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S Z I O VÁ  B R I G I T A 1  –  N A G Y  S Z I L V I A 2  –  
P I P E K  J Á N O S 3

Wavelet-alapú modellezési rendszerek 
hatékonyságának növelése

1. BEVEZETÉS

A waveletek4 olyan modellezési környezetet biztosítanak, ahol a megoldás fi-
nomsága, pontossága fokozatosan, és pontról pontra állítható. Ez a tulajdonság 
rendkívül hasznos, amennyiben olyan fizikai rendszereket szeretnénk modellez-
ni, ahol ha a rendszert más és más méretskálán vizsgáljuk, más és más tulajdon-
ságokkal rendelkezik, illetve akkor is, ha vannak bizonyos pontok, ahol sokkal 
nagyobb felbontás szükséges, mint a rendszer többi részén. Az előbbire jó példák 
a tenger és légáramlások, illetve a különböző gázok koncentrációjának változása 
egy adott területen, hiszen egészen más hatása van egy épületnek, vagy egy au-
tónak, mint egy városnak, vagy egy vulkánnak. Az utóbbira nagyon jó példa az 
atomok körül az elektronok sűrűség-eloszlása, aminek éles szingularitása van az 
atomok helyén, vagy az elektromos téreloszlás egy fémmel körülzárt üregben, 
ahol a fémfal környékén van szingularitás. 

Több wavelet-alapú modellezési rendszert fejlesztettek ki, tipikus problémák 
a határok kezelésével szoktak lenni. Fontos megjegyezni, hogy nagyon sok eset-
ben csak kétféle felbontási szintet alkalmaznak, mert minden egyes felbontási 
finomítás esetén szükséges újra megoldani a feladatot. Ekkor viszont a kezdeti 
felbontás szükségtelen finom, és nagyon sok adatot kell tárolni, kiszámolni. Ál-
talában sokkal gazdaságosabb e nagyon durva felbontási szintről indulva csak 
azokon a helyeken finomítani, ahol valóban gyorsan változik a megoldás.

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, doktorjelölt; SZE Gépészmérnöki, 
Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Informatika Tanszék, egyetemi tanársegéd. Témavezető: 
Dr. Nagy Szilvia, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Távközlési 
Tanszék, egyetemi docens.
[2] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Távközlési Tanszék, egyetemi 
docens.
[3] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, dékán, El-
méleti Fizika Tanszék, egyetemi docens.
[4] Daubechies, Ingrid: Ten Lectures on Wavelets, 1992, CBMS-NSF regional conference series 
in applied mathematics 61, SIAM, Philadelphia., Chui, Chales, K.: An Introduction to Wavelets, 
1992, Academic Press, San Diego.
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2. WAVELET-ANALÍZIS

A wavelet-analízis,5 vagy wavelet-transzformáció egy olyan matematikai eszköz, 
amely képessé tesz minket arra, hogy egy adott jelet, vagy függvényt 

• helyzet,
• lépték/skála,
• irány szempontjából analizáljunk.

Elsősorban adatfeldolgozásra vagy képtömörítésre6 használatos. A wave-
let-analízis lényege (kulcsa), hogy a tér felbontási szintekre osztható, a különbö-
ző frekvenciájú komponensek és a különböző frekvencia feltételek rendelkeznek 
térbeli indexszel, mely segítségével lehetséges a finomítás.

A wavelet-analízisnek a Fourier-transzformációhoz7 hasonlóan van folytonos 
és diszkrét változata is.

Maguk a waveletek nem mások, mint a finomítási szintek bázisfüggvényei, 
szóval felírhatók a wavelet bázisfüggvények lineáris kombinációjaként. Elmé-
letileg a wavelet kifejtés tartalmazhat végtelen finom felbontású tagokat, habár 
általában egy véges maximum felbontás elegendő, vagy legalábbis a függvény 
ésszerűen jól közelíthető véges felbontási szinten.

A wavelet elmélet bázisfüggvényei egy olyan rendszert hoznak létre, ahol a 
magas felbontású tagok elhagyhatók ott, ahol a kifejtendő függvénybe nincse-
nek finom részletek, vagy benthagyhatóak amennyiben az szükséges. A lokális 
finomíthatóság a differenciál egyenletek diszkretizálásában és megoldásában is 
előnyös, jól használható. Többnyire a megoldás finom részleteket, gyors változá-
sokat csak bizonyos helyeken tartalmaz és a tér legnagyobb részén simák.

