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 Vezérlők: továbbfejlesztett kontroller, új beépített Kinect 3D kamera, 1080p-s 
felbontással. 

 Hálózat: 2,4/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n, több rádios, WiFi Direct támogatással. 

 Csatlakozók: 3 db. USB 3.0 port, HDMI. 

 Operációs rendszer: két független, egyidejűleg futó operációs rendszert alkalmaz: 
egy Windows 8-alapú többfeladatos kernelt, egy Xbox OS nevű rendszert, eze-
ket a Microsoft egyedi Hyper-V hipervizora fogja össze. A Windows az alkalma-
zások, az Xbox OS a játékok futtatására szolgál. 

 
 

Új módszer a paksi atomerőmű  

gazdaságosságának javítására 

A paksi atomerőmű1 egységeihez hasonló termikus reaktorok esetén a generátorok 
meghajtásához szükséges vízgőzt bizonyos atommagok hasadása során keletkezett hő-
vel állítják elő. Pakson az üzemanyag az urán 235 tömegszámú izotópja, amely spontán 
vagy indukáltan hasad két kisebb atommagra, a folyamat során pedig kísérőként foto-
nok és neutronok, valamint 202,5 MeV energia szabadul fel. A felszabadult neutronok 
egy moderátornak nevezett közegben lelassulnak és bizonyos valószínűséggel újabb 
maghasadást idéznek elő, így jön létre a láncreakció. Ha a folyamatot szabályozzuk, a 
felszabadult energia eléggé jó hatásfokkal alakítható villamos energiává. 

A paksi reaktorok hengeresek, és egyenként 349 hatszög alapú hasáb alakú 
üzemanyagkazettát tartalmaznak. A különböző mértékű dúsítás miatt ezekben a kazet-
tákban már gyártáskor különbözik a 235-ös urán izotóp aránya, továbbá, mivel nem 
egyszerre kerültek a reaktorba, különböző kiégéssel is rendelkeznek. Belátható tehát, 
hogy a kazetták reaktoron belüli elhelyezése befolyásolja a lezajló láncreakciót, hiszen 
pl. a hasadás során keletkező neutronok nagyobb valószínűséggel találnak el egy, a ha-
sadó maghoz közeli másik urán magot. 

Célunk, hogy a kazetták elhelyezését úgy optimalizáljuk, hogy a teljes üzemi bizton-
ság megtartása mellett minél gazdaságosabb működést érjünk el. Ez azonban nem egy 
egyszerű feladat, hiszen 349 kazettát 349 pozícióra 349!-féleképpen tudunk elhelyezni, 
ami egy 10737 nagyságrendű szám, és mindenik elhelyezésre bonyolult számításokat kell 
végeznünk, hogy jellemezni tudjuk a működteté-
sük során elért gazdaságosságot. Kihasználva a re-
aktor szférikus szimmetriáját, Pakson az aktív zó-
na 1/6-át jelentő körcikkre terveznek (lásd pl. az 
általunk készített zónatervet ábrázoló képet), majd 
ezt az elrendezést ismétlik, de még így is 1080 
nagyságrendű állapotunk van. Ha figyelembe vesz-
szük a zónatervezési standardokat, kizárhatunk 
még néhány állapotot, de az összes megmaradó el-
rendezést végigszámolni még így is lehetetlen, a 
legnagyobb kapacitású számítógépekkel is. 

                                                           
1
 Az atomerőmű látképe madártávlatból megtekinthető a 

http://www.investintolna.hu/item/get_item.php?id_embed=189 URL-címen. 
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A feladatunk tulajdonképpen egyszerűen megfogalmazható: két 59-dimenziós függ-
vényünk van, amelyeknek argumentumai azt jellemzik, hogy a zónahatod különböző 
pozícióira, illetve a középső pozícióra kerülő kazetták mennyi 235U-t tartalmaznak, a ki-
menetek pedig egyik esetben az üzemi biztonságot, másikban a gazdaságosságot jellem-
zik. Ezeket a függvényeket kell úgy feltérképeznünk, hogy ki tudjuk választani azokat a 
bemeneteket, amelyek az előzőekben leírt optimumot biztosítják (vagy legalábbis ahhoz 
minél közelebbi kimeneteket adnak). 

