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Jelölésjegyzék 
 
Latin betők 
 

2m
hımérsékletvezetési tényezı,

s
a −  

2felület,mA −  

( )átlagos abszolút eltérés pontossági vizsgálatoknál ,°CÁAE −  

érzékenységi tényezıB −  

* relatív érzékenységi tényezı, KB −  

( )dimenziótlan harmadfajú peremfeltétel Biot szám , -
R

Bi
α
λ

= −  

J
izobár fajhı,

kg Kpc −
⋅

 

átmérı, mD −  

egyed (paraméter vektor)e −  

, a - edik generáció - edik egyedének - edik génjen g
je g n j−  

szülısze −  

utódue −  

genetikus futtatások számaF −  

( )2
dimenziótlan idı Fourier szám , -

a
Fo

R

τ
= −  

generációk maximális számaG −  

J
fajlagos entalpia,

kg
h −  

( )iterációs küszöb CN számításnál , °CIK −  

ismeretlenek száma az inverz feladatbanJ −  

0 elsıfajú, nulladrendő Bessel-függvényJ −  

1 elsıfajú, elsırendő Bessel-függvényJ −  

a próbatest hossza, mL −  

tömeg, kgm −  

( )a függvény adatpontjainak számamM Tλ λ−  
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( )a függvény adatpontjainak számac p mM c Tρ ρ−  

populáció egyedszámaN −  

véletelenszerően felvett egyedek számaNE −  

belsı csomópont sorszáma a pontossági vizsgálatoknálbn −  

csonkolásos kiválasztás legjobb egyedeinek számaszn −  

( )csomópontok száma véges differencia módszernélcsn −  

( )1 elsı határfelület csomópontjának sorszáma véges differencia módszernélhn −  

( )2 második határfelület csomópontjának sorszáma véges differencia módszernélhn −  

referencia pontok száma a pontossági vizsgálatoknálrefn −  

idılépések számanτ −  

nyomás, Pap −  

keresztezés valószínőségekerp −  

mutáció valószínőségemutp −  

eltolás valószínőségeeltp −  

az inverz feladatban keresett paraméter vektor vagy függvényP −  

hıáram, WQ −ɺ  

W
' méterenként bevezetett hıáram,

m
Q −ɺ  

2

W
hıáramsőrőség,

m
q −ɺ  

3

W
térfogati hıforrás sőrőség,

mVq −ɺ  

sugár, mr −  

helyvektorr −  

a véges differencia számítás hely szerinti felosztása, mr∆ −  

a mag-próbatest-palást összeállítás külsı sugara, mR −  

1 a próbatest furatának sugara, mR −  

2 a próbatest külsı sugara, mR −  

K
kontakt hıellenállás,

WkR −  
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célfüggvényS −  

abszolút célfüggvény, °CabszS −  

2négyzetes célfüggvény, °CnégyzS −  

2regularizációs hiba, °CregS −  

hımérséklet, °CT −  

, a -adik idıpillanatban az -edik csomópont hımérséklete, °Ck iT k i−  

( )

( )

0
0hımérséklet, a 1 ... vektor -edik

100

eleme, 1, 2,...,101 , °C

l

T T
T T T T l T l

l

∞
∞ ∞

− − = + − ⋅  
=
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( ) ( )

0
0hımérséklet, a 1 ... vektor -edik

100

eleme, 1, 2,..., vagy 1, 2,..., , °C

m
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T T
T T T T m T m

m M m Mρ λ

∞
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− − = + − ⋅  

= =

 

áramló közeg hımérséklete harmadfajú peremfeltételnél, °CT∞ −  

a palást külsı felszínének hımérséklete,°CRT −  

( )
( )
a üggvény deriválásánál alkalmazott hımérsékletlépés

véges differencia számításnál , °C

T T fλ∆ −

( )0 és 1 közé esı véletlen szám egyenletes eloszlás szerintv −  

m
sebességvektor,

s
w −  

( ) az eltolás adaptációs függvényeeltx g −  

( ) a véletlen felvétel adaptációs függvényeNEx g −  

( ) ( ), 1, 2,..., idıpillanatban, 1, 2 helyen szimulált hımérséklet, °Ck s k sY k K r R sτ− = = =  

( ) ( )*
, 1, 2,..., idıpillanatban, 1, 2 helyen szimulált, mesterséges hibával

terhelt hımérséklet, °C
k s k sY k K r R sτ− = = =

 

( ) ( ), 1, 2,..., idıpillanatban, 1, 2 helyen mért hımérséklet, °Ck s k sY k K r R sτ− = = =ɶ  
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Görög betők 
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m K
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⋅
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⋅
 

( ) 2
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hıvezetési tényezı a hımérséklet függvényeként,

m K
Tλ −

⋅
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( )0
2

W
keresett hıvezetési tényezı függvény,

m KmTλ −
⋅

 

( )

( )2
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m K

f
mT f

f F

λ − −
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⋅

 

0

dimenziótlan hımérséklet, -
T T

T T
ϑ ∞

∞

−
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−
 

3

kg
sőrőség,

m
ρ −  

3

J
térfogati hıkapacitás,

m Kpcρ −
⋅

 

3

J
a mag térfogati hıkapacitása,

m K
m
pcρ −

⋅
 

3

J
a palást térfogati hıkapacitása,

m K
p
pcρ −

⋅
 

( ) 3

J
térfogati hıkapacitás a hımérséklet függvényeként,

m Kpc Tρ −
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( )

3

térfogati hıkapacitás a hımérséklet függvényeként értéktáblázatos

J
szemléletben,

m K

p mc Tρ −

⋅

 

( )0
3

J
keresett térfogati hıkapacitás függvény,

m Kp mc Tρ −
⋅

 

( )

( )3

edik genetikus futtatás eredményeként kapott becsült térfogati hıkapacitás

J
függvény, 1,2,...,

m K

f
p mc T f

f F

ρ − −

=
⋅

 

stabilitási tényezı, -σ −  

* módosított stabilitási tényezı, -σ −  

idı, sτ −  

( )max a számítás utolsó idıpillanata egyenes feladatnál , sτ −  

a véges differencia számítás idılépése, sτ∆ −  

relaxációs idı, srτ −  

dimenziótlan helykoordináta, -
r

R
ξ = −  
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Rövidítések 
 

ÁAE – átlagos abszolút eltérés 

AI – mesterséges intelligencia (artificial intelligence) 

BICOND – a Kiss László által kidolgozott mérési módszer [1] 

CN – Crank-Nicolson séma 

DE – differenciális evolúció (differential evolution) 

DSC – differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry) 

EA – evolúciós algoritmus 

GA – genetikus algoritmus 

GHP – állandósult állapotú síklapú mérés (guarded hot plate method) 

HDPE – nagy sőrőségő polietilén 

IK – iterációs küszöb (Crank-Nicolson sémánál) 

LM – Levenberg-Marquardt módszer 

MLP – többrétegő perceptron (multilayer perceptron), (neurális hálóknál) 

NN – neurális háló (neural network) 

PA – poliamid 

PGA – párhuzamos genetikus algoritmus 

PMMA – polimetilmetakrilát 

PS – polisztirol 

PSO – részecske raj módszer (particle swarm optimization) 

PTFE – politetrafluoretilén, teflon 

RBF – radiális bázisfüggvény (radial basis function), (neurális hálóknál) 

RBM – modell méret csökkentés módszer (reduced-basis method) 

RMS – négyzetes középérték (root mean square) 

SOMA – önszervezı migrációs algoritmus (self-organizing migration algorithm) 

VEM – végeselem módszer 

µGA – mikro genetikus algoritmus 
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1. Bevezetés 

 
 A gépészmérnöki gyakorlat szinte minden területén elıfordulnak olyan problémák, 
amikor a szerkezeti elemek között vagy a szerkezeti elemeken belül a fizikai folyamatokat 
befolyásoló hımérsékletkülönbségek alakulnak ki. (Például: az anyagtechnológiában a fémes 
és nemfémes anyagok elıállítása, hıkezelése során, gépgyártástechnológiában a 
megmunkálási folyamatok közben, géptervezésben súrlódás hatására, kalorikus gépek esetén 
az energiaátalakítási és energiatranszport folyamatok közben.) Az ilyen esetekben a probléma 
pontos megismerése és a berendezések megfelelı minısége és megbízhatósága érdekében 
hıtani számításokat (és méréseket) kell végezni. A hıtani számítások többségében hıvezetési 
feladatot kell megoldani. A hıvezetési feladatok megoldásakor szükség van a geometria, a 
határfeltételek és a vizsgált szerkezeti elem(ek) anyagjellemzıinek ismeretére. Egy idıben 
változó (tranziens) feladat esetén a térfogati hıkapacitást (sőrőség és fajlagos hıkapacitás 
szorzata) és a hıvezetési tényezıt kell ismernünk. Ezen anyagjellemzık bizonyos anyagok és 
hımérséklettartomány esetén állandónak (hımérséklettıl függetlennek) tekinthetık, azonban 
sok esetben jelentısen függenek a hımérséklettıl. Az anyagtechnológia folyamatos fejlıdése 
miatt állandó igény van az új anyagok hıfizikai jellemzıinek meghatározására. Az 
anyagtechnológia egyik legdinamikusabban fejlıdı ága a polimertechnika, ráadásul a polimer 
anyagok jelentıs része esetén a hıfizikai anyagjellemzık hımérsékletfüggése nem 
elhanyagolható. 

Az anyagjellemzık meghatározása méréssel történik. Az utóbbi évtizedekben nagyon 
sok mérési módszer terjedt el, azonban egyik sem mondható univerzálisnak. Egy módszer 
általában szigorúan meghatározott próbatest alakkal és mérettel, egy anyagjellemzı bizonyos 
nagyságrend és hımérséklet tartományban történı mérésére alkalmazható. 
A hımérsékletfüggés feltérképezése sok esetben a mérés különbözı hımérsékletszinteken 
történı megismétlésével végezhetı el. Ez általában sok idıt vesz igénybe. Ezek alapján 
felmerül az igény a mérési módszerek univerzalitásának növelésére (például a hıvezetési 
tényezı és térfogati hıkapacitás azonos készülékben, esetleg párhuzamosan történı 
meghatározása, a hımérsékletfüggés egyszerőbb, gyorsabb mérése, a jellemzık minél 
szélesebb nagyságrendben történı meghatározására való alkalmasság, a mérhetı 
hımérséklettartomány szélesítése, a próbatest geometriájától való függetlenítés). A mérési 
módszerek folyamatos fejlesztésének másik mozgatórugója, hogy a különbözı 
laboratóriumokban, különbözı módszerekkel azonos anyagokon elvégzett mérések 
viszonylag nagy eltéréseket mutatnak. Ez felveti a kérdést, hogy egy adott matematikai 
modell alkalmazásával mért anyagjellemzı alkalmazható-e a mérnöki számítások során más 
matematikai modellben. (Például: különbözı hımérsékletszinteken elvégzett állandósult 
állapotú mérésekbıl kapott hımérsékletfüggı hıvezetési tényezı egy tranziens számításban.) 
 A dolgozatom megírását megelızı kutatómunkát doktori ösztöndíjasként a Budapesti 
Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, az Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszéken1 végeztem. Az elıbb felvetett kérdések már Kiss László 1970-es  
’80-as években kifejtett munkásságában is felmerültek. Doktori kutatásaim kiindulópontját, a 
problémafelvetést és az alkalmazott mérési elrendezés ötletét is neki köszönhetem. 
Témavezetım, Gróf Gyula is az ı vezetésével kezdett a hıfizikai mérésekkel foglalkozni.  

                                                 
1 Az említett tanszéken (és elıd intézményeiben: Energetika Tanszék, Hı- és Rendszertechnikai Intézet) a 
hıfizikai mérésekkel kapcsolatos kutatások több évtizedes múltra tekintenek vissza. Reményeim szerint 
kutatómunkámmal én is hozzájárulok a hıfizikai iskola hírnevének öregbítéséhez. 



 

2 

1.1 Problémafelvetés 
 
 Dr. Kiss László hıvezetési anyagjellemzıkkel kapcsolatos kutatásainak összefoglalása 
az 1983-ban „Hıvezetési anyagjellemzık meghatározása” címmel megírt kandidátusi 
értekezésében [1] olvasható. A mő világszínvonalú áttekintést ad a szilárd testekben 
lejátszódó hıvezetés fizikai, matematikai, mérnöki modelljeirıl. Rengeteg elıremutató 
javaslatot tartalmaz a hıvezetés fizikai, matematikai modelljeivel, illetve ezek alapján a 
hıvezetési anyagjellemzık meghatározásával kapcsolatban. A mő abban az idıszakban 
készült, amikor a számítástechnika elérhetıvé vált az egyetemi kutatók részére, és a 
numerikus számítási módszerek elkezdték térhódításukat az analitikus módszerekkel 
szemben. Az anyagjellemzık meghatározásának alapelveivel kapcsolatosan 3 fontos javaslata 
volt:  

- A mérési körülmények a lehetıségek határain belül a lehetı legjobban 
hasonlítsanak a felhasználás körülményeihez. 

- A kiértékeléshez használt matematikai modell legyen azonos a mért 
anyagjellemzıt felhasználó matematikai modellel. (Ez még bizonyos fizikai 
hatások elhanyagolásából eredı hibákat is csökkenthet.) 

- A mérés megtervezésekor ne az legyen elsıdleges, hogy a kiértékelés egyszerően, 
analitikus számítással elvégezhetı legyen, hanem az, hogy maga a mérés minél 
megbízhatóbban, egyértelmő peremfeltételek mellett történjen, és a kiértékelési 
algoritmust igazítsuk a méréshez. (Ez persze a legtöbb esetben megnehezíti a 
kiértékelést.) 

A fenti alapelveket kiegészítve a mérés univerzalitására való törekvés igényével kidolgozott 
és megépített egy forradalminak mondható mérıberendezést és kiértékelési módszert, mellyel 
egyetlen tranziens mérésbıl meghatározható az idıben változó hıvezetést meghatározó két 
anyagjellemzı (térfogati hıkapacitás és hıvezetési tényezı) ráadásul a hımérséklet 
függvényeként. (A módszer szabadalmaztatása is megtörtént.) Az eljárás átütı sikere és 
széleskörő elterjedése azonban elmaradt. Ennek oka minden bizonnyal a kiértékelési eljárás 
bonyolultsága volt. A mérés kiértékeléséhez egy olyan inverz hıvezetési feladatot kellett 
megoldani, melyben a mért tranziens hımérsékletgörbékbıl (differenciálegyenlet megoldása) 
a kezdeti és peremfeltételek ismeretében kell az anyagjellemzıket meghatározni 
(differenciálegyenlet együtthatói). Ezt a feladatot az akkori számítástechnikai módszerekkel 
nem sikerült minden igényt kielégítıen megoldani. Kiss László egy fokozatosan közelítı, 
interaktív számítógépes kiértékelési módszert fejlesztett ki, amely a jelentıs számítási igény 
mellett gyakori, intuitív személyes beavatkozást igényelt. A Kiss László által kidolgozott 
mérési módszerre [1] a továbbiakban BICOND néven fogok hivatkozni. 
 

1.2 A dolgozat témája 
 
 A dolgozatom témája a Kiss László által kidolgozott hıfizikai anyagjellemzı mérési 
módszer (BICOND) kiértékelési eljárásának továbbfejlesztése a korszerő számítástechnika és 
a modern számítási metódusok alkalmazásával. Ez az elızı pontban említett inverz 
hıvezetési feladat minél általánosabb, gyorsabb és pontosabb megoldását jelenti. Az említett 
inverz feladat, melyben két tranziens hımérsékletgörbébıl egyszerre két anyagjellemzı 
függvényt kell meghatározni, még manapság is igen nehéz feladatnak minısül. A 
kutatómunka során törekedtem arra, hogy a két meghatározandó anyagjellemzıt (térfogati 
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hıkapacitást és hıvezetési tényezıt) a hımérséklet tetszıleges függvényeként határozzam 
meg. Ez a törekvés Kiss László idejében a szőkös számítástechnikai lehetıségek miatt nem 
merült fel.  
 A hasonló bonyolultságú inverz feladatok megoldásában az ezredforduló környékén 
történt áttörés. Ennek fı oka, hogy a számítástechnika ebben az idıszakban jutott el olyan 
fejlettségi szintre, hogy a korábban kidolgozott számítási metódusokat elfogadható számítási 
idık mellett lehetett alkalmazni. (A fejlıdés érzékeltetésére 1983-ban Kiss Lászlónak kb. 15 
perc volt az egyenes hıvezetési feladat numerikus megoldása, ma egy feltehetıen jóval több 
mőveletet alkalmazó numerikus számítás egy nagyon hasonló problémára 0,3–0,5 s. Ez 
nagyjából 2000–3000-szer gyorsabb számítást jelent.) Ennek köszönhetı a lágy számítási 
módszerek, a mesterséges intelligencia és az evolúciós algoritmusok alkalmazásának rohamos 
elterjedése. A lágy számítási módszerek inverz hıvezetésben történı alkalmazására az 
ezredforduló környékén jelentek meg az elsı próbálkozások2. 
 A kutatómunka során foglalkoztam az egyenes hıvezetési feladat numerikus 
megoldásával. Itt a fı cél a lehetı leggyorsabb számítás és a lehetı legpontosabb eredmény 
egymásnak ellentmondó igényei közötti kompromisszum megkeresése volt. Ez azért volt 
elengedhetetlen, mert az inverz megoldás számítási idejét is ez határozza meg. 
 Az inverz feladatot elıször szimulált (hibamentes) mérési eredményekkel próbáltam 
megoldani. Ennek elınye, hogy a keresett anyagjellemzık pontosan ismertek, így könnyen 
értékelhetı a módszer pontossága, vizsgálható a konvergencia, és kizárjuk a matematikai 
modell és a valóság közötti eltérésekbıl adódó esetleges modellezési hibákat.  
 A kutatómunka része volt a Kiss László idejében készült ([1]-ben bemutatotthoz 
képest kisebb módosításokon átesett) mérıberendezés modern eszközökkel történı 
felmőszerezése, felújítása, illetve tényleges mérések elvégzése. Az új kiértékelési eljárást 
valós mérési eredményekkel is teszteltem, valamint a kiértékelt eredményeket 
összehasonlítottam irodalmi és más módszerekkel mért adatokkal. 
 

1.3 Célkitőzések 
 
 A fentiek alapján a dolgozat fı célkitőzése a Kiss László által javasolt mérési 
módszerhez (BICOND) kapcsolódó automatizált, megbízható és univerzális kiértékelési 
eljárás kidolgozása genetikus algoritmus alkalmazásával. (A mérési módszer alacsony-
közepes hıvezetési tényezıjő szilárd, porózus vagy por alakú anyagokra alkalmazható.) 
A kiértékelés célja a hımérsékletfüggı hıvezetési tényezı és térfogati hıkapacitás 
párhuzamos meghatározása egyetlen tranziens mérésbıl. Ennek megvalósítása érdekében a 
következı részfeladatokat tőztem ki: 

- A BICOND mérési elv alapján definiált egyenes hıvezetési feladat gyors és pontos 
numerikus megoldásának megkeresése. 

- A genetikus algoritmussal történı inverz megoldás konvergenciájának vizsgálata 
szimulált mérési adatokkal, az anyagjellemzık lineáris hımérsékletfüggését 
feltételezve. 

- Az inverz feladat megoldása, és pontosságának elemzése szimulált mérési adatok 
mellett, az anyagjellemzık tetszıleges hımérsékletfüggését feltételezve. 

                                                 
2 Gróf Gyula doktori értekezésének bírálata kapcsán Lipovszki György javasolta a flash módszer kiértékelésekor 
felmerülı paraméter identifikációs probléma megoldására a lágy számítási módszerek alkalmazását. Ez alapján 
Gróf Gyula a Kiss László által felvetett inverz hıvezetési feladat genetikus algoritmussal történı megoldására 
TDK és PhD témát írt ki. 2004-ben jelentkeztem az elıbbi TDK témára, 2006-tól doktori ösztöndíjasként 
foglalkozom ezzel a kutatási területtel. 
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- Az 1980-as években készült mérıberendezés modern eszközökkel történı 
felmőszerezése, felújítása, valamint mérések végzése. Az új kiértékelési eljárás 
tesztelése valós mérési adatokkal. A kiértékelt anyagjellemzık összevetése más 
módszerrel azonos anyagon mért anyagjellemzıkkel, illetve irodalmi adatokkal, ami 
lényegében a kidolgozott kiértékelési eljárás validálását jelenti. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 
 Szakirodalmi források alapján áttekintettem a hıvezetési anyagjellemzık 
meghatározásának általános, elvi kérdéseit, az alkalmazható fizikai-matematikai modelleket, 
az elvégzendı (egyenes és inverz) részfeladatok megoldási módszereit, a gyakorlatban 
alkalmazott mérési módszereket, különös tekintettel az anyagjellemzık 
hımérsékletfüggésének meghatározási lehetıségeire, a hımérsékletfüggés nagyságrendjét, 
jellegzetes típusait és a kiválasztott inverz megoldási módszert, valamint az ezzel elért eddigi 
eredményeket. 
 

2.1 A hıvezetési anyagjellemzık meghatározása 
 

A mérnöki gyakorlatban elıforduló hıvezetéssel kapcsolatos problémák során az 
egyes alkatrészek anyagjellemzıi (a geometriával, kezdeti- és peremfeltételekkel együtt) 
bemenı adatként jelennek meg. A feladat célkitőzése a hımérsékletmezı (vagy a 
hımérsékletmezı ismeretében számítható egyéb fizikai mennyiség) meghatározása. Az ilyen 
feladatokat a hıvezetés egyenes feladatának nevezzük. Ezen feladatok elvi megoldásának 
blokkvázlata az 1. ábrán látható. Az elsı feladat a problémát legjobban leíró fizikai-
matematikai modell, tehát a megoldandó differenciálegyenlet kiválasztása. Ez meghatározza, 
hogy milyen bemenı adatokra lesz szükség a feladat megoldásához. Ha rögzítettük a 
differenciálegyenletet és a bemenı adatokat, ki kell választani a megfelelı pontosságot 
biztosító megoldási módszert és ennek segítségével meghatározni a hımérsékleteloszlást. 
 

 
1. ábra  Egyenes hıvezetési feladat megoldása (mérnöki gyakorlat) 

 
 A hıvezetési anyagjellemzık meghatározásakor más a helyzet. Itt az anyagjellemzık 
jelentik a feladat megoldását, emiatt a hımérsékletmezıt kell bemenı adatnak tekintenünk (a 
geometria, kezdeti- és peremfeltételek mellett). Az ilyen típusú feladatot a hıvezetés inverz 
feladatának nevezzük. Ezen feladatok elvi megoldásának blokkvázlata a 2. ábrán látható. 
(Emellett inverz hıvezetési feladatnak tekintjük az olyan feladatokat is, melyek során a 
hımérsékletmezı alapján a kezdeti- vagy peremfeltétel(ek) meghatározása a cél.) A megoldás 
során ismét a fizikai-matematikai modell rögzítése az elsı feladat. Ez meghatározza, hogy 
milyen bemenı adatokra lesz szükség a megoldáshoz, illetve hogy mely anyagjellemzıket 

fizikai-matematikai modell 
(differenciálegyenlet) anyagjellemzık 

geometria kezdeti- és peremfeltételek 

megoldási módszer 
(egyenes) 

megoldás, ( ),T r τ  
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tudjuk majd kiszámolni. Ha rögzítettük a differenciálegyenletet és a bemenı adatokat, a 
következı lépés az inverz megoldási módszer kiválasztása, és az anyagjellemzık 
meghatározása.  
 

 
2. ábra  Inverz hıvezetési feladat megoldása (anyagjellemzı meghatározás) 

 
 A hıvezetési anyagjellemzıket tehát egy inverz hıvezetési feladat megoldása során 
határozhatjuk meg. Ebbıl is látszik, hogy ezek közvetlenül nem mérhetık. Az 
anyagjellemzık mérésén az inverz feladat bemeneteként megjelenı mennyiségek mérését, 
majd az ezt követı inverz megoldást, más szóval kiértékelést értjük. Bemenetként minden 
esetben szükség van hımérsékletmérésre, továbbá szükség lehet távolságmérésre, 
hımennyiség, hıáram vagy hıátadási tényezı mérésre, tranziens esetben az idı mérésére. 
 Az egyenes hıvezetési feladatok megoldása során a bemenı adatok közül az egyik 
legnagyobb bizonytalanságot az anyagjellemzık okozzák. Ennek több oka lehet: 

- mivel az anyagjellemzıket csak közvetett úton tudjuk mérni, és sokszor a 
peremfeltételi paraméterek is számottevı hibával rendelkeznek, meghatározásuk 
pontossága 10%-on belül már jónak, 5% körül nagyon jónak mondható, 

- az anyagjellemzık függhetnek a hımérséklettıl, a hımérsékletfüggés pontos 
meghatározása újabb méréstechnikai problémákat és hibalehetıségeket vet fel, 
módosítja a fizikai-matematikai modellt, melynek kezelése bonyolultabbá válik, 

- hibát okozhat, ha a mérés kiértékelésénél alkalmazott fizikai-matematikai modell nem 
felel meg a mérés körülményeinek, illetve az is, ha eltér az anyagjellemzık 
felhasználásakor (egyenes feladat) alkalmazott fizikai-matematikai modelltıl (pl. 
állandósult állapotú mérési eljárással meghatározott anyagjellemzıt idıben változó 
hıvezetési feladatban alkalmazunk). 

A felsorolt hibák csökkentésére Kiss László [1] a következı alapelveket javasolta az 
anyagjellemzık meghatározásával kapcsolatban: 

- A mérési hibák akkor csökkenthetık legjobban, ha a mérés megtervezésekor nem a 
kiértékelés egyszerőségét tekintjük elsıdlegesnek, hanem a méréstechnikai 
szempontokat, és a peremfeltételek egyértelmőségét. Ez természetesen bonyolultabb 
kiértékelést tesz szükségessé, azonban az inverz módszerek és a számítástechnika 
fejlıdése miatt ez manapság nem jelent leküzdhetetlen akadályt.  

- A mérés körülményei minél jobban hasonlítsanak az anyagjellemzık felhasználásának 
körülményeire. (Például ha a mérnöki problémában gátolt hıtágulás valósul meg, az 
anyagjellemzıket is gátolt hıtágulás mellett határozzák meg.) Így csökkenthetık a 
fizikai modell elhanyagolásából eredı hibák. 

fizikai-matematikai modell 
(differenciálegyenlet) anyagjellemzık 

geometria kezdeti- és peremfeltételek 

megoldás, ( ),T r τ  

megoldási módszer 
(inverz) 
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- A mérés kiértékelésénél használt matematikai modell legyen azonos a mért 
anyagjellemzıt felhasználó matematikai modellel (az inverz és egyenes feladatban 
használjunk azonos differenciálegyenletet). Ez szintén csökkentheti a fizikai hatások 
elhanyagolásából eredı hibákat. 

- Egy mérésbıl határozzunk meg több független anyagjellemzıt. Így minden 
anyagjellemzı azonos körülmények közötti mérésbıl származik, továbbá csökkenthetı 
a mérés ideje és az alkalmazandó berendezések száma. 

- Egy mérésbıl ne csak egy konstans paramétert, hanem a hımérsékletfüggést is 
próbáljuk meg meghatározni. Ez az egyedi mérésekbıl álló mérési sorozat véletlen 
hibáit csökkentheti, valamint csökken az idıráfordítás is. 

 Egy mérési módszer kidolgozása a fizikai-matematikai modell, majd a geometria, 
illetve a kezdeti- és peremfeltételek rögzítésével kezdıdik. Ebben a fázisban dıl el, hogy a 
felvett egyenes hıtani feladat kezelhetı-e analitikusan vagy numerikus módszert kell 
alkalmazni. Ennek a kérdésnek akkora a jelentısége, hogy általában már a feladat definiálása 
elıtt el kell dönteni, hogy analitikusan, vagy numerikusan kezelhetı problémát kívánunk 
választani.  
 Ha analitikusan kezelhetı egyenes feladatot választunk (analitikus szemlélető mérési 
módszer), akkor a feladat kitőzésénél rengeteg korlátba ütközünk (elsısorban egydimenziós, 
egyszerő geometria, homogén kezdeti- és peremfeltételek, állandó anyagjellemzık). Ezen 
korlátok betartása egyrészt csökkenti a mérés univerzalitását (általában csak egy paraméter 
határozható meg), továbbá gyakran méréstechnikai nehézségeket okoz (pl. egydimenziós 
állandósult állapotú hıvezetésnél a hıveszteségek minimalizálása). Emiatt a mérés nagyobb 
körültekintést igényel, a mérıberendezés bonyolultabb, a mérés idıigényesebb lehet. Nagy 
elınye viszont az analitikusan kezelhetı feladatnak, hogy a kiértékelés általában triviálisan 
egyszerő, mivel legtöbb esetben az analitikusan leírt megoldásfüggvénybıl a keresett 
anyagjellemzı kifejezhetı. Az inverz feladat ilyen jellegő megoldását nevezhetjük 
determinisztikus inverz megoldásnak. Ebbe a csoportba állandósult állapotú és idıben változó 
hıvezetésen alapuló módszerek is tartozhatnak. A kiértékelés alapja tranziens módszer esetén 
a mért hımérséklet-idı görbe egy karakterisztikus pontja vagy adott szakaszon vett 
meredeksége. 
 Ha olyan egyenes feladatot definiálunk, mely csak numerikus módszerrel kezelhetı 
(numerikus szemlélető mérési módszer), akkor a feladatra nézve elméletileg szinte semmilyen 
korlát nincsen (tetszıleges geometria, tetszıleges, hely- és idıfüggı peremfeltételek, 
tetszıleges függvény szerint hımérsékletfüggı anyagjellemzık). Ebben az esetben elınyben 
részesíthetık a méréstechnikai szempontok (minél egyszerőbb berendezés, minél pontosabban 
betartható peremfeltételek, minél pontosabb hımérsékletmérés, minél kevesebb mérendı 
mennyiség), továbbá lehetıség nyílik a mérés univerzalitásának növelésére (több paraméter 
párhuzamos meghatározása, hımérsékletfüggés közvetlen meghatározása). Ezáltal egy jól 
átgondolt mérési módszer egyszerőbb, pontosabb, gyorsabb és univerzálisabb lehet egy 
analitikus szemlélető módszernél. A numerikusan kezelhetı egyenes feladat nagy hátránya 
viszont, hogy a kiértékelés egyáltalán nem triviális. Az egyenes feladat megoldását diszkrét 
pontokban kapjuk meg, nem függvény alakban. Emiatt nincs esély a keresett 
anyagjellemzı(k) képletszerő kifejezésére. A kiértékelés általában egy bonyolult szélsıérték 
keresési, optimálási feladattá válik. A bonyolult kiértékeléshez általában jelentıs számítási 
idı párosul. Az ilyen jellegő inverz feladatokat kvázi- vagy nem determinisztikus 
módszerekkel oldhatjuk meg. Ebbe a csoportba elsısorban idıben változó hıvezetésen 
alapuló módszerek tartoznak. A kiértékelés alapja a regisztrált hımérséklet-idı görbe egésze, 
vagy annak fontos információt tartalmazó szakasza. (A kiértékelés tehát egy görbeillesztési 
feladatot jelent.) 
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 Hasonló szemléletmód alapján csoportosítja a hıfizikai anyagjellemzık mérésének 
elvi lehetıségeit Milano [2]. A cikk az analitikusan kezelhetı matematikai modellt alkalmazó 
mérési eljárásokat determinisztikus szemléletőnek, a numerikus számítást alkalmazó 
módszereket paraméter identifikáció (becslés) szemléletőnek (parameter estimation 
approach) nevezi. (Megjegyzés: egy paramétert, például a hıvezetési tényezıt a hımérséklet 
tetszıleges függvényeként is értelmezhetünk ( ( )Tλ ), ekkor függvény identifikációról 
(function estimation) beszélünk.) A paraméter identifikáció szemlélető módszerek elınyei 
között a fent leírtakon kívül kiemeli a szerzı, hogy nem csak a kívánt anyagjellemzık, hanem 
a mérést terhelı hibák, bizonytalanságok is meghatározhatók, így nincs szükség a 
determinisztikus szemlélető módszereknél rendszeresen alkalmazott utólagos korrekciókra, 
melyek az ideálistól eltérı valós körülmények hatásait kompenzálják. 
 

2.2 Fizikai-matematikai modellek 
 
 Fizikai-matematikai modellnek a fizikai megfontolások alapján levezetett hıvezetést 
leíró differenciálegyenletet tekintem. A fizikai-matematikai modell kiindulópontja az egyenes 
és az inverz feladat megoldásának is, ezért nagyon fontos a helyes, valóságot legjobban 
közelítı modell kiválasztása. Meghatározza továbbá, hogy hány anyagjellemzıre van szükség 
a számításokhoz. 
 A hıvezetés általános differenciálegyenletét a termodinamika I. fıtételének a 
hıvezetés jelenségére történı alkalmazásával nyerjük. Ez [3] szerint a következıképpen 
írható le (1):  
 

 ( ) [ ]grad div div 0v

h p
w h p w q q

∂ ∂
ρ

∂τ ∂τ
      ⋅ + ⋅ − + ⋅ − + − Φ =         

ɺ ɺ  (1) 

 
A nem egyensúlyi rendszer dV  térfogatelemében lévı anyagot úgy vizsgáljuk, mintha 
egyensúlyban lenne, és alkalmazzuk az entalpia (2) szerinti ( , )h T p  függvényét. 
 

 ( )p p

h h v
dh dT dp c dT v T dp c dT v T v dp

T p T

∂ ∂
β

∂ ∂
∂  = ⋅ + ⋅ = ⋅ + − ⋅ ⋅ = ⋅ + − ⋅ ⋅ ⋅ ∂  

 (2) 

 
Feltételezve, hogy a Fourier-féle hıvezetési egyenlet instacionárius folyamatokra is érvényes, 
alkalmazhatjuk (3) szerinti alakban. 
 

 gradq Tλ= − ⋅ɺ  (3) 
 
A (2) és (3) kifejezéseket (1) egyenletbe helyettesítve és a lehetséges átalakításokat elvégezve 
megkapjuk a hıvezetés általános differenciálegyenletét (4). 
 

 grad div( grad ) gradp V

T p
c w T T q T w p

∂ ∂
ρ λ β

∂τ ∂τ
   ⋅ + ⋅ = ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ + Φ   
   

ɺ  (4) 

 
 Dolgozatom tárgyát kizárólag a merev, homogén és izotróp szilárd testek képezik, 
továbbá az általam megoldott feladatban hıforrás sem szerepel. A továbbiakban a fizikai-
matematikai modelleket az elıbbi feltételek mellett vizsgálom. Így a (4) általános egyenlet (5) 
szerinti alakra egyszerősödik. 
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 div( grad )p

T
c Tρ λ

τ
∂

= ⋅
∂

 (5) 

 
Állandó, hımérsékletfüggetlen anyagjellemzıket feltételezve, továbbá bevezetve a 

hımérsékletvezetési tényezı fogalmát ( / ( )pa cλ ρ= ) a (6) egyenletet nyerjük [1] [4]. Ebben 

az esetben a hıvezetés egyetlen anyagjellemzı paraméter segítségével, a hımérsékletvezetési 
tényezıvel leírható. A (6) differenciálegyenlet a hıvezetés parabolikus típusú egyenlete. 
 

