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Kosály György
1933 – 2009

Kosály György 1933. augusztus 27-én született Budapesten. Édesapja, Kosály Ödön, építészmérnök, építési vállalkozó,
édesanyja, Dr. Révész Erzsébet, orvos volt. Általános iskolai tanulmányait a Szt. István téri elemi iskolában végezte, majd a
Berzsenyi Dániel Fiúgimnázium diákja lett.
Érettségi után az ELTE fizika szakos hallgatója lett, és az egyetem elvégzése után, 1955-ben azonnal a KFKI-ba került. Pál
Lénárdnál, a KFKI Ferromágneses Osztályán volt doktori ösztöndíjas, majd a Neutronfizikai Osztályon dolgozott.
Ugyancsak 1955-ben megnősült. Lánya, Panni, 1959-ben született. 1969-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Novobátzkydíjának első birtokosa lett.
A KFKI-ban dolgozott kutatóként 1955-töl 1979-ig, amíg el nem hagyta Magyarországot. 1969-ben a KFKI AEKI
Reaktorfizikai Csoportjába került, ahol később a Reaktorfizikai Osztály vezetője volt. Itt az erőművi reaktordiagnosztikai
kutatások megalapítója és nemzetközileg elismert vezető egyénisége lett. Több külföldi tanulmányúton és munkavállaláson
vett részt: 1970-ben és 1971-ben három-három hónapot töltött Londonban a Queen Mary College Nuclear Engineering
tanszékén. 1974-ben három hónapig, 1978-ban egy évig volt vendégkutató a svájci EIR reaktorkutató intézetben,
Würenlingenben.
1979-ben családjával együtt elhagyta Magyarországot. 1980-ban a Washington állambeli University of Washington
professzora lett. Eleinte ott is reaktordiagnosztikai kutatásokkal foglalkozott, majd áttért termohidraulikai és áramlástani
folyamatok tanulmányozására, elsősorban turbulens égési folyamatok modellezésére. A Washingtoni Egyetemről ment
nyugdíjba 2005-ben. 2009. június 8-án, 76 éves korában hunyt el.
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Nyáron jött híre, hogy meghalt Kosály György. Minden halálesetet nehéz feldolgozni, még ha távoli ismerősről is van szó.
Jómagam még tudtam, ki viselte ezt a nevet, 1978 őszén ugyanis néhány hónapot a KFKI-ban töltöttem egy betanulás szerű
program keretében. Párszor találkoztam Gyurival, alkalmam volt néhány szikrázó szemináriumán is részt venni, halványan
emlékszem a globális-lokális problematikára és a lefolytatott vitákra is.
Többen megkeresték a Nukleon szerkesztőit, hogy egy különszámmal kéne adóznunk az eltávozott emlékének. A javaslatot
rövidesen tettek követték, összeírtuk, megkerestük a szóba jöhető szerzőket. Volt, aki elzárkózott – indoklással vagy nélküle
– de szerencsére volt, aki örömmel jelezte részvételi szándékát, és a szándékok legtöbbjéből cikk vagy visszaemlékezés
kerekedett. A kis csapat szellemi motorja a Svédországban élő Pázsit Imre professzor úr lett, mint Gyurihoz szakmailag és
érzelmileg legjobban kötődő személy. Ősz elején már-már úgy tűnt, hogy a kezdeti fellángolásból nem sok lesz, de november
végére új fordulatot vett az ügy. Imrének sikerült egy rövid bevezetőre megnyerni Pál Lénárd akadémikus urat is, ami már
önmagában különleges jelentőségű. Persze megint Pázmándi Tamás úr, az MNT elnöke vállalta a különszám létrejöttét
lehetővé tevő szervezőmunka oroszlánrészét.
A Nukleon ebben a műfajban még nem próbálta ki magát. Igyekeztünk emberközelbe hozni a fiatalabbak számára Kosály
Györgyöt és az általa űzött szűkebb tudományterületet, az idősebbeknek pedig felébreszteni emlékeit. A végén arra
jutottunk, hogy talán érdemes volt, mert a személyes és a tudományos izgalmas módon keveredik a cikkekben,
visszaemlékezésekben. Ezúton köszönöm meg hozzájárulását mindenkinek, így a családnak is. A legnagyobb elismerés
persze Gyurit illeti.

Cserháti András főszerkesztő
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Our George
Neal Kosaly-Meyer, Seattle

Inspired by tales of the distant Wild West, the neighborhood boys formed an Indian tribe, and established severe rituals to
cement tribal solidarity, and strengthen each to endure the demands of the untamed land in which they lived. One day, the
tribe’s rules dictated that the boys fast, so each vowed that he would not eat lunch that day, regardless of parental insistence.
George returned home and repeatedly refused lunch in spite of his mother’s pleas. Finally he told her that he and the rest of
the tribe had taken a vow to fast, and he could not so easily break such a solemn promise. This was a serious matter. His
mother called the homes of the other Indians—every other member of the tribe was eating lunch, solemn vow or no solemn
vow.
The story as it has been handed down to us does not tell us whether George conceded the point and ate lunch. What the story
does tell us is that for George Kosaly, unlike the others, the wild world was a serious matter; that he meant to meet that world
at its wildest; and to do what was necessary to strengthen and equip himself for the task; and that he meant to prevail in the
contest.
And the world did indeed present itself to this young man in its very wildest, most pitiless and most ruthless manifestations.
By the time he was 11 years old, he had suffered the devastating loss of his father, murdered by the Hungarians allied with
Hitler; he had endured the anxieties of hiding with his family during the last days of the war, along with the terrors of the
regular bombings of the city. By the time Budapest was liberated by the Soviets in early ’45, George was so weak from
starvation that he was unable to walk. George and Marta met in the Communist Youth Organization they had both joined as
teenagers, out of gratitude for their liberation, and out of the hope of insuring that Nazism and Fascism could thus be
prevented from arising again. To their disappointment, they began to see that the Communists were as murderous and
careless of human life and dignity as the regime from which they had been liberated previously.
But George was a brave, a seeker, a knight errant with a quest and a code of chivalry. The quest called him to bring the light of
scientific explanation to those dark corners of the wild world that refused the light, and resisted being explained. George’s
love of his scientific quest was passionate and devoted, and it was demonstrated in the daily long hours he would spend at his
desk, investigating the mysteries of turbulence and combustion.
Further the quest demanded that he do this work on a stage of proper grandeur, and for a young scientist coming of age in
Hungary during the 50’s and 60’s that stage could only be the West. But with the quest came the knight’s code, which
demanded that the quest be pursued with thought to the well-being, security and survival of those entrusted to his care—
specifically the two ladies in whose honor the quest was carried forth—his wife, Marta, and his daughter, Anna.
George’s chivalrous devotion to these two ladies was evidenced in many ways. Marta’s birthday was always greeted with a
dozen red roses. An acquaintance commented to Marta, “This isn’t a marriage, it’s a love affair.” Both of them agreed with this
assessment, and a passionate love affair it remained through 54 years. As for his daughter, she was the envy of her elementary
school classmates when each morning as he dropped her off, her knightly father would kiss her hand in farewell. Later, as
plans for defecting from Hungary were imminent, and ready to be acted upon, George asked Anna about her current
boyfriend. He asked her if the relationship was serious, and it was completely clear that if she had answered yes, the family’s
flight would have been called off.
The way of a knight is marked not just by bravery, stamina, and devotion, but by grace, elegance, and wit, and George’s wit
was legendary. Those who spent enough time sitting down with George were bound to hear one or more of the exploits of
Cohn and Grun. Here’s one of them, though George would tell it better.
Cohn had made up his mind to leave Budapest. He said goodbye to his friend Grun, and got on the boat to go to his real
home, the home of his ancestors, in Israel. After a while though, he realized that, promised land or not, he was not happy; he
was restless; he missed Hungary. So he got on the boat to return home. He embraced Grun as he got off, and returned to his
old apartment. But he was not happy. Again he bade farewell to Grun, and got on the boat, to give Israel another try. But it
wasn’t long before the homesickness set in, and he got back on the boat to return to Budapest. The cycle continued. He
confided to Grun, “I just don’t know where I can be happy!” Grun responded that it was very important that he search his
own soul to discover where he could be happy. After about the 5th or 6th round of this, now in Budapest, it finally hit Cohn.
He ran to Grun, exclaiming, “I know where I am happy! I know where I am happy!”
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“Great,” said Grun, “So where are you happy?
“On the boat!”
If a non-Hungarian speaker remarked on how funny George could be, Marta or Anna would quickly advise, “Oh, you should
hear him in Hungarian!” One great sacrifice he had made to come to the west, was the ability to manifest his wit in a language
with which he was adept and brilliant. Those of us who did not have the pleasure to hear the Great Kosaly in Hungarian can
attest that he was still pretty funny in his adopted tongue.
He was not a religious man, though when asked about the God whose existence he doubted, he would frequently add, “I
can’t rule it out.” Other times he would say, “The Lord and I have an understanding.” “I am proud to be a Jew,” said
George—“I am happy to be a Jew; After all, if I were not proud; if I were not happy—Still, I would be a Jew . . .”
But it should be added that there was something in George’s vocation as a man of science that could correctly have been called
religious. He knew this, and once referred to a remarkable essay by the Nobel laureate Eugene Wigner. The essay’s title is
“The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences.” Regarding the uncanny usefulness of mathematical
concepts in modeling laws of nature, Wigner comments: “We are in a position similar to that of a man who was provided with
a bunch of keys and who, having to open several doors in succession, always hit on the right key on the first or second trial.”
Wigner later summarizes his thoughts in a passage which for me puts George Kosaly’s attitude of passionate wonder toward
the natural world into words:
It is difficult to avoid the impression that a miracle confronts us here, quite comparable in its striking nature to the miracle that the human
mind can string a thousand arguments together without getting itself into contradictions, or to the two miracles of the existence of laws of
nature and of the human mind's capacity to divine them. The observation which comes closest to an explanation for the mathematical
concepts' cropping up in physics which I know is Einstein's statement that the only physical theories which we are willing to accept are the
beautiful ones. It stands to argue that the concepts of mathematics, which invite the exercise of so much wit, have the quality of beauty. . .
The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we
neither understand nor deserve. We should be grateful for it and hope that it will remain valid in future research and that it will extend, for
better or for worse, to our pleasure, even though perhaps also to our bafflement, to wide branches of learning.
The unreasonable effectiveness ...
The miracle of the appropriateness ..
Extending to wide branches of learning ...
A man who has met the world at its wildest; who has strengthened and equipped himself for the task; and with the will to
prevail in the contest; such a man may well find that the wild world will yield her secrets—her unreasonably effective secrets.
He may well have found that a wild, ruthless and pitiless world ultimately bears miraculous gifts worthy of his striving.
And those of us who have met this man, whether wife or daughter, son-in-law or grandchildren, friends, colleagues, or
students; we may more than once have had the experience of a miraculous appropriateness in what we have received from
our encounters with him.
When they were at a party, or at the movies, Marta told me that she would frequently recognize a certain attitude, a certain
look in George’s eye, and she would say to him, “You’re multiplying, aren’t you?” And she was always right. When
something needed to be thought through; worked out; George, wherever he was, would think it through and work it out.
Those of us who were with George in the last weeks of his life began to recognize that look—that multiplying look—as the
end drew near. It was as if that brilliant scientific mind were now turning its powers to the problem of the passage from this
realm into the next. And based on the grace, the poise, and the courage with which he departed this mortal coil, perhaps he
had gained an insight, formulated a new law, applied a mathematical concept previously unsuspected in its usefulness to this
most serious matter.
If he did, and if individual consciousness persists beyond the death of the body, then I imagine that at this moment, George is
again at his desk, at work, extending the miraculous appropriateness of the laws of mathematics to wider branches of learning
indeed. I hope he sees fit to publish his findings, and that some of you present might attempt to explain them to me.
It should be noted that George was severely skeptical of the possibility of individual consciousness persisting beyond the
death of the body, and that he would have shaken his head, and stated his skeptical opinion regarding this last paragraph or
so.
It should also be noted that he would then have stated, “ … but I can’t rule it out.”
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Kosály Gyurira emlékezve

Kosály Gyurit nagyon kedveltem, kiváló kutatónak és nagyszerű embernek tartottam. Amikor megtudtam, hogy örökre
eltávozott, a régi idők szép emlékeire gondoltam. 1955-ben találkoztam vele először. Ekkor került Gyuri az akkori KFKI
Ferromágneses Osztályára, amelynek én voltam a vezetője. Első feladata az volt, hogy számítsa ki a polikristályos
ferromágneses anyagok telítettséghez konvergáló mágnesezettségének függését a külső mágneses tértől. Ezt a sok számolást
igénylő feladatot Gyuri eredményesen megoldotta.
1955-ben született meg a döntés, hogy Magyarország kutató reaktort vásárol a Szovjetuniótól. A reaktor létesítésével
kapcsolatos feladatok irányítására engem kértek fel. Kosály Gyurit jobban érdekelték azok a tudományos problémák,
amelyek a reaktorral, illetve a reaktor neutronjainak felhasználásával voltak kapcsolatban, mint azok, amelyek a
ferromágneses anyagok elméletéhez kötődtek. Kérte, hogy a KFKI Neutronfizikai Osztályán folytathassa kutatásait. Ennek
az osztálynak is én voltam a vezetője, és örültem, hogy Gyuri bekapcsolódik azokba a munkálatokba, amelyek a neutronok
lelassulásának sztochasztikus elméletét voltak hívatva továbbfejleszteni. Első cikkei a Nukleonik című folyóiratban ebből a
témakörből jelentek meg 1959-ben. Érdeklődése rövidesen a kondenzált rendszereken szóródó termikus neutronok
paramétereinek elméleti vizsgálata felé fordult. Sok érdekes szemináriumi előadást tartott, s ezek nagyon hasznosak voltak,
mert kísérleti fizikusaink szórási kísérletek elvégzésére készültek.
Ezekben az években sokszor beszélgettem Gyurival: nemcsak fizikáról, hanem mindarról, ami 1955 előtt történt vele. 1933.
augusztus 27-én született Budapesten. Édesapja, Kosály Ödön építészmérnök, építési vállalkozó volt, akinek több budapesti
lakóház őrzi a nevét. Édesanyja, Dr. Révész Erzsébet, orvosként dolgozott. Gyuri a Szent István téri elemi iskolába járt, majd
a Berzsenyi Dániel Fiúgimnázium diákja lett. Közben 1942-ben elveszítette édesapját, akit Ukrajnába vittek
munkaszolgálatos századba, és ott végezték ki a keretlegények. A budapesti zsidóüldözést édesanyjával és Ági nővérével
vészelte át részben hamis papírokkal, részben a Bethlen téri zsinagóga pincéjében. Érettségi után az ELTE fizikaszakos
hallgatója lett. Diplomájának megszerzése után 1955-ben azonnal a KFKI Ferromágneses Osztályára került mint doktori
ösztöndíjasom. Ugyancsak 1955-ben nősült meg. Leánya, Panni pedig 1959-ben született.
1969-ben Szabó Feri, a KFKI Reaktor Osztályának vezetője kérte, hogy engedjem át Gyurit a Reaktorfizikai Csoportba, ahol
nagy szükség van munkájára. Mivel tudtam, hogy Gyuri szívesen foglalkozna teljesítményreaktorok zaj-problémáival,
természetesen igent mondtam. Ami ezután történt, az a többi megemlékezésben olvasható.
Most, amikor végleg itt hagyott minket, szomorú szívvel Weöres Sándor soraival búcsúzom:

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
A párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
A száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, ...

Pál Lénárd
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Emlékek Kosály Gyuriról
Pázsit Imre
Chalmers University of Technology, Department of Nuclear Engineering,
SE-412 96 Göteborg, Sweden

Kosály Gyuri témavezetőm, szakmai mentorom, kollégám és elsősorban közeli barátom volt. Ebben a kis írásban mindegyik
oldaláról megemlékezem – mind a kutatóról, mind a magánemberről.

