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A BME Nukleáris Technikai Intézetében közel egy évtizede folyik tranziens jelek komplex elemzésére használható, idő-
frekvencia transzformációkon alapuló jelfeldolgozási eszközök fejlesztése és azok alkalmazása. A fúziós és atomerőművi 
alkalmazások céljára keletkezett számtalan programverzió algoritmusait a fejlesztés és a felhasználás szétválasztása érdekében 
integráltuk egy komplex, grafikus felülettel ellátott programcsomagba: ez az NTI Wavelet Tools. A cikkben ismertetjük az 
implementált lineáris idő-frekvencia transzformációkat. A programban rejlő potenciált egy összetett fúziós plazmafizikai 
probléma, a gyorsionok és plazmahullámok kölcsönhatásának elemzésén keresztül mutatjuk be. 

 

Bevezetés 
A jelfeldolgozás két alapvető módszere: a jelalak vizsgálata és 
a jel spektrális felbontása. Előbbi esetben jó időfelbontásunk 
lesz, viszont nincs frekvenciabeli információnk, utóbbi 
esetben ennek fordítottja igaz. A folytonos, lineáris idő-
frekvencia transzformációk viszont egyszerre nyújtanak 
információt a jelenségek idő- és frekvenciatérbeli 
viselkedéséről is.  
Az 1(b) ábrán egy akusztikus idegentest-kereső detektorral 
megfigyelt atomerőművi fő keringető szivattyú indulásának 
időbeli jele látható [1]. A szivattyú felpörgésekor egy 
emelkedő frekvenciájú jelet hallunk.  
Az idő-frekvencia transzformációk segítségével részletes 
elemzést végezhetünk a jelben található különböző 
frekvenciájú jelkomponensekről és azok időbeli fejlődéséről. 
Az 1(a) ábrán látható az idegentest-kereső gyorsulásérzékelő 
jelének idő-frekvencia transzformáltja. Megfigyelhetjük, hogy 
több különböző frekvenciájú komponens alkotja a jelet, 
amelyben az állandó karakterisztikus frekvenciájú összetevők 
mellett ott vannak a viszonylag rövid idejű, növekvő 
frekvenciájú komponensek is. 
Idő-frekvencia transzformációkon alapuló vizsgálatokkal 
több atomerőművi és fúziós projektben sikeresen vettünk 
részt [1-4].  Ezek rávilágítottak arra, hogy a hatékonyabb 
elemzés érdekében csökkenteni kell az adatok eléréséhez és a 
programcsomag használatához szükséges időt. Ezen 
problémák kiküszöbölése érdekében létrehoztuk az NTI 
Wavelet Tools programcsomagot. 

 

 
1. ábra: Akusztikus érzékelővel megfigyelt atomerőművi fő 

keringető szivattyú indulásának időjele és idő-frekvencia 
transzformáltja. 

NTI Wavelet Tools 
A fúziós körökben elterjedt IDL (Interactive Data Language) 
[5] nyelven írt programcsomag platformfüggetlen. 
Adatstruktúrájának kialakítása lehetővé teszi, hogy 
integrálható legyen helyi adatfeldolgozó rendszerekbe. 
Ugyanakkor önállóan is futtatható és a megfelelő 
formátumba konvertálva tetszőleges adat beolvasását el tudja 
végezni. Az NTI Wavelet Toolst elsőként a németországi 
ASDEX Upgrade tokamak adatfeldolgozó rendszerébe 
integráltuk. 
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2. ábra: Az NTI Wavelet Tools programcsomag grafikus felülete. 
 

