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A kumulatív abszolút sebesség, mint kár-indikátor
értelmezése
Dr. Katona Tamás János
Paksi Atomerőmű Zrt.,
Paks, Pf. 71 H-7031, +3620 942 22 25

A földrengés hatására bekövetkező károk és a tervezésnél alapvető inputként kezelt maximális vízszintes gyorsulás közötti
korreláció – a káresemények értékelése alapján – nem egyértelmű. Fontos lenne olyan kár-indikátort találni, amely a rengés
mérhető jellemzőiből egyértelműen származtatható, s amely segítségével egy, az üzemeltetésit meghaladó földrengés után az
atomerőmű állapotát minősíteni lehetne, s amelyet egyúttal kötni lehetne a tervezési alapadatokhoz (maximális vízszintes
gyorsulás, válaszspektrum). Jelen dolgozatban értelmezzük a káreseményekkel jól korreláló kumulatív abszolút sebesség, a
CAV fizikai tartalmát, rávilágítunk, miért tapasztalható jó korreláció a CAV és a káresemények között.

Bevezetés
Az utóbbi években történt, atomerőműveket érintő, nagy
földrengések nem okoztak szignifikáns károkat az
atomerőművek -nukleáris előírások és szabványok szerint
tervezett- szerkezeteiben és komponenseiben (lásd az
Onagawa Atomerőmű esetét 2005-ben, a Shika és a
Kashiwazaki-Kariwa Atomerőmű esetét 2007-ben és a
Hamaoka Atomerőműét 2009-ben). Általános tapasztalat az
is, hogy a maximális vízszintes szabadfelszíni gyorsulás
értéke (PGA) nem jól korrelál a kár mértékével. Ezt az
említett nagy rengések, különösen pedig a KashiwazakiKariwa Atomerőmű esete bizonyította, ahol a 2007. évi
Niigata Chuetsu-Oki földrengés a tervezés alapját jelentő
PGA-nál kétszer nagyobb gyorsulásokat okozott [1]. A PGA
és a kár közötti gyenge korrelációt több esetben az
atomerőművek környezetében kipattant, úgynevezett nearfield rengések is demonstrálják, amelyekre a relatíve nagy
amplitúdójú és magasfrekvenciás talajmozgások jellemzőek, s
amelyek az atomerőműben kárt nem okoztak [2].
A földrengésre tervezett, különösen pedig a nukleáris
szabványok
szerint
tervezett
létesítmények
relatív
kármentessége az esetenként tapasztalt jelentős PGA ellenére
nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy a tervezésnél
alkalmazott megfelelőségi kritériumok lényeges tartalékok
beépítéséhez vezetnek. Ezért a szerkezet maximális vízszintes
szabadfelszíni
gyorsulás
függvényében
kifejezett
kapacitása, CSSE nem a sérülékenységre, hanem a sérülésmentességre ad információt, s nagy megbízhatósággal
garantálja, hogy a tervezési alapba tartozó földrengés-teher
esetén a sérülés valószínűsége igen kicsi legyen. Ugyanakkor
az atomerőmű rendkívüli szerkezeti és technológiai
komplexitása, s a közös okú meghibásodások miatt ez a
determinisztikus bizonyosság elégtelen a földrengésbiztonság
megfelelő értékeléséhez, s különösen pedig ahhoz, hogy egy
földrengés utáni állapotról ítéletet mondhassunk.

Kontakt: katonat@npp.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

Az EPRI (Electric Power Research Institute, USA) által
elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy a kumulatív
abszolút sebesség (CAV, azaz a szabadfelszíni talajgyorsulás
vízszintes összetevője abszolút értékének integrálja a rengés
időtartamára) a földrengés egyik olyan jellemzője, amely jól,
a
PGA-nál
minőségileg
jobban
korreláltatható
a
káreseményekkel [3]. Ebből határozták meg a folyamatos
üzem fenntartásának feltételét, azaz a sérülésmentesség
határát jelentő CAV értéket, amelyet a paksi atomerőmű
esetében is alkalmaznak az üzemeltetési földrengés
meghaladásának egyik kritériumaként. A kármentesség
határa: CAV = 0,16 gs. A kármentesség másik kritériuma az,
hogy a szabadfelszínen mért gyorsulásjel 5% csillapításnál
számított válaszspektrumának amplitúdója a 2÷10 Hz
tartományban nem haladja meg a 0,2 g értéket. A fenti
kritériumok a relatíve kis rengések esetén a biztos
kármentesség megállapítására szolgálnak és közönséges
létesítmények káreseteinek feldolgozására épülnek.
Fontos lenne ugyanakkor olyan kár-indikátort, indikátorokat
és ezekre vonatkozó mennyiségi kritériumokat találni,
amelyek segítségével egy, az üzemeltetésit meghaladó
földrengés után az atomerőmű állapotát minősíteni lehetne.
Ebből a szempontból leginkább tanulságos a KashiwazakiKariwa, a világ legnagyobb atomerőművének esete (hét blokk
egy telephelyen, 8200 MW elektromos teljesítménnyel), ahol a
2007. évi földrengést követően a teljes kapacitás kiesett és
csak két év múltán, igen alapos vizsgálatok után indították
újra a blokkokat.
Szembesülve a problémával, illetve japán kezdeményezésre a
NAÜ a földrengés műszerezés, a földrengésre való
felkészülés, a földrengés utáni teendők és a visszaindítás
feltételei tárgyában négy éve széleskörű kutatási programot
indított (Extra-budgetary Project on Seismic Safety of
Operating NPPs). A NAÜ a kiadás alatt lévő „Earthquake
Preparedness and Response for Nuclear Power Plants” c.
dokumentumban (Safety Reports Series) foglalja össze az
aktuális ismereteket és az élenjáró gyakorlatot a földrengésre
való felkészülés és a földrengést követő teendők tárgyában,

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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amely jelentős mértékben az EPRI vizsgálataira [3] és [4],
illetve az említett japán erőművekben tapasztaltakra
támaszkodik. E dokumentum és a NAÜ koordinált kutatások
központi problémája a megbízható kár-indikátor, indikátorok
meghatározása. A NAÜ említett projektje 2010 után az
International Seismic Safety Centre projektként folytatódik. E
kutatások egyik központi kérdése a nukleáris létesítményekre
alkalmazható kár-indikátorok vizsgálata.
A vázolt probléma megoldása, azaz a megfelelő kár-indikátor
és kár-kritériumok meghatározása érdekében pontos
összefüggést kellene látni a tervezési alapadatok (maximális
vízszintes gyorsulás, válaszspektrum) és a káreseményekkel
elég jól korelálló kár-indikátorok, mint a kumulatív abszolút
sebesség (CAV) között, amely összefüggés egyúttal a
valószínűségi biztonsági elemzésnél használt sérülékenységi
függvények empirikus megerősítésére is szolgálhat. E
program egy fontos része, hogy értelmezzük a kumulatív
abszolút sebesség fizikai tartalmát, ami megmagyarázza,
hogy miért tapasztalható jó korreláció a CAV és a
káresemények között. Jelen dolgozatban ezt a feladatot
oldjuk meg.

A CAV értelmezése
A kumulatív abszolút sebesség a szabadfelszíni talajgyorsulás
vízszintes összetevője a(t) abszolút értékének integrálja a
rengés T időtartamára:
T

CAV = ∫ a(t) dt .

(1)

0
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Ezen megfontolások alapján az (1) egyenletet közelítőleg

a(t)

felírhatjuk az

Az (1) egyenletből nyilvánvaló és könnyen belátható, hogy a
CAV függ a PGA-tól magától, az erős rengés időtartamától T,
a talajmozgás spektrális összetételétől. Célszerű lenne, ha
ezeket az összefüggéseket explicit módon megjelenítenénk.
Ennek érdekében vizsgáljuk meg az (1) egyenletet az
integrálás középérték-tétele alapján. Legyen z(t) egy
tetszőleges integrálható függvény, akkor

T
0

alakban, ahol az I(t) egy ablakfüggvény, amely zérustól eltérő
pozitív értékeket vesz fel a [0,T] intervallumban, azaz I(t) > 0,
míg a t = 0 és t = T peremeken és az intervallumon kívül I(t) ≡
0. Itt feltehető, hogy x(t) egy stacionárius normál folyamat,
míg a(t) egy nemstacionárius normál folyamat.
Tételezzük fel, hogy az a(t) egy normál, stacionárius véletlen
folyamat, amely várható értéke zérus, sűrűségfüggvénye fa(a),
autokorrelációs
függvénye
pedig
R(τ).
Bár
a(t)
általánosságban és szigorúan véve nem stacionárius
folyamat, de a stacionaritás feltételezése nem zavarja
eljárásunkat, mivel az az instacionárius esetre is levezethető,
ám – a dolgozat szándékával ellentétesen – a kvalitatív
tartalmat némileg elfedő írásmóddal.
egy véletlen folyamat,

valószínűségi

f z (z) = 2 f a (z)U (z) .

A

sűrűségfüggvénye

z(t) = a(t)

nem normál

folyamat, amelynek várható értéke

{ }

∞

E z(t) = ∫ a f (a)da =
−∞

2

π

R(0) .

(6)

Itt R(0) az a(t) folyamat autokorrelációs függvénye a τ=0
időeltolásnál. Erre érvényes az alábbi összefüggés:

(2)

Saa (ω ),

1 ∞
∫ S (ω ) d ω .
2π −∞ aa

(7)

a talajgyorsulás autospektruma, amelyet a

továbbiakban megvizsgálunk.

miatt

T

(3)

0

z(t) = z

z(t) = a(t)

Az (1) egyenletben a

R(0) =

0 ≤ ∫ z(t)dt ≤ T sup(z) .
Létezik egy olyan

a(t) = I(T )x(t)

A gyorsulás időfüggvényt gyakran írják

ahol

a(t) ≥ 0

(5)

Ebben a felfogásban a CAV akár úgy is tekinthető, mint két
véletlen változó függvénye. Itt eltekintünk a két változó
függőségétől, amely minőségi megfontolások alapján
evidens, de igen nehezen számszerűsíthető.

T inf(z) ≤ ∫ z(t)dt ≤ T sup(z)

Esetünkben

{ }

CAV = ∫ a(t) dt : T ∗ E a(t)

T
0

az

alábbiak formában:

amelynek

A szabványos CAV kiszámításánál a ± 0,025 g értéknél kisebb
amplitúdókat kiszűrjük [3], ami az integrálás időtartamát is
befolyásolja. Korábban bemutattuk, hogy egy adott PGA
érték mellett a CAV igen széles tartományban változhat [5].

E {a(t) },

várható értékével,

értéke a függvénynek, amelyre

igaz, hogy

Számos elméleti munka és gyakorlati útmutató létezik a
földrengés talajgyorsulás autospektrumára (power spectral
density – PSD) vonatkozóan (lásd például [6] és [7]). Az
elméleti munkák jórészt úgy határozzák meg a talajgyorsulás
autospektrumát, mint egy egytömegű rendszer válaszát egy
n(t) fehér zaj gerjesztésre, amely egytömegű rendszer
csillapítása,

ζg

és sajátfrekvenciája,

ωg

a talajréteget

jellemzi, azaz
T

∫ z(t)dt = T * z

.

(4)

0
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S KT (ω ) = S0

ahol

S KT (ω ) az

 ω 
1 + 4ζ g2 

 ωg 
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2

2

2
2
 
 


1 − ω  + 4ζ 2 ω

g
  ω g  
ωg 




úgynevezett

Kanai-Tajimi

.

(8)

spektrum,

amelynek számos továbbfejlesztett változata létezik (például
a Clough-Penzien spektrum). Itt, az egyszerűség kedvéért, s
tekintettel arra, hogy a célunk a CAV értelmezése és nem
konkrét numerikus eredmény meghatározása, azt tételezzük
fel, hogy a(t) egy ideális sávkorlátos folyamat, azaz legyen a
folyamat autospektruma az alábbi:

 S ω ≤ ω ≤ω

1
2
S aa (ω ) =  0
egyébként
 0

.

(9)
1. ábra:

A feltételezés alátámasztására vegyük a NUREG-0800
dokumentumot [7], ahol a Regulatory Guide 1,60 szerinti, a
vízszintes gyorsulás szabványos válaszspektrumához
illeszthető gyorsulás-időfüggvények autospektrumára (1,0 g
PGA értékhez normálva) a NUREG/CR-5347 [8] és
NUREG/CR-3509 alapján [9] azt találjuk, hogy a PSD,

S0 ( f )

A szabványos válaszspektrumhoz illeszkedő gyorsulásidőfüggvények PSD-je

A fentiek alapján R(0) az alábbi módon közelíthető:

R(0) =

S0
S
1 ∞
∆ω , (12)
(ω 2 − ω 1 ) = 0 ω c
∫ S aa (ω )dω =
2π −∞
π
π
ωc

felírható, mint
ahol

S0 ( f ) =

2 F( f )

2

2π TD

ω 2 − ω1
2

a középfrekvencia.
,

(10)

ahol F(f) a talajgyorsulás Fourier amplitúdója, TD pedig az
erős rengés időtartama, amelyen a gyorsulás diagram Fourier
amplitúdó-spektrumát meghatározzuk. Ez pozitív frekvencia
tengelyen értelmezett egyoldalú PSD.

Fentiek alapján a CAV felírható úgy, hogy az a fizikai
tartalom értelmezését segítse.
A CAV-ra az integrálás középérték-tételével kapott (5)
egyenletet átírhatjuk a (6) egyenlet, azaz a talajgyorsulás
autokorrelációs függvénye felhasználásával az alábbi
formában:

A mesterséges gyorsulás-idő függvények generálásánál a (10)
egyenlet szerinti PSD értékének meg kell haladni az alábbi
(11) egyenlettel megadott PSD értékeinek 80 százalékát a 0,3
Hz - 24 Hz tartományban.

ha f ≤ 2,5 Hz:
So(f) = 0,419 m2/sec3 (f/2,5 Hz)0.2
ha f a 2,5Hz és 9,0 Hz között van:
So(f)= 0,419 m2/sec3 (2,5 Hz/f)1.8
ha f 9,0 Hz és 16,0 Hz között van:
So(f) = 418 cm2/sec3 (9,0Hz/f)3
ha f > 16 Hz
So(f) = 74,2 cm2/sec3 (16,0 Hz/f)8

2

CAV = T

ahol

π

R(0) = T σ a

2

π

,

(13)

σ a = R(0) , amely azt mutatja, hogy a CAV arányos

az erős rengések időtartamával és a gyorsulás amplitúdó
szórásával.

(11)

A (11) szerinti szabványos cél-PSD látható az 1. ábrán. Az
ábrából egyértelműen kitűnik, hogy a jel-energia egy igen
szűk frekvencia-sávban koncentrálódik.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

∆ω = ω 2 − ω1 a sávszélesség és ω c = ω 1 +

Az autokorrelációs függvény és az autospektrum közötti
összefüggés alapján kapott (7) egyenletet figyelembe véve,
majd kihasználva azt, hogy az a (t ) sávkorlátos (lásd a (8) 
(12) egyenleteket), a (13) egyenletből kapjuk az alábbi
kifejezést:

CAV = T
Tω c = T

1

π2

ωc

2S0 ∆ω

2π
= 2π N
Tc

ωc

=

2

π

T N

2S0 ∆ω

ωc
,

(14)

3
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ahol N nem más, mint a terhelési ciklusok száma az

ωc

középfrekvencián a T erős rengés időtartama alatt. Itt még
figyelembe vehetjük, hogy az a(t)-t sávkorlátos folyamatként

IV. évf. (2011) 79

analitikus megoldása alapján
maximumára kapjuk, hogy

{ }

∆ω sávban szinusz-függvények sorozatával közelíthetjük:

az

max a(t) = ω c2ugc

a

pszeudogyorsulás

1
2ξ .

(17)

n

a(t) = ∑ Ai sin(ω it + φi )
i=1

,

miközben a(t) teljes energiája
lehet

kiosztani,

hogy

{ }

(15)
n

Ai2

i=1

2

E a(t)2 = ∑

ωi

az

frekvenciák

ωc

szinuszt véve

CAV = T

1

π2

egyenlő

Ai2

2S0 ∆ω

ωc

=

2

π

1.) A CAV arányos az erős rengések időtartamával T és az
a(t) gyorsulás-időfüggvény „átlagos energiájával” (RMS
értékével), avagy

σa

szórásával. Ez lényegében már az

(5) és (6) egyenletből következett, s kézenfekvőnek
tekinthető.

középfrekvencián vett egyetlen

2.) Kézenfekvő fizikai oka van annak, hogy a CAV „jó” kárindikátor. A földrengés alternáló terhet jelent, és ezért az
egyik kár-ok a kisciklusú fáradás. A CAV függ az erős
rengés időtartamától T, a terhelési ciklusok számától N
és azt ezt kiváltó talajmozgás amplitúdójától Ac, ezért a
CAV
jól
korreláltatható
a
fáradás-típusú
tönkremenetellel.
A
tönkremenetelt
jellemző
paraméterek és a CAV összefüggését a (16) egyenlet
megmutatja.

2

2S0 ∆ω = Ac2 . Így (14) tovább írható, mint
ωc

A földrengés által kiváltott talajmozgás szabadfelszíni
kumulatív abszolút sebességének fentiekben elvégzett
kibontása alapján megállapíthatjuk a következőket:

legyen,

δω intervallumokba essenek és S aa (ω i )δω =
ami esetünkben az

, amit úgy

Következtetések

T N

2S0 ∆ω

ωc

=

2

π

Ac

T N

ωc

. (16)

Itt egy lépést tehetünk a jövőbeli vizsgálatok irányában,
amelyek a CAV és a válaszspektrum közötti összefüggés
elemzésére irányulnak.

3.) Hasonló értelmező megfontolások tehetők, ha a kár-ok a
stabilitás elvesztése.

ω = ω0

4.) A rengés középfrekvenciájának növekedésével – minden
egyéb ettől független körülményt változatlanul hagyva –
csökken a CAV értéke, és csökken a kár valószínűsége is.
A szerkezet maximális feszültség-amplitúdót okozó
válaszát a gerjesztés frekvencia-tartalma és a szerkezet
sajátfrekvenciái egyaránt meghatározzák, s ez utóbbiak a
szerkezetek jó részénél 2÷20 Hz között vannak.

frekvencián nem más, mint egy ξ csillapítású, ω0
sajátfrekvenciájú
egytömegű
lengő
rendszer
adott
gerjesztésre adott válaszának maximuma, s feltételezve, hogy
T idő alatt az állandósult mozgás kialakul – a maximális

5.) Megmutattuk, hogy bizonyos, a fizikai tartalmat nem
torzító egyszerűsítések árán analitikus összefüggés
létesíthető a CAV, mint kár-indikátor és a maximális
talajgyorsulás és válaszspektruma között.