A kezdetek
1971-ben szereztem meg a fizikusi diplomámat egy elméleti
fizikában
írt
diplomamunkával,
amely
az
erős
kölcsönhatásokról szólt. Abban az évben nem volt az
Elméleti Fizikai Tanszéken doktori ösztöndíj, vagy
legalábbis nem olyan, ami nekem elérhető lett volna, így
más lehetőség után kellett néznem. Nem tudom hogy ki,
talán Tanos Ervin nevű volt évfolyamtársam említette, hogy
a KFKI-ban Kosály Gyurinál van egy elméleti jellegű
doktori ösztöndíj. Abban az évben azt nem kaptam meg,
úgyhogy egy évig dolgoztam a Geofizikai Kutató
Intézetben, de rákövetkező évben Gyuri maga keresett meg.
Rábeszélésére újból jelentkeztem, és akkor megkaptam.

Az első benyomások
A hetvenes évek elején, amikor a doktori ösztöndíjat
kezdtem, az AEKI Reaktorfizikai Osztálya egy egészen
különleges, pezsgően szikrázó hangulatú hely volt, olyan,
ami ma már talán nem is létezik. Valószínűleg a téma
újdonsága, valamint néhány szakmailag kiemelkedő,
briliáns és intenzív személyiségű életvidám vezető kutató –
Gyuri maga, Szatmári Zoli, Valkó Jancsi, Fischer Ádám –
jelenléte volt erre a fő magyarázat. Ez a hangulat
mindenkire ráragadt. Olyan volt, mint egy folytonos
szilveszter, ahol akármikor akármi történhet akármilyen
vonatkozásban. Anekdoták anekdotákat követtek, frivol
tréfás történetek keringtek napról napra, és mindenki
érezte, hogy valami fontos és különleges dolognak a része.
Nem fér kétség hozzá, hogy ennek az egész jelenségnek a
meghatározó alakja és kiemelkedő személyisége, sőt
létrehozója Gyuri volt. Nem elsősorban amiatt, mert ő volt
az osztályvezető, hanem az egyénisége miatt. Talán az
alábbiakban
sikerül
ezt
történeteken
keresztül
illusztrálnom. Abban nem vagyok biztos, hogy azoknak,
akik nem ismerték, ez az írás képes lesz-e eléggé élethűen
visszaadni a hangulatot és felidézni az azt létrehozó
személyt. Annyit remélek, hogy akik ismerték Gyurit,
ráismernek a leírásból.

Kontakt: imre@nephy.chalmers.se
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

Hangulatcsinálónak néhány anekdota. Gyuri egy társaság
közepette ül a KFKI ebédlőjében. Talán nem közismert,
hogy Gyuri kézügyessége bizonyos dolgokban nem volt a
csúcson. A csirkecomb késsel-villával való kezelése is ebbe a
kategóriába tartozott. Gyuri küszködik egy ideig, aztán
feladja, kezébe kapja a csirkecombot, és esetleges rosszmájú
megjegyzéseket
megelőzendő
harsányan
kijelenti:
„Gyerekek, én tudom, hogy ezt így nem illik, de én ezt
otthon így szoktam!”, majd látványosan nagyot harap a
csirkecombból. Ül a csoportban egy fiatal kolléganő, Panni.
Mint az osztály új tagja, még nem tudja, hogy Gyurit a
helyzet egyáltalán nem feszélyezi, mi több, élvezi, ezért úgy
érzi, illik az osztályvezetőnek valami udvariasat mondani,
tehát megjegyzi: „De Gyuri, mi nem szóltunk semmit!”
Mire Gyuri, tétovázás nélkül: „Az más, mert szólni sem
illik!”

A londoni látogatások
A fenti hangulatot jól lehet illusztrálni azokkal a
történetekkel, amik Gyuri londoni vendégkutatói
látogatásával kapcsolatosak, és amelyekből sokat elmesélt
többünknek is. A látogatások az én doktori időm kezdete
előtt történtek, így időrendben is ideillenek. Gyuri 1970-ben
és 71-ben töltött két külön alkalommal 3-3 hónapot
Londonban, a Queen Mary College-ban Mike Williamsnél.
Ezek a látogatások mély nyomokat hagytak benne
szakmailag is és magánszemélyként is, amit azon is le
lehetett mérni, hogy nagyon sok vidám és ironikus története
volt ezekből az időkből. Valószínűnek tartom, hogy akkor
töltött először hosszabb időt nyugaton, ami abban az időben
egy különleges élmény volt. A rengeteg pozitív és feldobó
élmény mellett egy más dolog is megragadt benne. Ehhez
tudni kell, hogy Gyuri egyénisége akkor érvényesült
legjobban, ha teljesen ura volt a helyzetnek. Ezt persze nem
volt neki nehéz megteremteni, ez a hangulat egyszerűen
automatikusan „ült” körülötte. Akkor tudott legjobban
önironikus is lenni. De ez Londonban nem működött
automatikusan. Idegen környezetben, más kultúrában, nem
tökéletes nyelvtudással ez nem olyan könnyű. Otthon tanult
nyelvtudással az akkori időkben, amikor eredeti angolt
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nemigen lehetett hallani a rádióban, TV-ben (és internet hol
volt még akkor?), egy nagy kaland volt angol nyelvterületre
menni, és bizony nagyon nehéz volt a helyieket megérteni.
Az nyilvánvaló, hogy mindenkiben megmarad, amikor
egyszerűen nem tud az elemében lenni. Gyuri maga
végtelenül sokat anekdotázott ezekről az élményekről, mert
nagyon jól tudta magát kívülről látni és utólag elmesélve, ő
maga is mulatott a történeteken. De az biztos, hogy az első
időkben ilyen körülmények között nehezére esett elviselni a
gonosz, „fekete” angol humort. Az egyik ilyen történet:
„Megyek reggel a Queen Mary-ben a folyosón, általában én
voltam az első. Egyszercsak jön Mike Williams, és odaszól valami
olyasmit, hogy »Hogy vagyunk, hogy vagyunk?« Mivel előtte pár
napig nem láttam, gondoltam elmondom egy pár szóban a
helyzetet, mire Mike közbevág: »Gyurikám, a fenét érdekli hogy te
hogy vagy, én csak köszöntem!«”
Ezek a történetek nekem nagyon jó felkészülést adtak azt
illetően, hogy mit lehet várnom, amikor Gyuri tanácsára és
segítségével jó pár évvel később, NAÜ ösztöndíjasként
jómagam is meglátogattam Mike Williams-t. Először hat
hónapra mentem 1979 januárjában, amit aztán a nyári
szabadságolások alatt próbáltam további hat hónappal
meghosszabbítani. A NAÜ beleegyezés hamar megjött, de a
magyar engedély, ami akkor egy bonyolult folyamat volt, az
utolsó napokig késett. A helyzet kritikussá vált, amikor két
nappal az eredeti engedély lejárta előtt sem érkezett meg.
Ekkor már el kellett volna indulni, hogy az eredeti
határidőre kocsival hazaérjünk. Akkoriban más volt a világ,
habár nyilvánvalóan semmi komoly nem történt volna, ha
pár napot késve megyünk haza. De akkor ott könnyen úgy
érezte az ember, hogy ha még két napig nem jön meg az
engedély, akkor disszidensnek nyilvánul. Ebben a
kétségbeejtően
szorongató
helyzetben
ülök
az
íróasztalomnál a doktori diákok nagy szobájában.
Egyszercsak bejön Mike, szabadságról hazajövet, frissen,
kipihenten, és angol humorral viccesen megkérdezi: „Jé, te
még mindig itt vagy?” Ha nem ismerem Gyuri történeteit,
ez valószínűleg „kiütött” volna, de így csak annak vettem,
aminek Mike szánta – viccnek.
Egy dolog irritálta Gyurit Londonban, hogy minden
angolnak az volt a bevett képe a magyarokról, hogy
ügyeskedők, amit az ismert forgóajtós viccel szoktak
illusztrálni. Gyurival sorozatban megesett, hogy amikor
társaságban megtudták, hogy honnan jött, azonnal
kérdezték, mintha csak ez lett volna az egyetlen, amiről egy
magyarral lehet beszélni: „Szóval maga magyar! Tudja ki a
magyar? Aki utánad megy be a forgóajtón, és előtted jön ki,
hehe.” De ettől a traumától egyszer sikerült
megszabadulnia egy rá annyira jellemző módon.
„Egyszer egy társaságban egy fiatal építészmérnök nő mutatta az
akkor éppen általa tervezett új szálloda alaprajzát. Rossz
előérzettel látom, hogy bizony van ott az alaprajzon jó néhány
forgóajtó, és megadva vártam, hogy mikor jön az ominózus hülye
vicc. De ez a nő kivétel lehetett, vagy nem ismerte a viccet, vagy
volt elég intelligens ahhoz, hogy ne süsse el. Amikor a
forgóajtóhoz ér, ártatlan szemekkel rám néz, és azt kérdezi:
»Ismeri a forgóajtót? Van maguknál ilyen?« Mire én kihúztam
magam, körülnéztem, és hangosan közöltem: »Mi az, hogy van?
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Mi, magyarok, azon gyakorlunk!« Így sikerült ettől a traumától
megszabadulnom.”
Az angol nyelvtudásból eredő kényelmetlen érzéstől is
sikerült egy kisebbfajta triumffal megszabadulnia.
„Készültem egy szemináriumot tartani a Queen Mary-ben.
Figyelmeztettek, hogy van egy Dr. Kim nevű vendégkutató, aki
ismert arról, hogy minden szeminárium után feltesz egy kérdést,
de abból soha senki egy büdös szót sem ért. Borzasztó az
angolsága, és valószínűleg zavarosan is gondolkozik. Rettenetesen
kínos, de ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt neked is el kell
szenvedni. Na, így is lett, amikor befejeztem a szemináriumot,
megdermedve látom, hogy emelkedik Dr. Kim keze, és már jön is a
kérdés, amiből természetesen egy szót sem lehetett érteni.
Megkértem, hogy ismételje meg a kérdést, mire még egyszer
megkérdezte ugyanazt, ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazzal a
hangsúllyal, pontosan ugyanúgy nem értettem semmit. Pokoli
kínos volt, különösebb remény nélkül megkértem, hogy mondja el
harmadszor is a kérdést, és eldöntöttem, hogy utána feladom. De
amikor harmadszor is ugyanazt megkérdezte, úgy éreztem, mintha
megértettem volna egyetlenegy szót. Erre felépítettem egy kérdést,
aminek volt valami értelme, és azt megválaszoltam. Dr. Kim
nagyon elégedettnek tűnt a válasszal, lehet persze, hogy ezt meg ő
nem értette, de azt jobbnak látta nem beismerni, számomra pedig
ez mindegy volt. Ez az epizód egy kisebbfajta hőst csinált belőlem
a QMC-ben. Sorban jöttek a kollégák az előadás után gratulálni:
»Fantasztikus! Hogy értetted meg a kérdést? Na végre valaki
elbánt ezzel az alakkal!«”

Munka a zajcsoportban. A lokális
effektus
Amikor én megérkeztem az AEKI-be 1972-ben, Gyuri és
Meskó Laci, aki az előző évi doktori pozíciót kapta meg,
már igencsak lendületben voltak az akkor nagyon új
zajkutatásban. Elsősorban a reaktor zónájában a hűtővízzel
terjedő hőmérsékletingadozások keresztkorrelációjával,
valamint ezen hőmérsékletingadozások által keltett
neutronzaj vizsgálatával foglalkoztak. Amikor én elkezdtem
a doktori időmet, már több cikkük volt készen vagy
készülőben, és konferenciákon is előadták ezeket. Gyuriék
ilyen terjedő perturbációk vizsgálatáról már ismertek voltak
a „zajász” közösségben, ezért amikor Dieter Wach 1972-73ban a Lingen forralóvizes reaktorban mért keresztkorrelációkban megfigyelte a lineáris körül periodikusan
ingadozó fázist a zónában egymás fölött elhelyezett in-core
detektorok között, és fogalma sem volt, hogy ennek mi lehet
a magyarázata, Gyurit, a terjedő perturbációk elsőrendű
szakértőjeként kérdezte meg, hogy meg tudná-e magyarázni. Ahogy ezt tudjuk, és mások is leírják a Nukleon ezen
különszámában, Gyuri ezt két lépésben megoldotta:
egyrészt a lokális-globális felbontás posztulálásával, másrészt a lokális effektus reaktorfizikai magyarázatával a
kétcsoportelmélet segítségével.
Az első lépés tehát a fenomenologikus magyarázat volt,
amiben Gyuri egyszerűen posztulálta a globális és lokális
komponensek létezését a forralóvizes reaktorok zónájában
elhelyezett detektorok jelében, amivel a zónabeli
neutronzajt mérték. Erről a fenomenologikus elméletről és
annak további alkalmazásáról Pór Gábor számol be a
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Nukleon ezen számában. A globális-lokális feltevés
létrejöttében két különböző tényező játszott szerepet. Az
egyik Gyuri intuíciója. A keresztkorrelációk jellegéből
következett, hogy a neutrondetektorok gyakorlatilag
ugyanazt, vagy egy nagyon hasonló jelet detektáltak, csak a
kettő között akkora időkéséssel, ami megfelelt a hűtővíz,
jobban mondva a kétfázisú áramlás (a buborékok) áramlási
idejének a két detektor között. Ez arra utalt, hogy a
neutronzaj tér- és időfüggése hasonló volt az azt kiváltó
zajforrás tér- és időfüggéséhez. Ebből pedig Gyuri arra
következtetett, hogy a kettő közötti átviteli függvény lokális
természetű, egy térbeli Dirac-delta, vagy egy nagy
exponenssel lecsengő exponenciális függvény.
A másik itt szerepet játszó tényező az volt, hogy Gyuri
tudott arról, hogy a nagyon korai (az 1940-es évek második
felében végrehajtott) reaktorfizikai vizsgálatokban a lokális
komponens fogalma más kontextusban már ismerős volt.
Ezek a tények és fogalmak a mai reaktorfizikai irodalomban
már nemigen ismertek és idézettek, így érdemes ezeket egy
kicsit felidézni. Mindezek az oak ridge-i grafitreaktoron
végzett kutatással kapcsolatosak, melyekben Wigner Jenő is
aktívan részt vett. A grafitreaktor 1943-ban épült, mint az
első „igazi” reaktor Fermi 1942-es történelmi kísérlete után.
Grafittal moderált léghűtéses reaktor volt természetes urán
üzemanyaggal, körülbelül 1 MW teljesítménnyel. A
tudományos publikációkban azokban az időkben „Clinton
Pile”-ként hivatkoztak rá a Clinton nevű közeli falu neve
alapján. (Az intézetet abban az időben nem hívták Oak
Ridge National Laboratory-nak sem, csak a katonai
fedőneve alatt hivatkoztak rá: X10). Számos nagyon rövid,
inkább absztraktnak, mint igazi cikknek tűnő publikáció
jelent meg a Phys. Rev.-ben 1948-ban a „Clinton Pile
oscillator”-ról (1. ábra). Ez egy olyan berendezés volt,
amivel a reaktorban egy mintát mozgattak periodikusan
egy motor segítségével, azzal a céllal, hogy a minta
közelében elhelyezett detektor által mért periodikus jel
amplitúdójának a nagyságából a minta makroszkopikus
hatáskeresztmetszetét megállapítsák, egy ismert mintával
végzett méréssel való összehasonlítás alapján. Ezekben a
kísérletekben figyelték meg először a mintától különböző
távolságban elhelyezett detektorok jelét összehasonlítva,
hogy a keltett neutronfluktuációkban elkülöníthető egy
rövid hatótávolságú komponens, valamint egy „globális”,
vagyis a perturbáció reaktivitáshatásával kapcsolatos
komponens. A grafitreaktoron végzett kísérletek elméleti
magyarázata is megjelent egy, a Weinberg és Schweinler
által a Phys Rev-ben közölt cikkben [1].
A fenomenologikus elmélet remekül megmagyarázta D.
Wach méréseit. Egy domináns lokális komponens létezése
megmagyarázta a lineáris fázist a két neutrondetektor jele
között, és a lokális és globális komponensek egyidejű
létezésének feltételezése pedig a fázis enyhe periodikus
oszcillálását a szigorúan lineáris függés körül. Mai napig
emlékszem, amikor Gyuri elmondta nekünk, hogy milyen
egyszerű
módon
sikerült
egy
fenomenologikus
magyarázatot találnia, és hogy mennyire fel volt dobva
attól, hogy a modell ilyen tökéletesen meg tudta
magyarázni a mérések jellegét.
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De fennmaradt a kérdés, hogy mi a reaktorfizikai oka a
lokális komponensnek? Egy ilyen magyarázat nélkül az
egész lokális-globális feltevés csak egy feltevés marad. Itt a
Weinberg-Schweinler elmélet és a grafitreaktoros kísérletek
nem sok támpontot nyújtottak. Mind a reaktor, mind a
zajforrás nagyon különböztek a forralóvizes reaktorok
problémájától, és az [1] publikáció egy olyan bonyolult
formalizmust használt (egycsoportelmélet egy lassulási
kernellel), amelynek használata gyakorlati esetekre nem
volt praktikus és átlátható. A lassulási kerneles
egycsoportelmélet, ahogy ezt később egy publikációban
megmutattuk, egy megszámlálhatóan végtelen csoportos
leírással ekvivalens. Ez a tény elfedi a fizikai lényeget, ami
már egy sokkal egyszerűbb és átláthatóbb elméletben, a
kétcsoportelméletben is látható egy sokkal transzparensebb
módon. Gyurinál pedig mindig alapvetően fontos volt,
hogy a matematikai leírás hatékonysága együtt járjon a
fizikai intuícióval és megértéssel, és itt is egy ilyen
szimbiózist keresett.
Többen próbáltunk egy ilyen elméleti levezetést találni, de
nem dolgoztunk közösen rajta. A megoldásra Gyuri
egymaga jött rá néhány hét után. Ez persze már egy
hosszabb levezetést és analízist igénylő munka volt, sokkal
inkább egy folyamat, szemben a lokális-globális felbontás
posztulálásával, amely inkább egy hirtelen felismerés volt,
és amelynek alkalmazása egyszerű megfontolásokat
igényelt. Ahogy a munka haladt és Gyuri egyre inkább
érezte, hogy jó nyomon van, egyre jobban lázba jött, de
egyre inkább vissza is húzódott. Jó néhány napig csak rövid
időre tűnt fel, és csak annyit mondott: „Azt hiszem,
megfogtam a dolgot. Megfogtam a dolgot.” Csak akkor
mondta el a lényeget, amikor az egész munka elkészült.
Ahogy az lenni szokott olyan esetekben, amikor egy
exponált területen születik új, fontos eredmény, ahol
várható, hogy más csoportok is dolgoznak ugyanazon
probléma megoldásán, az eredményeket azonnal közreadta
egy KFKI-riport formájában [2] az esetleges elsőségi
kérdések megelőzése érdekében. Ez a KFKI-riport lett az
egyik legtöbbet idézett munkája.