 2T
a T

τ
∂

= ∇
∂

 (6) 

 
 Az anyagjellemzık hımérsékletfüggését figyelembe véve, vezetési egyenletként ismét 
a (3) Fourier-törvényt alkalmazva a (7) differenciálegyenletet nyerjük. Ebben az esetben két 
független anyagjellemzı jelenik meg az egyenletben: a térfogati hıkapacitás (bal oldalon) és a 
hıvezetési tényezı (jobb oldalon). Továbbá a jobb oldal egy újabb taggal bıvül, mely a 
hıvezetési tényezı hımérséklet szerinti deriváltja és a hımérséklet gradiens négyzetének 
szorzata. Nyilvánvaló tehát, hogy hımérsékletfüggı anyagjellemzık esetén nem elegendı a 
(6) egyenletbe hımérsékletfüggı anyagjellemzıket helyettesíteni. 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )22
p

d TT
c T T T T

dT

λ
ρ λ

τ
∂

= ∇ + ∇
∂

 (7) 

 
 A Fourier-törvény módosításának igénye az 1950-es években bontakozott ki.  
A módosítás szükségességét azzal indokolták, hogy az eredeti (Fourier-féle) vezetési egyenlet 
(3) elvileg végtelen hıterjedési sebességet eredményez. Ezt relaxációs jelenségek figyelembe 
vételével lehet elkerülni a vezetési egyenletben. A vezetési egyenlet mára már általánosan 
elfogadott alakja a Cattaneo-Vernotte egyenlet (8). Az ebbıl állandó együtthatók mellett 
levezetett differenciálegyenlet a (9) egyenlet [1] [5]. A (9) egyenlet a hıvezetés hiperbolikus 
típusú differenciálegyenlete. A (6) parabolikus egyenlethez képest egy új anyagjellemzıt, a 
relaxációs idıt tartalmaz, tehát ismét két anyagjellemzı kell a megoldáshoz. 
 

 r

q
q Tτ λ

τ
∂

+ = − ∇
∂

ɺ
ɺ  (8) 

 
2

2
2r

T T
a Tτ

τ τ
∂ ∂

+ = ∇
∂ ∂

 (9) 

 
A (9) egyenlet alkalmazása csak speciális esetekben lehet indokolt, például nagyon gyors 
lefutású folyamatoknál, nagyon gyors hımérséklet és hıáramsőrőség változások esetén, 
illetve abszolút nulla fok körüli folyamatoknál [1] [5]. (Az elmélet gyakorlati igazolása is 
csak alacsony hımérsékleten történt meg.) A mőszaki gyakorlatban elıforduló problémák 
esetén (6) vagy (7) egyenlet alkalmazása elegendı. Közülük az anyagjellemzık 
hımérsékletfüggésének mértéke alapján kell választani. 
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2.3 Az egyenes feladat megoldási módszerei 
 
 Ebben az alfejezetben a 2.2 alfejezetben felírt (6) és (7) differenciálegyenletek 
megoldására alkalmas módszereket tekintem át. Minthogy ezek a módszerek manapság 
közismertnek tekinthetık és a kutatómunkám nem terjed ki ezek továbbfejlesztésére, 
elsısorban az egyes módszerek dolgozatomban kitőzött célra történı alkalmazásának 
lehetıségeit, elınyeit és hátrányait vizsgálom meg. 
 A kérdéses egyenletek megoldására analitikus és numerikus módszerek állnak 
rendelkezésre. Az analitikus számítások legnagyobb elınye, hogy a differenciálegyenlet 
matematikailag pontos megoldását adják (megjegyzés: sok esetben a megoldás végtelen sor 
alakú, ami itt is elhanyagolásokat tesz szükségessé), továbbá a számítás idıigénye csekély. 
Legnagyobb hátrányuk viszont, hogy csak egyszerő esetekben ismert a megoldásuk. A (6) 
egyenlet szorzatszeparációs megoldása közismert, viszont csak egyszerő geometriák esetén, 
konstans együtthatók és peremfeltételek mellett alkalmazható. Az anyagjellemzık 
hımérsékletfüggésére vonatkozó kötöttségek mellett a (7) egyenlet megoldható Kirchhoff 
transzformáció, Boltzmann transzformáció vagy intergál egyenletté való átalakítás 
alkalmazásával [4]. Ezen módszerek hátránya a kötöttségek mellett, hogy a 
hımérsékletfüggést leíró függvény hatással van a megoldásra és annak bonyolultságára. Ez 
alapján kijelenthetı, hogy a (7) egyenlet analitikus megoldására nincs univerzális megoldás. 
Ráadásul a (7) egyenletet – [1]-ben lévı mérési koncepció alapján – többrétegő geometria 
esetén kell megoldanom, ami a tetszıleges hımérsékletfüggés igénye mellett kizárja az 
analitikus megoldás lehetıségét. 
 Szilárd testekben lejátszódó hıvezetés numerikus számítására a mérnöki gyakorlatban 
két módszer terjedt el: a véges differencia módszer és a végeselem módszer. A két módszer 
közös tulajdonsága, hogy a differenciálegyenlet megoldását diszkrét pontokban (hely és idı) 
kapjuk meg, ellentétben az analitikus megoldásokkal. A diszkrét pontok között 
interpolációval kaphatjuk meg az eredményt.  
 A véges differencia módszer lényege, hogy a differenciálegyenlet deriváltjait a 
diszkrét pontok (csomópontok) hımérsékletébıl képezett véges nagyságú 
hımérsékletkülönbségekkel (véges differenciákkal) közelítjük, a csomópont környezetére 
felírt Taylor-sor segítségével. Ezáltal a differenciálegyenletbıl differenciaegyenletet 
(egyenletrendszert) kapunk, amit a szintén differenciaegyenletté alakított peremfeltételi 
egyenletek felhasználásával, az elıre meghatározott diszkrét pontokban különbözı számítási 
algoritmusok segítségével meg tudunk oldani. Tranziens hıvezetés esetén a három 
legelterjedtebb számítási algoritmus az explicit, az implicit és a Crank-Nicolson séma. Az 
explicit séma elınye, hogy a csomóponti hımérsékleteket egyszerően egy adott egyenletbe 
történı behelyettesítéssel nyerjük, viszont ügyelni kell a numerikus stabilitásra. A stabilitási 
határ a legtöbb esetben egyszerően meghatározható és betartható. Az implicit és Crank-
Nicolson sémák elınye, hogy nem merül fel stabilitási probléma, emiatt „tetszıleges” 
idılépés választható (túl kevés idılépés esetén nem nyerünk elegendı információt a 
problémáról), hátrányuk viszont, hogy megoldásuk iteratív jellegő, ami optimális pontossági 
kritérium felállítását teszi szükségessé, számítási idejük csak bizonyos esetekben kedvezıbb 
az explicit sémánál. Részletes leírás a véges differencia módszerrıl a [3], [4], [5] és [6] 
forrásokban található. A véges differencia módszer elınye, hogy inhomogén kezdeti- és 
peremfeltételek, hımérsékletfüggı anyagjellemzık esetén is megoldható a (7) egyenlet, 
ráadásul a megoldás alig bonyolultabb, mint homogén esetben, a matematikai apparátus 
egyszerő, a számítás gyors. A véges differencia módszer alkalmazása a legtöbb esetben saját 
programkód alkalmazását igényli, ami lehet elıny és hátrány is. Az én esetemben ezt 
elınynek tekintem, mivel az egyenes feladat megoldását be kell építenem az inverz 
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megoldásba, amit szintén saját kóddal tudok végrehajtani. Így a két program közötti 
kommunikáció egyszerő és gyors. A véges differencia módszer hátránya, hogy diszkrét 
pontokban ad megoldást, elsısorban egyszerő egy- esetleg kétdimenziós geometriák esetén 
alkalmazható (bonyolultabb geometriák esetén a geometria definiálása, a csomópontok 
kiosztása és a megjelenítés is rengeteg programozási nehézséggel jár), valamint ügyelni kell a 
megoldás pontosságára (idı- és térbeli diszkretizáció). 
 A végeselem módszert eredetileg szilárdságtani problémák megoldására fejlesztették 
ki, de hamar kiderült, hogy a mérnöki gyakorlatban elıforduló legtöbb parciális 
differenciálegyenlet megoldására, így hıvezetési feladatokra is alkalmazható. A módszer 
alapjainak kidolgozása az 1950-es években kezdıdött, azonban a robbanásszerő fejlıdése az 
1980-as évekre, alkalmazásának a mérnöki gyakorlatban történı elterjedése a 1990-es évekre 
tehetı. Ennek oka, a számítástechnika 1980-as években bekövetkezett ugrásszerő fejlıdése. A 
végeselem módszer lényege, hogy a számításhoz szükséges geometriai tartományt véges 
mérető részekre, elemekre osztjuk. Az elemek elıre meghatározott tulajdonságokkal 
rendelkeznek (pl. csomópontok száma, szabadságfoka), de méretük és alakjuk tetszıleges 
lehet (a méret és alak befolyásolja a pontosságot). Emiatt megfelelı típusú elemekkel 
tetszılegesen bonyolult geometriai tartomány állítható elı. A feladat megoldását (elmozdulás- 
vagy hımérsékletmezı) a csomópontokra felírt algebrai egyenletrendszer megoldása útján 
nyerjük. Részletes leírást a végeselem módszerrıl a [7], [8] forrásokban találunk. A 
végeselem módszer legnagyobb elınye, hogy inhomogén kezdeti és peremfeltételek, 
hımérsékletfüggı anyagjellemzık mellett tetszılegesen bonyolult geometria esetén is 
alkalmazható a (7) egyenlet megoldására. A számítás idıigénye erısen függ a geometria 
bonyolultságától, de azonos problémára alkalmazva hasonló a véges differencia módszer 
számítási igényéhez. Problémát okozhat viszont, ha az alkalmazott programcsomag például 
nem tartalmaz egydimenziós elemet, ilyen esetben egy egydimenziós feladat véges differencia 
módszerrel gyorsabban kezelhetı. A végeselem módszer hátrányi közé tartozik, hogy az 
alkalmazandó matematikai apparátus bonyolult, fıleg többdimenziós esetben, ezért a mérnöki 
gyakorlatban kereskedelmi forgalomban kapható programcsomagokat alkalmaznak. Ezek 
általában költségesek, és a felhasználó csak a programba beépített funkciókat tudja 
alkalmazni. (Elınye viszont a kereskedelmi szoftvereknek, hogy a mérnök egy kész eszközt 
kap, a háttérben zajló bonyolult matematikai algoritmusokkal nem is kell tisztában lennie.) Az 
én esetemben a kereskedelmi szoftver alkalmazását hátránynak tekintem, mivel a saját kódú 
inverz megoldó programnak szorosan együtt kell mőködnie az egyenes feladat megoldásával. 
A kereskedelmi szoftver és a saját kód közötti gyors kommunikáció nehezen kivitelezhetı. A 
végeselem módszer további hátránya, hogy a megoldás függ az alkalmazott elem típusától, az 
alkalmazott hálótól (térbeli diszkretizáció) illetve idıben változó hıvezetésnél az idılépéstıl. 
 A kutatómunkám során a (7) egyenletet kívánom megoldani hımérsékletfüggı 
anyagjellemzıkkel, homogén kezdeti- és peremfeltételekkel, egydimenziós többrétegő 
geometria esetén. A fentiek alapján ennek analitikus megoldásra általában nincs lehetıség. 
Véges differencia módszerrel az egydimenziós geometria jól kezelhetı és az inverz 
megoldáshoz illeszthetı saját kód is viszonylag egyszerően megírható az egyszerő 
matematikai apparátusnak köszönhetıen. A végeselem módszerrel, kereskedelmi szoftverrel 
szintén kezelhetı a kitőzött feladat, viszont az egydimenziós elemek hiánya és a saját kódú 
programmal történı nehézkes kommunikáció kizárja a kereskedelmi szoftverek alkalmazását. 
Megoldás lenne a saját végeselemes kód létrehozása is, de ez jóval bonyolultabb, mint a véges 
differencia módszer esetén, és nem várható el sem nagyobb pontosság, sem rövidebb 
számítási idı. Ezek alapján az egyenes feladat megoldására a véges differencia módszert 
választottam, a végeselem módszert csak ellenırzési célokra alkalmazom. 
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2.4 Az inverz hıvezetési feladatok megoldási módszerei 
 
 Az inverz hıvezetési feladatok (inverse heat conduction problem, IHCP) megoldása 
aktívan kutatott területe a hıfizikának, ugyanis rosszul kondicionált jellege miatt a mai napig 
sem létezik széles körben elfogadott, univerzális, minden feladatra alkalmazható megoldási 
módszer. Ugyanakkor az inverz hıvezetési feladatok megoldására folyamatos az igény, mivel 
a hıvezetési problémákról legegyszerőbben és legpontosabban hımérsékletméréssel tudunk 
információt győjteni. 
 Hadamard [9] szerint a jól kondicionált feladatoknak a következı 3 feltételt kell 
kielégítenie: 

- a megoldás létezik, 
- egyetlen megoldás létezik, 
- a megoldás stabil. 

Az inverz hıvezetési feladatok megoldásának létezését fizikai megfontolások alapján 
valószínősítjük. A megoldás unicitását matematikai alapokon csak néhány speciális esetben 
sikerült bizonyítani. Az inverz feladatok megoldása általában érzékeny a mért 
hımérsékleteket terhelı véletlen hibákra, így a stabilitás biztosítása is külön erıfeszítést 
igényel. Ezek alapján belátható, hogy az inverz hıvezetési feladatok rosszul kondicionáltak. 
Emiatt sokáig nem foglalkoztak megoldásukkal, mondván, hogy nem megoldhatóak, illetve 
ha mégis, akkor a megoldásnak nincs fizikai jelentése. Ezt az álláspontot törte meg az 1970-es 
években Tikhonov [10], Alifanov [11] és Beck [12] munkássága, akik praktikusan 
alkalmazható módszereket dolgoztak ki az inverz hıvezetési feladatok megoldására. Az 1980-
as, ’90-es évek kutatásait fıként a gradiens alapú módszerek továbbfejlesztése és alkalmazása 
jellemezte, az utóbbi 10-15 évben pedig a mesterséges intelligencia alapú és evolúciós 
algoritmusokat alkalmazó módszerek is megjelentek. 
 Az inverz hıvezetési feladatok [13] alapján, a következıképp definiálhatók egy 
egydimenziós sík falban lejátszódó tranziens hıvezetési feladat példáján keresztül. A sík fal 
vastagsága δ , kezdeti hımérsékleteloszlása ( )k x . Az 0x =  peremen, 0τ >  estén az idıben 

változó másodfajú peremfeltételt az ( )f τ  függvény írja le, az x δ=  peremen az elsıfajú 

peremfeltétel idıben állandó hımérséklete Tδ , az anyagjellemzık hımérsékletfüggését 

( ) ( )1T g Tλ = , ( ) ( )2pc T g Tρ =  függvények írják le. A differenciálegyenlet, a kezdeti- és 

peremfeltételekkel a következı (10a-d): 
 

 ( ) ( ) , 0 , 0p

T T
c T T x

x x
ρ λ δ τ

τ
∂ ∂ ∂ = < < > ∂ ∂ ∂ 

 (10a) 

 ( ) ( ) , 0, 0
T

T f x
x

λ τ τ
∂

− = = >
∂

 (10b) 

 , , 0T T xδ δ τ= = >  (10c) 

 ( ) , 0 , 0T k x x δ τ= < < =  (10d) 

 
Ismert kezdeti- és peremfeltételek, valamint anyagjellemzık esetén a (10a-d) egyenletekkel 
definiált probléma megoldása a hely és idıfüggı hımérsékletmezı ( ),T xτ . Ezt tekintjük a 

hıvezetés egyenes feladatának.  
Tegyük fel, hogy (a (10a-d) egyenletekkel definiált feladatnál maradva) az egyik 

peremfeltételt leíró ( )f τ  függvényt ismeretlennek tekintjük ( ( )k x , Tδ , ( ) ( )1T g Tλ = , 
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( ) ( )2pc T g Tρ =  továbbra is ismertek), és a peremfeltételre vonatkozó hiányos információt 

pótolva adottak a tartomány belsejében mx x=  hely(ek)en, ( ), 1,2,...,k k Kτ τ= =  

idıpontokban mért hımérsékletek ( ),k m kT x Yτ ≡  a 0 fτ τ< ≤  idıintervallumban, ahol fτ  az 

utolsó idıpillanat. Ezt a feladatot inverz hıvezetési feladatnak tekintjük, ugyanis a hiányzó 
peremfeltételt ( ( )f τ ) a mért hımérséklet adatok alapján szeretnénk becsülni. Inverz 

hıvezetési feladatok esetén gyakran a becslés (estimation) szót alkalmazzuk a meghatározás 
(determination) helyett, ugyanis a mért hımérsékletek általános esetben mérési hibákat is 
tartalmaznak, ezért a keresett paraméter vagy függvény egzakt módon nem határozható meg, 
csak (bizonyos esetekben tetszılegesen pontosan) becsülhetı. Az elıbbi inverz feladat 
egyenletekkel a következıképp definiálható (11a-d): 
 

 ( ) ( ) , 0 , 0p

T T
c T T x

x x
ρ λ δ τ

τ
∂ ∂ ∂ = < < > ∂ ∂ ∂ 

 (11a) 

 ( ) ( ) ( )? , 0, 0
T

T f ismeretlen x
x

λ τ τ
∂

− = = = >
∂

 (11b) 

 , , 0T T xδ δ τ= = >  (11c) 

 ( ) , 0 , 0T k x x δ τ= < < =  (11d) 

 
Továbbá (12) szerint adottak a mért hımérsékletek. 
 
 ( ) ( ), , 1,2,..., ,k m k k mT x Y k K x xτ τ τ≡ = = =  (12) 

 
Inverz hıvezetési feladatnak tekintünk minden olyan tetszıleges térbeli dimenziójú 
hıvezetési feladatot, amelyben (12) szerinti mért hımérsékletek alapján kell a 

- kezdeti feltételt, és/vagy 
- egy vagy több peremfeltételt (akár idı, akár hely függvényében), és/vagy 
- anyagjellemzıt (hıvezetési tényezıt és/vagy térfogati hıkapacitást), és/vagy 
- hıforrást (akár idı, akár hely függvényében) 

megbecsülni. Az ismeretlen mennyiséget kereshetjük konstans paraméter, vagy függvény 
alakban. Ezek alapján az inverz feladatok bonyolultsága a triviálistól a kifejezetten komplex 
(akár megoldhatatlan) feladatokig terjed.  
 Az inverz hıvezetési feladatok megoldási módszereit három nagy csoportba sorolom:  

- determinisztikus inverz módszerek, 
- kvázi-determinisztikus inverz módszerek, 
- nem determinisztikus inverz módszerek. 

Determinisztikus inverz módszerrıl akkor beszélhetünk, ha a keresett mennyiség 
(például a hımérsékletvezetési tényezı) a mért hımérséklet függvényében analitikus úton, 
zárt alakban kifejezhetı. (A megoldás itt is csak akkor tekinthetı egzaktnak, ha a mért 
hımérséklet hibamentes.) Ez természetesen csak nagyon egyszerő, analitikus úton kezelhetı 
hıvezetési feladatok esetén valósítható meg, alkalmazási területe viszont kifejezetten jelentıs. 
A hagyományos, analitikus matematikai modellt alkalmazó hıfizikai anyagjellemzı mérési 
módszerek kiértékelése így történik. Ezen módszerek képessége általában egy, maximum 
kettı ismeretlen paraméter becslésére korlátozódik. (A szakirodalomban, a legtöbb esetben az 
ilyen egyszerő feladatokat nem is sorolják az inverz hıvezetési feladatok közé.) 
 A kvázi-determinisztikus és nem determinisztikus inverz módszerek esetén a keresett 
mennyiség nem fejezhetı ki zárt alakban a mért hımérsékletek függvényeként. Ezen 
módszerek közös tulajdonsága, hogy szélsıérték keresésen alapulnak és iterációs lépések 
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sorozatán keresztül jutnak el a megoldásig. Az iteráció célja a mért és számított 
hımérsékletek közötti eltérések minimalizálása. Ezt egy úgynevezett célfüggvénnyel 
fejezhetjük ki. A célfüggvény leggyakoribb alakja a következı (13): 
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A kvázi- és nem determinisztikus inverz módszerek alkalmazásakor még hibamentes 
hımérsékleti adatok esetén sem determinált, hogy minden esetben megtalálják az inverz 
feladat egzakt megoldását. (Az azonban feltétel, hogy hibamentes hımérsékletek esetén képes 
legyen az egzakt megoldást tetszılegesen megközelíteni.) A kvázi-determinisztikus 
módszerek esetén a számítást azonos paraméterekkel újraindítva mindig ugyanazt az 
eredményt kapjuk, tehát a számítás menete teljesen determinált. A nem determinisztikus 
eljárások esetén a számítás menete sem determinált, azt véletlenszerő mőveletek is 
befolyásolják, így azonos feltételek mellett újraindítva mindig más eredményt kapunk. A 
kvázi- és nem determinisztikus inverz módszereket alkalmazhatjuk analitikusan és 
numerikusan kezelhetı hıvezetési problémákra is. (Bonyolult analitikus megoldások esetén is 
felmerülnek az invertálás nehézségei, pl. a flash módszer speciális továbbfejlesztése [14].) 
Amennyiben anyagjellemzı mérési módszerrıl beszélünk, gyakorlati okokból ritkán fordul 
elı olyan eset, hogy analitikus szemlélető mérési módszert kvázi- vagy nem determinisztikus 
inverz módszerrel értékelünk ki, ezért a 2.1 alfejezet végén lévı csoportosítás, miszerint 
analitikus szemlélető mérést determinisztikus módszerrel, numerikus szemlélető mérést 
kvázi- vagy nem determinisztikus módszerrel értékelünk ki, továbbra is megállja a helyét. A 
kvázi- vagy nem determinisztikus módszerek (fıleg csak numerikusan kezelhetı összetett 
feladatok esetén) jóval hatékonyabbak a determinisztikus inverz módszereknél, mivel ezekkel 
akár több tucat paraméter, vagy akár több függvény is meghatározható a mért hımérsékletek 
alapján. A következıkben a kvázi- és nem determinisztikus inverz módszerek három 
egymástól jelentısen eltérı csoportját mutatom be. A gradiens alapú módszerek és a neurális 
hálózatok kvázi-determinisztikusnak, a genetikus algoritmusok nem determinisztikusnak 
tekinthetık. 
 
2.4.1 Gradiens alapú módszerek 
 A gradiens alapú módszerek közös tulajdonsága, hogy a megoldás során szükség van a 
célfüggvény valamilyen deriváltjára. Ez általában egy úgynevezett érzékenységi mátrix 
segítségével történik. Az érzékenységi mátrixban a számított hımérsékletek összes keresett 
paraméter szerinti parciális deriváltjai találhatók. Ha az inverz feladat nemlineáris, akkor az 
érzékenységi mátrixot minden iterációban újra kell számolni. A módszerek közötti jelentıs 
különbségek az iterációs algoritmusban vannak. A gradiens alapú módszerek közül a három 
legfontosabb: 

- Newton-Raphson módszer, 
- Levenberg-Marquardt módszer, 
- konjugált gradiens módszer. 

Az inverz hıvezetési problémák sajátossága, hogy a megoldás a mért hımérsékletek hibáinak 
hatására instabillá válhat. Ennek elkerülése érdekében úgynevezett regularizációs 
módszereket dolgoztak ki. A Newton-Raphson módszer nem tartalmaz regularizációt, továbbá 
hátrányos tulajdonsága, hogy pontos becslést csak a megoldáshoz közeli kezdeti érték 
felvétele esetén ad, ellenkezı esetben csak egy lokális minimumot kapunk végeredményül. 
Elınyös tulajdonsága viszont a gyors konvergencia. Gróf [14] a Newton-Raphson módszert 
alkalmazta a flash-módszer kiértékeléséhez, a korrekciós modellek paraméterei, illetve a 
hımérsékletvezetési tényezı becslésére. A módszert hımérsékletfüggı hıvezetési tényezı és 
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térfogati hıkapacitás párhuzamos becslésére alkalmazta Yang [15] izotróp anyag esetén. 
Yang módszerét alkalmazva 2 dimenziós, hengeres, ortotróp testre (keresett anyagjellemzık: 

( )r Tλ , ( )z Tλ , ( )pc T  párhuzamosan) Zmywaczyk [16] azt a megállapítást tette, hogy az 

anyagjellemzık legfeljebb harmadfokú polimonként (anyagjellemzınként 3 paraméter) való 
közelítése esetén tudta sikeresen alkalmazni a módszert, illetve a kezdeti paraméterekre való 
érzékenység miatt inkább a Levenberg-Marquardt módszert javasolja. 
 A Levenberg-Marquardt módszer Tikhonov jellegő regularizációt alkalmaz, mely által 
kevésbé érzékeny a hımérsékleti hibákra. A módszer nagyszámú ismeretlen paraméter esetén 
is alkalmazható, viszont ebben az esetben az érzékenységi mátrix számítása sok idıt vesz 
igénybe. A Levenberg-Marquardt módszert sikeresen alkalmazta Zhao [17] szálas szigetelı 
anyag sugárzási és hıvezetési tulajdonságainak meghatározására, továbbá Zmywaczyk [18] 
izotróp szilárd anyag hımérsékletfüggı hıvezetési tényezıjének, izobár fajhıjének és felületi 
emisszivitásának párhuzamos meghatározására. 
 A konjugált gradiens módszer Alifanov iteratív regularizációs módszerét alkalmazza, 
amely megfelelı kilépési feltétellel biztosítja a megoldás stabilitását. Alapesetben ez a 
módszer is igényli az érzékenységi mátrix kiszámítását, mely nagyszámú becsült paraméter 
esetén jelentıs számítási idıt jelent. Ez azonban elkerülhetı egy csatolt feladat (adjoint 
problem) megoldásával, mely szükségessé teszi egy érzékenységi feladat (sensitivity problem) 
megoldását is. Az érzékenységi mátrixot ebben az esetben a csatolt feladat megoldásaként 
adódó ún. Lagrange szorzó (Lagrange multiplier) helyettesíti. A módszer az elızıekkel 
ellentétben bizonyos kiegészítéssel nem csak paraméter-, hanem függvénybecslésre is 
alkalmazható. Ennek nagy elınye, hogy nincs szükség a keresett függvény típusának elızetes 
ismeretére. Borukhov [19] a konjugált gradiens módszerrel a hımérsékletfüggı hıvezetési 
tényezıt függvény alakban határozta meg. Huang [20] hasonló módszerrel a hıvezetési 
tényezı és térfogati hıkapacitás hımérsékletfüggvényét párhuzamosan becsülte függvény 
alakban, megjegyezve, hogy pontos eredmény akkor kapható, ha a két függvény közül az 
egyikre az eredetihez közeli kezdeti függvényt veszünk fel. A hımérsékleti hibák növelésével 
az iterációk száma csökken, a becsült függvények hibája egyre nagyobb. (A Levenberg-
Marquardt módszer és a konjugált gradiens módszer részletes bemutatása megtalálható [13]-
ban.) 
 Összefoglalva a gradiens alapú módszerek gyors konvergenciával rendelkeznek, több 
paraméter (a gyakorlati alkalmazásokban nagyjából maximum 10), a konjugált gradiens 
módszer esetén 1-2 függvény becslésére alkalmasak. Hátrányuk, hogy a megoldás függ a 
keresett mennyiségek kezdeti értékétıl, és pontos megoldást csak jó kezdeti értékek esetén 
várhatunk, tehát a módszerek érzékenyek a célfüggvény lokális szélsıértékeire. Sok 
ismeretlen paraméter, vagy függvénybecslés esetén ajánlott a konjugált gradiens módszer 
csatolt feladattal történı alkalmazása. Ebben az esetben viszont bonyolult matematikai 
apparátust igényel a számítás, és az inverz megoldás bonyolultsága összefügg az egyenes 
feladat megoldásának bonyolultságával. Az egyenes feladat megváltoztatása esetén az inverz 
feladat összefüggéseit is újra le kell vezetni. A szakirodalmat áttekintve a gradiens módszerrel 
megoldott inverz hıvezetési feladatok túlnyomó többségben egyszerő, 1 vagy 2 dimenziós 
geometriára és egyetlen testre vonatkoznak annak ellenére, hogy az egyenes feladat 
megoldása csak a konjugált gradiens módszer csatolt feladattal történı megoldása esetén van 
hatással az inverz megoldásra. A gradiens módszerek anyagjellemzı meghatározásra történı 
alkalmazásai esetén a leggyakoribb megoldás az anyagjellemzık hımérsékletfüggvényének 
n-ed fokú polinommal való közelítése, n értéke ritkán haladja meg a 3-at. Az egyszerre 
becsült paraméterek száma általában 10 alatti. 
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2.4.2 Neurális hálózatok 
 A neurális hálózatok (neural networks, NN) a mesterséges intelligencia (artificial 
intelligence, AI) tudományterületének számítási intelligencia ágához, más néven a lágy 
számítási módszerekhez (soft computing) tartozó számítási eszköznek tekinthetık. Eredetük 
biológiai rendszerektıl származtatható, alapgondolata az idegsejtek modellezéséhez 
kapcsolódik. A neurális hálózatok legfıbb sajátossága a hagyományos számítási 
algoritmusokhoz képest, hogy problémamegoldó képességüket tanulás útján nyerik. Az elsı, 
tanítási algoritmussal is ellátott mesterséges neuronmodell kifejlesztése Rosenblatt (1958) 
[21] nevéhez főzıdik. A módszer az 1990-es években robbanásszerő fejlıdésen ment 
keresztül. A módszer azóta gyakorlatilag önálló tudományággá vált. Találkozhatunk többek 
között orvosi, üzleti, informatikai és mérnöki alkalmazásokkal.  
 A neurális hálózatok különbözı módon összekapcsolt hasonló tulajdonságú elemi 
neuronokból állnak. A neuronok tulajdonságát, és az összekapcsolás módját változtatva 
rengeteg különbözı neurális háló hozható létre. Az egyes típusokhoz különbözı tanítási 
algoritmus és különbözı képességek tartoznak. Az inverz hıvezetésben az elırecsatolt 
többrétegő hálózatok (feed-forward multilayer networks) alkalmazhatók hatékonyan. Ezen 
hálózatok legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek csaknem tetszıleges nemlineáris 
leképezések tetszıleges pontosságú approximációjára. A hıvezetés inverz feladata is ilyen 
nemlineáris leképezésnek tekinthetı a mért hımérsékletek és a keresett 
paraméterek/függvények között. A megfelelıen felépített háló tanításához mindössze 
összetartozó bemeneti-kimeneti értékek/függvények kellenek. Egy inverz hıvezetési feladat 
esetén a bemenet a mért vagy szimulált hımérséklet-idı függvény, a kimenet pedig a keresett 
paraméter vektor, vagy függvény. Megfelelı mennyiségő és változatosságú bemeneti-
kimeneti értékpárral történı tanítás után a háló alkalmas lesz olyan bemenetek esetén is 
megfelelı kimenetet produkálni, mely számára ismeretlen. Tehát a háló megtanulja a bemenet 
és kimenet közötti függvénykapcsolatot. A neurális hálók nagy elınyei közé tartozik, hogy 
hibával terhelt adatok esetén is jól mőködik, a bemenet és kimenet között egyik irányban sem 
kell elızetesen ismerni a függvénykapcsolatot (tehát elvileg nincs szükség a hıvezetés 
egyenes feladatának a megoldására sem, viszont praktikus okokból a bemeneti-kimeneti 
értékpárok elıállítása az egyenes feladat megoldásán keresztül történik), ezáltal tetszılegesen 
összetett egyenes hıvezetési feladat inverz megoldására is alkalmazható. További elıny, hogy 
a tanítás után az inverz megoldás kiszámítása nem igényel iterációt, ezáltal rendkívül gyors. 
Inverz hıvezetési feladatokra elsısorban egy rejtett réteggel rendelkezı ún. többrétegő 
perceptron (multilayer perceptron, MLP) hálót szoktak alkalmazni szigmoid aktivációs 
függvénnyel és hibavisszaterjesztéses tanítási algoritmussal (back-propagation learning rule). 
Emellett alkalmazható a radiális bázisfüggvény hálózat (radial basis function network, RBF) 
is, mely elsısorban az elemi neuronok matematikai modelljében és a tanítási algoritmusban 
különbözik az MLP hálóktól. A neurális hálózatok részletes bemutatása [22], [23], és [24] 
forrásokban található. 
 Raudensky [25] és Krejsa [26] munkája nyomán Shiguemori [27] egy egyik oldalán 
szigetelt, másik oldalán idıfüggı másodfajú peremfeltétellel gerjesztett 1D sík falat vizsgált. 
Az inverz megoldás során a keresett függvény az idıfüggı másodfajú peremfeltétel volt, 
melyet a gerjesztett felszínhez közeli pont hımérsékletei alapján becsült. MLP és RBF 
hálókat alkalmazott kétféle tanítási függvénycsoporttal. Minden esetben kielégítı eredményt 
tapasztalt, viszont hibamentes és hibával terhelt adatok esetén is az RBF háló adott pontosabb 
inverz megoldást. Hasonló feladatra alkalmaztam szerzıtársammal [28] az MLP hálót, ahol 
lineáris hıáramsőrőség függvények mellett vizsgáltuk a háló szabad paramétereinek hatását a 
tanítás hatékonyságának javítására. A peremfeltételt nekünk is kielégítı pontossággal sikerült 
becsülni hibamentes és zajos hımérsékletek esetén egyaránt. Deng [29] szintén MLP háló 
alkalmazásával becsülte a felületi hıáramsőrőség-idı függvényt 1D henger és 2D sík fal 
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esetén (itt két független függvényt keresett). Több tanítási algoritmus közül az ún. „Bayesian 
method” tőnt a legalkalmasabbnak. Az inverz eredményeket 2D esetben is kielégítıen 
pontosnak ítélte. Shiguemori [30] egy szigetelt 1D sík fal kezdeti hımérsékleteloszlását 
becsülte MLP, RBF és kaszkád korrelációs neurális hálóval. A hımérsékleti adatokat terhelı 
5%-os hiba esetén is jó közelítést tapasztalt. Sablani [31] hıátadási tényezı becslésére 
alkalmazott sikeresen neurális hálózatot. 
 Összefoglalva, a neurális hálózatok rengeteg elınyös tulajdonsággal rendelkeznek az 
inverz hıvezetési feladatok megoldására nézve:  

- nagyszámú ismeretlen paraméter és akár több függvény is becsülhetı 
párhuzamosan, 

- nincs szükség gradiens számításra, sıt a bemenet-kimenet közötti kapcsolat 
ismeretére sem, 

- nem merül fel a megoldás kezdeti értéktıl való függése, 
- tanítás után nem igényel iterációt a használata, ezért rendkívül gyors, 
- nem érzékeny a hibával terhelt adatokra. 

A hátrányok között meg kell említeni, hogy a háló és a tanítási algoritmus szabad 
paramétereinek beállítása egy újabb nehéz optimálási feladat, továbbá a tanítás utáni 
alkalmazásakor nincs visszajelzés az approximáció pontosságáról, csak abban az esetben, ha 
ismerjük a pontos inverz megoldást (gradiens módszereknél és genetikus algoritmusoknál a 
célfüggvény értéke mindig támpontot ad a becslés minıségének megállapításához). A neurális 
hálózatok inverz hıvezetési feladatokra történı alkalmazása a feldolgozott irodalom alapján 
nagyon hatékony. Meg kell említeni, hogy ennek ellenére nem találkoztam olyan munkával, 
mely az anyagjellemzık megkeresését tőzte ki célul. 
 
2.4.3 Genetikus algoritmusok 

Mivel a kutatómunkám során az inverz hıvezetési feladatot genetikus algoritmus (GA) 
alkalmazásával oldottam meg, a GA-k bemutatására nagyobb hangsúlyt fektetek. A módszer 
alapjait, és az alapfogalmakat [32] alapján mutatom be. A speciális, inverz hıvezetésben is 
alkalmazott GA-kat nemzetközi szakirodalmak alapján dolgoztam fel. Az alfejezet végén 
részletesen kitérek a GA-val megoldott inverz hıvezetési feladatok eredményeinek 
bemutatására. 

 
A genetikus algoritmusok általános bemutatása, alapfogalmak 

A biológiai evolúció mérnöki problémákban való alkalmazása elıször az 1950-60-as 
években merült fel. Azóta több olyan optimálási módszert dolgoztak ki, melynek alapötlete a 
biológiai evolúció (evolúciós stratégiák, evolúciós programozás, genetikus programozás, 
genetikus algoritmus, differenciális evolúció). Ezeket a módszereket evolúciós 
algoritmusoknak (EA) nevezzük. Az EA-k a neurális hálózatokhoz hasonlóan a mesterséges 
intelligencia módszereken belül a lágy számítási módszerek közé tartoznak. A darwini 
evolúciós elméletre és a genetika alapjaira építı szigorú értelemben vett genetikus 
algoritmusokat elıször John Holland, a Michigani egyetem professzora javasolta  
1975-ben. A számítástechnikának köszönhetıen a GA-k fejlıdése és elterjedése az 1990-es 
években felgyorsult, mára az evolúciós algoritmusok leggyakrabban alkalmazott módszerévé 
váltak, önálló tudományágnak tekinthetı, továbbá szinte minden olyan tudományágban 
találkozhatunk alkalmazásukkal, ahol bonyolult optimálási feladatokat kell megoldani. 
 „A genetikus algoritmusok a természetben megfigyelhetı evolúciós mechanizmusra 
épülı, elsısorban optimálási és keresési problémákra alkalmazható, az evolúciós 
algoritmusokhoz tartozó számítási modellnek tekinthetık.” [32] Az optimálási módszerek egy 
kijelölt keresési tér elemei közül próbálják megtalálni a célfüggvény által definiált 
legkedvezıbb (pl. a legkisebb hibával rendelkezı) elemet. A célfüggvény a legtöbb esetben 
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nem monoton függvénye a keresett paramétereknek, tehát több lokális szélsıértékkel 
rendelkezhet. A feladat mindig a globális szélsıérték megkeresése (vagy annak minél 
pontosabb megközelítése). Ez a probléma az ismeretlen paraméterek növekedésével egyre 
nehezebben kezelhetı és egyértelmően jellemzı a hıvezetés inverz feladataira is (lásd: a 
gradiens alapú módszerek kezdeti értéktıl való függése). A GA egyik fontos jellemzıje, hogy 
a keresési tér több elemével dolgozik egyszerre (párhuzamosság). Ennek köszönhetı, hogy 
képes egy lokális optimum környezetének elhagyására, ezáltal a globális optimum tág 
keresési határok közötti jó közelítésére (robusztusság). A GA nem determinisztikus módszer, 
futása során sok véletlenszerő mővelet történik, így a globális optimum pontos 
megtalálásának valószínősége 0, viszont elméletileg képes azt tetszılegesen megközelíteni 
(legrosszabb esetben végtelen hosszú idı alatt). A gyakorlatban véges lépésben kielégítı 
pontossággal közelítik a globális optimumot. Alkalmazásuk akkor elınyös, ha az adott 
feladatra nem létezik specifikus, pontos megoldás, illetve ha a célfüggvény lokális 
szélsıértékei miatt felmerül a robusztusság igénye. A hıvezetés inverz feladatára, rosszul 
kondicionált jellege miatt, mindkettı igaz, tehát a GA inverz hıvezetésben történı 
alkalmazása egyértelmően indokolt. 
 A keresési tér elemeit – a lehetséges megoldásokat – egyedeknek nevezzük. Az 
egyedek egy adott csoportja alkotja a populációt, melyben az egyedek száma általában nem 
változik. Az algoritmus iterációs lépéseken keresztül változtatja a populációban található 
egyedeket. Egy adott iterációs lépésben, egy idıben (párhuzamosan) jelen lévı egyedek 
alkotnak egy generációt. (A generáció szót használjuk az iterációs lépések azonosítására is, 
pl. 12-ik generáció.) A természetben az élılények tulajdonságait a DNS-lánc hordozza, 
mellyel minden egyed megkülönböztethetı. A GA esetén az egyedek tulajdonságait egy 
kromoszómaszerő adatstruktúra (sztring) tárolja, mely génekbıl (egy bit vagy valós szám) áll. 
Az algoritmus a biológiai öröklıdéshez hasonlóan ún. rekombinációs (evolúciós) mőveleteket 
hajt végre a kromoszómákon. Ezen mőveletek alapelve, hogy a természetes szelekció, a 
szaporodás és öröklıdés mechanizmusát alkalmazva, a legjobb tulajdonságokkal rendelkezı 
egyedek határozzák meg a következı generáció kialakulását, átadva az értékes információkat, 
hogy generációról generációra egyre jobb és jobb egyedek szülessenek. 
 A GA egyik meghatározó kérdése, hogy mely tulajdonságokat (ismeretlen 
paramétereket) és milyen formában tárolunk a kromoszómában (reprezentáció). A klasszikus 
GA-ban az egyedeket bitsztringekkel reprezentálták. A mérnöki problémák esetén 
praktikusabb megoldásnak bizonyult a valós számokkal történı reprezentáció. Ebben az 
esetben egy egyedet egy valós számokból álló vektorral definiálunk (kromoszóma), ahol a 
vektor elemei a keresett paraméterek (gén). A rekombinációs mőveleteket a bitsztringen vagy 
a valós paraméter vektoron hajtjuk végre. 
 A GA, mint optimálási módszer fontos kérdése a célfüggvény megválasztása. A 
célfüggvény alapvetıen arra szolgál, hogy az egyes egyedek között különbséget tudjunk 
tenni. Az egyedek jóságát a célfüggvény abszolút értékben jellemzi. Ez sok esetben 
elınytelen (fıleg amikor minden egyed hasonló célfüggvény értékkel rendelkezik). A 
célfüggvény megfelelı skálázásával megkapjuk az egyedek jóságát relatívan jellemzı 
fitneszértéket.  
 A GA mőködési lépéseit a 3. ábra mutatja. Az elsı lépés az elsı generáció felvétele 
(inicializálás). A feladatról általában nincs elızetes információnk, így az inicializálás 
legtöbbször az egyedek elızetesen rögzített keresési tartományból történı (egyenletes eloszlás 
szerinti) véletlenszerő felvételét jelenti. Ezután az összes egyedre meg kell határozni a 
célfüggvény értékét (kiértékelés), majd skálázással megkapjuk az egyedek fitneszértékét. A 
rekombináció a kiválasztás, keresztezés, mutáció és reprodukció mőveleteit foglalja magába. 
Az utóbbi mőveleteket szokás genetikus operátoroknak is nevezni. 
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3. ábra  A genetikus algoritmusok mőködési lépései 

 
A kiválasztás során azokat az egyedeket választjuk ki, amelyek a következı generáció 
egyedeinek szülei lesznek. Ez az egyedek fitneszértékével arányos valószínőséggel történik, 
ezzel biztosítva, hogy csak a legjobb egyedek vegyenek részt az utódok létrehozásában. 
Keresztezés során két szülı kromoszómáját egy vagy több véletlenszerően kiválasztott helyen 
elvágjuk, és a megfelelı szakaszokat kicseréljük. Ezzel két új egyed jön létre. A mutáció az új 
egyed kromoszómájának kismértékő véletlenszerő megváltoztatását jelenti. Bekövetkezése 
általában bizonyos valószínőséghez kötött, tehát nem alkalmazzuk minden új egyeden. Célja a 
populáció diverzitásának fenntartása, a keresési tér új területeinek feltárása. A reprodukció az 
új generáció összeállítását jelenti a régi generáció egyedeibıl és az újonnan létrehozott 
egyedekbıl. Legegyszerőbb esetben a régi generációt teljesen lecseréljük az új egyedekre. A 
kilépési feltétel az algoritmus leállását határozza meg. Ez történhet a generációk maximális 
száma, megfelelı célfüggvény érték elérése, vagy a konvergencia lelassulása alapján. A 
keresés végeredményének az utolsó kiértékelt generáció legjobb egyedét tekintjük. A globális 
optimum becslésének minısége a célfüggvény alapján megítélhetı. Mivel a GA sok véletlen 
mőveletet tartalmaz ezért azonos feltételek mellett indítva az algoritmust minden esetben más 
végeredményt kapunk. Ezért a GA teljesítményét (elsısorban a konvergencia sebességét és 
nem a becslés minıségét) egyetlen futásból nehéz megítélni, ehhez több futtatás statisztikai 
kiértékelése szükséges. 
 
