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

 

Bevezetés 
A dolog számomra Kosály Gyuri – későbbi életét máskép-
pen is befolyásoló – svájci tanulmányútja után kezdődött. 
Akkor készítették elő D. Wach-hal azt a cikket, amelyben 
először adták meg a fenomenologikus magyarázatát az 1. 
ábrán látható fázisfüggvénynek, amelyet korábban a lingeni 
forralóvizes reaktorban mértek [1].  

Az ábrán két egymás felett elhelyezett neutrondetektor idő-
jele között mért fázisnak a frekvenciától való függését lát-
hatjuk. Még most is ezt az ábrát szoktam bemutatni azok-
nak a hallgatóknak, akik felveszik a Műszaki Diagnosztika 
tantárgyat. Az, hogy a fázis csaknem lineárisan függ a frek-
venciától, nem szorul túl sok magyarázatra. Ha két érzékelő 
jele között egy egyszerű Θ  (théta) időkésés van, akkor 
azonnal belátható, hogy a két jel közötti keresztspektrum 
(CPSD) fázisa lineárisan függ a frekvenciától: 
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A Fourier-transzformáltjuk: 
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Attól még, hogy Kosály György ezt kapásból tudta, és ezért 
azonnal rámutatott, hogy az észlelt jelenséget a reaktoron 

átáramló víz és gőz (forralóvizes reaktorról volt szó) áram-
lási sebességének becslésére lehet használni, még nem lenne 
annyira tanulságos. Az oktatásban inkább arra szoktam 
felhívni a figyelmet, hogy az ábrán látható, az akkori kor 
számítástechnikája miatt csak a körökkel jelölt pontokban 
kiszámított fázis értékek nem véletlenszerűen rendeződnek 
el a ráillesztett egyenes mentén, hanem váltakozva előbb 
egyik oldalán, majd a másikon van négy-öt pont. Ez tehát 
nem véletlenszerű szórás, mint sok kezdő fizikus gondolná. 
Ennek valami oka van - mutatott rá Kosály György. 1974-
77-ből származó levezetéseiből [1,2,3,4,5] kitűnik, hogy a 
legegyszerűbb magyarázat, ha feltesszük, hogy a két jelben 
van egy időben azonos tag és egy késleltetett tag. 

 
1. ábra: Két egymás feletti neutrondetektor között mért 

keresztspektrum fázisfüggvénye a lingeni forralóvizes 
atomerőműből, Kosály eredeti cikke alapján. Ezt az ábrát 

Kosály KFKI-riportjából [2] másoltuk ki. 
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2. ábra: A lokális-globális tagok különböző arányánál várható fázisfüggvények alakjai 

 

Globális-lokális koncepció 
Kosály György a mindenütt azonos fázisban lévő elsőt 
globális tagnak nevezte el, mert okát a globális jellegű 
reaktivitás fluktuációkban vélte megtalálni, míg a 
másodikat lokálisnak nevezte, mivel az áramlásnál a 
detektor közelében lokálisan átáramló gőzbuborékok 
okozta neutronlassítást tette felelőssé az időben késleltetett 
hatásért (az ennél bonyolultabb globális-lokális levezetést 
az olvasó megtalálja e szám másik cikkeiben). Ekkor a fázis 
a következőképpen kapható meg: 
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A 2. ábrán bemutatjuk, hogy a különböző K=L/G 
arányoknál mit várunk. 

Amikor csak a lokális tag van, azaz az időkésés, akkor 
gyönyörű lineáris fázisfüggést kapunk. Amikor a globális 
tag kicsit megnő, akkor észleljük a lingeni forralóvizes 
reaktorban talált lineáris fázis körüli hullámzást. Ahogy a 
lokális tag tovább csökken a globálishoz képest, akkor a 
lineáris fázismenet egy zérus körüli hullámzásba megy át, 
végül ha a globális több nagyságrenddel nagyobb mint a 
lokális, akkor zérus fázisfüggvényt várhatunk. 