1. ábra:

A Clinton Pile Oscillator az Oak Ridge-i
Grafitreaktorban.
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2. ábra: A lokális és globális komponensek kvantitatív illusztrálása egy erőmű adataival számolva, egy dimenzióban [3]. Látható hogy a
lokális effektus nem dominál a többi térfüggő effektus felett, amely utóbbiakban a pontkinetikus hozzájárulás a pontokkal jelölt görbe.
Ahogy ezt Makai Miska leírja egy másik cikkben ebben a
különszámban, az effektus reaktorelméleti magyarázatának
lényege az, hogy ehhez az addig általunk alkalmazott
egycsoportelmélet helyett át kellett térni a két
energiacsoportot használó leírásra. Ebben a leírásban
fizikailag szétválik a lelassulás alatt a neutronok által bejárt
igen hosszú relaxációs távolság (globális komponens) a
termikus diffúzió alatt bejárt jóval rövidebb távolságtól
(lokális komponens). Gyurinak ehhez nem a WeinbergSchweinler cikk adta az ötletet, hanem az egyszerű sztatikus
kétcsoportelmélet. Ahogy jól ismert, egycsoportelmélettel
nem lehet egy reflektált rendszerben a termikus fluxus
„reflektor-púpját” megkapni. Formálisan azért, mert
egycsoportelméletben csak egy nagy relaxációs távolságú
komponens létezik. Viszont kétcsoportelméletben van egy
hosszú és egy rövid hatótávolságú komponens, és ez utóbbi
kell ahhoz, hogy a reflektorpúpot le tudjuk írni. Ugyanez a
rövid relaxációs távolságú komponens (illetve ennek
frekvenciafüggő változata) írja le a dinamikai lokális
effektust a reaktorzaj-elméletben.
Ez a tény, illetve ez a levezetés kerül leírásra a [2] KFKIreport reguláris részében. Csakhogy itt a történet még nem
ér véget. Az, hogy létezik egy ilyen lokális komponens, az
szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a
méréseket meg lehessen magyarázni. Emlékezzünk: a
fenomenologikus modell feltette, hogy a lokális komponens
amplitúdója dominál a globális felett, így egyezett a modell
a valósággal. Amíg azonban a lokális és a globális
komponensek amplitúdójának aránya a fenomenologikus
elméletben egy szabad paraméter, a kétcsoportelméleti
levezetésekben ez egy, az elmélet és a használt paraméterek
által kiadott, rögzített faktor. Amikor Gyuri kész volt a
levezetéssel, és kvantitatív vizsgálatokat kezdett végezni,
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azt találta, hogy a globális komponens domináns volta
egyáltalán nem magától értetődő. Hozzá kell tenni, hogy
nem sokkal Gyuri idevonatkozó munkája előtt az
irodalomban létezetett egy koncepcionális vizsgálat, amely
arra az eredményre jutott, hogy amennyiben létezik egy
lokális komponens, akkor annak olyan kicsi az amplitúdója,
hogy gyakorlati esetekben elhanyagolható. Gyuri ezt idézi
is a [2] publikációban. A két komponens nagyságrendjének
arányát az átviteli függvényben (a dinamikus adjungált
függvényben) illusztrálja a 2. ábra a [3] publikációból,
melyet alább még más összefüggésben is megemlítünk, és
amely alátámasztja a fenti megfigyelést.
A fent említett KFKI-riport ezért tartalmaz egy mellékletet,
amelyben Gyuri azt vizsgálja, hogy vajon a forralóvizes
reaktorokban uralkodó feltételeket és az adott zajforrás
tulajdonságait figyelembe véve a lokális komponens valóban
dominálhat-e. A konklúzió az, hogy az adott feltételeket
figyelembe véve léteznek tendenciák, amelyek a globális
komponens dominanciáját elősegítik. A figyelmes olvasó
tapasztalja, hogy ez a mellékelet a cikk reguláris részéhez
képest kevésbé kiforrott, a modanivalót nem véletlenül
csatolták külön. Ugyanakkor, a melléklet nélkül a lokálisglobális felbontás, – habár koncepcionálisan igazolást nyert,
– nem tudná megmagyarázni a lokális komponens
dominanciáját és ez által a kísérleti eredményeket sem.
A fent említett mellékletben adott nagyságrendi
megfontolásokat, melyek tökéletesen helytállóak voltak,
későbbi közös munkában sikerült tisztázni és intuitívabb
módon illusztrálni, illetve megmagyarázni [3]. Ez a cikk
Gyuri második würenlingeni munkavállalása alatt született
1978-ban. Nekem, társszerzőként, máig ez a legtöbbet
idézett cikkem. A lényeg ebben, hogy szét kell választani a
zajban a reaktor átviteli függvényének (a matematikai
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probléma Green-függvényének) és a zajforrásnak a
szerepét. Gyuri ezzel szemben a [2] publikációban a
zajforrást és az átviteli függvényt közösen tárgyalja. A
lokális-globális felbontás kizárólag az átviteli függvény
számításának a következménye, tehát a Green-függvény
sajátsága. Azonban a lokális effektus ebben a Greenfüggvényben igen kis súllyal jelenik meg a globális
komponens mellett. A keltett zajban megjelenő megfelelő
komponensek viszont az átviteli függvénynek a zajforrással
való integrálásával állnak elő. Ez az integrálás – a zajforrás
tulajdonságaitól függően – megváltoztatja a komponensek
súlyát. A terjedő perturbációk esete ilyen. Ezeknél a
zajforrás egy térben oszcilláló függvény, amely a térben
lassan változó globális komponenssel integrálva egy
elhanyagolható hozzájárulást ad a lokális komponenssel
összehasonlítva. Ez amiatt van, mert a lokális komponens
relaxációs hossza összemérhető vagy rövidebb a
perturbáció térbeli periodicitásánál, így a térbeli integrálás
nem vezet kiátlagolódásra. Hasonló okok miatt tapasztalták
a lokális effektust a grafitreaktorban, az oszcillátoros
kísérletekben. Ott kis amplitúdójú rezgéseket figyelembe
véve az integrálás a rezgésamplitúdóban egytagú sorfejtést
alkalmazva egy térbeli deriváltra vezet. A gyorsan lecsengő
lokális komponens deriváltja akár két nagyságrenddel is
nagyobb lehet, mint a globális komponensé, így annak
hatása kierősödik. Viszont más esetekben valóban
elhanyagolható a lokális effektus, ezért tapasztalták ezt
mindössze a fenti kétfajta zajforrás esetében.