A program grafikus felülete (2. ábra) a beolvasást („Input 
Data”), a számítást (,,Processing”) és az ábrázolást 
(„Visualization”) végző három panelre osztható, amelyek a 2. 
ábrán rendre zöld, világoskék és piros színű keretben 
láthatóak. Az eredmények számítását és ábrázolását azért 
választottuk külön egymástól, mert így az erőforrás-igényes 
számításokat nem kell újra elvégezni ahhoz, hogy a 
különböző ábrázolási paraméterek variálásával elkészítsük az 
adott fizikai folyamat megértéséhez szükséges optimális 
ábrát. A számításokat végző panelt további kisebb egységekre 
bontottuk, amely lépésenként végigvezeti a felhasználót a 
jelfeldolgozás folyamatán. 
A folytonos lineáris idő-frekvencia transzformációk [6] (lásd 
2. ábra „Transforms” panel) úgy állnak elő, hogy a jelet 
úgynevezett idő-frekvencia atomokból álló bázison fejtjük ki. 
Az idő-frekvencia atom egy olyan komplex értékű függvény, 
amely mind időben, mind frekvenciában jól lokalizált. A 3(b) 
és 3(d) ábrán látható különböző idő-frekvencia atomok valós 
része. Mivel semmilyen transzformáció nem növelheti a 
független információ mennyiségét, így az atomok idő- és  

 

frekvenciabeli felbontását az (1) határozatlansági reláció 
korlátozza [6]: 

2
1

 t ,                                (1) 

ahol t  és   az atom idő- és frekvenciabeli kiterjedését 
jelöli. Ez azt jelenti, hogy nem érhető el korlátlan idő- és 
frekvenciafelbontás egyszerre: az időfelbontáson csak a 
frekvenciafelbontás rovására lehet javítani és fordítva.  
A felbontás jól szemléltethető a bázisatomok idő-frekvencia 
transzformáltjával. A 3(a) és 3(c) ábrákon rendre a 3(b) és 3(d) 
ábrákon lévő idő-frekvencia atomok transzformáltjai 
láthatóak, amelyek az idő-frekvencia síkon jól lokalizáltak.  
Az NTI Wavelet Tools Gábor-atomot [7] használ, amelyekre 
az (1) kifejezésben egyenlőség teljesül. Az alkalmazott 
folytonos transzformációk előnye, hogy időeltolás 
invariánsak ( )]([)]([ ttfTttfT  ), amely 
elengedhetetlen feltétele a tranziens jelek vizsgálatának. 

 

3. ábra: A rövid idejű Fourier-transzformáció, illetve a folytonos wavelet transzformáció két-két bázisatomjának valós része és azok 
megfelelő transzformáltjai. 
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A lineáris idő-frekvencia transzformációkat 
megkülönböztethetjük aszerint, hogy hogyan generáljuk az 
idő-frekvencia atomcsaládot, amely lefedi az idő-frekvencia 
sík általunk vizsgált tartományát. A programcsomag 
használatával a vizsgált folyamattól függően egyrészt 
folytonos rövid idejű Fourier-transzformációt (Short Time 
Fourier Transformation – STFT), másrészt folytonos 
analitikus wavelet transzformációt (Continuous analytical 
Wavelet Transform – CWT) használhatunk a jelek idő-
frekvencia síkra történő kifejtésére. 
A folytonos rövid idejű Fourier-transzformáció egy olyan 
lineáris idő-frekvencia transzformáció, ahol az atomcsalád az 
alapatom idő- és frekvenciabeli eltolásával áll elő (például: a 
3(b) ábrán látható I. és II. atomok). Ennek köszönhetően a 
transzformált az időeltolás invariancia mellett a 
frekvenciaeltolásra is invariáns lesz. A transzformáció idő-
frekvencia felbontása állandó lesz a teljes idő-frekvencia 
síkon, ezért ez szűkebb frekvencia tartományok vizsgálatára 
alkalmas. 
Folytonos wavelet transzformáció esetében az atomcsaládot 
skálázással és időbeli eltolással generáljuk. A 3(d) ábrán III-
mal jelölt atom az I-gyel jelölt atom skálázásával és időbeli 
eltolásával keletkezett. Az atomok felbontása folytonosan 
változik az idő-frekvencia síkon, amely a 3(c) ábrán látható 
módon, magas frekvenciákon jó időfelbontást és rossz 
frekvenciafelbontást, alacsony frekvenciákon ennek 
ellentettjét eredményezi. Ezért ez a transzformáció széles 
frekvenciatartományok vizsgálatát teszi lehetővé. A 3(c) 
ábrán látható fekete tartományon a bázisatomok időbeli 
kiterjedése szélesebb lenne, mint a vizsgált időintervallum. 