Az összefüggés természetének minőségi szemléltetéséhez
elégséges a rengést egy, ωc frekvenciájú periodikus
gerjesztésként
feltételezni.
Legyen
a
gerjesztő
elmozdulás ug (t)

= ugc sin(ω ct) . Ekkor – kiindulva abból,

hogy a válaszspektrum amplitúdója egy adott

választ az
amplitúdó

ω0 = ωc
az

esetben kapjuk. Végül a válaszspektrum

egytömegű

lengő

rendszer

válaszának
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Atomerőmű intelligens hálózatban
Reisch Frigyes,
Stockholm, KTH - Királyi Műszaki Egyetem, Atomenergia Biztonság
(KTH Royal Institute of Technology, Nuclear Power Safety)
Európai Unió, Vezetőségi Bizottság, Intelligens Hálózatok és Intelligens Mérőkészülékek Munkacsoport, a
fogyasztók képviselője (ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce_en.htm)

Egy háromfázisú rendszerben, ha két fázis között, illetve egy vagy két fázis és a föld között rövidzárlat történik, három
különböző típusú áram alakul ki: pozitív, negatív és zérus sorrendű. Ezeket az áramokat kihasználva az alacsonyabb prioritású
fogyasztókat le lehet kapcsolni a hálózatról. Általában az atomerőmű az összes fogyasztónak szállít, de a tárgyalt esetben
csupán az elsődleges prioritású fogyasztókat táplálja, bár néhány periódusban csökkentett amplitúdóval.
Az atomerőmű egy intelligens hálózatban biztosítja a villamos energiát a magas prioritású fogyasztóknak szigetüzemben,
szimmetrikus összetevők használatával. A cikkben egy példa kerül bemutatásra szigetüzemre egy atomerőművel és magas
prioritású fogyasztókkal, amelyek egy intelligens hálózatba vannak bekapcsolva.
Az intelligens hálózat aktuális kifejezés a mai világban. A tanulmány egyik célja, hogy megmutassa, hogy az atomenergia jól
illeszkedik ebbe a rendszerbe. Másik célja pedig az, hogy bemutassa, akár egyetemi hallgatók is tudnak programokat fejleszteni,
nem csak olyan kész programokat használni, amelyeket sokan mások fejlesztettek ki hosszú évek során.

Az intelligens hálózatok aktualitásának egyik jellemzője,
hogy csak ezen az őszön Európában; Bécsben, Göteborgban,
Amszterdamban és Brüsszelben is tartanak konferenciákat a
témáról. Természetesen Amerikában es Ázsiában is
rendeznek konferenciákat erről a témáról. Az elektronika és
villamos készülék gyártók nagy üzleti lehetőségeket látnak
ebben. Az Európai Bizottság munkacsoportjaiban több mint
száz szakértő vesz részt; akik gyártókat, villamos vállalatokat
és egyetemeket képviselnek.

Szimmetrikus összetevők
Egy háromfázisú rendszerben, ha két fázis között, illetve egy
vagy két fázis és a föld között rövidzárlat történik, az néha
nem állandó, hanem szaggatott. Ezért az áramkör
megszakítása nem azonnal történik a túl nagy áram, vagy
túlságosan kis impedancia miatt. Az ilyen típusú
rövidzárlatnál a szimmetrikus összetevők elmélete szerint
azonnal három különböző típusú áram áll fel, nevezetesen:
pozitív, negatív és zérus sorrendű (1. ábra).

1. ábra:

A szimmetrikus összetevők elméletének leírása megtalálható
a villamosmérnök hallgatók egyetemi tankönyveiben. A 2.
ábra illusztrálja az elmélet lehetséges alkalmazását.
Természetesen ha ma kerülne alkalmazásra, valószínűleg
számítógépes programokat használnának mechanikus
készülékek helyett.

Szigetüzem egy intelligens
hálózatban
Tegyük fel, hogy egy generátor négy fogyasztót lát el (1 - 4. a
kapcsolási rajzon). Az 1. számú fogyasztóé az elsődleges
prioritás. A többiek a periférián vannak. Egy rövidzárlatnak
egy perifériás fogyasztónál nem szabad veszélyeztetnie az
elsődleges fogyasztót. Amint egy rövidzárlat történik az
egyik perifériás fogyasztónál, az összes periférikus fogyasztó
lekapcsolódik. Az
első hibajelző a
szimmetrikus
összetevőktől jön. Ha egy abnormális állapot keletkezik,
negatív sorrendű áramot és/vagy egyenáramot lehet mérni
egy, vagy több periférikus fogyasztónál. Ekkor az összes
megszakító leold a nem magas prioritású fogyasztóknál, és
egy jelzés megy a reaktorhoz, hogy csökkentse a generátorra
menő teljesítményét olyan szintre, amely az elsődleges
prioritású fogyasztóknak megfelel. (Lásd a 3. ábrát.)

Szimmetrikus összetevők: a) pozitív, (b) negatív és
(c) zérus sorrendű összetevők
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Váltakozó áramú motor,
mechanikusan zárt rotorral
CSAK forogni tud

CSAK
egyenáramot mérő
készülék
Óramutatóval
megegyező irányba

Óramutatóval
ellentétes irányba

A
B
C

Háromfázisú erőátvitel

2. ábra:

Szimmetrikus összetevők előfordulása és mérése

Egyszerűsített kapcsolási rajz
Prioritásos fogyasztó vonala

Generátor

Fogyasztó1

G

~
Fogyasztó2

Transzformátor 3:1
Fogyasztó3

Fogyasztó4

Megszakító 4.1
Jelzés a reaktor
szabályzóhoz

3. ábra:

Mérőműszer

Egyfázisú
földzárlat

Egyszerűsített egyvonalas kapcsolási rajz: generátor, megszakítók, transzformátorok, mérőműszerek, erőátviteli vonalak,
rövidzárlat és fogyasztók
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Szigetüzem egy atomreaktorral

Atomreaktor

Feltételezzük, hogy egy generátort egy atomreaktor táplál.
Amint egy negatív sorrendű, vagy egyenáramú jel észlelhető
valamelyik kis prioritású fogyasztótól, az összes kis
prioritású fogyasztó azonnal le kapcsolásra kerül, és egy
jelzés megy a reaktor szabályzó rendszeréhez, hogy a
szabályzó rudakat tolja be a zónába, a teljesítményt
csökkentse arra a szintre, amely a nagy prioritású
fogyasztóknak megfelel. A neutronkinetika befolyásolja a
reaktor működését. A reaktivitásbevitel szabályozza a
kinetikát. A szabályzó rudakon kívül még más
reaktivitásváltozás is történhet: a fűtőanyagból, a
moderátorból és a forraló vizes reaktoroknál a
gőztartalomból
eredő
reaktivitás.
A
neutronfluxus
(reaktorteljesítmény) termikus energiává alakul a reaktorban,
forgási energiává a turbinában, végül villamos energiává a
generátorban. (Lásd a 4. ábrát.)

A neutronkinetika irányítja a reaktor működését. A
reaktorkinetikai egyenletek hat késleltetett neutroncsoporttal,
a fűtőelemek és a moderátor termodinamikai egyenletei
Laplace-transzformáció
formájában
egyszerű
időkésleltetéssel, majd elsőfokú differenciálegyenletenként
együttvéve kilenc kapcsolt differenciális egyenletként
kerülnek megoldásra numerikusan az [1] szerint.
A [2] irodalomban látható egy példa egy modellezésen
alapuló szimulációra, ami a Matlab Simulink programját
használja.
Ebben a tanulmányban differenciálegyenletek helyett egy
Simulink-modell készült egy nyomottvizes reaktorra (PWR)
alkalmazva. A szabályzó rudak mozgása mínusz 10 pcm
lépésváltozást eredményez, hogy a teljesítmény ~70%-ra
csökkenjen, ami megfelel az elsődleges prioritású fogyasztók
használatának.
A kapcsolás illusztrációja az 5. ábrán látható.

Szabályzó
rudak

Moderátor
reaktivitás
Doppler
effektus
BWR
gőzreaktivitás

Reaktivitás
Neutronkinetika

Negatív sorrendű
áramjelzés

Neutron
fluxus

Konvertálás
hőenergiává

Fogyasztók

Turbina

Generátor

hőenergiává
4. ábra:
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5. ábra:

A Simulink-modell

A kezdeti értéke mind a nukleáris, mind a termikus
energiának 1. Az időkésleltetés a hőenergetikai folyamatban,
a termikus energia és a villamos energia változása a
turbógenerátor tehetetlensége miatt pedig a nukleáris energia
változása mögött van. A termikus energia csökkenése sokkal
kisebb, mint a nukleárisé. A nukleáris és termikus
teljesítmény időbeli lefolyása alább látható (6. ábra).
viszonylagos teljesítmény

IV. évf. (2011) 80

Nukleáris

A generátor teljesítménye gyorsan visszaáll a
normálisra, néhány csökkenő amplitúdó után. A
generátor teljesítménye látható a 7. ábrán.

generátor teljesítmény

Nukleon

Hő

másodperc

6. ábra:

Viszonylagos nukleáris és hőteljesítmény
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Generátorteljesítmény az idő függvényében
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Szigetüzem intelligens hálózatban
Az intelligens – mikro és szigetszerű – hálózatok
biztonságáról és megbízhatóságáról a [3] irodalom tartalmaz
egy általános tanulmányt.

Összefoglalás
Jelen cikk összefoglalóan bemutatta, hogy egy atomreaktort
lehet használni szigetüzemben úgy, hogy egy elsődleges
prioritású fogyasztót lásson el. A gyakorlatban a legtöbb
reaktort le lehet kapcsolni a hálózatról, és csökkentett
teljesítményen csak a háziüzemi fogyasztást fedezi. Amikor

IV. évf. (2011) 80

egy hiba történik egy, az atomerőműhöz kapcsolt erőátviteli
vezetéken, a túláram- és a kis impedancia védelem
megpróbálja néhányszor visszaállítani a kapcsolatot, de a
reaktor automatikus védelme nem tudja követni a hirtelen
teljesítménynövekedés és -csökkenés követelményét. Az
egész folyamat egy hálózati zavarral végződik, és a reaktor
leáll. A magas prioritású fogyasztók elvesztik a
villamosenergia-ellátásukat, és a reaktort újra kell indítani.
Egy újraindítás gyakran sok időbe telik. Jelen tanulmány egy
alternatív megoldást mutatott be.

Irodalomjegyzék
[1]

Calculation of the neutron flux, fuel and moderator temperature transients for Research Reactors, ENSnews April 2008 F. Reisch, Nuclear Power
Safety, KTH, Royal Institute of Technology www.euronuclear.org/e-news/e-news-20/neutron-flux.htm

[2]

Taming the Chernobyl Avalanche, ENS NEWS April 2008, Frigyes Reisch, Nuclear Power Safety, KTH, Royal Institute of Technology S10691Stockholm – Sweden www.euronuclear.org/e-news/e-news-20/chernobyl-avalanche.htm

[3]

SAFETY AND RELIABILITY FOR SMART-, MICRO- AND ISLANDED GRIDS Werner FRIEDL, Lothar FICKERT, Ernst SCHMAUTZER,
Clemens OBKIRCHER Institute of Electrical Power Systems, Graz University of Technology – Austria (C I R E D 20th International Conference on
Electricity Distribution, Prague, 8-11 June 2009) www.ove.at/akademie/CIRED2009_1061_paper.pdf
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Nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája II.
az MTA IKI 50 éves évfordulója alkalmából

Stenger Vilmos
NAÜ szakértő (1974-1996), ny. műszaki igazgató

Cikksorozatunk második részében folytatjuk az elmúlt negyven évben a gamma sugárterek dozimetriája területén, az
intézetünkben elért legfontosabb eredmények bemutatását. Nagy-intenzitású gamma sugárterek félvezetős méréstechnikáját,
sugárterek dózisteljesítmény eloszlásának számítógépes modellezését fejlesztettük ki. Tevékenységünk kapcsán sugárálló
detektort fejlesztettek ki hazánkban, melynek technológiáját külföldön átvették és svédországi gyártásban, a sugárterápia
dozimetriai méréstechnikájában világszerte elterjesztették. Módszereinket számos országban ma is használják. Félvezetős
mérőműszerünkből a NAÜ öt darabot rendelt ellenőrei számára. Számítástechnikai modellezési előadásaink, eredményeink az
RPSMUG (Radiation Process Simulation and Modeling User Group) könyvtárában megtalálhatók, lehívhatók.

Félvezetős méréstechnika
A rövidzáras kapcsolásban működő szilícium teljesítménydiódás gammasugár detektorunkat hazai és nemzetközi gyakorlatban körülbelül 20-25 országban használtuk. Az 1970-es
évek elején ez a módszer egyedülállónak bizonyult a nagyaktivitású sugártechnika, technológia terén. Tárczy Károly
okleveles félvezető szakos villamosmérnök egy sugárrezisztens diódát fejlesztett ki [1]. A Svéd TERADOS cég
ilyen detektorokkal készült sugárzásmérőkkel árasztotta el a
„Világot”. Egy 150A-es dióda p-n rétegével 4-5 nagyságrendben lehetett kalibrálás után relatív dózisintenzitást mérni. A
detektor kizárólagos előnnyel bír a víz alatti méréseknél, mivel gyakorlatilag nincs feszültség a detektoron. A detektor
sokoldalú alkalmazásának lehetőségét még csak felsorolni
sem kísérlem meg. 1974-ben Szingapúrban okoztunk nagy
meglepetést egy indiai Trombay-Bombay-i fizikusnak. Az
indiai Gamma Chamber 4000 laborbesugárzó üzembe helyezéséhez kiküldött fizikus nem hitt a szemének, hogy az általuk gyártott besugárzó sugárterének a közepén három
másodperc alatt megmondtuk a dózisteljesítményt, mely adat
Magasság, cm

A 2. ábrán az ionkamrával, és a félvezetővel (saját mérés)
mért izodózisgörbék láthatók.
Magasság, cm

Sugár, cm

1. ábra:

kimérésén Ő kémiai doziméter segítségével hat hónapot
dolgozott. Ennél a módszernél nem a mérési eredmény gyors
megjelenítése volt a lényeg, ez minden műszeres méréstechnikában így van, hanem az, hogy 0,5 Gy/s (0,2 MR/h) és
körülbelül 150-300 Gy/s (50-100 MR/h) dózisteljesítmény
tartományban nem volt ilyen egyszerű és mindenki számára
elérhető módszer, és talán még ma sincs. Az ionizációs kamrával működő méréstechnika csak 0,5 Gy/s-ig (0,2 MR/h)
volt kapható a 70-es években. E műszerünk érzékenységére
jellemző, hogy mikor egyszer véletlenül az ionkamrát a
besugárzó helyiségen kívül hagytuk, a nagyfeszültségű
árnyékolt vezeték önmagában is adott ionáramot. Mind a mai
napig nem tudjuk, hogy a kapott ionizációs áram a
detektorból, vagy a kábelből származott. Félvezetős módszerünket sok helyen használtuk itthon és külföldön egyaránt, de elsősorban a fejlődő országokban. Ezt a mérési
technikánkat az NDK-ban is alkalmazták [2]. Az 1a. ábrán a
félvezetővel mért izodózisgörbék, a 1b. ábrán pedig a
számított görbeeloszlás látható.

Sugár, cm

Félvezetővel mért (bal – 1a) és számított (jobb – 1b) izodózísgörbe.
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152,4mm karma belső átmérő
Izodózis görbék (ionizációs kamra mérés)

2. ábra:
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150mm karma belső átmérő
Izodózis görbék (félvezető detektoros mérés)

Gammacell típusú laborbesugárzók izodózis görbe eloszlása

Próbadozimetria bevezetése

Számítástechnika bevezetése

Nagy értékű termékeknél, amikor a dóziseloszlást még nem
ismertük, próbadozimetriát alkalmaztunk. Például egy nyers
birkabél sebvarró fonal doboz ára (körülbelül 0,03 m3) 1,5
millió Ft volt a 70-es években, a besugárzás költsége pedig
körülbelül 1000 Ft. Mivel nem volt szabad az importált
nyersfonalat veszélyeztetnünk, ezért az igényelt dózis
tizedével, vagy századával végeztünk méréseket. Ekkor
Fricke-féle kémiai dozimétert használtunk, melynek felső
határa 400 Gy (40 krad), azonban a 100-200 Gy (10-20 krad)
tartományban is igen pontosan tudtunk a segítségével mérni
2000/20=100 arányban kisebb dózissal, akár a mérést
többször is ismételve határoztuk meg a dóziseloszlást.

A K-120 besugárzó sugárterének számítógépes modellezését
elsőnek Dr. Fejes Pál professzor végezte el intézetünkben [3].
A számítógépi adatok használhatóságát a 3. ábrán
szemléltetjük,
ahol
a
klórbenzolos
és
félvezetős
méréstechnikával mért, továbbá a számítógépen számított
dóziseloszlás látható a besugárzó helyiség középpontjától
vett távolság függvényében. Ez az első program jelentősen
hozzájárult a K-120 sugárterének feltérképezéséhez. A
személyi számítógépek megjelenésével szükség volt e
program
továbbfejlesztésére,
hozzáférhetőségére.
Dr.
Naszódi László írta az FLINE elnevezésű programot
Commodore 64 és Apple II gépekre [4]. Ez az egyszerű
program négyféle forrásgeometriára tette lehetővé a
gammaterek
dózisteljesítmény-eloszlásának
gyors
modellezését levegő közegre. Munkatársaink, Szántó Attila,
Dr. Hargittai Péter és más külföldi NAÜ ösztöndíjasok írták
újra az alapkódot az új, éppen futó PC típusok
alkalmazásaihoz.

Biológiai doziméter
Ezt a méréstechnikát mikrobiológusok kezdeményezték. A
zárt műanyagzacskós, ismert baktérium törzsű és
mennyiségű dozimétert a sugárkezelés után értékelik ki. A
várt számú, arányú baktériumszám csökkenése után engedik
a sugárkezelt terméket kereskedelmi forgalomba. Korábban a
sugárkezelt zárt dobozok felbontásával vettek mintákat, ezek
sterilitását vizsgálva döntöttek a forgalomba hozatalról.
Mindkét módszer kiértékelése heteket vett igénybe, a már
kezelt termékek nagy raktárterületet foglaltak el.