A témavezető és mentor
Gyurinak az AEKI-ben – az nem egyetem lévén – a közös
ottlétünk összesen alig hat és fél éve alatt nem volt sok
doktorisa, csak a túlságosan fiatalon eltávozott Meskó Laci
és jómagam. (Később a Washingtoni Egyetemen már jóval
többen voltak, köztük leginkább Ali Haghighat-ra volt
Gyuri büszke, aki most a Floridai Egyetemen Chair, azaz
tanszékvezető. Rólam tréfásan azt híresztelte, hogy az egyik
magyar doktoranduszát a svéd király nevezte ki). Mint
témavezető, maga volt a megtestesült ideális mentor. Fontos
volt neki – mint valószínűleg mindenben, amit csinált, –
személyes kapcsolatot, olyan közvetlen hangulatot
kialakítania, ahol akármit feszélyezetlenül meg lehet
beszélni-kérdezni, tévedéseket beismerni, meg nem értett
dolgokat szabadon találgatni képmutatás nélkül. A
hangulatteremtésből egy kis epizód: Az első időkben
Marcsival (későbbi feleségemmel), akivel viszonylag friss,
de már stabil pár voltunk, belebotlunk Gyuriba. Gyuri már
hamarabb látott minket, mi csak az utolsó pillanatban
vettük észre. – Bemutatom Marcsit, mint az élettársamat,
mire Gyuri: „Hű, ez nagy megkönnyebbülés! Nagyon izgultam,
nehogy a hölgy egy alkalmi barátnőd legyen, és ezért zavarba
kelljen jönnöd”. Ez a stílus és munkakapcsolat homlokegyenest ellenkező volt a diplomamunka-vezetőmmel való
kapcsolatnak, ami leginkább abban merült ki, hogy a
témavezető minden alkalommal igyekezett minél hamarabb
megszabadulni tőlem.
Már a legelső találkozásnak is volt hangulata. A doktori
felvételi vizsga előtt egy kávéházban találkoztunk. Ez eleve
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meglepett. Én csak azt tudtam, hogy egy kávéház legfeljebb
irodalmi alkotóhely, de nem tudományos találkozóhely.
Valószínűleg általában nem is volt az, de Gyuri nagyon
beleillett. Igazán elemében érezte magát. Egy pár
alkalommal később is találkoztunk kávéházban valamit
megbeszélni.
Gyurival végtelenül inspiráló és élvezetes volt együtt
dolgozni. A szoros értelemben vett szakmai vezetésen kívül
gondosan ügyelt az összes olyan szempontra, ami ahhoz
kell, hogy az emberből sikeres kutató legyen, megtanuljon
konferencián előadni, kapcsolatokat teremteni, stb. És ez
nála holtbiztos emberismerettel párosult. Ismert az a
történet, amikor a KFKI-ban munkavégzéskor egy ismerős
autóval hazafelé menve intett Gyurinak, hogy szálljon be,
de Gyuri elhárította. Néhány pillanattal később, még
mielőtt a KFKI főbejáratához ért, a kocsi nekiment egy
oszlopnak (a vezető nem sokkal azelőtt szerzett
jogosítványt). Gyuriról utána csak az a történet járta, hogy
azért nem szállt be a kocsiba, mert tudta, hogy
karambolozni fog. Gyuri viszont komolyan elmondta, hogy
látta az illetőn, hogy nagyon bizonytalan még a vezetésben,
és csak udvariasságból int Gyurinak, hogy elviszi. „Láttam
az arcán a megkönnyebbülést, amikor intettem, hogy ne álljon
meg. Látszott rajta, hogy milyen bizonytalan.” Gyuri nem is
szállt be olyanoknak az autójába, akiknek a vezetésében
nem bízott. Én meglehetősen büszke voltam rá, hogy a
mikrobuszomba be mert ülni.
Egy
más
történet
az
emberismeretéről
és
a
gondoskodásáról. Az első nekifutásra nem kaptam meg a
doktori helyet, csak egy évvel később, Gyuri maga keresett
meg, és bíztatott, hogy jelentkezzem. Amikor az első
kísérlet után közölte, hogy nem sikerült a pályázatom, más
kapta meg, egyben azt is javasolta, hogy írjak az akkori
főigazgatónak, Pál Lénárdnak egy személyes levelet, és
kérjem meg, létesítsen nekem a KFKI-ban egy doktori
ösztöndíjat. A tanács után Gyuri így folytatta:
„Úgy veszem ki, hogy te nem vagy jó kérvényíró. (Ez teljesen igaz
volt, de hogy ezt egy találkozás után, hogy tudta ilyen
holtbiztosan...?) Ezért lediktálnám neked, hogy hogy kell egy ilyen
kérvénynek kezdődni.”
És lediktálta. Ma is a fülemben cseng, olyan strukturált, jól
fogalmazott bevezetés volt, amit később egy sor különféle
helyzetben tudtam használni.
Ezt a kérvényt sose írtam meg. És persze sose fog kiderülni,
hogy Pál Lénárd valóban létesített volna-e egy extra helyet.
De nagyon valószínű, hogy megtette volna, Lénárd törődött
a fiatalokkal, akik ígéretesnek mutatkoztak. Egy évvel
később egy akkor végző fizikus hallgató (Forgács Gábor) írt
egy ilyen kérvényt, és kapott is egy doktori ösztöndíjat a
Szilárdtestfizikán. Valószínűleg az egész élet más irányba
ment volna, ha megírom; hogy jobb vagy rosszabb, az nem
fog kiderülni, de egy biztos: Gyuri akkor nem lett volna
témavezetőm, és ez a cikk sem születik meg.
Az első konferencia-fellépésem előtt, ami egyben életem
első nyugati útja is volt, az akkori nyugat-németországi
Jülichbe, az Informal Noise Meeting-re, elgyakoroltatta
velem az előadást, és még viselkedésbeli tanácsokat is adott.
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„Barátom, látni fogod, hogy a különböző nemzetbeliek
különbözőképpen viselkednek. Vannak a németek, akik pokoli
merevek és formálisak, állandóan Herr Doktor Professornak hívják
egymást. Aztán vannak az amerikaiak, akik viszont lezserek,
közvetlenek, csak Joe-zzák, George-ozzák egymást. Nahát ebből a
két végletből mi inkább az amerikaiakat utánozzuk. Vagyis, ha az
előadásod után kapsz egy kérdést és nem tudsz válaszolni és kéred,
hogy segítsek, akkor én szigorúan George vagyok. Ha Dr.
Kosálynak hívsz, akkor nem segítek.”
Gyuri a világos, strukturált, sallangok nélküli, de frappáns
fogalmazás mestere volt, és ezt át tudta adni a fiatalabb
kollégáknak. A Lénárdnak javasolt kérvény egy példa. Egy
másik, amikor az első saját cikkem kéziratát kértem, hogy
olvassa át. (A doktori dolgozatomból publikált cikket ő írta,
az egy közös munka volt, és Gyurinak több eredménye volt
benne, mint nekem.) Amikor a cikket visszakaptam a
javításaival, az eredeti szöveg alig látszott a rengeteg piros
javítás alatt. És ez több menetben megismétlődött. Egy ideig
el sem akartam hinni, hogy tényleg ennyi mindent meg kell
változtatni, jó néhány dolgot kidobni, átfogalmazni, stb. Ma
csak hálás tudok lenni ezért, mert utólag valóban láttam,
hogy enélkül a nagyon alapos revízió nélkül egy
összehasonlíthatatlanul gyengébb cikk jelent volna meg, és
ugye a szó elszáll, de az írás megmarad, egy pocsék cikkel
lett volna a publikációs listám megterhelve.
Amikor eljött a doktori vizsga ideje, Magyarországon az
atomenergia, vagy a zajdiagnosztika még nem volt önálló
diszciplína. A doktori vizsga témája magfizika lett, de
persze a dolgozat egyáltalán nem tartalmazott igazi
magfizikát. Ezért fontos volt, hogy ki lesz a vizsgabizottság
elnöke. Mivel Gyuri Pál Lénárdot nagyon jól ismerte, hiszen
nála volt doktori ösztöndíjas, így sikerült elintéznie, hogy ő
legyen a vizsgabizottság elnöke. Lénárd pedig a sokszorozó
közegekben
előforduló
neutronfluktuációk
elméleti
megalapozója
és
nemzetközileg
elismert
vezető
személyisége volt. Annak, hogy Lénárd volt a
vizsgabizottság elnöke, kettős jelentősége volt. Egyrészt,
garantált volt, hogy a vizsga nem magfizikáról, hanem
reaktorés
neutronfizikáról,
valamint
véletlen
folyamatokról fog szólni. Másrészt, mivel a témához
tartozott, Lénárd munkáit a zérózaj-elméletről mind el
kellett olvasnom, és meg kellett értenem. Nyugodtan
mondhatom, hogy a saját későbbi munkásságom
szempontjából ez volt a legdöntőbb és legfontosabb egyedi
„befektetés”, amit valaha is csináltam, ha ezt a szót itt lehet
használni. Az elágazó folyamatok master-egyenletes
tárgyalása a kis teljesítményű reaktorokban végzett
reaktivitásmérésen kívül rengeteg más helyen kapott
aktualitást, úgymint: atomi ütközési folyamatokban (pl.
sugárkárosodás, rácshibák, sputtering statisztikus elmélete;
a gyorsítóval hajtott szubkritikus reaktorokban (ADS)
végzett reaktivitás mérési módszerek kifejlesztésénél és
végül, a hasadóanyagokat passzív, roncsolásmentes alapon,
neutron- és gammasugarak detektálásának statisztikai
tulajdonságaiból
azonosító
módszerek
jelenlegi
kifejlesztésében (safeguard). Az ezen a területen az utóbbi
időben végzett munka abban is tetőzött, hogy Pál Lénárddal
közösen publikáltunk egy könyvet neutronfluktuációkról,
amelyben az utóbbi évek eredményeit összefoglaltuk [4].
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Egy másik ilyen mentori hozzájárulás volt Gyuritól, hogy
amikor a doktori vizsga után pár évvel nekem is aktuális
lett NAÜ ösztöndíjat pályázni, Gyuri a Queen Mary
College-et és Mike Williams-et javasolta. Végül 11 hónapot
töltöttem Mike-nál, és ez is egy meghatározó dolog volt a
karrierem szempontjából. Mike-kal közösen írtam az első
cikket master-egyenletes tárgyalással. Mike volt az egyik
nemzetközi szakértő, amikor a mostani Chalmersos
professzori állásra meghívtak. Ez a kapcsolat nagyon sokat
jelentett a szakmai fejlődésem szempontjából. Ugyanakkor
minden nagyon simán ment a NAÜ ösztöndíjas
látogatásnál. Már úgy mentem ki Londonba, hogy sokat
tudtam a helyről, és ismerősként fogadtak. Ezt mind
Gyurinak köszönhettem.
Utólag visszagondolva a legnagyobb szakmai benyomás a
doktori
időkből
nem
a
közös,
publikációkban
megfogalmazott konkrét munka volt. Összesen két közös
cikkünk született nemzetközi folyóiratokban, mindkettő
háromszerzős. Sokkal inkább a metodológia maga:
általában: hogy kell egy problémát észrevenni és konkrétan
milyen módszerekkel kell azt megoldani (modellalkotás,
direkt zajszámítás, majd a kapott egyenletek/megoldások
invertálása a keresett diagnosztikai paraméterekre); hogy
kell megtalálni azokat a szakmai kapcsolatokat, akik révén
el lehet mélyülni, új problémákhoz jutni, vagy megoldási
módszereket találni. És a már említett képességek
kifejlesztése:
hatékonyan
kommunikálni
az
új
eredményeket. Az egészben pedig talán az a pragmatikus
szemlélet volt a legfontosabb, ami a valós problémák
elméleti
tárgyalását
és
gyakorlatilag
használható
megoldását lehetővé tette. Ebben a szakmában vagy sokan
megálltak a modellkészítésnél, amit szimulált adatokon
próbáltak csak ki, vagy pedig az empirikus oldalon
maradtak, valós méréseket elemezve, de komolyabb
elméleti háttér nélkül. A Gyurival való munka lényege az
elmélet gyakorlati alkalmazása volt, és a gyakorlat szerepe
az elmélet inspirálásában.
Mindezeknek
rengeteg
hasznát
vettem,
amikor
Chalmersban megkapva a professzori állást a Studsvikban
már meglevő, iparral való kapcsolatokból kiindulva
zajdiagnosztikai
programokat
indítottunk
a
svéd
atomenergia iparral együttműködésben. Sok doktorandusz
vett részt ebben a munkában és doktorált ilyen témákban,
és nagyon jó kapcsolatunk alakult ki a svéd atomenergetikai
iparral. Az utolsó nagy nemzetközi zajkonferencia, a
SMORN-8 is Göteborgban volt, amit a Chalmers és a mi
osztályunk szervezett. Ez mind Gyuri „öröksége”.
Gyurival Magyarországról való távozása után két
alkalommal tudtam találkozni, 1986-ban és 1999-ben.
Mindkettő egy nyaralással kapcsolatos, amikor feleségem
öccsét is meglátogattuk a Seattle-höz közeli Vancouverben.
Így megadta a sors, hogy 1999-ben, az akkori nyaralásunk
seattle-i állomásán, a fentieket Gyurinak mind el tudjam
mondani. Ez azért is érdekes, mert 1979-ig, amikor Gyuri
családjával eltávozott otthonról, a hazai atomenergetika, a
paksi reaktorok még nem jutottak odáig, hogy azt a
munkát, aminek Gyuri és csoportja vetette meg az alapját,
gyümölcsöztetni lehetett volna. Még az is előfordult, hogy
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kétségbe vonták, hogy ennek a munkának van-e gyakorlati
haszna. Az elmélet, és általában Gyuri munkásságának
hasznáról, ami később teljesen beigazolódott, és annak
nemzetközi visszhangjáról, ebben a számban több szerző is
fog tanúskodni. Én örülök, hogy azt a visszajelzést meg
tudtam adni, amit a saját területemen a kutatások
folytatásával és az alkalmazásokkal elértünk.
Kosály Gyurinak ebben a neki tisztelgő különszámban
tudományos tevékenységének azon részéről emlékezünk
meg, amiben az AEKI-ben dolgozó kollégákban a
legnagyobb benyomást keltette, amellyel világszerte a
legnagyobb elismerést aratta, és amely valószínűleg a
legfontosabb szakmai öröksége is. Érdemes azonban
megemlíteni, hogy ő a kereső, megújuló kutatók közé
tartozott, akik mertek területet változtatni és új területeket
felkutatni. A KFKI-n belül is változtatott témát,
szilárdtestfizikáról és kondenzált anyagokon történő
neutronszórásról áttért reaktorfizikára és neutronzajdiagnosztikára. Majd a Washingtoni Egyetemen áttért
kétfázisú áramlás, valamint turbulens égési folyamatok
modellezésére és számítására. 2005-ben történt nyugdíjba
vonulása után is aktív maradt, sőt még további területre is
kalandozott, a biológiai folyamatok sztochasztikus
modellezésével foglalkozott.
Gyuri korán ment el, kutatói kvalitásainak és éles, elemző és
önelemző intellektusának teljes birtokában. Tudom, mert a
vég előtt nem sokkal ezt mind, a közös emlékekre való

3. ábra:

Gyuri 1999-ben

visszatekintéssel együtt két telefonbeszélgetésben még
egyszer átélhettem. Ezek a beszélgetések az utolsó
emlékeim, amikben Gyuri páratlan személyisége ugyanúgy
sugárzott, mint mindig korábban. A veszteséget egy kolléga
és közeli barát eltávoztával pótolni nem lehet, de vigaszt
nyújthat a tudat, amit Mike Williams így fogalmazott meg
Gyuri gyászszertartására küldött üzenetében: „Az
akadémikus szakmák egyik erénye, hogy a munkánk
örökké feljegyzésre kerül és mindaddig mindenki által
hozzáférhető lesz, amíg könyvtárak léteznek. Így Kosály
György neve tovább él a publikációin keresztül, sokak
hasznára és jobbulására.” De Gyuri tovább él az őt övező
történetekben és a közeli kollégák emlékein keresztül is,
ahogy ebben a számban is igyekeztünk ezt kifejezni.
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Kosály György globális-lokális koncepciójának megjelenése
és annak továbbfejlesztése
a hőhordozó-forgalom meghatározásában
Pór Gábor
Dunaújvárosi Főiskola, Anyagtudományi és Gépészeti Intézet, Műszaki Diagnosztika Tanszék,
Dunaújváros, 2400 Táncsics M. u. 1/A
Budapesti Műszaki Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet,
Budapest, 1111. Műegyetem rkp.9.

Az AEKI néha már tréfálkozott ezen. Túl sok volt a lokális-globális koncepcióból! Jutott minden második szemináriumra a
hetvenes-nyolcvanas években. Használtuk a reaktorokban fellépő szinte valamennyi neutronokkal mérhető fluktuáció esetén,
például rúdrezgésnél és hőmérsékletingadozásnál, valamint forrásdetektálásnál is.

Bevezetés
A dolog számomra Kosály Gyuri – későbbi életét másképpen is befolyásoló – svájci tanulmányútja után kezdődött.
Akkor készítették elő D. Wach-hal azt a cikket, amelyben
először adták meg a fenomenologikus magyarázatát az 1.
ábrán látható fázisfüggvénynek, amelyet korábban a lingeni
forralóvizes reaktorban mértek [1].
Az ábrán két egymás felett elhelyezett neutrondetektor időjele között mért fázisnak a frekvenciától való függését láthatjuk. Még most is ezt az ábrát szoktam bemutatni azoknak a hallgatóknak, akik felveszik a Műszaki Diagnosztika
tantárgyat. Az, hogy a fázis csaknem lineárisan függ a frekvenciától, nem szorul túl sok magyarázatra. Ha két érzékelő
jele között egy egyszerű Θ (théta) időkésés van, akkor
azonnal belátható, hogy a két jel közötti keresztspektrum
(CPSD) fázisa lineárisan függ a frekvenciától:

átáramló víz és gőz (forralóvizes reaktorról volt szó) áramlási sebességének becslésére lehet használni, még nem lenne
annyira tanulságos. Az oktatásban inkább arra szoktam
felhívni a figyelmet, hogy az ábrán látható, az akkori kor
számítástechnikája miatt csak a körökkel jelölt pontokban
kiszámított fázis értékek nem véletlenszerűen rendeződnek
el a ráillesztett egyenes mentén, hanem váltakozva előbb
egyik oldalán, majd a másikon van négy-öt pont. Ez tehát
nem véletlenszerű szórás, mint sok kezdő fizikus gondolná.
Ennek valami oka van - mutatott rá Kosály György. 197477-ből származó levezetéseiből [1,2,3,4,5] kitűnik, hogy a
legegyszerűbb magyarázat, ha feltesszük, hogy a két jelben
van egy időben azonos tag és egy késleltetett tag.

x2 (t ) = x1 (t + Θ)
A Fourier-transzformáltjuk:

X 2 (ω ) =

∞

∫ x (t )e
2

iωt

dt = X 1 (ω ).e iωΘ

−∞

∗

2

CPSD12 (ω ) = X 2 (ω ). X 1 (ω ) = X 1 (ω ) e −iωΘ

ϕ (ω ) = −iωΘ
Attól még, hogy Kosály György ezt kapásból tudta, és ezért
azonnal rámutatott, hogy az észlelt jelenséget a reaktoron
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1. ábra: Két egymás feletti neutrondetektor között mért
keresztspektrum fázisfüggvénye a lingeni forralóvizes
atomerőműből, Kosály eredeti cikke alapján. Ezt az ábrát
Kosály KFKI-riportjából [2] másoltuk ki.
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A lokális-globális tagok különböző arányánál várható fázisfüggvények alakjai

Globális-lokális koncepció
Kosály György a mindenütt azonos fázisban lévő elsőt
globális tagnak nevezte el, mert okát a globális jellegű
reaktivitás fluktuációkban vélte megtalálni, míg a
másodikat lokálisnak nevezte, mivel az áramlásnál a
detektor közelében lokálisan átáramló gőzbuborékok
okozta neutronlassítást tette felelőssé az időben késleltetett
hatásért (az ennél bonyolultabb globális-lokális levezetést
az olvasó megtalálja e szám másik cikkeiben). Ekkor a fázis
a következőképpen kapható meg:

x 2 (t ) = g (t ) + l (t + τ 2 )
x1 (t ) = g (t ) + l (t − τ 1 )
Θ = τ1 +τ 2
2

CPSD(ω ) = G (ω ) + G (ω ) L(ω ) e −iωτ 2 +
+ G (ω ) L(ω ) e iωτ 1 + L(ω ) L(ω ) e − iωΘ
A 2. ábrán bemutatjuk, hogy a különböző K=L/G
arányoknál mit várunk.
Amikor csak a lokális tag van, azaz az időkésés, akkor
gyönyörű lineáris fázisfüggést kapunk. Amikor a globális
tag kicsit megnő, akkor észleljük a lingeni forralóvizes
reaktorban talált lineáris fázis körüli hullámzást. Ahogy a
lokális tag tovább csökken a globálishoz képest, akkor a
lineáris fázismenet egy zérus körüli hullámzásba megy át,
végül ha a globális több nagyságrenddel nagyobb mint a
lokális, akkor zérus fázisfüggvényt várhatunk.
A cikk szerzőjének jutott az a lehetőség, hogy 1980-ban
Hollandiában
a
NAÜ
(Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség) ösztöndíjasaként a Borssele nyomottvizes
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atomerőműben ráleljen arra az esetre, amikor a globális az
erősebb, és a zérus körüli oszcillációkat kimérje [6]. A
sikeren felbuzdulva egy közös AEKI publikációt hoztunk
össze. Idehaza a túl korán, fiatalon meghalt Meskó László, –
aki szintén Kosály György tanítványa volt, és egyik fő
témája volt a globális-lokális elméleti számolás [7], –
valamint
Katona
Tamás
számítgatta
a
víz-gőz
fázisátalakulás hatását. Ezt összefogva a hollandiai részletes
mérési eredménnyel megszületett a Katona, Meskó, Pór és
Valkó szerzők által jegyzett cikk [8], amely egyike a
legtöbbet idézett cikkeinknek, és amelyet Valkó János, a
csoport vezetője adott elő 1983-ban a SMORN-III
konferencián Japánban. Ebben a globális-lokális elvre épített
egydimenziós termohidraulikai és pontkinetikus csatolt
fenomenológikus modell szerepelt. A modell sémája (3.
ábra) alapján számított fázisok igen jó egyezést mutattak a
Borssele nyomottvizes reaktorban mért neutronérzékelők,
termoelemek között kapott fázisfüggvényekkel (4. ábra).
Vegyük észre, hogy a szerzők között nem szerepel Kosály
György, aki ekkor már két éve „disszidált”, így nem volt
„comme il faut” szerzőtársként feltüntetni. Maga Kosály
György az említett konferencián már amerikai színekben
indult. Albrechtékkal részletesen leírták elméletileg [5], és a
Washington Állam egyetemén végrehajtott kísérletben be is
mutatták, hogyan hatnak a közeli és távoli detektorokra az
imitált gőzbuborékok (vö. 5. és 6. ábrákkal). Kosály György
elemzésében arra is rámutatott, hogy a zónán áthaladó
buborékoknak integrális reaktivitás hatása is van, ennek
megfelelően nemcsak két, hanem négy tagból tevődik össze
a fázisfüggvény, amelyből különösen jelentős a zónán való
áthaladáskor kialakuló ún. „sinc” függvény jelleg, amely
éppen úgy a zóna által definiált ablakfüggvénnyel
jellemezhető. Noha Kosály a korábbi német mérés és
amerikai
mérései
alapján
elsősorban
forralóvizes
reaktorokról beszél, mi széles körben használtuk módszereit
a nyomottvizes reaktorokra átparametrizálva.
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A lokális-globális modell megjelenése a csatolt egydimenziós termohidraulikai és pontkinetikus modellben [7]