A bemutatott transzformáltak abszolút érték négyzete 
értelmezhető energiasűrűségként az idő-frekvencia síkon [6]: 

),(),(),(),( 2   tTtTtTtP ,          (2) 

ahol ),( tT  a jel idő-frekvencia transzformáltját, a * pedig a 
komplex konjugálást jelöli. Az energiasűrűséget STFT esetén 
spektrogramnak, CWT esetén skálagramnak nevezzük [6].  

Napjainkban számos piacon lévő programcsomag már tud 
spektrogramokat és skálagramokat ábrázolni. Azonban ha a 
jelfeldolgozás ezen a ponton befejeződik, akkor elveszik a 
transzformáltak által hordozott fázisinformáció. Ezt a (3) 
képlettel definiált kereszt-transzformáció detektorpárok 
közötti kiszámításával használhatjuk ki, amelyet a 2. ábrán 
látható „Cross-transforms” panelen végezhetünk. 

),(),(),( 2112   tTtTtC                  (3) 

A kereszt-transzformált abszolút értéke azon pontokban 
magas, amely komponensek mindkét jelben erősek. Fázisa 
megadja a két detektor által mért jel közti fáziskülönbséget 
minden idő-frekvencia pontban. 

A programcsomaggal jelpárok közti időfüggő koherencia 
számítható a 2. ábrán látható „Coherences” panelen. A (4) 
összefüggéssel definiált koherencia függvény 0 és 1 közötti 
értékeket vesz fel. 
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ahol  az átlagolást jelenti, amelyet egy mozgó négyszög 

ablakkal végzünk. Segítségével a folyamatok közti lineáris 
kapcsolatokat lehet kvantitatívan jellemezni. 0-hoz közeli 
értéket vesz fel azokban az idő-frekvencia pontokban, ahol a 
folyamatok között nincs lineáris kapcsolat.  

A lineáris rendszerek leírására alkalmazható H  átviteli 
függvény (lásd 2. ábra „Transfer functions” panel) definíciója a 
következő: 

),t(T
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ahol ),(1 tT  és ),(2 tT  a bemenő és kimenő jelek 
transzformáltjai. Az esetleges független additív zajok által 
okozott szisztematikus hibák elkerülése érdekében az átviteli 
függvényt a következő módon számítottuk [8]: 
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Az (5) és (6) kifejezésekben látható, hogy a koherencia és az 
átviteli függvény a kereszt-transzformált különböző 
normálásával áll elő. A bemutatott módszerek alkalmazását a 
következő fejezetben egy összetett fúziós plazmafizikai 
probléma vizsgálatán keresztül ismertetjük. 

Plazmahullámok által okozott 
gyorsion-veszteségek vizsgálata 
A magfúzión alapuló energiatermelés egyik lehetséges 
megvalósítása a deutérium-trícium plazmát toroidális 
mágneses térrel összetartó berendezés, a tokamak [9], ahol a 
plazma által folyamatosan leadott energiát fűtéssel kell 
pótolni. Ez egyrészről történhet külső fűtésekkel, másrészről 
önfenntartó égéshez szükség van a fúziós reakcióban 
keletkező α-részecskék fűtésére. Mind a külső fűtések által 
keltett, mind a fúziós reakcióban keletkező ionok a termikus 
sebességnél jóval gyorsabban mozognak. Az energia-
egyensúly szempontjából fontos, hogy ezen gyors ionok a 
plazmában adják le energiájukat. Elvesztésük drasztikusan 
lecsökkentheti a fűtési teljesítményt [10] és súlyosan 
károsíthatja a berendezést, ezért a gyorsion-veszteségeket 
csökkenteni kell [11].  
A plazma az általunk vizsgált folyamat időskáláján 
mágnesezett folyadéknak tekinthető, így a 
magnetohidrodinamika (MHD) egyenleteivel jellemezhető a 
viselkedése. A plazmában kialakuló MHD hullámok 
rezonáns hullám-részecske kölcsönhatás útján képesek 
gyorsion-veszteséget okozni, mely folyamat megértése 
kísérleti elemzéseket követel. Vizsgálatainkat az ASDEX 
Upgrade tokamak [12] egy már korábban elemzett [13] 
plazma kisülésén végeztük, amelyben toroidális Alfvén-
sajátmódus [14] (Toroidal Alfvén Eigenmodes – TAE) és 
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Alfvén-kaszkád [15] (Alfvén Cascades – AC) típusú MHD 
hullámok figyelhetőek meg. 

