
Nukleon 2012. március V. évf. (2012) 99 

Kontakt: buday.csaba@wigner.mta.hu  Beérkezett: 2011. január 24. 
© Magyar Nukleáris Társaság, 2012  Közlésre elfogadva: 2011. május 10. 

Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakon 

Buday Csaba1, Anda Gábor1, Aradi Mátyás1, Bencze Attila1, Berta Miklós2, Tulipán 
Szilveszter1, Veres Gábor1, Zoletnik Sándor1 és a COMPASS csapat 

1 MTA Wigner FK RMI 
 1521 Budapest, Pf. 91. 
2 Széchenyi István Egyetem,  
 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

 

Több éves munka eredményeként az RMKI-ban a COMPASS tokamak számára fejlesztett lítium nyaláb elkészült. A nyaláb 
segítségével a hagyományosnak mondható BES és a teljesen új ABP diagnosztikák használata válik lehetővé. Ezen cikk célja 
összefoglalni ezen fejlesztéseket, bemutatni az újdonságokat és a kihívásokat. 

 

A COMPASS tokamakról röviden 
A T-3 óta a legígéretesebb berendezés típus, amitől a fúziós 
energia földi felhasználását reméljük, a tokamak. Ezen 
berendezésekben termonukleáris hőmérsékletű plazmát 
állítanak elő, a plazma összetartását és stabilitását külső 
tekercsekben és a plazmában folyó áramok együttesen 
biztosítják. A tokamakok plazmájának egyensúlyát két részre 
szokták bontani: radiális nyomás- és toroidális 
erőegyensúlyra [1]. 

A radiális nyomásegyensúly szükséges a plazma kinetikus 
nyomásának kompenzálásához, enélkül a plazma egy gázhoz 
hasonlóan tágulna ki. Ezt az egyensúlyt egy dimenziós 
rendszerekben is meg lehet érteni, ilyenek voltak a lineáris 
pinch-kísérletek. A pinchek biztosították ezt a fajta 
egyensúlyt, de a kísérletek során a végveszteségek nagynak 
bizonyultak, ezt a koncepciót az energiatermelő fúzióra 
elvetették. 
Napjainkban a legkutatottabbak a zárt, toroidális 
berendezések, melyekben a fő veszteségeket az anomális 
transzport okozza, ez sok nagyságrenddel kevesebb, mint a 
nyílt végű rendszerek tipikus végveszteségei [2]. 
Egy ilyen geometriában viszont új erők lépnek fel, amik 
toroidálisan kifele nyomják a plazmát: az egyik ilyen a 
hurokerő, ami a plazmában folyó áram következménye, a 
másik az „úszógumi-erő”, ami pedig a plazma nyomásából és 
a görbületből adódik. Hasonlóan egy „egyenes” 
úszógumihoz, amit meghajlítunk, a plazma számára is a 
kiegyenesedett állapot kedvezőbb energetikailag. Ezek az 
erők a kísérleti időskálához képest is nagyon gyorsan a külső 
falhoz nyomják a plazmát, megszüntetve azt, ezért 
ellensúlyozni kell őket. Ez a toroidális erőegyensúly kérdése. 
Ilyen ellensúlyozás csak akkor lehetséges egy 
forgásszimmetrikus rendszerben, ha a plazmában toroidális 
áram folyik, ami egy függőleges mágneses térrel kölcsön 
hatva befele mutató Lorentz-erőt eredményez. Vezető fallal is 

elérhető ez a stabilizáció, azonban a toroidális áram ekkor is 
szükséges. 
Ha mindezeket egybevetjük, akkor megkapjuk egy tokamak 
megépítéséhez szükséges főbb tekercseket. Ezek: a toroidális 
tértekercsek, amik a toroidális teret állítják elő, a központi 
tekercs, ami a plazmaáram induktív hajtására szolgál és a 
vertikális tértekercsek, ezek biztosítják a toroidális 
erőegyensúlyt. Modern tokamakok formázó- és 
divertortekercsekkel is rendelkeznek. 

