magplazmától egészen a plazma széléig 
(sugárban: 0,7 m-től 1,5 m-ig). A leképezés a magplazma megfigyelésére (r = 1,2 m) optimalizált. A nyalábemissziót 4x8 
pixeles lavina-fotódióda (APD) detektor tömbre képezzük le, ami 1 MHz-es sávszélességű mérések végzését teszi lehetővé 1010 – 
1012 foton/sec-os fényintenzitás mellett. Jelen cikk ennek a diagnosztikának a mechanikai megvalósítását mutatja be, annak 
vákuumkamrán belüli részére összpontosítva [1]. 

 

Bevezetés 
A fúziós plazmafizika egyik fontos és aktívan kutatott 
területe a plazma-turbulencia vizsgálata, hiszen ez felelős a 
rendellenes hő- és részecske-transzportért, amely 
meghatározza a fúziós plazma összetartásának minőségét. Ez 
a jövő energiatermelő fúziós reaktorainak gazdaságossága 
szempontjából kulcsfontosságú. Az MTA Wigner FK RMI 
(továbbiakban: RMI) több mint egy évtizede folytat plazma-
turbulencia kutatásokat több európai tokamak és sztellarátor 
típusú berendezésen. Ebben a nyalábemissziós 
spektroszkópia (angolul: Beam Emission Spectroscopy) az 
egyik fő diagnosztikai eszköz. Az angliai CCFE-vel karöltve 
az RMKI egy kétdimenziós NyES rendszert épített és 
installált a MAST szférikus tokamakra 2010 júniusának elején. 
A NyES alapját írja le a következő cikk: [2]. A fúziós plazma 
és semleges atomnyaláb kölcsönhatásából felszabaduló fényt 
összegyűjtve és kiértékelve a plazma elektronsűrűség profilja 
visszaállítható. Megfelelően gyors detektort használva 
lehetővé válik ezen profil időbeli fluktuációinak megfigyelése 
(jelenlegi berendezéseknél egy mérés hossza sec-os 
nagyságrendű). A NyES-t az USA-ban használták először 
fűtőnyalábokon történő mérésre az 1990-es években [3]. NyES 
mérésnél az optikai rendszernek a lehető legtöbb, plazma-
nyaláb kölcsönhatásból keletkező fényt össze kell gyűjtenie, 
mivel az elért jel-zaj viszony (SNR) egyenesen arányos a 
beérkező fényintenzitás négyzetgyökével. 
Ezen követelmény miatt a bemutatandó rendszer fénygyűjtő 
(első) tükrét a vákuumkamrán (úgy is, mint: vk.) belül kellett 
elhelyezni (lásd: 1. ábra). A nagyenergiájú (80-120 keV) 
fűtőnyalábok képesek mélyen behatolni a plazmába, így a 
megfigyelhető térfogat a magplazmától a plazmaszélig 
terjedhet. Ennek kiaknázása érdekében az első tükröt 

forgathatóra kellett tervezni. A megfigyelési pontnak (első 
tükör pozíciója) a következő feltételeket kellett kielégítenie: 

 Megfelelő szögben nézzen a nyalábra, így biztosítva a 
szükséges Doppler eltolódást (így szétválasztható a 
felszabaduló fény vonala az egyéb, zavaró karakterisztikus 
vonalaktól). 

 Amennyire lehetséges, a mágneses erővonalakkal 
párhuzamosak legyenek a különböző plazma-sugarakhoz 
tartozó látóirányok. 

 Tegye lehetővé mérés végzését a megfigyelt nyaláb teljes 
hossza mentén (a fényút ne legyen blokkolva). 

Ezen követelmények kielégítése egy összetett tokamak 
környezetben kihívást jelentő feladat mind fizikusok, mind 
mérnökök számára. 

A MAST NyES rendszer 
Ez a fejezet ismerteti az újonnan telepített rendszert, ideértve 
az első tükör helyének (megfigyelési pontnak) a 
megválasztását, az optikai és a mechanikai rendszert, továbbá 
az érzékelő egységet. A teljes diagnosztika - néhány 
alkatrésztől és a tesztedénytől eltekintve - az RMKI 
műhelyében készült. 