Dózisindikátor
Ezek a műanyag bázisú bélyegek elsősorban arra szolgálnak,
hogy a sugárkezelt, illetve kezeletlen termékeket a besugárzó
berendezés helyszínén szemmel is meg lehessen
különböztetni. A helyszínről kikerülő termékekre ragasztott
bélyegek „információja” számtalanszor téves volt. A PVC-ből
készült dózisindikátor színe a sugárzás hatására a
felszabaduló sósav hatására változik meg. Ezt a hatást váltja
ki az UV fény is, például raktárakban. Gumi bázisú
termékeknél a felszabaduló ammónia gáz változtatja meg a
dózisindikátor színét. Az ezekből az indikátorokból származó
információt mi nem tartottuk megbízhatónak.
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3. ábra:

Dóziseloszlás a besugárzó helyiség középpontjától vett
távolság függvényében.
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A vízréteg vastagsága a kazetták felett.

Az FLINE programok sok tucatját osztottuk szét itthon és
szerte a világban, különböző NAÜ tanfolyamokon, szakértői
küldetéseken. Az első elismerő észrevételt a Szingapúri
Egyetem Fizika Tanszékéről kaptuk 1974-ben, majd még
ugyanebben az évben a NAÜ trombayi konferenciáján tartott
előadás után az angol Marsh Co. Ltd. fizikusa gratulált.
Hasonló élményben volt részünk Dániában egy nemzetközi
dozimetriai kerek asztal konferencián, ahol az amerikai F.
Rizzo ismerte el tevékenységünket, jelezvén, hogy ők is
hasonló programokkal dolgoznak. Az 1980-as évek közepén
találkoztam Mike Saylor amerikai kutatóval, aki később egy
RPSMUG elnevezésű számítógépes programozó csapatot
szervezett, mely csoportnak később mi is tagjai lettünk. Ez a
nemzetközi csapat Monte-Carlo módszert alkalmaz a NAÜ
szakértői csapatához hasonlóan. Azt kellett megállapítanunk,
hogy fejlesztéseikkel 30-40 évvel később járják azt az utat,
amit mi hajdanán megkezdtünk és a gyakorlatban is alkalmaztunk már. Bár találtam 1963-ból keltezett irodalmat, németek, amerikaiak és indiaiak tollából, ahol hasonló programok fejlesztéséről számoltak be, de nemzetközi megbeszéléseken nem találkoztunk ezekkel a szerzőkkel. Így ezekhez a
programokhoz mi nem férhettünk hozzá. Megjegyzem még,
hogy számunkra nagyon sokat jelentett a számítástechnika
alkalmazása, mivel nem tudtunk hatalmas, 10 millió dolláros
próbatermeket, nagyaktivitású forrásokat, vizes-aknákat
építeni a sugárterek, berendezések modellezéséhez, mint azt
a nagy ipari háttérrel rendelkező államok tehették.

sugárenergia 37000 TBq (1 MCi) Co-60-nak, ill. 148000 TBq (4
MCi) Cs-137-nek felel meg.
A 4. ábra felső görbéje a levegőre, a következők a
vízvédelemre számolt adatokat szemléltetik, a legalsó görbe
pedig az orosz fél adatait reprezentálja. A vízvédelemre
számolt eloszlások 2,5 m távolságban találkoznak. Az ez alatti
rétegekre számolt adatok eltérése talán a modellszámításhoz
vett geometria eltérő volta miatt van.
A tokozott fűtőelem roncsok levegőben való szállításához
kiszámoltuk az 1-es számú aknapódium és környezetére
várható teljesítményeloszlást. Ez látható az 5. ábrán.
Kiszámoltuk továbbá egy töltött tok felületére várható
teljesítményt is. Ezt az adatot az intézetünk által végzett
nukleáris anyagmérleg méréstechnikájának az előkészítéséhez adtuk meg elfogadható eredménnyel (6. ábra).

Atomerőművi alkalmazás kipróbálása
A paksi erőműben a 2003. évben bekövetkezett fűtőelemroncsolódás felszámolása során az FLINE programmal határoztuk meg a minimális vízvédelem vastagságát. Az orosz félhez
hasonlóan mi is 2,5 m vastagságot számoltunk ki az aknába
leeresztett sugárvédelem alja és a fűtőelem roncsok közötti
távolságra. Megjegyezzük, hogy a téma kapcsán közölt dózisteljesítményeket a mindenkori remanens hőteljesítmény 50%ból (amely érték önkényesen lett megválasztva) származó
aktivitással számoltuk, illetve a 15 kW teljesítményű

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

5. ábra: Az 1. számú aknapódium környezetére várható
teljesítményeloszlás a sérült fűtőelemek levegőben történő
szállításakor.
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6. ábra:

Sérült fűtőelemmel töltött tok dózisteljesítmény-eloszlása.

Nagyaktivitású kiterjedt
gammaforrások dózisteljesítménye
Számítógépes modellekkel nemcsak pontforrások, hanem
kiterjedt források (ld. 7. ábra, ahol John Masefield, az
International Irradiation Association (IIA) elnöke kezében C188 típusú inaktív modellforrások, valamint a vizesaknában
levő egy kb. 360x200 cm kiterjedt 185000 TBq-es (5 MCi) Co60 lap sugárforrás látható) által létrehozott dózismezőt is meg
tudtuk határozni. Példaként nagyaktivitású 37000 TBq-es (1
MCi) pont és kiterjedt Co-60 források számítógéppel számolt
dózisteljesítményének összevetése 10 és 100 cm-re a forrás
felületétől a szimmetria pontban látható az 1. táblázatban.

annak, aki itt tartózkodik, és netalán percekig próbálja a
fennakadt sugárforrás keretet letuszkolni a vizes aknába [5].
A táblázatból az is látható, hogy a kiterjedt források 10 cm-re
leadott dózisteljesítménye mennyire eltér a pontszerű forrás
adatától (kb. 20 szoros), és ami a témában járatlan személy
számára még meglepőbb, hogy 1 méterre ez mindössze
körülbelül 40-100%. Korábbi vizsgálatainkból tudjuk, hogy 2
m-re minden létező megépített sugárforrás dózisteljesítménye
mindössze 25%-kal kisebb a pontforrás teljesítményénél, és
követi az 1/r2 összefüggést. A forrástól való távolságfüggés
ismerete leegyszerűsíti a dózisteljesítmény becslését, a
különféle programokkal számolt eredmények ellenőrzését.

1. táblázat Nagyaktivitású 37000 TBq-es pont és kiterjedt Co-60
források számítógéppel számolt dózisteljesítményének
összevetése 10 és 100 cm-re a forrás felületétől a
szimmetria pontban
10cm-re a forrástól
[Gy/s] (MR/h)

100cm-re a forrástól
[Gy/s] (MR/h)

Forrás

24,5 (8,82)

1,84 (0,665)

4,5 m hosszú vonal
forrásnál

12,83 (4,62)

1,87 (0,675)

4,5 m hosszú 0,4 m
átmérőjű forrásnál

11,02 (3,97)

1,84 (0,664)

4,5 m hosszú 1 m
széles lapforrásnál

22,88 (8,24)

2,69 (0,97)

1 m x 2 m méretű
lapforrásnál

361,11 (130)

3,61 (1,3)

pontforrás esetén

A második és harmadik forrásméretet a forrás-túllapolt típus
besugárzóknál alkalmazzák, míg az 1 m magas, 2 m széles
forráskereteket az úgynevezett terméktúllapolt típusú
berendezéseknél, ahol a forráson túlnyúló termékszállító
pálya miatt nagyobb sugárhatásfok biztosítható.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy egy 1 × 2 m-es
forráskeret közelében kb. 1 m-re nincs már túlélési lehetősége
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7. ábra:

John Masefield a IIA elnöke C-188 típusú inaktív modell
forrásokkal a kezében.

Összefoglalás
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy e kétrészes cikksorozatban
áttekintett vizsgálataink, eredményeink a nagyintenzitású
gamma sugárterek dozimetriájával kapcsolatban lehetővé
tették számunkra ipari besugárzók tervezési irányelveinek a
megfogalmazását, ilyen berendezések előállítását [6].
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Hova lett az antianyag?
Horváth Dezső
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet,
1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u. 29-33, Tel. +361 392 27 55

A fizika nagy rejtélyei közé tartozik, hova lettek az ősrobbanás során keletkezett antirészecskék, hiszen a Világegyetemben nem
látunk antianyag-galaxisokat. Különbség lehet tehát anyag és antianyag tulajdonságai között, habár ez ellentmond a fizika
egyik alaptételének, a CPT-szimmetria elvének. A CERN Antiproton-lassítója a CPT-invariancia ellenőrzésére épült és
ASACUSA kísérletében magyar csoport is működik, annak mutatjuk be tevékenységét.

Anyag és antianyag

szimmetriatulajdonságaiknak megfelelően: az előbbiek ún.
Bose-Einstein, az utóbbiak Fermi-Dirac statisztikát követnek.

Amikor Dirac felírta híres egyenletét az anyagi jellegű
részecskék, a fermionok (mint amilyen, például, az elektron)
mozgásáról, kétféle megoldást kapott, pozitív és negatív
energiájút. Habár ez a 20. század legfontosabb fizikai felfedezéseihez tartozik, Diracot elsősorban szépészeti megfontolások vezették: relativisztikusan invariáns, azaz a teret és
időt egységesen kezelő, lineáris egyenletet keresett és talált;
az antirészecskék fellépése szinte véletlen mellékterméknek
tűnt fel, az egyenletek nem-fizikai, negatív energiájú
megoldásai voltak. Dirac a negatív energiájú megoldásokat a
pozitívak hiányának értelmezte, feltételezve, hogy a negatív
energiájú állapotok a természetben eleve betöltöttek, de ha
kiemelünk az egyikből egy részecskét, a keletkező lyuk
viselkedik antirészecskeként. Ezt az értelmezést, amely
hasonlít a félvezetők sokkal később felfedezett vezetési
mechanizmusához, a fizika fejlődése azóta meghaladta.

A fermionok és a bozonok szimmetriatulajdonságai drámaian
különböznek. Két fermion nem fér meg azonos állapotban, de
a bozonok kimondottan kedvelik egymást (bozon-kondenzáció).
Fermiont nem lehet teremteni vagy elpusztítani, amíg a
bozonok kölcsönhatásokat tudnak közvetíteni, szabadon
kibocsáthatja őket az egyik részecske és elnyelheti egy másik.

Nem sokkal Dirac elméletének közlése után, 1932-ben
Anderson kozmikus sugarakban kimutatta a pozitront, az
elektron antirészecskéjét; 1933-ban Dirac (Schrödingerrel
együtt), majd 1936-ban Anderson is megkapta a fizikai
Nobel-díjat. Számos tudománytörténeti összefoglalót találunk
Vértes Attila könyvében [1].
Az évek során számos cikkben [2-5] írtam az anyag és
antianyag teljes ekvivalenciáját kimondó CPT-invariancia
elvéről és annak vizsgálatáról, utoljára az Angyalok és
démonok című, 2009 májusában kijött film adott erre indokot.
A jelen cikkemre a szerkesztők kérése a mentség.

Szimmetriák a részecskék világában
A részecskefizika szimmetriákra épül: azok írják le az
összetett részecskék belső szerkezetét, teljesülő és sérülő
szimmetriákon alapulnak a megmaradási törvények és a
kölcsönhatások is, sőt, az elemi részecskék tömegét is sérülő
szimmetriákból származtatjuk.
A részecskék legfontosabb tulajdonsága a saját impulzusnyomatéka, a perdület (spin), amelyet a redukált Planckállandó, ħ = 1,055·10-34 J·s egységében mérünk: az egész
számú többszörösével rendelkező, egész spinű részecskéket
bozonoknak, a feles spinűeket fermionoknak hívjuk a

Kontakt: horvath@rmki.kfki.hu
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A részecskefizika állapotfüggvényei a tértükrözéssel szemben
általában párosak vagy páratlanok, ezt hívjuk paritásnak. A
gyenge
kölcsönhatás
paritássértésének
felfedezéséig
feltételezték, hogy a kölcsönhatások során a rendszerek
paritása megmarad, mivel az elektromágneses és erős
kölcsönhatás megőrzi. Még meglepőbb volt annak
felismerése, hogy a gyenge kölcsönhatás a töltés és paritás
együttes tükrözésével definiált CP-paritás megmaradását is
sérti, ha kicsit is. Abban azonban senki sem kételkedik (bár
születtek elméletek az ellenkezőjére), hogy a három tükrözés
(töltés, tér és idő) együttes alkalmazása, nem változtatja meg
a mérhető fizikai mennyiségeket. Ez igen alapvető fizikai
törvény, a mikrofolyamatok elméleti számításánál feltételezzük, hogy az antirészecskék időben és térben ellenkező
irányban mozgó részecskék. Részecske és antirészecske
kölcsönhatása kölcsönös szétsugárzáshoz, annihilációhoz
vezet. A pozitron kétfotonos annihilációját elektronon,
például, úgy írjuk le, mintha a képbe bejönne egy elektron, az
annihiláció térbeli pontjában és idejében kibocsátana két
gamma-fotont, majd térben és időben kihátrálna a képből.

A CPT-invariancia kísérleti
ellenőrzése
A CPT-invariancia elve szerint, ha tükrözzük egy szabad
részecske töltését (C, mint charge), valamint ellentétes
előjelűre fordítjuk a térkoordinátáit (P, mint paritás) és az idő
irányát (T, mint time), akkor annak mérhető tulajdonságai - a
töltés-jellegű kvantumszámok előjelén és a perdület irányán
kívül - nem változhatnak meg. Mivel a töltéstükrözés során a
részecske antirészecskévé változik, ez azt jelenti, hogy a
szabad antirészecskék úgy kezelhetők, mint időben és térben
ellenkező irányban mozgó részecskék.

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:

2010. december 1.
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A CPT-szimmetriát napjainkig minden kísérleti megfigyelés
messzemenően alátámasztja, és szerepe annyira alapvető a
térelméletben, hogy sokak szerint nem is lehet kísérletileg
vizsgálni; látszólagos kis eltérések megfigyelése esetén
inkább hihetünk valamelyik megmaradási törvény kicsiny
sérülésében, mint a CPT-szimmetriáéban. Ugyanakkor a
fizika nagy rejtélye, miért nem látunk antianyag-galaxisokat,
miért képződött az ősrobbanás után egy billiomod résszel
több anyag, mint antianyag, hogy itt maradjon
Világegyetemünk anyagául.

szimmetria legfontosabb bizonyítéka a feltételezésével
végzett számítások bámulatosan pontos egyezése a kísérleti
adatokkal, a közvetlen kísérleti ellenőrzéséhez azonban csak
össze kell hasonlítanunk egy részecske és antirészecskéje
tulajdonságait, a CPT-invariancia következtében ugyanis a
részecskék és antirészecskéik tömegének azonosnak, töltésének azonos nagyságúnak és ellentétes előjelűnek kell
lennie. Legpontosabb tesztje a semleges K-mezon és
antirészecskéje relatív tömegkülönbsége, amely a mérések
szerint <10-18.

A szimmetriasértés nem idegen a részecskefizikától [5, 6].
Mint tudjuk, a gyenge kölcsönhatás maximálisan sérti a
paritás-megmaradást eredményező térbeli tükörszimmetriát,
és kis mértékben sérti a kombinált töltés- és tértükrözéssel
szembeni CP-invarianciát is. A Standard modellbe be kell
vezetnünk a Higgs-mezőt [7, 8], amely sérti a gyenge
kölcsönhatást létrehozó lokális szimmetriát, hogy az elemi
részecskék abban mozogva tömeget nyerjenek. Végül az
elmélet bizonyos nehézségei arra ösztönöznek, hogy megoldásul bevezessük a szuperszimmetriát [9], amely eleve sérül
alacsony energián.

A CERN-ben 1999 végén megépült Antiproton-lassító
(Antiproton Decelerator, AD) berendezés [10] fő célja antihidrogén-atom (antiproton és pozitron kötött állapota) [11]
előállítása, hogy a hidrogénatoméval összehasonlítva a CPTszimmetriát ellenőrizzék (1. ábra).

Mindezek miatt (vagy mindezek ellenére) komoly kísérleti
erőfeszítés irányul a CPT-invariancia ellenőrzésére. A CPT-

1. ábra:

A CPT-szimmetria ellenőrzésére antihidrogénen egyértelműen a 2s - 1s atomi átmenet mérése a legígéretesebb [11].
Ez az elektromágneses átmenet a két állapot azonos
impulzusmomentuma miatt első rendben tiltott, mert csak
két foton kibocsátásával lehetséges, ezért igen hosszú a 2s
állapot élettartama (0,14 s), az átmenet természetes eredő
Doppler--hatás kiküszöbölődik, és így az átmeneti energia
rendkívül pontosan mérhető.

Hidrogén és antihidrogén energiaszintjei [11]. Az AD-kísérletek egyik fő célja a kétfotonos átmenet energiájának pontos mérése a
közönséges hidrogénatommal egybevetve.

Habár minden alapvető fizikai törvényt érdemes és kell
kísérletileg ellenőrizni, elméleti berkekben megoszlanak a
vélemények az ilyen kísérletek értelméről. A későbbiekben
szó lesz a proton és az antiproton tömegének összehasonlításáról, mint CPT--tesztről. Erre Vlagyimír Gribov, a
fiatalon elhunyt, nagy elméleti fizikus, egyszer egy RMKIszemináriumon megjegyezte, hogy a CPT-szimmetria a fizika
annyira alapvető elve, hogy nem is igazán lehet ellenőrizni, és
a fenti két tömeg különbözősége esetén inkább elhinné az
elektromos töltés megmaradásának kicsiny sérülését, mint a
CPT-szimmetriáét. Luciano Maiani ellenben, amikor a CERN
főigazgatójaként 2000 nyarán meglátogatta az ASACUSAkísérletet (pályafutásom során jó néhány kutatóintézetet
megjártam világszerte, és csak három olyan igazgatóval
találkoztam, aki rendszeresen látogatta az intézetében folyó
kísérleteket), közölte, nem érti, minek vesződünk vele, hiszen
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(1) a q elektromos töltés kvantált; (2) az anyag semlegességéből az elektron és a proton töltésére [q(p)-q(e)]/q(e)| <
10-21, és (3) a töltés/tömeg arány egyezőségét protonra és
antiprotonra igen pontosan mérték. Aztán sikerült
meggyőznünk; ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy később főigazgatói beszámolóiban a mérésünket a CERN kiemelkedő
eredményei között emlegesse.