Az első tokamakok a két egyensúly szeparált kezelése 
érdekében nagy sugárarányú berendezések voltak, így a 
toroidicitással csak mint korrekcióval kellett számolni. 
Ezekben a konfigurációkban a plazma mindig kör 
keresztmetszetű volt. 
A formázott plazmákkal a 80-as években kezdtek el 
kísérletezni (a kör keresztmetszetű plazmák vertikálisan 
semlegesek, míg a formázott plazmák aktív szabályozást 
igényelnek [3], ez technológiailag kb. ekkorra vált lehetővé), 
és meglepően jó eredményeket értek el velük. A COMPASS is 
ebben az időben keletkezett. Eredeti célja az MHD fizika 
vizsgálata volt kör keresztmetszetű és D alakú plazmákban. 
Hogy ezen utóbbi feladatát jobban el tudja látni, 1992-ben 
átépítették és D alakú vákuumkamrát kapott, ekkor nevezték 
át COMPASS-D-re. 
Közben a COMPASS-t üzemeltető Culham-i kutatóközpont 
(UKAEA CSC, később CCFE) egy alapvetően új megközelítés 
irányába mozdult el, ez a szférikus tokamak, amelynek első 
képviselője a START tokamak volt (1991-1998). 
Megjegyzendő, hogy már valamilyen szinten a COMPASS is 
ebbe az irányvonalba tartozott, ahogyan a neve is mutatja 
(COMPact ASSembly), de szférikus tokamaknak még nem 
nevezhető. A START kiemelkedő eredményei tették lehetővé, 
hogy a következő szférikus tokamak, a MAST megépüljön. A 
MAST elkészülte után a COMPASS háttérbe szorult, így 
végül 2001-ben leálltak a kísérletekkel. 
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1. ábra: A COMPASS Prágában. 
 
A Cseh Tudományos Akadémia Plazmafizikai Intézete (IPP 
AS CR) rendelkezett egy tokamakkal, ez volt a CASTOR, 
de ez egy nagyon régi cirkuláris, limiteres berendezés, a 
modern tokamakok fontos kérdéseinek kutatására egyre 
kevésbé volt alkalmas (egyébként ez volt az eredeti TM1 
tokamak). 2004-ben hivatalosan is ajánlatot kaptak a 
COMPASS újraindítására, amit el is fogadtak, így téve 
lehetővé a további üzemeltetést. 
A tokamakot 2007-ben szállították át Prágába, és 2008 
decemberében már sikerült is benne plazmát létrehozni [4]. 
A COMPASS jelenlegi és jövőben elvárt paramétereit az 1. 
táblázat tartalmazza.  

1. táblázat A COMPASS technológiai paraméterei. 

 

A magyar és a cseh intézetek már régóta szoros 
kapcsolatban álltak egymással, ennek egyik jó példája a 
már régóta közösen szervezett fúziós plazmafizikai nyári 

iskola (SUMTRAIC), így az RMKI két megrendelést is 
kapott az új COMPASS-hoz: az egyik az intelligens gyors 
kamera (EDICAM) [6], a másik a nyalábemissziós 
spektroszkópia (Beam Emission Spectroscopy, BES) [7] 
megépítése. 

Egy új diagnosztika ötlete 
Zoletnik Sándor ötlete volt, hogy a kifejlesztendő BES 
diagnosztikát ki lehetne egészíteni. A BES egy plazmába 
lőtt diagnosztikai nyaláb (egyes esetekben fűtőnyaláb) 
karakterisztikus sugárzásának detektálásával képes 
sűrűségmérésre: a nyaláb semleges atomjai a plazmával 
való kölcsönhatás során gerjesztett állapotba kerülnek, 
majd ezt a gerjesztési energiát lesugározzák. Nyilvánvaló, 
hogy ezen átmenetek valószínűsége függ a sűrűségtől, a 
rátaegyenletek segítségével képesek vagyunk modellezni a 
kibocsátott fény eloszlását, a sűrűség térbeli profiljának 
ismeretében [8]. Optimalizációs algoritmusok segítségével -
az inverz problémát megoldva- a fényintenzitás 
eloszlásából visszaállítható a sűrűségprofil. Atomfizikai 
okokból az ilyen diagnosztikák számára az alkálifém-
atomokból álló nyalábok a legmegfelelőbbek. A kis 
ionizációs potenciál miatt az ilyen alkálifém nyalábok 
elsősorban a plazma szélének vizsgálatát teszik lehetővé, 
nem hatolnak a plazma közepéig. 