Az első (fénygyűjtő) tükör helyének 
megválasztása 
Az 1. ábrán látható az optikai rendszer a MAST tokamak vk-
ba helyezve. Az első tükör félúton helyezkedik el a vk. belső 
fala és a P5-ös poloidális tekercs burkolatának külső oldala 
között, koordinátái (R, φ, z) a következők: (1869,5 mm, 30°,  -
395 mm). A megfigyelt nyaláb az ún. south-south (SS) 
deutérium fűtőnyaláb (az 1. ábrán kékkel jelölve). 
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1. ábra: A MAST NyES rendszer optikája a tokamakban 

(felülnézeti kép) 

 
A fő optikai elemek és a szimulált fényút látható a 2. ábrán. 
Az optikai rendszer alkotóelemei a következők: három darab 
síktükör (M1, M2 és M3), három lencse dublett (L1, L3 és L4), 
egy darab egyedi lencse (L2), egy szögletes interferencia 
szűrő (F1), egy vákuumablak (W1) és a végső leképező 
objektív (nem látható az ábrán). Az M1 és W1 közötti elemek 
a vákuumkamrán belülre kerültek. 

 
2. ábra: A MAST NyES rendszer optikai elrendezése (oldalnézet) 

 
Az M1-es tükör elfordításakor a megfigyelt kép is forog az 
optikai tengely körül, továbbá a tárgytávolság 
(nyalábemisszió és M1 között) is változik. Ezeknek három 
következménye van: annak érdekében, hogy a kép mindig 
áthaladjon a négyszögletes szűrőn (F1), azt forgatni kell az 
optikai tengely körül (M1 elfordulásával megegyező 
mértékben). Forgatni kell továbbá az élességállító gyűrűt a 
leképező objektíven (a sekély mélységélesség miatt, ami a kis 
F-szám következménye). A szűrőhöz hasonlóan a detektort is 
forgatni kell az optikai tengely körül, hogy a nyalábemisszió 
leképezése az APD-tömbön maradjon. Ez négy darab, 
egymással összehangolt mozgatást jelent, melyeket mérések 
között, időben egymás után kell végrehajtani (ha a megfigyelt 
térfogatot változtatni szeretnénk). A forgatások 
megvalósítására számítógéppel vezérelt kétfázisú 
léptetőmotorokat használtunk, melyeket szögelfordulás 
jeladókkal szereltünk fel (a pozícionálás ellenőrzésére). 

A mechanikai rendszer 
A diagnosztika mechanikai rendszerével szemben támasztott 
követelmények a következők voltak: 

 Az optikai elemek betervezett helyükön tartása, emellett 
beállítási lehetőség biztosítása némelyiknek (L2, L3, M3, L4 
az F1-el közös blokkban). 

 Az optikai út lezárása (ne jusson be zavaró fény). 

 Tegye lehetővé az M1-es pásztázó tükör forgatását. 

 Tartalmazzon egy lezárót az M1 tükör előtt (amivel a 
tükröt védhetjük). 

 Biztosítsa a meghajtást az előző kettőhöz (tükör és lezáró). 

 Tegye lehetővé az M1 tükör forgástengelyének beállítását 
úgy, hogy a tükör középpontjának helyzete ne változzon 
(ezzel lehet beállítani, hogy pontosan a megfigyelendő 
nyalábot kövesse végig). 

A fő kihívást a nem szabványos (legnagyobb lencse 
Ø: 170 mm) méretű optikai elemek és a MAST tokamak 
környezetben rendelkezésre álló korlátozott hely adta. A 
felmerülő fő problémák az alábbiak voltak: 

 A P5-ös poloidális tekercs burkolatának külső fala és a vk. 
belső fala között nagyjából 260 mm szabad hely van. Ide 
kellett az L1 lencse dublettet elhelyezni. Így a lencsék körül 
60 mm szabad hely maradt a mechanikai elemek számára. 

 Vákuumkörnyezetben is használható csapágyak beszerzése 
kis mennyiségben (méretenként maximum 5 db). 

 A szigorú paramágneses követelmények kielégítése 
(abszolút permeabilitás < 1,1; 1 T indukciójú térben mérve). 

 Költségtakarékos megoldást találni az optikai elemek 
forgatására. 

 
3. ábra: A teljes MAST NyES rendszer CATIA modellje 

A teljes MAST NyES rendszer - az M1-es tükröt védő, 
vákuumkamrán belüli lezáró kivételével - látható a 3. ábrán. 
A vörös vonal a vákuumhatárt szimbolizálja. 