Másik előnye a wavelet bázisfüggvény rendszernek, hogy a differenciál operá-
tor diszkretizálása általában nagyon egyszerű, és ez minden rendszerben azonos, 
feltéve, ha az operátor és a használt báziskészlet is azonosak, azaz a mátrix elemek 
kiszámítása után, melyek reprezentálják az operátort, a mátrix elemeket használ-
hatjuk más rendszereknél, ahol ugyanaz az operátor jelenik meg.

Ha azt szeretnénk, hogy adaptív módon finomodó megoldásunk legyen (ami 
ott finomodik, ahol a rendszer pontos leírásának szüksége van finom tagokra), 
akkor a differenciál egyenletet újra és újra meg kell oldani úgy, hogy diagonizá-
landó mátrixba beletesszük nem csak azokat a bázisfüggvényeket, amelyeket a 
korábbi megoldásokban használtunk, hanem azokat is, amelyekkel a megoldást 
finomítani szükséges. Ez a probléma még hangsúlyosabb a sajátérték differenciál 

[5] Chui: i. m.
[6] Kiely, A. – Klimesh, M.: The ICER Progresive Wavelet Image Compressor, 2003, IPN 
Progress Report, 42–155. o., http://ipnpr.jpl.nasa.gov/tmo/ progress report/42-155/155J.pdf, 2017. 
október 9., Charilaos, Christopoulos –Athanassios, Skodras – Touradj, Ebrahimi: The 
JPEG2000 Still Image Coding System: An Overview, in IEEE Trans Consumer Electronics, 
2000/46. no., 1103–1127. o., doi:10.1109/30.920468.
[7] Fourier, Jean-Baptiste Joseph: Theorie Analitique de la Chaleur, 1822, Firmin Didot, Paris.
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egyenletek esetén, mivel a diszkretizált sajátérték egyenletet sokkal költségesebb 
megoldani, mint a lineáris egyenletrendszereket, amelyeket pl. az egyszerű ellip-
tikus differenciál egyenletek diszkretizálásakor kapunk.

Ez az oka annak, hogy a waveleteket legtöbbször nem sajátérték egyenletekre 
alkalmazzák.8

Elektronszerkezet-számításban a waveletek az 1990-es  években9 jelentek 
meg, s mára már jó pár csoport foglalkozik wavelet, vagy multi-wavelet-alapú 
számítással.10

A differenciál egyenlet megoldó rutinok általában két felbontási szintet hasz-
nálnak. Ez esetben a számítások sokkal egyszerűbbek, de a waveleteknek lokális 
finomíthatóságából származó előnyüket (kevesebb számítás), csak nagyon korlá-
tozottan tudják kihasználni.11

Témavezetőim Nagy Szilvia és Pipek János kifejlesztettek egy gazdaságos al-
goritmust, amely megadja, mely helyeken szükséges finomítani, és ott körülbelül 
mekkora járulékok fognak keletkezni, ha végre is hajtjuk a finomítást. A mód-
szerük azonban csak olyan rendszerekre működik, melyeknek a leíró differenciál 
egyenlete csak deriválásokat és vagy polinomokkal, vagy lépcsősfüggvényekkel 
való szorzásokat tartalmaznak.12