A cikk szerzőjének jutott az a lehetőség, hogy 1980-ban 
Hollandiában a NAÜ (Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség) ösztöndíjasaként a Borssele nyomottvizes 

atomerőműben ráleljen arra az esetre, amikor a globális az 
erősebb, és a zérus körüli oszcillációkat kimérje [6]. A 
sikeren felbuzdulva egy közös AEKI publikációt hoztunk 
össze. Idehaza a túl korán, fiatalon meghalt Meskó László, – 
aki szintén Kosály György tanítványa volt, és egyik fő 
témája volt a globális-lokális elméleti számolás [7], – 
valamint Katona Tamás számítgatta a víz-gőz 
fázisátalakulás hatását. Ezt összefogva a hollandiai részletes 
mérési eredménnyel megszületett a Katona, Meskó, Pór és 
Valkó szerzők által jegyzett cikk [8], amely egyike a 
legtöbbet idézett cikkeinknek, és amelyet Valkó János, a 
csoport vezetője adott elő 1983-ban a SMORN-III 
konferencián Japánban. Ebben a globális-lokális elvre épített 
egydimenziós termohidraulikai és pontkinetikus csatolt 
fenomenológikus modell szerepelt. A modell sémája (3. 
ábra) alapján számított fázisok igen jó egyezést mutattak a 
Borssele nyomottvizes reaktorban mért neutronérzékelők, 
termoelemek között kapott fázisfüggvényekkel (4. ábra). 
Vegyük észre, hogy a szerzők között nem szerepel Kosály 
György, aki ekkor már két éve „disszidált”, így nem volt 
„comme il faut” szerzőtársként feltüntetni. Maga Kosály 
György az említett konferencián már amerikai színekben 
indult. Albrechtékkal részletesen leírták elméletileg [5], és a 
Washington Állam egyetemén végrehajtott kísérletben be is 
mutatták, hogyan hatnak a közeli és távoli detektorokra az 
imitált gőzbuborékok (vö. 5. és 6. ábrákkal). Kosály György 
elemzésében arra is rámutatott, hogy a zónán áthaladó 
buborékoknak integrális reaktivitás hatása is van, ennek 
megfelelően nemcsak két, hanem négy tagból tevődik össze 
a fázisfüggvény, amelyből különösen jelentős a zónán való 
áthaladáskor kialakuló ún. „sinc” függvény jelleg, amely 
éppen úgy a zóna által definiált ablakfüggvénnyel 
jellemezhető. Noha Kosály a korábbi német mérés és 
amerikai mérései alapján elsősorban forralóvizes 
reaktorokról beszél, mi széles körben használtuk módszereit 
a nyomottvizes reaktorokra átparametrizálva. 
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3. ábra: A lokális-globális modell megjelenése a csatolt egydimenziós termohidraulikai és pontkinetikus modellben [7] 

 
4. ábra: A lokális-globális modellel számolt és a Borssele atomerőműben mért excore, incore (IN) neutrondetektorok és termoelemek 

(Temp) közötti fázisfüggvények jó egybeesése [6,9] 
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5. ábra: Kosály György által publikált, a Washington Állam egyetemén mért közeli (near field) és távoli (far field) detektorokkal 

számított és mért spektrumok[5] 
 

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

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

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

 

A módszer további igazolását szolgálta, hogy először a 
paksi 1. blokk 1. kampányában nulla körül hullámzó fázist 
mértünk (vö. 7/a ábra), majd a kampányhosszabbítás idején 
(strech-out) láthatóan kisimult a fázisfüggvény (a lokális 
hatás jóval kisebbé vált a modellünkben) [9]. Ezt követően 
sor került az első teljesítményemelésre még 1984-ben, amely 
jelentősen megnövelte a lokális tartalmat. Ennek 
megfelelően előbb nőtt a zérus körüli oszcilláció, majd 
sikerült kimutatni azt is, hogy ott, ahol már aláhűtött forrást 
várunk – nevezetesen ahol a lineáris energiakiválás 
meghaladta a 2 MW/m értéket –, két egymást feletti 
neutrondetektor között már a forralóvizes reaktorokhoz 
hasonló lineáris fázisfüggés alakult ki [9,10,11] (lásd a 7. 
ábrát). A lineáris fázis alapján becsült áramlási sebesség a 
zónában 3,43±0,11 m/s volt. 

A legkézenfekvőbben ezt a rheinsbergi atomerőműben 
végzett mérések igazolták [9,10]. Csernobil előtt még 
lehetőség nyílt ebben a 70 MWe kísérleti jellegű, de teljesen 