Antianyag előállítása
Az első antihidrogén-atomokat a CERN Alacsonyenergiás
antiproton-gyűrűjénél (Low Energy Antiproton Ring, LEAR)
állították elő 1996-ban, a LEAR működtetésének utolsó
évében [12]. A gyűrű gyors antiprotonjait keresztezték egy
xenon atomi nyalábbal. A xenonatomok elektromágneses
terében az antiprotonok elektron-pozitron (részecske-antirészecske) párokat keltettek, és a relativisztikus antiproton
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bizonyos (igen kis) valószínűséggel felcsípte a pozitront,
antihidrogént képezve. Az azonos sebesség biztosítására
kellett a kísérletet relativisztikus részecskékkel végezni. A
tárológyűrű elektromágneses tere a semleges antihidrogén
atomot már nem hajlította körbe, az egy egyenes nyalábvezetéken kirepült, ahol azután egy fóliával elválasztották az
antiprotont és a pozitront, és külön-külön annihiláltatták
őket. 12 eseményt észleltek, és a szimulációval becsült
hátteret 3 eseményre becsülték, tehát 9-et tulajdoníthattak
antianyagnak.
Mivel a LEAR elsősorban mezon-spektroszkópiai célra épült,
a kilencvenes évek elején felmerült az igény olyan berendezésre, amely lassú illetve hideg antiprotonokat szolgáltatna. Az igények és lehetőségek felmérésére John Eades
(CERN) 1990-91-ben ULEAP (Ultra-Low Energy Antiproton
Physics, ultra-alacsony energiájú antiproton-fizika) címen
műhelyt szervezett, majd annak eredményeképpen 1992-ben
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a spektroszkópus (de akkor még nem Nobel-díjas) Theodor
Hänsch-sel közösen müncheni konferenciát az antihidrogén
fizikájáról. A konferencia anyaga és az azt követő
konzultációk alapján öten tanulmánytervet írtunk a CERN
közepes-energiájú tudományos bizottsága számára az
antihidrogén-kísérletek lehetőségeiről, majd azt összefoglaló
munkává terebélyesítettük [11]; máig az az antihidrogénvizsgálatok alapcikke, és jelentős hozzájárulása volt ahhoz,
hogy a CERN az AD megépítése mellett döntött.
Az energiaszintek meghatározásához (spektroszkópiához)
lassú antihidrogén-atomok kellenek. A CERN az
antiprotonok előállításához 25 GeV energiájú protonokat
ütköztet irídium-céltárggyal, ahol proton-antiproton párok
keletkeznek
GeV
fölötti
energiával.
Az
energia
részecskefizikai egysége általában a giga-elektronvolt: 1 GeV
= 109 eV. 1 eV energiára tesz szert egységnyi töltésű részecske
(pl. elektron vagy proton) 1 V feszültség átszelésekor.

2. ábra: A CERN gyorsítókomplexuma 2008 után. A proton-szinkrotron (PS) protont és nehéz ionokat gyorsít a szuper-protonszinkrotron (SPS) és a Nagy hadron-ütköztető (LHC), valamint antiprotont állít elő az Antiproton-lassító (AD) számára. Az SPS saját
kísérletein és az LHC táplálásán kívül neutrinó-nyalábot (CNGS) indít a földkérgen keresztül az Olaszország közepén, a CERN-től 720
km-re található Gran Sasso földalatti neutrinó-laboratórium felé.
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antiproton-csomagja időbeni hosszúsága 100 ns és a csapda
mintegy 1 m hosszú, 0,4 keV alá le kell lassítanunk az
eredetileg 5,8 MeV energiájú antiproton-nyalábot, hogy a
csapda nyitása és csukása között a legtöbb antiproton a
csapdába kerüljön. Az ASACUSA együttműködés [13] erre a
célra épített egy ellenkező irányba kapcsolt gyorsítórezonátoron alapuló utólassítót [14], a másik két kísérlet
szabályozható vastagságú anyaggal lassít. Ez utóbbi egy
nagyságrenddel kisebb hatásfokú, de a spektroszkópiai
méréshez nem kell sok antihidrogén atom, azonosítás céljából
valószínűleg egyenként fogjuk tanulmányozni őket.

3. ábra: Antiproton keltése az Antiproton-lassítónál. A Protonszinkrotron nagyenergiájú protonjai balról beleütköznek a
kúpalakú céltárgyba, a keletkező antiprotonokat a középső
mágneses kürt gyűjti össze és a jobbra elhelyezkedő
kvadrupólmágnes fókuszálja. (A CERN Angyalok és Démonok
kiállításáról)
Az antiprotonokat mágneses mezőben összegyűjtik (3. ábra),
majd állandó hűtés (azaz az egymáshoz képesti relatív
sebességük folyamatos csökkentése) mellett, több lépésben
lelassítják a csapdázáshoz szükséges energiára. Az AD a
CERN 2. ábrán látható gyorsítókomplexumában az AA-AC
(Antiproton Accumulator - Antiproton Collector) kettős
gyűrű helyén épült 1998 és 2000 között. Mivel a LEAR-t a
CERN 1996 végén leállította, nem volt szükség többé az
antiproton-gyűrűkre, a felhasználók viszont folytatni akarták
a LEAR-nél megkezdett kísérleteiket, ezért jelentős külső
(főként japán, valamint amerikai, német, dán és olasz) anyagi
hozzájárulással átépítették nagyenergiájú antiprotonok
folytonos gyűjtő helyéből lassú antiprotonok pulzált
forrásává. Üzemmódja sajátos: ugyanúgy 24 órás, mint a
többi hasonló részecskefizikai nagyberendezésé, azonban a
három kísérlet a nyalábot naponta 8-8 órát használja, hetente
léptetve a műszakokat. A proton-szinkrotron kétpercenként
25 GeV/c impulzussal (azaz 24 GeV energiával) 5·1013
protont tartalmazó részecskeimpulzust lő egy iridiumcéltárgyra, amelyen - más részecskék mellett - antiprotonok
keletkeznek. Mágnesek segítségével 3,5 GeV/c impulzusú
antiproton-csomagot formálunk, majd állandó hűtés mellett
több lépésben 100 MeV/c-re (5,8 MeV energiára) lassítjuk.
Részecskecsomag hűtése azt jelenti, hogy a csomagon belül azaz a csomaghoz rögzített koordinátarendszerben csökkentjük a részecskék egymáshoz képesti sebességét. Ez
tényleg hűtés: gondoljunk egy száguldó űrrakétában levő
forróvizes kannára. Magasabb energián a nyalábhűtés Van
der Meer Nobel-díjas módszerével történik: a gyűrű egy
pontján mérjük a részecskék széttartását, és ezt az információt
egy áthidaló mikrohullámú vezetéken fénysebességgel a
gyűrű átellenes pontjára visszük és ott korrigáló teret
formálunk, mire a részecskék odaérnek (sztochasztikus
hűtés). A lassú antiprotonokat azonos sebességű, de sokkal
monokromatikusabb elektronnyalábbal hűtjük (elektronhűtés). Az AD kísérletei végül kétpercenként 4·107
antiprotont kapnak 100 MeV/c (±0,1%) impulzussal 100 ns
(10-7 s) hosszú csomagokban.
Lassú antihidrogén előállításához az antiprotonokat elektromágneses csapdában kell egészen alacsony energiára
szorítanunk, hűtenünk (4. ábra). Mivel az Antiproton-lassító
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Hideg antihidrogén-atomokat elsőként az ATHENA kísérlet
[15] (most felváltotta az ALPHA [16]) és az ATRAP [17]
kísérlet állított elő a CERN Antiproton-lassítójánál
elektromágneses csapdában. Nagy sűrűségű antiproton- és
pozitron-plazmát vegyítettek; a rekombináció (az antiproton
és a pozitron antiatomban egyesülése) után a semleges
antihidrogén atomok a csapda közepét elhagyva az edény
falán annihiláltak. Az ATRAP és ALPHA kísérletek célja,
antihidrogén-spektroszkópia, még messze van; jelenleg a
magasan gerjesztett állapotban keletkező antihidrogén
alapállapotra hozását, és a semleges atomok mágneses térben
való helyben tartását kell megoldani. Ez utóbbit az ALPHAkísérletnek 2010 októberében sikerült demonstrálnia. Az
újonnan alakult AEGIS [18] együttműködés az antihidrogén
gravitációs tömegét tervezi 1 % pontossággal megmérni. Az,
hogy a proton és az antiproton azonosan hat kölcsön a Föld
gravitációs terével, nem a CPT-szimmetria, hanem az
Einstein-féle gyenge ekvivalencia elve állítja.

4. ábra: Antiproton csapdázása. A csapdában elektronok vagy
pozitronok vannak, amelyek a nagy mágneses mezőben
keringve, szinkrotron-sugárzással energiát veszítve hűtik
magukat. A protonok sokszor átszelve őket szintén lehűlnek,
ekkor a csapdát megnyithatjuk a következő protoncsomagnak.
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5. ábra: Balra: A metastabil antiprotonos héliumatom sematikus képe. A lassan mozgó antiproton polarizálja az elektron pályáját, amitől az
antiproton azonos fő- és különböző mellékkvantumszámú állapotainak különböző kötési energiái lesznek, tehát külső erőtér hatására nem
keverednek. Ráadásul az elektron Pauli-taszítás révén árnyékolja az antiprotont a környező atomoktól, úgyhogy ütközések során sem
tud impulzusmomentumot veszíteni. Jobbra: Lézer-rezonancia, ahogyan az egyatomos (LEAR, felső ábra) és impulzus-technikával (AD,
alsó) észleljük. A felső görbéhez 106 lézerimpulzusra volt szükség, az alsóhoz egyre.
Az ATRAP és ATHENA-ALPHA kísérleteiben az
antihidrogén-atomok antiproton-pozitron-pozitron hármas
ütközésben keletkeztek: szükség van egy harmadik
szereplőre, hogy teljesülhessen az energia és az impulzus
megmaradása. Elvben a harmadik lehet egy foton is, de a
fotonkibocsátással járó sugárzásos rekombináció valószínűsége kicsi. Van olyan elképzelés is, hogy pozitron helyett az
elektron-pozitron kötött állapotával, pozitróniummal ütköztetik az antiprotont, és olyan is, hogy intenzív lézertérrel
segítik a rekombinációt. A kísérletek tanulmányozták a
keletkezési mechanizmust, és több érdekességet fedeztek fel.
Ha például túlhűtik az antiprotonokat, teljesen szétválnak a
pozitronfelhőtől és csökken a rekombináció esélye, ha viszont
gerjesztéssel növelik az energiájukat, akkor is kevesebb lesz
az antihidrogén, mert az ütközések szétverik az igen
magasan gerjesztett állapotban keletkező, tehát kis kötési
energiájú (anti)atomokat.
Antihidrogént elsőként az ALPHA kísérletnek sikerült
csapdáznia, 2010 októberében: 38 antihidrogén-atom
annihilációját mutatták ki, amikor a töltött részecskék
eltávolítása után atomi viszonylatban hosszú idő elteltével a
semleges atomokat csapdában tartó mágneses mezőt
lekapcsolták [19]. Ez óriási lépés a jövőbeni spektroszkópiai
vizsgálatok felé.

Spektroszkópia antiproton-atomokon
Egzotikus atom, amelyben egy elektront nehezebb részecske
helyettesít, olyankor keletkezik, amikor negatív részecskét
(müont, piont, kaont vagy antiprotont) hagyunk anyagban
lefékeződni. Atomi ütközésekben, sorozatos ionizációval
történő lassulás után (anyagsűrűségtől függően 10-11...10-9 s
idő után), az utolsó elektron kiütésekor, a részecske atomi
kötött állapotba kerül. Mivel pályasugara a kilökött
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elektronéhoz hasonló, három nagyságrenddel nagyobb
tömege miatt az antiproton magasan gerjesztett állapotban
találja magát: kezdeti fő kvantumszáma az antiproton és az
elektron tömege hányadosának négyzetgyökéhez közeli,
tehát 38 körüli. Ezt a plauzibilis képet, amely évtizedek óta
általánosan elfogadott, éppen a mi ASACUSA kísérletünk
bizonyította
az
antiproton-állapotok
betöltésének
elemzésével.
Az egzotikus atom legerjesztődése szintén gyors folyamat, és
az erősen kölcsönható részecskék nem jutnak el az
alapállapotig, hanem már gerjesztett állapotból, az anyagban
való lelassulásuktól számított <1 ns-on belül befogódnak az
atommagban. Ez minden eddig vizsgált rendszerre igaz,
kivéve héliumot: abban a befogott antiprotonok mintegy
3%-a 3-4 µs-ig elél. Ennek oka az, hogy az antiproton
csapdába kerül a héliummag+ elektron + antiproton
háromrészecske-rendszer magas fő- és mellékkvantumszámú
állapotaiban: az antiproton jelenléte miatt polarizált pályájú
elektron feloldja az azonos fő- és különböző mellékkvantumszámú antiproton-állapotok degenerációját, és
ugyanakkor a Pauli-kizárás miatt megvédi az antiprotont a
szomszédos atomokkal való ütközésektől, amelyekben
megszabadulhatna pályamomentumától, és így az lassú,
sugárzásos kaszkádátmenetekre kényszerül.
A lézerspektroszkópia elve roppant egyszerű [14]. Ha a
metastabil állapotban levő antiproton-atomot besugározzuk
olyan frekvenciájú fénnyel, amely megfelel a metastabil és
egy rövid élettartamú állapot közötti átmenetnek, az átmenetet stimuláljuk, és az antiproton-atom azonnal annihilál. A
mért élettartam-eloszlásban tehát csúcsot kapunk a lézer
elsütésének pillanatában (5. ábra). Az antiproton annihilációjakor 4-5 nagyenergiájú töltött részecske (főként pion) is
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kirepül; Cserenkov-számlálóval észleljük őket, amelynek jelét
digitális oszcilloszkóp rögzíti.
Lézerspektroszkópiai kísérletünk technikája az AD indulása
óta eltelt tíz év alatt, természetesen, rengeteget fejlődött. A
berendezések legnagyobb részét a Tokiói Egyetem vásárolta
vagy csináltatta, de a magyar csoportunk hozzájárulása is
jelentős volt: a különböző mérőberendezéseket nagy
pontossággal kell az antiproton-nyalábhoz és a lézersugarakhoz igazítani, és az ehhez szükséges, eddig összesen
tíz mozgatóállvány Budapesten készült Zalán Péter (RMKI)
tervei alapján, részben az RMKI műhelyében, részben külső
cég segítségével. Az első nagy előrelépést a rádiófrekvenciás
utólassító működésbe lépése jelentette, az ui. lehetővé tette,
hogy egészen ritka, millibar alatti nyomású héliumgázban
állíthassuk meg az antiprotonokat, csökkentve a metastabil
atomok ütközési gyakoriságát. Nagyon sokat jelentett a
lézerek folyamatos fejlesztése, főleg a frekvenciafésű
alkalmazása a lézerenergia pontos beállításához [14]. Jelenleg
nincs a módszerünkkel összehasonlítható pontosságú
technika ennek a becslésnek az elvégzésére, a miénk az
egyetlen CPT-ellenőrzés a barionok körében (a kaon ugyanis
mezon).
Másik fontos CPT-teszt az antiproton mágneses momentumának meghatározása, hiszen annak is a protonéval kell
egyeznie. Ezt lézer-mikrohullám-lézer hármas rezonancia
segítségével csináljuk: egy mágneses momentumok
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kölcsönhatása miatt felhasadt átmenetet az egyikre hangolt
lézerrel két egymás utáni lövéssel kétszer depopulálunk, de a
kettő között a mintát a felhasadásnak megfelelő frekvenciára
hangolható mikrohullámmal sugározzuk be [14]. Az első
lövés az állapotot jórészt kiüríti, a rezonanciára hangolt
mikrohullám viszont részben újratáplálja, a felhasadás a
rezonancia-frekvenciával egyenlő. A mérések folynak, a
módszer egyre pontosabban igazolja a proton és antiproton
mágneses momentumának azonosságát.
Pontos mérésekhez pontos körülmények szükségesek. Ideális
esetben egyetlen, izolált, álló atomon kellene spektroszkópiát
végezni, de az nem megy. Az ütközési folyamatok
elkerülésére egészen kis sűrűségű mintában kell mérnünk,
ahhoz viszont igen alacsony energiájú antiprotonokat kell
előállítanunk. Erre szolgál a rádiofrekvenciás utólassító
(RFQD) után épített MUSASHI berendezésünk az
ASACUSA-kísérletben (6. ábra). Az AD 5 MeV energiájú
antiprotonjait az RFQD 60 és 120 keV között beállítható
energiára lassítja. Ezek már igen jó hatásfokkal csapdázhatók
[14, 20, 21]. A csapdából kivont, eV energiájú antiprotonok
számos igen érdekes atomfizikai és magfizikai kísérletet
tesznek lehetővé; ezt a jelenleg is fejlesztés alatt álló
berendezést egy híres japán szamuráj (6. ábra) után
MUSASHI-nak kereszteltük el, a Monoenergetic Ultra-Slow
Antiproton Source for High-precision Investigations kifejezés
kezdőbetűi alapján.

6. ábra: Balra: Az ASACUSA-kísérlet rádiofrekvenciás utólassító berendezése a szupravezető antiproton-csapdával és a csapdából kivont
lassú antiprotonok nyalábvezetékével [14], a MUSASHI-berendezés (Monoenergietic Ultra Slow Antiprotons for Spectroscopy and
High-precision Investigations) elemei. A csapda, a nyalábkezelő rendszer és a hozzájuk tartozó elektronika szekrényei a Budapesten
tervezett és gyártott mozgatóállványokon állnak. Jobbra: Miyamoto Musashi, szamuráj és filozófus (XVII. század), a kétkardos vívás és
számos stratégiai könyv megalkotója, fent a róla készült film címlapja, lent ötkötetes életrajzának magyar kiadása
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Antianyag a mindennapi
gyakorlatban?
Antianyag a gyógyászatban
A világ részecskegyorsítóinak több, mint felét, mintegy 9000et, az orvostudomány használ, a maradék legnagyobb részét
pedig az anyagtudomány. A gyógyászat gyorsítói
túlnyomórészt diagnosztikai célokat szolgálnak, de például a
kiberkéssel operálnak, és használnak gyorsítót tumorok
operációs eltávolítása közbeni besugárzásra, hogy az esetleg
ottmaradó rákos sejteket elpusztítsa.
Antianyag alkalmazásaként széleskörűen használják a
pozitron-emissziós tomográfiát, Magyarországon is több
helyen. Pozitronemisszióval bomló izotópot juttatnak a
vizsgált szövetbe, ahol a kibocsátott pozitron elektronokkal
annihilál. A kibocsátott fotonok kirajzolják a szövet alakját és
aktivitását.
Az ACE kísérlet [22] az antiprotonok terápiás alkalmazhatóságát vizsgálja, hogy mennyire roncsolják a rákos sejteket
a bennük megálló antiprotonok. A első eredmények bíztatóak
[23], az antiproton hatása a protonénak mintegy négyszerese,
de a valódi alkalmazhatósághoz az ára nagyon magas.