Az alkalmazott diagnosztikák bemutatása 
Az MHD hullámok megfigyelésére kiválóan alkalmazhatóak 
a mágneses diagnosztikák [16]. Ezek a vákuumkamra belső 
falára helyezett kis tekercsek, amelyek a mágneses tér egy-
egy komponensének változását mérik. A konstrukció 
egyszerűségének köszönhető, hogy általában nagy számban 
és különböző pozíciókban állnak rendelkezésre, így 
alkalmasak az MHD hullámok térbeli szerkezetének 
vizsgálatára is. Munkánk során hat darab, 2 MHz-es 
mintavételi frekvenciával rendelkező, különböző toroidális 
pozícióban elhelyezkedő detektort használtunk. 
A gyorsion-veszteségeket a FILD [17] (Fast Ion Loss Detector 
– Gyorsion-veszteség detektor) segítségével vizsgálhatjuk, 
amely néhány milliméterrel a plazmát határoló limiter 
mögött helyezkedik el. A gyorsionok egy henger alakú takaró 
lemezen kialakított keskeny apertúrán keresztül egy 
szcintillátor lemezbe csapódnak. A becsapódás helye függ a 
részecskék Larmor-sugarától, illetve a részecskék sebessége 

és a lokális mágneses tér által bezárt szögtől. A szcintillátor 
lemezből kilépő fotonokat 20 darab fotoelektron-sokszorozó 
gyűjti össze, amelyek mintavételi frekvenciája 2 MHz. 
Továbbá a lemez egy CCD kamera segítségével is 
megfigyelhető. Az általunk végzett kiértékelést azon 
fotoelektron-sokszorozó jelein végeztük, amelyhez tartozó 
szcintillátor lemezbe körülbelül 200 keV energiájú deutérium 
ionok csapódnak be [18]. 

TAE módusok gyorsionszóró-képességének 
kvantitatív jellemzése 
A 4(a) ábrán az egyik mágneses szonda jeleiből számított 
spektrogramot (lásd. 2. ábra „Transforms” panel) láthatjuk az 
[1,27 s-1,37 s] időintervallumon. A 120-170 kHz-es frekvencia 
tartományban TAE-k, a 60-80 kHz-es tartományban Alfvén-
kaszkádok jelennek meg. Ugyanezen frekvenciákon a FILD 
detektor jelein (4(b) ábra) magas gyorsion-veszteséget 
tapasztaltunk. 

 
 

4. ábra: A mágneses-  és a FILD detektor jeleinek rövid idejű Fourier-transzformáltja a vizsgált kisülés [1,27 s – 1,37 s] időszakaszán.  
A mágneses detektoron 120-170 kHz-es frekvencia tartományban TAE-k, a 60-80 kHz-es tartományban Alfvén-kaszkádok jelennek meg. 

 

Ez arra enged következtetni, hogy a TAE-k gyorsion-
veszteséget okoznak. A kölcsönhatás kvantitatív jellemzése 
érdekében kiszámítottuk a két detektor közti koherenciát 
(lásd 2. ábra „Coherences” panel), amely az 5. ábrán látható.  
A magas koherencia azt jelenti, hogy a plazmahullámok és a 
gyorsion-veszteségek között lineáris kapcsolat van és az 
átviteli függvény értékei jó becslést adnak a valódi átvitelre. 

 
5. ábra: A mágneses detektor és a FILD detektor között számított 

időfüggő koherencia függvény a vizsgált kisülés [1,27 s – 
1,37 s] időszakaszán. 