Az ötlet abban áll, hogy a függvények közelítéséhez mesterséges neuronhálózatokat 
használjunk. Ezeknek a hálózatoknak a csomópontjai, hasonlóan az emberi neuronok-
hoz, kapnak bizonyos bemeneteket, azokat valamilyen súlyozás szerint összegzik, majd 
„feldolgozzák” (leképezik egy ún. aktivációs függvénnyel), a kapott értéket pedig kime-
netként továbbadják. Ha ezeket a csomópontokat összekötjük, továbbá jól megválaszt-
juk az aktivációs függvényt és azt, hogy mely csomóponti bemeneteknek milyen súlyt 
adunk, a kapott hálózat képes lesz ismeretlen függvények közelítésére. 

A különböző éleknek megfelelő súlyok beállítását egy tanításnak nevezett folyamat során 
végezzük el. A tanítás abban áll, hogy megköveteljük, hogy bizonyos ismert esetekben a há-
lózat a beadott inputokra a megfelelő kimeneteket adja. Egy iterációs algoritmussal minden 
ciklus végén a súlyokat úgy módosítjuk, hogy a hálózat által visszatérített értékek közelebb 
kerüljenek az elvárt kimenetekhez, mígnem a jóslás eléggé pontos lesz. 

Tulajdonképpen a recept a következő: Kvázi-véletlenszerűen választunk néhány el-
rendezést, amelyekre a klasszikus módon kiszámoljuk a biztonságosságot és gazdasá-
gosságot jellemző függvényértékeket, ezekkel tanítjuk a megfelelő struktúrájú és megfe-
lelő paraméterekkel rendelkező neuronhálózatot, majd lekérdezzük a közelítő értékeket 
sok, a tanítóállapotoktól eltérő elrendezésre. A kapott közelítő eredmények alapján meg 
tudjuk állapítani, hogy mely zónatervek tűnnek jónak, ezt a néhányat kiválasztjuk, és ki-
számoljuk a nekik megfelelő pontos függvényértékeket, hogy megtaláljuk közülük a leg-
jobbat. A módszer nagy előnye, hogy miután a tanítást elvégeztük, nagyon gyorsan meg 
tudunk vizsgálni nagyon sok elrendezést, nagyságrendekkel többet, mint a klasszikus 
optimalizáló számolóalgoritmussal. 

A módszer ismert a reaktorfizikusok körében, de a paksi egységekhez hasonló reak-
torokra még soha nem alkalmazták. Nekünk sikerült úgy megterveznünk a számítási 
apparátust és beállítanunk a neuronhálózat jellemzőit, hogy az működőképes legyen a 
paksi erőműben. A kutatás jelenlegi állapotában módszerünkkel sikerült jó pár teljesen 
biztonságos, működőképes zónatervet találnunk. Ezek gazdaságosság szempontjából 
sajnos enyhén elmaradtak a klasszikus matematikai optimalizációval kapott legjobb álla-
potoktól, de úgy gondoljuk, hogy további finomításokkal és futtatásokkal sikerül olyan 
szintre fejlesztenünk a módszert, hogy az mindig találjon a klasszikusan kapottaknál 
gazdaságosabb elrendezést. 

Jó esélyt látunk arra, hogy a jövőben a módszer beépüljön a mindennapos paksi zó-
natervezési gyakorlatba, csökkentve az egységnyi villanyáram előállításához szükséges 
üzemanyagköltségeket, valamint a keletkező nukleáris hulladék mennyiségét. Ez gazda-
sági és környezetvédelmi szempontból is jelentős előrelépés lenne a jelenlegi működés-
hez képest. Ha szeretnél hasonló érdekes kutatásokba bekapcsolódni, téged is szeretet-
tel várunk a kolozsvári egyetem Fizika karán. 

Sipos Lehel 
a kolozsvári BBTE Fizika karának és 

Tanárképző intézetének I. éves mesteri   hallgatója 