A teljes vk-n belüli rész egy szabványos, DN150CF méretű 
vákuumtárcsára lett felépítve, amely tartalmazza a 
vákuumablakot (W1) és a meghajtásokat az első tükörhöz 
(M1) és a lezáróhoz. Az installálás során ezt a vákuumtárcsát 
szereltük fel a tokamak középsíkon elhelyezkedő nagyméretű 
tárcsájára. A vákuumkamrán kívüli rész egy alumínium 
alaplapra lett felépítve, amely egy nem használt keretre lett 
felszerelve (a keret nem szerepel a 3.  ábrán). A két részt (vk-n 
belüli és kívüli) egy fényzáró kúp köti össze. Az M1 tükör 
tengelyének csapágyazása, a felhasznált csapágy és a tükör 
forgástengelyének beállítására szolgáló alkatrészek láthatóak 
a 4. ábrán. 
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4. ábra: A pásztázó tükör (M1) csapágyazása és forgástengely 

állító mechanizmusa (keresztmetszet) 
Az itt felhasznált csapágy egy 6004-es sorozatú, kerámiából 
készült egysorú, mélyhornyú golyóscsapágy PTFE 
golyókosárral [4]. Ebből kettő került beépítésre, axiálisan 
előfeszítve a lehető legkisebb kotyogás és a maximális 
stabilitás érdekében. A kerámia csapágyak használatának 
előnye, hogy anyaguk teljesen paramágneses, hőállóságuk 
nagy, nem szükséges kenés, továbbá alacsony mértékű a 
felületi gáz-deszorpció („kigázolgás”). A tükör 
forgástengelye két, egymásra merőleges tengely körül 
állítható, melyek közül az első tengelyt az adja, ha a 
csapágyházat eltoljuk (jobbra-balra) a radiális pályán, amely 
görbületi sugarának középpontja egybeesik a tükör 
középpontjával. Ezt a radiális pályát tartószerkezetében 
függőleges tengely körül elforgatva tudjuk a tükör 
forgástengelyét a másik tengely körül állítani. Az előbbi 
mozgás a megfigyelési útvonal magasságát állítja, az utóbbi 
pedig a vízszintes síkhoz viszonyított dőlését. Ezt a beállítást 
a telepítés során a vákuumkamrán belül kellett elvégezni 
(egyszer), hogy a tükör pontosan kövesse a megfigyelt nyaláb 
útját. 
A vákuumkamrán belüli rész (a lezáróval együtt) metszete 
látható az 5. ábrán. 

 
5. ábra: A MAST NyES rendszer vákuumkamrán belüli része a 

külső hajtóegységekkel (keresztmetszet) 
Az első tükör forgatását végtelenített rozsdamentes 
acélsodrony végzi kötélkerekeken keresztül. A forgómozgást 
egy ún. „wobble-stick” (bolygómozgású csőmembrános) 

típusú forgó vákuumátvezető (ZRD7-es típusú) [5] vezeti be a 
vákuumkamrába, amit egy villaszerű tengelykapcsoló hajt. A 
hőtágulásból eredő esetleges mozgásokat egy rugalmas, 
rozsdamentes acél tengelykapcsolóval egyenlítjük ki. A 
megoldás előnye, hogy lehetővé teszi a vákuumátvezető 
cseréjét (esetleges meghibásodása esetén) a levegő oldalról, 
anélkül, hogy a tokamak vákuumkamrába be kéne lépni. 
Természetesen a vákuumot ebben az esetben is meg kell 
szüntetni. Az előbbi hajtásláncot léptetőmotor hajtja kis 
holtjátékú bolygóműves hajtóművön keresztül. 
A lezáró hajtásrendszere a 6. ábrán figyelhető meg a 
legjobban. 

 

 
6. ábra: A MAST NyES rendszer vákuumkamrán belüli része a 

külső hajtóegységekkel (felülnézet) 
A lezárót pneumatikus munkahengerrel működtetett lineáris 
vákuumátvezető (ZLDP950P típusú) [5] hajtja. A hajtás 
vákuumkamrán belüli része fogasléc-fogaskerék áttételből, 
fogaskoszorúból (a lezáró csövére hegesztve) és 
tengelykapcsolóból áll. A lezárót alkotó kivágott csövet, ami 
koncentrikus az M1 tartószerkezetét hordozó csővel, 
rendelésre gyártott, speciális négypont-érintkezésű 
golyóscsapágy (ún. drótcsapágy) tartja, melynek 
középátmérője 165 mm. A csapágyat alkotó négy drótgyűrű 
hőálló és paramágneses Co-Ni ötvözetből, a csapágygolyók 
oxidkerámiából, a golyókosár pedig PTFE-ből készült [6]. A 
lezáró elfordulása két véghelyzete között szögben kifejezve 
120°. A vákuumátvezető hosszirányú lökete 50 mm, amely 
teljes mértékben ki van használva a lezáró mozgatása során. 
A lezárót nyitott és zárt állapotban a 7. ábra mutatja be. 