A lokális-globális modellel számolt és a Borssele atomerőműben mért excore, incore (IN) neutrondetektorok és termoelemek
(Temp) közötti fázisfüggvények jó egybeesése [6,9]
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Kosály György által publikált, a Washington Állam egyetemén mért közeli (near field) és távoli (far field) detektorokkal
számított és mért spektrumok[5]

Idehaza valamivel ezután indultak el a paksi
reaktorblokkok,
és
a
holland
tapasztalatokkal
felfegyverkezve már akkor reméltük, hogy hűtőközeg
áramlási sebesség mérésére fogjuk használni a módszert.
Sajnos, ez igen sokáig késett. Azt ugyan sikerült már az első
blokknál megállapítani, hogy van kis hullámzása a fázisnak
a zérus körül az első kampány idején [9]. Mivel ezt már
ismertük Borsseléből, és Kosály György részletes elmélete
[2,3,5] rámutatott, hogy a fázisnak a zérus tengellyel való

6. ábra:
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keresztezési pontjait is lehet ilyenkor az időkésés
meghatározására használni, ilyen irányban folytak a
kutatások. Sajnos egy kettes faktor Borssele óta hibádzott a
sebesség becslésénél, aminek nem ismertük a magyarázatát.
Noha át lehetett skálázni a méréseket, mégis emiatt akkor
még nem mértük a sebességet üzemszerűen ezzel a
módszerrel.

Kosály György által számolt ablakfüggvények [5]
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A paksi atomerőműben mért fázisok a nyolcvanas években (forrás: KFKI-1985-80)

A módszer további igazolását szolgálta, hogy először a
paksi 1. blokk 1. kampányában nulla körül hullámzó fázist
mértünk (vö. 7/a ábra), majd a kampányhosszabbítás idején
(strech-out) láthatóan kisimult a fázisfüggvény (a lokális
hatás jóval kisebbé vált a modellünkben) [9]. Ezt követően
sor került az első teljesítményemelésre még 1984-ben, amely
jelentősen megnövelte a lokális tartalmat. Ennek
megfelelően előbb nőtt a zérus körüli oszcilláció, majd
sikerült kimutatni azt is, hogy ott, ahol már aláhűtött forrást
várunk – nevezetesen ahol a lineáris energiakiválás
meghaladta a 2 MW/m értéket –, két egymást feletti
neutrondetektor között már a forralóvizes reaktorokhoz
hasonló lineáris fázisfüggés alakult ki [9,10,11] (lásd a 7.
ábrát). A lineáris fázis alapján becsült áramlási sebesség a
zónában 3,43±0,11 m/s volt.
A legkézenfekvőbben ezt a rheinsbergi atomerőműben
végzett mérések igazolták [9,10]. Csernobil előtt még
lehetőség nyílt ebben a 70 MWe kísérleti jellegű, de teljesen
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a hálózatra dolgozó erőműben arra, hogy az egyik
kazettának az alján egy szabályozható fojtószelepet
(drosszel) helyezzünk el. Ennek segítségével a forgalmat
akár 30%-ra is lehetett csökkenteni, ily módon valódi
forrásállapotot lehetett létrehozni a nyomottvizes
atomerőmű adott kazettájában, amit a fűtőelemekbe
beépített termoelemekkel termohidraulikailag is igazolni
lehetett. A 8. ábrán jól látható, hogy a két felső
neutrondetektor (E24-E25; 2160-2400 mm-nél) közötti zérus
fázisfüggvény (100% forgalom) hogyan alakul át zérus
körüli
hullámzássá
(40%
forgalomnál,
aláhűtött
forrásállapotban),
majd
lineáris
fázissá
(30%-os
forgalomnál) valódi buborékos forrásnál. Arról, hogy valódi
forrásállapot alakul ki, meggyőző bizonyítékot szolgáltattak
a fűtőelemek burkolatába beépített termoelemek. Az ábrák
minőségéért elnézést kérünk, de újragyártása nem volt
lehetséges, a kor szintjén pedig még ez is számítástechnikai
bravúr volt.
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A rheinsbergi atomerőműben elhelyezett mérő kazettán (balról) teljes forgalomnál (100%) és vízforrásig csökkentett forgalomnál
(30%) mért koherencia- és fázisfüggvények

Manuálisan ekkor már jól tudtuk követni a paksi
atomerőműben a hőhordozó sebességének változásait. Ezért
amikor megkaptuk nagymegrendelésünket a kalinyin
atomerőmű1 zajdiagnosztikai rendszerének kialakítására,
akkor lelkesen beígértük a forrópont észlelést és a
hűtőközeg átáramlás sebességének mérését is. Már
közeledett az átadás, és még mindig küszködtünk, mert a
fent említett fázismenet egyáltalán nem ideális. Azokon a
frekvenciákon, ahol erős a lokális rész, ott akár lineáris fázis
is van, és lineáris illesztéssel lehetne a meredekségből
sebességet számítani. Másutt a gyengébb lokális járulék
miatt elvileg a fázis zérón való átmenete adhatna támpontot
a terjedési idők becslésére. Ráadásul, ha Kosály által
levezetett mind a négy tag jelen van, akkor még

összetettebb a fáziskép. Később, a kilencvenes évek közepén
a BME NTI oktató reaktorán mi is végeztünk hasonló
kísérleteket [12,13], mint Kosályék a Washingtoni Állami
Egyetemen, és megállapíthattuk, hogy akár visszaforduló
fázismenteket is lehet mérni (lásd 9. ábra), ha a vízforrást
imitáló buborékbefújás az egyik detektor felett van.
A nyomottvizes atomerőművekben, a víz áramlási
sebességének megbízható becslési módszerére használható
megoldásra véletlenül találtam rá a Numerical Recipes-t
[14] olvasgatva. A kereszt- és autospektrum hányadosának
inverz Fourier-transzformáltja megadja a két mérési pont
közötti impulzus-válaszfüggvényt.

 CPSD21 (ω ) 
IMP21 (t ) = FFT 

 APSD1 (ω ) 

1 Csak a rend kedvéért: a Kalinyinról elnevezett erőmű Tver
(Oroszország) melletti Udomljában működik
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Mérési eredmények a BME NTI Oktató reaktorán 1997-ben. Az alsó A1 és a középső K2 neutrondetektorok közötti fázis
változása a befújás magasságától (Zboray Róbert diplomamunkájából[13]).

Ezzel valójában megnyílt az út nemcsak a hűtőközeg
várható (átlag-) sebességének becslésére, hanem ma már az
így képzett impulzus válaszfüggvényt a sebességeloszlás
kimérésére is fel tudjuk használni [15] nemcsak
atomerőművi mérésekben és tanuló kísérletekben, hanem
repülésiidő-mérésekben és ipari mérésekben is. Ezt a

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

módszert alkalmazza az AEKI a paksi atomerőműben mind
a mai napig, és ezt használjuk a természetes cirkulációs
áramlások sebességének feltérképezésénél. Ez utóbbi ma
már oktatási anyag a BME-n, hallgatói mérés az elektronikai
laboratóriumban [16].
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Maga Kosály György már elég keveset tudott ezekről a
fejleményekről, mert amerikai állásában más témákkal
kezdett foglalkozni, és a reaktor zajdiagnosztikai
konferenciáinkon sem vett részt. Pedig a reaktor
zajdiagnosztika – amelynek ő volt az egyik megalapítója –
tanítványai és azok tanítványai révén olyan sikeres volt,
hogy a konferenciákon akár külön magyar szekciókat is
tarthattunk volna a különböző országokat képviselő
magyarokkal. Én utoljára a fentiekről egy személyes seattlei látogatásomkor beszélgettem vele, amióta – még
kimondani is szörnyű - már csaknem 25 év telt el. Így Gyuri
már nem fogja megtudni, hogy az AEKI még 2009-ben is
rendszeresen méri a zónán áthaladó hűtőközeg sebességet
(lásd ebben a számban megjelenő cikket) lényegében az ő
első fenomenologikus modellje nyomán fejlesztett
módszerrel.
Azt sem fogja már megtudni, hogy az általa levezetett
globális-lokális
hatáshoz
hasonló
fázismentekre
ráismertünk a fúziós berendezésekben mérhető fluktuációk
közötti fázisfüggvényekben [17,18], és ez könnyedén
elvezetett bennünket a két- és többkomponensű, határozott
időkéséssel rendelkező jelek elemzéshez. Így lett egy
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viszonylag egyszerű felismerésből a fizika több ágára
kiterjedő módszer.

Összegzés
A Kosály György által felvetett és megalapozott lokálisglobális modell meghatározó szerepet játszott és játszik még
ma is az atomreaktorokban mérhető fázisfüggvények
hasznosításában. A modell, amit ő alkotott egyszerű,
fenomenologikus, mégis jelentős hatása volt a reaktor
zajdiagnosztika fejlesztésében és hasznosításában. A
módszer mind a mai napig hasznos és használatos terjedő
perturbációk sebességének és/vagy sebességeloszlásának
értékelésére.

Köszönetnyilvánítás
Nagyon megkésve, de ezúton mondok köszönetet Kosály
Györgynek. Ebből a cikkből is látható, hogy az ő ötletét
használtam én is évekig, abból fejlesztettük számos
közvetlen értékelési módszerünket, amelyeket széles körben
hasznosítottunk az atomerőművekben megvalósított
diagnosztikai rendszereinkben.
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Zajdiagnosztika az 1970-es évek KFKI-jában
Makai Mihály
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet,
H-1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Kosály György a zajdiagnosztika alapjait kidolgozó kutatók közé tartozik. Ebben az írásban arról a munkájáról emlékezünk
meg, amelyet még a KFKI-ban készített, és amelyben kimutatta: a detektorok csak egy korlátozott „látótávolsággal”
rendelkeznek. Az általa kidolgozott modell jó egyezést mutat a mérésekkel. Modelljét a reaktorzaj lokális-globális
komponensekre bontásaként ismeri a világ. Kosály György és csoportjának munkája alapvetően hozzájárult a
zajdiagnosztika kialakulásához, eszközeinek világméretű elterjedéséhez.

Reaktorfizika az 1970-es években

A KFKI az 1970-es években

A hetvenes években a KFKI Számítógépközpontjában egy
ICT 1905-ös gében dolgoztunk, egy tálcán kellett átvinni a
XIV. épületbe a szalagra lyukasztott inputot vagy
programot. A gép memóriája 32 kilószó, ciklusideje
2 mikro-szekundum volt. Hamarosan megjelent az R-20,
majd az R-40 számítógép, ezeken már lyukkártyákkal
lehetett dolgozni. Mindenesetre jobban meggondoltuk egyegy algoritmus tesztelésekor, milyen számításokat kell
elvégezni.

1974-ben a KFKI kutatóközponttá alakult, a reaktorfizikai
kutatások az Atomenergia Kutatóintézetben folytak a
termohidraulika, a reaktorfizika és az irányítástechnika
területén.
Élénk
volt
a
szemináriumi
élet,
a
szemináriumokon sokan részt vettek, mindennaposak
voltak a (néha érthetetlenül túlfűtött) viták. A Kosály
György által vezetett Reaktorfizikai Osztályon több csoport
is működött. A Szatmáry Zoltán vezetésével működő
csoport reaktormodelleket, számítási módszereket, a Turi
László vezette csoport kísérleti eszközöket, módszereket
fejlesztett. A Kosály által vezetett csoport (Pázsit Imre,
Meskó László, Valkó János) időfüggő jelenségekkel —
elsősorban neutronzajjal — foglalkozott. Szatmáry Zoltán
fontosnak tartotta, hogy az intézetbe kerülő új munkatársak
dolgozzanak hosszabb időt külföldön. Ma már hihetetlen,
de előfordult, hogy az ösztöndíjkérelmet valaki, mint
egyedülálló adta be és kétgyermekes családapaként kellett
elkezdenie az ösztöndíjat. A szerző 1976-ban került a KFKIba – családi intelmek ellenére – a ZR-6 program és az
Ideiglenes Nemzetközi Kollektíva beindulása után.
Nagymamám, egy falusi borbély felesége, ezt mondta
amikor elmondtam, átmegyek a KFKI-ba dolgozni: „Fiam,
amikor ott kotorják a reaktor kéményét, száll a mérgező
korom és mindenki csak beteg lesz tőle!?”. Kosály Gyurival
mindenféléről beszéltünk, itt két eseményt emelek ki. Az
első Gyuri szarkasztikus megjegyzése a kutató és a
probléma viszonyáról: „Gyerekek, nincs az a probléma, amihez
az ember ne szokna hozzá!”. Másik megjegyzése szerint pedig
koncentrálni kell, ne hagyjuk, hogy a külső tényezők
befolyásoljanak bennünket. Egy alkalommal a XIX.
épületben az emeletráépítés miatt állandóan légkalapácstól
zengett az épület. Valaki panaszkodott Gyurinak: „Ilyen
zajban nem lehet dolgozni!” Gyuri válasza: „Akit ez a zaj
zavar, az nem alkalmas kutatónak!”