Antianyag, mint üzemanyag?
A legegyszerűbb antianyag, antihidrogén előállításához
nagyenergiájú részecskeütközésben kell előállítanunk
pozitront és antiprotont, lelassítani őket, a plazmákat
csapdában hűteni és összenyomni, és mindezek után az
antihidrogént mágneses térben vagy lézercsapdában tárolni.
Mindegyik lépés külön-külön lényegesen több energiát
igényel, mint amennyit az antianyag majd hordoz, még ha az
előállítás hatásfoka 100%-os is volna (mint ahogy persze
sokkal kevesebb), a végső különbség mintegy 10
nagyságrendnyi. Durva becslés szerint a CERN-nek 1 gramm
antihidrogén előállítása a jelenlegi ütemben egymilliárd évig
tartana, és az összes antianyag, amit a CERN idáig előállított,
annyi energiát hordoz, amellyel pár percig lehetne csak
működtetni egy villanykörtét.
A NASA (Amerikai Űrkutatási Hivatal) mindezek ellenére
komolyan finanszírozott kutatásokat ebben az irányban, mert
az antianyag valóban kiváló energiaakkumulátor lenne, ha
sikerülne építeni kis, hordozható antiproton-csapdát [24].

Antianyag bomba?
Az antianyag, mint robbanóanyag kérdése, Dan Brown
Angyalok és démonok című regényével került napirendre [25,
26]. Főszereplője (akárcsak A Da Vinci kód című regényéé)
egy Robert Langdon nevű kutató a Harvard Egyetemről, aki
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egy Illumináti nevű titkos társaság után nyomozva
megakadályozza a Vatikán felrobbantását egy kiló antianyaggal, amelyet a CERN titkos, föld alatti laboratóriumából
loptak el.
A könyv megjelenésekor a CERN honlapot nyitott a
következő információval:

− A CERN valóban létezik, és megépítette a világ legnagyobb
részecskegyorsítóját egy száz méterrel a föld alatt levő, 27
km hosszú, köralakú alagútban.
− A CERN viszont teljesen nyitott intézmény, nincsenek
titkos laboratóriumai és semmi baja a Vatikánnal.
− A CERN valóban előállít antianyagot, de nem az LHC-nál,
hanem az Antiproton-lassítónál, mikroszkópikus mennyiségben, amely nem hordozható és nem alkalmas bombakészítésre.
− Az antianyag kutatása tisztán tudományos, a Világegyetem
keletkezésével összefüggő kérdésekre keres választ.

Hozzá kell tennem, hogy bármely antihidrogénnél nehezebb
antianyag előállításához lassú antineutronokra lenne szükség,
amelyet ugyanúgy nagy energián állítanánk elő, mint az
antiprotont, de lelassítani nem tudnánk, mert semleges lévén
nem lép elektromágneses kölcsönhatásba. Az antineutron
anyagban az atommagokon szóródik, nem az elektronok
terén, mint az antiproton, és ütközéskor az annihiláció
valószínűsége az energia csökkenésével egyre növekszik.
Amikor kiderült, hogy a regényből film készül, a CERN
felajánlotta, hogy forgassák le a megfelelő részeket a
helyszínen. Ron Howard rendező és Tom Hanks, a film
főszereplője el is látogattak a CERN-be, ahol a stábjuk
rengeteg képet készített. Később díszletben rekonstruálták az
LHC-t, meglehetősen pontosan, és a felvételek Amerikában
készültek. Nyilván olcsóbb és egyszerűbb volt díszleteket
készíteni, mint a stábot Európába hozni.

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönettel tartozik kollégáinak, a PS-205 és
ASACUSA kísérlet résztvevőinek, főleg a Tokiói Egyetemnek,
a csaknem húszéves kellemes és eredményes együttműködésért, és amiért a legkülönbözőbb OTKA- és TéTpályázatok (jelenleg OTKA NK81448 és K72172, valamint
TéT-JP-21/2006) támogatásával együtt is igen szegény
magyar csoportot befogadták és anyagilag támogatták.
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Hűtőközeg áramlásának vizsgálata VVER fűtőelem-kazetta
fejrészben lézeroptikai méréstechnikákkal, CFD validációhoz
Tar Dániel, Baranyai Gábor, Ézsöl György
MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, Termohidraulikai Laboratórium
1525 Budapest Pf. 49, tel.: 392-2222/1307, fax: 395-9293

A VVER-440 típusú reaktor kazettamodelljén végzett kísérleteink célja a központi csőben levő áramlás keveredésre gyakorolt
hatásának vizsgálata volt. A központi csőbe egy belső cső alkalmazásával a feltételezettnél nagyobb forgalmú közeget
juttattunk. A sebességmérés eredményein megfigyelhető a központi cső hatása az áramlási tér középső részén elhelyezkedő,
relatíve nagyobb sebességű csóva révén. Kisebb kazettaforgalomnál a profil jellege is megváltozott. A központi cső hidegebb
közegét a pálcák elektromos fűtésével, illetve a központi cső forgalmának visszahűtésével értük el. A hőmérsékletmérés
eredményein megfigyelhető a központi csőben történő áramlás által okozott hideg csóva. A nagyszámú mérésből elegendő
adatot tartalmazó adatbázis jött létre a FLUENT kód kazetta szintű validálásához.

Bevezetés
Cikkünkben egy korábban megkezdett kutatási munka
folytatásának eredményeiről számolunk be. A korábbi
tanulmányokban leírtak szerint lézeroptikai termohidraulikai
méréseket végeztünk egy 1:1 méretű, VVER-440/213 típusú
reaktorhoz
tartozó
fűtőelem-kazetta
modelljének
kilépőcsatorna részében. A mérések célja az volt, hogy
validációs adatbázist szolgáltasson a CFD számításokhoz,
információt szerezzünk a kazettafejben a hűtőközeg
keveredésének mértékéről, valamint meghatározzuk az ott
elhelyezett hőmérsékletérzékelők által mutatott értékek és az
átlagos, illetve maximális kilépő hőmérsékletek kapcsolatát.
A paksi atomerőműben az emelt hőteljesítmény miatt a
töltettervezés szigorúbb peremfeltételek mellett valósítható
meg. Ha a szubcsatorna számított kilépő hőmérsékletének
meghatározása konzervatívan, keveredés figyelembe vétele
nélkül történik, nem kizárható, hogy bizonyos üzemi
szituációkban, kampányállapotokban a névleges teljesítmény
nem elérhető. A Paksi Atomerőműben 2009-ben üzembe
helyeztek néhány gadolínium kiégő mérget tartalmazó
tesztkazettát, melyek működéséről az elmúlt időszakban
üzemi tapasztalatok is összegyűltek. A módosított FLUENT
kazettaszámítási
modellel
kapott
eredményeket
összehasonlítottuk a már meglévő számításokkal, illetve a
valós kazetták esetében a mérési és a VERONA program által
számolt eredményekkel, hogy képet kapjunk a számítási
eredmények minőségéről.
A kísérleti validációs folyamat nyitott kérdése a központi cső
szerepének vizsgálata a kazetta termoelem által mért kilépő
hőmérsékletének kialakulására. A tisztázandó kérdés a
centrális csőben kialakuló áramlás nagysága, ezért a meglévő
kazettamodellen
sebességés
hőmérsékletméréseket
végeztünk.

Kontakt: tar@aeki.kfki.hu
© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

1. ábra: A modell vázlatos rajza; fűtőelem-rudak (1), hatszöges
burkolat (2), keverőrács (3), a hatszöges áramlási csatorna
hengeresre változik (4), emelőcsapok (5), illesztőrózsa (6),
termoelem (7), fenéklemez fűtési átvezetéssel (8), fűtőelem
tömszelencés kivezetése (9)

A korábbi eredmények összefoglalása
A korábban ismertetett lézeroptikai méréstechnikák, a PIV
(particle image velocimetry) és LIF (laser induced
fluorescence) alkalmazásával [5-6], sebesség- és hőmérsékleteloszlás mérések eredményeinek segítségével kvantitatív és
kvalitatív elemzéseket végeztünk az 1:1 méretű VVER440/213 fűtőelem-kazetta modelljének kilépőcsatorna
részében. Már a korábbi tanulmányokban [1-3] leírt
eredményeinkből is kiderült, hogy a kazetta kilépő
termoeleme szintjén a keverőrács, az emelőcsapok és az
illesztőrózsa homogenizálták a közeget, a szubcsatornák
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kilépésénél megjelenő csóvák itt már eltűnnek, és sajátos, de
hengeres csőre jellemző sebességprofil alakul ki. A
hőmérsékletmező-mérések azt mutatták, hogy a termoelem
szintjén a hőmérsékletben csak igen egyenlőtlen fűtési
konfiguráció és kis térfogatáram esetén adódott jól
kiértékelhető eloszlás, más esetekben közel homogén
hőmérsékleti kép volt megfigyelhető. A PIV/LIF mérési
módszer alkalmasnak bizonyult a bonyolult áramlási
csatorna-geometriában
történő
turbulens
keveredés
vizsgálatára, valamint a CFD számítások validációjára.

Mérések a központi cső forgalmának
változtatásával
A módosított kazetta modell
A sebesség- és hőmérséklet eloszlás vizsgálatánál korábban
használt kísérleti berendezés (1. ábra) egyes elemeit
módosítottuk, illetve kiegészítettük azért, hogy a központi
csőben levő áramlás forgalmát és hőmérsékletét kontrollálni
lehessen. Ennek érdekében egy 6 mm belső átmérőjű belső
csövet helyeztünk a központi csőbe, és ebbe vezettük be a
szeparált hűtőközeg áramot.
A belső cső teljesen zárt, ellentétben a központi csővel, amibe
a távtartók rögzítésénél levő bemetszéseken keresztül
hűtőközeg áramolhat [4,7]. Annak érdekében, hogy a
bemetszéseken történő áramlás hatását is vizsgálni tudjuk, a
belső csövet függőlegesen mozgatni lehet a központi csőben,
ezáltal tetszőleges számú távtartó melletti bemetszést
tehetünk szabaddá az áramlás számára, illetve zárhatunk el
(2. ábra). A központi cső függőleges mozgatását az alsó
fenéklemezeken keresztül tömszelencés átvezetéssel oldottuk
meg. A központi csőben levő belső csőbe a korábban a
szomszédos fűtőelem kazetták falai közötti résáramlás
vizsgálatának céljára szolgáló egyik by-pass ágon keresztül
juttattuk be a közeget, amit rákapcsoltunk a hőcserélőre is
annak érdekében, hogy egyes kísérletek során a központi
csőben levő áramlást hűteni tudjuk.

2. ábra: A belső cső helyzete a központi csőben. A belső cső
pirossal jelölve, ennek lehetséges mozgatási irányát piros
nyilak mutatják.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011

3. ábra:

A lézeroptikai mérések pozíciói. (Zöld: PIV, piros: LIF)

A mérések leírása
A lézeroptikai méréseket a kazettamodell fej részében, a
központi termoelem alatti térrészt megvilágítva végeztük,
hasonlóan a korábbi kísérletek egyik tipikus beállításához [13]. A mérési szintek axiális helyzeteit, valamint a PIV és LIF
mérések területeit a 3. ábra mutatja. A felvett PIV
sebességmezők területe 86×43 mm2, a LIF hőmérséklet
képeké 32×32 mm2. A mérési síkok horizontális helyzete a 45. ábrákon látható.

4. ábra:

Mérési sík, a lézer120°-nál lép be

5. ábra:

Mérési sík, a lézer150°-nál lép be
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Az adatgyűjtő rendszer által mért
értékek
Az adatgyűjtő az alábbi mennyiségek mért értékeit
regisztrálta: mérőszakaszba belépő hőmérsékletet (Tbe), a
központi cső hőmérsékletét (Tkcs), a központi termoelem
által mért (TC) és a mérőszakaszból kilépő (Tki) közeg
hőmérsékleteit, a főág térfogatáramát (Q).

6. ábra:

7. ábra:

Az adatgyűjtő rendszer által mért értékek, fűtött eset

Az adatgyűjtő rendszer által mért értékek, hűtött eset

A mérési eredmények
Az elvégzett mérések két csoportba sorolhatók: izoterm
mérések (PIV), valamint a központi csőben áramló relatíve
hidegebb közeg vizsgálata (LIF). Utóbbi esetben a
termoelemek által mért hőmérsékleteket, térfogatáramokat és
teljesítményeket is regisztráltunk. A központi cső relatíve
hidegebb közegét vagy a pálcák elektromos fűtésével, vagy a
központi cső forgalmának visszahűtésével értük el. Az
alábbiakban mindegyik esetre egy-egy tipikus eredményt
ismertetünk.

8. ábra:

A fűtött méréssorozat során 36 pálcát fűtöttünk
elektromosan 50 kW összteljesítménnyel (a pálcák elosztását
lásd [1-2]). A főágban 30, ill. 20 m3/h forgalmat állítottunk be,
és megismételtük nyitott, illetve zárt központi csővel. A
méréssorozathoz tartozó hőmérséklet és térfogatáram
diagramok a 6. ábrán láthatók. A hőmérséklet diagramon
megfigyelhető a központi cső nyitásának és zárásának hatása.
Az így kapott hőmérsékletkülönbségek azonban nem
bizonyultak
elegendőnek
a
teljes
mezős
hőmérsékletmérésekhez, ezért a kísérleteket a központi cső
visszahűtésével ismételtük meg.
A központi cső visszahűtésével végzett kísérletsorozatok
esetén a pálcák elektromos fűtését kikapcsoltuk, és csupán a
szivattyú által a hurokba vitt hőt használtuk a közeg fűtésére
(kb. 30 kW), a központi csőben áramló közeget pedig
visszahűtöttük. A hőmérséklet-diagramokon (7. ábra) jól
megfigyelhető a központi cső nyitásának, ill. zárásának
hatása. Említésre érdemes, hogy a központi csőből a
keverőrács fölött lép ki az áramlás, tehát a központi cső
áramlásából származó csóvát már csak az illesztőrózsa,
esetleg a kiemelő csapok keverhetik el, ennek ellenére a
hőmérsékletértékek jelentős keveredést mutatnak.

PIV sebességmező eredmények
A PIV sebességmező mérései során a központi csőben lévő
áramlás hatását vizsgáltuk a központi termoelem körüli
térrészben. Az izoterm mérések során a fő ág forgalmát
változtattuk és a központi cső forgalmát ki- és bekapcsoltuk.
A fő ágon beállított térfogatáramok közül a 90 m3/h forgalom
eredményezi az erőművi áramlási sebességeket, a központi
csőben beállított közel 1 m3/h jelentősen nagyobb a valós
üzemi értéknél.

Példa PIV sebesség [m/s] vektormező eredményekre; L=150°,86×43 mm2
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Sebességprofil eredmények áttekintése -80 mm belső cső pozíció esetén

10. ábra: Sebességprofil eredmények áttekintése -544 mm belső cső pozíció esetén
a közeg a központi csőbe, ill. ki. A központi cső hatása
A 8. ábrán néhány sebesség vektormező eredményt
valamelyest kisebb, mint -80 mm esetben, tehát enyhe
szemléltetünk. Az eredmények kvalitatíve hasonlóak a
kiáramlást mutat, ami érthető a kísérleteinkben alkalmazott
korábban kapott eredményekhez [1-3], a központi cső
extrém központicső-forgalom értékeknél. Az eredmények
hatásának vizsgálatához a sebességprofilok részletesebb
alapján azonban ez a kísérlettípus lehetőséget adhat erőművi
vizsgálata szükséges (lásd lejjebb). Az időátlag eredményeket
350 pillanatfelvétel, 87,5 s átlagából kaptuk.
üzemi esetben a központi csőben levő forgalom becslésére.
A 9. és 10. ábrák diagramjai a kapott sebességprofilokat
foglalják össze a -80 mm és -544 mm belső cső pozíciók esetén
(0 mm szintnek tekintjük a központi cső tetejét). A
sebességprofilokat összehasonlítva látható a központi cső
hatása az áramlási tér középső részén elhelyezkedő, relatíve
nagyobb sebességű tartomány révén.
Minél kisebb a fő ág (kazetta) forgalma, annál jobban
érvényesül a központi csőből kilépő, nagyobb impulzusú
csóva hatása. Az ismertetett sebességprofilok időátlagok,
melyeken a központi cső forgalmának hatása 90 és 50 m3/h
főág-forgalom esetén a sebesség abszolút értékeit növeli csak
valamelyest, 20 m3/h esetben viszont a profil jellege is
megváltozik.
A profilok szintén különbséget mutatnak a két, egymással
30°-os szöget bezáró mérési vonal eredményei között is. (A
120° esetben a kép bal oldalából egy csavar kitakar egy sávot,
ezért hiányzik egy kis szakasz a profilok bal szélén.) A
sebességprofilok a 150°-os esetben ívesebbek, a 120°-os
esetben laposabbak az illesztőrózsa szimmetriájából adódóan.
A -544 mm belső rúd pozíciónál kapott mérések során három
különböző szinten lévő távtartó-bemetszéseken át áramolhat
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A 11. ábra azonos beállítás melletti ismételt mérések
eredményeiből mutat egy-egy példát (az egyes mérések
között a rendszer ki lett kapcsolva, és az eszközök újra be
lettek állítva). Az ismétlések jó egyezést mutatnak; a relatív
szórás a legtöbb pontban kisebb, mint 5 %, és mindenhol 10
% alatt van. A 3. méréssorozat esetén a szórás relatíve
nagyobb. Ebben az esetben egyrészt a Rhodamine oldat is
jelen volt a közegben LIF hőmérséklet mérések céljából, ami
rontotta a PIV sebességmérések jel-zaj viszonyát, másrészt
hőmérséklet gradiens keletkezett a központi cső eltérő
hőmérsékletű forgalma miatt. Annak eldöntésére, hogy a
nagyobb szóráshoz a mérési bizonytalanság, vagy a fizikai
hatás járult-e hozzá nagyobb mértékben, a hőmérsékletmező
pontosabb méréseire van szükség.
A 12. ábrán példaként az 1. sebesség mérés időátlagolt
feszültségértékei láthatók, melyekből következtethetünk a
turbulenciára a profil egy adott pontján. Látható, hogy a 90
m3/h-nál a profil széleinél nagyobbak a fluktuációk, a 20
m3/h-nál pedig ott, ahol aszimmetria látszik a sebesség
profilgörbén.
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11. ábra: PIV ismétlések eredményei (időátlag)

12. ábra: PIV sebesség eredmények – feszültség (időátlag)

LIF hőmérsékletmező eredmények
A LIF hőmérsékletméréshez hőmérsékletintenzitás kalibrációt
kellett elvégezni minden méréssorozathoz (13. ábra) a
korábbiakban ismertetett módon [1]. A kalibrációs görbe igen
jó érzékenységet mutat (közel 0,5 °C), azonban a teljes mezős
eredmények bizonytalansága ennél nagyobb.
A 14. ábrán példaként bemutatunk két eredményt. A
hőmérsékletmezőt a kapott 2 millió pixel felbontású
intenzitás képekből 30×80 pixel terület átlagolásával kaptuk
[8]. A képeken a nagy bizonytalanság mellett is jól
megfigyelhető a hűtött központi cső által okozott hideg csóva
elsősorban a Q = 20 m3/h esetben.