Amikor a nyaláb atomjai ionizálódnak, a BES diagnosztika 
elveszíti őket, az ionok energiaszintjei nem azonosak a 
semleges atomokéval, így a BES detektorainak szűrőjén 
nem jut át a megváltozott hullámhosszúságú 
karakterisztikus sugárzás, valamint az ionok el is 
távolodnak a megfigyelt területről, ezúttal a pályájukat már 
a mágneses térrel való kölcsönhatás határozza meg. Első 
közelítésben tekintsük a teret homogénnek, így Larmor-
pályákat kapunk. Figyelembe véve a tokamakban található 
mágneses tér nagyságát és a diagnosztikai nyalábok tipikus 
energiáját, könnyedén kiszámíthatjuk az ion mozgásának 
Larmor-sugarát, ami: 

 
qB
mv=rL   (1) 

Ha a képletbe beírjuk a COMPASS mágneses terét (B), a 
tervezett nyalábatomok v sebességét pl. a lítium esetében, 
akkor nagyobb értéket kapunk, mint a kis sugár, vagyis a 
nyaláb ionjai kijutnak a plazmából! 
Ezek az ionok más-más helyen keletkeznek, így az általuk 
bejárt pálya is különbözni fog. Ha meg tudjuk mérni a 
nyalábáram térbeli eloszlását a kilépési ponton, akkor 
információt kaphatunk a mágneses térről. Ez az ABP 
(Atomic Beam Probe) diagnosztika alapelve. 
Hasonlóképpen működik a HIBP (Heavy Ion Beam Probe) 
szonda is, azonban ott a primer nyaláb ionnyaláb. Az ionok 
bejuttatása a plazmába a tokamak mágneses terén keresztül 
nehezebb, mint a semleges atomoké, de a HIBP-vel sem 
(csak) a primer nyalábot figyelik meg, hanem az 1+ → 2+ 
átmenet kétszeresen pozitív ionjait detektálják [9,10,11]. 
Ennél a módszernél a nyalábáram tipikusan kevesebb, mint 
amennyi az ABP rendelkezésére áll, viszont sokkal jobban 
fókuszált (~mm) és a detektor is kifinomultabb (pl. 
energiaanalizátort is tartalmaz). 

 Jelenlegi 
értékek Tervezési maximum 

Nagy sugár (R0) 0,56 m 0,56 m 

Kis sugár (a) 0,18 m 0,23 m 

Plazma áram (Ipl) 100 kA 350 kA 

Toroidális tér (BI) 1,8 T 2,1 T 

Vákuum (p) 5x10-8 Pa 1x10-8 Pa 

Elnyúltság 1 1,8 

Plazma alak kör D, SND, elliptikus, 
kör 

Lövés hossza (t) ~ 0,1 s ~ 1 s 

Alsó hibrid 
áramhajtás 

1,3 GHz 
0 MW 0,4 MW 

Semleges nyaláb fűtés 

40 keV 
0 MW 2 x 0,3 MW 
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A nyaláb paraméterei 
Mivel mind a BES, mind az ABP rendszerek a nyalábra 
épülnek, ez a diagnosztikák egyik legfontosabb eleme. A 
nyaláb fejlesztésért Anda Gábor felelt, de rajta kívül az 
RMKI több kutatója és mérnöke is dolgozott ezen a 
feladaton. A nyaláb energiájának legalább akkorának kell 
lennie, hogy a tipikus mágneses tér értékek mellett az 
ionok kijussanak a plazmából, a jel/zaj viszony javítása 
érdekében pedig a lehető legnagyobb nyalábáram 
szükséges. Az ABP először tervezett detektorpozícióját 
figyelembe véve valamilyen nehezebb alkálifém felelt 
volna meg a célra legjobban (pl. rubídium), de ezek 
másodlagos ionizációs energiái túl alacsonyak [2. táblázat], 
a számítások szerint ez elfogadhatatlan mértékű 
másodlagos ionizációt okoz [7]. 

2. táblázat Alkálifémek ionizációs energiái. 

 Első ionizációs potenciál 
[eV] 

Másodlagos ionizációs 
potenciál [eV] 

Li 5,42 76,02 

Na 5,16 47,52 

K 4,36 31,79 

Rb 4,2 27,43 

Cs 3,91 23,27 

Így dőlt el, hogy lítiumnyaláb kerül a COMPASS-ra. Az 
atomok forrása egy lítium tartalmú kerámia, amiből fűtés 
és elektromos tér hatására kinyerhető a lítium, ez a fajta 
forrás azonban (a termikus diffúzió sebessége miatt) 
korlátot szab a maximális nyalábáramra. Hasonló emitter 
azonban nátriumra vagy más alkálifémekre is készíthető, 
így a nyaláb szükség esetén átalakítható más ionra is. 