A neutronfizika alapegyenletei nemlineárisak, mert a
hasadás során keletkező hő következtében az anyag kitágul,
az effektív mikroszkopikus hatáskeresztmetszetek is
megváltoznak (pl. rezonancia-kiszélesedés). A hetvenes
években a neutronspektrum egyes részeinek számítására
szolgáló
algoritmusokat
(rezonancia-modellek,
termalizáció, lassulás, kiégés, adatkönyvtárak) készítettünk,
illetve teszteltünk részben a ZR-6 mérések segítségével. A
nemlineáris egyenletekkel leírt fizikai jelenségekben
gyakran jelenik meg rezgés vagy instabilitás [1]. A
forralóvizes erőművek esetében megfigyeltek lassú
tranzienseket [2,3]. Ezek ugyan nem voltak veszélyesek, de
anyagi veszteségeket okoztak a leállások miatt. Már jó ideje
ismert volt, hogy a magfizikai folyamatok statisztikus
jellege miatt a reaktorokban zaj figyelhető meg, ezt nevezték
zéró-zajnak [4]. A technológiai berendezések (pl.
szivattyúk) működése is fluktuációkat mutat, ezért jelen van
a technológiai zaj is. E jelenségek vizsgálata különösen
fontos egy erőműben, ahol pl. egy kis amplitúdójú rezgés
megjelenése meghibásodáshoz és anyagi kárhoz (pl. nem
tervezett leállás) vezethet. A zaj elemzése, detektálása,
értelmezése kiemelten fontos a reaktorfizikában.
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A neutrondiffúzió egyes
alapkérdései
Kosály György munkássága a hetvenes években a
reaktorfizika területére esett, nevezetesen a reaktorok
zajának vizsgálatával foglalkozott. E területnek jelentős
hagyománya volt a KFKI-ban, hiszen Pál Lénárd
kutatásainak eredményeként itt született meg a neutrongáz
leírásának sztochasztikus modellje. A modell alapegyenletét
a szakirodalom Pál-Bell-egyenlet néven ismeri. Kosály
György nevéhez köthető a fluktuációk lokális és globális
hatását leíró modell, amelynek alapja a két energiacsoportot
használó diffúzió-egyenlet. Kosály eredménye abban
foglalható össze, hogy egy perturbáció (gondoljunk a
hűtőközegben található gőzbuborékokra) hatására két
változás jön létre. Egyfelől megváltozik a reaktivitás, ami a
reaktor egészére kiterjedő, azaz globális változást indít el.
Másfelől a buborékok megjelenésének helyén megváltoznak
a hatáskeresztmetszetek, ennek következtében pedig a
neutroneloszlás. Ebben a fejezetben összefoglaljuk a
diffúzió-egyenlet
néhány
alapvető
tulajdonságát,
bevezetjük a szükséges jelöléseket Szatmáry Zoltán jegyzete
[5] alapján. A tárgyalásban egy térbeli dimenzió van, ezt xszel jelöljük. Feltesszük, hogy a perturbáció egy homogén
közegben jelenik meg, a perturbáció megjelenése előtt a
reaktor kritikus állapotban volt. Feltesszük, hogy az olvasó
ismeri a BSc diákoknak tartott reaktorfizika kurzus
alapfogalmait (reaktivitás, kritikusság, görbületi paraméter,
kinetikai alapfogalmak).
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Az egyenletben szereplő keff paraméter segítségével
elégíthető ki a tartomány határán előírt homogén
peremfeltétel. Neutronforrás jelenléte esetén a megoldandó
egyenlet


 d2
 2 + D −1Σ Φ ( x) = D −1 Q( x) ,

 dx

ahol D-1Q(x) a neutron forrás térbeli eloszlását adja meg az
energiacsoportokban. Mivel az anyagi jellemzőket (így a
diffúziós állandót is) térben állandónak tekintjük, így csak a
források csoportonkénti súlyát változtattuk meg, ez
könnyen kiküszöbölhető a tárgyalásból. A választott
formalizmus az egyszerűséget szolgálja. Az egyenlet
megoldására a Laplace-transzformációt használjuk, egy
Φ(x) függvény Laplace-transzformáltja:
∞

L(Φ ( x) ) ≡ Φ ( s ) = ∫ e − sx Φ ( x)dx,

ahol s komplex szám. Egy vektor esetén a komponensek
Laplace-transzformáltjaiból képzett vektor lesz a vektor
Laplace-transzformáltja. Keressük a megoldást a már
használt (3) alakban, és képezzük a forrásos egyenlet
Laplace-transzformáltját. Ehhez először a forrást is fel kell
bontani a tk vektorok szerint:
G

Q ( x ) = ∑ t k qk ( x ) ,

χg
k eff

νΣ fg ' + Σ g '→ g ,

amivel

(2)

g,g’=1,…,G.
Az (1) egyenlet Φ(x) megoldását G elemű tk vektorok és a
deriváltat tartalmazó operátor uk(x) sajátfüggvényeiből
állítjuk elő:
G

Φ ( x) = ∑ t k u k ( x) ,

(7)

k =1

(1)

ahol D a diffúziós együtthatókat tartalmazó diagonális
mátrix: D=diag(D1,…,DG), Σ a hatáskeresztmetszetekből
alkotott alábbi mátrix:

Σ gg ' = −Σ ag +

(6)

0

A G-csoport diffúzió egyenlet alakja

 d2

 2 + D −1Σ Φ ( x) = 0 ,
 dx


(5)

(3)

(s

2

)

+ λ2k u k ( s) = qk ( s) .

(8)

Ebből

uk ( s) =

qk ( s )
s 2 + λ2k

.

(9)

A helyfüggő változatot inverz Laplace-transzformációval
kapjuk:
γ +iT

q (s)
1
uk ( x) =
lim ∫ 2 k 2 e sx ds .
2πi T →∞ γ −iT s + λk

(10)

k =1

ahol

D −1Σt k = λ2k t k ,

d2
u k = −λ 2k u k ( x).
dx 2

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

(4)

A γ számot úgy kell választani, hogy az integrálási
tartományba az integrandus minden szingularitása
beleessen. Most számunkra csak annyi fontos, hogy a
forrásban előforduló módusok (ezeket s paraméterezi)
megjelennek a megoldás térbeli komponensében. Az
integrandus szinguláris az s=±iλk pontokban, a megoldás
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megfelelő része pedig egy hullámot (képzetes λk esetén egy
exponenciális csökkenést) ír le, ezért joggal tekintjük λk-t
relaxációs távolságnak. Látjuk, hogy a relaxációs távolságok
száma egy homogén közegben G (az energiacsoportok
száma). A lokális-globális szétválasztást Kosály két
energiacsoportban tárgyalta, ezért megadjuk, hogy a két
relaxációs távolság hogyan adható meg a hatáskeresztmetszetek függvényében stacionárius állapotban:

ν2 =

1
 β1 + β 2 +
2



(β1 − β 2 )2 + 4δ1δ 2 
D1 D2 

1
µ =  β1 + β 2 −
2

(β 1 − β 2 )

2

2

4δ δ 
+ 1 2 ,
D1 D2 

Σg −

βg =

k eff

δ g = Σ g '→ g +

χg'
k eff

ν >µ

AG( x − x0 ) = δ ( x − x0 )

;

(13)

(14)

Fel fogjuk használni, hogy egy forrásos feladat megoldását
kereshetjük az alábbi alakban:

∂Φ g ( x, t ) 
1 ∂Φ g ( x, t ) ∂ 
=  D g ( x, t )
+
vg
∂t
∂x 
∂x

 G

+  ∑ Σ g '→ g + χ g (1 − β eff )νΣ fg ' ( x, t ) Φ g ' ( x, t )  + (21a)
 g '=1

− Σ ag ( x, t )Φ g ( x, t ) + λC ( x, t )

]

G
∂C ( x, t )
= β eff ∑νΣ fg ' Φ g ' ( x, t ) − λC ( x, t )
∂t
g '=1

(21b)

Az időváltozóban Fourier-transzformáltat szokás vizsgálni,
ezért bevezetjük a Fourier-transzformáltra az alábbi jelölést
minden Φ függvényre:

(15)

ahol Φhom(x) a homogén egyenlet általános megoldása,
Φinh(x) pedig a forrásos egyenlet egy partikuláris
megoldása. Ez utóbbit gyakran a Green-függvény

(20)

A következő kérdés a kinetika alapegyenlete egy késő
neutroncsoport esetén. Lassú, de időfüggő jelenségek
vizsgálata során figyelembe kell venni, hogy a neutronok
egy β hányada jelentős késéssel jelenik meg a hasadást
követően. A késő neutronok az anyamagokból kerülnek ki.
Az egyenletek:

[

, továbbá µ és ν dimenziója 1/cm.

(19)

egyenlet megoldása

G( x − x0 ) = e −| x − x 0 | / L .

Itt a szokványos [5] hatáskeresztmetszeteket használtuk. Az
egyenletben szereplő keff paraméter arra szolgál, hogy a
reaktor egészét kritikussá tegye. Maga a vizsgált jelenség
tekinthető a kritikus reaktor egy részében (pl. egy
homogenizált kazettában), ahol keff már egy adott érték.
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(18)

függvény megoldása a (16) egyenletnek. Egy energiacsoportban, egy dimenzió esetén a

νΣ fg ;

Φ ( x) = Φ hom ( x) + Φ inh ( x) ,

(17)

I

 d2
1
 2 − 2 G(x − x0 ) = δ(x − x0 )
L 
 dx

δ2
 D2 ( µ 2 + β 2 ) 


 , t =  D ( β −ν 2 )  .
tµ = 
δ1
 ν  1 1


1
1




Nyilvánvalóan

inhomogén egyenlet egy megoldását és tegyük fel, hogy
ismert az

(12)

A két görbületi tényezőhöz (azaz a µ2, ν2 paraméterekhez)
tartozó megoldások lineárisan függetlenek, a két csoportban
a fluxusok aránya az egyes paraméterek esetében

2

(16)

Φ ( x) = ∫ G( x − x0 )Q( x0 )dx0

g , g ' = 1,2; g ' ≠ g.

2

AΦ ( x) = Q( x)

egyenlet megoldása, a Green-függvény. Ekkor a

νΣ fg

Dg

segítségével határozzuk meg. A forrásos egyenletek
megoldásának hasznos eszköze a Green-függvény. Általánosságban keressük az

(11)

ahol

χg
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Φ ( x, ω ) =

1
2π

+∞

∫e

− i ωt

Φ ( x, t )dt

(22)

−∞
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Az anyamagokra vonatkozó (21b) egyenlet
transzformációjából megkapjuk C és Φ
transzformáltjai között az alábbi kapcsolatot:

C ( x, ω ) =

β eff

G

∑νΣ
λ + iω
g '=1

fg '

FourierFourier-

Φ g ' ( x, ω ) .

1
iω (Φ 1 ( x, ω ) + δΦ 1 ( x, ω ) ) =
v1

=

(23)

∂Φ g ( x, t ) 
1 ∂Φ g ( x, t ) ∂ 
=  D g ( x)
+
vg
∂t
∂x 
∂x


 G
+  ∑ Σ g '→ g + χ g (1 − β eff )νΣ fg ' ( x) Φ g ' ( x, t )  +

 g '=1
− Σ ag ( x)Φ g ( x, t ) + λC ( x, t ) .

]

Ezután a Φ-re vonatkozó egyenletet Fourier-transzformáljuk, majd behelyettesítjük C(x,ω)-t, az eredmény egy
homogén egyenletrendszer a csoportfluxusok Fouriertranszformáltjaira:

∂Φ g ( x, ω ) 
∂ 
1
iω Φ g ( x , t ) =  D g ( x )
+
vg
∂x 
∂x


 G

+  ∑ Σ g '→ g + χ g (1 − β eff )νΣ fg ' ( x) Φ g ' ( x, ω )  + (25)
 g '=1


[

− Σ ag ( x)Φ g ( x, ω ) +

]

λβ eff G
∑νΣ fg 'Φ g ' ( x, ω ).
λ + iω g '=1

− Σ 1 ( x )Φ 1 ( x, ω ) +

iωβ eff

λ + iω

(26)

(27)

− Σ 2 ( x)Φ 2 ( x, ω ) + Σ1→2 Φ1 ( x, ω ).
Szükségünk
lesz
továbbá
a
csoportállandók
perturbációjának vizsgálatára. Legyen a perturbált egyenletrendszer
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(
)
∂ 
(D2 ( x) + δD2 ( x) ) ∂ Φ 2 ( x, ω ) + δΦ 2 ( x, ω ) 
∂x 
∂x

− (Σ 2 ( x) + δΣ 2 ( x) )(Φ 2 ( x, ω ) + δΦ 2 ( x, ω ) ) +
+ (Σ1→2 + δΣ 1→2 )(Φ 1 ( x, ω ) + δΦ 1 ( x, ω ) ).

(29)

Az elsőrendű perturbációk megtartásával az alábbi forrásos
egyenlet adódik a fluxusok perturbációjára:
∂δΦ 1 ( x, ω )  
∂ 
iω 
D1 ( x )
 −  Σ 1 ( x) + v δΦ 1 ( x, ω ) +
∂x 
∂x
 
1 

 iω 
+ νΣ f 2 ( x )(1 − β eff )δΦ 2 ( x, ω ) + νΣ f 2 ( x ) β eff 
=
 λ + iω 
 iω

∂Φ 1 ( x, ω ) 
∂ 
=  + δΣ 1 ( x) Φ 1 ( x, ω ) − δD1 ( x )
+
∂
∂x
v
x


 1


(30)

 iω 
− β eff 
νΣ f 2 Φ 2 ( x, ω ) − (1 − β eff )δνΣ f 2 ( x )Φ 2 ( x, ω )
 λ + iω 


iω 
δΦ 2 ( x, ω ) + Σ 1→ 2 δΦ 1 ( x, ω ) =
−  Σ 2 ( x ) +
v 2 

∂δΦ 2 ( x, ω ) 
∂ 
= − δD 2 ( x )
+
∂x 
∂x


(31)


iω 
+  δΣ 2 ( x ) + Φ 2 ( x, ω ) − δΣ 1→ 2 Φ 1 ( x, ω )
v2 


νΣ f 2 Φ 2 ( x , ω )

∂Φ 2 ( x, ω ) 
1
∂ 
iωΦ 2 ( x, ω ) =  D2 ( x)
+
v2
∂x 
∂x


1
iω (Φ 2 ( x, ω ) + δΦ 2 ( x, ω ) ) =
v2

∂δΦ 2 ( x, ω ) 
∂ 
D2 ( x)

+
∂x 
∂x


Azonnal áttérünk a két energiacsoport esetére, feltesszük,
hogy hasadás csak a 2-es indexű, termikus csoportban van,
a hasadási neutronok mind az 1-es indexszel jelölt
gyorscsoportban jelennek meg, felfelé szórás nincs.

∂Φ ( x, ω ) 
1
∂ 
iωΦ1 ( x, ω ) =  D1 ( x) 1
+
∂x 
∂x
v1

+ (1 − β eff )νΣ f 2 ( x )Φ 2 ( x, ω ) +

(28)

− (Σ 1 ( x) + δΣ 1 ( x) )(Φ 1 ( x, ω ) + δΦ 1 ( x, ω ) ) +
iωβ eff
+
νΣ f 2 (Φ 2 ( x, ω ) + δΦ 2 ( x, ω ) )
λ + iω

=
(24)

∂ (Φ ( x, ω ) + δΦ 1 ( x, ω ) ) 
∂ 
(D1 ( x) + δD1 ( x) ) 1
+
∂x 
∂x


+ (1 − β eff )(νΣ f 2 ( x) + δνΣ f 2 ( x ) )(Φ 2 ( x, ω ) + δΦ 2 ( x, ω ) ) +

Az időtől függő hatáskeresztmetszeteket és az időtől függő
fluxust magában foglaló egyenlet leegyszerűsítése céljából
feltesszük, hogy a hatáskeresztmetszetek időben állandók.

[
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A perturbációs egyenletek szerkezetének könnyebb
áttekinthetősége érdekében bevezetjük az alábbi jelöléseket.
A forrástagokat így írjuk:

 iω

S1 =  + δΣ1 ( x) Φ 1 ( x, ω ) +
 v1

∂Φ 1 ( x, ω ) 
∂ 
− δD1 ( x)
+
∂x 
∂x

 iω 
− β eff 
νΣ f 2 Φ 2 ( x, ω ) +
 λ + iω 
− (1 − β eff )δνΣ f 2 ( x)Φ 2 ( x, ω )

(32)
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S2 = −

∂δΦ 2 ( x, ω ) 
∂ 
δD2 ( x)

+
∂x 
∂x



iω 
+  δΣ 2 ( x) + Φ 2 ( x, ω ) − δΣ1→2 Φ1 ( x, ω ) ,
v2 
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alakba, illetve Fourier transzformáció után így:

Φ g ( x, ω ) = Φ g + δΦ g ( x, ω ) .