A genetikus algoritmusok implementációja 
 A GA elınyös tulajdonsága, hogy mőködésüket többnyire alapelvek és nem szigorú 
szabályok határozzák meg. Az algoritmus minden fontos sajátosságára (célfüggvény, 
reprezentáció) és mőveletére (genetikus operátorok) számos verzió alakult ki. Egy feladatot 
akkor tudunk hatékonyan megoldani, ha az adott feladathoz alakítjuk az algoritmust 
(implementáció), a megfelelı változatokból egy egyedi GA-t állítunk össze (ez persze nem 
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egyszerő feladat). Ehhez általában tapasztalatra, intuícióra és nem ritkán innovatív 
megoldásokra van szükség. A következıkben a genetikus mőveletek azon verzióit, 
lehetıségeit tekintem át, melyeket valós szám kódolású, függvény szemlélető 
reprezentációban alkalmazhatunk. Függvény szemlélető reprezentáció alatt azt értem, amikor 
nem egymástól független paramétereket (különbözı fizikai mennyiségeket, vagy egy 
általános polinom paramétereit), hanem egy J  pontból álló értéktáblázattal megadott 
függvényt keresünk (a pontok között valamilyen pl. lineáris interpolációt feltételezve). 
 A kiválasztásra a szakirodalomban négy hasonlóan kedvelt módszert találunk: rulett 
kerék, sorrend alapú, csonkolásos illetve versengı. A rulett kerék alkalmazásakor minden 
egyednek a fitneszértékével arányos valószínősége van arra, hogy szülınek válasszák. Ebben 
az esetben nagy jelentısége van annak, hogy a célfüggvény alapján milyen skálázást 
alkalmazunk. A sorrend alapú kiválasztás gyakorlatilag a rulett kerék egy speciális változata, 
melynél sorrend alapú skálázást alkalmazunk (a fitneszértékeket a sorrenddel arányosan 
számítjuk), tehát a kiválasztás valószínősége a célfüggvény értéke alapján sorba rendezett 
generációban elfoglalt helyezéssel arányos (a legjobbnak a legnagyobb a valószínősége). 
Csonkolásos kiválasztásnál a sorrendben legjobb szn  számú egyed közül azonos 

valószínőséggel választunk szülıket, a többi ( szN n− ) egyed kihal. A versengı kiválasztásnál 

két egyed véletlenszerően kiválasztásra kerül, mely közül a nagyobb fitneszértékkel 
rendelkezı egyed „jut tovább” szülınek. Vegyük észre, hogy a négy módszer közül kizárólag 
a rulett kerék veszi figyelembe a fitneszérték abszolút értékét, a többi relatív fitneszértékeken, 
vagyis a fitneszértékek nagyság szerinti összevetésén alapul. Ez alapján a másik három 
esetben nincs szükség skálázásra, tehát a célfüggvény értéke is elég a kiválasztáshoz, továbbá 
az algoritmus szempontjából teljesen indifferens, hogy a mért és számított értékek eltérését 
kifejezı célfüggvényt milyen összefüggés szerint számítjuk (pl. abszolút, vagy négyzetes 
eltérés). 
 A keresztezés klasszikus módszere, amikor egyetlen helyen vágjuk el a kromoszómát 
(egy pontos keresztezés). Sok esetben elınyösen alkalmazták a két vagy több pontos 
keresztezést. Az ilyen jellegő (vágásos) keresztezés elsısorban bináris kódolásra lett 
kifejlesztve. Függvény szemlélető reprezentációnál alkalmazása problémákat vet fel, ugyanis 
ha a vágás olyan helyre esik, ahol a két szülı génjének számértéke jelentısen eltér egymástól, 
az utód függvényben szakadás lesz, mely bizonyos esetekben ellentmond a fizikai 
viselkedésnek és numerikus instabilitáshoz is vezethet. A vágásos keresztezés alternatívája az 
aritmetikus keresztezés [33]. A két szülıbıl ( 1sze  és 2sze ) (14) szerint kapjuk meg a két utódot  

( 1ue  és 2ue ). A keresztezés operátort bizonyos valószínőséggel szokták alkalmazni, ez 

legtöbbször 0,9kerp =  körüli érték. Ha nem történik keresztezés, a két szülı egyed 

változatlanul marad. 
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1 1 2 2 1 2,
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= + − ⋅ = − − ⋅  (14) 

 
 A mutáció lényege, hogy az egyed kromoszómáját kismértékben megváltoztatjuk. Ez 
bináris kódolásnál néhány bit ellentettjére való állításával történik. Valós szám kódolásnál 
több megoldással is találkozunk a szakirodalomban. Az egyik lehetıség, hogy bizonyos 
(általában kicsi: 0,001 – 0,05) valószínőséggel egy egyed összes génjét lecseréljük és 
helyükbe véletlenszerő értékeket veszünk fel. Másik lehetıség, hogy a mutáció 
bekövetkezését szintén mutp  valószínőséghez kötjük, viszont egy gént csak meghatározott 

valószínőséggel veszünk fel újra véletlenszerően. További lehetıség, hogy egy gén 
újrafelvétele nem a teljes keresési tartományból, hanem a gén aktuális értékének 
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meghatározott környezetébıl történik. A függvény szemlélető reprezentáció esetén egyik 
mővelet sem kifejezetten elınyös, mivel pl. egy 20 ponttal definiált függvény egyik pontjának 
értékét kétszeresére változtatva a függvényben egy hirtelen ugrást hozunk létre, ami szintén 
fizikai ellentmondáshoz, illetve numerikus instabilitáshoz vezethet. A mutáció egyik 
változatának tekinthetı az eltolás [34], mely függvény szemlélető reprezentáció esetén 
hatékonyan alkalmazható. Bekövetkezése eltp  valószínőséghez kötött. Az eltolás a teljes 

kromoszóma konstans értékkel történı beszorzását jelenti (15). 
 
 ( ) ( ), 1 ,1 , 2 1u u h h he e vγ γ γ γ γ γ= ⋅ ∋ − + = −  (15) 

 
 A reprodukció az új generáció szülıkbıl és utódokból való összeállítását jelenti. 
Legegyszerőbb esetben az új generációt kizárólag az utódok alkotják. Általában jobb 
eredményt kapunk, ha az elızı generáció legjobb egyedét változatlanul hagyva betesszük az 
új generációba, így csak 1N −  utódot tartalmaz az új generáció. Ezt a módszert elitizmusnak 
nevezzük. Elitizmussal biztosítható, hogy (ha a célfüggvényt minimalizáljuk) a populációban 
tapasztalt legkisebb célfüggvény érték, mellyel a konvergenciát általában értékeljük, ne 
növekedjen. Az elitizmusnak több változata létezik, pl. az elitet a legjobb 3-5 egyed közül 
véletlenül választjuk, vagy több elitet viszünk át az új generációba. Ha az új generációt 
részben a szülıkbıl, részben az utódokból állítjuk össze, átlapolt populációról beszélünk. 
Ebben az esetben általában az elızı generáció gyengén teljesítı egyedeit cseréljük le az új 
utódokra. 
 Függvény szemlélető reprezentáció esetén a célfüggvény módosítására is szükség 
lehet. Az inverz hıvezetésben elıforduló peremfeltételi vagy anyagjellemzı függvények 
folytonosak, nem tartalmaznak hirtelen ugrást (kivéve fázisátalakulás), hétköznapi szóval élve 
„simák”. Matematikailag ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy függvény deriváltjában 
nincsenek ugrásszerő változások. A keresztezés és mutáció viszont képes ilyen ugrásszerő 
változások létrehozására. A célfüggvénybe tehát be kell építeni egy olyan hatást, mely a 
„sima” megoldásokat részesíti elınyben. Ezt nevezzük regularizációnak. A szakirodalomban 
leghatékonyabban a Tikhonov-féle regularizációt alkalmazzák (16) szerinti formában. 
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A regularizációs tag tulajdonképpen bünteti az olyan függvényeket (egyedeket) melyek 
deriváltja pontról pontra jelentısen változik, tehát nem „sima”. A β  regularizációs paraméter 
beállítására külön gondot kell fordítani, mivel túl kicsi érték estén nincs hatása a 
regularizációnak, túl nagy érték esetén pedig a megoldásfüggvény egy egyeneshez tart (mivel 
annak regularizációs hibája 0).  
 Tegyük fel, hogy sikerült az adott problémára leginkább alkalmas GA sajátosságokat 
és mőveleteket kiválasztani. A leggyorsabb és legpontosabb konvergenciát a GA 
finomhangolásával érhetjük el. Ez elsı lépésben a GA paramétereinek megfelelı beállítását 
jelenti ( N , operátorok paraméterei, megfelelı kilépési feltétel). A következı lehetıség az 
adaptáció alkalmazása. Ez a GA egyes paramétereinek (pl. mutp , kerp , szn ) futás közbeni 

elıre meghatározott módon történı változtatását jelenti. Ha a paraméterek változtatása futás 
közben az algoritmusra vonatkozó valamilyen mutatószám alapján, vagy esetleg a 
kromoszómába kódolva, automatikusan (önmaga által vezérelve) történik, önadaptációról 
beszélünk. A GA adott feladatra való implementációjának ez a leghatékonyabb, de egyben 
legnehezebben kivitelezhetı módja. 
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Speciális genetikus algoritmusok 
 Az inverz hıvezetésben találkozhatunk olyan speciális GA-val, mely egyértelmően 
elkülöníthetı a 3. ábra szerinti hagyományos GA-tól. Ezek a következık: párhuzamos 
genetikus algoritmus (parallel genetic algortihm, PGA) és mikro genetikus algoritmus (micro 
genetic algorithm, GAµ ). 
 A PGA esetén a populációt részpopulációkra osztjuk. Minden részpopuláción egy 
hagyományos GA-t futtatunk, viszont meghatározott számú generáció után a részpopulációk 
képesek egymással kommunikálni, egyedeket cserélni. Ezt migrációnak nevezzük. Így a 
különbözı utat bejáró algoritmusok új és értékes információt kapnak egymástól, melynek 
segítségével a globális optimum még inkább megközelíthetı. A PGA másik nagy elınye a 
többprocesszoros párhuzamos számítás lehetısége, amit a számítástechnika mai fejlıdési 
iránya is támogat. 
 A GAµ  lényege, hogy nagyon kevés (5-10) egyeddel dolgozik, és nem alkalmazza a 
mutáció mőveletét, ezáltal a megoldás gyorsan konvergál valamilyen (eleinte nagy eséllyel 
lokális) szélsıértékhez. Ha megállapítottuk a konvergenciát (pl. az egyedek diverzitásának 
drasztikus lecsökkenése alapján) az algoritmus újraindul úgy, hogy csak a legjobb egyedet 
tartja meg a konvergált futásból, a többi egyedet véletlenszerően újra felveszi. (Ezzel 
biztosítja az új információ bevitelét.) Az algoritmus általában elıre meghatározott számú 
kiértékelés után áll le. 
 
Genetikus algoritmusok alkalmazása az inverz hıvezetésben 
 A GA inverz hıvezetésben történı alkalmazásának elterjedését misem bizonyítja 
jobban, mint a témában megjelent tudományos cikkek számának rohamos növekedése. Az 
elsı próbálkozások az 1990-es évek közepére tehetık, az igazi fellendülés az utóbbi 3-4 
évben történt (párhuzamosan doktori kutatásaimmal). Az általam megtalált és feldolgozott 
cikkek közül 1990-1999 között 4 jelent meg, 2000-2006 között 5, 2007-2010 között pedig 9. 
Ez jól mutatja a téma aktualitását és a benne rejlı, még kidolgozatlan tudományos potenciált. 
A GA-k hıátviteli problémákban (tehát nem csak inverz hıvezetésben) történı 
alkalmazásával kapcsolatban már összefoglaló cikk is született [35], mely az utóbbi 15 év 
eredményeit dolgozza fel (2009-ig) és összesen 170 hivatkozást tartalmaz, melybıl 13 
vonatkozik szigorúan inverz hıvezetésre. A következıkben áttekintem azokat a tudományos 
cikkeket (elsısorban a témámhoz kapcsolódóan, nem [35] alapján), melyek GA-t alkalmaznak 
inverz hıvezetési feladatok megoldására. A függvény szemlélető reprezentációt alkalmazó 
illetve az anyagjellemzı becslésre vonatkozó mőveket részletesebben tárgyalom 
 Chiwiacowsky [36] PGA-t alkalmazott egy 1D sík fal kezdeti 
hımérsékleteloszlásának meghatározására egy adott idıpillanat hımérsékleteloszlása alapján. 
Függvény szemlélető reprezentációt alkalmaz (101 adatponttal) Tikhonov regularizációval, 
336 illetve 1008 egyedet tartalmazó populációval és maximum 50 000 generációval. A 
párhuzamosan futó algoritmusok között migrációs operátort alkalmaz, bevezeti a járvány 
operátort a konvergencia lelassulásának kezelésére. A keresett függvény becslését kielégítıen 
pontosnak ítélte meg. Egy másik cikkében [37] az elızı problémát három különbözı 
módszerrel oldja meg: konjugált gradiens módszerrel csatolt feladattal, kvázi-Newton 
módszerrel és egyszerő GA-val. A legjobb teljesítményt a konjugált gradiens módszer 
nyújtotta, de megjegyzi, hogy összetettebb több dimenziós hıvezetési feladat esetén a 
módszer alkalmazása rendkívül bonyolulttá válik, ellentétben a GA-val. A GA-val 
kapcsolatban megállapítja, hogy függvény szemlélető reprezentáció esetén mindenképp 
szükséges a regularizáció alkalmazása. 
 Raudensky [38] egy 1D sík fal egyik oldalán értelmezett idıben változó hıátadási 
tényezıjét becsülte függvény szemlélető reprezentációval (50 adatpont). Alkalmazta a 
Tikhonov regularizációt. A populáció 32 egyedbıl állt, 500 generációt értékelt ki, 50%-os 
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átlapolt populációt alkalmazott. A kapott eredményeket kielégítınek ítélte meg, javasolta a 
GA további alkalmazását az inverz hıvezetésben. (A szakirodalmat áttekintve ez volt a GA 
elsı alkalmazása inverz hıvezetési feladatra.) Woodbury [39] egy 1D sík fal idıben változó 
felületi hıáramsőrőség függvényét becsülte függvény szemlélető reprezentációval (35 
adatpont). İ is alkalmazta a Tikhonov regularizációt. A megszokott genetikus mőveleteken 
kívül alkalmazta az eltolás operátort. A populáció mérete 50, a maximális generációszám 100 
volt. A mutáció valószínőségét és az eltolás amplitúdóját adaptívan változtatta. Konklúzióként 
kiemeli, hogy a megfelelı pontosságú eredményekhez szükséges a regularizáció. Liu, G. R. 
[40] egy 3D-s állandósult állapotú feladat esetén becsülte a Bi-szám három különbözı értékét 
(3 paraméter). Az egyenes feladat megoldásánál a modell méret csökkentés módszerét 
(reduced-basis method, RBM) alkalmazta a kiértékelés számítási idejének csökkentése 
érdekében. Az inverz megoldásra GAµ -t és ennek helyi kereséssel kiegészített változatát 
(intergeneration-projection GA, IP-GA) alkalmazta. Az RBM-IP-GA kombinációval 
jelentısen csökkentette a számítás CPU idejét. Liu, F. [41] egy 1D sík falba helyezett hıforrás 
idıfüggvényét becsülte függvény szemlélető reprezentációval. A függvényt 60 adatponttal 
definiálta, a populáció 24 egyedbıl állt, a generációk száma 500 és 100 000 között változott. 
Összehasonlított egy hagyományos és egy belsı átrendezı operátorral mőködı GA-t. Az 
átrendezés lényege, hogy az adott idıpillanatban legkisebb hımérséklet eltérést produkáló 
géneket egy egyedbe rendezte. A módosított GA-val sokkal gyorsabb konvergenciát 
tapasztalt. Das két cikkében [42][43] 1D sík falra vonatkozó tranziens kombinált vezetéses-
sugárzásos feladat esetén különbözı kombinációkban 2 sugárzási paramétert illetve egy 
esetben sugárzási paramétert és felületi hıáramot becsült kielégítı pontossággal.  
 Raudensky [44] egy 1D sík fal hımérséklettıl lineárisan függı hıvezetési tényezıjét 
és térfogati hıkapacitását becsülte GA-val és neurális hálóval (MLP-NN). Paraméter 
szemléletben összesen 4 paramétert keresett. A GA-val pontosabb eredményeket kapott, 
megjegyezte viszont, hogy a betanított neurális hálónak nagyságrendekkel kisebb a számítási 
igénye a GA-hoz viszonyítva. Garcia [45] [46] doktori kutatásai során egy ortotróp anyag 
(polimer kompozit) hımérsékletfüggı anyagjellemzıit ( ( )x Tλ , ( )y Tλ , ( )pc Tρ ) és egy 

hıellenállást becsült (összesen 9 paraméter) 2D síklapra vonatkozó feladat esetén. A 
reprezentáció alapvetıen függvény szemlélető, de mivel anyagjellemzınként 2 illetve 4 
adatpontot vett fel, a kromoszóma sajátosságai közelebb állnak a paraméter szemlélethez. 3 
GA változatot hasonlított össze melyek közül a feladatra leginkább specializált algoritmus 
bizonyult a legalkalmasabbnak, ezzel sikerült mind a 9 paraméter kielégítı becslése. Imani 
[47] a Garcia [46] által javasolt egyik GA verziót alkalmazta egy 1D sík fal hımérsékletfüggı 
hıvezetési tényezıjének és térfogati hıkapacitásának becslésére. Paraméter szemlélető 
reprezentációt alkalmazva mindkét anyagjellemzıt másodfokú polimon alakban kereste (6 
paraméter). A GA végeredményébıl kiindulva Levenberg-Marquardt módszerrel (LM) 
finomította a keresést (helyi keresés). A GA-LM kombinációt elınyösnek ítélte meg, de a 
javulás mértékére nem tért ki. Ranjbar [48] Imaniéhoz hasonló feladatot oldott meg annyi 
különbséggel, hogy 2D tartományt vett figyelembe és nem alkalmazta a GA eredmények LM-
mel való finomítását. A paraméterek becslését kielégítınek ítélte meg. Guo [49] egy 2D 
hıvezetési feladat esetén egy hely szerint változó összetételő anyag hımérséklet- és 
helyfüggı hıvezetési tényezıjét kereste paraméter szemlélető reprezentációval (összesen 7 
paraméter) PGA-val. Phillips [50] egy 1D rúdra, illetve 2D hengerre vonatkozó inverz 
hıvezetési feladat során becsülte (beton elemek gyártási folyamatát modellezve) a 
hıfelszabadulás és a hımérsékletvezetési tényezı3 idıfüggvényét illetve két hıátadási 
tényezıt. A két függvényre függvény szemlélető reprezentációt alkalmazott függvényenként 

                                                 
3 A hımérsékletvezetési tényezı csak állandó anyagjellemzıknél értelmezett így annak idıfüggvényének 
keresése a hıvezetési modell félreértése. 
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11 adatponttal. A két függvény adatpontjait és a két hıátadási tényezıt egy kromoszómába 
rendezte (kombinált reprezentáció). A Tikhonov regularizáció alkalmazásakor a két függvényt 
külön kezelte és normalizálta, hogy azonos nagyságrendőek legyenek és mindkét függvényt 
azonos mértékben érintse a regularizáció. A két hıátadási tényezı független egymástól ezért 
azok nem kerültek be a regularizációba. A populáció 30 egyedbıl állt, az algoritmus 250 
generációig futott. Végeredménynek 10 futás átlagát tekintette. Megállapította, hogy a 
hıátadási tényezıket is ismeretlennek tekintve a hımérsékletvezetési tényezı becslése 
pontatlan. A hıátadási tényezı helyett a Biot-számot becsülve kielégítı eredményt kapott. 
Adili [51] egy véges idejő fototermikus gerjesztésnek kitett kétrétegő 1D sík fal (lerakódásos 
hıcserélı) hımérsékletfüggetlen anyagjellemzıit ( λ , pcρ ) és egyéb paramétereit (hıátadási 

tényezık, kontakt hıellenállás) becsülte (összesen 6 paraméter) kielégítı pontossággal. 
 Összefoglalva a bemutatott cikkek 2 kivételével ([45], [51]) szimulált (legtöbbször 
véletlen hibával terhelt) hımérséklet mérési eredmények segítségével numerikus 
tesztfeladatokon keresztül vizsgálták a GA inverz hıvezetési feladatokra való 
alkalmazhatóságát. A legtöbb esetben egyszerő geometriát alkalmaztak és a cikkek kb. 
felében merült fel a gyakorlati alkalmazhatóság igénye. A függvény szemlélető reprezentáció 
esetén minden szerzı szükségesnek vélte a regularizációt és kivétel nélkül a Tikhonov 
regularizációt alkalmazták. Néhány speciális algoritmustól eltekintve a legtöbben a 
hagyományos GA-t alakították az aktuális feladathoz. Az inverz hıvezetési feladatokra 
kifejezetten alkalmas mővelet vagy stratégia nem körvonalazódott. A populációméret 
többnyire 100 alatti, a generációk száma néhány száz. Hımérsékletfüggı anyagjellemzık 
( ( )Tλ , ( )pc Tρ ) párhuzamos becslése esetén nem találkoztam sokpontos függvény 

szemlélető reprezentációval, továbbá a javasolt mérési módszer verifikációjával. 
 
Egyéb evolúciós módszerek alkalmazása az inverz hıvezetésben 
 Az utóbbi 10-15 évben a GA-ok alternatívájaként több evolúciós szemlélető 
optimálási módszert is kidolgoztak. Storn és Price (1995) [52], [53] a differenciális evolúció 
(differential evolution, DE), Eberhart és Kennedy (1995) [54], [55] a részecske raj (particle 
swarm optimization, PSO), valamint Zelinka és Lampinen (2000) [56] a önszervezı migrációs 
algoritmus (self-organizing migration algorithm, SOMA) módszerét dolgozták ki. A 
módszerek ismertetésére terjedelmi okokból nem térek ki. Ezeket az elmúlt 2-3 évben (2007-
2009) már inverz hıvezetési feladatokra is alkalmazták. 
 Zmywaczyk [57] egy 2D henger tengely és sugár irányú hıvezetési tényezıjét és 
irányfüggetlen térfogati hıkapacitását becsülte a hımérséklet függvényében. Paraméter 
szemlélető reprezentációt alkalmazva függvényenként 2-3 paramétert keresett. A keresést DE-
val kezdte, majd LM módszerrel helyi keresést végzett. A hibrid módszert hatékonynak ítélte 
meg. Mariani [58] egy 1D sík fal hımérsékletfüggı hıvezetési tényezıjét becsülte paraméter 
szemlélető reprezentációval (3-5 paraméter). Három módszert hasonlított össze: SOMA, DE, 
GA. A SOMA és a DE módszerek jobban teljesítettek a GA-nál. Vakili [59] tranziens 1D, 2D 
és állandósult állapotú 3D feladatok során kereste az idıfüggı felületi hıáramsőrőséget, vagy 
a helyfüggı elsı fajú peremfeltételt, minden esetben függvény szemlélető reprezentációval. A 
PSO módszer három verzióját és egy GA-t hasonlított össze. Minden esetben szükségesnek 
tartotta a regularizáció alkalmazását. Mindkét módszert alkalmasnak találta a feladatok 
megoldására, de a kisebb számítási igény miatt a PSO módszert javasolja.  
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2.5 Analitikus szemlélető mérési módszerek 
 
 Ebben az alfejezetben a hıvezetési tényezı, a hımérsékletvezetési tényezı és az 
izobár fajhı meghatározására alkalmas analitikus szemlélető (analitikusan kezelhetı 
matematikai modellt alkalmazó) mérési módszereket tekintem át szakirodalmi források 
alapján. (Kutatómunkám során a hıvezetési tényezı és a térfogati hıkapacitás 
meghatározásával foglalkozom. A térfogati hıkapacitást általában egymástól független 
sőrőség és izobár fajhı méréssel szokták meghatározni. Mivel a sőrőség mérése egyszerőnek 
tekinthetı, ezért csak az izobár fajhı mérési módszereit vizsgálom.) Mivel a kutatómunkám 
célja hımérsékletfüggı anyagjellemzık meghatározása, csak olyan módszereket mutatok be, 
melyek alkalmasak az adott anyagjellemzı hımérsékletfüggésének meghatározására is. A 
kutatómunka tárgyát képezı mérési eljárás alacsony-közepes hıvezetési tényezıjő szilárd, 
porózus vagy por alakú anyagok esetén alkalmazható, ezért csak a hasonló anyagok mérésére 
alkalmas módszereket tekintem át. Az áttekintés célja elsısorban a mérési elv, illetve az adott 
módszerben alkalmazott matematikai modell és kiértékelési eljárás, valamint a 
hımérsékletfüggés mérési lehetıségeinek bemutatása. A technikai részletek ismertetésétıl 
eltekintek. 
 
2.5.1 A hıvezetési tényezı mérése 
 
a) Állandósult állapotú mérés hengeres próbatesttel (Radial heat flow method) [60] 
 A klasszikusnak nevezhetı módszer alkalmazása már az 1900-as évek elején 
elkezdıdött, azóta jelentıs fejlıdésen ment keresztül, de manapság nem tartozik a 
legelterjedtebb módszerek közé. A módszer széles hıvezetési tényezı (0,1–160 W/(m·K)) és 
hımérséklet tartományban (-180–3600 °C) alkalmazható. A módszer alapelve a Fourier-
törvény (3) végtelen hosszú hengeres falra történı alkalmazása, egydimenziós radiális irányú 
hıvezetést feltételezve. A hengeres fal hımérsékleteloszlása (3) alapján, hımérséklet 
független hıvezetési tényezıt feltételezve a következı (egyenes feladat megoldása): 
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ahol L a henger hossza, az indexek a 4. ábra alapján értelmezhetık. A (17) egyenletbıl a 
hıvezetési tényezıt kifejezve kapjuk (inverz feladat megoldása): 
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A módszer nagyon egyszerő analitikus matematikai modellt alkalmaz, melynek kiértékelése 
egyszerő egyenletrendezéssel kivitelezhetı.  

A hıvezetési tényezı meghatározásához a geometriai méreteken túl szükség van a T1 
és T2 hımérsékletek ismeretére, valamint a hengeres falon átmenı hıáramra. A mérés során 
általában a henger közepébe helyezett villamos főtıtesttel hoznak létre hıáramot. 
Legegyszerőbb esetben azt feltételezik, hogy a bevezetett villamos teljesítmény hıvé alakulva 
teljes egészében, veszteség nélkül áthalad az L hosszúságú hengeres falon, így a bevitt 
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hıáram villamos mennyiségek mérésével meghatározható. A T1 és T2 hımérsékleteket a 
4. ábra szerint, a henger középsíkjában elhelyezett termoelemekkel mérik. A hıáramot és a 
hımérsékleteket az állandósult állapot beállta után leolvasva, meghatározható a próbatest 
hıvezetési tényezıje. A kapott hıvezetési tényezıt általában a T1 és T2 számtani közepére 
vonatkoztatják. A mérés technikai nehézsége elsısorban az egydimenziós radiális irányú 
hıvezetés biztosításában rejlik, fıként magasabb hımérsékleteken. Ennek érdekében a 
próbatest két véglapjánál szabályozott segédfőtéseket alkalmaznak az axiális irányú 
hıveszteségek csökkentése érdekében. A módszer tovább pontosítható a matematikai 
modellben figyelembe vett bizonyos korrekciókkal. A technikai részletekrıl bıvebben [60] 
4. fejezetében olvashatunk. (Ilyen elven mőködı készülék a jászberényi Hőtıgépgyárnak 
készült a tanszéken a nyolcvanas években.) 

A próbatest általában egy szabályozható hımérséklető „kemencében” helyezkedik el, 
mellyel a mérés hımérsékletszintjét lehet beállítani. Ezáltal a mérést különbözı 
hımérsékletszinteken lehet elvégezni. A hıvezetési tényezı hımérsékletfüggését tehát a 
különbözı hımérsékletszinteken megismételt állandósult állapotú mérések sorozatával lehet 
meghatározni (megjegyzés: a mérés során bekövetkezı kis hımérsékletkülönbségre való 
tekintettel a matematikai modell konstans hıvezetési tényezıt feltételez). Ez eléggé 
idıigényes, mivel az állandósult állapot elérése hımérsékletszintenként 1-2 órát is igénybe 
vehet.  

 
4. ábra  Az állandósult állapotú hengeres mérés vázlata 

 
b) Állandósult állapotú mérés síklapú próbatesttel (Guarded hot plate method, GHP)[61] 
 A módszer megjelenése az 1900-as évek közepére tehetı, azóta széleskörően 
továbbfejlesztették, alkalmazási területeit kiszélesítették. A módszer elsısorban szilárd 
hıszigetelı anyagok mérésére alkalmas (λ = 0,001–1 W/(m·K)) 20–1000 °C-os 
hımérséklettartományban. Az 1970-es években a módszert szabványosították, hıszigetelı 
anyagok mérésére manapság is ez az eljárás a legelterjedtebb. A módszer alapelve szinte 
teljesen megegyezik az elıbb ismertetett hengeres mérés elvével, annyi eltéréssel, hogy a 
Fourier-törvényt nem hengeres, hanem sík falra értelmezzük. Az egydimenziós, végtelen 
kiterjedéső sík fal hımérsékleteloszlása (1a) alapján, hımérséklet független hıvezetési 
tényezıt feltételezve a következı (egyenes feladat megoldása): 
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ahol A a sík lap területe, az indexek az 5. ábra alapján értelmezhetık. A (19) egyenletbıl a 
hıvezetési tényezıt kifejezve kapjuk a (20) egyenletet (inverz feladat megoldása). 
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ahol δ a sík lap vastagsága. Ez a módszer is nagyon egyszerő analitikus matematikai modellt 
alkalmaz, melynek kiértékelése szintén egy egyszerő egyenletrendezéssel kivitelezhetı. A 
hıvezetési tényezı meghatározásához ismerni kell a próbatest vastagságát, a hıáram irányára 
merıleges területét, a két oldalán tapasztalt hımérsékleteket, illetve a próbatesten átmenı 
hıáramot. A próbatest két oldala között villamos főtéssel hoznak létre 
hımérsékletkülönbséget, a hıáramot itt is a bevezetett villamos teljesítmény alapján 
határozzák meg. A hımérsékleteket leggyakrabban termoelemekkel mérik. A szükséges 
hımérsékleteket és a hıáramot az állandósult állapot beállta után kell leolvasni, ezek után a 
hıvezetési tényezı számítható. 
 A mérıberendezés megtervezésénél a legfontosabb szempont, hogy az egydimenziós 
hıvezetést, melyet a matematikai modellben feltételeztünk, minél jobban megközelítsük egy 
véges kiterjedéső sík lappal, továbbá minél pontosabban meg tudjuk mérni a sík lapon átmenı 
hıáramot. Ennek érdekében minden berendezés rendelkezik szabályozott kompenzáló 
főtésekkel, melyek a sík lap oldalveszteségeit hivatottak minimalizálni (erre utal a ’guarded’ 
szó a módszer angol elnevezésében). A módszer hátránya, hogy a hımérséklet növekedésével 
(fıleg 1000 °C körül) egyre több erıfeszítést kell hozni az egydimenziós hıvezetés biztosítása 
érdekében, a berendezés egyre bonyolultabb és drágább lesz. A különbözı konstrukciós 
megoldások között találunk szimmetrikus, 2 próbatesttel üzemelı berendezést, alulról 
kompenzált egy próbatestes berendezést, illetve modern készülékeknél hıárammérıvel 
üzemelı egy próbatestes berendezést (heat flow method). A technikai részletekrıl bıvebben 
[61] I/4 fejezetében olvashatunk. (Ilyen elven mőködı készüléket építettünk témavezetımmel 
a kontrol-mérésekhez.) 
 A hıvezetési tényezı hımérsékletfüggésének meghatározása a hengeres méréshez 
hasonlóan történik. A T2 hımérséklet tetszılegesen változtatható, ezáltal a próbatest 
átlaghımérséklete különbözı hımérsékletszintekre állítható be. A hımérsékletfüggés 
feltérképezése a hengeres méréshez hasonlóan meglehetısen sok idıt vesz igénybe. 
 

 
5. ábra  Az állandósult állapotú síklapú mérés vázlata 

 
c) Lineáris hıforrás módszer (Hot wire method)[61] 

A módszer elsı gyakorlati alkalmazása 1949-re tehetı, Van der Held és Van Drunen 
folyadékok hıvezetési tényezıjének meghatározására alkalmazta. A módszert azóta 
hıszigetelı (λ = 0,01–10 W/(m·K) ) szilárd hıálló anyagok hıvezetési tényezıjének 
meghatározására is kidolgozták. A módszer 20–1500 °C hımérséklettartományban 
alkalmazható. Szabványosítása az ’80-as, ’90-es években megtörtént. Ennek ellenére azóta is 
foglalkoznak a méréstechnikai megoldások [62] és a matematikai modell [63] 
továbbfejlesztésével. 
 Az eljárás egy izotermikus próbatestbe helyezett vonalszerő (lineáris), idıben állandó 
hıteljesítményt kibocsátó, hıforrás hatására kialakuló tranziens hımérsékletváltozás mérésén 
alapul. A matematikai modellt tekintve, alapesetben, a hıvezetés differenciálegyenletét 
kezdetben izotermikus végtelen tartományra, kiterjedés nélküli, vonalszerő, τ=0 
idıpillanatban bekapcsolt idıben állandó hıfejlıdés esetére kell megoldani. A megoldást 
legegyszerőbb esetben a hıforrás helyén keressük. A feladat analitikusan kezelhetı (egyenes 
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feladat), melybıl levezethetı a hıvezetési tényezıre vonatkozó egyszerő összefüggés (inverz 
megoldás): 
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ahol 'Qɺ  a méterenként bevezetett hıteljesítmény. (A megoldás és a levezetés ismertetésére 
terjedelmi okokból nincs mód, megtalálható [61] I/5 fejezet 232-233 oldalán.) Ha az egyenes 
feladat megoldását (a hıforrás helyén tapasztalt tranziens hımérsékletfüggvényt) logaritmikus 
idıléptékkel ábrázoljuk, a görbe középsı szakasza lineáris lesz. A (21) egyenletben szereplı S 
ennek az egyenes szakasznak a meredekségét jelenti. Tehát a hıvezetési tényezı a mért 
tranziens hımérséklet görbe megfelelı szakaszára illesztett egyenes meredeksége, illetve a 
bevitt hımennyiség ismeretében meghatározható. 
 

 
6. ábra  A lineáris hıforrás módszer sematikus ábrája [61] 

1 – főtıszál, 2 – termoelem melegpontja, 3 – termoelem hidegpontja, 4,5 – próbatestek 
 
 A lineáris hıforrás módszer sematikus ábrája a 6. ábrán látható. A próbatest 
leggyakoribb mérete: 230×114×76 mm. Két próbatest kell a méréshez, melyek közül az 
egyikbe be kell vágni a főtés és a termoelem vezeték elhelyezéséhez szükséges hornyokat. 
Nagyon fontos hogy a próbatestek egymással és a főtéssel is jó hıkontaktusban legyenek, 
illetve, hogy a mérés izotermikus állapotból induljon. Az eljárás elınye, hogy a matematikai 
modellben elıírt peremfeltételek, viszonylag könnyen betarthatók, és a magas hımérsékleten 
történı mérés sem nehezíti ezt jelentısen. Hátránya viszont, hogy meglehetısen nagy 
próbatesteket kell alkalmazni. 

A 6. ábra szerinti elrendezés mellett több változat is kialakult. Az egyik, amikor a 
termoelem a főtéssel párhuzamosan helyezkedik el, attól néhány milliméter távolságra (tehát 
nem a főtés helyén mérjük a hımérsékletet). Ezzel a módosítással lehetıvé válik a hıvezetési 
tényezı mellett a hımérsékletvezetési tényezı meghatározása is, melybıl a fajhı is 
kifejezhetı. Létezik olyan megoldás is, hogy termoelem nélkül végzik a mérést, ugyanis a 
hımérsékletváltozásra a főtıszál ellenállásváltozásából következtetnek. (Ebbıl a megoldásból 
fejlıdött ki az ún. „Hot strip method”, melynél főtıszál helyett egy vékony főtıfóliát 
alkalmaznak. [64]) Ha főtést és a termoelemet egybeépítik az eljárás porok, granulátumok és 
szálas anyagok mérésére is alkalmazható (needle probe method). További technikai részletek 
[61] I/5 fejezetében olvashatók. 
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 A mérés során általában mindössze 5–20 °C-os hımérsékletváltozást idéznek elı. 
Ezáltal egy tranziens mérés egy hımérsékletszinthez köthetı (pl. a mérés 
átlaghımérsékletéhez, vagy a próbatest kezdeti hımérsékletéhez). Az 6. ábra szerinti 
elrendezést egy kemence veszi körül, mellyel a mérés kezdeti hımérséklete tetszılegesen 
beállítható. Így a hıvezetési tényezı hımérsékletfüggését szintén hımérsékletszintenként 
megismételt mérések sorozatával tudjuk meghatározni. Ebben az esetben nem a konkrét 
mérés, hanem az izotermikus állapot beállítása a legidıigényesebb feladat 
(hımérsékletszintenként 1–2 óra). A mérés idıigénye így összevethetı az állandósult állapotú 
síklapú mérés idıigényével. 
 
d) Pontszerő hıforrás módszer (Hot ball method)[65] 

A módszer gyakorlatilag a lineáris hıforrás módszer egy változatának tekinthetı. A 
különbség mindössze annyi, hogy vonalszerő hıforrás helyett egy kismérető gömb alakú 
hıforrást alkalmaznak, mely egybe van építve egy hımérsékletérzékelıvel, ami ideális 
esetben a gömbbel érintkezı próbatest felszíni hımérsékletét hivatott mérni (a lineáris 
hıforrás módszerhez hasonlóan). A matematikai modell kezdetben izotermikus végtelen 
tartományt feltételez. A τ=0 idıpillanattól kezdve a végtelen tartományban elhelyezett 
r sugarú gömbben idıben állandó hımennyiség szabadul fel. Ennek hatására gömb alakú 
izotermák alakulnak ki. Az egyenes feladat megoldásának a gömb és a próbatest 
határfelületén tapasztalt tranziens hımérsékletfüggvényt tekintjük. A megoldandó 
differenciálegyenlet analitikusan (hibafüggvényes megoldással) kezelhetı [65], melybıl a 
hıvezetési tényezıre a következı összefüggés (22) vezethetı le (inverz megoldás): 
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ahol Qɺ  a bevezetett hıteljesítmény, mT  a gömbbel érintkezı próbatest felszíni hımérséklete 

az állandósult állapot beálltakor. A főtés bekapcsolása után a kérdéses hımérséklet ugyanis 
(telítési görbe jelleggel) egy konstans értékhez tart. Az alkalmazott próbatest hasonló a 
lineáris hıforrás módszer próbatestéhez. A két téglaszerő próbatest közül az egyikbe be kell 
vágni egy megfelelı hornyot a gömb alakú szenzornak és a hozzá tartozó vezetéknek. A 
próbatest méretét úgy kell megválasztani, hogy a kérdéses hımérséklet állandósult 
állapotának beállásához szükséges idı alatt a hıbehatolás mélysége ne érje el a próbatest 
külsı felszínét (ne változzon a próbatest külsı felszínének a hımérséklete). A mérés során 
tapasztalt hımérséklet emelkedés mindössze 1–2 °C, a beálláshoz szükséges idı néhány perc 
(hıszigetelı anyagok esetén, λ = 0,06-1 W/(m·K)). További technikai részletek [65]-ban 
találhatók. A hıvezetési tényezı hımérsékletfüggésének meghatározása a lineáris hıforrás 
módszerhez hasonlóan történik. 
 