13. ábra: LIF kalibráció, I- intenzitás [-], T-hőm.[°C]

14. ábra: Példa LIF hőmérséklet mezőre [°C]; 32×32 mm2, L=150°, időátlag
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Összefoglalás
A VVER-440/213 reaktor fűtőelem-kazetta modell fejrészében
végzett kísérleteink célja a központi termoelem körüli
térrészben
a
sebességés
hőmérséklet-eloszlás
meghatározása, valamint a CFD számítások validálása volt. A
most ismertetett lézeroptikai mérések során a kazetta
központi csövében lévő áramlásnak a hűtőközeg
keveredésére gyakorolt hatását vizsgáltuk. A lézeroptikai
mérések végzésére alkalmas kazettafej modellt átalakítottuk,
a központi csőbe a valódinál jelentősen nagyobb forgalmú
közeget juttattunk. Ezt egy belső cső alkalmazásával
valósítottuk meg, melynek axiális mozgatásával tetszőleges
számú bemetszést takarhattunk le a távtartó rögzítéseknél.
Az izoterm PIV sebességmérések eredményein megfigyelhető
a központi cső hatása, az áramlási tér középső részén
elhelyezkedő, relatíve nagyobb sebességű csóva révén. Az
eredmények azt mutatják, hogy minél kisebb a fő ág
forgalma, annál jobban érvényesül a központi csőből kilépő,
nagyobb impulzusú csóva hatása. A központi cső
forgalmának hatása nagyobb fő ág forgalom esetén a sebesség
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abszolút értékeit növeli valamelyest, kisebb forgalom esetén a
profil jellege is megváltozik. A profilok szintén különbséget
mutatnak a két, egymással 30°-os szöget bezáró mérési vonal
eredményei között is, az illesztőrózsa szimmetriájából
adódóan. A belső cső lejjebb húzása enyhe kiáramlást
mutatott a központi csőből. Ez a kísérlettípus lehetőséget
adhat az erőművi üzemi esetben a központi csőben levő
forgalom becslésére. A központi cső relatíve hidegebb
közegét a pálcák elektromos fűtésével, ill. a központi cső
forgalmának visszahűtésével értük el. A LIF eredményeken a
rossz jel-zaj viszony ellenére is jól megfigyelhető a hűtött
központi csőben lévő áramlás által okozott hideg csóva. A
nagyszámú mérésből elegendő adatot tartalmazó adatbázis
jött létre a FLUENT kód kazetta szintű validálásához. A
kísérleti modellben megfigyelt intenzív keveredés miatt a
központi csőben létrehozott áramlás hatása csak az erőművi
üzemi értékektől jelentősen eltérő térfogatáramok és
hőmérsékletek esetén mutatható ki jól a sebesség- és
hőmérsékletmezőkben.
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Országos Szilárd Leó fizikaverseny
Csajági Sándor1, Dr. Sükösd Csaba2
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7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95., Tel.: +3675 519 326.

2Budapesti

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technika Tanszék
1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9., Tel.: +361 463 2523, Fax: +361 463 1954.

Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny 12 éves múltra tekint vissza. A verseny ezen időtartam alatt jelentős ismertségre és
elismertségre tett szert a középiskolai fizikatanárok körében.
A cikkben összefoglaljuk az Országos Szilárd Leó fizikaverseny létrejöttét, a verseny lebonyolításának módját, a verseny
témaköreit és a versenyfeladatok típusait. A verseny értékelésében kitérünk a versenyzők egyes feladattípusokban nyújtott
teljesítményére, továbbá a felkészítő tanárok díjazására alapított tanári Delfin-díjra, és az iskolák elismerésére létrehozott Marx
György Vándordíjra.

Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny egy fontos innováció,
melynek nem titkolt célja az elkövetkezendő évek, évtizedek
humánerőforrásának biztosítása a nukleáris szakterületen.
Erre az atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása és a
tervezett új blokkok építésének és üzemeltetésének érdekében
elengedhetetlenül szüksége van az országnak.
A tehetséges diákokat a modern fizika és a tudomány
eredményei motiválják a legjobban, ezért tartotta Marx
György professzor az ilyen tematikájú versenyt különösen
fontosnak a tehetséggondozás szempontjából. A jövő
társadalma számára alapvetően fontos, hogy a tehetséges
tanulók kiválasztása és oktatása sikeres legyen az oktatás
minden szintjén.

A versenybizottság tagjai:
Dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar; Budapest;
Dr. Szűcs József nyugalmazott egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Kísérleti Fizika Tanszék,
Pécs
Dr. Czifrus Szabolcs egyetemi docens
BME Nukleáris Technika Tanszék, Budapest
Dr. Ujvári Sándor tanár
Lánczos Kornél Reálgimnázium, Székesfehérvár
a Magyar Nukleáris Társaság Tanártagozatának
elnöke

Az Országos Szilárd Leó
fizikaverseny létrejötte

Dr. Kopcsa József nyugalmazott középiskolai tanár
Debrecen;

Szilárd Leónak, a nukleáris láncreakció és az atomreaktor
feltalálója születésének 100. évfordulójára, 1998-ban Marx
György akadémikus professzor úr kezdeményezésére került
megrendezésre az első magfizikai és nukleáris ismeretek
témakörét átfogó magfizikai verseny, az Országos Szilárd Leó
fizikaverseny.

Kis Dániel Phd., egyetemi tanársegéd
BME Nukleáris Technika Tanszék, Budapest

A verseny váratlanul nagy érdeklődést keltett: az ország 73
általános és középiskolájából 450 tanuló nevezett. A Pakson
megrendezett döntőn résztvevő diákok kimagasló (egyetemi
hallgatóknak, sőt felnőtteknek is becsületére váló) nukleáris
tájékozottságot mutattak. A versenybizottság egyetemi
oktatókból és középiskolai fizikatanárokból állt.
A versenybizottság összetétele az évek folyamán alig
változott. A 2010. évi verseny versenybizottsága a következő:
A verseny szakmai vezetője: Dr. Sükösd Csaba, BME
Nukleáris Technika Tanszék tanszékvezető egyetemi docens,
Budapest.
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Az első években a tudományegyetemek fizikatanári és fizikus
szakjaira az első tíz fő, míg a Budapesti Műszaki Egyetem
mérnök-fizikus szakára az első öt fő felvételi-mentességben
részesült. Ez a felvételi-mentesség a kétszintű érettségi
bevezetésével megszűnt.

Az Országos Szilárd Leó
fizikaverseny lebonyolítása
A verseny szervezői az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a
paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium és a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány.
A versenyen a magyarországi és a határon túli, magyar
anyanyelvű tanulók két kategóriában indulhatnak. Az I.
kategóriában a várhatóan két éven belül érettségiző
(tipikusan 11. és 12. évfolyamos) tanulók, míg a II.
kategóriában a 7-10. évfolyamon (gyakorlatban általában a 910. évfolyamon) tanulók versenyeznek. Sajnálatos, hogy
nagyon alacsony a határon túli versenyzők aránya. Jóllehet az
utóbbi években erdélyi iskolák már neveztek tanulókat, de a
döntőbe csak egy alkalommal került be határon túli tanuló.
A verseny kétfordulós. Az I. fordulóban a Versenybizottság
által kitűzött tíz elméleti feladatot kell a versenyzőknek
megoldaniuk 180 perc alatt. Az első fordulót a versenyre
jelentkező tanulók iskolái szervezik, és a tanulók által beadott
dolgozatokat a fizikatanáraik pontozzák a Versenybizottság
által küldött javítási útmutató alapján. Az iskolák továbbítják
a Versenybizottságnak azokat a dolgozatokat, amelyek az I.
kategóriában a maximális pontszám 60%-át, a II.
kategóriában pedig a 40%-át elérik. A beérkezett
dolgozatokat egy egyetemi oktatókból álló bizottság
felüljavítja, annak érdekében, hogy a dolgozatok elbírálása
egységes legyen. Az így kialakult pontsorrend alapján
választják ki az I. kategóriás tanulók közül a legjobb húsz,
míg a II. kategóriás tanulók közül a legjobb tíz tanulót, akiket
behívnak az országos döntőbe. A döntőt Pakson az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban rendezzük
meg.
A döntő, – amely egész napos verseny – a tanulók számára
három részből áll. Az első részben tíz elméleti feladatot kell
megoldaniuk 180 perc alatt. Délután, a második részben a
kísérleti, míg a harmadik részben számítógépes szimulációs
feladattal kell megbirkózniuk 90-90 perc alatt. A három részre
kapott pontszámok összege alapján alakul ki a verseny végső
sorrendje.
A döntőben a két kategória külön versenyez. Voltak évek,
amikor a két kategória ugyanazokat a feladatokat kapta, de
legtöbbször a feladatoknak csak egy része volt közös. A
döntő kezdetekor a versenyzők kódszámot kapnak, így
biztosítjuk az anonimitást. Az azonosító adatokat tartalmazó
borítékokat csak a végső sorrend kialakulása után bontja fel a
Versenybizottság.
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történetéből is vannak kérdések, különös tekintettel a magyar
származású tudósok szerepére.

Versenyfeladatok
A verseny feladatainak stílusa és nehézségi foka tudatosan
széles skálát fed le. A feladatok két csoportra oszthatók:
„hagyományos” stílusú feladatokra és „gondolkodtató”
jellegű feladatokra. A hagyományos feladatok megoldásához
a modern fizikával kapcsolatos néhány alapvető összefüggés
ismeretére van szükség. A gondolkodtató jellegű feladatok
megoldása a témakör összefüggéseinek átfogó ismeretét
igényli. Nem egy esetben hipotetikus jellegű kérdések is
szerepelnek, amelyek célja, hogy tesztelje a versenyzők
gondolkodásának rugalmasságát, mivel erre az újszerű
problémák megoldásában van szükség.
Például:
1. Milyen lenne a világ, ha a neutron tömege egy ezrelékkel kisebb
lenne?
2. A Napban (több lépésen át) a
4 1H → 4He + 2e+ + 2ν
magfúzió termeli az energiát, ami a napfényt táplálja.
Milyen lett volna a Nap sorsa, ha a 2He atommag stabilan létezne?
Milyen lett volna a Nap sorsa, ha a 2H izotóp nem létezne?
3. Álmodban különös világban jártál: nem léteztek gömbölyű
dolgok. Minden szögletes volt, még az atomok is kocka-alakúak
voltak. Fizikaórán felszólítottak, és megkérdezték, hogy milyen
rendszámú az első két nemesgáz? Már majdnem rávágtad az
ébrenlétből ismert választ, amikor hirtelen rájöttél, hogy ez a válasz
itt nem lenne jó… Milyen két számot mondanál az álombeli
tanárnak? Indokold is meg!
4. Andris és Brigitta vitatkoznak:
A: Olvastam, hogy újabban egyre jobb eredményeket érnek el a
hidrogén üzemanyagként való hasznosításában. Vannak olyan
üzemanyagcellák, amelyek a hidrogén segítségével közvetlenül
elektromos áramot állítanak elő. Az autóiparban is át lehetne térni
a benzinről a hidrogén-meghajtásra. Ha ez megvalósulna, el lehetne
felejteni az üvegházhatást okozó széndioxid-problémát, mert sem a
hidrogén égésekor, sem pedig az üzemanyagcellákban nem keletkezik
széndioxid!
B: Szerintem a kérdés nem ilyen egyszerű. A hidrogén-technológia
bevezetése önmagában még nem oldja meg az üvegházhatást,
mert…
Ahhoz az kellene, hogy…
Vajon hogyan érvelt Brigi?

A verseny témaköre
A verseny kezdetétől 2003-ig a verseny tematikája a nukleáris
ismereteket,
a
sugárvédelmi
és
környezetvédelmi
problémákat (beleértve a globális környezetvédelmi
kérdéseket, például üvegházhatás, ózonlyuk) ölelte fel. 2004től a versenybizottság a verseny tematikáját bővítve
kiterjesztette a modern fizika néhány egyéb területére is
(kvantumosság alapjai, fotonok, héjfizika). A modern fizika
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A gondolkodtató jellegű feladatokra szöveges választ adnak a
versenyzők. Az ilyen feladatokra általában nem is lehet
egyetlen, „egyedül üdvözítő” megoldást adni. A
versenybizottság az értelmes, logikus megközelítést
tartalmazó, újszerű gondolatokat díjazza.

2

Nukleon

2011. március

A kísérletek
A verseny valamennyi kísérletét a verseny témaköréből –
azaz nukleáris ismeretekből és a modern fizika területéről –
állítottuk össze. A nukleáris ismeretek témaköréből például a
versenyzők porszívóval gyűjtötték össze a radon
leányelemeit a levegőből, és az így előállított mintával
kísérleteztek tovább. Más években például egy alumínium
csőben lévő β-sugárzás energiáját kellett megbecsülniük,
vagy a műtrágya 40K β-sugárzásának vizsgálatát kapták
feladatul. A modern fizika témaköréből például a Planck
állandó értékét határozták meg különböző színű fényemittáló
diódák
(LED-ek)
segítségével,
vagy
Szilárd
Leó
elektromágneses keringető szivattyújával kapcsolatos
feladatot oldottak meg a versenyzők.
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A versenyen előforduló valamennyi feladat a demonstrációs
és oktatási szimulációk kategóriájába esik. A versenyen
szereplő szimulációs programok nem egy konkrét
berendezést szimulálnak, hanem a fizikai alapelveket
próbálják megmutatni. A programok erősen interaktívak, úgy
készültek, hogy ne a számítógépes ügyességet mérjék, hanem
a szakmai ismereteket, a kreativitást, a gyors gondolkodást és
a gyors reagáló képességet.
Az eddigi versenyeken a versenyzők például
− atomerőművi kampányt irányítottak;
− ciklotront üzemeltettek;
− urándúsító telepet építettek és működtettek;
− szabályozó rúddal szabályozható reaktorzónát építettek;
− lezárt, kiégett atomerőmű-üzemanyagkötegeket tartalmazó
konténerben lévő radioaktív anyag eloszlását határozták
meg.
A programok a feladatmegoldás lépéseit rögzítik, esetenként
értékelő- és hibapontot is adnak. Egyes években a feladat
befejezésekor összefoglaló, általános értékelést is nyújtott a
program.

1. ábra: A kísérleti feladat megoldása mindig izgalmas feladat
A nukleáris feladatok körét jelentősen befolyásolja az, hogy
milyen eszközök állnak rendelkezésre a döntő állandó
helyszínén, a paksi Energetikai Szakközépiskola és
Kollégiumban, továbbá az, hogy a versenyzők által használt
izotópoknak természetes eredetűeknek, vagy pedig igen kis
aktivitásúaknak (szabad szintűeknek) kell lenni.
A tanulók a kísérlet elvégzése alatt a méréseikről
jegyzőkönyvet vezetnek, abban a mérés egyes lépéseit
reprodukálhatóan rögzítik. A mérés értékelésekor nem a
helyes eredmény „elérése” számít, hanem az a
gondolkodásmód, amelyet alkalmazva a versenyző elvégzi a
feladatot. A kísérleti feladatok megoldása a versenyzőktől
jelentős kreativitást vár el.

A számítógépes szimulációs feladatok
A szimulációk célja általában egy fizikai, kémiai, biológiai,
vagy társadalmi jelenség, folyamat demonstrálása, illetve egy
létező, vagy tervezés alatt álló berendezés, gazdasági
folyamat részletes analízise. A demonstrációs célra készült
szimulációkkal szemben követelmény, hogy egyszerűek,
könnyen átláthatóak legyenek, és hűen visszaadják a
modellezett rendszer legfőbb jellemzőit.

2. ábra: Versenyző a szimulációs feladat megoldása közben
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A fenti három feladattípus (elméleti, kísérleti és
számítógépes) leképezi a tudományos kutatás módszereit. Ez
azt jelenti, hogy amellett, hogy az ilyen feladatok megoldása
során a tanulók új ismereteket szereznek, a számukra új
dolgok „felfedezése” közben megismerkednek a tudományos
kutatás módszereivel, a különböző módszerek szerepével és
fontosságával. Ezekkel a módszerekkel a tehetséggondozás fő
célja, a gondolkodva tanítás teljes mértékben teljesül.

A verseny értékelése
A versenyre az utóbbi években, átlagban 50-60 iskola 350-400
tanulója nevez be. A fővárosi iskolák részvételi aránya igen
alacsony (átlagosan négy-öt iskola). Az első forduló megírása
után az iskolák tanévente 70-90 dolgozatot küldenek be a
versenybizottságnak. Ennyien érik el az I. kategóriában a
60%-os, míg a II. kategóriában a 40%-os ponthatárt. A legtöbb
feladatra általában érkezik maximális pontszámú megoldás.
Ez azt mutatja, hogy a feladatok színvonala olyan, hogy
középiskolás tudással – természetesen előzetes felkészüléssel
– megoldható.
A döntőben az elméleti feladatok értékelésekor a
Versenybizottság mindig meglepődik. Annak ellenére, hogy
vannak olyan feladatok, amelyeket a Versenybizottság „még
éppen feladható” nehézségűnek tart, minden évben születik
az elméleti feladatokra a maximális pontszám 80%-a feletti
teljesítmény, ugyanakkor a 40% alatti teljesítmény ritkán
fordul elő. Ebből látható, hogy szerencsére vannak olyan
tehetséges középiskolás tanulók, akik megbirkóznak ezekkel
a nehéz feladatokkal is.
A kísérleti feladatok megoldása közben, és az értékeléskor
egyaránt látható, hogy a versenyzők nagy részének nincs
tapasztalata a kísérletezésben. Ez nem írható csak a nukleáris
téma rovására, mert sokan olyan alapvető hibákat vétenek,
amelyek a fizika bármely területén elfordulhattak volna. Ez a
tapasztalat megerősíti azt a vélekedést, hogy az iskolákban a
fizika tanítása során a kísérletezés – főleg a tanulói
kísérletezés – erősen a háttérbe szorult. Az emelt szintű
érettségi kísérleti feladatai, valamint a tanulmányi versenyek
kísérleti fordulói motiválhatják a felkészítő tanárokat a
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tanulói kísérletezés megerősítésére. Azt reméljük, hogy az
Országos Szilárd Leó fizikaverseny kísérleti fordulója is ebbe
az irányba hat.
A számítógépes szimulációs feladatok többségével a versenyzők
sikeresen megbirkóznak. A versenyzők körében ezt a
feladattípust előzi meg a legnagyobb érdeklődés. Még
azoknál a feladatoknál is igen nagy volt az érdeklődés, ahol a
feladat megoldása valamilyen oknál fogva gondot okozott.
Ezek a programok összekapcsolják a tanulók életkorából
fakadó játékos kedvet az új ismeretek felfedezésével, így a
programot használók szó szerint játszva tanulnak. A verseny
után a felkészítő tanárok és az érdeklődő diákok a
programokat ingyen lemásolhatják, és elvihetik. Egyes
kollégák elmondása szerint a programokkal a tanulók még
hetekig „játszanak”, és egymással versenyezve próbálnak
egyre jobb eredményeket elérni.
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− a paksi atomerőművel kapcsolatos ismeretek: pl. 2003. évi
üzemzavar és annak elhárítása, teljesítménynövelés,
élettartam hosszabbítás, új atomerőművi blokkok
létesítésének lehetőségei,
− harmadik generációs atomerőművek,
− fizikatörténeti érdekességek, pl. Magfizikai kutatások
hajnala, női szemmel,
− a megújuló energiaforrások.
Előadóink között több alkalommal köszönthettük Cserháti
Andrást, Hadnagy Lajost, Radnóti Katalint, Rósa Gézát és
Ronczyk Tibort.