(37)

(33)
A perturbációkra
leegyszerűsödnek:

vonatkozó

(31)

egyenletek

most

továbbá

h(ω ) =

∂ 2δΦ1 ( x, ω )
+
∂x 2
+ νΣ f 2 (1 − h(ω ) )δΦ 2 ( x, ω ) +
D1

iω
β .
λ + iω eff


iω 
−  Σ1 + δΦ1 ( x, ω ) = S1 ( x, ω )
v1 


A perturbációs egyenleteknek kétféleképpen is hasznát
vehetjük. Amennyiben feltesszük, hogy a kritikus
állapotban a hatáskeresztmetszetek nem függenek a helytől,
a megoldás helyfüggése csak a forrástag következménye
lesz. Amennyiben a forrástagot véletlen folyamatnak
tekintjük, a perturbálatlan megoldás determinisztikus lesz,
a sztochasztikus rész ismét csak a forrástagból származik.

+ Σ1→2δΦ1 ( x, ω ) +
+ Σ1→2δΦ1 ( x, ω ) +

A lokális-globális komponens modellje
Tegyük fel, hogy egy kritikus közegben perturbációk
jelennek meg. A perturbációk függenek az időtől és a
helytől. Ilyen fizikai helyzet valósul meg, amennyiben helyi
forrás alakul ki, a forrás helyén gőzbuborékok jelennek
meg, a felhajtó erő következtében a buborékok emelkednek.
Amennyiben a perturbációk hatását analitikusan kívánjuk
vizsgálni, homogén közeget kell kezdeti állapotként
választani.
Ritkán adódik olyan eset a tudományban (hát még az
alkalmazott tudományokban), amikor egy iparban is fontos
jelenség leírására megfelelő elméleti eszközök születnek.
Ezekkel a szóban forgó jelenséget nemcsak hogy le lehet
írni, de az elmélet egyes esetekben még arra is alkalmas,
hogy az ipari berendezésben előforduló bizonyos hibákat ki
lehessen mutatni, és így a berendezés biztonságát jelentősen
növelni lehet. Ez a technológiai zajok elemzésének elméleti
háttere [6-8].
Legyen tehát a perturbálatlan egyenlet a kétcsoport
diffúzió-egyenlet állandó hatáskeresztmetszetekkel:

d 2 Φ1 ( x )
D1
− Σ1Φ1 ( x) + νΣ f 2 Φ 2 ( x) = 0
dx 2
D2

d 2 Φ 2 ( x)
− Σ 2 Φ 2 ( x) + Σ1→2 Φ1 ( x) = 0 .
dx 2

(34)

(35)

Tegyük fel, hogy a homogén közegben helytől és időtől
függő perturbációk vannak, a perturbációk következtében
kialakuló fluxust írjuk

Φ g ( x, t ) = Φ g + δΦ g ( x, t )
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(36)

(38)

(39)


iω 
−  Σ 2 + δΦ 2 ( x, ω ) = S 2 ( x, ω )
v2 

ahol

S1 ( x, ω ) = δΣ 1 ( x, ω )Φ 1 − δνΣ f 2 ( x, ω )(1 − h(ω ) )Φ 2

(40)

S 2 ( x, ω ) = δΣ 2 ( x, ω )Φ 2 − δΣ1→2 ( x, ω )Φ 2 .

(41)

A forrásban a makroszkopikus hatáskeresztmetszetek
fluktuációi
szerepelnek,
amelyek
arányosak
a
sűrűségfluktuációkkal. A perturbálatlan állapotban Φ1 és Φ2
arányos
egymással,
továbbá
a
makroszkopikus
hatáskeresztmetszetek perturbációi arányosak a sűrűség
δR(x,ω) perturbációjával, ezért legyen

S1 ( x, ω ) = S1Φ1δR ( x, ω )

(42)

S 2 ( x, ω ) = S 2 Φ 2δR ( x, ω ) .

(43)

A forrásos (38)-(39) egyenletek megoldását a (15)
felbontással adjuk meg. A homogén egyenlet Φ1h(x)
megoldása:

Φ hom ( x) = c+ µ t µ e µx + c− µ t µ e − µx + c+ν t ν eνx + c−ν t ν e −νx .
Vigyázat, a µ és ν görbületi tényezőket most nem (11), (12)
adja meg, mert a hatáskeresztmetszetek függenek ω-tól.
Ennek
vizsgálatához
vegyük
figyelembe,
hogy
Σg << 1/v2 < 1/v1, mert a neutronok sebességének reciproka
[(38)-(39)-ben] bármely csoportban legalább négy
nagyságrenddel
kisebb,
mint
a
makroszkopikus
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hatáskeresztmetszetek, ezért βg(ω)~βg, g=1,2. Továbbá, a
reaktorzajban szóba jövő frekvenciákon h(ω)~βeff, ezért δ1-et
módosítani kell:

δ 1 = Σ g '→ g +

1 − β eff
k eff

νΣ f 2

,

de a (3) képlet most is alkalmazható a homogén megoldás
felírására. A forrásos feladat partikuláris megoldását pedig
a Green-függvény segítségével így adhatjuk meg:

 δΦ1inh ( x, ω ) 
  A11

Φ1
=

 δΦ 2inh ( x, ω )   A21


Φ2

A12   Rµ 
,
A22   Rν 

ahol

RB ( x, ω ) =

+∞

∫e
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Végeredményként a fluxus ω frekvencián
perturbációja arányos a sűrűségperturbációval:

δΦ1 ( x, ω )   B11
δΦ ( x, ω ) =  B
 2
  21

kapott

B12   S1Φ1 
δR( x, ω ) .
B22   S 2 Φ 2 

Itt Bij, Si és Φi állandók. Pontos értékük mondanivalónk
szempontjából közömbös.
Kiválóan ki lehet használni, hogy a forrás véletlen jellegű. A
fluxus perturbációja is véletlen mennyiség lesz. A
perturbációk különböző helyeken mért értékei, a belőle
származtatott
mennyiségek
(pl.
keresztés
autospektrumok) révén a statisztikus fizika eszköztára
segítségével meg lehet mérni a reaktivitást, a jelfeldolgozás
kifinomult eszközeivel pedig korai stádiumban ki lehet
mutatni a reaktorban bekövetkezett (többnyire nem ismert)
változásokat,
amivel
megelőzhető
egy
hosszabb
üzemkiesés. Erről a kötet más írásaiban lesz szó.

Az utódok munkája
δR( x0 , ω )dx0 .

− B| x − x0 |

−∞

Az A mátrix elemei csak a hatáskeresztmetszetek
függvényei. Azt látjuk tehát, hogy a sűrűség perturbációja
hatására a fluxus perturbálódik, a perturbáció nem lokális:
az x0 helyen kialakuló perturbáció hatással van a fluxus
x≠x0 helyen kialakuló értékére is. A hatás térbeli
exponenciálisokkal írható le, a bennük szereplő állandók a
közeg aszimptotikus (µ) és tranziens (ν) görbületi
paraméterei, amelyek a βeff jelenléte miatt némileg
módosulnak a statikus (11)-(12) számításhoz képest.

Kosály György zajelméleti vizsgálatai egy iskolát
teremtettek a KFKI-ban. A Kosály György körül kialakult
kutatócsoportban – amelynek munkáját később többek
között az Elméleti Csoport folytatta, – dolgozott Pázsit Imre,
aki Kosály Györggyel korábban kidolgozta a szabályozó
rúd rezgésének modelljét. E modell alapján Glöckler
Oszwald és mások részvételével erőművi zajdiagnosztikai
felvételek elemzésével sikerült azonosítaniuk egy rezgő
kazettát. Az azóta eltelt harminc évben az erőművek
többségében folyamatosan működik zajdiagnosztikai
rendszer, a diagnosztika immár ipari módszerré vált. Az
elmélet, íme, hasznosul a gyakorlatban!
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Az elmélet működése a gyakorlatban –
reaktordiagnosztikai mérések a Paksi Atomerőműben
Végh János1, Kiss Sándor1, Lipcsei Sándor1, Czibók Tamás1, Kiss Gábor2
1Magyar
2Paksi

Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet,
H-1121, Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Atomerőmű Zrt., 7031 Paks, Pf. 71.

Cikkünkben az 1980-as évek elejétől áttekintjük a paksi atomerőműben működő reaktorzaj-diagnosztikai rendszerek
történetét, majd ismertetjük a ma használt adatgyűjtő- és kiértékelő konfigurációt. A diagnosztikai mérések gyakorlati
felhasználását az aktív zóna hűtőközeg-sebességének meghatározásával illusztráljuk, mivel elsősorban ez az a módszer,
amely a Kosály György által is kutatott terjedő perturbációk elméletén alapul.

Bevezetés
Az Atomenergia Kutatóintézet (AEKI) az 1980-as évek
elejétől folyamatosan végez olyan fejlesztéseket a paksi
atomerőmű (PAE) részére, amelyek célja adatgyűjtő és
zajdiagnosztikai rendszerek létrehozása, telepítése és
folyamatos működtetése. Ezen erőművi alkalmazásokat
részben az 1970-es évek közepétől folyó elméleti kutatások
alapozták meg. A hazai elméleti munkák közül kiemelkedő
jelentőségű volt Kosály György néhány nemzetközi
visszhangot keltő tanulmánya (lásd pl. a reaktorban terjedő
perturbációkkal foglalkozó [1] és [2] publikációkat.). A
zajdiagnosztika
erőművi
bevezetése
szempontjából
hasonlóan fontos volt a mérési metodika kipróbálása
valóságos körülmények között, továbbá az interpretációs
eljárások működésének tesztelése nagyszámú mért
adatsorral. Ezt jól szolgálta az 1970-es évek végén a
rheinsbergi atomerőműben (volt NDK) egy zajdiagnosztikai
műszerekkel
„gazdagon”
felszerelt
tesztkazettán
nemzetközi együttműködésben folytatott mérés-sorozat. A
megfelelő felkészülés nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy a hazai atomerőműben már az első blokk indulása
körül megkezdődhetett a zajdiagnosztikai rendszer
telepítése és alkalmazása. Természetesen az 1. blokk
indítása (1982. december) után a munka újabb lendületet
kapott, hiszen egy valódi erőművi reaktor valódi
problémáival kellett foglalkozni (részletesen lásd pl. a [3] és
[4] cikkeket).
Az elmúlt közel 30 évben intézetünk a reaktordiagnosztikai
rendszerek több generációját fejlesztette ki, és a vonatkozó
kutatási-fejlesztési területen számottevő tapasztalat gyűlt

Kontakt: vej@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

össze. A know-how állandó fejlesztése mellett módunk volt
megfigyelni azt a folyamatos – néha nagyon gyors –
fejlődést, ami a felhasználható hardver és szoftver eszközök
területén bekövetkezett. Az alábbiakban először az AEKI
által fejlesztett paksi zajdiagnosztikai rendszerek „történeti”
fejlődését
vázoljuk
a
fejlesztés
mérföldköveinek
felsorolásával. Ezután röviden bemutatjuk a ma használt
PAZAR adatgyűjtő- és kiértékelő rendszert, majd a
diagnosztikai
mérésekből
nyerhető
információ
felhasználását
illusztráljuk
néhány
példával.
A
diagnosztikai mérések közül a hűtőközeg-sebesség
meghatározására koncentrálunk, mivel ez a módszer a
Kosály György által is kutatott terjedő perturbációk
elméletén alapul (lásd [1]).

A paksi reaktor zajdiagnosztikai
rendszerek fejlődése
Az AEKI által létrehozott diagnosztikai rendszerek
fejlődésének történeti áttekintését mutatja az 1. táblázat. A
közel 30 éves fejlesztési időszak alatt a rendszerek
teljesítőképessége rendkívüli mértékben megnőtt: a korai
verziók 18 vagy 32 input jelet voltak képesek fogadni és MS
DOS alatt működtek, míg az aktuálisan működő mai
rendszer egy Windows-alapú, elosztott és távvezérelt
konfiguráció, amely elvileg 2048 input jelet képes
egyidejűleg fogadni és feldolgozni. A fenti fejlesztési
folyamat fontos mérföldköveit az alábbi cikkek
dokumentálják: [5] (PDR), [6] (KARD), [7] (JEDI), [8,9]
(PAZAR).

Beérkezett: 2009. november 28.
Közlésre elfogadva:
2009. december 1.
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1. táblázat Az AEKI által végzett reaktordiagnosztikai K+F tevékenységek áttekintése
Konfiguráció
neve

Fejlesztési vagy kutatási tevékenység

PDR-1

A PAE 1. blokk diagnosztikai mérőláncainak és elektronikai eszközeinek első generációja

PDR-2

PAE 2. blokki konfiguráció (azonos az 1. blokkal)

PDR-3

Az 1-2. blokki mérőláncok továbbfejlesztett verziója, üzembe helyezve a 3-4. blokkon

PDR-4

Üzembe
helyezés
1979-1983
1983
1983-1989

Rendszeres zajdiagnosztikai mérések az összes paksi blokkon

1983-1989

KARD

Egy 64 csatornás, számítógépesített zajdiagnosztikai rendszer fejlesztése és üzembe
helyezése a kalinyini atomerőmű 1. blokkján (Oroszország, VVER-1000 típusú blokk)

1989-1992

CARD

A KARD rendszeren alapuló 32 csatornás rendszer üzembe helyezése a PAE 3-4. blokkon

1992-1993

Windows platformon futó zajdiagnosztikai kiértékelő rendszer fejlesztése (AEKI
konfiguráció, nem volt erőművi telepítés)

1992-1994

32 csatornás zajdiagnosztikai interfész egységek üzembe helyezése a paksi 1-4. blokk
VERONA zónaellenőrző rendszer PDA in-core adatgyűjtőihez kapcsolva

1993-1997

Jelhitelesítő és zajdiagnosztikai adatgyűjtő / kiértékelő rendszer prototípus (AEKI
konfiguráció, nem volt teljes léptékű erőművi telepítés)

1995-1997

JEDI

JEDI-2

CARD és JEDI-2

A 2. blokki kazettaforgalom anomáliák részletes kivizsgálása zajdiagnosztikai eszközökkel.
Periodikus zajdiagnosztikai ellenőrző mérések végzése az összes paksi blokkon.

1997

A CARD és a JEDI-2 hardver és szoftver elemeiből összeállított mérőrendszerek az 1-2. és a
3-4. blokkokon. Ezeket a diagnosztikai konfigurációkat 2005-től a PAZAR rendszerek
váltották le.