 
7. ábra: A lezáró nyitott és zárt állapotban 

A 7. ábrán látható, hogy a lezáró eltakarja az első tükröt, így 
védve azt a tokamak-üzem során előforduló különböző 
hatásoktól, úgymint a vákuumkamra kondicionálásakor 
alkalmazott glimmkisüléses tisztítás és a boronizálás 
(bórréteg párologtatása a felületekre), biztosítva M1 elérhető 
leghosszabb élettartamát. Az átvezető hajtotta fogasléc 
fogazott tengelyt forgat, amelyre homlokfogaskerék van 
rögzítve. Ez a kisfogaskerék hajtja a lezáró csövére hegesztett 
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fogaskoszorút. A kapcsolódó hajtáselemekhez az anyagokat 
úgy választottuk, hogy a vákuum környezetben előforduló 
hideghegedési hajlandóságot a minimumra csökkentsük. 
Ugyanez igaz az első tükör hajtásánál felhasznált anyagokra 
is. 

 
8. ábra: A MAST NyES rendszer vk-n kívüli része az APD 

kamerával, a fényzáró fedél nélkül 
A vákuumkamrán kívüli optikai rendszer (mely tartalmazza 
az APD kamerát) látható a 8. ábrán, a fényzáró fedele nélkül. 
Ezen az alrendszeren három léptetőmotor található. Egy 
forgatja a szűrő egységet, ahol az interferencia szűrő (F1) van 
elhelyezve az optikai út ún. telecentrikus részében, a két 
mezőlencse (L4) között. A szűrő háza védett a légköri 
nedvesség ellen. A második motor forgatja a detektort (APD 
kamera) az optikai tengely körül, egy bölcsőszerű 
tartószerkezetben. Az utolsó motor forgatja a detektorra 
leképezést végző objektív élességállító gyűrűjét, amely egy 
kereskedelmi, 50 mm-es Nikkor F/1,2-es objektív. Az objektív 
a kamerára szabványos felülettel csatlakozik (Nikon F-
mount). Egy interlock egység szintén helyet kapott a 
dobozban (az ábrán nem látható), amelynek feladata a doboz 
feszültségmentesítése, ha a fedelet leemelik róla, ezzel védve 
az alacsony üzemi fényszintre optimalizált detektort a normál 
fényviszonyok okozta károsodástól. A vk-n kívüli rész 
tervezését a Fúziótech Kft. végezte, amely az RMI egy spin-
off vállalata. 
A léptetőmotorok meghajtó kártyái [7], és azok további 
elektromos alkatrészei egy szabványos 19 colos 
műszerszekrényben kerültek elhelyezésre. Ez az egység a 
mérést vezérlő számítógéphez szabványos Ethernet 
kapcsolaton keresztül kapcsolódik, lehetővé téve a 
diagnosztika távvezérlését. 

Detektor egység (APD kamera) 
Alacsony zajszint melletti, nagy mintavételi frekvencián 
történő mérések különleges érzékelők fejlesztését igénylik. 
Előző NyES kísérletekből tanulva lavina fotódióda (angolul: 
APD, Avalanche Photodiode) detektorokat választottunk 
alacsony zajú analóg erősítőkkel [8]. 
A kamera egység (aminek fejlesztését az Adimtech Kft. 
végezte az RMI spin-off vállalataként) egy kompakt egység, 
amely tartalmazza a 32 csatornás nagyfrekvenciás, 
kétfokozatú analóg erősítőt, hőmérséklet-stabilizációt a 
detektornak (kriogén hűtés igénye nélkül), egy szolenoiddal 
működtetett optikai útlezárót és beépített fényforrást a 
kalibrációhoz. Az egységet beépített FPGA vezérli, 
adatkimenete pedig szabványos UDP adatfolyam, amely 1 
Gbit-es Ethernet kommunikáción keresztül továbbítható. 