A semlegesítő egy a nyalábdiagnosztikákban újszerű 
eszköz, amelyben a lítium töltéscserés reakcióval vesz fel 
egy elektront és válik semlegessé. A semlegesítő egy dupla 
csonka kúp alakú elem, amelyben nátriumgőz található [2. 
ábra]. Működési elve, hogy az aljában található egy fűtött 
nátriumforrás, a keletkező gőz a végek fele haladva lehűl 
és lecsapódik, így biztosítva a nátrium cirkulációját. 

Eme reakció hatásfoka 100 keV feletti energiákon jelentősen 
csökken, így a maximális nyalábenergiára is kapunk egy 
technológiai korlátot. Minden ilyen korlát figyelembe 
vételével a gyorsítófeszültséget egy 120 kV-os tápegység 
biztosítja, melynek árama legfeljebb 10 mA a maximális 
feszültség mellett. Ezen energián a legnagyobb mágneses 
tér, ahol az ABP még használható kb. 1,5 T. A tokamak 
plazmák stabilitása megköveteli, hogy adott geometriában 
a poloidális és a toroidális tér aránya ne haladjon meg egy 
bizonyos értéket. [1,12] Mivel a poloidális teret a 
plazmaáram generálja, ez a mágneses tér legfeljebb kb. 
200 kA áramot hordozó plazma stabilitását tudja 
biztosítani. 
 

2. ábra: A semlegesítő metszete és termikus szimulációja. 
 
 

A BES mérés számára nem szükséges, de az ABP-hez 
szükség van nyalábkollimátorra és nyalábszaggatóra is.  

A kollimátor, bár csökkenti az áramot, de jobb térbeli 
részletességet biztosít, míg a szaggatás segítségével 
gyengébb időbeli felbontással, de nagyobb háttér értékek 

mellett is lehetővé válik a mérés, ha a detektorjelek 
spektrogramját elemezzük.  

A nyaláb szaggatásának frekvenciája maximum 400 kHz 
lehet a jelenlegi konfigurációban. 
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3/a ábra: Az elkészült nyaláb, még szállítás előtt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3/b ábra: A nyaláb tesztüzem közben. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
3/c ábra: A teljes diagnosztika sémája. 

 

Az ABP detektor elkészítése, 
jelenlegi mérések 
A nyaláb tervezett szélessége az ABP-vel végzett mérések 
során 0,5 cm, bár akár 1 mm-re is leszűkíthető, de ekkor a 
nyalábáram lényegesen kevesebb. Ebből az okból 
kifolyólag az ABP detektorának kollektorlemezei, amik a 
nyaláb ionjait összegyűjtik, szintén 0,5 cm szélességűek 
lesznek. A felső diagnosztikai port méreteiből adódóan a 
végleges detektor 5 toroidális és 7 vertikális csatornát fog 
tartalmazni. 
Jelenleg a COMPASS-on a teszt detektor van felszerelve, 
ami 20 kollektorlemezzel rendelkezik, ezek 3 különböző 
csíkszélességgel készültek, valamint 4 Langmuir-szonda is 
elhelyezésre került a detektoron [4/a ábra].  Mivel a nyaláb 
kilépési helye függ mind a kisülés paramétereitől, mind a 
plazmaáram és a toroidális tér, valamint a nyalábenergiától 

is, a detektor pozícionálása is szükségessé válhat. A 
végleges detektort két irányban is el lehet mozdítani. 
A detektoron hátteret okozhat a plazma UV- és lágy 
Röntgen-sugárzása által kiváltott szekunder elektron áram, 
de ez feltehetően nem lesz akkora, hogy a mérést 
lehetetlenné tegye. A tesztdetektorral végzett méréseken 
nem látszik háttér, amikor a plazma stabil [13],[4/b ábra], 
de a COMPASS plazma hőmérséklete még nem éri el a 
tervezett maximumot, valamint a mérés sem zajlott teljesen 
tisztázott körülmények között. Újabb háttér mérések 2011 
májusáig nem várhatóak, így kénytelenek vagyunk beérni a 
jelenlegi adatokkal. 
Figyelembe véve a semlegesítő hatásfokát és a kollimátor 
hatását, a maximális nyalábáram kb. 2-3 mA. Ennek csak 
kis része éri el a detektort, de még így is néhány 10, esetleg 
100 μA várható a detektorlemezeken. A számítások azt 
mutatják, hogy egy lapkára a teljes áram 6%-a is juthat, a 
tipikus 1% környékén mozog [5. ábra]. 
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4/a ábra: Az ABP teszt detektora. 
 

