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A jövı egyik ígéretes energiaforrása a magfúzió. Egy stabilan mőködı, energiatermelı fúziós
erımő építése napjainkban még nem lehetséges, de a témában intenzív kutatások folynak.
Jelenleg a kutatásban legelırehaladottabb fúziós berendezés típus a tokamak.
A tokamakok egyik régóta ismert, de máig meg nem értett jelensége a főrészfog instabilitás
[1], mely során a plazma belsı részén mérhetı hımérséklet kváziperiodikusan letörik,
miközben a hımérsékletprofil lelapul. A plazma közepébıl történı energiatranszport ugyan
nemkívánatos a fúziós reakciók szempontjából, de a jelenséggel együtt járó anyagáramot a
fúzió égéstermékeinek plazma közepébıl való eltávolítására is fel lehet a jövıben használni.
Egy új hipotézis szerint [2] a főrészfog instabilitásban a plazmában létrehozott, héjszerően
egymásba ágyazott mágneses felületekbıl álló erıvonal-struktúra felbomlása játszhat szerepet.
Az átmenet mechanizmusa az így definiált sztochaszticitásba még nem tökéletesen tisztázott.
A munka során a Max Planck Institut für Plasmaphysik tokamakján, az ASDEX Upgrade-en
(AUG) végeztünk feldolgozásokat a lokálisan mért elektron ciklotron sugárzás (ECE), ami
egy radiálisan lokalizált hımérsékletmérés; a vonalintegrált módon mért lágy Röntgen sugárzás
(SXR), amelynek intenzitása a sőrőség négyzetének és a hımérséklet (közel elsıfokú)
szorzatával arányos; valamint a radiális- illetve poloidális mágnestér-fluktuációk (Mirnov
illetve Ballooning szondák) jeleit vizsgálva. A vizsgálat alapját a jelekbıl számolt
korrelációk, koherencia- és fázisfüggvények, spektrumok, wavelet skálagramok és
sávteljesítmény-korrelációk képezik.
Megmutatjuk, hogy az SXR és Balloning jelek között jelentıs korreláció van a főrészfogszerő
hımérséklet letörések elıtt, melyeket megelızıen szinte szinuszosan periodikus
rezonanciaszerő oszcilláció (prekurzor) jelentkezik. Ez a jelenség a lokalizált ECE jelekben is
látható. A prekurzor leírásához egy magnetohidrodinamikai (MHD) modellt állítunk fel,
amelyben két, - általunk legalább 60%-ban korreláltnak mért - sávteljesítmény oszcillációhoz
köthetı a fent említett sztochaszticitás megjelenése [3], amely megmagyarázhatná a letörés
gyorsaságát, amellyel az eddig elméletek adósak maradtak. Figyelmünket a prekurzor- sıt, a
letörés után a plazmában a középponttól távolodó oszcillációkra összpontosítjuk, mert ettıl
várjuk, hogy érthetıvé váljon az energiatranszport, ugyanakkor ezzel magyarázzuk a különbözı
jelekben észlelt jelentıs korrelációkat.
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