A MAST NyES rendszer tesztelése 
A rendszert a megrendelő CCFE-hez történt kiszállítása előtt 
vákuum-, mechanikai- és optikai teszteknek vetettük alá az 
RMI-ben. Vákuumtesztek során a diagnosztika vk-ba kerülő 
részét teszt vákuumedénybe helyezve ellenőriztük az 
elérhető végvákuum értékét. Ezen kívül ellenőriztük az 
edény szivárgását (leak rate), majd pedig a vákuum 
szivattyúkról leválasztott tesztedényben a nyomásnövekedés 
időbeli változását mérve meghatároztuk a teljes kigázolgás-
szivárgás értéket. Ezen mérésekre egy egész napos, 150°C-on 
történő kifűtési ciklust követően került sor. Az eredmények 
teljesítették a szerződésben vállalt értékeket. A létrehozott 
vákuumban a diagnosztika lezárójának működését is 
teszteltük szoba- és megnövelt hőmérsékleten. A 
szobahőmérsékleten előírt 1000 nyitási-zárási ciklusból álló 
tesztet kétszer is sikeresen elvégeztük (1000 ciklus a beépített 
diagnosztikánál nagyjából egy év működésnek felel meg). 
Ezen tesztek elvégzésére egy nem szabványos méretű 
(karimák külső átmérője: 660 mm), fémtömítéses (ConFlat® 
rendszerű) vákuumedényt használtunk. Ezt hazai cégekkel 
együttműködve gyártottuk le. 
Az optikai teszteknek két fajtáját végeztük. Az elsőben az első 
tükör forgásának visszaállási pontosságát vizsgáltuk, míg a 
második a képalkotás minőségének ellenőrzésére szolgált. 
Ahhoz, hogy ezek elvégezhetőek legyenek, egy teszt APD 
kamera házat gyártattunk, mely csak a főbb tartóelemeket 
tartalmazta. A tükör-forgatás visszaállási pontosságát a teszt 
APD kamera házban az optikai tengelybe helyezett HeNe-
lézerrel vizsgáltuk úgy, hogy a teljes fény utat 
visszavilágítva, majd a kilépő fényt egy ernyőn felfogva 
(mely a nyaláb poloidális síkjába lett elhelyezve) 
meghatároztuk a fénypont koordinátáit. A mérés, 
adatrögzítés és feldolgozás automatikusan történt, asztali 
számítógépről vezérelve. A lézerpont ernyőn felfogott (a 
nyaláb helyén lévő) helyzetének visszaállási pontossága ±3 
mm-nek adódott legrosszabb esetben is. Ez a mérés 
szempontjából elfogadható pontosságot jelent, teljesíti a 
szerződésben foglalt értéket is. 

A képalkotás minőségének ellenőrzésére egy maszkot 
készítettünk, amelynek üveglemezre párolt krómrétegéből a 
detektor tömb kiosztásának megfelelően a réteget lemaratták. 
A maszkot a detektor síkjába helyeztük, majd ezt 
kisfeszültségű halogén lámpával világítottuk meg. Az így 
kapott, szintén az ernyőre vetített kép minőségét (élességét, 
torzultságát és az egyes pixelek méretét) szabad szemmel 
ellenőriztük, lásd a 9 ábrán. 

 
9. ábra: Az installáláskor használt kalibrációs ernyő a MAST vk-

ban a visszavilágított képpel együtt 
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Összefoglalás 
2010 júniusában egy új, kétdimenziós NyES rendszert 
installáltunk az angliai MAST tokamakra (CCFE, Abingdon), 
amely a plazma elektron sűrűség fluktuációinak mérésére lett 
optimalizálva. A detektor 32 darab 8x4-es mátrixba rendezett 
csatornája révén lehetővé teszi majd e fluktuációk radiális és 
poloidális irányú egyidejű mérését milliomod másodperces 
idő- és centiméteres térbeli felbontás mellett mind a mag-, 
mind a szélplazma tartományában (a tokamak kissugár teljes 
tartományát lefedve ezzel).  
A teljes diagnosztika várt jel-zaj viszonya 100 és 300 között 
lesz, amely a jelenleg üzemelő NyES diagnosztikák között a 
legjobb érték.  

A mechanikai rendszert az RMKI-ban tervezték, gyártották és 
tesztelték, szállítást követően a MAST tokamakra felszerelték 
és kalibrálták. Az első mérések 2011 első negyedévében 
várhatóak, amelyek segítséget nyújtanak a fúziós plazma 
turbulenciája során létrejövő hő- és részecskeveszteség 
modellezésének továbbfejlesztéséhez, továbbá más turbulens 
jelenségek (például belső transzportgát, (ITB)) megértéséhez. 
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