A versenyen kapott számítógépes szimulációs programokkal
a döntőn résztvevő tanárok iskoláinak tanári demonstrációs
eszköztára bővül. Ezzel az iskolai oktatásban a tanárok
motiváltsága is nő a számítógépes szimulációk használatára.

A 2010-es évben a tanári program előadói a korábbi évek
Szilárd Leó Tanári delfin-díjasai közül kerültek ki. Simon
Péter, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanára „Hogyan
készítem tanulóimat a Szilárd Leó fizikaversenyre”, míg
Nagy Tibor, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református
Gimnázium tanára „Szilárd szakkör a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor Református Gimnáziumban” címmel tartott
érdekfeszítő előadást.

A tanári Delfin Díj

A Marx György Vándordíj

Szilárd Leó „A delfinek hangja” című műve adta az ötletet a
Versenybizottságnak arra, hogy a versenyen az évek során
legjobb eredményt elért felkészítő tanárt díjjal jutalmazza. A
díj egy delfint ábrázoló, értékes kisplasztika, Farkas Pál
szekszárdi szobrászművész munkája (3. ábra).

Marx György, a verseny alapítója, a versenybizottság
vezetője, szellemi atyja, és a verseny motorja volt, egészen
2002-ben
bekövetkezett
haláláig.
Emlékére
a
Versenybizottság javaslata alapján - a versenyt gondozó
Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Szilárd Leó
Tehetséggondozó Alapítvány 2003-ban Marx György
Vándordíjat alapított. A vándoríjat – amely ugyancsak Farkas
Pál szobrászművész kisplasztikája (4. ábra) – minden évben
az az iskola nyeri el, amelynek a tanulói abban az évben a
legjobb eredményt érik el a Szilárd Leó fizikaversenyen. Az
iskola eredményét ugyanolyan pontrendszer alapján
határozzuk meg, ahogyan a tanári Delfin Díj esetében. Itt
azonban a pontszámok nem összegeződnek az évek során, hanem
csak az adott évben elért pontszám számít. A nyertes iskola nevét
felvésik a díjhoz tartozó plakettre. Ha egy iskola három
egymást követő évben (vagy összesen öt alkalommal) elnyeri
a díjat, akkor megtarthatja. A 2009-es döntőig három iskola
vihette két alkalommal haza a díjat: a zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium
és a pécsi Leőwey Klára Gimnázium.

3. ábra: Szilárd Leó Tanári Delfin-díj.
A díj odaítélése pontrendszer alapján történik. A versenyzők
felkészítő tanára pontot kap (az I. kategóriás 1. helyezettért
húsz pontot, a 20. helyezettért egy pont jár). A II. (junior)
kategóriában az első helyezésért tíz pont jár. Ha egy tanár
több versenyzője is helyezést ért el, a pontszámaik
összeadódnak, továbbá a tanárok pontszámai az évek során
összegyűlnek. Minden évben az a tanár kapja a Delfin Díjat,
akinek a legtöbb pontja van a pontversenyben. Amikor
megnyerte a díjat, a pontjai nullázódnak, de a
pontversenyben természetesen továbbra is részt vesz. Ilyen
módon akár többször is elnyerheti a Delfin Díjat. Az eddigi
versenyeken Pálovics Róbert, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium tanára háromszor, míg Simon Péter, a pécsi
Leőwey Klára Gimnázium tanára kétszer nyerte el a díjat.

Tanári program

4. ábra: Marx György Vándordíj.

A versenyen résztvevő tanárok számára minden évben tanári
programot szervezünk. Az előadásokon a felkészítő tanárok
az alábbi témakörökkel ismerkedhettek meg:

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011
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Összegzés
Az elmúlt 12 év alatt az Országos Szilárd Leó fizikaverseny
igazolta létjogosultságát. A verseny néhány feladata
megjelent a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
kitűzött feladatai között, a fizikatankönyvek emelt szintű
feladatai között is találunk Szilárd versenyen kitűzött
feladatot. Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny érmesei
közül többen igen korán bekapcsolódnak az egyetemen folyó
kutatásokba, és jelentős sikereket érnek el. Például:
− Kovács István, a 2003. évi nyertes, az ELTE TTK
doktorandusz hallgatója,
− Farkas Ágnes a 2000. évi nyertes, a SZTE ÁOK
doktorandusz hallgatója, majd kutató,
− Börzsönyi Ádám, az 1999. évi nyertes, a SZTE TTK
doktorandusz hallgatója, majd kutató.
− Papp Gergely az 2004. évi ezüstérmes, a BME Nukleáris
Technika Tanszék doktorandusz hallgatója, jelenleg a
Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottságának is tagja.
Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny teljesíti a Marx
György professzor úr által kitűzött célokat: sikeresen kutatja
fel a középiskolákban a fizika tantárgyban tehetséges
tanulókat, és megmutatja a tehetséges középiskolás tanulók
számára a modern fizika szépségeit. Ezzel bizonyítja, hogy a
középiskolás korosztály számára is érdekessé tehető, illetve
tanítható és tanulható a fizika tantárgy.

© Magyar Nukleáris Társaság, 2011
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A versenyzők felkészülését segítő irodalom:
− Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai
1998-2004, Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks,
2004
− Simon Péter – Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet,
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks, 2010
− Marx György: Atommagközelben, Mozaik Kiadó, Szeged,
1996
− Marx György: Életrevaló atomok, Akadémiai Kiadó, 1978
− Tóth Eszter - Holics László - Marx György: Atomközelben,
Gondolat Kiadó, Budapest, 1981
− Radnóti Katalin szerk.: Így oldunk meg atomfizikai
feladatokat, Mozaik Kiadó, Szeged, 1995.
− Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD, Közoktatási és
Modernizációs Alapítvány, Budapest, 2000.
A verseny honlapja http://www.szilardverseny.hu, amelyen
keresztül elektronikusan történik az iskolák jelentkezése a
verseny egyes fordulóira. A honlapon - a versenyen kitűzött
feladatokon és eredményeken kívül - a verseny díjazottjai és a
versenyzők életpályái is megtalálhatók, ezenkívül videók és
képek mutatják be az eddigi versenyek főbb eseményeit.
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A Stuxnet vírus és az iráni atomprogram
Cserháti András
Paksi Atomerőmű Zrt. Kapacitásbővítési Igazgatóság, Műszaki és Engedélyezési Főosztály
7031 Paks, Pf 71. +3675 508 518

Az elmúlt fél évben egyre inkább a legkifinomultabb számítógépes vírusnak, jelentős biztonságpolitikai eseménynek, sőt
korszakhatárnak bizonyult a Stuxnet nevű kártevő. Felfedezését követően heteken belül kiderült, hogy főleg ázsiai ipari
alkalmazásokra irányul. A visszafejtő munka haladásával már mind több jel mutatta, hogy Irán nukleáris infrastruktúrája
ellen hozták létre. 2010 végére már egyértelmű lett, hogy urándúsítók gázcentrifugáinak tönkretételére és a dúsítás
hatékonyságának lerontására készítették.

Bevezetés

biztonsági cégek
összefoglalom:

Ilyen összetett, folyamatszabályzó rendszerekbe álcázva
behatoló vírust eddig még soha nem vetettek be. Ezért
egészen biztos, hogy nem egy-két hacker1, hanem hatalmas
állami ráfordítás hozta létre. Eleinte csak a víruskutatók,
idővel már a számítógépes hadviselés szakértői is
megnyilvánultak az ügy kapcsán, de a történetre hamar
rátalált a (bulvár)média is. Sajnos sem a szakértők, sem a
laikus sajtó nem nagyon tudott vagy nem is nagyon akart
különbséget tenni a perzsa urándúsítók és az indítás előtt álló
atomerőmű közt. Sokuknak egyszerűbb és hatásosabb volt
mindent összemosni és új Csernobilt vizionálni. Ideje tehát,
hogy a nukleáris oldal is hallassa hangját, ezért készült a jelen
cikk.

− Nagy mérete (0,5 MB) és több nyelven (C és C++) írt
részletei szokatlanok.

A Stuxnet vírus rendkívüli kialakítása
és jellemzői
A Stuxnet [1]-[6] olyan különleges számítógépes féreg, amely
MS Windows operációs rendszert futtató gépeket fertőz, és
azokon terjed, de hatását végső soron internetre nem kapcsolt
ipari folyamatirányító rendszereken keresztül fejti ki.
Támadja a folyamatok felügyeleti irányítását és adatgyűjtését
(SCADA2), és nem csak kémkedik a célzott ipari rendszer
után, hanem át is programozza azt. Az első olyan kártevő,
mely programozható logikai vezérlők (PLC3) rootkitje4, azaz
rejtett, privilegizált módon fér hozzájuk, aláaknázva rajtuk a
szabványos operációs rendszer vagy más alkalmazás
működését. A Stuxnet kivételes képességei ezen túl egyetlen
gyártó termékeire összpontosulnak: a Siemens cég – főleg
vegyipar, energiatermelés, szállítás területén használatos –
eszközeire (WinCC illetve STEP7).
Egy sor vírustechnológiai különlegességet is rejt magában a
kártevő. Mivel ezt 2010 őszén a vezető informatikai

2
3
4

A számítástechnikai rendszereket mélyen ismeri, képes lehet
betörni, illetéktelenül használni.
Supervisory Control And Data Acquisition
Programmable Logic Controller
Root
(minden jogosítvánnyal rendelkező) + Kit (feladatot
megvalósító szoftverösszetevő), kártevőre utaló

Kontakt: cserhati@npp.hu
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részletesen

kivesézték,

csak

− 3 egymás utáni rétegen keresztül juttatja célba végső
támadó
kódjait
(Windows
operációs
rendszer,
WinCC/Step7 ipari alkalmazás, Siemens PLC).
Windows réteg
− Szinte minden Windows verziót (~ XP-SP2, -SP3; ~ VistaSP1, -SP2; ~ Server-2003, -2008, -2008 SP2; ~ 7; ~2008 R2)
megfertőz, viszonylag gyorsan és válogatás nélkül.
− A jellemző 1 helyett 4 felfedezetlen, javítással nem
rendelkező biztonsági rést5 használ ki.
− USB-s tároló eszközökről települ, korai verziójában
AutoRun-nal, új verziójában nélküle ikonokat beolvasó
fájlkezelők (pl. Windows Intéző, Total Commander)
segítségével.
− Tovább fertőz internettel kapcsolatban nem álló,
megosztott hálózati erőforrásokon keresztül, fájljait elrejti.
− Két hamisított digitális aláírást (a tajvani JMicron és Realtek
tanúsítványai) vet be eszközmeghajtói megbízhatóságának
igazolására.
− Két Stuxnet vírus találkozásakor a frissebb él tovább.
WinCC/Step7 réteg6
− Alapértelmezett Siemens gyári felhasználót és jelszavakat
alkalmaz.
− Ha van internet kapcsolata, egy sor kódolt adatot elküld
egy külső szerverre (eddig dán és maláj szervert találtak
elfogott vírusokban), ahonnan vagy kódolt parancsot kap

5
1

elég

6

Zero day bug vagy ~ vulnerability
A
PLC-kre
időszakosan
kábellel
rákapcsolt
Windows
munkaállomás alapfeladatai: konfigurálás (projekt felépítés,
adatforrások, jelek felvétele, képek megrajzolása, objektumok,
esemény- és hibanapló dinamizálása, trendek generálása) és
futtatás (indítás, on-line állapotba váltás, miután látható a képeken
a figyelt készülékekre menő és onnan jövő információk hatása).

Beérkezett:
Közlésre elfogadva:
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meglévő rutinja indítására, vagy letölt, installál és elindít
egy frissítést.
− Adatkábeles összekötés esetén beékelődik a Windows
munkaállomáson futó WinCC és a PLC közti
adatforgalomba és észrevétlenül támadó kódot installál a
PLC-kre.

IV. évf. (2011) 85

nagyobb, újabban jellemzően 20% alatti hasadóképes
hányadra van szükség [7]-[9]. Atomfegyver készítéséhez
ugyanakkor legalább 20%-ra, ideális esetben több mint 90%ra kell dúsítani az 235U izotópot.

PLC réteg
− A specializáció további lépcsőjeként a támadó kódok akkor
fejtik ki hatásukat, ha két konkrét vezérlőt és azok
felügyelete alatt bizonyos konkrét berendezéseket találnak.

A megtámadott vezérlők és a rájuk
kapcsolódó ipari eszközök
A vírus a Siemens Simatic S7 PLC sorozatának következő
típusait használja: [1]
− S7-300 (315-ös processzor) közepes, általános célú vezérlő,
256 kB memóriával,
− S7-400 (417-es processzor)7 csúcsmodell, akár 30 MB
memóriával; redundáns és hibatűrő rendszerekben is
alkalmazzák, egyebek közt erőművek turbina védelmében
is.

2. ábra:

1. ábra:

Simatic S7 központi egységek (forrás: www.ob121.com)

A vírus a PLC-ken bizonyos konkrét ipari eszközök,
nevezetesen nagy sebességű motorok frekvencia átalakítói
után kutat, s csak akkor lép akcióba, ha a finn Vacon és az
iráni Fararo Paya készülékeire talál, valamint a felügyelt
eszköz 807 és 1210 Hz között működik.
Ilyen frekvencia átalakítók és motorok szinte kizárólag az
iráni
urándúsítókban
használatosak.
A
továbbiak
megértéséhez
tekintsük
át
először
általában
a
gázcentrifugákat majd iráni alkalmazásukat.

A gázcentrifugák felépítése,
működése
Ismert, hogy a bányászott természetes uránban a hasadó
izotóp (235U) aránya mintegy 0,7%. Energetikai reaktorok
üzemanyagához 3-5% körüli, a kutatóreaktorokéhoz

7

A PLC-kre és támadó kódjaikra alább a processzoraik alapján
hivatkozunk, ahogy forrásaink is.
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Gázcentrifuga elvi kialakítása (news.bbc.co.uk nyomán)

A dúsítás egyik lehetséges módszere gázcentrifuga
alkalmazása. A centrifuga karcsú, pár méter magas álló
hengeres házba van zárva. Benne szinte súrlódásmentes
környezetben, nagy sebességgel forog egy ugyancsak
hengeres, belül üreges rotor. Az uránt gázhalmazállapotban,
urán-hexafluorid (UF6) formában vezetik be a rotorba. A gáz
a rotor falától gyors forgásba jön. A centrifugális erő a
nehezebb uránizotópot (238U) kifelé hajtja, míg a könnyebb
235U középen, a tengely mellett dúsul fel. Lassú függőleges
áramlást is hozhatnak létre úgy, hogy a gáz belül felfelé, kívül
lefelé áramlik. Így a rotor aljára lenyúló csöveken át a
szélekről kiszívott gázban valamivel kisebb, míg a felső
csöveken középről kiszívott gázban pedig valamivel nagyobb
az 235U aránya, mint a beadott összetételben. [7], [4]
A fordulatszám és sebesség érzékeltetéséhez néhány adat:
Egy átlagos utcai autó motorjának alapjárati fordulatszáma
1000 fordulat/perc alatti, üzemben 2000-4000 körüli (persze
egy F1 versenyautót ennek akár hatszorosára, 18000-re is
felpörgetnek). Az erőművi turbinák fordulatszáma
Európában zömmel 3000 fordulat/perc, ami pontosan 50 Hz
frekvenciát jelent. Ennél a korai gázcentrifugák is húszhuszonötször gyorsabbak, 800-1200 Hz a frekvenciájuk. A
rotor falának kerületi sebessége legalább 300 m/s
nagyságrendbe esik (hangsebesség).
A kis súrlódás a ház vákuumozásával és a rotor mágneses
csapágyazásával érhető el, forgás közben érintkezés a
tengelycsap és a csapágyház között gyakorlatilag nincs. A
rotor anyaga az egyszerűbb modelleknél alumínium, de
idővel egyre inkább acélra, sőt szénszálas kompozitokra
állnak át. Annál hatékonyabb az izotóp szeparáció, minél
gyorsabban forog és minél hosszabb a rotor. A sebességnek a
rotor szilárdsága, a hossznak a vibrációk különféle
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felharmonikusainak növekedése szab határt. A forgás közben
a sajátfrekvenciák körül rezonanciajelenségek léphetnek fel.
Ezeken a kritikus sebességeken a gyorsuló vagy lassuló rotort
hamar
át
kell
juttatni,
illetve
a
csapágyak
lengéscsillapításának beállításával a rendszert el kell
hangolni. Eleinte a kritikus fölötti sebességre tervezett ún.
szuperkritikus
modelleket
fejlesztettek,
viszont
az
újabbaknak úgy optimalizálták az anyagát, hosszát és
csapágyait, hogy még nagyon nagy sebességen is
szubkritikusak lehetnek. [7]-[9]
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nagy szilárdságú és csak mintegy fél méteres, így 450 m/s
szubkritikus kerületi sebességen üzemeltethető. A hasonlóan
rövid, szintén kompozit rotoros IR-3 prototípus pedig még
gyorsabb: kerületi sebessége 600 m/s, de még így is
szubkritikusan forog. [4], [8]
A natanzi IR-1 és IR-2 centrifugákról a legtöbb képi
információt Mahmud Ahmadinezsád 2008. áprilisi látogatása
kapcsán hoztak nyilvánosságra. [10] A több tucatnyi fotó ma
is letölthető az elnöki honlapról, amatőr és profi analízisek
aranybányájaként.