2.5.2 A hımérsékletvezetési tényezı mérése 
 
 Az itt áttekintett mérési módszereket alapvetıen a hımérsékletvezetési tényezı (a) 
mérésére fejlesztették ki, de minden módszer alkalmasnak bizonyult (bizonyos 
kiegészítésekkel, méréstechnikai és matematikai továbbfejlesztésekkel) a hıvezetési tényezı 
és a térfogati hıkapacitás meghatározására is. Az ide tartozó módszerek mindegyike idıben 
változó hıvezetésen alapul. Az utóbbi években a legtöbb újítási, fejlesztési javaslat a hıfizikai 
anyagjellemzık mérésének ezt a területét érintette, ma is aktív kutatási terület. Ezért 
elsısorban a kiforrottnak tekinthetı mérési módszerek bemutatására koncentrálok, a kísérleti 
fázisban lévı módszerek áttekintésére terjedelmi okból nincs lehetıség. 
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a) Flash módszer (Laser flash method) 

A módszer alkalmazását elıször Parker és szerzıtársai javasolták 1960-ban [66] 
elsısorban jó hıvezetı szilárd anyagok hımérsékletvezetési tényezıjének meghatározására. A 
módszert azóta széleskörően továbbfejlesztették, alkalmazását kiterjesztették közepes és 
gyenge hıvezetési képességő anyagok mérésére (javasolt alkalmazási tartomány  
λ = 0,1–2000 W/(m·K)), továbbá a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható hasonló elven 
mőködı mérıberendezés alkalmas a hımérsékletvezetési tényezı mellett a hıvezetési tényezı 
és a térfogati hıkapacitás meghatározására is. A modern mérıberendezések -70–2800 °C 
hımérséklettartományban képesek üzemelni. Manapság a hıfizikai anyagjellemzı (a, λ, pcρ ) 

mérések túlnyomó többségét flash-módszerrel végzik. Az eljárás fejlıdésében mérföldkövet 
jelentettek az egyrétegő minták matematikai modelljeinek továbbfejlesztésében Cape és 
Lehman [67] valamint Donaldson [68], illetve kétrétegő mintákra való kiterjesztésben Larson 
és Koyama [69] valamint Gróf [70] [71] munkái. 
 Az eljárás lényege, hogy egy kismérető (nagyjából 30 mm átmérıjő és 1–3 mm 
vastag) korong alakú próbatest egyik oldalát pillanatszerő hıimpulzussal (leggyakrabban 
lézerrel) gerjesztjük, a minta másik oldalán pedig regisztráljuk az idıben változó 
hımérsékletet. A mérés sematikus ábrája, és a hátoldalon mérhetı jellegzetes 
hımérsékletváltozás a 7. ábrán látható. (A modern berendezésekben termoelem helyett 
infravörös hımérsékletérzékelıt, oszcilloszkóp helyett számítógép által vezérelt digitális 
adatrögzítést alkalmaznak.) 

 
7. ábra  A flash módszer sematikus ábrája [61] 

 
Alapesetben (jó hıvezetı anyagok esetén) a hıvezetés differenciálegyenletét egydimenziós 
(sík lap) hıszigetelt esetre kell megoldani, homogén kezdeti feltétellel, végtelen rövid idı 
alatt bekövetkezı hıimpulzus mellett. Az egyenes feladat analitikusan kezelhetı, a próbatest 
hátlapján tapasztalható hımérséklet-idı függvény, mint megoldásfüggvény alapján pedig a 
hımérsékletvezetési tényezıre (23) szerinti egyszerő összefüggés adódik (inverz megoldás). 
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ahol δ a minta vastagsága, 1/2τ  a maximális hımérsékletemelkedés felének eléréséhez 

szükséges idı. A hımérsékletvezetési tényezı meghatározásához tehát a minta vastagságán 
kívül csupán a hátlapon mért válaszjel egy karakterisztikus pontjához tartozó idı ismeretére 
van szükség. A matematikai modell továbbfejlesztései az egyes ideálistól eltérı körülmények 
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(hıveszteségek, radiális irányú hıvezetés, véges idejő impulzus) figyelembe vételére 
irányulnak. (Megjegyzendı, hogy közepes és gyenge hıvezetı képességő anyagok esetén 
mindenképpen szükség van a korrekciókra, melyek növelhetik a mérési eredmények 
bizonytalanságát.) A hıvezetési tényezı és a térfogati hıkapacitás meghatározására két elvi 
lehetıség is van. Az egyik módszer esetén ismerni kell az impulzus során bevitt 
hımennyiséget, mely általában nehezen kivitelezhetı. A másik módszer, hogy a vizsgált 
mintára kapott jelet összehasonlítjuk egy referencia próbatestre (pl. grafit) kapott jellel, ezáltal 
elegendı információt nyerünk a hımérsékletvezetési tényezı definiáló egyenletében szereplı 
számláló és nevezı szétválasztására. A flash módszerrıl részletesebben [61] III/8 fejezetében 
és [70]-ben olvashatunk. 
 A mérés során a mintában csekély (1–2 °C) hımérsékletváltozás következik be, tehát a 
kapott anyagjellemzı a kiinduló hımérsékletre vonatkoztatható. A mérendı anyagjellemzık 
hımérsékletfüggését a mérés különbözı hımérsékletszinteken történı megismétlésével 
tudjuk megállapítani. A mérés idıigényének legnagyobb részét a próbatest (és környezete) 
adott hımérséklető izotermikus állapotba hozása teszi ki, maga a mérés mindössze néhány 
másodpercig tart (fémeknél néhányszor 10 ms).  
 
b) Periodikus gerjesztésen alapuló módszerek (Temperature wave method) [61] 

Az elsı próbálkozás a hımérsékletvezetési tényezı periodikus gerjesztéssel történı 
meghatározására Angström (1861) nevéhez főzıdik. A módszer elterjedése és fejlıdése az 
1950-es években kezdıdött, és a mai napig tart. Napjainkban az eljárás alkalmazása és 
fejlesztése elsısorban Morikawa és szerzıtársai nevéhez főzıdik [72], [73] és [74]. A 
módszer széles hımérséklettartományban (-210–1000 °C) alkalmazható szilárd (fémes és 
nemfémes) anyagok, folyadékok és gázok hımérsékletvezetési tényezıjének (bizonyos 
esetekben hıvezetési tényezı és térfogati hıkapacitás is) meghatározására. Az évtizedek alatt 
rengeteg különbözı változatot dolgoztak ki a mérési elrendezés és a matematikai modellek 
tekintetében is. A próbatestek lehetnek rúd (Angström), korong vagy síklap alakúak 
(Morikawa). Különbségek lehetnek a termikus gerjesztés és a hımérsékletmérés helyében és 
módjában. A változatok közös jellemzıje, hogy a próbatest egyik oldalán termikus gerjesztést 
alkalmaznak (például idıben szinusz függvény szerint változó hıáram villamos főtéssel) úgy, 
hogy a próbatestben egydimenziós tranziens hıvezetés valósuljon meg. A próbatest 
hımérsékletét a gerjesztéstıl távolabb (pl. síklapú próbatest esetén a gerjesztéssel ellentétes 
oldalon) egy vagy több pontban regisztrálják. A hıvezetés differenciálegyenlete analitikusan 
kezelhetı (egyenes feladat), a megoldásfüggvénybıl a keresett hımérsékletvezetési tényezı 
kifejezhetı (inverz feladat) a hımérsékletmérés helyén tapasztalt amplitúdó és fázisváltozás 
függvényében. (A matematikai apparátus ismertetése meghaladja a terjedelmi korlátokat, 
részletek [61] III/9 fejezetében.) A periodikus gerjesztéssel néhány fok hımérsékletváltozást 
idéznek elı, így a hımérsékletfüggés feltérképezésére a Flash-módszerhez hasonlóan 
hımérsékletszintenként megismételt mérésekre van szükség. 
 
c) Kontakt tranziens módszerek (Contact transient methods) 
 A kontakt tranziens módszerek kialakulása az utóbbi 10-15 évre tehetı, jóllehet az 
elsı próbálkozások az 1970-es években történtek [75]. Manapság a hıfizikai anyagjellemzık 
mérésével kapcsolatos kutatások jelentıs része az ide tartozó módszerek továbbfejlesztésével, 
verifikálásával foglalkozik. A 2000-es évek szakirodalmában számos különbözı, ebbe a 
kategóriába tartozó mérési módszert találunk [76], [77], [78], [79] és [80]. Alkalmazási körük 
széles (λ = 0,01–500 W/(m·K), hımérséklettartomány: 30–1000 °C). A módszerek közös 
tulajdonsága, hogy egy egyszerő geometriájú (sík lap, korong vagy henger) próbatest 
belsejében elhelyezett, azzal kontaktusban lévı főtıelemmel idéznek elı idıben változó 
hımérsékletmezıt a próbatestben. Az anyagjellemzı(k) meghatározása vagy a főtés helyén, 
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vagy attól ismert távolságban elhelyezett hımérséklet érzékelı idıben változó jele alapján 
történik. A legfontosabb módszerek vázlatos bemutatása Kubicar [81] szerint a 8. ábrán 
látható. Az itt szereplı módszerek mindegyike alkalmas a hımérsékletvezetési tényezı 
mellett a hıvezetési tényezı és a térfogati hıkapacitás meghatározására is. Kubicar a kontakt 
tranziens módszerek közé sorolja a 2.5.1 pontban már tárgyalt lineáris hıforrás módszert (hot 
wire method) és ennek változatait (hot strip method, hot ball method), melyekkel csak a 
hıvezetési tényezı határozható meg. 
 

a) b) 

  
c) 

 
8. ábra  Kontakt tranziens módszerek [81] 

a) Tranziens impulzus módszer (pulse transient method) [78], b) Ugrásfüggvény módszer (step-wise transient 
method) [79], c) Körlemez főtés (transient plane source method) [80] 

 
 Mivel a módszerek közös tulajdonságokkal rendelkeznek a tranziens impulzus 
módszer bemutatására szorítkozom. A módszer lényege, hogy egy három részre vágott 
próbatestbe egy vékony, villamos főtéső fóliát illetve tıle meghatározott távolságra egy 
termoelemet helyeznek. A kezdetben izotermikus próbatestet a főtıfólián keresztül rövid 
hıimpulzussal gerjesztik, majd mérik az ennek hatására kialakuló hımérsékletváltozást. A 
hıvezetés differenciálegyenletét egydimenziós esetre, homogén kezdeti feltétellel, végtelen 
rövid idejő hıbevitelt feltételezve, hıszigetelt esetre, a kontakt ellenállások elhanyagolásával 
megoldva, a főtéstıl δ távolságra analitikus úton (24) szerinti megoldást kapjuk [78] (egyenes 
feladat megoldása). 
 

 ( )
2

4, a

p

Q
T e

c a

δ
τδ τ

ρ π τ
= ⋅  (24) 

 
ahol Q a bevitt hımennyiség. A kapott függvénynek mτ  idıpillanatban mT  maximuma van, 

mellyel a szükséges anyagjellemzık a következıképp számíthatók (25), (26) és (27) (inverz 
megoldás): 
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A módszer paramétereit (pl. Q , δ ) úgy kell beállítani, hogy a differenciálegyenlet 
megoldásakor alkalmazott ideális körülményeket minél jobban megközelítsük. További 
technikai részletek [78]-ban. 
 A gerjesztés néhány °C hımérsékletkülönbséget idéz elı a próbatestben, így az 
agyagjellemzık hımérsékletfüggésének feltérképezésére a Flash-módszerhez hasonlóan 
hımérsékletszintenként megismételt mérésekre van szükség. 
 
d) Monoton főtés/hőtést alkalmazó módszerek (Monotonic heating) [61] 
 A monoton főtést alkalmazó módszerek fejlıdésének és alkalmazásának legaktívabb 
idıszaka a 1950-es, ’60-as évekre tehetı. Az ebben az idıszakban elvégzett rengeteg, 
szerteágazó elméleti és kísérleti kutatómunka képezte az alapját az utóbbi évtizedben 
elterjedı, elızı pontban tárgyalt kontakt tranziens módszerek kialakulásának. A kísérleteket 
széles hımérséklettartományban (20–1200 °C) végezték és elsısorban közepes és gyenge 
hıvezetı képességő anyagokra értek el sikereket. A módszereket elsısorban a 
hımérsékletvezetési tényezı meghatározására dolgozták ki, majd több olyan megoldás is 
született, mellyel a hıvezetési tényezı és térfogati hıkapacitás is meghatározható. A monoton 
főtést alkalmazó módszereket két csoportra oszthatjuk: kis hımérsékletváltozást 
(nagyságrendileg 10 °C) alkalmazó és nagy hımérsékletváltozást (több száz °C) alkalmazó 
módszerekre. (Mivel rengeteg különbözı verzió található a szakirodalomban, a matematikai 
formulák helyett a mőködési elv ismertetésére szorítkozom, a matematikai formulák, bıséges 
hivatkozás és egyéb technikai részletek [61] III/11 fejezetében találhatók.) 
 A kis hımérsékletváltozást alkalmazó módszerek közös sajátossága, hogy a hıvezetés 
differenciálegyenletének egydimenziós, homogén kezdeti- és peremfeltételek esetén 
megoldott analitikus megoldását használják a hımérsékletvezetési tényezı meghatározására. 
Klasszikus esetben idıben állandó elsı és harmadfajú peremfeltételt alkalmaznak. Így a mérés 
jelentheti például egy hosszú 0T  hımérséklető izotermikus henger konstans T∞  hımérséklető 

folyadékba helyezését és középponti hımérsékletváltozásának regisztrálását. A dimenziótlan 
hımérsékletet logaritmikus skálán ábrázolva az idı függvényében, a kezdeti szakasztól 
eltekintve egy lineáris függvényt kapunk, melynek meredekségébıl a hımérsékletvezetési 
tényezı egyszerő összefüggés alapján meghatározható. A módszer kiterjesztése a hıvezetési 
tényezı (és ezzel együtt a térfogati hıkapacitás) meghatározására akkor lehetséges, ha 
peremfeltételként ismert hıáramot viszünk a próbatestbe. (Ilyen esetben az ugrásfüggvényt 
alkalmazó kontakt tranziens módszerekhez hasonló módszert kapunk.) A kapott 
anyagjellemzı az elıidézett hımérsékletváltozás közepes értékére vonatkozik, a 
hımérsékletfüggést hımérsékletszintenként megismételt mérésekkel tudjuk meghatározni. 
 A nagy hımérsékletváltozást alkalmazó módszerek annyiban különböznek az elızıtıl, 
hogy peremfeltételként (szimmetrikusan) idıben állandó hıáramot, vagy harmadfajú 
peremfeltétel esetén idıben lineárisan változó környezeti hımérsékletet alkalmazunk. (A 
lényeg, hogy a próbatest hımérséklete korlátlanul és monoton tudjon növekedni esetleg 
csökkenni). Ebben az esetben egyetlen mérésbıl hımérsékletfüggı anyagjellemzıket tudunk 
meghatározni. A módszer lényege, hogy a kezdeti tranziens szakasz után a próbatest ún. 
kvázistatikus állapotba kerül, mely során a testen belüli hımérsékleteloszlás jellege idıben 
nem változik, és gyakorlatilag minden pontban idıben lineáris hımérsékletváltozás 
tapasztalható. Ezt az állapotot szokták un. reguláris vagy Kondratyev-féle reguláris állapotnak 
nevezni. A módszer akkor ad pontos eredményt, ha a testen belüli hımérsékletkülönbség 
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csekély (~10 °C), mivel a kiértékelés a kvázistatikus állapotra hımérsékletfüggetlen 
anyagjellemzıkkel megoldott differenciálegyenlet alapján történik. A kiértékelés elvégezhetı 
egy adott idıpillanatban két különbözı pontban tapasztalt hımérséklet alapján, vagy két 
különbözı pont azonos hımérsékletre való melegedése között eltelt idı alapján. Tehát a 
kiértékelés a kvázistatikus állapot egy pillanatképe alapján történik, melyet többször 
megismételve (amikor a próbatest átlaghımérséklete magasabb) megkaphatjuk a keresett 
anyagjellemzıt a hımérséklet függvényében. Ismert, konstans hıáramot alkalmazva 
peremfeltételként ebben az esetben meghatározható a hıvezetési tényezı és a térfogati 
hıkapacitás [82]. A hımérsékletfüggı anyagjellemzık párhuzamos meghatározása rengeteg 
elınnyel jár, a módszer mégsem terjedt el, ennek fı oka, hogy a mérési eredmények hibáját 
5–12%-ra becsülték, ami valószínőleg a kvázistatikus állapot bizonytalanságaiból ered. Másik 
ok lehet az a teoretikus ellentmondás, hogy konstans anyagjellemzıt alkalmazó matematikai 
modellel szeretnénk hımérsékletfüggı anyagjellemzıt meghatározni, mely a mérési hibákon 
és a pontatlanul teljesített peremfeltételekbıl adódó hibákon kívül elvi hibát is visz a 
rendszerbe. 
 
2.5.3 Az izobár fajhı mérése 
 
 Mivel a dolgozatom a hıfizikai anyagjellemzık hıvezetés szemlélető (hıvezetés 
differenciálegyenletén alapuló) meghatározásával foglalkozik, nem tekintem feladatomnak a 
fıként termodinamikai szemlélető izobár fajhı mérési módszerek részletes áttekintését. Az 
utóbbi 10 évben, a hıfizikai anyagjellemzık mérésével foglalkozó cikkekben az izobár fajhı 
mérésére szinte kizárólag a DSC módszert alkalmazták, ezért ennek az egy módszernek a 
rövid ismertetésére szorítkozom. 
 
a) A DSC módszer (differential scanning calorimetry) [61] 
 A DSC módszert az 1960-as években dolgozták ki. Egy ideig párhuzamosan fejlıdött 
elıdjével, a DTA módszerrel (differential thermal analysis), de végül az izobár fajhı 
meghatározására a gyakorlatban alkalmasabbnak bizonyult. A DSC módszer alkalmas szilárd, 
porszerő és folyékony anyagok ( )pc T  függvényének gyors meghatározására -170–700 °C 

hımérséklettartományban. A próbatest mérete mindössze néhányszor 10 mm3. A DSC 
módszert alkalmazó kereskedelmi forgalomban kapható berendezések már az 1970-es 
években is elérhetık voltak, mára a módszer teljesen kiforrottnak tekinthetı. Az elıbb 
felsorolt elınyös tulajdonságainak köszönhetı, hogy manapság a szilárd anyagokra vonatkozó 
izobár fajhı adatok túlnyomó többsége DSC mérésbıl származik (természetesen a 
2.5.2 alfejezetben ismertetett módszerektıl eltekintve, amikor a hımérsékletvezetési tényezı 
mellett a fajhı is meghatározható). 
 A DSC berendezésekben két mintatartó található, az egyikbe a vizsgálandó 
próbatestet, a másikba egy referencia próbatestet (pl. zafír) kell helyezni. A mérés során a két 
próbatest hımérsékletét külön-külön szabályozott főtéssel, elıírt, idıben állandó 
hımérsékletváltozási sebességgel (5–20 °C/min) növelik. Eközben regisztrálják a két minta 
főtéséhez szükséges hımennyiség közötti különbséget. Ez a jel arányos a két minta izobár 
fajhıje közötti különbséggel. A referencia próbatest ismert ( ),p refc T  függvényét figyelembe 

véve a vizsgált minta ( )pc T  függvénye viszonylag egyszerően (algebrai egyenletekkel) 

számítható. A matematikai modellben nem szerepel hıvezetési egyenlet. A mérés hasonlít a 
2.5.2 pontban tárgyalt nagy hımérsékletváltozást alkalmazó monoton főtés módszerhez, a 
fajhı adott hımérsékleten való kiszámításakor a DSC módszer is a kvázistatikus állapot elvét 
alkalmazza. A fajhı számítását tetszılegesen sok pontban elvégezve, gyakorlatilag folytonos 
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( )pc T  függvényt kapunk. A mérés idejét a kívánt hımérséklettartomány és a 

hımérsékletváltozási sebesség határozza meg, így egy mérés még több száz fokos 
tartományban is csak 1–2 órát igényel. További technikai részletek [61] IV/17 fejezetében 
találhatók. 
 

2.6 Numerikus szemlélető mérési módszerek 
 
 Ebben az alfejezetben numerikus szemlélető (numerikusan kezelhetı matematikai 
modellt alkalmazó) anyagjellemzı mérési módszereket mutatok be, melyek megfelelnek a 
2.5 alfejezet bevezetıjében meghatározott követelményeknek. A numerikus szemlélető mérési 
módszerek esetén nem beszélhetünk kiforrott eljárásokról. Ennek fı oka az lehet, hogy a 
hozzájuk kapcsolódó inverz (kvázi- és nem determinisztikus) kiértékelési eljárások szintén 
nem tekinthetık kiforrottnak. A vonatkozó szakirodalmi forrásokat áttekintve mindössze 
néhány olyan mővel találkoztam, melyben a numerikus kísérletek mellett az anyagjellemzık 
meghatározását valós berendezésen mért hımérséklet adatok alapján is elvégezték. Ezek, 
ugyan kísérleti fázisban vannak, tényleges mérési módszernek tekinthetık. A 2.4 alfejezetben 
hivatkozott kvázi- és nem determinisztikus inverz módszert alkalmazó kutatómunkák közül 
mindössze 4 esetben került sor tényleges mérésekre. A következı bekezdésekben ezeket 
mutatom be röviden. 
 Zhao [17] kombinált sugárzásos-vezetéses hıtranszportot feltételezve szálas 
hıszigetelı anyag kettı sugárzásra és egy vezetésre vonatkozó anyagjellemzı párhuzamos 
mérésére épített berendezést. (Az egyik sugárzási paramétert valamint a szilárd és gáz 
vezetésre vonatkozó hıvezetési tényezıt a hımérséklet lineáris függvényeként becsülte, így 
összesen 5 paramétert keresett.) A próbatest egy 40×200×200 mm-es sík lap, melyben 1D 
hıtranszportot feltételez. A próbatest egyik oldalán kvarclámpával idıben változó elsıfajú 
peremfeltételt idéz elı, melynek során 290 K-rıl kb. 900 K-ig melegíti a felszínt, majd 
visszahőti a kiindulási hımérsékletre. A vastagság mentén összesen 3 termoelemet helyezett 
el, egyet-egyet a két felszínen és egyet a vastagság felénél. A kiértékelést a mért tranziens 
hımérsékletek alapján a Levenberg-Marquardt módszerrel végezte el. A mérési eredményeket 
más módszerrel végzett mérésekkel nem hasonlította össze. 
 Adili [51] hıcserélı csövek vízoldali lerakódásának anyagjellemzıit mérte. 
Párhuzamosan becsülte a lerakódás hımérsékletfüggetlen hıvezetési tényezıjét és térfogati 
hıkapacitását, továbbá a csı és a lerakódás közötti kontakt hıellenállást, valamint a két oldal 
hıátadási tényezıjét (összesen 6 paraméter). A próbatest a hıcserélı csıbıl kivágott 
kismérető (síknak tekinthetı) korong, mely két rétegbıl áll (csı és lerakódás). A próbatestben 
1D hıvezetést feltételez. A lerakódást véges idejő (15 s) fototermikus hıimpulzussal 
gerjeszti, miközben a hátlapon (csı külsı felületén) elhelyezett termoelemmel regisztrálja a 
hımérsékletváltozást. A kiértékelést genetikus algoritmussal végzi. Az anyagjellemzık 
hımérsékletfüggését hımérsékletszintenként megismételt mérésekkel lehet elvégezni. Az 
eredményeket más módszerrel nem verifikálja. 
 Mariani [58] sárgarépapüré hőtése és fagyasztása közben mérte a püré 
hımérsékletfüggı hıvezetési tényezıjét. A 77 °C-os pürét két -38 °C-os sík hőtıfelület közé 
helyezték és addig hőtötték, amíg a püré közepe elérte a -15 °C-ot. (A feladat így 1D sík 
falként kezelhetı.) A pürével érintkezı hőtıfelületre hıárammérıt helyeztek, illetve a 
vastagság mentén, meghatározott pozíciókban 5 termoelemet tettek a pürébe. A lehőlési 
folyamat során regisztrált hımérsékleti adatok és a hıárammérıvel mért peremfeltétel alapján 
az inverz kiértékelést SOMA, DE és GA módszerekkel is elvégezték. A hıvezetési tényezı 
hımérsékletfüggvényét 3 illetve 5 paraméterrel írták le. Az inverz kiértékelés során kielégítı 
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mértékben megközelítették a mért hımérsékleteket, viszont a kapott ( )Tλ  függvényt nem 

ellenırizték. 
 Garcia [83] [46] ortotróp kompozit anyagok anyagjellemzıinek mérésére alkalmas 
berendezést tervezett. Egy 2D sík lap alakú próbatest legkedvezıbb peremfeltételeit és a 
termoelemek pozícióját genetikus algoritmussal optimálta a keresendı anyagjellemzık 
érzékenységvizsgálata alapján. Emellett [45] [46] egy kompozit gyártási technológia (Resin 
Transfer Molding, RTM) elvén mőködı berendezést termoelemekkel látott el. Egy sík lap 
alakú próbatestben 2D hıvezetést feltételezve, a technológiának megfelelı összetett 
peremfeltételek mellett végezte a mérést, és a folyamat véges differencia módszerrel történı 
modellezését. A próbatestben elhelyezett 5 termoelem adatai alapján genetikus algoritmussal 
becsülte az ortotróp anyag következı jellemzıit: 100 130 100 115 130, , , , , ,x y y p p p kc c c Rλ λ λ ρ ρ ρ . 

Az indexben szereplı számok azt jelzik (°C-ban), hogy az adott paraméter mely 
hımérsékletre vonatkozik. A különbözı hımérsékletekre vonatkozó paraméterek között 
lineáris interpolációt feltételezett. Az kR  kontakt hıellenállást a próbatest legnagyobb felülete 

és a szerszám között értelmezi. A kapott eredményeket egy korábbi, kevesebb ismeretlen 
paraméterrel, azonos berendezésen elvégzett méréssel, illetve DSC méréssel hasonlítja össze. 
Az egyezés kielégítı.  
 Összefoglalva, a szakirodalomban kevés példa található numerikus szemlélető mérési 
módszerekre, ezek kísérleti fázisban vannak, és gyakran kifejezetten egy adott problémára 
specializálódtak. A bemutatott három mérési módszer közül mindössze a legutolsó alkalmas 
hımérsékletfüggı hıvezetési tényezı és térfogati hıkapacitás párhuzamos meghatározására, 
de ebben az esetben is csak 2 illetve 3 pontból áll a keresett függvény, továbbá a mérés 
hımérséklettartománya is csekély (30 °C). Az eddig elért eredmények azonban egyértelmően 
azt mutatják, hogy a numerikus szemlélető módszerekkel sokkal több információt nyerhetünk 
egyetlen mérésbıl, mint analitikus szemlélet esetén, továbbá akár összetett peremfeltételek 
mellett is elvégezhetık, és kiértékelhetık a mérések. Ezek alapján a numerikus szemlélető 
mérési módszerek további kutatása indokolt akár speciális, akár univerzális mérési eljárások 
irányába. 
 

2.7 A kérdéses anyagjellemzık hımérsékletfüggése 
 
 A kérdéses anyagjellemzık (hıvezetési tényezı és térfogati hıkapacitás) 
hımérsékletfüggésének mértékét és jellegét néhány irodalomban fellelhetı példán keresztül 
ismertetem. Bemutatom továbbá egy laboratóriumok közötti összehasonlító méréssorozat 
eredményei alapján, hogy a mérési eredmények megbízhatósága még a 2000-es években sem 
nevezhetı egyértelmően kielégítınek. A BICOND mérési elv elsısorban alacsony-közepes 
hıvezetési tényezıjő ( ( )0,01 5 W/ m Kλ = − ⋅ ) anyagokra alkalmazható, ezért polimerekre 

vonatkozó mérési adatokat mutatok be. Dolgozatomban a térfogati hıkapacitás 
meghatározásával foglalkozom, de a legtöbb irodalmi adat az izobár fajhıre vonatkozik, így 
itt az izobár fajhı értékeket adom meg. (Az izobár fajhıt a sőrőséggel szorozva kapjuk a 
térfogati hıkapacitást.) A hımérsékletfüggés anyagszerkezeti okainak vizsgálatát nem 
tekintem feladatomnak. 
 Néhány polimer hıvezetési tényezıje és izobár fajhıje a hımérséklet függvényében a 
9. ábrán látható. Az adatok a VDI-Wärmeatlas-ból származnak [84]. Megállapítható, hogy a 
hıvezetési tényezı nem függ minden esetben jelentısen a hımérséklettıl (PS, PMMA, 
PTFE), viszont pl. a HDPE esetén 0–100 °C-os tartományban kb. 30%-kal csökken, amely 
közel sem tekinthetı elhanyagolhatónak. Az izobár fajhı esetén mind az 5 anyagra igaz, hogy 
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0–100 °C tartományban 10%-nál nagyobb a változás mértéke, de több esetben is meghaladja 
az 50%-ot (PS, HDPE, PA6), mely szintén nem elhanyagolható. Megállapítható tehát, hogy a 
mőszaki gyakorlatban számos olyan anyag található (pl. a polimerek többsége), melynél a 
hıfizikai anyagjellemzık hımérsékletfüggését figyelembe kell venni. Az anyagjellemzık 
hımérsékletfüggésének tendenciájáról megállapíthatjuk, hogy a hıvezetési tényezı az esetek 
többségében növekvı hımérséklettel csökken, az izobár fajhı növekvı hımérséklettel 
növekszik. 
 
 a) b) 
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9. ábra  Néhány polimer izobár fajhıje (a) és hıvezetési tényezıje (b) a hımérséklet függvényében [84] 

 
 Az izobár fajhı jellegzetes hımérsékletfüggését figyelhetjük meg a 10. ábrán, melyen 
a PTFE DSC-vel mért ( )pc T  függvénye látható. (A mérést Blumm és társai [85] végezték.) 

A függvényben az enyhén növekvı tendenciához képest két kiugró csúcs tapasztalható 
23,5 °C-nál és 337,2 °C-nál. Ezek elsıdleges és másodlagos fázisátalakulásoknak 
köszönhetık. Az ilyen jellegő függvények leírása általános polinom alakban nehézkes, ezért 
az inverz megoldás során a függvény szemlélető reprezentáció alkalmazása indokolt. 
 

 
10. ábra  PTFE izobár fajhıje a hımérséklet függvényében, DSC mérés [85] 

 
A hıfizikai anyagjellemzık mért értékeinek megbízhatósága a mai napig kérdéseket 

vet fel. Azonos gyártótól származó anyagot különbözı laboratóriumokban, különbözı 
módszerekkel mérve a kutatók jelentıs eltéréseket tapasztalnak. Az eltérések okai általában 
tisztázatlanok, a lehetséges okok között elsısorban az eltérı próbatest geometria, a 
megmunkálás, elıkészítés közben bekövetkezett anyagszerkezeti változások szerepelnek. 
Rides és szerzıtársai [72] egy átfogó kísérletsorozatot végeztek el öt laboratórium 
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bevonásával számos különbözı mérési módszerrel a PMMA hıfizikai anyagjellemzıinek 
meghatározására. A hıvezetési tényezıre közvetlen méréssel kapott és más mért 
anyagjellemzıkbıl számított értékek a 11. ábrán láthatók. A 20–100 °C közötti tartományban 
a legnagyobb és legkisebb mért értékek eltérése meghaladja a 25%-ot. Néhány esetben még a 
hımérsékletfüggés jellege is eltér a többitıl. A 20–100 °C-os tartományban gyakorlatilag 
annyit tudunk megállapítani, hogy a PMMA hıvezetési tényezıje 0,16–0,21 W/(m·K) közé 
esik. Mindez ismét alátámasztja a hıfizikai kutatások és a mérési módszerek további 
fejlesztésének szükségességét. 
 

 
11. ábra  Extrudált PMMA hıvezetési tényezıje különbözı módszerekkel, különbözı laboratóriumokban  

(L1, 2, 4, 5) mérve, az utolsó 3 eredmény (periodikus gerjesztés, lézer flash és körlemez főtés) a 
hımérsékletvezetési tényezıbıl és a térfogati hıkapacitásból számítva [72] 

 

2.8 Összefoglalás 
 
 Irodalmi források alapján áttekintettem a hıfizikai anyagjellemzı mérési módszerek 
alapelveit, megkülönböztetve az analitikus és numerikus megközelítést. Kiválasztottam az 
alkalmazandó fizikai-matematikai modellt, ezután megvizsgáltam az egyenes hıvezetési 
feladat megoldási módszereit. A BICOND mérésnek megfelelıen definiált egyenes feladat 
megoldására a véges differencia módszert választottam. Áttekintettem a mérés 
kiértékelésének megfelelı inverz hıvezetési feladat megoldására alkalmas módszereket, 
különös tekintettel a mesterséges intelligencia alapú módszerekre. Megállapítottam, hogy a 
genetikus algoritmust több esetben sikerrel alkalmazták inverz hıvezetési feladatok 
megoldására, viszont kifejezetten mérés kiértékelésre történı alkalmazásra alig találtam 
példát, ráadásul célkitőzéseim szerint ezeknél jóval általánosabb megoldásra törekszem. 
A gyakorlatban alkalmazott mérési módszerek áttekintése alapján megállapítottam, hogy ezek 
túlnyomó többsége analitikus szemlélető, a numerikus szemlélető módszerek egyelıre 
kutatási fázisban vannak, viszont az elızetes eredmények alapján további kutatásuk indokolt. 
Az anyagjellemzık hımérsékletfüggésével kapcsolatban megállapítottam, hogy sok anyag 
esetén nem hanyagolható el az anyagjellemzık hımérsékletfüggése, a hımérsékletfüggés 
jellege lehet lineáris, de esetenként (pl. másodlagos fázisátalakulás) a képletszerő leírás nem 
célszerő. Egy átfogó kísérletsorozat eredményei alapján megállapítottam, hogy a hıfizikai 
anyagjellemzık mérési pontossága a mai napig problémákat vet fel, 10%-on belüli pontosság 
már jónak mondható. 
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3. Az egyenes feladat megoldása 
 
 Kutatómunkám fı célja a BICOND numerikus szemlélető mérési módszerhez [1] 
kapcsolódó nem determinisztikus kiértékelési eljárás kidolgozása. Az elızı fejezet alapján ez 
két fı lépésbıl áll: az egyenes és az inverz feladat megoldása. Az egyenes feladat 
gyakorlatilag a mérés numerikus modelljének tekinthetı. Akkor remélhetünk pontos inverz 
megoldást, ha az egyenes feladat a lehetı legpontosabban modellezi a valós mérésnek 
megfelelı folyamatot. A legpontosabb egyezést akkor érhetjük el, ha a mérés 
megtervezésekor a modellezés igényeit is figyelembe vesszük. Ez mindkét oldalon (mérés és 
modellezés) többszöri módosítást igényel. Dolgozatomban, a módosítási lépéseket nem 
részletezve, a végleges verziót ismertetem, amely az [1]-ben leírt BICOND mérési 
módszerhez képest apró, a mérési elvet nem érintı változásokon esett át.  
 

3.1 A mérési elv és a mérıberendezés bemutatása 
 
 Kiss László [1] a következı mérési elvet (BICOND) javasolta: a próbatest legyen egy 
hosszú vastagfalú henger ( / 4L D ≈ ), melyben jó közelítéssel 1D hıvezetés valósul meg 
sugárirányban. A próbatestet melegítsük fel adott izotermikus hımérsékletre, majd 
kényszerített állandó (környezeti) hımérséklető levegıárammal hőtsük le a környezeti 
hımérsékletre. A hőtés közben folyamatosan regisztráljuk a próbatest bizonyos pontjainak 
illetve a levegıáram hımérsékletét termoelemekkel. A próbatest hımérsékletét mérı 
termoelemek elhelyezését illetıen a következı szempontokat vette figyelembe: 

- a lehetı legkevesebb pontban mérve a lehetı legtöbb információt tartalmazó görbéket 
kapjunk, 

- a termoelem elhelyezése ne zavarja meg a modellben feltételezett sugárirányú 1D 
hıvezetésnek megfelelı hımérsékleteloszlást, 

- a próbatest legyártása legyen minél egyszerőbb, továbbá legyen alkalmas a mérés 
többszöri megismétlésére. 

Ezek alapján két mérési pontot javasolt, az egyik a vastagfalú henger belsı furatának 
felszínén, a másik pedig a külsı palást felszínén. Ezt úgy oldotta meg, hogy a próbatest 
furatába egy rézmagot helyezett, amelyben a felszín közelében egy termoelem volt 
elhelyezve. Mivel a réz nagyságrendekkel jobb hıvezetési tényezıvel rendelkezik, mint a 
mérendı közepes-gyenge hıvezetı képességő próbatest, a rézmag izotermikus marad minden 
idıpillanatban és hımérséklete megegyezik a próbatest belsı felszíni hımérsékletével. 
A külsı palástfelület hımérsékletét kezdetben a külsı palástfelülethez rögzített 
termoelemmel, késıbb a belsı felülethez hasonlóan, egy néhány milliméter vastagságú réz 
palástba építve mérte. (12. ábra) Így a próbatest geometriája „zavartalan” vastagfalú henger, 
amely gyártási és hıtani szempontból is ideális. Ráadásul ez a termoelem beépítés a rendszer 
hımérsékleteloszlását csak elhanyagolható mértékben befolyásolja. A kiértékelést tehát a 
vastagfalú henger belsı és külsı palástfelületén mért tranziens hımérsékletgörbék alapján kell 
elvégezni. A matematikai modellben figyelembe kell venni a termoelemek elhelyezésére 
használt magot és palástot. A megoldáshoz szükség van a külsı paláston értelmezett hıátadási 
tényezı ismeretére is. A modellezés megkönnyítése érdekében a mérıberendezés úgy lett 
megtervezve, hogy a levegıáram hely és idı szerint is konstans hıátadási tényezıt 
eredményezzen (a levegıáram sebességeloszlása a palástfelület mentén közel állandó). 
A hıátadási tényezı meghatározása az anyagjellemzı méréshez hasonló körülmények között, 
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a próbatesttel megegyezı geometriájú vörösréz hengeren elvégzett méréssel történik. Ezzel az 
egész mérésre vonatkozó átlagos hıátadási tényezıt kapunk. (Részletek a 6. fejezetben.) 
 

 
 

12. ábra  A mérési elrendezés vázlata  
(1 – termoelem a magban, 2 – mag, 3 – próbatest, 4- palást, 5 – termoelem a palástban) 

 
 Az alkalmazott mérıberendezést Kiss László és Gróf Gyula tervezte és építette az 
1980-as években. Az akkor alkalmazott mőszerek elavultak, így az adatrögzítı és vezérlı 
rendszert korszerősíteni kellett. Mivel a mag és a palást anyagára a réz helyett a rozsdamentes 
acélt (EN 1.4301) a kiértékelés idıigénye miatt alkalmasabbnak találtam, ezeket a beépített 
termoelemek cseréje mellett újra kellett gyártani. A mag – próbatest – palást összeállítás a 
13. ábrán, a termoelemek beépítésének módja a 12. ábrán látható. A hımérsékletmérés 
K típusú termoelemmel történik. A termoelemek hidegpontja egy 50 °C-os elektronikus 
hidegpont. (A termoelemek a 200 mm hosszú henger közepén helyezkednek el.) Az 
alkalmazott mérıberendezés a 14. ábrán látható. A mérés kezdetekor a 2 jelő függıleges 
irányban mozgatható hengeres kemence a felsı állásban van, úgy hogy az 1 jelő mag –
 próbatest – palást összeállítást körülvegye. A 3 jelő ICP Con típusú adatgyőjtı és vezérlı 
modulon keresztül a 6 jelő személyi számítógéppel megadhatjuk, hogy a mag – próbatest –
 palást összeállítást a kemence segítségével milyen hımérsékletre kívánjuk felmelegíteni. A 
számítógépen futó vezérlı és adatgyőjtı szoftver a kemencébe épített termoelem jele alapján 
vezérli a főtést. A lehőtés akkor kezdıdhet el, ha elértük (vagy megfelelı mértékben 
megközelítettük) az mag – próbatest – palást összeállítás izotermikus állapotát. A szoftver 
folyamatosan kijelzi a magba és a palástba épített termoelem hımérsékletét, ha ezek 
megegyeznek, az izotermikus állapot jó közelítéssel beállt. Ekkor a ventilátort bekapcsolva és 
a hengeres kemencét alsó állásba eresztve megkezdıdik a lehőlési folyamat. Eközben a 
magba és a palástba helyezett termoelemek, illetve a ventilátor utáni levegıáramba helyezett 
termoelem hımérsékletét folyamatosan regisztrálja az adatgyőjtı szoftver. A lehőlési 
folyamat addig tart, amíg a mag hımérséklete meg nem közelíti a levegıáram hımérsékletét. 
 A mérés során ügyelni kell arra, hogy a kiértékeléshez használt matematikai modell 
körülményeit minél pontosabban betartsuk. Az egyenes feladatot homogén kezdeti- és 
peremfeltételekkel oldom meg, tehát fontos hogy a kezdeti hımérsékleteloszlás a lehetı 
legjobban megközelítse az izotermikus állapotot és biztosítani kell, hogy a környezeti levegı 
hımérséklete állandó legyen. A hıátadási tényezı idıbeli és térbeli homogenitásának igényét 
a tervezéskor kellett figyelembe venni, ezzel kapcsolatban a mérés során nincs teendı. 
A próbatest maggal és palásttal érintkezı felületeit a kontakt hıellenállás elhanyagolásából 
eredı hibák minimalizálása érdekében kontaktus javító pasztával kell bekenni. A próbatest 
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legyártásánál fontos az elméleti geometria lehetı legpontosabb megközelítése. A fenti 
erıfeszítésekkel a modellezési hibák nagymértékben csökkenthetık, ezzel együtt a kiértékelés 
pontosabb eredményeket ad. (A numerikus szemlélető mérési módszerek nagy elınye, hogy a 
határfeltételek egyszerően mérhetı inhomogenitásai különösebb erıfeszítések nélkül 
figyelembe vehetık a kiértékelés során pl. a környezeti hımérséklet idıbeli változása, a 
nehezen mérhetık pedig akár az inverz megoldás során az anyagjellemzıkkel párhuzamosan 
becsülhetık pl. hıátadási tényezı idıbeli változása. Így a mérési eljárás még pontosabbá 
válhat.) 
 