 

 

 

Mielőtt az átviteli függvény segítségével kvantitatív becslést 
adtunk a hullámok gyorsionszóró-képességére, a hat 
különböző toroidális pozícióban lévő mágneses detektor 
segítségével megvizsgáltuk a TAE-k toroidális módusszámát 
(lásd 2. ábra „Mode numbers” panel), amely jól jellemzi azok 
térbeli szerkezetét. A toroidális módusszám megadja, hogy a 
plazmában kialakuló MHD hullám hullámhossza hányada a 
berendezés kerületének. Az n=3,4,5 toroidális 
módusszámmal rendelkező módusok módusszámait a [13] 
cikkben is feltüntették. Vizsgálataink – melyeknek eredménye 
a 6. ábrán látható – azt is kimutatták, hogy az n=5-ös 
módusnál néhány kHz-cel magasabb frekvenciájú módus 
toroidális módusszáma n=6. 
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6. ábra: Hat különböző toroidális pozícióban elhelyezkedő 
mágneses detektor jeleiből számított toroidális módusszámok a 

vizsgált kisülés [1,27 s – 1,37 s] időszakaszán. 
Az egyik mágneses detektor és a FILD detektor között 
számított átviteli függvény (lásd 2. ábra „Transfer functions” 
panel) a 7. ábrán látható. Azon idő-frekvencia pontokban 
ábrázoltuk az átviteli függvényt, ahol a koherencia 70%-nál 
magasabb, így a különböző módusok jól elkülönülnek.  
Az eredmények jó közelítést adnak a plazmahullámok 
egységnyi energiájára jutó relatív gyorsionszóró-képességére. 
A 100-150 kHz között megjelenő TAE-kre kapott 
eredményeket az 1. táblázat is tartalmazza. Az n=5-ös 
toroidális módusszámú módus gyorsionszóró-képessége 
körülbelül négyszer akkorának bizonyult, mint az n=3,4,6 
módusszámú módusoké. Továbbá azt is megfigyelhetjük, 
hogy a mágneses detektoron (4(a) ábra) megfigyelt alacsony 
teljesítménye ellenére az n=6-os módus hullámenergiára 
vetített gyorsionszóró-képessége is összevethető az n=3-as és 
n=4-es módusokéval. 

 
7. ábra: A mágneses detektor és a FILD detektor között számított 

70%-os koherenciával szűrt átviteli függvény a vizsgált kisülés 
[1,27 s – 1,37 s] időszakaszán.  

1. táblázat A különböző toridális módusszámmal rendelkező TAE 
módusok egységnyi hullámenergiára jutó relatív 
gyorsionszóró-képessége. 

Toroidális 

módusszám 
Átvitel 

Átvitel  
(n=5 módushoz 

normált) 

n=3 ~0,011 28 % 

n=4 ~0,007 18 % 

n=5 ~0,04 100 % 

n=6 ~0,009 23 % 
 

A 60-80 kHz-es tartományban látható Alfvén-kaszkádok 
szintén jelentős gyorsion-veszteségeket okoznak. Ezek 
vizsgálata más idő-frekvencia felbontást igényel, amely 
szintén megoldható az NTI Wavelet Tools-szal, de ezek 
elemzése kívül esik a cikk keretein. 

Összefoglalás 
Az NTI Wavelet Tools programcsomag széles körben 
alkalmazható tranziens hullámok vizsgálatára. Grafikus 
felületének köszönhetően használata gyorsan elsajátítható.  
A bemeneti jeleket lineáris idő-frekvencia transzformációk 
segítségével fejti ki az idő-frekvencia síkra. Amennyiben a 
jelenséget több, különböző pozícióban lévő detektorral is 
vizsgáltuk, a program segítségével időfüggő koherencia és 
átviteli függvény számításokat hajthatunk végre, amelyekkel 
megfigyelhetjük a jelkomponensek közti lineáris kapcsolat 
időbeli fejlődését is. A kiszámított kereszt-transzformáció 
fázisából a tranziens perturbáció térbeli szerkezete, és annak 
időbeni fejlődése is meghatározható. 
A bemutatott plazmakisülésben megfigyeltük a hullámok 
frekvenciájának időbeli fejlődését, majd megvizsgáltuk a 
térbeli szerkezetüket, végül a koherenciával szűrt átviteli 
függvény használatával meghatároztuk a különböző 
hullámok egységnyi hullámenergiára normált gyorsion-
szóróképességét. Ez már a kisülés optimalizálása 
szempontjából is értékes információ lehet. 
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