Az iráni urándúsítás, a centrifugák
eredete
Az irániak által használt centrifugák sajátos fejlődési és
terjedési láncon keresztül kerültek az országba.
1945-1956 során német hadifogolyként 60 fős csapata élén az
osztrák
Gernot
Zippe
tökéletesítette
a
szovjet
gázcentrifugákat, az egyik kifinomult típus máig az ő nevét
viseli. Miután hazakerült a hadifogságból, meglepődve
realizálta: műszaki színvonaluk a nyugati világét
meghaladta. Emlékezetből felidézte, majd szabadalmaztatta a
megoldásokat. Amerikai csábításra egy ideig Virginiában
dolgozott, de rövidesen visszatért Európába, és további
fejlesztéseket végzett, új projektekben vett részt. Terveit az
európai energetikai reaktorok nukleáris üzemanyagának
gyártásában, az Urenco csoport hollandiai telepén is
alkalmazták.
A hetvenes években az Urenco-nak bedolgozó egyik
amszterdami K+F intézetben nagy szilárdságú anyagokat
tanulmányozott a pakisztáni Abdul Qadeer Khan mérnök és
anyagtudós. Úgy került közel a centrifugákhoz, hogy intézete
ötvözeteit azok rotorjaiban is használták és a sok nyelvet jól
beszélő Khant bevonták a centrifuga tervek fordításába. Khan
a tudással és egy bőrönd rajzzal hazatérve a pakisztáni
atomfegyver program kulcsfigurája lett. Az irányításával a
nyolcvanas évek elején kifejlesztett Pak-1 vagy P-1 jelű
centrifugák nem csak a pakisztáni uránium bombákhoz
vezettek el, hanem feketepiaci hálózatán a kilencvenes évek
közepén egyebek közt Iránba és Líbiába is eljutottak. [4]

Natanz és Qom telepei, az újabb
fejlesztések
Irán dúsító kapacitását Natanz közelében alakították ki. A
natanzi
telep
legfontosabb
elemeit
igyekeztek
légitámadásoktól minél jobban megvédeni. Az összesen
mintegy 100 ezer m2 területű üzemcsarnokokat eleve 8 m-rel
a felszín alá rejtették, és 2,5 m vastag vasbeton födémmel
látták el. 2004-ben még tovább vastagították a betont, majd
arra további 22 m magasan földtakarást hordtak. Teljes
léptékű és kísérleti üzem is kiépült. Létezésüket 2003-ban
ismerték el az irániak, ekkor töltöttek fel urán-hexafluoriddal
egy 10 majd 164 centrifugát tartalmazó kaszkádot. 2009-ben
Natanzban már körülbelül 8000 centrifuga volt beépítve és
ebből 5000 működött. Ugyanebben az évben Irán
nyilvánosságra hozta, hogy további félüzemi gázcentrifugás
urándúsítót létesített Qom közelében (a hasonlóan védett
utóbbi létesítményt az elemzők Fordow néven is említik).
A pakisztáni P-1 centrifuga iráni változatának a külvilág által
adott neve IR-1, míg a további, modernebb sorozatoké IR-2,
IR-3 stb. Az IR-1 még alumínium rotoros, hosszú szerkezet,
szuperkritikus sebességű. Az IR-2 szénszálas rotorja már
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3. ábra:

Elnöki látogatás a dúsító műben, egy IR-1 kaszkád
(forrás: www.president.ir)

Az iráni atomfegyverkezést kutató civil tudósok, egyetemi és
katonai szakértők, valamint a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség (NAÜ) felügyelői évek óta elemzik a békés
célúnak mondott dúsító kapacitások hirtelen hadicélú
átállításának lehetséges forgatókönyveit.8 Vizsgálják, hogy az
ismert létesítmények, kaszkádok, centrifuga típusok mellett
milyen gyors az átállás és mennyi idő kell egy-két uránium
bomba anyagának elkészítéséhez. Az alap szcenárió a békés:
a természetes uránból alacsony dúsítású reaktor üzemanyag.
A továbbiak: a természetes uránból vagy a már felgyűlt
alacsony dúsítású uránból magasan dúsított urán, mint
bomba alapanyag. Azt is értékelik, hogy mennyire
észrevehető a felügyelőknek, hírszerzésnek az átállás, és pl. a
Natanzból Fordowba vagy esetleg más, még ismeretlen
létesítménybe való átszállítások. [8], [9]

A centrifugák kaszkádjai,
optimumok, anyaghozamok
Mivel a dúsítás mértéke egy centrifugában csekély, sokat
(több százat) kell csövekkel összekapcsolni, azaz kaszkádba
rendezni. Az 235U aránya így centrifugáról centrifugára,
fokozatosan növekszik a kívánt szintre. A kapcsolat továbbá
nem csak előre menő (amikor a kissé dúsított gázt a
következő
fokozat
centrifugájába
vezetik),
hanem
visszamenő is (a szegényített gáz visszakerül az előző fokozat
centrifugájába). A kaszkád tehát egy sok odavisszacsatolással rendelkező hálózat. Még jobban bonyolítja e
hálózatot, hogy nem csak sorosan, egyesével fűzik fel a
centrifugákat, hanem az egymás utáni fokozatok több
párhuzamosan kötött centrifugából is állhatnak. A soros
kapcsolás a dúsítás mértékét (minőség) növeli, míg a

8 breakout

scenario
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párhuzamos a kapott anyagot (mennyiség). A fokozatokon
belüli centrifuga számok alkalmas kiválasztásával javítható a
kihozatal. Más az optimális kapcsolás alacsonyabb és
magasabb dúsítások esetén.
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Ralph Langner
részleteket:

vírusbiztonsági

szakértő

blogjából

[2]

2010. november 13-i bejegyzés. Míg a 315-ös támadó kódról
már eléggé kiderült feladata, a nagy PLC 417-es támadó kódja
kapcsán ezt még csak találgatni lehet. Két lehetséges irány:
− A centrifuga kaszkád magasabb szintű vezérlésének megzavarása.
A 315-ös PLC-k ugyanis egyedül nem képesek a centrifugák
irányítására, és biztosan nem ellenőrzik az egész kaszkádot.
Alighanem csak a rotorok egyedi, modulszintű vezérlésére
képesek. Kell tehát lennie kiegészítő vezérlőnek, amely a
gázfúvókat, szelepeket stb. vigyázza. Ez lehet a 417.
− Az iráni nukleáris eszközpark másik fontos eszközéhez kapcsolódó
kártétel.
Langner akkor nagyobb esélyt adott a második iránynak. A
kézenfekvő objektumot pedig a Bushehri Atomerőműben,
annak nagy turbinájában (lásd külön keretben) vélte
megtalálni, kezdettől elhárítva a reaktor és primerköri
rendszerek támadására irányuló szakszerűtlen találgatásokat.
Nyomozása szerint a turbina a vezérlőkön keresztül elvileg
többféle módon megrongálható. Túlpörgethető teljes
gőzáram mellett a generátor terhelésének hirtelen
ledobásával, vagy rezgésbe vihető a kritikus fordulatszám
tartományban. Ha a turbinának a szabályozásán kívül netán a
védelme is be van integrálva a 417-es PLC-be, akkor ez szinte
biztosan megtehető. Még akkor is, ha esetleg a rendszer több
azonos redundáns elemből épül fel, hiszen mindet közös
módon támadja a féreg.

4. ábra:

A 164 elemű kaszkád ideális elrendezése (Physics Today
cikke nyomán)

Még Pakisztánban, de később Iránban is a centrifugákat 164
elemű, 15 fokozatú kaszkádokba rendezték, amit egy iráni
vezető tv nyilatkozata is megerősített. Analitikus
számításokkal kimutatható, hogy ebben az esetben ideális
dúsítási teljesítmény akkor érhető el, ha a fenti ábra szerinti
elrendezést követik (rendre 6, 12, 17, 21, 24, 20, 16, 13, 10, 8, 6,
5, 3, 2, 1 centrifuga tartozik egy fokozatba). A legtöbb
centrifuga az ötödik fokozatban található, itt történik a
kiinduló gáz bevezetése a kaszkádba.[2], [8]

A 315-ös támadó kód
A gázcentrifugák és alkalmazásuk (azaz a Stuxnet vírus
céltárgya) megismerése után térjünk vissza a továbbiakban
magához a vírushoz. Hamar sikerült megérteni a 315-ös,
közepes PLC-re szabott károkozó algoritmust vagy támadó
kódot. A vírus lényegében öt működési szakaszt váltogat
ciklikusan, ebből a kiváró a leghosszabb (13-90 nap), a többi
órás nagyságrendű. A rongáló szakasz során – miközben a
kezelőknek a korábban felvett normál üzemi paramétereket
mutatja – felpörgeti a centrifugát 1410 Hz-re, majd lefékezi 2
Hz-re, ezután visszaáll a névleges frekvenciára. Így először
majdnem törésig viszi a rotort, azután lassulva majd
gyorsulva kétszer is áthajszolja a kritikus fordulatszámon,
illetve hagyja az addig szeparált UF6 újbóli összekeveredését.
[1] A cél a centrifuga fokozatos, észrevétlen tönkretétele és a
dúsítási folyamat megzavarása.

Mit fenyegethet még a Stuxnet a
centrifugákon kívül?
E fontos kérdésben a mértékadó álláspontok az elmúlt év
végére eléggé módosultak. Ragadjunk ki a továbbiakban
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2010. december 27-i bejegyzése szerint Langner felfigyelt rá,
hogy a 417-es támadó kód egy 164x6-os tömböt kezel. Ebből
arra a következtetésre jutott, hogy alighanem a centrifugák
védelmét ellátó rendszert bénítja le. A 417-es PLC tehát
valószínűleg szelepeket és gázfúvókat vezérel. Ha pl.
alapfunkciójaként rotor egyensúly hiányt észlelve az uránhexafluorid gázt gyorsan le kellene ürítenie, de ezt nem
hagyja neki a támadó kód, a bennmaradó gáz a rotorok
repedéséhez vezethet, ráadásul a centrifuga törés a drága gáz
kiömlésével jár.
2010. december 29-i „417 adatszerkezete = kaszkád struktúra
= kárjelentés” beszédes című bejegyzése szerint a támadó kód
hatszor hív meg egy szubrutint, melyen belül egy 164 elemű
ciklus van.

5. ábra:

A visszafejtett 417-es támadó kód egy részlete
(forrás: Langner blog)

Mint láttuk, a natanzi IR-1 centrifugák pontosan 164 elemű
kaszkádokba vannak rendezve. Hat kaszkád, azaz 984
centrifuga, közel 1000 gép. Éppen ennyi leállításáról és
cseréjéről szóltak a hírek, a képbe beleillő időzítéssel [1].
Nyilván ugyanarra a 417-es fertőzött vezérlőre kapcsolódtak.
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A két támadó kód így a biztos találat érdekében két lövés, két
irányból, ugyanarra a célra. A turbina tehát alaptalanul
keveredett gyanúba.

A 417-es támadó kód további kártétele
Az idei év elejére az is kiderült, hogy a 417-es támadó kód
egy további rutinja átrendezi a kaszkádon belül a centrifugák
kapcsolását. Szinte tükrözi az ideális elrendezést: a kaszkád
elejére kevesebb, a végére több centrifugát tesz. A fokozaton
belüli maximális szám ugyan 24 marad, de ez nem az 5.
hanem a 10. fokozatban jelenik meg. Ezzel a kívülről nem
látható művelettel – hiszen a kezelőnek a korábban, az eredeti
elrendezés során felvett normál üzemi adatokat mutatja –
jelentősen lerontja a dúsítás hatásfokát. [2]

Vélhető támadók, áttételesen
igazolódott hatások
2011. január közepén a New York Times cikke független
szakértőkre hivatkozva azt sugallta, hagy a vírus
megrendelői az amerikai és izraeli titkosszolgálatok. Akarva
vagy sem a német Siemens is érintett lehet, mivel 2008-ban az
Idaho
National
Laboratory
szakembereivel
együtt
tanulmányozták
a
Siemens
SCADA
rendszerek
sebezhetőségeit és ezek az adatok szivároghattak tovább a
CIA, majd a Moszad kezébe. Vélelmezhető az is, hogy Izrael
kapott a Khan által Líbiába exportált, majd Moammer
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Kadhafi atomfegyverről való lemondása után az USÁ-ba
szállított P-1 centrifugákból és azokból a titkos izraeli
atomtelepen, Dimonában egy működő mintarendszert épített
ki a támadó kódok kipróbálásához, finomításához.[11]
A hivatalos Irán máig legfeljebb kisebb zavarokat ismer el a
dúsító műveiben, illetve annyit, hogy foglalkoznia kellett
vírusfertőzéssel. [12] Az adatok ennél jóval többet mutatnak.
A NAÜ vizsgálati anyagok szerint a Natanzban beépített
centrifugák száma már 2009 novemberében majdnem 2000-rel
esett vissza, és a 2009 augusztusát követő év folyamán csak a
centrifugák fele, vagy még annyi sem volt feltöltve UF6-tal.
[1] Ma már egyre inkább a vírus okozta problémákhoz kötik
Gholam
Reza
Aghazadehnek,
az
iráni
nukleáris
csúcsszervezet vezetőjének 2009. júliusi – akkor alig érthető –
leváltását is. Sokatmondó és ugyancsak súlyos kártételre utal
az a 2010. november végi hír, hogy Natanzban az összes 54
kaszkádból 10-et már átkonfiguráltak 174 centrifugásra. [13]
A Stuxnet mértékadó vélekedések szerint mintegy két évvel
vetette vissza az iráni nukleáris programot, még akkor is, ha
az iráni dúsítási kapacitás 2010-ben tovább növekedett.
Mindezt zajos katonai csapás, bunkerrobbantó bombák,
közvetlen áldozatok és súlyosabb politikai terhek nélkül érte
el. Ráadásul az sem kizárt, hogy a féreg eddig fel nem
fedezett, így szokványos támadás számára elérhetetlen
további objektumokban is pusztított. [2], [11]

A bushehri turbina, gyártója és irányítástechnikája
A K-1000-60/3000-3 típusú orosz turbinát az LMZ (Ленинградский металлиический завод) gyártotta. A nagy
múltú szentpétervári energetikai gépgyár 2000-ben sorolt be hat további nehézipari céggel a Szilmas (Силовые
машины) konglomerátumba, melynek tulajdonosai közt a Siemens is 25%-kal szerepel.
A generátoron 1014 MW villamos teljesítményt leadó, 5,88 MPa (~60 bar) nyomású gőzt nyelő és percenként 3000
fordulatú turbina – ahogy az ábrán is látható – egy kettős kiömlésű nagynyomású és három, ugyancsak kettős
kiömlésű kisnyomású házból áll. Mindez egy tengelyen, több mint 40 m hosszúságú kivitelben.9

6. ábra:

A bushehri turbina metszete (forrás: LMZ előadás10)

Vélelmezhető, hogy a Siemens által résztulajdonolt LMZ turbináit nem a konkurencia vezérlőivel látják el. Több
olyan dokumentum fellelhető az interneten, amely szerint a Siemens által, vagy tervei alapján gyártott Simatic S7-400
(417) egységeket orosz atomerőművekben is alkalmaznak (a Kalinyini Atomerőmű 3. blokkján létesült digitális
mintarendszer több eleme elterjedt más atomerőművekben, így Bushehrben is).

A cikk szerzője 2009. októberben látogatást tett az üzembe helyezés kezdetén lévő bushehri atomerőműben. Perzsa kísérőivel végigmászta a
konténmentet a reaktorcsarnokkal, elsétált a turbina mellett, járt a blokkvezénylőben. Úgy becsülte, kellhet még egy év az indításhoz, de az
még ma is hátra van.
10 Н.А.Николаенков: Разрабатываемое оборудование в рамках проекта АЭС-2006 и модернизация паротурбинного оборудования на
действующих АЭС, Москва, февраль 2008 г.
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mennyiségű hírszerzési adat kellett a dúsító mű elrendezéséről,
teljesen meg kellett érteni az IR-1 működését (amihez feltehetően
rendelkezésre állt egy üzemképes tesztelő rendszer is), valamint a
Siemens érintett termékeiről rengeteg bennfentes tudásra volt
szükség. Mindez igen kevés szervezetre szűkíti le a világon azt a
kört, amely a feladat megoldására vállalkozhatott.

Záró gondolatok
Ahogy láttuk, fokozatosan egyre több tény, adat bontakozik
ki, vélekedés jelenik meg – néha váratlan fordulatokkal – a
vírus kapcsán és rajzol ki egyre élesebb, összefüggő képet. A
közeli jövőben sem kizártak új információk, meglepetések, de
a lényeg már nemigen változik. Talán legjobb megint
Langner 2010-es évet záró bejegyzését idézni [2]:
− Minden kétséget kizáróan a Stuxnetet arra fejlesztették ki, hogy a
centrifugák fizikai sérülését okozva késleltesse az iráni
urándúsítási programot.
− A támadást nem robbanásszerűen, hanem lassan, fokozatosan
kivitelezték. Lehet arra számítani, hogy az ISIS jelentésben
említett 984 centrifugán túl továbbiakat is megrongált a Stuxnet.
Erre a kb. február végére esedékes következő NAÜ ellenőrzés
adhat egyértelmű választ.
− A támadás teljes elemzése lehetséges anélkül is, hogy a natanzi
vezérlőszekrények közelében lennénk. Csupán az IR-1 kaszkád
szervezését és működtetését kell jól érteni, valamint a műszerezés
néhány alapvető adatát kell ismerni.
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− A Stuxnet interneten elérhető támadó kódja kiváló alap,
elrugaszkodási pont a kiberháborús fegyverek új generációjának
kifejlesztéséhez. Abból kell kiindulnunk, hogy olyan jelentős
államok, mint Kína és Oroszország számítógépes hadviselési
képességük bármilyen szándékkal történő létrehozásához már
javában elemzik az utolsó bitekig bezáróan a kódot, koncepciókat
és eszközöket hoznak létre jövőbeli hasonló támadásokhoz. De
ezen fegyverek célpontjai nagy valószínűséggel már nem csak a
Közel-Keletre fognak lokalizálódni.
Kiegészítésem az 5. ponthoz: a nukleáris létesítmények, mint
a kritikus infrastruktúra elemei szinte biztosan a
célkeresztben maradnak. Ez új feladatokat jelent számunkra
is.

− Egy ilyen nagy horderejű támadás mögött feszülő hatalmas erőket
elég könnyű érzékelni. A Stuxnet kártevő kifejlesztéséhez extrém
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