      
13. ábra  A mag – próbatest – palást összeállítás 

(1 – mag, 2 – próbatest, 3 – palást, 4 – termoelem a 
magban (s=1), 5 – termoelem a palástban (s=2)) 

14. ábra  Az alkalmazott mérıberendezés 
(1 – próbatest, 2 – kemence, 3 – adatgyőjtı modul, 

4 – ventilátor, 5 – elektronikus hidegpont, 
6 – személyi számítógép) 

 

3.2 Az egyenes feladat matematikai modellje 
 
 Az egyenes feladat az elızı alfejezetnek megfelelıen a hıvezetés (7) szerinti 
differenciálegyenletének megoldása egydimenziós esetben, henger koordináta-rendszerben, 
három réteg esetén, hımérsékletfüggı anyagjellemzıkkel, homogén kezdeti és 
peremfeltételek mellett. A (7) egyenlet egydimenziós, henger koordináta-rendszerbeli alakja a 
(28a) egyenlet, a hozzá tartozó kezdeti és peremfeltételek a (28b-d) egyenletek [86]. (A 
rétegek határán alkalmazott egyenleteket ezt követıen véges differencia alakban ismertetem.) 
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A (28a) egyenlet egy nemlineáris parciális differenciálegyenlet, melynek megoldására a  
2.3 alfejezet alapján a véges differencia módszert választottam. A (28a-d) egyenleteket véges 
differencia egyenletté alakítva kapjuk a (29a-d) egyenleteket. (A k  index az idı, az i  index a 
hely szerinti felosztásra utal.) A mag – próbatest – palást összeállítás hely szerinti 
diszkretizációja a 15. ábrán látható. A bal és jobb oldali peremen ( 1i =  és csi n= ) a 

tartományon kívül esı virtuális csomópontok ( 0i =  és 1csi n= + ) hımérsékletét a (29b) és 

(29c) peremfeltételi egyenletek (29a) egyenletbe történı helyettesítésével tudjuk eliminálni.  
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15. ábra  A mag – próbatest – palást összeállítás hely szerinti diszkretizációja 
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A henger közepén a (29a) egyenlet 1 0ir= = -val való osztás miatt nem értelmezhetı. Itt [4] 

szerint a L’Hospital szabályt kell alkalmazni (30). Ennek véges differencia alakját 
behelyettesítve a (29a) egyenletbe, figyelembe véve a (29b) peremfeltételi egyenletet és az 
egyszerősítéseket elvégezve a henger középpontjára a (31) egyenletet kapjuk. 
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A rétegek határfelületén ( 1hi n=  és 2hi n= ) [3] alapján a (32a-c) egyenletrendszert írhatjuk 

fel. Az indexeket a 16. ábra alapján értelmezhetjük. A (32a) egyenlet gyakorlatilag 
megegyezik a (29a) egyenlettel, feltételezve, hogy a B  határfelületi csomópont az 1-es 
anyaghoz tartozik. A (32b) egyenlet szintén a (29a) egyenlettel egyezik meg, feltételezve, 
hogy a B  határfelületi csomópont a 2-es anyaghoz tartozik. A (32c) egyenlet a hıáramok 
egyenlıségét fejezi ki. A (32a-c) egyenletrendszerben szerepel két virtuális csomópont ( 'A  és 

'C ). A rétegek határfelületén ( 1hi n=  és 2hi n= ) alkalmazandó egyenletet a (32a-c) 

egyenletrendszerbıl , 'k AT  és , 'k CT  hımérsékleteket eliminálva kapjuk. A (32a-b) egyenletek 

másodfokú jellege miatt az eredmény rendkívül bonyolult, terjedelmi okok miatt nem közlöm. 
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16. ábra  A határfelület kezelése 
 

A véges differencia egyenleteket explicit sémával és Crank-Nicolson (CN) sémával 
oldottam meg. A CN séma esetén a Gauss-Seidel iterációt alkalmaztam. Az explicit séma 
elınye, hogy alkalmazása egyszerő, nem igényel belsı iterációt, hátránya viszont, hogy 
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ügyelni kell a stabilitására, emiatt a legtöbb esetben nagyon sok (több ezer) idılépés 
kiszámítása szükséges. A CN séma elınye, hogy nem lép fel stabilitási probléma, emiatt az 
explicithez képest jóval kevesebb idılépés kiszámítása is elegendı, hátránya viszont, hogy 
idılépésenként belsı iterációt igényel, melyet egy elıre felvett hibahatárig végzünk, továbbá 
alkalmazása bonyolultabb az explicit módszernél. Az explicit séma stabilitását a (33) egyenlet 
szerinti stabilitási tényezıvel értékelhetjük. Az elıbb definiált összetett feladat esetén (33) 
nem alkalmazható (hımérsékletfüggı anyagjellemzık esetén például a  nincs értelmezve), 
ezért a stabilitási tényezıt a (34) egyenlet szerint definiáltam (módosított stabilitási tényezı). 
A stabilitási tényezı az anyagjellemzık hımérsékletfüggése miatt függ a hımérséklettıl, a 3 
különbözı anyagjellemzıjő réteg miatt pedig a helykoordinátától. 
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Az explicit séma alapesetben (homogén anyag, konstans anyagjellemzıkkel), elsı- és 
másodfajú peremfeltétel esetén akkor stabil, ha 0,5σ ≤  [3]. Harmadfajú peremfeltétel esetén 
a (35) egyenlıtlenséget kell kielégíteni. Ez minden esetben szigorúbb feltételt jelent a 0,5σ ≤  
feltételnél.  
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A többrétegő, hımérsékletfüggı esetre vonatkozó stabilitási kritériumot (a feladat 
bonyolultsága miatt) nem matematikai levezetéssel, hanem tapasztalati úton határoztam meg. 
Különbözı, a mérési körülményeknek megfelelı, paraméter beállítások mellett (geometria, 
hıátadási tényezı, anyagjellemzık, idılépés, hálósőrőség) növeltem ( )* ,r Tσ  maximális 

értékét addig, amíg a megoldás instabil nem lett. Minden beállítás mellett (36) szerinti 
stabilitási kritériumot tapasztaltam. (Az instabilitás minden esetben az egyik határfelületi 
csomópontban lépett fel.) Ez a mérés valós adatait figyelembe véve szigorúbb feltétel (35)-
nél. (A számítások során elıforduló legkedvezıtlenebb paraméterekkel: α=60 W/(m2·K), 
λ=15,6 W/(m·K) és 0,001 mr∆ =  a (35) egyenlet 0,498 értékő stabilitási határt eredményez.) 
 
 *

max 0,413σ ≤  (36) 

 
Megjegyzendı, hogy a mag és a palást alkalmazása nem csak méréstechnikai szempontból 
elınyös. A mag és a palást legalább egy nagyságrenddel jobb hıvezetı anyagból készül a 
próbatesthez képest. Ennek köszönhetıen ( )* ,r Tσ  a mag és a palást esetén egy 

nagyságrenddel nagyobb értékő, mint a próbatest esetén, tehát stabilitás szempontjából a mag 
és a palást a meghatározó, a próbatest anyagjellemzıit szabadon változtatva nem változik 

*
maxσ  értéke. Ezáltal az inverz megoldás során bármilyen próbatest anyagjellemzı esetén 

azonos paraméterek ( τ∆ , r∆ ) mellett futtathatók a számítások megkönnyítve ezzel az 
eredmények összehasonlítását. 
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3.3 Pontossági vizsgálatok 
 
 A kitőzött inverz feladat genetikus algoritmussal történı megoldása során a számítás 
elemi lépése az egyenes feladat megoldása, ezért nagy gondot kell fordítani az egyenes feladat 
számítási idejének csökkentésére, ugyanis az alapvetıen meghatározza az inverz megoldás 
számítási idejét is. Emellett ügyelni kell a számítás pontosságára is, mert csak akkor 
remélhetünk elfogadható inverz megoldást, ha az egyenes feladat megoldása pontos, tehát jól 
modellezi a valós fizikai folyamatokat. A gyors és pontos megoldás megkeresése érdekében a 
3.2 alfejezetben definiált egyenes feladatot kétféle véges differencia sémával (explicit és CN) 
oldottam meg, majd megvizsgáltam az idılépés, a hálósőrőség és, CN séma esetén, az 
iterációs küszöb változtatásának hatását a pontosságra és a számítási idıre. Ez alapján 
kiválasztottam az optimális paramétereket. Ezek után a számítási idı további csökkentése 
érdekében az optimális paraméterek mellett megvizsgáltam bizonyos matematikai 
elhanyagolások hatását a pontosságra és a számítási idıre [87], [88]. 
 A pontossági vizsgálatok során összesen 6 különbözı számítási verziót definiáltam. 
Ezek közül 3 az explicit, 3 a CN sémát alkalmazza. A számítási verziók bizonyos matematikai 
elhanyagolásokban különböznek egymástól. A 3.2 alfejezetben kitőzött hıvezetési feladat 
megoldásához összesen 4 különbözı differenciaegyenletet kell alkalmazni: a belsı pontokban 
( 1 22,3,..., 1, ,cs h hi n i n i n= − ≠ ≠ ) (29a)-t, a henger középpontjában ( 1i = ) (31)-et, a 

határfelületi csomópontokban ( 1hi n= , 2hi n= ) a (32a-c) egyenletrendszer végeredményét és a 

külsı paláston ( csi n= ) (29c)-t (29a)-ba helyettesítve. A CN séma iteratív jellege miatt 

lehetıség van arra, hogy az anyagjellemzıket ne az elızı idılépés hımérsékletén vegyük 
figyelembe, hanem az iterációba bevonva, az aktuális idılépés hımérsékletén. (Egyébként ezt 
a CN séma nagyobb idılépése indokolja is. Explicit séma esetén az anyagjellemzıket minden 
esetben az elızı idılépés hımérsékletén vesszük figyelembe, de itt a kis idılépés miatt ez 
jóval kisebb hibát okoz, mint CN séma esetén.)  
 Az elsı explicit számítási verzió (Exp140) nem tartalmaz semmilyen matematikai 
elhanyagolást. Ebben az esetben a (32a-c) egyenletrendszer megoldása rendkívül bonyolult 
matematikai formulához vezet, így a számítási idı jelentıs részét a két határfelületi pont 
számítása igényli. A második explicit számítási verzió (Exp130) a (32a-b) egyenletekbıl 
elhagyja a jobb oldal utolsó, négyzetes tagját, így kapjuk a (37a-c) egyenletrendszert. Az 
ebbıl nyert csomóponti egyenlet már egyszerően kifejezhetı (38). 
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1. táblázat  Véges differencia számítási verziók 

Verzió Séma Négyzetes tag a differencia egyenletekben 
  

Anyagjellemzık az 
aktuális idılépés 
hımérsékletén 

belsı 
pontok 

közép-
pont 

határ-
felület 

külsı 
palást 

Exp140 Explicit  + + + + 
Exp130 Explicit  + +  + 
Exp100 Explicit      
CN230 CN + + +   
CN220 CN  + +   
CN200 CN           

 
A harmadik explicit számítási verzió (Exp100) mind a 4 véges differencia egyenletbıl 
elhagyja a másodfokú tagot (ez (31)-ben nem jelent változást). A CN séma esetén a feladat 
bonyolultsága miatt nem sikerült a határfelületi csomópontokban és a külsı paláston a 
négyzetes tag figyelembe vételével kifejezni a megfelelı egyenleteket, így az elsı CN 
számítási verzió (CN230) az anyagjellemzıket az aktuális idılépés hımérsékletén veszi 
figyelembe (az iterációban az anyagjellemzıket is frissíti) és elhagyja a négyzetes tagot a 
(32a-c) egyenletrendszerbıl és a külsı paláston ( csi n= ) alkalmazandó egyenletbıl. A 

második CN számítási verzió (CN220) annyiban különbözik az elızıtıl, hogy az 
anyagjellemzıket az elızı idılépés hımérsékletén veszi figyelembe az explicit módszerhez 
hasonlóan. A harmadik CN számítási verzió (CN200) az összes egyenletben elhagyja a 
négyzetes tagot és az anyagjellemzıket az elızı idılépés hımérsékletén veszi figyelembe. A 
számítási verziók összefoglalása a 1. táblázatban található. 
 A pontossági vizsgálatok során a különbözı beállításokkal, különbözı számítási 
verziókkal kapott eredményeket a következık szerint hasonlítom össze. Az összehasonlítás 
alapja két számítás eredményének bizonyos elıre kiválasztott csomópontokban és 
idıpillanatokban vett különbsége. A kiválasztott csomópontok a következık: a henger 
középpontja ( 1i = ), az elsı határfelület ( 1hi n= ), a két határfelület között félúton, a 

próbatestben lévı belsı pont ( bi n= ), a második határfelület ( 2hi n= ) és a külsı palástfelület 

( csi n= ). Ezekben a csomópontokban (az idılépések tényleges számától függetlenül, a teljes 

folyamatra egyenletesen elosztva) 100 idıpillanat hımérsékleteit veszem figyelembe. 
A lehőlési folyamatot akkor tekintem befejezettnek, ha a dimenziótlan hımérséklet a henger 
középpontjában 0,05 körüli érték (39).  
 

 ,1
,1

0

0,05k
k

T T

T T
ϑ ∞

∞

−
= ≈

−
 (39) 

 
A számítás utolsó idıpillanata: maxτ , melyet k nτ=  lépésben érünk el. A kiválasztott 

idıpillanatok a következık: max0,1 τ⋅ , max0,25 τ⋅ , max0,5 τ⋅ , max0,75 τ⋅ , max1 τ⋅ . Ezekben az 

idıpillanatokban minden csomópont hımérsékletét figyelembe veszem. Így összesen 
610refn =  referencia pontot kapunk a jelen esetben vizsgált 27csn =  csomópontból álló háló 

esetén. A vizsgált referencia pontokat a 17. ábra szemlélteti. A hálósőrőség vizsgálatakor a 
csomópontok számát dupláztam, majd négyszereztem, de az összehasonlítást az eredeti 
csomópontok alapján végeztem. Az idılépés változtatásakor ügyelni kellett a 
szinkronizálásra, hogy két számítást azonos idıpillanatokban hasonlítsak össze.  
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17. ábra  Referencia pontok a pontossági vizsgálatokhoz 

 
 A pontossági vizsgálatokat a 2. táblázat véges differencia/VEM oszlopában található 
paraméterek mellett végeztem. Ezen értékek fiktívek, de közel állnak a késıbbi mérési 
körülményekhez. (A numerikus számítások alapján a mag és a palást anyagát az eredeti rézrıl 
rozsdamentes acélra változtattam, mivel ez még megfelel a mérés kritériumainak, viszont a 
stabilitási tényezı értékét, és a számítási idıt kedvezıen befolyásolja.) A csomópontok száma 
azért lett 27, mert minden rétegben 2-nél több csomópontot vettem fel, és így az elızetes 
mérési elrendezés alapján definiált geometriával éppen 1 mm-es osztásköz adódott, ami 
egyenköző ráccsal 27 csomópontot jelent. Ennél kevesebb csomópont csak a mag és a palást 
vastagításával definiálható, ami méréstechnikai szempontból kedvezıtlen. Mindhárom réteg 
(mag, próbatest, palást) anyagjellemzıi (40) szerint függenek a hımérséklettıl. A függvények 
paramétereinek értékei a 3. táblázatban találhatók. Ezekkel a beállításokkal megoldva az 
egyenes feladatot, a 18. ábra szerinti hımérsékleteloszlást kapjuk. 
 
 ( ) ( )2 2

2 1 0 2 1 0pc T a T a T a T b T bT bρ λ= + + = + +  (40) 

 
 Az adott paraméterekkel futtatott számítás eredményét mindig egy referencia számítás 
eredményéhez hasonlítottam. Az eltérés mértékét a fent definiált referencia pontokban a (41) 
egyenlet szerinti átlagos abszolút eltéréssel (ÁAE) határoztam meg. 
 

 
, ,

1

refn

j aktuális j referencia
j

ref

T T

ÁAE
n

=

−

=
∑

 (41) 
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2. táblázat  A pontossági és verifikációs számítások paraméterei 

Módszer: Analitikus    Véges differencia/VEM  
     mag és palást próbatest  

  hımérsékletfüggı anyagjellemzık   állandó 
anyagjellemzık   

 
0 °C 200 °C 0 °C 200 °C  

λ  0,24    17,8 19,7 0,24 0,312 W/(m·K) 

pc  1833,3    455,4 510,8 1833 2350 J/(kg·K) 
ρ  1200    7800 7800 1200 1200 kg/m3 

0T  200    200 °C 

T∞  20    20 °C 
α  46,15    60 W/(m2·K) 
R 26    26 mm 
R1 -    3 mm 
R2 -    23 mm 

csn  27    27 - 

maxτ  5000    4000 s 

 
 

 
18. ábra  A pontossági vizsgálat paramétereivel kapott hımérsékleteloszlás 

 



 

49 

3. táblázat  Az anyagjellemzı függvények paraméterei 

 mag és palást próbatest  

0a  3,552 2,2 MJ/(m3·K) 

1a  0,00176 0,0009 MJ/(m3·K2) 

2a  0,000002 0,000011 MJ/(m3·K3) 

0b  17,82 0,24 W/(m·K) 

1b  0,009 0,00016 W/(m·K2) 

2b  0,000002 0,000001 W/(m·K3) 

 
 A pontossági vizsgálatok során elıször az optimális idılépést és hálósőrőséget, 
valamint a CN módszernél alkalmazandó iterációs küszöb értékét határoztam meg. Annak 
érdekében, hogy a különbözı hálósőrőségő megoldásokat össze lehessen hasonlítani, idılépés 
helyett a (34) egyenlettel definiált módosított stabilitási tényezı maximális értékét 
használtam. Mindkét séma esetén a legkevesebb elhanyagolást tartalmazó számítási verziót 
alkalmaztam: Exp140 és CN230. Az ÁAE mellett minden esetben feltüntettem a 2500 MHz-es 
processzorral végzett számítás CPU idejét is. Optimális megoldásnak azt a számítást 
tekintem, melynek a referenciához viszonyított ÁAE értéke a lehetı legkisebb (de nem 
nagyobb, mint 0,15) és a CPU ideje a legkevesebb. A referencia számítás definiálása nem 
egyszerő, mivel a kitőzött hıvezetési feladat csak numerikusan kezelhetı, így az egzakt 
megoldás ismeretlen. A számítási verziók közül egyedül az Exp140 nem tartalmaz 
matematikai elhanyagolást, ezért referencia számításnak az Exp140-nel végzett legtöbb 
idılépést és legtöbb csomópontot tartalmazó számítást tekintem. (4. táblázat) (Ennél több 
idılépést négyszeres hálósőrítés esetén memóriakorlát miatt nem tudtam futtatni.) A háló 
sőrítését úgy végeztem, hogy az elızetesen (2. táblázatban) definiált (lehetı legkevesebb 
csomópontot tartalmazó) háló osztásközét ( r∆ ) felére csökkentettem, így minden eredeti 
csomópont a helyén maradt, és minden eredeti csomópont között kialakult egy új csomópont. 
Ezt nevezem kétszeres hálósőrítésnek. Az osztásközt hasonló módon negyedére csökkentve 
kaptam a négyszeres hálósőrítést.  
 

4. táblázat  A referencia számítás paraméterei 

Számítási verzió *
maxσ  Hálósőrítés 

Exp140 0,321 négyszeres 
 
A referencia számításhoz viszonyított ÁAE értékek és a CPU idık a *

maxσ  és a hálósőrőség 

függvényében az Exp140 számítási verzióra az 5. táblázatban találhatók. (Dılt betővel a 
referencia számítás, félkövér betővel az optimálisnak ítélt számítás szerepel.) A vártnak 
megfelelıen a *

maxσ  (idılépés) csökkentése csökkenti az ÁAE-t és növeli a számítási idıt, a 

háló sőrítése csökkenti az ÁAE-t és növeli a számítási idıt. Megállapítható, hogy az eredeti 
háló és a lehetı legnagyobb *

maxσ  (stabilitási határon belül), vagyis a legnagyobb idılépés 

eredményezi az optimális számítást ( *
max 0,401σ = ), mivel az ÁAE az elfogadható értéken 

(0,15) belül van, és számítási ideje a legkevesebb. 
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5. táblázat  Az Exp140 számítási verzió optimális paramétereinek meghatározása 

 Hálósőrítés 
 1x 2x 4x 

*
maxσ  ÁAE, °C CPU idı, s ÁAE, °C CPU idı, s ÁAE, °C CPU idı, s 

0,401 0,0320 15,33 0,00641 79,67 0,00002 465,64 
0,321 0,0318 19,19 0,00638 99,45 0 610,38 
0,251 0,0317 24,5 0,00635 127,24 - - 
0,100 0,0315 61,17 0,00629 318,03 - - 

 
A referencia számításhoz viszonyított ÁAE értékek és a CPU idık az iterációs küszöb (IK) 
függvényében a CN230 számítási verzióra ( *

max 0,803σ = , négyszeres hálósőrítés) a 

6. táblázatban találhatók. (A CN séma esetén, ha két iterációs lépés közötti eltérés kisebb, 
mint IK, az algoritmus továbblép a következı idılépés számítására.) Megállapítható, hogy 

510 °CIK −=  felett az ÁAE, alatta pedig a CPU idı jelentısen növekszik, tehát az optimális 
iterációs küszöb 10-5 °C. Ennél az IK értéknél az ÁAE az elfogadható értéken belül van.  
 

6. táblázat  A CN séma optimális iterációs küszöbének meghatározása 

CN230, *
max 0,803σ = , négyszeres hálósőrítés 

IK, °C  ÁAE, °C CPU idı, s 
1,25x10-3 0,7664 86,14 
2,5x10-4 0,3040 99,11 
5x10-5 0,0725 136,8 
1x10-5 0,0306 187,72 
2x10-6 0,0257 231,47 
4x10-7 0,0250 275,49 

 
Ezen túl minden CN számítást a fent kiválasztott 510 °CIK −=  iterációs küszöbbel végeztem. 

A referencia számításhoz viszonyított ÁAE értékek és a CPU idık a *
maxσ  és a hálósőrőség 

függvényében a CN230 számítási verzióra a 7. táblázatban találhatók. A vártnak megfelelıen 
a CPU idı a hálósőrítés és a *

maxσ  csökkentés (idılépés csökkentés) hatására növekszik. Az 

ÁAE értékek kétszeres hálósőrítésnél a legalacsonyabbak, négyszeres hálósőrítésnél növekszik 
az eltérés a referencia számításhoz képest. Ennek az az oka, hogy a CN230 matematikai 
elhanyagolásokat tartalmaz, így az Exp140-tıl eltérı megoldáshoz kell konvergálnia. Adott 
hálósőrőség mellett megvizsgálva a *

maxσ  változtatásának hatását, minden esetben 

(feltételezhetıen négyszeres hálósőrőség esetén is, de ennek bebizonyítására memóriakorlát 
miatt nem volt lehetıség) minimuma van az ÁAE-nek (aláhúzott értékek a 7. táblázatban), az 
eredeti háló esetén *

max 4,014σ = -nél, kétszeres hálósőrítésnél *
max 0,803σ = -nál. Az ÁAE 

értékek az eredeti háló esetén *
max 0,401 100,3σ = −  tartományban elfogadhatóak, a számítási 

idıt is figyelembe véve optimális beállításnak az eredeti hálót és *
max 20,07σ =  értéket 

tekintem. 
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7. táblázat  A CN230 számítási verzió optimális paramétereinek meghatározása 

 Hálósőrítés 
 1x 2x 4x 

*
maxσ  ÁAE, °C CPU idı, s ÁAE, °C CPU idı, s ÁAE, °C CPU idı, s 

200,7 0,1744 1,42 0,1381 8,78 0,1511 52,13 
100,3 0,1175 1,59 0,1180 9,48 0,1376 54,63 
40,14 0,0903 1,77 0,0891 10,28 0,1192 58,97 
20,07 0,0730 1,92 0,0691 11 0,1057 64,33 
4,014 0,0585 2,61 0,0378 15,59 0,0751 91,89 
2,509 0,0642 3,05 0,0302 18,64 0,0637 112,22 
1,605 0,0718 3,69 0,0238 23,11 0,0509 134,11 
0,803 0,0856 5,47 0,0202 32,27 0,0306 187,72 
0,401 0,0988 8,42 0,0263 48,5 - - 

 
A fenti vizsgálat alapján az explicit és CN sémák 3.2 alfejezetben definiált hıvezetési 
feladatra és a fent definiált számítási verziókra vonatkozó, megfelelı pontosságot és emellett 
a legkisebb CPU idıt eredményezı optimális beállításai a 8. táblázatban találhatók.  
 

8. táblázat  Az explicit és CN sémák optimális beállításai 

Séma *
maxσ  Hálósőrítés IK, °C 

explicit 0,401 eredeti, 1x ( 27csn = ) - 

Crank-Nicolson 20,07 eredeti, 1x ( 27csn = ) 510−  
 
A fent definiált 6 számítási verziót a 8. táblázatban rögzített optimális paraméterek mellett 
futtatva összehasonlítottam a referencia számítással, hogy az elhanyagolások által okozott 
hibákat meghatározzam. Az eredmények a 9. táblázatban találhatók. Megállapítható, hogy a 
határfelületi csomópontoknál alkalmazott egyenletrendszerbıl (32) elhagyva a négyzetes 
tagot (Exp130, CN230, CN220) a számítási idı mindkét séma esetén jelentısen csökken, 
azonban minden csomóponti egyenletbıl elhagyva a négyzetes tagot (Exp100, CN200) a 
számítási idı már nem csökken jelentısen. Azoknál a számítási verzióknál, ahol csak a 
határfelületi csomópontokban történt elhanyagolás (Exp130, CN230, CN220) az ÁAE értéke 
elfogadható tartományban van (0,15 alatt), az Exp100 és CN200 verziók esetén az ÁAE értéke 
nem elfogadható. A vártnak megfelelıen CN séma esetén az anyagjellemzık elızı idılépés 
hımérsékletén való figyelembe vétele növeli az ÁAE értékét. Ezek alapján a legmegfelelıbb 
explicit számítási verzió az Exp130 és a legmegfelelıbb CN számítási verzió a CN230. A két 
verzió közül az Exp130-nak kb. 70%-kal nagyobb az ÁAE értéke CN230-hoz képest, viszont a 
CN230 CPU ideje közel háromszorosa az Exp130 CPU idejének, így az inverz feladatban 
történı alkalmazásra az Exp130 számítási verziót választottam. 
 

9. táblázat  A 6 számítási verzió összehasonlítása a referencia számítással 

Számítási verzió ÁAE, °C CPU idı, s 
Exp140 0,0320 15,33 
Exp130 0,1234 0,70 
Exp100 1,7679 0,50 
CN230 0,0730 1,92 
CN220 0,1127 1,95 
CN200 1,7564 1,45 
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 A referencia számítás és a 8. táblázat szerinti optimális paraméterek mellett futtatott 
Exp130 eredménye közötti abszolút eltérés a 17. ábra szerinti referencia pontokban a 
19. ábrán látható. A legnagyobb eltérés a palástban tapasztalható, a lehőlési folyamat elején, 
amikor a hımérséklet idı szerinti deriváltja a legnagyobb. 
 

 
19. ábra  Abszolút eltérés a referencia számítás és az optimális paraméterek mellett  

futtatott Exp130 eredménye között 
 
 Abban az esetben, ha a mag és a palást hıvezetési tényezıjének hımérsékletfüggése 
elhanyagolható, a (32) egyenletrendszer egyik egyenlete jelentısen egyszerősödik, így kapjuk 
a (42a-c) egyenletrendszert. Az ebbıl adódó csomóponti egyenlet már jóval egyszerőbb a (32) 
megoldásánál (majdnem negyedére csökken a mőveletek száma), de terjedelmi okokból még 
ez sem közölhetı.  
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 ( )( ) ( ) ( )2 , , , 1 , , ,' 'k B k A k C k B k A k CT T T T T Tλ λ− = −  (42c) 

 
Erre az esetre létrehoztam az Exp140 módosított verzióját: Exp140*. Az Exp140* csak fizikai 
egyszerősítést és nem matematikai elhanyagolást tartalmaz. A 2. táblázat paramétereivel, a 
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mag és a palást hıvezetési tényezıjeként a 0 °C-ra vonatkozó értéket konstansnak tekintve az 
Exp140* számítási ideje jóval kevesebb, mint Exp140 esetén. (Egy modernebb számítógépen, 
Intel Core 2 Duo 2,33 GHz-es processzorral és frissebb szoftverrel Exp140 3,2 s alatt, 
Exp140* 0,33 s alatt, Exp130 0,29 s alatt futott le.) Az ÁAE értékek nem hasonlíthatóak össze, 
mert nem teljesen azonos a feladat. Az explicit sémára kapott optimális paramétereket az 
Exp140* esetére is alkalmazhatónak tekintem. Az Exp140* CPU ideje (az újabb 
számítógépen) nagyon kedvezı (alig több, mint a pontossági vizsgálatok során 
legalkalmasabbnak ítélt Exp130-é), ezzel az inverz számítás is reális idın belül elvégezhetı, a 
további CPU idı csökkentés csak matematikai elhanyagolásokkal, a pontosság csökkenésével 
érhetı el, melyet jelen esetben nem tartok indokoltnak. Ezért a többi, matematikai 
elhanyagolásokat is tartalmazó számítási verzió Exp140*-hoz hasonló átalakítását nem 
végeztem el. 
 

3.4 A véges differencia számítások verifikációja analitikus és végeselemes 
számításokkal 
 
 A 3.2 alfejezetben kitőzött hıvezetési feladat 3.3 alfejezetben legmegfelelıbbnek talált 
Exp130 és Exp140* számítási verziókkal történı megoldását (optimális paraméterekkel) 
analitikus és végeselemes számításokkal verifikáltam. A verifikációs számítások paraméterei 
a 2. táblázatban találhatók. A kitőzött feladat analitikus megoldása nem ismert, így analitikus 
esetben egy egyszerősített feladatot oldottam meg, konstans anyagjellemzıkkel és homogén 
(egy rétegő) geometriával. A homogén anyagra, konstans anyagjellemzık mellett, homogén 
kezdeti és peremfeltételekkel (harmadfajú peremfeltétel mellett), 1D henger esetére 
vonatkozó hıvezetési feladat analitikus dimenziótlan megoldása jól ismert [3] (43a-b). A iν  a 

(43b) egyenlet j -edik gyöke. A végtelen sor alakú megoldás elsı 5 tagját vettem figyelembe 
a számításoknál, ugyanis ez a 0,02Fo =  feletti értékekre a szakirodalom szerint elegendı 
pontosságot ad. A 0,02Fo =  alatti értékekre (ez jelen esetben a 124 sτ = -nak felel meg) a 
(43a) egyenlettel kapott eredmények figyelmen kívül hagyandók. Az Exp130 és Exp140* 
számítási verziók konstans anyagjellemzık esetén azonos eredményt adnak (ugyanis ekkor a 
(28a) egyenlet négyzetes tagja nullává válik) ezért jelen esetben a két verziót nem kell külön 
kezelni. A külsı paláston tapasztalt hımérsékletek összehasonlítása a 10. táblázatban 
található. A legnagyobb eltérést az analitikus és Exp130/Exp140* számítások között 

200 sτ = -nál tapasztaltam, de ez is mindössze 0,14%. Ez alapján kijelenthetı, hogy nagyon 
jó egyezés van az analitikus és Exp130/Exp140* számítások között. 
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10. táblázat  Az Exp130/Exp140* számítások verifikációja analitikus számítással 

τ  analitikus Exp130/Exp140*  
s T, °C T, °C T∆ , °C 

200 96,964 96,826 0,138 
600 66,859 66,803 0,056 

1000 53,851 53,824 0,027 
3000 29,135 29,13 0,005 
5000 22,544 22,543 0,001 

 
 A végeselemes verifikációs számítások során két feladatot oldottam meg, hogy az 
Exp130 és az Exp140* megbízhatóságát is teszteljem. Az Exp130 vizsgálatánál a 2. táblázat 
véges differencia/VEM oszlopának megfelelı adatokat használtam, az Exp140* vizsgálatánál 
a mag és a palást hıvezetési tényezıjét a 0 °C-ra vonatkozó konstans értékre cseréltem. Az 
alkalmazott végeselemes szoftver nem támogatta az 1D modelleket, így 3D modellt 
készítettem, a mag – próbatest – palást rendszer 15°-os középponti szögő, tengely irányban 
3 mm vastag cikkét modelleztem (20. ábra). A 10 csomópontos tetraéder elemek átlagos 
elemmérete 0,5 mm volt, az idılépés 5 s. A modellt kisebb elemmérettel és kisebb idılépéssel 
is teszteltem, mely nem okozott érzékelhetı változást a hımérsékleteloszlásban.  
 

 
20. ábra  A végeselemes számításnál alkalmazott geometria és háló 

 
A végeselemes (VEM) és Exp130 számítások eredményének összehasonlítása a 
11. táblázatban, a VEM és Exp140* számítások eredményének összehasonlítása a 
12. táblázatban található. Az Exp130 esetén a maximális abszolút eltérés (VEM-hez képest) 
0,414 °C, a százalékos eltérés sehol sem haladja meg a 0,55%-ot. Az Exp140* esetén a 
legnagyobb abszolút eltérés 0,108 °C, a százalékos eltérés maximuma 0,18%. Ez alapján 
megállapítható, hogy kielégítı egyezés van a végeselemes és véges differencia számítások 
között. A vártnak megfelelıen az Exp140* eredménye közelebb van a végeselemes 
eredményhez. Az eltérés maximuma ott tapasztalható, ahol a hımérséklet idı szerinti 
deriváltja nagy.  
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11. táblázat  Az Exp130 számítás verifikációja végeselemes számítással ( 2r R= ) 

τ  VEM Exp130  
s T, °C T, °C T∆ , °C 

40 174,230 174,188 0,042 
80 155,910 155,736 0,174 

200 120,210 119,796 0,414 
600 71,314 70,926 0,388 

1000 52,787 52,520 0,267 
2000 33,548 33,440 0,108 
4000 22,595 22,566 0,029 

 
12. táblázat  Az Exp140* számítás verifikációja végeselemes számítással ( 2r R= ) 

τ  VEM Exp140*  
s T, °C T, °C T∆ , °C 

40 174,26 174,284 -0,024 
80 155,95 155,915 0,035 

200 120,24 120,132 0,108 
600 71,336 71,229 0,107 

1000 52,8 52,704 0,096 
2000 33,553 33,499 0,054 
4000 22,596 22,576 0,02 

 

3.5 Az egyenes feladat megoldására írt program bemutatása 
 
 Az egyenes feladat megoldására Matlab környezetben programot írtam (NLHC-1D). 
Az összes bemutatott véges differencia számítást ezzel a programmal végeztem. A program 
felhasználói felülete a 21. ábrán látható. A program 3 rétegő tömör hengeres szilárd testek 1D 
hıvezetési feladatának véges differencia módszerrel történı megoldására képes homogén 
kezdeti feltétel és idıben állandó harmadfajú peremfeltétel mellett, hımérsékletfüggı 
anyagjellemzıkkel. A programban beállíthatók a geometriai paraméterek (külsı sugár, 
rétegek határai, csomópontok száma, hálósőrítés), a határfeltételek, az idılépés és a lépések 
száma, valamint az anyagjellemzık. Az anyagjellemzık hımérsékletfüggését a (40) szerinti 
másodfokú polinom paramétereinek megadásával lehet definiálni mindhárom réteg esetén. 
Emellett a próbatest anyagjellemzıit táblázatos formában tetszıleges függvény szerint is meg 
lehet adni egy text file beolvasásával. Erre példa a ( )pc Tρ  függvény 13. táblázat szerinti 

21cM ρ =  adatpontból álló ún. értéktáblázatos megadása. Az anyagjellemzı függvények 

értéktáblázatos megadása esetén a (44a-b) szerinti jelöléseket alkalmazom. 
 

 ( ) ( )
1 2

... 1,2,...,
M c

p pT pT pT p m cc T c c c c T m M
ρ

ρρ ρ ρ ρ ρ = = =
 

 (44a) 

 ( ) ( )
1 2

... 1, 2,...,
MT T T mT T m M

λ
λλ λ λ λ λ = = =   (44b) 

 
A pontok között lineáris interpolációt feltételezve a 13. táblázattal megadott ( )p mc Tρ  

függvényt a 22. ábrán láthatjuk. Az adatpontok száma tetszıleges, a lineáris interpoláció 
mellett spline interpolációra is van lehetıség. A stabilitás ellenırzése után kirajzolhatjuk a 
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megadott anyagjellemzı függvényeket (21. ábra két alsó diagram), és kiválaszthatjuk a 3.3 
alfejezetben ismertetett összesen 7 számítási verzió közül a megfelelıt. A futtatás után a 
program kirajzolja az utolsó idıpillanat hely szerinti hımérsékleteloszlását, és a két 
határfelületi csomópont hımérsékletének idıbeli változását (21. ábra két felsı diagram). 
Lehetıség van az eredmények 3D diagramon történı feltüntetésére, illetve text file 
formájában történı exportálására.  
 

 
21. ábra  Az egyenes feladat megoldására írt program (NLHC-1D) felhasználói felülete 

 
 

13. táblázat  A ( )pc Tρ  tetszıleges függvény szerinti ún. táblázatos megadása 

mT  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 °C 

( )p mc Tρ 2,20 2,19 2,34 2,56 2,81 2,87 2,63 2,40 2,28 2,22 2,25 MJ/(m3·K)
             

mT   55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 °C 

( )p mc Tρ  2,26 2,27 2,33 2,36 2,40 2,41 2,47 2,47 2,52 2,63 MJ/(m3·K)
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22. ábra  A 13. táblázattal definiált ρcp(Tm) függvény lineáris interpolációval 

 
Két számítás eredménye (ha azok megfelelıen vannak szinkronizálva) összehasonlítható egy 
másik program meghívásával (Comparison for NLHC-1D), melynek felhasználói felülete a 
23. ábrán látható. A pontossági vizsgálatokat ezzel a programmal végeztem. A program a 
17. ábra szerinti referencia pontokban kiszámolja az abszolút, négyzetes és százalékos eltérést 
a két számítás eredményei között, valamint kiértékeli az adott csomópontban és 
idıpillanatban tapasztalt legnagyobb, összes és átlagos eltérést. Az eredmények tetszıleges 
kombinációban ábrázolhatók, továbbá text file formájában exportálhatók.  
 