[8] Dahmen, Wolfgang: Wavelet and Multiscale Methods for Operator Equations, in Acta Nu-
merica, 1997/6. no., 55. o., Shiyou, Yang et al.: Wavelet-Galerkin Method for Computations 
of Electromagnetic Fields – Computation of Connection Coefficients, in IEEE Trans. Magn., 
2000/36. no., 644. o., Yotka, Rickard: An efficient wavelet-based solution of electromagnetic 
field problems, in Appl. Numer. Math., 2008/58. no., 472. o., Nagy, Szilvia: On wavelet based 
modeling of the nitrogen oxides emission and concentration due to road traffic in urban environ-
ment, in Acta Techn. Jaurinensis, 2015/8. no., 47–62. o.
[9] Goedecker, Stefan – Ivanov, Oleg: Linear scaling solution of the Coulomb problem using 
wavelets, in Solid State Commun., 1998/105. no., 665–669. o., Harrison, Robert J. et al.: Multi-
resolution quantum chemistry: basic theory and initial applications, in J. Chem. Phys., 2004/121. 
no., 11587. o.
[10] Mohr, Stephan et al.: Accurate and efficient linear scaling DFT calculations with uni-
versal applicability, in Phys. Chem. Chem. Phys., 2015/17. no., 31360–31370. o., Jensen, S. R. et 
al.: Linear scaling Coulomb interaction in the multiwavelet basis, a parallel implementation, in 
Int. J. Model. Simul. Sci. Comput., 2014/5. no., 1441003. o., Harrison, Robert J. et al.: Multire-
solution quantum chemistry in multiwavelet bases: excited states from time-dependent Hartree-
Fock and density functional theory via linear response, in Phys. Chem. Chem. Phys., 2015/17. no., 
31405–31416. o.
[11] Flad, H. J. et al.: Wavelet-Based Multiscale Methods for Electronic Structure Calculations, 
in Mielke, Alexander (ed.): Analysis, Modeling and Simulation of Multiscale Problems, 2006, 
Springer, Berlin–Heidelberg, 299–330. o. ISBN: 978-3-540-356561., Nagy, Szilvia – Pipek, Já-
nos: Multiresolution Analysis of Density Operators, Electron Density, and Energy Functionals, 
in Int. J. Quantum Chem., 2001/84. no., 523. o., Pipek, János – Nagy, Szilvia: Refinement tra-
jectory and determination of eigenstates by a wavelet based adaptive method, in J. Chem. Phys., 
2006/125. no., 174107. o., Nagy, Szilvia – Pipek, János: A wavelet-based adaptive method for 
determining eigenstates of electronic systems, in Theor. Chim. Acta, 2010/125. no., 471–479. o.
[12] Pipek, János – Nagy, Szilvia: An Economic Prediction of Refinement Coefficients in Wave-
let-Based Adaptive Methods for Electron Structure Calculations, in J. Comput. Chem., 2013/34. 
no., 460–465. o., Nagy, Szilvia – Pipek, János: An economic prediction of the finer resolution le-
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3. DIFFERENCIÁL EGYENLETEK WAVELET-ALAPÚ DISZKRETIZÁLÁSA

A diszkrét wavelet-analízist négyzetesen integrálható függvények terén Hilbert 
térnek szokták értelmezni. Kétféle bázisfüggvénye van, melyek kiegészítik egy-
mást. 

A skála függvény az ős függvény zsugorítottjával és eltoltjával jön létre.

A waveletek nagyon hasonlóak 

Fontos tulajdonsága ezeknek a bázisfüggvényeknek

Mindegyik függvény kifejthető vagy 

vagy 

formában.
Szokás a bázisfüggvényeket egy betűvel jelölni

Kvantummechanikában a rendszerek leírására Schrödinger-egyenletet hasz-
nálnak, amely  alakú, ahol H, Hamilton-operátor, az energia operá-
tora, Ψ a keresett hullámfüggvény, E pedig az energia sajátérték.
HΨ=EΨ

Az egyik legegyszerűbb energia operátora a dobozba zárt elektronnak van, 
amely a mozgási energia mellett olyan potenciális energiát tartalmaz, amely a 

vel wavelet coefficients in electronic structure calculations, in Phys. Chem. Chem. Phys., 2015/17. 
no., 31558–31565. o.
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doboz falain kívül végtelen, vagy nagyon nagy értékű, a dobozban pedig 0. 

Azaz
 

ahol 

Gyakran előforduló potenciális energia a Coulomb-kölcsönhatás:

  
és a harmonikus oszcillátor V40 (χ)=k χ 2.

Ezeket a Hamilton-operátorokat szokták a kvantummechanikai számítások 
tesztelésére használni.

Ahhoz, hogy diszkretizáljuk a Schrödinger-egyenletet (vagy másik differenci-
ál egyenletet) az M-edik felbontási szinten, használnunk kell a hullám függvény 
wavelet kifejtését, azaz a már korábban definiált Ψ[M](χ) függvényeket.