a hálózatra dolgozó erőműben arra, hogy az egyik 
kazettának az alján egy szabályozható fojtószelepet 
(drosszel) helyezzünk el. Ennek segítségével a forgalmat 
akár 30%-ra is lehetett csökkenteni, ily módon valódi 
forrásállapotot lehetett létrehozni a nyomottvizes 
atomerőmű adott kazettájában, amit a fűtőelemekbe 
beépített termoelemekkel termohidraulikailag is igazolni 
lehetett. A 8. ábrán jól látható, hogy a két felső 
neutrondetektor (E24-E25; 2160-2400 mm-nél) közötti zérus 
fázisfüggvény (100% forgalom) hogyan alakul át zérus 
körüli hullámzássá (40% forgalomnál, aláhűtött 
forrásállapotban), majd lineáris fázissá (30%-os 
forgalomnál) valódi buborékos forrásnál. Arról, hogy valódi 
forrásállapot alakul ki, meggyőző bizonyítékot szolgáltattak 
a fűtőelemek burkolatába beépített termoelemek. Az ábrák 
minőségéért elnézést kérünk, de újragyártása nem volt 
lehetséges, a kor szintjén pedig még ez is számítástechnikai 
bravúr volt.  
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8. ábra: A rheinsbergi atomerőműben elhelyezett mérő kazettán (balról) teljes forgalomnál (100%) és vízforrásig csökkentett forgalomnál 

(30%) mért koherencia- és fázisfüggvények 
 

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

                                                      
1 Csak a rend kedvéért: a Kalinyinról elnevezett erőmű Tver 

(Oroszország) melletti Udomljában működik 

összetettebb a fáziskép. Később, a kilencvenes évek közepén 
a BME NTI oktató reaktorán mi is végeztünk hasonló 
kísérleteket [12,13], mint Kosályék a Washingtoni Állami 
Egyetemen, és megállapíthattuk, hogy akár visszaforduló 
fázismenteket is lehet mérni (lásd 9. ábra), ha a vízforrást 
imitáló buborékbefújás az egyik detektor felett van.  

A nyomottvizes atomerőművekben, a víz áramlási 
sebességének megbízható becslési módszerére használható 
megoldásra véletlenül találtam rá a Numerical Recipes-t 
[14] olvasgatva. A kereszt- és autospektrum hányadosának 
inverz Fourier-transzformáltja megadja a két mérési pont 
közötti impulzus-válaszfüggvényt.  
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9. ábra: Mérési eredmények a BME NTI Oktató reaktorán 1997-ben. Az alsó A1 és a középső K2 neutrondetektorok közötti fázis 

változása a befújás magasságától (Zboray Róbert diplomamunkájából[13]). 
 

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

módszert alkalmazza az AEKI a paksi atomerőműben mind 
a mai napig, és ezt használjuk a természetes cirkulációs 
áramlások sebességének feltérképezésénél. Ez utóbbi ma 
már oktatási anyag a BME-n, hallgatói mérés az elektronikai 
laboratóriumban [16]. 
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Maga Kosály György már elég keveset tudott ezekről a 
fejleményekről, mert amerikai állásában más témákkal 
kezdett foglalkozni, és a reaktor zajdiagnosztikai 
konferenciáinkon sem vett részt. Pedig a reaktor 
zajdiagnosztika – amelynek ő volt az egyik megalapítója – 
tanítványai és azok tanítványai révén olyan sikeres volt, 
hogy a konferenciákon akár külön magyar szekciókat is 
tarthattunk volna a különböző országokat képviselő 
magyarokkal. Én utoljára a fentiekről egy személyes seattle-
i látogatásomkor beszélgettem vele, amióta – még 
kimondani is szörnyű - már csaknem 25 év telt el. Így Gyuri 
már nem fogja megtudni, hogy az AEKI még 2009-ben is 
rendszeresen méri a zónán áthaladó hűtőközeg sebességet 
(lásd ebben a számban megjelenő cikket) lényegében az ő 
első fenomenologikus modellje nyomán fejlesztett 
módszerrel.  

Azt sem fogja már megtudni, hogy az általa levezetett 
globális-lokális hatáshoz hasonló fázismentekre 
ráismertünk a fúziós berendezésekben mérhető fluktuációk 
közötti fázisfüggvényekben [17,18], és ez könnyedén 
elvezetett bennünket a két- és többkomponensű, határozott 
időkéséssel rendelkező jelek elemzéshez. Így lett egy 

viszonylag egyszerű felismerésből a fizika több ágára 
kiterjedő módszer. 

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

Köszönetnyilvánítás 
Nagyon megkésve, de ezúton mondok köszönetet Kosály 
Györgynek. Ebből a cikkből is látható, hogy az ő ötletét 
használtam én is évekig, abból fejlesztettük számos 
közvetlen értékelési módszerünket, amelyeket széles körben 
hasznosítottunk az atomerőművekben megvalósított 
diagnosztikai rendszereinkben. 
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