 
23. ábra  A pontossági vizsgálatokhoz használt program (Comparison for NLHC-1D) felhasználói felülete 
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3.6 Összefoglalás 
 

Röviden bemutattam a BICOND mérési elvet és az alkalmazott mérıberendezést 
(3.1 alfejezet). Ez alapján definiáltam a kiértékelés (inverz feladat) elemi lépését képezı 
egyenes hıvezetési feladatot (3.2 elfejezet). A kitőzött egyenes hıvezetési feladatot véges 
differencia módszerrel, explicit és Crank-Nicolson sémával oldottam meg. A lehetı 
leggyorsabb és legpontosabb megoldás érdekében pontossági vizsgálatokat végeztem a 
hálósőrőség és a módosított stabilitási tényezı ( *

maxσ ) optimális értékének meghatározására. 

Emellett összesen 7 számítási verziót definiáltam, hogy megvizsgáljam bizonyos matematikai 
és fizikai egyszerősítések hatását a pontosságra és CPU idıre (3.3 alfejezet). A pontossági 
vizsgálatok eredményeként megállapítottam, hogy 3.2 alfejezetben definiált hıvezetési feladat 
véges differencia módszerrel, explicit és Crank-Nicolson sémával történı megoldásakor a 
leggyorsabb és legpontosabb megoldás a 8. táblázat szerinti optimális paraméterek 
(hálósőrőség és módosított stabilitási tényezı ( *

maxσ )) mellett nyerhetı. Megállapítottam, 

hogy a matematikai elhanyagolásokkal létrehozott számítási verziók közül a számítási idı és 
pontosság egymásnak ellentmondó igényeinek leginkább megfelelı megoldás az Exp130 
számítási verzióval nyerhetı, mely a határfelületi csomópontok egyenletében szereplı 
négyzetes tagot hanyagolja el. A mag és a palást hıvezetési tényezıjét konstansnak tekintve 
(fizikai egyszerősítés) létrehoztam egy olyan számítási verziót (Exp140*), mely matematikai 
elhanyagolások nélkül az Exp130-hoz közeli, elfogadható CPU idı mellett képes megoldani 
az egyenes feladatot. A 3.4 alfejezetben az Exp130 és Exp140* számítási verziókat analitikus 
és végeselemes számításokkal verifikáltam, és mindkét esetben, mindkét számítási verzióra 
kielégítı egyezést tapasztaltam. Ezáltal az Exp130 és Exp140* számítási verziókat 
alkalmasnak tekintem az inverz hıvezetési feladatban történı alkalmazásra.  
A 3.5 alfejezetben bemutattam az egyenes feladat megoldására (NLHC-1D) és a pontossági 
vizsgálatok elvégzésére írt (Comparison for NLHC-1D), saját készítéső programokat.  
 
 



 

59 

4. Érzékenységi vizsgálatok  
 

Az érzékenységi számítások lényege, hogy megvizsgáljuk az egyes ismeretlen 
paraméterek elemi megváltozásának hatását a hımérsékleteloszlásra. Ebbıl megállapítható, 
hogy a hımérsékleteloszlás mennyire érzékeny az adott paraméter megváltozására. A 
paraméter inverz meghatározása annál egyszerőbb és megbízhatóbb, minél nagyobb az adott 
paraméterre vonatkozó érzékenység (minél nagyobb a hatása a hımérsékleteloszlásra).  
 A kitőzött tranziens inverz hıvezetési feladat során , 1,2,...,jP j J=  paramétert 

szeretnék meghatározni a ( ) ,, , , 1,2,..., , , 1, 2k s k sT r Y k K r R sτ τ τ= = = = =  

hımérsékletek ismeretében (esetemben két hımérsékletmérési hely van: 1r R=  és 2r R= ) 

[89]. Az érzékenységi tényezı definíció szerint [13] egy adott hımérséklet adott paraméter 
szerinti parciális deriváltja (45). Egy adott hımérsékletmérési helyre vonatkozóan így egy 
érzékenységi mátrixot kapunk (46). Ha az érzékenységi mátrix oszlopai lineárisan függenek 
egymástól, akkor a paraméterek inverz meghatározása nehéz, a feladat rosszul kondicionált. 
Az adott paraméter meghatározása annál könnyebb, minél nagyobb a hozzá tartozó 
érzékenységi tényezı értéke. 
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 Ha az egyes paraméterek különbözı fizikai mennyiségeket takarnak, az 
összehasonlíthatóság érdekében ajánlott a relatív érzékenységi tényezı alkalmazása [13] 
alapján a (47) egyenlet szerinti alakban.  
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Az érzékenységi tényezık értékét – mivel a megoldandó egyenes feladatnak nem ismert az 
analitikus megoldása – numerikusan, elırelépı véges differencia sémával határoztam meg 
(48).  
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 Az érzékenységi vizsgálatokat a 14. táblázatban található paraméterekkel definiált 
egyenes hıvezetési feladat esetén végeztem el. Ezek a paraméterek (a próbatest 
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anyagjellemzıit, valamint a kezdeti és környezeti hımérsékletet kivéve) a késıbbi 
méréseknek megfelelıen lettek definiálva. A mag és a palást anyagjellemzıi konstansak4, a 
próbatest anyagjellemzıi lineárisan függenek a hımérséklettıl. Az érzékenységi vizsgálatokat 
így az Exp140* számítási verzióval végeztem. 
 

14. táblázat  Az egyenes feladat paraméterei az érzékenységi vizsgálatok során 

 Exp140*  
 mag és palást próbatest  
 0°C 200°C 0°C 200°C  

λ  16,2 16,2 0,24 0,18 W/(m·K) 

pc  500 500 1833 2350 J/(kg·K) 
ρ  7917 7917 1200 1200 kg/m3 

0T  200 °C 

T∞  0 °C 
α  47,6 W/(m2·K) 
R 25 mm 
R1 3 mm 
R2 23 mm 

csn  26 - 

maxτ  5000 s 

 

4.1 Érzékenységi vizsgálat 4 ismeretlen paraméter esetén 
 
 E vizsgálatnál a próbatest anyagjellemzıit összesen 4J =  paraméterrel 
( 2, 2cM Mρ λ= = , 0 200 0 200, , ,p pc cλ λ ρ ρ ) adom meg értéktáblázatos szemléletben a 14. táblázat 

adatainak megfelelıen. (A lineáris interpoláció miatt ez lineáris hımérsékletfüggést jelent.) A 
relatív érzékenységi tényezık értékét 1r R=  és 2r R=  helyeken, mindkét esetben 101K =  

hımérsékleti pontban határoztam meg. Az érzékenységi mátrix oszlopai az idı függvényében 
ábrázolva a 24. és 25. ábrákon láthatók. Megállapítható, hogy 1r R=  helyen (tehát a magnál 

lévı határpontban) a hımérsékletek mind a 4 paraméter változására érzékenyebbek, mint 

2r R=  helyen (a palástnál lévı határpontban), a relatív érzékenységi tényezık 3–5-ször 

nagyobbak 1r R=  helyen, mint 2r R=  helyen. A térfogati hıkapacitás változására mindkét 

helyen érzékenyebbek a hımérsékletek, mint a hıvezetési tényezı változására. Mind a négy 
paraméter hatással van a teljes idıtartomány hımérsékleteire. A folyamat végén mind a négy 
paraméter érzékenysége 0-hoz tart. A kapott függvények a lehőlési folyamat végétıl 
eltekintve lineárisan függetlenek. Ezek alapján jó esély van a keresett 4 paraméter inverz 
megoldás során történı kellı pontosságú meghatározására. 

                                                 
4 A mag és a palást a mérıberendezésben EN 1.4301 jelő rozsdamentes acélból készültek. Ennek fajhıjére az 
irodalmi forrásokban konstans értéket, a hıvezetési tényezıre hımérsékletfüggı értékeket találtam. A 
hımérsékletfüggı hıvezetési tényezıvel végzett számítás eredményét összehasonlítottam a konstans, átlagos 
hıvezetési tényezıvel végzett számítással (1. Melléklet). A különbség elhanyagolható, ezért a továbbiakban a 
matematikai elhanyagolásoktól mentes Exp140* számítási verziót alkalmazom az érzékenységi vizsgálatoknál és 
az inverz feladat GA-val történı megoldása során is. 
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24. ábra  4 paraméteres érzékenységi vizsgálat eredménye, r=R1 
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25. ábra  4 paraméteres érzékenységi vizsgálat eredménye, r=R2 

 

τ 

τ 
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4.2 Érzékenységi vizsgálat 22 ismeretlen paraméter esetén 
 
 Ebben az alfejezetben a próbatest anyagjellemzıit összesen 22J =  paraméterrel 
( 11, 11cM Mρ λ= = , 0 20 40 200 0 20 40 200, , ,..., , , , ,...,p p p pc c c cλ λ λ λ ρ ρ ρ ρ ) adom meg értéktáblázatos 

szemléletben (lásd 13. táblázat). Az adatpontok mindkét anyagjellemzı esetén a 14. táblázat 
adatainak megfelelı egyenesre illeszkednek, tehát a hımérsékletfüggés jellege itt is lineáris. 
Az elızı vizsgálathoz képest az jelenti a különbséget, hogy itt egy paraméter (adatpont) 
megváltoztatása az anyagjellemzı függvénynek csak egy kis tartományára van hatással 
(legfeljebb 40 °C). A relatív érzékenységi tényezık értékét 1r R=  és 2r R=  helyeken, 

mindkét esetben 101K =  hımérsékleti pontban határoztam meg. Az érzékenységi mátrix 
oszlopai az idı függvényében ábrázolva a 26., 27., 28. és 29. ábrákon láthatók. 
 Megállapítható, hogy 1r R=  helyen (tehát a magnál lévı határpontban) a 

hımérsékletek mind a 22 paraméter változására 3-5-ször érzékenyebbek, mint 2r R=  helyen 

(a palástnál lévı határpontban). A 4 paraméteres vizsgálattal ellentétben mindkét 
anyagjellemzı esetén azonos nagyságrendő relatív érzékenységi tényezık tapasztalhatók. A 
folyamat végén mind a 22 paraméter érzékenysége 0-hoz tart. A kapott függvények az adott 
függvény maximumának környezetében lineárisan függetlenek, attól távolodva nem 
tartalmaznak új információt. Ez inverz meghatározásukat jóval nehezebbé teszi, mint a 4 
paraméteres feladat esetén.  
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26. ábra  22 paraméteres érzékenységi vizsgálat eredménye 

λ(Tm) függvény, r=R1 
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27. ábra  22 paraméteres érzékenységi vizsgálat eredménye 

ρcp(Tm) függvény, r=R1 
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28. ábra  22 paraméteres érzékenységi vizsgálat eredménye 

λ(Tm) függvény, r=R2 

τ 
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29. ábra  22 paraméteres érzékenységi vizsgálat 

ρcp(Tm) függvény, r=R2 
 

Az egyes paramétereknek, a vártnak megfelelıen, fıként helyi hatása van a 
hımérsékleteloszlásra. A kezdeti és környezeti hımérséklethez tartozó paraméterek 
megváltozása ( 0 200 0 200, , ,p pc cλ λ ρ ρ ) csekély hatással van a hımérsékleteloszlásra, a hozzájuk 

tartozó relatív érzékenységi tényezık maximális értéke kevesebb, mint fele a szomszédos 
paraméter hasonló értékének. Ez alapján inverz meghatározásuk jóval nehezebb, mint a többi 
paraméteré. Így egy 0-200 °C-os tartományban elvégzett mérés alapján a 20-180 °C-os 
tartományban végezhetı el megbízhatóan a kiértékelés, tehát a mérés 
hımérséklettartományának alsó és felsı 10%-ára vonatkozó becsült anyagjellemzıket 
figyelmen kívül kell hagyni.  

A 28. ábrán a relatív érzékenységi tényezık oszcilláló viselkedést mutatnak, mely nem 
felel meg az elvárt fizikai viselkedésnek, ezért itt újabb vizsgálatokra volt szükség.  A 100λ  

paraméter érzékenységi vizsgálatát elvégeztem 2016K =  hımérsékleti pontban. (Vegyük 
észre, hogy 100λ  értékét 100ελ -zal eltolva a függvény már nem lineáris, 80, 100 és 120 °C-nál 

a görbében töréspont keletkezik, ahol deriváltja ugrásszerően megváltozik.) Az eredmény a 
30. ábrán látható (1x háló). Az oszcilláló jelleg itt is megfigyelhetı, azonban 3 töréspont van a 
görbében, azokban az idıpillanatokban, amikor a hımérséklet átlépi az anyagjellemzı 
függvény töréspontjait. Az oszcilláció csak akkor tapasztalható, ha a ( )Tλ  függvényben 

töréspont, tehát deriváltjában ugrásszerő változás van. Az elızı két megállapításból arra 
következtetek, hogy az oszcilláció oka a ( )Tλ  függvényben lévı töréspont. Ez azonban a 

( )Tλ  függvény értéktáblázatos megadása esetén elkerülhetetlen.  

Az oszcilláció 1400 sτ =  környékén lecseng, továbbá 1r R=  helyen egyáltalán nem 

tapasztalható. Az ε  értékét nagyobbra választva a függvény jellege nem változik, a 

τ 
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függvényértékek a változás mértékével arányosan nınek. Ebbıl az következik, hogy bizonyos 

( )Tλ  függvények esetén a lehőlési folyamat során növekvı hımérséklet is adódhat, ami a 

helytelen fizikai kép mellett numerikus számítási problémákat is okozhat. Az oszcilláció két 
módon csökkenthetı. Egyrészt a háló sőrítésével, de még négyszeres hálósőrítéssel sem 
szüntethetı meg teljesen (30. ábra). A másik lehetıség az inverz megoldás során a ( )Tλ  

függvényre vonatkozó kritériumok megfogalmazása. Pontossági vizsgálatokon keresztül 
megállapítottam, hogy a ( )Tλ  függvény abszolút meredekségére és a meredekség változások 

összegére vonatkozó határérték bevezetésével az oszcillációs hiba megfelelı mértékben 
csökkenthetı. A ( )Tλ  függvény értéktáblázatos formában történı megadása tehát pontossági 

problémát vet fel. A négyszeres hálósőrítés esetén négyszer több csomópontban és 16-szor 
több idıpillanatban kell elvégezni a számítást, ami 64-szeres számítási idıt eredményez, és a 
hiba még ebben az esetben sem csökken 0-ra. Mivel az oszcillációs hiba a teljes 
idıtartománynak csak egy részében jelentkezik és a magnál lévı határpontban nem 
tapasztalható, továbbra is a 14. táblázat szerinti egyszeres hálót alkalmazom, és az inverz 
megoldás során kritériumokat fogalmazok meg a ( )Tλ  függvényre az oszcillációs hiba 

alacsonyan tartása érdekében. 
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30. ábra  A λ100 paraméter érzékenységi vizsgálata különbözı hálósőrőség mellett, r=R2 
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4.3 Összefoglalás 
 
 Az érzékenységi vizsgálatok során a ( )Tλ  és ( )pc Tρ  függvényeket értéktáblázatos 

szemléletben definiáltam ( ( )mTλ , ( )p mc Tρ ), egyik esetben 2-2, másik esetben 11-11 

adatponttal. A 4 paraméteres vizsgálat kapcsán tett legfontosabb megállapítások: 

- a relatív érzékenységi tényezık az összes paraméter esetén 3–5-ször nagyobbak 1r R=  

helyen, mint 2r R=  helyen, 

- a térfogati hıkapacitás változására mindkét helyen ( 1r R=  és 2r R= ) érzékenyebbek a 

hımérsékletek, mint a hıvezetési tényezı változására, 

- mind a négy paraméter hatással van a teljes idıtartomány hımérsékleteire, 

- a kapott függvények a lehőlési folyamat végétıl eltekintve lineárisan függetlenek. 

A 22 paraméteres vizsgálat kapcsán tett legfontosabb megállapítások: 

- a relatív érzékenységi tényezık az összes paraméter esetén 3–5-ször nagyobbak 1r R=  

helyen, mint 2r R=  helyen, 

- mindkét anyagjellemzı esetén azonos nagyságrendő relatív érzékenységi tényezık 
tapasztalhatók, 

- a paramétereknek fıként helyi hatása van a hımérsékleteloszlásra, egy 0-200 °C-os 
tartományban elvégzett mérés alapján a 20-180 °C-os tartományban végezhetı el 
megbízhatóan a kiértékelés, tehát a mérés hımérséklettartományának alsó és felsı 
10%-ára vonatkozó becsült anyagjellemzıket figyelmen kívül kell hagyni, 

- a kapott függvények az adott függvény maximumának környezetében lineárisan 
függetlenek, attól távolodva nem tartalmaznak új információt, ez inverz 
meghatározásukat jóval nehezebbé teszi, mint a 4 paraméteres feladat esetén, 

- a ( )Tλ  függvényben lévı töréspont 2r R=  helyen oszcillációt okoz a 

hımérsékletben, mely a háló sőrítésével, vagy a ( )Tλ  függvényre vonatkozó 

kritériumok bevezetésével csökkenthetı. A gyorsabb számítás érdekében a 
kritériumok bevezetését alkalmaztam. 
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5. Az inverz feladat megoldása 
 
 A BICOND mérési módszerhez [1] (3.1 alfejezet) kapcsolódó kiértékelési eljárás 
gyakorlatilag a mérést modellezı egyenes hıvezetési feladat inverz megoldását jelenti. Az 
inverz feladat jelen esetben a ( )Tλ  és ( )pc Tρ  anyagjellemzı függvények meghatározása a 

három rétegő (mag – próbatest-palást) rendszerben elhelyezett próbatest belsı ( 1r R= ) és 

külsı ( 2r R= ) palástfelületénél, egy lehőlési folyamat során tapasztalt tranziens 

hımérsékletgörbék alapján. Az inverz feladat genetikus algoritmussal történı megoldását 
hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények felhasználásával mutatom be. 
A szimulált mérési eredményeket az egyenes feladat megoldásával generálom, melynek 
elınye, hogy a keresett ( )Tλ  és ( )pc Tρ  függvények így pontosan ismertek, továbbá az 

inverz számítást nem terhelik a modell és a valós folyamatok közötti esetleges eltérések. 
Ebben a fejezetben tehát az egyenes feladat genetikus algoritmussal történı inverz 
megoldásának lehetıségét és hatékonyságát teoretikus úton vizsgálom.  
 Az alkalmazott genetikus algoritmus tulajdonságait, mőveleteit és paramétereit az 
irodalmi források alapján a kitőzött feladatnak megfelelıen definiáltam és alkalmaztam. A 
kutatómunka során a különbözı tulajdonságokat, mőveleteket és paraméter beállításokat 
számos próbafuttatás során teszteltem. Az adott feladatra vonatkozó végleges beállításokat a 
próbafuttatások során szerzett tapasztalat alapján definiáltam. A genetikus algoritmus 
felépítésének és paramétereinek részletes optimálását nem tekintem feladatomnak. 
 

5.1 Az inverz feladat 
 
 A megoldandó inverz feladat a (49a-i) egyenletekkel formalizálható. A (49a) 
differenciálegyenlet három rétegő (mag – próbatest – palást) hengeres tartományra 
vonatkozik. A mag és palást anyagjellemzıi ismertek, a próbatest anyagjellemzıi 
ismeretlenek. Ezeket a próbatest belsı és külsı palástfelületénél ( 1r R= , 2r R= ) elhelyezett 

szenzorok (továbbiakban belsı és külsı szenzor) által érzékelt hımérsékletek ( ,k sY ) 

segítségével szeretném meghatározni. A hımérsékleteket mindkét szenzor esetén 101 
idıpillanatban ismertek (egyenletes idıközönként, a folyamat elejétıl a végéig). Az inverz 
feladat megoldása során a próbatest anyagjellemzı függvényeit értéktáblázatos szemléletben 
( ( )p mc Tρ , ( )mTλ ) kezelem, az adatpontok között lineáris interpolációt alkalmazok. 
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 ( )0 0, 0 , 0,T T r R T Tτ ∞= < < = >  (49f) 

 ( ) ? 1,2,...,p m cc T m M ρρ = =  (49g) 

 ( ) ? 1, 2,...,mT m M λλ = =  (49h) 

 ( ) ,: , , , 1, 2,..., , 101, , 1, 2k s k sadott T r Y k K K r R sτ τ τ= = = = = =  (49i) 

 
 Ebben a fejezetben hibamentes és véletlen hibával terhelt szimulált mérési 
eredmények alapján oldom meg a fenti inverz feladatot. A szimulált mérési eredményeket az 
egyenes feladat megoldásával generálom (a szenzorok virtuálisak). Hibával terhelt esetben az 
(50) egyenlet szerint generálom a szimulált mérési eredményt a hibamentes hımérsékletekbıl. 
 
 ( )*

, , 0,5 1,2,...,101 1,2k s k sY Y v k s= + − = =  (50) 

 
A hozzáadott hibát tehát a (-0,5 °C ; 0,5 °C) tartományból véletlenszerően, egyenletes eloszlás 
szerint veszem fel. (A termoelemmel történı hımérsékletmérés manapság különösebb 
erıfeszítés nélkül elvégezhetı ±0,2 °C-nál kisebb véletlen hibával, tehát a hozzáadott hibát 
szándékosan túlbecsültem.) A hiba hozzáadásakor regisztrálom a hibamentes 
hımérsékletgörbékhez képest számított abszolút és négyzetes eltérést, mivel az inverz 
megoldás során ezen értékektıl jobban nem közelíthetı meg a szimulált mérési eredmény (ui. 
az inverz megoldás hibamentes hımérsékletgörbéket generál). 
 A 4.2 alfejezetben bebizonyosodott, hogy a ( )mTλ  függvényben lévı töréspont a 

külsı szenzornál oszcillációt okoz az optimálisnak ítélt hálósőrőség mellett. Ennek 
alacsonyan tartása érdekében a ( )mTλ  függvényre vonatkozóan bizonyos kritériumokat 

kellett megfogalmazni. A kritériumokat számos pontossági vizsgálat eredménye alapján 
fogalmaztam meg, melyet terjedelmi korlátok miatt itt nem részletezek. A vizsgálat során 
megállapítottam, hogy az oszcillációs hiba mértékére a ( )mTλ  függvény két tulajdonsága van 

hatással. Az egyik a szakaszok meredeksége, a másik a töréspontok száma és az ott 
bekövetkezı meredekség változás mértéke. (Az utóbbit nevezhetjük simaságnak, vagy 
regularizáltságnak.) Mindkét tulajdonságra definiáltam egy határértéket. Az inverz megoldás 
során minden ( )mTλ  függvényt ellenırizni kell, ha valamelyik tulajdonság a határértéken 

kívül esik, a függvényen mozgóátlagos szőrést hajtok végre legfeljebb 3 lépésben, mely 
minden esetben a meredekség csökkenését, illetve a függvény simaságának növelését idézi 
elı. Ezek a kritériumok gyakorlati szempontból nem csökkentik a ( )mTλ  függvény 

általánosságát, mivel csak a fizikailag elképzelhetetlen függvényeket zárom ki a keresésbıl.  
 Ha az inverz feladatot szimulált mérési eredményekkel oldjuk meg, a keresett 
anyagjellemzı függvények pontosan ismertek (ui. mi generáltuk a szimulált mérési eredményt 
az egyenes feladat adott anyagjellemzık mellett történı futtatásával). Ebben az esetben 
lehetıségünk van arra, hogy a kapott eredményt ne csak a célfüggvény értéke alapján, hanem 
a keresett és az inverz megoldás során kapott, ún. becsült anyagjellemzı függvények 
összehasonlításával értékeljük. A keresett és becsült függvények közötti eltérést az (51a-b) és 
(52a-b) egyenletek szerinti négyzetes középértékkel (root mean square, RMS) számítom.  
A lT  egy olyan hımérsékletvektor eleme, mely 101 elembıl áll és egyenletes lépésközökkel 

tartalmazza a T∞ -tıl 0T -ig terjedı hımérsékleteket. (
lTλ  a ( )mTλ  függvény lT  hımérsékleten 

vett értéke, melyet lineáris interpolációval határozok meg.) Az RMS számításnál azért van 
szükség a hımérsékletskála 101 pontos felbontására, hogy különbözı M λ  értékek esetén is 
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összevethetık legyenek az RMS értékek. Mivel a 4.2 alfejezetben megállapítottam, hogy a 
mérés hımérséklettartományának kezdeti és végsı tartományában bizonytalan az 
anyagjellemzık meghatározása, ezért az RMS  számítást szőkített hımérséklettartományban 
végzem el ( 0 °CT∞ = , és 0 200 °CT =  esetén a 20–180 °C-os tartományban). Az (51a) és 

(52a) egyenletben szereplı g  mennyiség az (51b) és (52b) szerint dimenziótlanított 
anyagjellemzıt jelent. A dimenziótlanítás a keresett anyagjellemzı függvény számtani 
középértékével történik. A dimenziótlanításra azért van szükség, mert a két anyagjellemzı 
nagyságrendje jelentısen eltér, emiatt csak dimenziótlan alakban hasonlíthatók össze a 

( )p mc Tρ  és ( )mTλ  függvényre kapott RMS  értékek. 
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5.2 Az alkalmazott genetikus algoritmus bemutatása 
 
 A genetikus algoritmus feladata, hogy megkeresse azt az anyagjellemzı függvényt 
vagy függvény párt (a ( )p mc Tρ  és ( )mTλ  párhuzamos keresése esetén), mellyel megoldva az 

egyenes feladatot a szenzorok által érzékelt hımérsékletek ( ( ),
,

n g
k sT e ) és a szimulált mérési 

eredmény ( ,k sY  vagy *
,k sY ) közötti eltérés minimális. Az alkalmazott GA szerkezetét tekintve 

az egyszerő GA-ok közé tartozik, mőveleteit az adott problémának megfelelıen az irodalmi 
források alapján választottam ki, illetve fejlesztettem tovább. A kutatómunka során szerzett 
tapasztalatok alapján többféle adaptációt is alkalmaztam. A GA-t úgy építettem fel, hogy az 
jól paraméterezhetı legyen, egyes funkciók ki- és bekapcsolhatók legyenek, különbözı 
genetikus operátorok közül lehessen választani, továbbá alkalmas legyen az ismeretlen 
paraméterek számának széleskörő változtatására. Az algoritmus szerkezete a 31. ábrán 
látható. A folytonos vonallal határolt téglalapok az algoritmus lépéseit jelentik, a köztük lévı 
folytonos vonalak az algoritmus menetét mutatják. A szaggatott vonallal határolt téglalapok 
és a köztük lévı vonalak az információ típusát és útját mutatják. 
 A reprezentációt illetıen valós szám kódolást alkalmaztam, egy egyedet tehát az (53) 
szerinti valós számokból álló vektor reprezentál, elemeinek száma (az ismeretlenek száma) 

cJ M Mρ λ= + . 

 

 
1 2 1 2

, ... ...
M Mc

n g
pT pT pT T T Te c c c

ρ λ
ρ ρ ρ λ λ λ =

 
 (53) 
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Az elsı generáció felvétele véletlenszerően történik, mindkét anyagjellemzı esetén 
megadott tartományból választja az algoritmus a ,n ge  vektor elemeit. Amikor a ( )p mc Tρ  és 

( )mTλ  függvények kevés adatpontból állnak (körülbelül 5, 5cM Mρ λ< < , nincs éles határ) a 

reprezentáció a paraméter szemlélethez áll közelebb, ellenkezı esetben a függvény 
szemlélethez. A kétféle szemlélet esetén, amikor ez indokolt, különbözı mőveleteket 
alkalmazok. Az inicializálás tekintetében paraméter szemlélet esetén a megszokott, teljesen 
véletlen felvételt alkalmazom. Függvény szemlélet esetén olyan felvételi stratégiát dolgoztam 
ki, mely egy adott paraméter (

mTλ ) felvételekor tekintettel van az ıt megelızı (
1mTλ

−
) 

paraméter értékére (sima inicializálás, smooth initialization), így a felvett függvény „sima” 
lesz. A 32. ábrán ezzel a módszerrel felvett néhány egyed látható ( 21M λ = ). 

 
31. ábra  Az alkalmazott genetikus algoritmus szerkezete 

A fizikai problémára 
vonatkozó adatok  

(pl. geometria, kezdeti- és 
peremfeltételek) 

Az algoritmusra  
vonatkozó adatok 

(pl. keresési határok, genetikus 
operátorok paraméterei) 

A kiértékeléshez szükséges 
adatok  

(szimulált mérési eredmény)  

1. lépés  Inicializálás 
(elsı generáció felvétele) 

2. lépés  Az egyenes feladat 
megoldása az összes egyed esetén 

1,1e  

⋮  
,1Ne  

3. lépés  A célfüggvény kiszámítása 
minden egyedre 

( )1,
,

g
k sT e  

⋮  

( ),
,

N g
k sT e  

4. lépés  Kilépési 
feltételek 

( )1, 1,,g ge S e  

⋮  

( ), ,,N g N ge S e  

A kimenet a legjobb egyed: 
,

min,n Ge S  

IGEN 

5. lépés  Új generáció 
felvétele 

1, 1ge +  

⋮  
, 1N ge +  

NEM 

,k sY  vagy *
,k sY  
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32. ábra  Példa a függvény szemlélető „sima” inicializálásra 
 
 Az inicializálás után minden egyedre meg kell oldani az egyenes feladatot, így kapjuk 

a célfüggvény számításához szükséges ( ),
, , 1,2,...,101, 1, 2n g

k sT e k s= =  hımérsékleteket 

(a szimulált mérési eredménynek megfelelı idıpillanatokban és helyeken). Az algoritmusba 
kétféle célfüggvényt is beépítettem, az egyik abszolút (54), a másik négyzetes (55) eltérésen 
alapul. (Természetesen egyszerre csak egyet alkalmazok.) Az algoritmus feladata a 
célfüggvény értékének minimalizálása. A négyzetes célfüggvényben Tikhonov-féle 
regularizációt is alkalmaztam. A regularizációs hibát ( ,( )n g

regS e ) (56a-c) szerint itt is a 101 

pontos hımérsékletskála alkalmazásával számítom, hogy független legyen cM ρ  és M λ  

értékétıl, továbbá az adott függvény számtani középértékével dimenziótlanított 
anyagjellemzıkkel számolok, hogy azonos nagyságrendő értékeket kapjak mindkét 
mennyiség esetén. 
 

 ( ) ( ) ( )
101 101
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 Az algoritmus következı lépése a kilépési feltételek megvizsgálása. Két kilépési 
feltételt fogalmaztam meg: elıre megadott generációszám elérése, illetve a célfüggvény 
értékének adott határ alá csökkenése. Ha valamelyik kilépési feltétel teljesül az algoritmus 
megáll, és végeredményként az utolsó generáció legjobb (legkisebb célfüggvény értékkel 
rendelkezı) egyedét kapjuk. Ha egyik kilépési feltétel sem teljesül az algoritmus létrehozza az 
új generációt. 
 Az új generáció létrehozása több lépésbıl áll. Elıször ki kell választani a szülıket. 
Kiválasztási stratégiaként három módszert használtam: rulettkerék, sorrend alapú és 
csonkolásos. (Részletek a 2.4.3 alfejezetben.) Rulettkerék-kiválasztás esetén 1/(1+x2) alakú 
jósági függvénnyel számoltam, melyet szigma csonkolással skáláztam. A következı lépés a 
szülık keresztezése. Paraméter szemlélet esetén (az ismeretlenek számától függıen) egy- 
vagy kétpontos keresztezést, függvény szemlélet esetén a (14) szerinti aritmetikus 
keresztezést alkalmaztam. A két anyagjellemzı párhuzamos, függvény szemlélető keresése 
esetén kombináltam az egypontos és az aritmetikus keresztezést a következı módon. A vágási 
pont mindig a két függvény között van. A két függvény aritmetikus keresztezése, illetve az 
egypontos keresztezés bizonyos valószínőséggel történik meg, de a három közül legalább egy 
mindenképp végbemegy. A keresztezés mővelet kerp  valószínőséghez kötött. Ha nem történik 

keresztezés a két szülı változatlan formában várja a következı rekombinációs mőveletet. A 
keresztezést követıen minden új utódnak azonos mutp  esélye (valószínősége) van a mutáció 

bekövetkezésére illetve eltp  esélye az eltolás bekövetkezésére. Paraméter szemlélet esetén 

hagyományos mutációt alkalmaztam: az ismeretlenek negyedét az adott paraméter aktuális 
értékéhez kötött tartományban véletlenszerően újra felveszi az algoritmus. Függvény 
szemlélet esetén olyan mutációs mőveletet alkalmaztam, melyet a függvény szemlélető 
reprezentáció igényeinek megfelelıen dolgoztam ki. (A hagyományos mutáció ugyanis a 
regularizáció ellen dolgozik, rontja a függvény „simaságát”.) Az általam kidolgozott sima 
mutáció (smooth mutation) az egyed súlyfüggvénnyel való beszorzásán alapul. Az egyesekbıl 
álló súlyfüggvényhez hozzáadok (vagy kivonok) egy véletlenszerően felvett középpontú, 
szélességő és amplitúdójú Gauss-függvényt. A szélesség legfeljebb a [ ]0,T T∞  intervallum 

50%-a, az amplitúdó maximuma pedig az algoritmus bemenı paramétere (a számítások során 
2 hγ , tehát az eltolási határ kétszerese), ez legtöbbször 0,3 alatti, ami legfeljebb 30%-os 

változást jelent az egyed megfelelı paraméterén. A sima mutáció egy jellegzetes eredménye a 
33. ábrán látható ( 21M λ = ). A új mővelet további elınye, hogy tetszıleges számú adatpont 

esetén alkalmazható, 2M λ =  esetén például teljesen egyenértékő a hagyományos mutációval. 

Az eltolás mőveletét a (15) egyenlet szerint kezeltem. Az új generáció létrehozásának utolsó 
lépése a reprodukció, azaz az új generáció összeállítása az elızı generáció egyedei és a 
genetikus operátorok alkalmazásával létrehozott új egyedek felhasználásával. Az általam 
alkalmazott GA esetén az új generáció 3 féle egyedet tartalmaz: 

- az elızı generáció legjobb egyede változatlanul kerül át az új generációba (elitizmus),  

- genetikus operátorok felhasználásával az elızı generációból létrehozott új egyedek, 

- az inicializáláshoz hasonló módon, véletlenszerően felvett új egyedek. 

Az algoritmus futása közben véletlenszerően felvett egyedek növelik az algoritmus 
robusztusságát. 
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33. ábra  Példa a sima mutációra 

 
A rekombinációs mőveletek során többféle adaptációt alkalmaztam. Elıször is a 
véletlenszerően felvett új egyedek számát ( NE ) generációról generációra csökkentettem (57) 
szerint, ugyanis a véletlen felvétel az algoritmus kezdeti szakaszában elısegíti a keresési tér 
minél teljesebb bejárását, késıbb viszont – a konvergencia elırehaladtával – már nem tud 
versenyképes egyedeket létrehozni. Függvény szemlélet esetén a véletlenszerően felvett 
egyedek felét önadaptáció alkalmazásával generáltam. A különbség a fent tárgyalt „sima” 
inicializáláshoz képest annyi, hogy a függvény felvételét a középsı géntıl kezdtem. Ennek 
értékét egyenlıvé tettem az elızı generáció legjobb egyedének megfelelı génjével, majd 
innen jobbra és balra a „sima” inicializálást felhasználva generáltam a függvény többi génjét. 
Az eljárás elınye, hogy az így generált egyedek elısegítik az aktuálisan legjobb egyed 
környezetének minél teljesebb bejárását. Második adaptációként generációról generációra 
csökkentettem a mutáció és az eltolás maximális mértékét megadó hγ  eltolási határt (58) 

szerint. Erre azért van szükség, mert a konvergencia elırehaladtával egyre kisebb 
változtatásokkal lehet jobb és jobb egyedeket létrehozni. Az általam alkalmazott adaptációs 
függvények ( ( )NEx g és ( )eltx g ) a generációk függvényében a 34. ábrán láthatók ( 100G = ). 

 
 ( )1, 2,...,NE

g gNE x N g G= ⋅ =  (57) 

 ( ), 1, 2,...,elt
h g g hx g Gγ γ= ⋅ =  (58) 

 
 Az új generáció létrehozása után ismét az egyedek kiértékelése, vagyis az egyenes 
feladat megoldása és a célfüggvény értékének meghatározása következik. Az algoritmus a 
kilépési feltételek egyikének teljesüléséig fut. 
 



 

74 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20 40 60 80 100

x,
 -

Generációk száma

xelt(g)

xNE(g)

 
34. ábra  Adaptációs függvények 

 

5.3 Eredmények 
 
 Az 5.1 alfejezetben definiált inverz feladatot 4 különbözı esetben oldottam meg a 
keresendı anyagjellemzı függvények jellegét és számát illetıen. Az elsı esetben a ( )p mc Tρ  

és ( )mTλ  függvényeket párhuzamosan kerestem a hımérséklet lineáris függvényeként [90], 

[91]. A második és harmadik feladatban a ( )p mc Tρ  és ( )mTλ  függvényeket külön-külön (a 

másik függvényt ismertnek tekintve) kerestem a hımérséklet tetszıleges függvényeként [92], 
[93]. A negyedik feladatban a ( )p mc Tρ  és ( )mTλ  függvényeket egymással párhuzamosan 

kerestem a hımérséklet tetszıleges függvényeként. Az inverz megoldást minden feladat 
esetén hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredményekkel is elvégeztem. 
Megvizsgáltam, hogy elvégezhetı-e a kiértékelés egyetlen, a belsı palástfelületnél ( 1r R= ) 

lévı szenzor hımérsékletgörbéjének felhasználásával. Az anyagjellemzık tetszıleges 
függvényként való keresésekor megvizsgáltam a regularizáció hatását és szükségességét. 
 A szimulált mérési eredmények generálását és az inverz feladat megoldását a  
14. táblázat adatainak megfelelı adatokkal végeztem. A próbatest anyagjellemzıit minden 
esetben az adott tesztfeladatban keresendı anyagjellemzı függvényre cseréltem. A GA-t a 
megoldandó feladatnak megfelelıen különbözı beállításokkal futtattam. Paraméter szemlélet 
esetén két különbözı beállítást alkalmaztam (GA-P1 és GA-P2), melyek között az alapvetı 
különbség a célfüggvény számításának módjában és a kiválasztási stratégiában van. Függvény 
szemlélet esetén szintén két különbözı beállítást alkalmaztam: GA-F beállítást, amikor csak 
az egyik anyagjellemzı függvényt tekintem ismeretlennek és GA-FF beállítást, amikor a két 
anyagjellemzı függvény egymással párhuzamosan keresem. Az ismeretlenek számának 
növekedésével (4, 21, 42) egyre több egyedbıl áll a populáció, illetve egyre nagyobb a 
generációk maximális száma. Az egyes beállítások paraméterei a 15. táblázatban találhatók. 
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15. táblázat  A GA négy különbözı beállítása 

 GA-P1 GA-P2 GA-F GA-FF  
N 30 30 50 100  
G 50 50 100 200  

Célfüggvény abszolút négyzetes négyzetes négyzetes  
Inicializálás véletlenszerő véletlenszerő sima sima  
Kiválasztás csonkolásos rulett kerék sorrend alapú sorrend alapú  
Keresztezés egypontos egypontos aritmetikus aritmetikus  

Mutáció hagyományos hagyományos sima sima  
Szülık száma 8 - - -  

pker 0,9 0,9 0,9 0,9  
pmut 0,4 0,4 0,4 0,4  
pelt 0,2 0,2 0,2 0,2  
γh 0,05 0,05 0,05 0,05  

ρcp min 1 1 1 1 MJ/(m3·K) 
ρcp max 4 4 4 4 MJ/(m3·K) 

λmin 0,1 0,1 0,1 0,1 W/(m·K) 
λmax 0,4 0,4 0,4 0,4 W/(m·K) 
Mρc 2 2 21 21  
Mλ 2 2 21 21  

 
 
5.3.1 Az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése 
 A két anyagjellemzı párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén: 

2, 2cM Mρ λ= = . Az ismeretlenek száma tehát 4J =  ( 0 200 0 200, , ,p pc cλ λ ρ ρ ). A próbatest 

keresett anyagjellemzı függvényei megegyeznek az érzékenységi vizsgálatoknál alkalmazott 
(14. táblázat szerinti) lineáris függvényekkel. Az inverz megoldás során a GA-P1 és GA-P2 
beállításokat alkalmazom, a paraméter szemlélet miatt nincs szükség regularizációra. Az 
inverz megoldást elvégzem hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények 
felhasználásával, továbbá vizsgálom az egy szenzoros kiértékelés lehetıségét.  
 A GA sok véletlenszerő mőveletet tartalmaz, ezért minden egyes genetikus futtatás 
eredménye más és más. A megbízható inverz megoldás érdekében több, azonos feltételek 
mellett végrehajtott futtatás eredményének kiértékelése javasolt. Általában 10 futtatás 
eredménye elegendı, de jelen esetben a célom annak belátása, hogy az ismeretlen 
paraméterek a célfüggvény értékének csökkenésével az eredeti paraméterekhez konvergálnak. 
Ennek érdekében 100F =  független genetikus futtatás eredményeit mutatom be. Az egyes 
diagramokon a genetikus futtatások végeredményeként kapott egyed megfelelı génjeit  
(pl. 200

fλ ) a hozzájuk tartozó célfüggvény érték függvényében ( fS ) ábrázolom. A 

diagramokon vízszintes vonal jelöli a keresett paraméter eredeti (pl. 0
200λ ) értékét. 