Itt a következő jelölést alkalmaztuk:
E[M]– energia M-edik szintű közelítése,
H[M]– H-nak az M-edik diszkretizált változata, melyet az alábbi képlet szerint 

lehet kiszámolni:

Az a taktika, hogy egy ilyen egyenletet nagyon magas felbontási szinten old-
junk meg, és utána hagyjuk el azokat a tagokat, melyeknek a járuléka nagyon ki-
csi, túlságosan költséges. Elektronszerkezet számításokban a hullámfüggvények 
wavelet felbontása olyan, hogy az a térrész, ahol nem 0 járulékú tagok vannak, a 
felbontási szint növelésével elég gyorsan csökken.
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1. ábra: Azon térrészek szemléltetése, ahol különböző felbontási  
szinteken a wavelet együtthatók nem nullák

Ha ezt a tényt kihasználjuk, akkor a szükséges számítások mennyiségét nagy-
ban lecsökkenthetjük úgy, hogy a következő felbontási szinten csak azokra a he-
lyekre teszünk waveleteket, ahol a korábbi felbontási szinten is voltak. Termé-
szetesen ezek közül is viszonylag sok nulla lesz (az intervallumok szélei), így ha 
pontosan megtudnánk mondani, hogy melyik helyekre szükséges waveleteket 
bevonni a finomabb felbontási szintű számításoknál, akkor további számítási ka-
pacitásokat, időt tudnánk megspórolni.

4. EGYÜTTHATÓ PREDIKCIÓ

A már meglévő M-edik felbontási szintű hullám függvényre, ha egy wavelet per-
turbációs számítást alkalmazunk, akkor a következő felbontási szintű hullám-
függvény alakja:

Témavezetőim belátták azt, hogy az együtthatók az alábbi képlettel számítha-
tók ki:

Ha az igazi együtthatók helyett ezeket az együtthatókat használjuk, elég jól 
közelíthetjük a megoldást, amint azt az alábbi ábrák is mutatják (2. és 3. ábrák).
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2. ábra: A harmonikus oszcillátor második gerjesztett állapotának  
együtthatói M=1,3,5 felbontási szinten
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A fekete vonal az analitikus megoldás kifejtésével keletkezett együtthatókat 
mutatja, a zöld a sajátérték egyenlet megoldásait, a kék pedig a predikciót.

3. ábra: A dobozba zárt elektron első gerjesztett állapotának  
együtthatói M=1,2,3 felbontási szinten
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A fekete vonal az analitikus megoldás kifejtésével keletkezett együtthatókat 
mutatja, a zöld a sajátérték egyenlet megoldásait, a kék pedig a predikciót.

A becslés minőségét jellemzi az, hogy a felbontási szint változtatásával ho-
gyan változik a kapott sajátértéknek, azaz az energiának a valóditól való eltérése, 
illetve az együtthatók össz eltérése. Ezt mutatja meg a 4. ábra.
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4. ábra: A dobozba zárt elektron és  harmonikus oszcillátor együtthatóinak  
predikciójának a hibája különböző felbontási szinteken, logaritmikus skálán

A jobb felső sarokban vannak a legdurvább felbontási szintek, bal alsó sa-
rokban a legfinomabbak. A különböző színek a különböző gerjesztési szinteket 
jelölik.
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5. MÁTRIX ELEMEK SZÁMÍTÁSA, A DIFFERENCIÁL EGYENLET DISZ-
KRETIZÁLÁSA

Ahhoz, hogy diszkretizálni tudjuk a differenciál egyenleteket, ki kell számítani a 

integrálokat, ami a kvantummechanikában szükséges pontosság eléréséhez na-
gyon számításigényes feladat. Ahelyett, hogy a numerikus integrálokat igye-
keznénk dupla precíziós eredmény elérésére rávenni, a waveletek szimmetria 
és skálázási tulajdonságait kihasználva sokkal pontosabb módszert tudunk ki-
fejleszteni Dachmen és Micchelli munkája alapján.13 A kinetikus energiának a 
kétszeres derivált operátorához tartozó mátrix elem kiszámításához szükség van 
a bázisfüggvények és azok második deriváltjának a finomítási egyenleteire.

Ezen kívül a potenciális energiákat harmonikus oszcillátor x2 potenciálja, il-
letve az elektron dobozban probléma doboz potenciálja esetén szintén szükséges 
kiszámolni ezeket a kiszámításokat, a 2016-ban megjelent Optimization of the 
prediction of second refined wavelet coefficients in electron structure calcula-
tions14 című cikkünkben levezettük.