1997-2005

Új stratégia kidolgozása a PAE reaktorok zajdiagnosztikai méréseire. A stratégia megvitatása
és elfogadása az erőműben.
Új, autonóm zajdiagnosztikai adatgyűjtő rendszer tervének kidolgozása (PAZAR = Paksi
Autonóm Zajdiagnosztikai Adatgyűjtő Rendszer).
PAZAR-p
PAZAR-3
PAZAR-1,2,4

Az új rendszer prototípus verziójának üzembe helyezése a 4. blokkon
Az új rendszer első teljes verziójának üzembe helyezése a 3. blokkon
Az új rendszer teljes verziójának üzembe helyezése a további blokkokon
Új zajdiagnosztikai kiértékelő rendszer (PAZAR-K) tervének és prototípusának kidolgozása

PAZAR-K

A kiértékelő rendszer üzembe helyezése az összes blokkon

A ma működő paksi diagnosztikai
mérő- és kiértékelő rendszer
A paksi atomerőmű 2002-ben kezdte meg a reaktor
zajdiagnosztikai rendszerek felújítását, hogy a blokkok
tervezett teljesítménynövelésének megvalósulásakor már
modernizált, megfelelő kapacitással bíró zóna-diagnosztikai
rendszerek álljanak rendelkezésre. Az első, prototípus
rendszer 2004-ben a 4. blokkon lépett üzembe, hogy az új
mérő-, adatgyűjtő konfigurációt a helyszínen, valós
körülmények között, tartós próbaüzemben ellenőrizzék. Az
új rendszer a PAZAR (Paksi Autonóm Zajdiagnosztikai
Adatgyűjtő Rendszer) nevet kapta, az első teljes értékű
konfigurációt a 3. blokkon helyezték üzembe 2005-ben,
majd 2008-ig a többi blokk is új mérőrendszert kapott.
A jelenlegi PAZAR rendszer 384 input jelet képes
egyidejűleg feldolgozni, de az input jelek száma elvileg
2048-ra bővíthető, megfelelő input modulok hozzáadásával.
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2000
2001-2004
2004
2005
2005-2007
2007
2007-2008

Az aktív zónából és a primerköri hurkokból származó,
aktuálisan mért jelek az alábbiak:
− 252 db béta-emissziós neutron detektor áramjele (self
powered neutron detector = SPND),
− 36 db SPND háttérdetektor áramjele,
− 31 db termopár termofeszültség jele (ezek választhatók a
210 db kazetta kilépő termopár, illetve a 12 hidegági,
valamint a 12 melegági hurok termopár közül),
− 1 db referencia jel (ezt a mérések validációjára és
tesztelésére használják),
− 32 db tartalék jel (ezek egyéb technológiai jelek
csatlakoztatására fenntartott csatornák).
Az input jeleket a rendszer egy speciális zajdiagnosztikaicsatoló interfészen keresztül kapja, az interfész a VERONA
zónaellenőrző rendszer PDA adatgyűjtőjének szekrényeihez
csatlakozik. A speciális csatolás biztosítja, hogy a
diagnosztikai rendszer olyan input jeleket kapjon, amelyek
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még tartalmazzák azt a zajt (fluktuációkat), ami értékes
információt hordoz az aktív zónában éppen zajló
folyamatokról. Az input jeleket a PAZAR jelkondicionáló
moduljai fogadják, ezekben – előerősítés után – minden
inputot kettéosztanak és aluláteresztő szűrőn vezetnek át,
hogy az egyenáramú (DC) és a fluktuáló (AC) komponenst
kettéválasszák.
Jelkondicionálás
szempontjából
a
termopárok megfelelő leválasztása alapvető fontosságú
feladat, hiszen ezeket a méréseket a zónaellenőrző rendszer
is feldolgozza. A PAZAR input oldala ezért nem
csatlakozhat közvetlenül az aktív zóna méréseihez, a
termopárok jelei csak egy speciális jelleválasztó modulon át
jutnak el a rendszerbe.
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elvégzi a mérést, miközben monitorozza a mérési
folyamatot. A szoftver tartalmaz egy egyszerű jelhitelesítési
algoritmust is, amellyel a durva távadó hibák kiszűrhetők.
A szakértői felhasználóknak további szolgáltatások állnak
rendelkezésre, pl. az erősítések optimális beállítása, önteszt,
az adatbázis karbantartása, on-line segítség stb.
A fentiekben leírt kliens-szerver modell jól szolgálta a
zajdiagnosztikai központ kialakítását az erőműben. Ebből a
központból
vezérlik
a
négy
blokkon
működő
szervergépeket, emellett itt történik a mérések részletes
kiértékelése, a magas szintű eredmények megjelenítése,
értelmezése és dokumentálása. A központi gép nagy diszkkapacitással rendelkezik, hogy a primer mérési adatokat és
a kiértékelési eredményeket hosszú ideig lehessen tárolni. A
hosszú idejű zajparaméter-trendeket is itt készítik, ezek jól
segítik a változások detektálását és egy-egy anomália első
fellépésének időbeli lokalizációját (további részletek a [9]
dokumentumban találhatók).

Mindkét komponenst 100 Hz mintavételi frekvenciával
digitalizálják, de az egyenáramú részt csak 3,125 Hz frekvenciával tárolják (ezzel jelentős diszkterületet lehet megtakarítani, mivel mindkét részt tárolja a rendszer). A jelkondicionáló és mérő modulok szabványos, nagy pontosságú,
ipari kivitelű National Instruments eszközök. Az adatgyűjtő
egységet egy ipari PC képviseli, amely egy szabványos
adatgyűjtő kártyát tartalmaz. Az adatgyűjtő kártya
bemeneteit 22 db, egyenként 32 csatornás multiplexer modul segítségével terjesztik ki a szükséges számú input jel
befogadására. A rendszer az elérhető input jelekből kiválasztott tetszőleges input jelfelületet képes megmérni kézi
vagy automatikus mérésindítással. Egy mérés szokásos
hossza egy óra, de lehetőség van tetszőleges hosszúságú
mérések kivitelezésére (a mérési időt csak a PC
rendelkezésre álló tárolási kapacitása korlátozza). Az
adatgyűjtés a kliens-szerver modellnek megfelelően folyik.
Egy-egy szerverkonfiguráció található minden blokkon a
számítógépteremben. Ezek lényegében autonóm adatgyűjtő
rendszerek, melyek felépítése azonos: jelkondicionáló
modulok, multiplexer egységek és egy Windows alatt futó
ipari PC gyors A/D átalakító kártyával. A kliens egy
alkalmas és a megfelelő jogosultságokkal felruházott
Windows gépen fut, ez a gép az erőmű belső hálózatán át
csatlakozik a mérő-adatgyűjtő szerverhez. Az adatgyűjtést a
szerver autonóm módon végzi, de a méréseket a kliens
gépről, távolról lehet vezérelni. A digitalizált mérési eredményeket a szervergép lokálisan tárolja, de az adatállományokat a feldolgozáshoz és archiváláshoz át kell másolni
a kliens gépre, ahol lényegesen nagyobb tárolókapacitás áll
rendelkezésre, és elvégezhető a részletes kiértékelés.

Annak érdekében, hogy az új, nagypontosságú és
nagyszámú bemenő jelet fogadó adatgyűjtő rendszer által
nyújtott lehetőségek teljes mértékben kihasználhatók
legyenek, az erőmű egy új jelfeldolgozó- és kiértékelő
rendszer fejlesztésével bízta meg az AEKI-t. A fejlesztés
eredménye a PAZAR-K szoftver keretrendszer, amely a
kiértékelő algoritmusok széleskörű választékán kívül egy
teljesen átalakított felhasználói felületet is biztosít a
kezelőknek. A rendszer tartalmazza az alapvető jelkezelési
algoritmusokat (a nyers mérési adatok kezelése, elsődleges
hihetőség vizsgálata, a nagytömegű adat hatékony tárolása
és gyors elérése), továbbá az alapvető zajdiagnosztikai
feldolgozó- és kiértékelő eljárásokat (pl. gyors Fouriertranszformáció, spektrumok, koherencia, fázis, impulzus
válaszfüggvény számítása). Az új kezelői felület
legfontosabb újdonságát az ún. feladatorientált képernyők
jelentik: ezek egy-egy meghatározott kiértékelési feladat
elvégzését támogatják dedikált grafikus elemekkel (pl.
zónatérképekkel) és automatizált kiértékelési eljárásokkal
segítik a szakértő felhasználók munkáját. A rendszer ma az
alábbi „szakértői” kiértékelő modulokkal rendelkezik:
kombinált jelhitelesítés, idősorok megjelenítése, az FFT
feldolgozás eredményeinek megjelenítése (pl. teljesítmény
sűrűség, fázis, kovariancia, transzfer- és impulzus
válaszfüggvény ábrázolása), a szabályozó rudak rezgésanalízise, hűtőközeg sebességek meghatározása az SPND
detektorokkal felszerelt kazettákban.

Az adatgyűjtő szoftver kezeli az input jelek kiválasztását, a
mérési paraméterek (pl. az egyedi erősítések) beállítását,

detektorok

kom penzációs kábel

v

perturbáció

N1

l

N2

detektor kábelek

i cc (t )

kom penzációs kábel áram a

i1 ( t )

detektor áram

N7

i2 ( t )

τ 1,2 = l / ν

1. ábra:

A terjedő perturbációk tranzitidejének értéke megadható az SPND detektorok áramjeléből
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A hűtőközeg sebességének
meghatározása az aktív zónában
A paksi atomerőműben a reaktorzaj-diagnosztikai rendszert
jelenleg az SPND detektorokkal felszerelt kazettákban a
hűtőközeg sebességének meghatározására, valamint a
szabályozó rudak rezgéseinek detektálására alkalmazzák az
összes blokkon rendszeresen végzett mérések alapján. A
hűtőközeg kazettán belüli sebességének meghatározása
azon alapul, hogy a reaktor zónáján átfolyó hűtőközegben
kialakuló inhomogenitások perturbációkat keltenek a
neutronfluxus nagyságában, mivel az inhomogenitások
megváltoztatják a makroszkopikus hatáskeresztmetszet
lokális értékét. Az inhomogenitásokat pl. a hűtőközegben
fellépő sűrűség-fluktuációk okozzák. A béta-emissziós
(SPND) detektorokkal felszerelt kazettákban a perturbáció
rendre elhalad az összes detektor előtt, kismértékben
megváltoztatva a detektorok áramjelét (lásd az 1. ábrát). A
terjedő perturbáció okozta tranziens az összes detektor
jelében egymás után jelentkezik, két szomszédos detektor
érzékelési időpontja közötti különbség arányos a két
detektor távolságával. Így ha meghatározzuk a fenti
időeltérést, akkor megkapjuk a hűtőközeg sebességét is az
adott kazettában.
A PAZAR-K rendszer a tranzitidőt a fentiekben leírt
egyszerű modellnél bonyolultabb módon, az ún. impulzus
válaszfüggvény alapján határozza meg (részletes leírást pl.
[10] tartalmaz). A sebességek kiértékelését egy feladatorientált képernyő támogatja, ezt mutatja a 2. ábra.
A reaktorban terjedő perturbációk korrelációinak
elemzésénél nehézséget jelent, hogy a detektor nemcsak az

2. ábra:
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előtte elhaladó perturbációt látja, hanem a reaktor minden
pontjában érzékelhető ún. globális zajt is. Ez azt jelenti,
hogy a detektor egyszerre egy lokális és egy globális
zajmezőt
is
mér.
(A
lokális-globális
koncepció
kidolgozásában Kosály György is tevékenyen részt vett,
részletesebb információ az [1, 11, 12, 13, 14] publikációkban
található.) A globális zajkomponens miatt a detektorok
közötti korrelációs- és fázisfüggvényekből a tranzitidő
pontos meghatározása esetenként nem lehetséges. Ezen a
problémán segít az impulzus válaszfüggvény használata,
mert ebben a globális zajkomponens hatása lényegesen
kisebb.

A zajdiagnosztikai mérések
használata a gyakorlatban
Az erőműben már az 1980-as években végeztek különféle
zajdiagnosztikai méréseket, de a hűtőközeg sebességének
szisztematikus mérésére csak 1997 után került sor, amikor a
2. blokkon először tapasztalták lerakódások megjelenését.
Az azóta eltelt időszakban minden blokkon rendszeresen
(kb. havonta) végeznek zajdiagnosztikai méréseket, először
a CARD, majd 2005 óta az újonnan telepített PAZAR
rendszerrel (ld. 1. táblázat). A mérések fő célja a hűtőközeg
sebességének meghatározása az SPND detektorral felszerelt
36 kazettában, majd ezen adatok alapján a zónán átfolyó
hűtőközeg átlagos sebességének megadása (ez a mennyiség
jól mutatja a zónaforgalom globális változásait). A másik cél
az aktív zónában fellépő rezgések, vibrációk felismerése és
lokalizációja (a rezgések forrásaként, konstrukciójuk miatt,
elsősorban a szabályzó kazetták jöhetnek számításba.).

A hűtőközeg sebességének meghatározását támogató PAZAR-K képernyő

© Magyar Nukleáris Társaság, 2009

4

Nukleon

2009. december

II. évf. (2009) 53

Átlagos mért hűtőközeg sebességek

[m/sec]
3.60

14. kampány

3.40

15. kampány

3.20
3.00
2.80
2.60

Referencia csoport
Lerakódásos rész

2.40
2.20
2.00
27/9/97

16/11/97

5/1/98

24/2/98

15/4/98

4/6/98

Dátum

3. ábra:

Hűtőközegsebesség-mérések a 2. blokk 14. és 15. kampányában ([15] alapján)

Az egyedi kazettákon átfolyó hűtőközeg tömegáramát és
sebességét számításokkal szokás megadni: a teljes zónaforgalmat „szétosztják” a kazetták között azok egyedi termohidraulikai jellemzői alapján. Bizonyos szituációkban (pl.
lerakódásokkal terhelt zónák esetén) viszont nagyon fontos
lehet a kazetták egyedi forgalmának mérés útján történő
ellenőrzése, az általunk rutinszerűen alkalmazott módszer
erre ad egy közvetlen megoldást. A módszert hatékonyan
alkalmaztuk 1997-ben és 1998-ban a 2. blokki lerakódások
vizsgálata során. A metodológiát és az eredményeket nem
ismételjük itt meg, ezeket a [15] cikk részletesen tárgyalja.
Itt csak azt a mutatjuk meg, hogyan bizonyította a
zajdiagnosztikai módszer, hogy az új, csak lerakódásmentes
kazettákból álló zóna betöltése után a zóna újból tiszta.
A 3. ábra együtt mutatja a 2. blokk 14. kampányban és a 15.
kampány elején végzett mérések eredményeit. A 14.
kampányban a lerakódással terhelt zónarészben és a
3,6

Normális kampányok

tisztának ítélt részben elhelyezkedő kazettákra kapott
hűtőközeg sebességek szignifikánsan különböznek, így két
jól elkülönülő görbére rendeződnek a mérési pontok. Az
erőmű úgy döntött, hogy a 2. blokk 14. kampányának teljes
töltetét kirakja, és helyébe tiszta, lerakódásoktól
bizonyítottan mentes kazettákból álló töltetet rak be. Ezzel a
töltettel indult a 15. kampány, amely már a diagnosztikai
mérések szerint is tiszta zónával működött, hiszen a 14.
kampányban még jól szétváló mérések tökéletesen
egybeestek, azaz nem volt számottevő eltérés a zóna
különböző részeiben elhelyezkedő kazetták mérései között.
Szintén fontos diagnosztikai alkalmazás a hosszú idejű
sebességtrendek képzése és elemzése. A 4. ábra a 4. blokki
aktív zóna átlagos hűtőközeg sebességének hosszú idejű
trendjét ábrázolja. A feltüntetett mérési pontok az utóbbi
8 év rendszeres méréseinek eredményét mutatják.

Új fűtőelem, 1. töltet

FKSZ rotor csere

3,55
15 . kampány

3,5

16 . kampány
17 . kampány

3,45

18 . kampány
3,4

19 . kampány
20 . kampány

3,35

108 % teljesítmény

3,3

Rotor módosítása

21 . kampány
22 . kampány
23 . kampány

3,25
3,2
2001-01-01

2002-01-01

4. ábra:

2003-01-01

2004-01-01

2005-01-01

2006-01-01

2007-01-01

2008-01-01

2009-01-01

Hosszú idejű trend, amely a zóna átlagos hűtőközeg sebességét mutatja a 4. blokkra m/s egységben
(az ábrán feltüntettük az elmúlt időszak fontos technológiai eseményeit)
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Látható, hogy a „normális” kampányokban (2006-ig) az
átlagsebesség elég stabil viselkedést mutat, kampánytól
függetlenül azonos érték körül mozog. Kissé megnőtt az
átlagsebesség, amikor az újfajta (nagyobb rácsosztású)
kazettákat rendre betöltötték a zónába. Erre az újfajta
üzemanyagra a teljesítmény növelése miatt volt szükség,
mivel kissé növeli a kazetták hűtőközeg forgalmát, ezt a
növekedést a diagnosztikai mérések egyértelműen
kimutatták. Szintén a módszer érzékenységét mutatja a 21.
kampány elejétől látható sebességnövekedés: ebben a

II. évf. (2009) 53

kampányban a zóna forgalma kissé tovább növekedett
annak következtében, hogy az egyik fő keringtető szivattyú
(FKSZ) rotorját kicserélték, és az új rotor kissé nagyobb
forgalmat produkált az FKSZ-hez tartozó primerköri
hurokban. A 21. és a 22. kampány közötti átrakás alatt a
rotort leköszörülték, hogy a hurokforgalmak közelítőleg
azonossá váljanak. Ennek a műveletnek a hatását is
világosan kimutatja a diagnosztikai mérés, hiszen a 22.
kampány elején mért átlagsebesség visszaállt rotorcsere
előtti 20. kampánynak megfelelő értékre.
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