 A 35. ábrán a GA-P1 beállításokkal, a 36. ábrán a GA-P2 beállításokkal végzett 
futtatások eredménye látható hibamentes szimulált mérési eredmény ( ,k sY ) és két szenzor 

( 1, 2s = ) esetén. Mindkét ábrán jól látható, hogy egy adott paraméter (pl. 200λ ) esetén a 

célfüggvény érték csökkenésével a genetikus futtatás végeredményeként kapott (becsült) 
értékek ( 200

fλ ) egyre közelebb vannak az eredeti ( 0
200λ ) értékhez. A becsült értékek mindkét 

ábrán, mind a 4 paraméter esetén szimmetrikusan közelítik az eredeti értéket. A 0 célfüggvény 
értékhez közelítve a becsült és eredeti értékek közötti eltérés mind a 4 paraméter esetén 
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nullához tart, amely azt jelenti, hogy az inverz megoldás két szenzor alkalmazásával, 
hibamentes szimulált mérési eredmények felhasználásával az anyagjellemzık párhuzamos, 
lineáris függvény szerinti keresése esetén konvergens. Ebbıl következik, hogy a kitőzött 
inverz feladat GA-val történı megoldása elvileg tetszılegesen pontosan elvégezhetı, továbbá, 
hogy a BICOND mérési módszer szerint elvégzett mérések az általam kidolgozott kiértékelési 
eljárással elvileg (a mérési és modellezési hibáktól eltekintve) tetszıleges pontossággal 
kiértékelhetık. (A tetszıleges pontosság gyakorlati akadálya, hogy a számítást minél 
gyorsabban, de mindenképp véges idı alatt kell elvégezni.) 
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35. ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P1, Yk,s, s=1, 2) 
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36. ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P2, Yk,s, s=1, 2) 

 
 A 35. és 36. ábrán az is jól látszik, hogy egyetlen futtatás eredményét figyelembe véve 
a becsült értékek jelentısen eltérhetnek az eredeti értéktıl. Ezért mindenképpen több futtatás 
eredményének a figyelembe vétele javasolt a végleges becsült érték meghatározásakor. Erre 
három módszert javasolok. Mindkét esetben fel kell rajzolni a futtatások eredményét a 35. 
vagy 36. ábrához hasonlóan. A becsült értékek abszolút célfüggvény ( abszS ) esetén (GA-P1) 

két – az eredeti értéket jelölı vízszintes egyenesre szimmetrikus – egyenes által határolt 
területen helyezkednek el, melyek metszéspontja 0 célfüggvény értéknél, az eredeti értéket 
jelölı egyenesen van. Ugyanez elmondható négyzetes célfüggvény ( négyzS ) esetén (GA-P2) is, 

azzal a különbséggel, hogy a határoló görbe nem egyenes, hanem parabola jellegő. A 
végleges becsült érték meghatározásához be kell rajzolni a határoló görbéket (ami abszolút 
célfüggvény esetén sokkal egyszerőbb), majd le kell olvasni, vagy ki kell számítani a 
metszésponthoz tartozó függvényértéket (határgörbe módszer). Ezt mind a négy paraméter 
esetén el kell végezni. A második módszer a végleges becsült érték meghatározására a becsült 
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értékek eredetihez képest szimmetrikus eltérésének kihasználása. E szerint a végleges becsült 
értéket a becsült értékek számtani középértékeként számítva szintén megbízható eredményt 
kapunk. A megbízhatóság tovább növelhetı, ha csak egy bizonyos célfüggvény érték alatti 
becsült értékeket veszünk figyelembe az átlag számításánál (átlag módszer). A fenti két 
módszer akkor is alkalmazható, ha a számításokat csak egy bizonyos célfüggvény érték 
eléréséig végezzük a számítási idı csökkentése érdekében. A harmadik módszer akkor 
alkalmazható, ha a futtatásnak nincs célfüggvény értékhez kötött kilépési feltétele. Ebben az 
esetben, ha a szükséges ábrákat felrajzolva a becsült értékek a 35. vagy 36. ábrához hasonló 
„üstökösszerő” szimmetrikus elrendezıdést mutatnak, a legkisebb célfüggvény értékkel 
rendelkezı egyed is megbízható, végleges becslésnek tekinthetı (legjobb egyed módszer). 
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37. ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P1, Y*

k,s, s=1, 2) 
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38. ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P2, Y*

k,s, s=1, 2) 
 
 A 37. ábrán a GA-P1 beállításokkal, a 38. ábrán a GA-P2 beállításokkal végzett 
futtatások eredménye látható hibával terhelt szimulált mérési eredmény ( *

,k sY ) és két szenzor 

( 1, 2s = ) esetén. (A véletlen hibát az (50) egyenlet szerint generáltam.) Az abszolút és 
négyzetes célfüggvény képletének alkalmazásával meghatároztam a hibamentes és a hibával 
terhelt szimulált mérési eredmény közötti eltérést: 49,92 °C abszolút célfüggvény esetén, 
16,32 °C2 négyzetes célfüggvény esetén. A 37. és 38. ábrán jól látható, hogy az elméletileg 
minimális célfüggvény értékhez közelítve a becsült és eredeti értékek közötti eltérés mind a 4 
paraméter esetén nullához tart, amely azt jelenti, hogy az inverz megoldás két szenzor 
alkalmazásával, hibával terhelt szimulált mérési eredmények felhasználásával az 
anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén is konvergens. Ebbıl 
következik, hogy a BICOND mérési módszer szerint elvégzett mérések az általam kidolgozott 
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kiértékelési eljárással (a modellezési hibáktól eltekintve) véletlen mérési hibák esetén is 
tetszıleges pontossággal kiértékelhetık. A 37. és 38. ábrákkal kapcsolatban hasonló 
megállapítások tehetık, mint a 35. és 36. ábrák esetén. A végleges becsült értékek 
meghatározása is azonos módszerekkel (határgörbe, átlag vagy legjobb egyed módszer) 
végezhetı el. Az ismeretlen paraméterek mellett az elért legkisebb célfüggvény értékek 
alapján a szimulált (vagy valós) mérési eredményt terhelı hiba mértéke is becsülhetı. Ez 
gyakorlati szempontból azért elınyös, mert értékelni lehet a mérés megbízhatóságát, ami 
alapján dönthetünk egy új mérés elvégzése mellett.  
 A 39. ábrán a GA-P1 beállításokkal végzett futtatások eredménye látható hibamentes 
szimulált mérési eredmény ( ,k sY ) és egy szenzor ( 1s = ) esetén. Az ábrán jól látható, hogy a 0 

célfüggvény értékhez közelítve a becsült és eredeti értékek közötti eltérés nem csökken, ami 
azt jelenti, hogy az inverz megoldás csak a belsı szenzor alkalmazásával, hibamentes mérési 
eredmények felhasználásával az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti 
keresése esetén nem konvergens. Ebbıl következik, hogy a BICOND mérési módszer és az 
általam kidolgozott kiértékelési eljárás egyetlen (a belsı) szenzor eredményeinek 
felhasználásával az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti meghatározására 
nem alkalmas. A becsült értékek elhelyezkedése semmilyen szabályosságot nem mutat, sıt, a 
legnagyobb eltérések a becsült és eredeti értékek között a 0 célfüggvény érték közelében 
tapasztalhatók. A becsült és eredeti értékekhez tartozó hımérséklet görbék a belsı szenzornál 
(ahogy ezt a célfüggvény értékek is mutatják) jó egyezést mutattak, viszont a külsı szenzornál 
meglehetısen nagy eltéréseket tapasztaltam. Az egy szenzoros inverz megoldást elvégeztem 
hibával terhelt mérési eredmény és GA-P2 beállítások esetén is  
(2. Melléklet), mindegyik esetben a 39. ábrához hasonló eredményt kaptam, tehát az inverz 
megoldás egyik esetben sem volt konvergens. 
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39. ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P1, Yk,s, s=1) 

 
 A tapasztalatok alapján már 10 futtatás alapján megbízható végleges becsült érték 
kapható az összes paraméterre. A 16. táblázatban 10 futtatás végeredményét figyelembe véve 
a célfüggvény értékek átlaga, az RMS értékek átlaga, a legkisebb célfüggvény érték és a 
legkisebb célfüggvény értékkel rendelkezı egyed RMS értékei találhatók a kétszenzoros, 
konvergens számítások esetén. Az RMS értékek alapján az eredeti és a becsült anyagjellemzı 
függvények egyezését a következıképp értékelhetjük: a 0,04–0,02 tartományban az egyezés 
kielégítı, a 0,02–0,01 tartományban jó, 0,01 alatt pedig nagyon jó. Az RMS értékek átlaga a 
legtöbb esetben a jó tartományba esik, amely azt jelenti, hogy szinte minden futtatás 
értékelhetı eredménnyel zárult. A vártnak megfelelıen a hibával terhelt szimulált mérési 
eredmény esetén mindkét esetben (GA-P1, GA-P2) nagyobb az RMS értékek átlaga, mint 
hibamentes esetben. Megállapítható továbbá, hogy abszolút célfüggvény esetén (GA-P1) 
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kisebb az RMS értékek átlaga, mint négyzetes célfüggvény esetén (GA-P2). Mivel a végleges 
becsült értékek meghatározására javasolt határgörbe módszer is abszolút célfüggvény esetén 
végezhetı el egyszerőbben, a további számításokhoz az abszolút célfüggvény alkalmazását 
(GA-P1) javasolom. A 10 futtatás legkisebb célfüggvény értékkel rendelkezı végeredménye 
minden esetben a nagyon jó kategóriába esı RMS értékkel rendelkezik, a célfüggvény értékek 
minden esetben nagyon közel vannak az elméleti minimumhoz. A ( )p mc Tρ  függvényre 

vonatkozó RMS értékek (egy kivétellel) kis mértékben alacsonyabbak a ( )mTλ  függvény 

RMS értékeinél, ami azt jelenti, hogy a térfogati hıkapacitás, ha nem is jelentısen, de 
pontosabban határozható meg, mint a hıvezetési tényezı. Ez összhangban van azzal az 
érzékenységi vizsgálatoknál (4.1 alfejezet) tett megállapítással, miszerint a térfogati 
hıkapacitás változására érzékenyebbek a hımérsékletek, mint a hıvezetési tényezı 
változására.  
 

16. táblázat  10 futtatásra vonatkozó átlagos és minimális célfüggvény és RMS értékek 

1, 2s =  átlS  p

átl
cRMSρ  átlRMSλ  minS  p

min
cRMSρ  minRMSλ  

 °C - - °C - - 

GA-P1, ,k sY  18,76 0,0078 0,0096 5,90 0,0019 0,0031 

GA-P1, *
,k sY  56,71 0,0117 0,0142 49,78 0,0010 0,0008 

 °C2 - - °C2 - - 

GA-P2, ,k sY  13,16 0,0164 0,0170 0,65 0,0040 0,0050 

GA-P2, *
,k sY  31,86 0,0187 0,0203 16,43 0,0020 0,0022 

 
 A 17. táblázatban a 16. táblázatban kiértékelt 10 futtatás alapján meghatározott 
végleges becsült értékek találhatók. A végeleges becsült értékek meghatározását átlag 
módszerrel és legjobb egyed módszerrel is elvégeztem, továbbá feltüntettem a végleges 
becsült értékek és az eredeti értékek közötti százalékos eltérést. Az eredményekkel 
kapcsolatos legfontosabb megállapítás, hogy a végleges becsült értékek százalékos eltérése 
egy esetben sem haladja meg a 2%-ot, továbbá a legtöbb esetben 1% alatt van, ami nagyon 
jónak mondható. Ez azt jelenti, hogy viszonylag kevés, 30N =  egyedbıl álló populáció és 

50G =  generáció esetén már 10 futtatás alapján megbízható és elegendıen pontos eredményt 
kapunk mind a négy paraméter esetén. A módszer további nagy elınye, hogy nem szükséges 
elızetes információ az anyagjellemzık értékérıl, és a számítás független a kiinduló 
értékektıl. Az inverz megoldás során futtatásonként mindössze 1500-szor kell megoldani az 
egyenes feladatot. Ez egy Intel Core 2 Duo 2,33 GHz processzorral, 0,35 s-os egyenes feladat 
megoldással számolva kevesebb, mint 9 percet vesz igénybe, a teljes kiértékelés 10 futtatással 
legfeljebb 90 perc, mely személyes beavatkozást nem igényel. (Természetesen a kiértékelés 
pontossága több és hosszabb futtatással a számítási idı növekedése mellett tovább növelhetı.) 
 A 40. ábrán példaként a GA-P1, *

,k sY , 1, 2s =  beállításokkal végzett 10 futtatás 

legkisebb célfüggvény értékkel rendelkezı végeredménye látható (ehhez az eredményhez a 
16. és 17. táblázatban dılt betővel szedett értékek tartoznak). Az eredeti és becsült 
anyagjellemzı függvények között gyakorlatilag nem látható a különbség. A hozzájuk tartozó 
hımérsékletgörbéket is csak kinagyítva lehet megkülönböztetni. A kinagyított diagramon jól 
látható a hibával terhelt szimulált mérési eredmény. 
 

17. táblázat  Végleges becsült értékek 10 futtatás alapján (átlag és legjobb egyed módszer) 
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 anyagjellemzık eltérés az eredetitıl 

1, 2s =  0pcρ  200pcρ  0λ  200λ  0pcρ  200pcρ  0λ  200λ  

 MJ/(m3·K) MJ/(m3·K) W/(m·K) W/(m·K) % % % % 

eredeti 2,2 2,82 0,24 0,18 - - - - 

GA-P1, ,k sY          

átlag 2,2141 2,8093 0,2413 0,1784 0,64 -0,38 0,56 -0,88 

legjobb egyed 2,2053 2,8087 0,2405 0,1786 0,24 -0,40 0,20 -0,80 

GA-P1, *
,k sY          

átlag 2,1614 2,8394 0,2362 0,1833 -1,76 0,69 -1,59 1,82 

legjobb egyed 2,2052 2,8189 0,2403 0,1801 0,24 -0,04 0,11 0,04 

GA-P2, ,k sY          

átlag 2,2093 2,8071 0,2403 0,1790 0,42 -0,46 0,14 -0,55 

legjobb egyed 2,1765 2,8383 0,2380 0,1824 -1,07 0,65 -0,84 1,32 

GA-P2, *
,k sY          

átlag 2,2032 2,8194 0,2399 0,1803 0,15 -0,02 -0,04 0,19 

legjobb egyed 2,1893 2,8231 0,2389 0,1807 -0,49 0,11 -0,46 0,39 
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40. ábra  10 genetikus futtatás legjobb eredménye (GA-P1, Y*

k,s, s=1, 2) 
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5.3.2 Az anyagjellemzık egyenkénti, tetszıleges függvény szerinti keresése 
 Az anyagjellemzık egyenkénti, tetszıleges függvény szerint történı keresése esetén a 
kérdéses függvényt 21 adatponttal definiáltam ( 21cM ρ =  vagy 21M λ = ). Az ismeretlenek 

száma: 21J =  ( 0 10 200, ,...,p p pc c cρ ρ ρ  vagy 0 10 200, ,...,λ λ λ ). Amikor tehát a ( )p mc Tρ  

függvényt tekintem ismeretlennek az egyed hıvezetési tényezıre vonatkozó génjeit a ( )0
mTλ  

ismert függvénnyel helyettesítem és fordítva. A próbatest ismert anyagjellemzı függvénye 
minden esetben megegyezik az érzékenységi vizsgálatoknál alkalmazott (14. táblázat szerinti) 
lineáris függvénnyel. Az inverz megoldás során a GA-F beállítást alkalmazom (15. táblázat) 
függvény szemlélető mőveletekkel. Az inverz megoldást elvégzem hibamentes és hibával 
terhelt szimulált mérési eredmények felhasználásával, regularizáció mentes és regularizált 
esetben, továbbá vizsgálom az egy szenzoros kiértékelés lehetıségét.  

Az összes regularizált számítás esetén 23000 °Cβ =  regularizációs tényezıt 
alkalmaztam. A β értékét próbafuttatások sorozatán keresztül határoztam meg, β-t növelve 
egy ideig egyre kisebb RMS értékek adódnak, majd a tendencia megfordul, túl nagy érték 
esetén a megoldások egyre inkább egy vízszintes egyeneshez tartanak (melynek 
regularizációs hibája 0).  

Mindkét anyagjellemzı esetén (az általánosság érdekében) 3 különbözı jellegő 
függvényt tekintettem ismeretlennek, így összesen 6 tesztfeladatot definiáltam. (A 
tesztfüggvényeknek nincs fizikai jelentése, az irodalomban általánosan használt alakokat 
választottam.) Az egyes tesztfeladatok anyagjellemzı függvényei a 41. ábrán láthatók. Az 
adott tesztfeladatban ismeretlennek tekintett függvény jelölıkkel szerepel, az ismertnek 
tekintett függvény jelölık nélkül. 
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41. ábra  Az 1-6 tesztfeladatok anyagjellemzı függvényei  

(az ismeretlennek tekintett függvény jelölıkkel, az ismertnek tekintett függvény jelölık nélkül) 
 
 Minden tesztfeladat esetén 10 futtatást végeztem. A 10 futtatás legkisebb célfüggvény 
értékkel rendelkezı végeredménye (egyede) a 42-47. ábrákon látható. Mind a hat ábrán 
egyszenzoros keresés ( 1s = ) eredménye látható. (A kétszenzoros keresés ( 1, 2s = ) 
eredményei a 3. Mellékletben találhatók, mivel nincs jelentıs különbség az egy- és 
kétszenzoros eredmények között.) Az a) jelő ábrák hibamentes ( ,k sY ) a b) jelő ábrák hibával 

terhelt szimulált mérési eredményre ( *
,k sY ) vonatkoznak. Minden ábrán szerepel az eredeti, a 

becsült ( 20 °Cβ = ) és a regularizált ( 23000 °Cβ = ) becsült anyagjellemzı függvény. Az 
ábrákat megvizsgálva látható, hogy minden tesztfeladat esetén, hibamentes és hibával terhelt 
szimulált mérési eredmény esetén is jó az egyezés az eredeti és becsült anyagjellemzı 
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függvények között. A regularizáció hatása is megfigyelhetı, regularizált esetben jóval kisebb 
az eredeti függvény körüli oszcilláció, a regularizált eredmények „simábbak”.  
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42. ábra  A Teszt 1 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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43. ábra  A Teszt 2 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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44. ábra  A Teszt 3 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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45. ábra  A Teszt 4 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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46. ábra  A Teszt 5 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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47. ábra  A Teszt 6 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1, b) GA-F, Y*
k,s, s=1 ) 
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A 18. táblázatban 10 futtatás végeredményét figyelembe véve a célfüggvény értékek 
átlaga, az RMS értékek átlaga, legkisebb célfüggvény érték és a legkisebb célfüggvény 
értékkel rendelkezı egyed (az egyedeket lásd a 42-47. ábrákon) RMS értékei találhatók az 
egyszenzoros számítások esetén. (A kétszenzoros számításokra vonatkozó hasonló táblázat a 
3. mellékletben található.) A 18. táblázatban szereplı elméleti hiba a hibamentes és hibával 
terhelt szimulált mérési eredmény között a célfüggvény képletével számolt eltérést (hibát) 
takarja. Elvileg a megoldásnak ehhez a célfüggvény értékhez kell konvergálnia. A 
gyakorlatban az algoritmus ezt az értéket kis mértékben képes túllépni, ugyanis lehetséges 
olyan megoldást találni, mely a hibával terhelt szimulált mérési eredményhez közelebb áll, 
mint a hibamentes szimulált mérési eredményhez. Az összehasonlíthatóság érdekében a 
célfüggvény értéknek csak a hımérsékletek eltérésére vonatkozó részét tüntettem fel, a 
regularizációs hibát nem. A 18. táblázat alapján elmondható, hogy a minimális célfüggvény 
értékek és a 10 futtatás átlaga is kellı mértékben megközelíti az elméleti hiba értékét, tehát a 
legtöbb futtatás megfelelı mértékben képes megközelíteni a szimulált mérési eredményt. Az 
RMS értékek átlaga a ( )p mc Tρ  függvény keresésekor (Teszt 1, 2, 3) a jó kategóriába, a ( )mTλ  

függvény keresésekor (Teszt 4, 5, 6) a nagyon jó kategóriába esik, ez azt jelenti, hogy szinte 
minden futtatás értékelhetı eredménnyel zárult. A ( )mTλ  függvény esetén kapott jobb RMS 

értékek oka valószínőleg az, hogy az érzékenységi vizsgálatoknál tapasztalt oszcilláció miatt 
meredekségi és regularizációs kritériumokat kellett megfogalmazni, melyek következtében 
regularizáció nélkül is „simább” egyedek jönnek létre. A 10 futtatás legkisebb célfüggvény 
értékkel rendelkezı egyede minden esetben a nagyon jó kategóriába esı RMS értékkel 
rendelkezik, ami figyelembe véve, hogy egyszenzoros keresésrıl van szó, kiváló 
eredménynek tekinthetı. Megállapítható továbbá, hogy a regularizáció minden esetben 
csökkentette az RMS értékek átlagát, tehát hozzájárult ahhoz, hogy az eredeti és a becsült 
függvény közötti eltérés csökkenjen. A hibával terhelt szimulált mérési eredmények esetén az 
RMS értékek átlaga nem növekedett jelentısen a hibamentes számításokhoz képest, sıt, több 
esetben kismértékben csökkent. Ez alapján kijelenthetı, hogy a szimulált mérési eredményhez 
hozzáadott véletlen hiba nem befolyásolja kimutathatóan az inverz megoldás pontosságát. Az 
inverz feladat rosszul kondicionáltságát mutatja, hogy a célfüggvény érték és az RMS érték 
között nincs egyértelmő kapcsolat. A Teszt 2 feladatnál, hibával terhelt szimulált mérési 
eredmények esetén a regularizált legjobb egyed a nem regularizálthoz képest nagyobb 
célfüggvény értékkel és kisebb RMS értékkel rendelkezik. A kétszenzoros keresés 
eredményeivel kapcsolatban hasonló megállapítások tehetık.  

A fenti megállapításokat összegezve, megmutattam, hogy a kitőzött inverz feladat az 
anyagjellemzık egyenként, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén, egyetlen szenzor 
alkalmazásával, véletlen hibával terhelt szimulált mérési eredmények esetén a mőszaki 
gyakorlat számára kielégítı pontossággal megoldható, akár a ( )p mc Tρ  függvény, akár a 

( )mTλ  függvény esetén. Ennek megfelelıen a BICOND mérési módszer szerint, egyetlen (a 

mag és a próbatest határán elhelyezett) termoelemmel elvégzett mérések alapján (a 
modellezési hibáktól eltekintve) az egyik anyagjellemzı ismeretében a másik anyagjellemzı a 
hımérséklet tetszıleges függvényeként (a függvényre vonatkozó elızetes információ nélkül) 
a mőszaki gyakorlat számára kielégítı pontossággal meghatározható az általam kidolgozott 
kiértékelési eljárással. 
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18. táblázat  A 6 tesztfeladat 10 futtatásra vonatkozó átlagos és  
minimális célfüggvény és RMS értékei 

1s =  átl
négyzS  

p

átl
cRMSρ  min

négyzS  
p

min
cRMSρ  elméleti hiba 

 °C2 - °C2 - °C2 

Teszt 1      

,k sY  1,79 0,0129 0,56 0,0091 0,00 

,k sY , reg 1,51 0,0095 0,20 0,0049 0,00 
*
,k sY  8,57 0,0140 7,39 0,0086 7,91 

*
,k sY , reg 9,05 0,0097 8,00 0,0042 7,91 

Teszt 2      

,k sY  1,09 0,0139 0,48 0,0092 0,00 

,k sY , reg 1,73 0,0112 0,73 0,0063 0,00 
*
,k sY  9,58 0,0146 7,37 0,0088 7,41 

*
,k sY , reg 8,27 0,0095 7,54 0,0068 7,41 

Teszt 3      

,k sY  1,70 0,0135 0,35 0,0097 0,00 

,k sY , reg 2,05 0,0109 0,50 0,0080 0,00 
*
,k sY  10,34 0,0136 8,80 0,0095 8,84 

*
,k sY , reg 11,31 0,0102 10,27 0,0070 8,84 

1s =  átl
négyzS  átlRMSλ  min

négyzS  minRMSλ  elméleti hiba 

 °C2 - °C2 - °C2 

Teszt 4      

,k sY  0,57 0,0084 0,23 0,0064 0,00 

,k sY , reg 0,50 0,0049 0,29 0,0036 0,00 
*
,k sY  7,89 0,0081 7,62 0,0049 7,91 

*
,k sY , reg 7,88 0,0064 7,63 0,0041 7,91 

Teszt 5      

,k sY  1,01 0,0105 0,21 0,0086 0,00 

,k sY , reg 1,43 0,0097 0,64 0,0078 0,00 
*
,k sY  8,25 0,0096 7,48 0,0057 7,67 

*
,k sY , reg 8,88 0,0083 7,68 0,0063 7,67 

Teszt 6      

,k sY  1,18 0,0089 0,24 0,0033 0,00 

,k sY , reg 2,13 0,0082 0,82 0,0068 0,00 
*
,k sY  8,46 0,0086 7,53 0,0054 7,57 

*
,k sY , reg 9,50 0,0072 8,92 0,0051 7,57 
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48. ábra  A célfüggvény érték változása a generációk függvényében 10 független futtatás során 
(Teszt 6, GA-F, Yk,s, s=1, β=0) 

 
A 48. ábrán az aktuális generáció legkisebb célfüggvény értéke látható a generációk 

függvényében 10 független genetikus futtatás esetén. Látható, hogy minden futtatás 
különbözı úton, különbözı eredménnyel zárul. Minden futtatás esetén az elsı generációhoz 
képest legalább a századrészére csökken a célfüggvény értéke. Több esetben megfigyelhetı, 
hogy egy helyi minimum környezetébıl akár 20 generációs stagnálás után is ki tud lépni az 
algoritmus és tovább csökken a célfüggvény értéke. 
 A fenti eredményekhez futtatásonként 5000-szer kellett megoldani az egyenes 
feladatot, ami 0,35 s-os egyenes feladat megoldással számolva kevesebb, mint 30 perc alatt 
kivitelezhetı. A számítások pontossága több egyedet tartalmazó populációval és több 
generációval a CPU idı növekedése mellett tovább növelhetı. 
 
5.3.3 Az anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése 
 Az anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén szintén 
21 adatponttal definiáltam egy függvényt ( 21cM ρ =  és 21M λ = ). Az ismeretlenek száma: 

42J =  ( 0 10 200, ,...,p p pc c cρ ρ ρ , 0 10 200, ,...,λ λ λ ). Az inverz megoldás során a GA-FF beállítást 

alkalmazom (15. táblázat) függvény szemlélető mőveletekkel. Az inverz megoldást elvégzem 
hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények felhasználásával, regularizáció 
mentes és regularizált esetben, továbbá vizsgálom az egy szenzoros kiértékelés lehetıségét. 
Az összes számítás esetén elızetes számítások alapján 23000 °Cβ =  regularizációs tényezıt 
alkalmaztam. Az általánosság érdekében 3 különbözı anyagjellemzı függvény kombinációt 
tekintettem ismeretlennek, így összesen 3 tesztfeladatot definiáltam. Az egyes tesztfeladatok 
anyagjellemzı függvényei a 49. ábrán láthatók.  
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49. ábra  A 7-9 tesztfeladatok anyagjellemzı függvényei  

 
 Minden tesztfeladat esetén 10 futtatást végeztem, melyek legkisebb célfüggvény 
értékkel rendelkezı végeredménye (egyede) az 50-55. ábrákon látható. Mind a hat ábrán 
kétszenzoros keresés ( 1,2s = ) eredménye látható. Fontos megjegyezni, hogy az adott ábra két 
diagramján azonos színnel jelölt függvények összetartoznak, együtt képezik az inverz feladat 
megoldását. Minden ábrán szerepel az eredeti, a becsült ( 20 °Cβ = ) és a regularizált 

( 23000 °Cβ = ) becsült anyagjellemzı függvény. Az ábrákat megvizsgálva látható, hogy 
minden tesztfeladat esetén, hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmény esetén is 
jó az egyezés az eredeti és becsült anyagjellemzı függvények között. A regularizáció hatása is 
megfigyelhetı, regularizált esetben jóval kisebb az eredeti függvény körüli oszcilláció, a 
regularizált eredmények „simábbak”.  

Az 5.3.1 alfejezetben bebizonyosodott, hogy az anyagjellemzık lineáris függvény 
szerinti párhuzamos keresése egy szenzor esetén nem konvergens. A tetszıleges függvény 
szerinti keresésnél ugyanezt tapasztaltam. Az egyszenzoros keresés ( 1s = ) eredményei a 4. 
Mellékletben találhatók. Az, hogy a megoldás nem konvergens, abban nyilvánul meg, hogy a 
célfüggvény nagyon jól megközelíti az elméleti minimumot, de az anyagjellemzı függvények 
eredetitıl való eltérése jelentıs, és nem függ a célfüggvény értékétıl. 
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50. ábra  A Teszt 7 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1,2) 
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51. ábra  A Teszt 7 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1,2) 
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52. ábra  A Teszt 8 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1,2) 
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53. ábra  A Teszt 8 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1,2) 
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54. ábra  A Teszt 9 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1,2) 
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55. ábra  A Teszt 9 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1,2) 

 
A 19. táblázatban 10 futtatás végeredményét figyelembe véve a célfüggvény értékek 

átlaga, az RMS értékek átlaga, legkisebb célfüggvény érték és a legkisebb célfüggvény 
értékkel rendelkezı egyed (az egyedeket lásd az 50-55. ábrákon) RMS értékei találhatók a 
kétszenzoros számítások esetén. (Az egyszenzoros számításokra vonatkozó hasonló táblázat a 
4. mellékletben található.) Az összehasonlíthatóság érdekében a célfüggvény értéknek csak a 
hımérsékletek eltérésére vonatkozó részét tüntettem fel, a regularizációs hibát nem. A 
19. táblázat alapján elmondható, hogy a minimális célfüggvény értékek és a 10 futtatás átlaga 
is kellı mértékben megközelíti az elméleti hiba értékét, tehát a legtöbb futtatás megfelelı 
mértékben képes megközelíteni a szimulált mérési eredményt. Az RMS értékeket tekintve a 

( )p mc Tρ  és a ( )mTλ  függvények között nincs számottevı eltérés. Az RMS értékek átlaga a 

Teszt 7 feladatnál mindkét függvény esetén a jó kategóriába, a Teszt 8 és 9 feladatok esetén a 
kielégítı kategóriába esik, ez azt jelenti, hogy szinte minden futtatás értékelhetı eredménnyel 
zárult. A 10 futtatás legkisebb célfüggvény értékkel rendelkezı egyede a Teszt 7 feladatnál 
minden esetben a nagyon jó kategóriába, a Teszt 8 és 9 feladatok esetén kettı kivételével a jó 
kategóriába esı RMS értékkel rendelkezik. (Az egyik kivétel jobb, a másik rosszabb 
kategóriába esik. Ennek oka, hogy a végeredményt gyakorlatilag valószínőségi változóként 
kell kezelni.) A Teszt 7 feladat esetén azért adódtak jobb végeredmények, mint a Teszt 8 és 9 
feladatok esetén, mert jóval egyszerőbb függvényeket kerestem. Megállapítható továbbá, 
hogy a regularizáció a legtöbb esetben csökkentette az RMS értékeket, tehát hozzájárult 
ahhoz, hogy az eredeti és a becsült függvény közötti eltérés csökkenjen. A hibával terhelt 
szimulált mérési eredmények esetén az RMS értékek átlaga nem változott jelentısen a 
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hibamentes számításokhoz képest, sıt, több esetben kismértékben csökkent. Ez alapján 
kijelenthetı, hogy a szimulált mérési eredményhez hozzáadott véletlen hiba nem befolyásolja 
kimutathatóan az inverz megoldás pontosságát. 
 A fenti megállapításokat összegezve, megmutattam, hogy a kitőzött inverz feladat az 
anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén, két szenzor 
alkalmazásával, véletlen hibával terhelt szimulált mérési eredmények esetén a mőszaki 
gyakorlat számára kielégítı pontossággal megoldható. Ennek megfelelıen a BICOND mérési 
módszer szerint, két termoelemmel elvégzett mérések alapján (a modellezési hibáktól 
eltekintve) mindkét anyagjellemzı a hımérséklet tetszıleges függvényeként (a függvényre 
vonatkozó elızetes információ nélkül) a mőszaki gyakorlat számára kielégítı pontossággal 
meghatározható az általam kidolgozott kiértékelési eljárással. 

A fenti eredményekhez futtatásonként 20 000-szer kellett megoldani az egyenes 
feladatot, ami 0,35 s-os egyenes feladat megoldással számolva kevesebb, mint 2 óra alatt 
kivitelezhetı. A számítások pontossága több egyedet tartalmazó populációval és több 
generációval a CPU idı növekedése mellett tovább növelhetı. 
 

19. táblázat  A Teszt 7-9 feladatok 10 futtatásra vonatkozó átlagos és  
minimális célfüggvény és RMS értékei 

1,2s =  átl
négyzS  

p

átl
cRMSρ  átlRMSλ  min

négyzS  
p

min
cRMSρ  minRMSλ  elméleti hiba 

 °C2 - - °C2 - - °C2 

Teszt 7        

,k sY  1,42 0,0125 0,0129 0,28 0,0054 0,0057 0,00 

,k sY , reg 1,89 0,0105 0,0102 1,12 0,0037 0,0039 0,00 
*
,k sY  17,85 0,0156 0,0169 15,50 0,0074 0,0074 16,32 

*
,k sY , reg 19,28 0,0132 0,0147 16,70 0,0039 0,0060 16,32 

Teszt 8        

,k sY  5,96 0,0348 0,0319 0,72 0,0134 0,0108 0,00 

,k sY , reg 9,31 0,0341 0,0350 5,65 0,0208 0,0242 0,00 
*
,k sY  23,54 0,0372 0,0347 17,76 0,0116 0,0147 16,43 

*
,k sY , reg 24,02 0,0336 0,0333 18,42 0,0094 0,0095 16,43 

Teszt 9        

,k sY  5,52 0,0336 0,0281 1,45 0,0180 0,0144 0,00 

,k sY , reg 6,93 0,0270 0,0237 1,66 0,0111 0,0108 0,00 
*
,k sY  21,48 0,0245 0,0200 19,36 0,0148 0,0120 16,49 

*
,k sY , reg 23,44 0,0224 0,0205 20,10 0,0106 0,0114 16,49 

 

5.4 Az inverz feladat megoldására írt program bemutatása 
 
 Az inverz feladat megoldására Matlab környezetben írtam programot. A fent 
bemutatott összes számítást és a késıbbi mérés kiértékeléseket is ezzel a programmal 
végeztem. A program felhasználói felülete az 56. ábrán látható. A program az egyenes feladat 
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megoldására írt programtól kapja meg a szimulált mérési eredményt és a hozzá tartozó futási 
paramétereket. A programban megadható a keresendı függvények adatpontjainak száma 
( 1,2,..., 49cM ρ = , 1,2,..., 49M λ = ), ezek keresési határai, a populáció mérete, a generációk 

maximális száma, ki lehet választani a megfelelı célfüggvényt és szenzorokat, genetikus 
operátorokat és ezek paramétereit, be lehet állítani az adaptációs paramétereket. Az összes 
mővelet úgy van kidolgozva, hogy az tetszıleges számú adatpont esetén mőködjön. Az 
algoritmus széleskörően változtatható a kanonikus algoritmustól a párhuzamos, függvény 
szemlélető keresésig. Be lehet állítani a szükséges futtatások számát, így akár 100–200 
futtatás is végezhetı külsı beavatkozás nélkül.  
 A futás során láthatjuk minden generáció legjobb egyedéhez tartozó 
hımérsékletgörbéket a szimulált vagy valós mérési eredményekkel együtt (középsı nagy 
diagram). Az alsó két diagramon az aktuális generáció legjobb egyedének megfelelı 
anyagjellemzı függvényeket láthatjuk az eredeti anyagjellemzı függvényekkel együtt (ha 
ismert). Lehetıség van arra is, hogy az összes elıforduló egyedet kirajzolja a program futás 
közben. A diagramok mellett a legjobb egyed százalékos és RMS eltéréseit, valamint a 
célfüggvény értékét láthatjuk. A program tájékoztat a futtatás hátralévı CPU idejérıl is. A 
futás közben az összes beállítást, a futások legjobb egyedeit és az ezekre vonatkozó egyéb, 
kiértékeléshez szükséges adatokat automatikusan menti a program egy szövegfájlba. 
 

 
56. ábra  Az inverz feladat megoldására írt program felhasználói felülete  

 

5.5 Összefoglalás 
 
 A BICOND mérési módszer [1] (3.1 alfejezet) szerint elvégzett mérés kiértékelése a 
következı inverz feladat megoldását igényli: egy három rétegő (mag – próbatest – palást) 
végleten hosszú (1D) henger geometriája, homogén kezdeti és peremfeltétele, két réteg 
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anyagjellemzıi, továbbá egy lehőlési folyamat során 1 vagy 2 szenzor által regisztrált 
tranziens hımérsékletgörbe ismeretében kell az ismeretlen anyagjellemzıjő (középsı) réteg 
térfogati hıkapacitását és hıvezetési tényezıjét meghatározni, lehetıleg egymással 
párhuzamosan és a hımérséklet tetszıleges függvényeként. Az inverz feladatot egy általam 
kidolgozott genetikus algoritmus alapú eljárással oldottam meg, szimulált mérési eredmények 
felhasználásával. A genetikus algoritmusban többféle adaptációt, továbbá a függvény 
szemlélető reprezentációnak megfelelı két új, általam kidolgozott genetikus mőveletet: sima 
inicializálást és sima mutációt alkalmaztam. Megvizsgáltam a szimulált mérési eredményeket 
terhelı véletlen hiba és a regularizáció hatását az inverz megoldás pontosságára, továbbá, 
hogy mely esetekben szükséges 2 illetve elegendı 1 szenzor a megoldás konvergenciájához. 
 Megmutattam, hogy az inverz megoldás pontosságát az anyagjellemzık 
legáltalánosabb keresése esetén sem befolyásolja a szimulált mérési eredményt terhelı 
véletlen hiba. 
 Megmutattam, hogy csak az egyik anyagjellemzı függvényt tekintve ismeretlennek, 
egyetlen (a mag és a próbatest határán lévı) szenzor alkalmazása is elegendı az inverz 
megoldáshoz. Továbbá az anyagjellemzı függvények párhuzamos keresése esetén két (a mag 
és a próbatest határán illetve a próbatest és a palást határán elhelyezett) szenzor szükséges az 
inverz megoldáshoz. 
 Megállapítottam, hogy az anyagjellemzık tetszıleges függvény szerinti keresése 
esetén a regularizáció javítja az inverz megoldás pontosságát (Feltéve, hogy a keresett 
függvényben nincs ugrásszerő változás.). 
 Megmutattam, hogy az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti 
keresése esetén az inverz megoldás konvergens, és az eredeti anyagjellemzık tetszılegesen 
megközelíthetık. A végleges becsült értékek meghatározására több genetikus futtatás 
eredményének figyelembe vételét, az „üstökös ábra” felrajzolását, és ennek alapján három 
módszer (határgörbe módszer, átlag módszer és legjobb egyed módszer) valamelyikének 
alkalmazását javasoltam. Az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése 
esetén a végleges becsült értékek egyszerőbb meghatározása érdekében az abszolút 
célfüggvény alkalmazását javasoltam. 
 Megmutattam, hogy a kitőzött inverz feladat az anyagjellemzık egyenként, tetszıleges 
függvény szerinti keresése esetén a függvényekre vonatkozó elızetes információ nélkül a 
mőszaki gyakorlat számára kielégítı pontossággal megoldható, akár a ( )p mc Tρ  függvényt, 

akár a ( )mTλ  függvényt tekintem ismeretlennek. 