Sajnos az atomokat leíró Coulomb-potenciálra nem létezik a fent említett 
cikkben ismertetett módszerhez hasonló módszer a diszkretizált egyenlet poten-
ciálmátrixának elemeinek a kiszámítására.

Ehelyett a 

Egyenletet x-szel megszorozva

 
Általánosított sajátértékegyenletet kapjuk.

[13] Dahmen, Wolfgang – Micchelli, Charles A.: Using the refinement equation for evalua-
ting integrals of wavelets, in SIAM J. Numer. Anal., 1993/30. no., 507. o.
[14] Sziová, Brigita – Nagy, Szilvia – Pipek, János: Optimization of the prediction of se-
cond refined wavelet coefficients in electron structure calculations, in Open Phys., 2016/14. no., 
643–650. o.
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Ez a sajátérték egyenlet azonban nem vezet fizikai megoldásra, így elhatároz-
tuk, hogy a 3D Coulomb problémának a radiális komponensével fogunk foglal-
kozni. Mivel a sugár nincs értelmezve 0 alatt, ezért a fenti egyenletből a követ-
kező mátrix elemeket dobozba kell zárnunk, hogy a nullánál levő értelmezési 
tartomány megszűnést reprodukálni tudjuk. 

A 0-s felbontási szint dobozba zárt mátrixeleme úgy, hogy a bázisfüggvények 
közül az egyik nullában, a másik k-val eltolva helyezkedik el, a következőképpen 
néz ki:

Finomítási egyenletek a fenti indexek közül a felső indexek a deriválást és az 
x-szel való szorzást jelzik, az alsó a a doboz elejét, a+1 a doboz végét, k pedig az 
eltolást mutatja meg.

Az integrál kiszámításához behelyettesítjük a fenti két finomítási egyenletet 
az előző egyenletbe, közben parciális integrálás és többszöri változó csere is tör-
ténik. A végeredmény:

Ahhoz, hogy visszakapjuk az eredeti J mátrix elemeket, kihasználtuk azt, 
hogy a kettő hosszúságú intervallumon való integrál szétszedhető kettő egy hosz-
szúságú intervallumon való integrálásra.

A fenti eredmény tulajdonképpen egy mátrix egyenlet

ahol
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A J integrálok egy egy vektort alkotnak.
Sajnos ebben az egyenletben az M mátrix rosszul kondicionált, ezért ki kell 

használnunk az M és J szimmetria tulajdonságait ahhoz, hogy megoldható 
egyenlethez jussunk. Elsőként parciális integrálást végzünk

Korábbi számításaink során hasonlóképpen kiszámoltuk a többi szimmetriát 
is, melyek szerint:

Ezeket a szimmetriákat kihasználva a fenti eredmény átalakítható a következő 
alakra:

Ezt felhasználva a J vektor elemeire a következő egyenletet kapjuk:
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A negatív összegző indexek helyett pozitív összegző indexek írása, majd a 
szimmetria egyenletek felhasználása után következő végeredményt kapjuk:

A nullás indexű tagok kiszámításához fel kellett használnunk azt, hogy a bá-
zisfüggvények különböző eltolási indexű verzióinak összege egyet ad s típusú bá-
zisfüggvények esetén.

6. KONKLÚZIÓ

A fenti mátrix elem kiszámítási módszert implementáltuk. Ezután szeretnénk a 
radiális Schrödinger-egyenlet többi mátrix elemét is kiszámítani. Természetesen 
szükséges az, hogy ezek a mátrix elemek ne csak nulladik felbontási szinten és 
ne csak s típusú bázisfüggvényekre álljanak rendelkezésünkre, ezért megkezdtük 
a magasabb felbontási szintek és a  típusú bázisfüggvények mátrix elemeinek 
a kiszámítását is. Az Optimization of the prediction of second refined wavelet 
coefficients in electron structure calculations cikkünkben már ismertetett 
módszerhez hasonló módon. 

Ezek után az így kapott mátrix elemekkel szeretnénk megoldani a radiális 
Schrödinger-egyenletet, majd elektrodinamikai – hullámvezetőkön belüli hul-
lámvezetési – problémákra is adaptáljuk a módszert.
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