4/b ábra: Jel az ABP teszt detektorán, egy 200 ms élettartamú 
plazmánál. Csak a kisülés kezdetén látható jel.

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
5.ábra: A nyaláb teljes szimulációjának eredménye. 

 

Kiértékelési lehetőségek 
Ahhoz, hogy a mért adatokból a plazma paramétereire 
következtethessünk, először meg kell értenünk, hogy mi 
történik a nyaláb ionjaival. 
Általános esetben az ionizáció pillanatában érvényes 
három térbeli és három sebességtérbeli koordináta adja 
meg az ionpálya kezdeti paramétereit, a pályát pedig 
tovább bonyolítják ütközések a plazma ionjaival, 
rekombináció és másodlagos ionizáció. 
Az atomnyaláb egy térbeli egyenes mentén hatol a plazma 
közepe felé, a nyalábatomok pedig ezen egyenes mentén 
ionizálódnak. Ha tökéletes nyalábunk lenne, akkor 
egyetlen paraméter, az ionizáció vonalmenti helye 
meghatározná a három kezdeti térbeli koordinátát. A valós 
nyaláb viszont véges szélességgel is rendelkezik, így 
valójában tényleg három koordinátával írhatjuk le a 
kezdőfeltételt, igaz, ezek közül kettő lényegesen kisebb 
hatást tud gyakorolni a pályára, mint a harmadik. 
A három sebességtérbeli koordinátával jobb a helyzet, a 
nyalábenergia közel állandónak tekinthető, bár a nyaláb 

nem tartalmaz sebesség-szelektort, de a tápegység 10 V-on 
belül tartja a gyorsítófeszültséget. A töltéscserés reakcióban 
csak egy termikus elektron impulzusa adódik át, így a 
semlegesítés sem szélesíti ki jelentősen a sebességeloszlást. 
A nyaláb némileg divergens, azonban ennek a hatása kb. 
azonos a nyalábszélesség által okozott bizonytalansággal: 
csak kis eltérést ad a pályába. Ez utóbbi két effektus a 
gyakorlatban a „detektorfolt” kiszélesedését okozza. 
A fúziós plazmákat „ütközésmentesnek” szoktuk [12] 
tekinteni, ami abban nyilvánul meg, hogy a részecskék 
átlagos szabad úthossza jóval nagyobb, mint a berendezés 
mérete. Az ütközések közül is az elektronokkal valók 
gyakoribbak [9], de csak az ionokkal valók tudnák 
számottevően megváltoztatni a nyaláb ionjainak 
impulzusát.  
Ezeket összegyűjtve azt kapjuk, hogy a nyalábionok 
pályáját lényegében mégis csak az ionizáció vonalmenti 
helye határozza meg, és kisebb zavaró hatások enyhén 
eltérítik, kiszélesítik a nyalábot. A számítások is ezt 
támasztják alá [14]. 
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Tokamakokban a mágneses konfiguráció axiálisan 
szimmetrikus. Természetesen vannak olyan jelenségek (pl. 
rezonáns áramperturbációk), amik ezt a szimmetriát 
lerontják, de ezek az eltérések jellemzően csekélyek az 
egyensúlyi értékekhez képest. Hengerszimmetrikus 
mágneses térben mozgó nemrelativisztikus töltött 
részecske kanonikus impulzusmomentuma megmaradó 
mennyiség [9,10,14]: 

 .2 constqA
dt
dmR  


 (2) 

Mivel a hengerkoordinátarendszer görbült, meg kell 
különböztetnünk a kontravariáns és kovariáns 
vektorkomponenseket. A fenti egyenletben R a valódi 
szimmetriatengelytől mért távolság, a szögsebesség (dφ/dt) 
egy kontravariáns vektorkomponens, a vektorpotenciálnak 
(A) viszont a kovariáns komponensét kell beírni az 
egyenletbe, ahogy az alsó index is jelöli ezt. [15] alapján ez 
a komponens kifejezhető a fluxussal (Ψ): 

 
2π

r
polb=A


  (3) 

Az egyenletbe írt fluxus neve poloidális gyűrűfluxus (erre 
utalnak az indexek), definíciója [1,12,14,15]-ben 
megtalálható, szemléletesen egy körlapon átmenő 
mágneses fluxust jelent. Leglényegesebb tulajdonsága, 
hogy a plazmaáram hozza létre. A kifejezésben b 
mértékrögzítő paraméter. Így a toroidális szöggyorsulásra 
a következőt kapjuk: 

  r
pol2 +c

πmR
q=

dt
d


2


 (4) 

A fent szereplő c konstanst úgy kell megválasztani, hogy a 
kezdeti feltételeknek eleget tegyünk (az ionizáció 
pillanatában a toroidális szögsebesség nulla). Ha idő 
szerint integráljuk az egyenletet, megkapjuk az 
elmozdulást. 

Érdemes tudni, hogy létezik olyan megválasztása a 
koordináta-rendszernek, melyben a fluxus csak egy változó 
(a fluxusparaméter) függvénye. Ezek a rendszerek a 
fluxuskoordináta-rendszerek [14,15]. Ilyen rendszer az 
egyensúlyi mágneses tér rekonstrukcióból megalkotható, és 
így az integrálban szereplő fluxus átírható, mint a 
koordináták függvénye. A részecske által bejárt pálya 
(metszetének) ismeretében kiszámítható a toroidális 
eltérülés. 

 
 

Hogy ezt numerikusan megtegyük, az integrált 
diszkretizálnunk kell, ami egy összegzésre vezet: 

     T

pálya
2 w=drZR,Ψ+c

πmvR
q=

2
  (5) 

Látszólag nem helyes az egyenlet, mert a w pályafüggő 
együtthatók mellett egy inhomogén tag is megjelenik (c-ből 
adódóan). Ezt azért vehetjük bele mégis w-be, mert a 
kezdeti feltétellel kapcsolatos: a szögsebesség az ionizáció 
pillanatában nulla, vagyis: 

  ionr=c   (6) 

Tehát az inhomogén tag is a fluxus függvénye, ezért vehető 
bele a w súlyvektorba. Ebből megsejthetjük azt is, hogy az 
ionizáció helyén lévő fluxus nagyobb súllyal fog szerepelni 
az elmozdulásban, mint a pálya többi részén szereplő! A 
[9,10]-ben szereplő mérések is ezt használják ki. 
Mivel a valóságban több pályánk van, minden egyes 
pályára felírható ez az egyenlet, és ha az összeset tekintjük, 
akkor mátrix alakban így írhatjuk: 

 W  (7) 

Ha ismerjük a pályákat (illetve azok poloidális metszetét), 
akkor W mátrix kiszámítható, ez kapcsolatot ad a fluxus és 
a mért értékek, a φ toroidális eltérülések között. Ehhez 
természetesen ismerni kell, hogy az eltérülésvektor adott 
eleméhez melyik pálya tartozik. Ahogy korábban már 
megmutattuk, a pályák egy paraméterben különböznek, ez 
az ionizáció helye, ami alapján a becsapódási pont és az 
ionizáció helye között van összefüggés. Így itt is inverz 
problémát kell megoldanunk (meghatározni a fluxust), de 
mivel a kapcsolat lineáris, a feladat nagymértékben 
egyszerűsödik. A legkézenfekvőbb módszer a lineáris 
legkisebb négyzetek elvén alapuló paraméterillesztés. 

Összefoglalás 
Bár mérési eredmények még csak korlátozottan állnak 
rendelkezésre, a jelenlegi állapot alapján lehetünk 
optimisták. Ha az ABP diagnosztika képes lesz áramprofil 
rekonstrukcióra – ahogyan azt a számítások mutatják – 
akkor az azt jelentené, hogy egy diagnosztikai nyalábbal 
olyan méréseket tudunk elvégezni, amit eddig csak sokkal 
bonyolultabb diagnosztikákkal lehetett megvalósítani. Az 
integrált BES és ABP rendszerek képesek lennének a 
sűrűség és az áramprofil együttes mérésére. Ezen 
kutatások sikere megalapozhat újabb megrendeléseket más 
berendezésekre, ami a magyar tudományos részvétel 
további növekedését hozhatná a fúziós plazmafizika 
területén. 
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