Megmutattam, hogy a kitőzött inverz feladat az anyagjellemzık párhuzamos, 
tetszıleges függvény szerinti keresése esetén az inverz feladat a függvényekre vonatkozó 
elızetes információ nélkül a mőszaki gyakorlat számára kielégítı pontossággal megoldható. 
 Az inverz megoldás minden feladat esetén független a keresés kiinduló értékétıl. Az 
inverz megoldás egy manapság átlagosnak nevezhetı személyi számítógépen az 
anyagjellemzık legáltalánosabb keresése esetén is megoldható méltányolható (néhány óra) 
idın belül.  
 A BICOND mérési módszer szerint elvégzett mérések, az általam kidolgozott 
genetikus algoritmus alapú kiértékelési eljárással (a modellezési hibáktól eltekintve) az 
anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén tetszıleges 
pontossággal, az anyagjellemzık egyenként, vagy párhuzamosan, tetszıleges függvény 
szerinti keresése esetén a mőszaki gyakorlat számára kielégítı pontossággal kiértékelhetık. 
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6. Mérések 
 
 A BICOND mérési módszerrel poliamid (PA) és teflon (PTFE) próbatesteken 
végeztem méréseket, melyeket az általam kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési 
eljárással értékeltem ki. Az alkalmazott mérıberendezést és a mérés menetét a 
3.1 alfejezetben mutattam be. A kapott anyagjellemzıket a PA próbatest esetén síklapú 
készülékkel és DSC módszerrel végzett mérési eredményekkel, a PTFE próbatest esetén 
irodalmi adatokkal hasonlítottam össze. [94] 
 

6.1 A hıátadási tényezı mérése 
 

A mérés kiértékeléséhez szükség van a hıátadási tényezı ismeretére. A levegı befúvó 
rendszer úgy lett megtervezve, hogy a hıátadási tényezı közelíthetı legyen (idı és hely 
szerint is) egyetlen konstans értékkel. Ennek meghatározása egy referencia próbatesten, a fent 
leírtakkal megegyezı módon elvégzett mérés alapján történik. A referencia próbatest alakja és 
mérete megegyezik a mag – próbatest – palást összeállításéval, anyaga viszont tömör vörösréz 
(58. ábra). A referencia próbatestbe egyetlen termoelem van beépítve, ugyanis nagyon jó 
hıvezetı képességének köszönhetıen lehőlése közben minden idıpillanatban hely szerint 
közel izotermikus állapotban van, így nincs szükség több termoelem beépítésére. A hıátadási 
tényezı meghatározásánál is ezt a tulajdonságot lehet kihasználni. A referencia próbatest 
hımérsékletének idıbeli lefutása a lehőlési folyamat során leírható az (59) egyenlettel.  

 

 ( ) ( ) ( )
4

p p

A

mc D c

o oT T T T e T T e
α α

τ τ
ρτ

− −

∞ ∞ ∞− = − ⋅ = − ⋅  (59) 

 
A feladat megtalálni az exponenciális függvény kitevıjének azt az együtthatóját, mellyel a 
referencia próbatesten mért hımérsékletgörbe a legközelebb van az (59) egyenlettel leírt 
függvényhez. A feladat egyszerő görbeillesztéssel elvégezhetı. A keresett együttható 
ismeretében a hıátadási tényezı meghatározható. A referencia próbatesttel végzett mérés 
eredménye az 57. ábrán látható. A lehőlési görbére kiváló egyezéssel exponenciális 
trendvonalat illesztettem (60) szerinti alakban. A kiváló egyezés egyben azt is jelenti, hogy a 
lehőlési folyamat tényleg leírható (jó közelítéssel) konstans hıátadási tényezıvel. A κ  
együttható, az átmérı és a vörösréz térfogati hıkapacitásának ismeretében a hıátadási tényezı 
(61) szerint számítható. 
 
 ( )T T e κττ µ −

∞− = ⋅  (60) 

 
2

47,6
4

pD c W

m K

κ ρ
α = =  (61) 
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T(τ)-T∞= 60.1e-0.00111τ
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57. ábra  A referencia próbatest mérési eredménye 

 

6.2 Mérési eredmények 
 
 Ebben az alfejezetben poliamid (PA) és teflon (PTFE) próbatesteken a BICOND 
módszerrel elvégzett mérések és kiértékelésük eredményeit mutatom be. A két próbatest és a 
referencia próbatest az 58. ábrán látható. A PA és PTFE próbatesteken elvégzett mérések 
során regisztrált lehőlési görbék az 59. ábrán láthatók. A mérésekhez kapcsolódó adatok a 
20. táblázatban olvashatók. 
 

 
58. ábra  A PTFE (1), a PA (2) és a referencia (3) próbatest 
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59. ábra  Mért lehőlési görbék a PA és PTFE próbatestek estén 

 
20. táblázat  A PA és PTFE mérések adatai 

 PA PTFE  

 mag és palást  

λ  15,6 W/(mK) 

pc  500 J/(kgK) 
ρ  7917 kg/m3 

0T  107,5 96,3 °C 

T∞  24,3 -1,8 °C 

α  47,6 47,6 W/(m2K) 

R 25 25 mm 

R1 3 3 mm 

R2 23 23 mm 

maxτ  3000 4000 s 

 
 
6.2.1 A PA próbatesten végzett mérések kiértékelése és verifikációja 
 A PA anyagjellemzıivel kapcsolatos elızetes információk alapján a 
hımérsékletfüggés jó közelítéssel leírható lineáris függvényekkel. A kiértékelést az 5.3.1 
alfejezet megállapításai alapján a GA-P1 beállításokkal (15. táblázat) végeztem. Több, 
egymástól független genetikus futtatás eredménye a 60. ábrán látható. Az egyes paraméterek 
elrendezıdése valós mérési eredmények kiértékelésekor is az 5.3.1 alfejezetben tapasztalt 
üstökösszerő elrendezıdést mutatja. (Az üstökösszerő elrendezıdést más anyagok mérése és 
kiértékelése esetén is tapasztaltam [95].) Ebbıl arra következtethetünk, hogy az inverz 
megoldás két szenzor alkalmazásával, valós mérési eredmények kiértékelésekor, az 
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anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén konvergens. A 
végleges becsült értékek meghatározása az 5.3.1 alfejezetben javasolt három módszer 
(határgörbe, átlag vagy legjobb egyed módszer) valamelyikével elvégezhetı. Ezek közül a 
60. ábrához hasonló „üstökösábra” felrajzolása után kell választani. A 60. ábrán 40 °CabszS <  

esetén az eredmények szimmetrikus elrendezıdést mutatnak, tehát az átlag módszer alkalmas 
a végleges becsült értékek meghatározására. A végleges becsült értékek a 21. táblázatban 
találhatók, függvény alakban a (62a-b) egyenletek írják le az anyagjellemzıket. (A legjobb 
egyed módszert alkalmazva a paraméterek kevesebb, mint 1%-ban térnek el az átlag módszer 
végleges becsült értékeitıl.) 
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60. ábra  A PA próbatesten végzett mérés genetikus futtatásainak végeredménye (GA-P1, ,k sYɶ , s=1, 2) 

 
21. táblázat  Végleges becsült értékek a PA próbatest esetén  

(átlag módszer, 40 °CabszS < ) 

mT  24,3 107,5 °C 

( )p mc Tρ  1,67 2,73 MJ/(m3·K) 

( )mTλ  0,325 0,311 W/(m·K) 

 

 ( ) 3

MJ
0,0128 1,359 24,3 °C 107,5 °C

m Kpc T T Tρ = ⋅ + < <
⋅

 (62a) 

 ( ) W
0,000160 0,329 24,3 °C 107,5 °C

m K
T T Tλ = − ⋅ + < <

⋅
 (62b) 

 
A legkisebb célfüggvény érték 35,2 °C, ez azt jelenti, hogy a mért és számított 

hımérsékletek közötti átlagos eltérés a kiértékelésnél használt 100+100 adatot figyelembe 
véve mindössze 0,18 °C, ami nagyon jónak mondható. Ez az eltérés a hımérsékletmérés 
véletlen hibáiból, illetve modellezési hibákból adódik. Az 5.3.1 alfejezetben bebizonyosodott, 
hogy a véletlen hibák nem csökkentik a kiértékelés pontosságát. A modellezési hibák közé 
sorolhatók a geometriai egyszerősítésbıl adódó hibák, a kontakt hıellenállás elhanyagolása, a 
homogén kezdeti és peremfeltételek alkalmazása és az anyagjellemzı függvény lineárisként 
való kezelése. A modellezési hibákat a kiértékelési eljárás képes részben kompenzálni a 
valóstól eltérı anyagjellemzı értékkel. Ezért valós mérések esetén is ellenırizni kell, hogy a 
kiértékelt anyagjellemzı értékek megfelelnek-e a valóságnak. Mivel a valós anyagjellemzık 
ismeretlenek, az ellenırzést irodalmi adatokkal, és más módszerrel kapott mérési 
eredményekkel tudjuk elvégezni. A verifikációs mérések a BICOND mérésnél alkalmazott 
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PA próbatesttel megegyezı anyagon történtek. A sőrőség mérése tömeg- és térfogatméréssel, 
az izobár fajhı mérése DSC módszerrel, a hıvezetési tényezı mérése állandósult állapotú 
síklapú készülékkel (Guarded hot plate, GHP) történt. A DSC mérések egyrészt a Miskolci 
Egyetem Anyagtudományi Intézetében (ME-AI) (Netzsch 204 berendezéssel), másrészt a 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszékén (BME-PT) 
(Perkin Elmer DSC2 berendezéssel) készültek. A GHP méréseket a témavezetımmel közösen 
tervezett és kivitelezett készüléken végeztem. Az irodalmi adatok [84]-bıl származnak. Az 
eredmények a 61. ábrán láthatók. (A térfogati hıkapacitás értékeket a BICOND mérés 
kivételével az izobár fajhı sőrőséggel való szorzásával számítottam, a GHP adatok két 
független mérésre vonatkoznak.) A BICOND mérés eredményén 10%-os hibasávot jelöltem. 
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61. ábra  A PA próbatesten végzett mérések összefoglalása (Wärmeatlas – [84]) 

 
A ( )pc Tρ  függvény esetén az irodalmi adat és a BICOND mérési eredmény közötti 

eltérés a teljes hımérséklettartományban 10%-on belül van. A DSC mérések esetén a 
függvény meredeksége jó közelítéssel megegyezik a többi eredménnyel, azonban a két mérés 
között 25–30% eltérés van. A hengeres eredmény a két DSC eredmény között van, mindkét 
DSC méréstıl 10–15%-ban tér el. A ( )Tλ  függvény esetén a BICOND méréshez képest 

mindkét GHP eredmény és az irodalmi adat eltérése is 10%-on belül van a teljes 
hımérséklettartományban. A verifikációs mérések eredményét értékelve kijelenthetı, hogy a 
BICOND méréssel meghatározott anyagjellemzı függvények összhangban vannak az 
irodalmi adatokkal és más módszerrel kapott mérési eredményekkel, az egyezés mértékét 
(viszonyítási alapként a 11. ábrát tekintve) jónak ítélem. Ez alapján a modellezési hibákról 
kijelenthetı, hogy a kiértékelés pontosságát nem befolyásolják kimutathatóan, tehát a 
BICOND mérési módszer szerint elvégzett méréseket az általam kidolgozott kiértékelési 
eljárással – az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén – 
kiértékelve a mőszaki gyakorlat számára kielégítıen pontos eredmények kaphatók.  

A BICOND mérés elvégzése körülbelül (a felfőtéssel együtt) 2 órát vett igénybe, a 
kiértékelés CPU ideje 50 genetikus futtatással 3–4 óra, mely nem igényel személyes 
beavatkozást. Egy megismételt mérés kiértékelésének eredményei az 5. Mellékletben 
találhatók. Ennek alapján kijelenthetı, hogy a mérés reprodukálhatósága 5%-on belüli, ami a 
mőszaki gyakorlat számára kielégítı. 
 
6.2.2 A PTFE próbatesten végzett mérések kiértékelése és verifikációja 

A PTFE anyagjellemzıivel kapcsolatos elızetes információk alapján [85] a térfogati 
hıkapacitás hımérsékletfüggése nem írható le lineáris függvénnyel, ugyanis 24 °C környékén 
helyi maximuma van az izobár fajhınek (10. ábra), mely másodlagos fázisátalakulásra utal. 
A kiértékelést két különbözı beállítással végeztem el. Az egyik beállítás megegyezik a  
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GA-FF beállításokkal (15. táblázat), a másik annyiban különbözik ettıl, hogy a hıvezetési 
tényezıt lineáris függvényként kezeltem ( 2M λ = ), ugyanis az [84] szerint közel lineáris. 

A kiértékelésnél regularizációt nem alkalmaztam, mivel elızetes számítások alapján az rossz 
hatással volt a ( )pc Tρ  függvény helyi maximumának környezetére. Mindkét beállítás esetén 

10 genetikus futtatást végeztem. A végeredmények célfüggvény értékének átlaga és a 
legkisebb célfüggvény érték a 22. táblázatban látható. A célfüggvény értékek átlaga azt 
mutatja, hogy minden futtatás esetén sikerült jól megközelíteni a mért hımérsékletgörbéket. 
Amikor mindkét függvényt 21 adatponttal kerestem kisebb célfüggvény értéket sikerült 
elérni, ugyanis ez esetben nagyobb a keresés szabadságfoka. A 10 közül a legkisebb 
célfüggvény értékkel rendelkezı futtatás eredménye, illetve az irodalmi adatok a 62. ábrán 
láthatók. Az ábrán 10%-os hibasávokat jelöltem. (A térfogati hıkapacitás értékeket a 
BICOND mérés kivételével az izobár fajhı sőrőséggel való szorzásával számítottam.) 
 

22. táblázat  10 futtatás végeredményének átlagos és minimális célfüggvény értékei 

 átl
négyzS  min

négyzS  

 °C2 °C2 

GA-FF ( 21cM ρ = , 21M λ = ) 4,61 2,88 

GA-FF ( 21cM ρ = , 2M λ = ) 8,60 7,44 
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62. ábra  A PTFE próbatesten végzett mérések eredménye és irodalmi adatok (Blumm – [85],Wärmeatlas – [84]) 
 
 A 62. ábra alapján megállapítható, hogy a két különbözı beállítással nagyon hasonló 
eredmény adódott, tehát a ( )Tλ  függvény jól közelíthetı lineáris függvénnyel. A ( )pc Tρ  

függvényen Blumm eredményén [85] jól megfigyelhetı a másodlagos fázisátalakulás. 
A BICOND mérési eredményen szintén megfigyelhetı, hogy a ( )pc Tρ  függvénynek 

maximuma van. A maximum értékben 20%, a maximum helyben 5 °C eltérés van. A két 
eredmény között nem várható tökéletes egyezés, ugyanis a mérések nem ugyanazon a 
próbatesten történtek. (A gyártási eljárástól függıen lehetnek kisebb eltérések az 
anyagminıségben.) A ( )pc Tρ  függvény maximumának környezetén kívül a BICOND 

mérési eredmények és az irodalmi adatok közötti eltérés 10%-on belül van. A ( )Tλ  függvény 

esetén a mérési tartomány két végétıl eltekintve a BICOND mérési eredmény és az irodalmi 
adatok közötti eltérés 10%-on belül van. Összességében az egyezés mértékét jónak ítélem.  

Megjegyzendı, hogy a BICOND méréssel kapott anyagjellemzı függvények 
értékesebbek az irodalmi eredményeknél, ugyanis az eredmények azonos próbatesten, egy 
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idıben elvégzett méréshez tartoznak, ténylegesen az adott hımérséklettartományra 
vonatkoznak, a mérési hımérséklettartományon belül az anyagjellemzı függvények 
folytonosak, továbbá mentesek a mérésnél és alkalmazásnál felhasznált különbözı 
matematikai modellek okozta ellentmondástól. (Például a Flash-módszerrel mért 
anyagjellemzı egy néhány tized °C-os hımérséklettartományra vonatkozik, ráadásul a Flash-
módszer állandó anyagjellemzıket tartalmazó matematikai modellen alapul.) 
 A BICOND mérési módszer szerint elvégzett méréseket az általam kidolgozott 
kiértékelési eljárással – az anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti 
keresése esetén – kiértékelve a mőszaki gyakorlat számára kielégítıen pontos eredmények 
kaphatók. PTFE próbatesten elvégzett mérésen keresztül megmutattam, hogy a BICOND 
mérési módszer szerint elvégzett méréseket az általam kidolgozott kiértékelési eljárással 
kiértékelve másodlagos fázisátalakulás is kimutatható. 
 

6.3 Összefoglalás 
 
 Az 1980-as években Kiss László által tervezett mérıberendezést modern 
méréstechnikával ellátva, azon a kutatómunkám során szerzett tapasztalatok alapján apróbb 
módosításokat elvégezve lehetıség nyílt valós mérések elvégzésére. 
 Egy poliamid (PA) és egy teflon (PTFE) próbatesten végeztem méréseket. A PA 
anyagjellemzıit párhuzamosan, lineáris függvény szerint, a PTFE próbatest anyagjellemzıit 
párhuzamosan, tetszıleges függvény szerint értékeltem ki az általam kidolgozott kiértékelési 
eljárással.  

A párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresés esetén bebizonyosodott, hogy az 
5.3.1 alfejezetben a végleges becsült értékek meghatározására javasolt eljárás változtatás 
nélkül alkalmazható valós mérések kiértékelése esetén is.  

A PA esetén verifikációs mérésekre is sor került, a hıvezetési tényezıt síklapú 
készülékkel (GHP) mértem meg, a térfogati hıkapacitáshoz szükséges fajhıt külsı 
segítséggel (Miskolci Egyetem Anyagtechnológiai Intézet, BME Polimertechnika Tanszék) 
DSC mérésekkel sikerült meghatározni. Az eredmények (irodalmi adattal is összevetve) a 
teljes mérési hımérséklettartományban a hıvezetési tényezı esetén 10%-on belüli eltérést, a 
térfogati hıkapacitás esetében 10-15% közötti eltérést mutattak az új eljárással kapott 
anyagjellemzı függvényekhez képest. A verifikációs mérések során tapasztalt jó egyezés 
bizonyítja, hogy a modellezési hibák nem befolyásolják kimutathatóan a kiértékelés 
pontosságát. Egy megismételt mérés kiértékelésének eredményei alapján kijelenthetı, hogy a 
mérés reprodukálhatósága 5%-on belüli, ami a mőszaki gyakorlat számára kielégítı. 

A PTFE próbatesten végzett mérés és kiértékelés eredményét irodalmi adatokkal 
hasonlítottam össze. Az irodalmi adatok általam meghatározott anyagjellemzı függvényektıl 
való eltérése a hımérséklettartomány legnagyobb részében mindkét anyagjellemzı esetén 
10%-on belül volt. Jelentıs eredménynek tekintem, hogy a 20 °C körül bekövetkezı 
másodlagos fázisátalakulást, mely a térfogati hıkapacitás szők hımérséklettartományban való 
jelentıs megnövekedésében nyilvánul meg, sikerült valós mérés kiértékelésén keresztül, az 
anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén kielégítı 
pontossággal kimutatni. 
 A 6. fejezetben tehát megmutattam, hogy a BICOND mérési módszer szerint elvégzett 
méréseket az általam kidolgozott kiértékelési eljárással – az anyagjellemzık párhuzamos, 
lineáris vagy tetszıleges függvény szerinti keresése esetén – kiértékelve a mőszaki gyakorlat 
számára kielégítıen pontos eredmények kaphatók. 
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7. Összefoglalás 
 
 A dolgozatom témája a Kiss László által kidolgozott numerikus szemlélető hıfizikai 
anyagjellemzı mérési módszer (BICOND) [1] (3.1 alfejezet) kiértékelési eljárásának 
kidolgozása a mesterséges intelligencia módszerek közé tartozó genetikus algoritmus 
alkalmazásával. A mérés kiértékelése a következı inverz feladat megoldását igényli: egy 
háromrétegő (mag – próbatest – palást) végleten hosszú (1D) henger geometriája, homogén 
kezdeti és peremfeltétele, két réteg anyagjellemzıi, továbbá egy lehőlési folyamat során 1 
vagy 2 szenzor által regisztrált tranziens hımérsékletgörbe ismeretében kell az ismeretlen 
anyagjellemzıjő (középsı) réteg térfogati hıkapacitását és hıvezetési tényezıjét 
meghatározni, lehetıleg egymással párhuzamosan és a hımérséklet tetszıleges 
függvényeként. 
 Áttekintettem a hıfizikai anyagjellemzık mérésével kapcsolatos alapelveket és az 
alkalmazandó fizikai-matematikai modelleket. Ez alapján megvizsgáltam a problémát leíró 
differenciálegyenlet megoldására alkalmas módszereket. Áttekintettem az inverz hıvezetési 
feladatok megoldási módszereit, különös figyelmet fordítva a mesterséges intelligencia 
módszerekre. Összefoglaltam az inverz hıvezetési feladatok területén az utóbbi módszerekkel 
elért tudományos eredményeket. Új csoportosítást bevezetve (analitikus és numerikus 
szemlélet), bemutattam a mőszaki gyakorlatban szilárd anyagok alacsony-közepes hıvezetési 
tényezı tartományban leggyakrabban alkalmazott hıfizikai anyagjellemzı mérési módszereit. 
Röviden áttekintettem az anyagjellemzık hımérsékletfüggésének jellegzetes típusait. 

Az egyenes hıvezetési feladat numerikus megoldása során a fı cél a lehetı 
leggyorsabb számítás és a lehetı legpontosabb eredmény egymásnak ellentmondó igényei 
közötti kompromisszum megkeresése volt. Ez azért volt elengedhetetlen, mert az inverz 
megoldás számítási idejét is ez határozza meg. Az egyenes hıvezetési feladatot véges 
differencia módszerrel oldottam meg, melyhez saját fejlesztéső szoftvert dolgoztam ki. Az 
egyenes feladat legkedvezıbb megoldását pontossági és verifikációs vizsgálatok sorozatán 
keresztül határoztam meg. 

Véges differencia módszert alkalmazva elvégeztem az inverz megoldás során 
ismeretlennek tekintett paraméterek érzékenységi vizsgálatát paraméter szemlélető és 
függvény szemlélető reprezentáció esetén. 
 Az inverz feladatot elıször szimulált mérési eredményekkel oldottam meg. Ennek 
elınye, hogy a keresett anyagjellemzık pontosan ismertek, így könnyen értékelhetı a 
módszer pontossága, vizsgálható a konvergencia, és kizárjuk a matematikai modell és a 
valóság közötti eltérésekbıl adódó esetleges modellezési hibákat. Az inverz feladatot három 
esetben oldottam meg: az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti, egyenként, 
tetszıleges függvény szerinti és párhuzamosan, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén. 
A legbonyolultabb esetben 42 ismeretlen paramétert kerestem. Az inverz megoldás során 
vizsgáltam a véletlen hiba és a regularizáció hatását a megoldás pontosságára, továbbá, hogy 
mely esetben elegendı egy, illetve szükséges kettı szenzor a megoldáshoz. 
 A BICOND mérési módszer szerint PA és PTFE próbatesteken végeztem méréseket, 
melyeket az általam kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési eljárással értékeltem 
ki. A poliamid esetén az anyagjellemzıket párhuzamosan, a hımérséklet lineáris 
függvényeként, a PTFE esetén párhuzamosan, a hımérséklet tetszıleges függvényeként 
határoztam meg. A kiértékelés eredményét a poliamid esetén más módszerrel végzett 
verifikációs mérések eredményével, a PTFE esetén irodalmi adatokkal hasonlítottam össze. 
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7.1 Új tudományos eredmények 
 

A Kiss László [1] által kidolgozott numerikus szemlélető hıfizikai anyagjellemzı 
mérési módszer (BICOND) kiértékelésének megfelelıen definiált inverz hıvezetési feladat 
megoldásával kapcsolatban a dolgozatban ismertetett kutatómunka eredményei alapján a 
következı új tudományos eredményeket fogalmaztam meg: 
 
1. tézis ([89]) 
A BICOND mérési módszer kiértékelésének megfelelı inverz hıvezetési feladathoz 
kapcsolódó érzékenységi vizsgálatok eredményeként a következı megállapításokat tettem: 
a) Az érzékenységi vizsgálatok során megmutattam, hogy a belsı szenzorral ( 1r R=  helyen) 

mért hımérsékletek 3–5-ször érzékenyebbek az anyagjellemzık változására, mint a külsı 
szenzorral ( 2r R=  helyen) mért hımérsékletek, így az egy szenzorral elvégzett kiértékelésnél 

a belsı szenzor alkalmazása célszerő.  
b) Az anyagjellemzık tetszıleges függvényként való keresése során a mérés 
hımérséklettartományának ([ ]0,T T∞ ) alsó és felsı 10%-ára vonatkozó anyagjellemzık relatív 

érzékenységi tényezıi alacsonyak, ezért meghatározásuk bizonytalan. Az anyagjellemzık a 
kiértékelés hımérséklettartományában határozhatók meg megbízhatóan. A kiértékelés 
hımérséklettartományára a mérés hımérséklettartományának ismeretében a következı 

intervallumot javaslom: ( ) ( )0 0 00,1 , 0,1T T T T T T∞ ∞ ∞+ ⋅ − − ⋅ −   . 

 
2. tézis ([86], [88], [89]) 
Egy egydimenziós háromrétegő hengeres geometria idıben változó hıvezetését véges 
differencia módszerrel modellezve, a középsı réteg hıvezetési tényezı ( ( )Tλ ) függvényét 

táblázattal definiálva, az adatpontok között lineáris interpolációt alkalmazva az adatpontoknál 
tapasztalható ugrásszerő meredekség változás (töréspont) 2r R=  helyen (a külsı palásthoz 

közelebbi réteghatárnál, külsı szenzor) oszcillációt okoz a hımérséklet idıbeli lefutásában. 
Ez az oszcilláció akár a megoldás instabilitását is okozhatja. Az oszcilláció a háló sőrítésével 
csökkenthetı.  
 
3. tézis ([90], [91], [93]) 
Szimulált mérési eredmények felhasználásával a kidolgozott genetikus algoritmus alapú 
kiértékelési eljárással elvégzett számításokon keresztül a következıket állapítottam meg: 
a) az inverz megoldás pontosságát az anyagjellemzık legáltalánosabb keresése esetén sem 
befolyásolja a szimulált mérési eredményt terhelı véletlen hiba, 
b) a ( )Tλ  és ( )pc Tρ  függvények közül csak az egyiket tekintve ismeretlennek, egyetlen 

szenzor alkalmazása is elegendı az inverz megoldáshoz,  
c) az anyagjellemzık tetszıleges függvény szerinti keresése esetén a regularizáció javítja az 
inverz megoldás pontosságát, ha a kiértékelés hımérséklettartományában nincs másodlagos 
fázisátalakulás. 
 
4. tézis ([90], [91]) 
Szimulált mérési eredmények felhasználásával a kidolgozott genetikus algoritmus alapú 
kiértékelési eljárással elvégzett számításokon keresztül megmutattam, hogy az 
anyagjellemzık párhuzamos, lineáris függvény szerinti keresése esetén az eredeti 
anyagjellemzık tetszılegesen megközelíthetık. A végleges becsült értékek meghatározására 
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több genetikus futtatás eredményének figyelembe vételét, egy ún. „üstökös ábra” felrajzolását, 
és ennek alapján három módszer (határgörbe módszer, átlag módszer és legjobb egyed 
módszer) valamelyikének alkalmazását javaslom. Az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris 
függvény szerinti keresése esetén a végleges becsült értékek egyszerőbb meghatározása 
érdekében az abszolút célfüggvény alkalmazása célszerő. 
 
5. tézis ([93]) 
Szimulált mérési eredmények felhasználásával a kidolgozott genetikus algoritmus alapú 
kiértékelési eljárással elvégzett számításokon keresztül megmutattam, hogy a kitőzött inverz 
feladat az anyagjellemzık egyenkénti ( ( )pc Tρ  vagy ( )Tλ ), valamint egymással párhuzamos 

( ( )pc Tρ  és ( )Tλ ), tetszıleges (nem lineáris) függvény szerinti keresése esetén az inverz 

feladat a függvényekre vonatkozó elızetes információ nélkül a mőszaki gyakorlat számára 
kielégítı pontossággal, speciális számítástechnikai apparátus nélkül, elfogadható számítási 
idın belül megoldható. 
 
6. tézis ([94], [95]) 
a) A BICOND mérési módszerhez kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési eljárást 
terhelı modellezési hibák nem befolyásolják kimutathatóan a kiértékelés pontosságát. Az 
állítás alapja, hogy poliamid (PA) próbatesten elvégzett BICOND mérést a kidolgozott 
genetikus algoritmus alapú kiértékelési eljárással az anyagjellemzık párhuzamos, lineáris 
függvény szerinti keresése esetén kiértékelve és verifikációs mérések eredményével, illetve 
irodalmi adatokkal összehasonlítva a hıvezetési tényezı esetén 10%-on belüli, a térfogati 
hıkapacitás esetén 10–15% közötti eltérést tapasztaltam, ami hıfizikai anyagjellemzık 
mérése esetén jó egyezésnek tekinthetı. 
b) BICOND méréseket és kiértékelésüket ismételve 5%-on belüli reprodukálhatóságot 
tapasztaltam, ami a mőszaki gyakorlat számára kielégítı. 
c) A BICOND mérést kiértékelve, a kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési 
eljárás az anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén alkalmas 
szilárd anyagban bekövetkezı másodlagos fázisátalakulás kimutatására. PTFE próbatesten 
elvégzett BICOND mérést a kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési eljárással az 
anyagjellemzık párhuzamos, tetszıleges függvény szerinti keresése esetén kiértékelve és 
irodalmi adatokkal összehasonlítva a kiértékelés hımérséklettartományának legnagyobb 
részében mindkét anyagjellemzı esetén 10%-on belüli eltérést tapasztaltam. A 20°C körül 
bekövetkezı másodlagos fázisátalakulást, mely a térfogati hıkapacitás szők 
hımérséklettartományban való jelentıs megnövekedésében nyilvánul meg, a BICOND mérés 
kiértékelésével sikerült az irodalmi adatokkal összhangban, egyértelmően kimutatnom. 
 

7.2 Az eredmények hasznosulása 
 
 A kutatómunkám során sikerült a BICOND mérési módszerhez egy olyan univerzális, 
automatizált kiértékelési eljárást kidolgoznom, mellyel a mőszaki gyakorlat számára 
kielégítıen pontos eredmények kaphatók különleges számítástechnikai apparátus nélkül, 
elfogadható számítási idın belül. Ezzel egy olyan mérési eljárás vált a mőszaki gyakorlat 
számára elérhetıvé, mellyel egyetlen mérésbıl az elterjedt módszerekhez képest jóval több 
információ nyerhetı. (Egyetlen tranziens mérésbıl egymással párhuzamosan meghatározható 
a térfogati hıkapacitás és a hıvezetési tényezı a hımérséklet tetszıleges függvényeként, a 
függvényre vonatkozó elızetes információ nélkül.) Emellett a mérıberendezés nem igényel 
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speciális méréstechnikát, tehát viszonylag olcsón kivitelezhetı, továbbá a mérés idıigénye is 
jóval kevesebb, mint az elterjedt mérési módszerek esetén.  

A BICOND méréssel kapott anyagjellemzı függvények értékesebbek a hagyományos 
mérési módszerekkel kapott eredményeknél, ugyanis a hengeres eredmények azonos 
próbatesten, egy idıben elvégzett méréshez tartoznak, ténylegesen az adott 
hımérséklettartományra vonatkoznak, a mérési hımérséklettartományon belül az 
anyagjellemzı függvények folytonosak, továbbá mentesek a mérésnél és alkalmazásnál 
felhasznált különbözı matematikai modellek okozta ellentmondástól. Ezzel több olyan 
alapelvet sikerült teljesíteni, melyektıl remélhetı, hogy a hıfizikai anyagjellemzık mérésekor 
gyakran tapasztalt bizonytalanság csökken. 

A kidolgozott kiértékelési eljárás további elınye, hogy a mérési módszerhez kötıdı 
egyenes feladat megoldó modult kicserélve az inverz megoldó modulon alig kell változtatni. 
Így a kiértékelési eljárás egyszerően átalakítható más mérési módszerhez való alkalmazásra.  
 

7.3 További megoldásra váró feladatok 
 
 A hasznos eredmények ellenére a kutatómunka nem nevezhetı befejezettnek.  
A kiértékelés számítási ideje a genetikus algoritmus paramétereinek pontos optimálásával 
nagy eséllyel tovább csökkenthetı. A genetikus algoritmus mellett érdemes egyéb számítási 
metódust is kipróbálni, például: új evolúciós módszereket vagy neurális hálót. 
 További kutatási irány lehet a próbatest geometriájának módosítása, kisebb próbatest 
alkalmazhatóságának feltérképezése, illetve a módszer kiterjesztése anizotróp anyagok 
mérésére. Nagyon hasznos lehet a mérési hımérséklettartomány kiterjesztése, mely 
elsısorban a mérıberendezés továbbfejlesztését, esetleg újratervezését igényli.  
 Másik továbbfejlesztési lehetıség a jó hıvezetı anyagok mérésére történı átalakítás. 
Ez esetben mindenképp új geometria bevezetésére és a peremfeltétek módosítására van 
szükség. 
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1. Melléklet 
 
 A mérıberendezésben a mag és a palást anyaga EN 1.4301 jelő rozsdamentes acél. 
Ennek anyagjellemzıi irodalmi adatok alapján az M1.1 táblázatban találhatók. 
 

M1.1 táblázat  Az EN 1.4301 jelő rozsdamentes acél anyagjellemzıi 
 20 °C 100 °C 500 °C  
λ 15 16,2 21,4 W/(m·K) 
ρ 7917 - - kg/m3 
cp 500 - - J/(kg·K) 

 
A 14. táblázattal definiált egyenes feladat esetén megvizsgáltam, hogy szükséges-e a mag és a 
palást hıvezetési tényezıjének hımérsékletfüggését figyelembe venni. Ugyanis ha a mag és a 
palást anyagjellemzıi állandók, akkor alkalmazható a matematikai elhanyagolásoktól mentes 
Exp140* számítási verzió. Két számítást végeztem. Az elsı esetben az Exp140 számítási 
verzióval futtatva figyelembe vettem a mag és a palást hıvezetési tényezıjének fenti táblázat 
szerinti hımérsékletfüggését, a másik esetben az Exp140* számítási verzióval a mag és a 
palást hıvezetési tényezıjének átlagos, konstans értékével számoltam. Ezután meghatároztam 
a két számítás eredménye közötti abszolút eltérést 1r R=  és 2r R=  pontokban az idı 

függvényében. Ez látható az M1.1 ábrán. Ez eltérés legnagyobb értéke alig haladja meg a 
0,01 °C-ot.  
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M1.1 ábra  Az Exp140 és Exp140* számítások közötti abszolút eltérés 

 
Ez alapján kijelenthetı, hogy nem szükséges a mag és a palást hımérsékletfüggésének 
figyelembe vétele, és az Exp140* számítási verzió alkalmazható az érzékenységi vizsgálatok 
és az inverz megoldás során. (A mérésnél alkalmazott EN 1.4301 anyagú mag és palást 
esetén.) 
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2. Melléklet 
 
 Az M2.1-3 ábrákon az 5.3.1 alfejezetben definiált inverz hıvezetési feladat 
egyszenzoros megoldásai láthatók hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények 
esetén. Jól látható, hogy egyik esetben sem konvergens a megoldás.  
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M2.1 ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P2, Yk,s, s=1) 
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M2.2 ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P1, Y*

k,s, s=1) 
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M2.3 ábra  100 genetikus futtatás eredménye (GA-P2, Y*

k,s, s=1) 
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3. Melléklet 
 

Az M3.1-6 ábrákon az 5.3.2 alfejezetben definiált inverz hıvezetési feladat kétszenzoros 
megoldásai láthatók hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények esetén. A 
célfüggvény és RMS értékek a M3.1 táblázatban találhatók. 
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M3.1 ábra  A Teszt 1 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 
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M3.2 ábra  A Teszt 2 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 
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M3.3 ábra  A Teszt 3 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 
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M3.4 ábra  A Teszt 4 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 
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M3.5 ábra  A Teszt 5 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 
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M3.6 ábra  A Teszt 6 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül)  

( a) GA-F, Yk,s, s=1,2 b) GA-F, Y*
k,s, s=1,2 ) 

 



 

113 

M3.1 táblázat  A 6 tesztfeladat 10 futtatásra vonatkozó átlagos  
és minimális célfüggvény és RMS értékei 

1, 2s =  átl
négyzS  

p

átl
cRMSρ  min

négyzS  
p

min
cRMSρ  elméleti hiba 

 °C2 - °C2 - °C2 

Teszt 1      

,k sY  1,85 0,0138 0,34 0,0066 0,00 

,k sY , reg 1,94 0,0109 0,48 0,0048 0,00 
*
,k sY  18,30 0,0148 16,50 0,0119 16,32 

*
,k sY , reg 17,36 0,0105 16,24 0,0056 16,32 

Teszt 2      

,k sY  1,67 0,0147 0,41 0,0079 0,00 

,k sY , reg 1,81 0,0112 0,82 0,0082 0,00 
*
,k sY  17,15 0,0129 16,48 0,0093 16,43 

*
,k sY , reg 17,78 0,0098 16,78 0,0047 16,43 

Teszt 3      

,k sY  1,37 0,0117 0,20 0,0073 0,00 

,k sY , reg 1,69 0,0091 0,86 0,0068 0,00 
*
,k sY  17,77 0,0137 15,89 0,0078 16,10 

*
,k sY , reg 17,77 0,0092 16,83 0,0076 16,10 

1, 2s =  átl
négyzS  átlRMSλ  min

négyzS  minRMSλ  elméleti hiba 

 °C2 - °C2 - °C2 

Teszt 4      

,k sY  0,49 0,0060 0,18 0,0043 0,00 

,k sY , reg 0,82 0,0056 0,24 0,0044 0,00 
*
,k sY  16,22 1,0013 15,94 0,0052 16,32 

*
,k sY , reg 16,46 0,0061 15,90 0,0042 16,32 

Teszt 5      

,k sY  0,98 0,0095 0,30 0,0079 0,00 

,k sY , reg 1,55 0,0083 0,81 0,0057 0,00 
*
,k sY  17,37 0,0100 16,97 0,0075 16,95 

*
,k sY , reg 17,87 0,0070 16,93 0,0044 16,95 

Teszt 6      

,k sY  1,58 0,0089 0,36 0,0061 0,00 

,k sY , reg 2,67 0,0080 1,14 0,0056 0,00 
*
,k sY  17,83 0,0085 16,01 0,0053 16,13 

*
,k sY , reg 18,42 0,0073 17,44 0,0052 16,13 
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4. Melléklet 
 
Az M4.1-6 ábrákon az 5.3.3 alfejezetben definiált inverz hıvezetési feladat egyszenzoros 
megoldásai láthatók hibamentes és hibával terhelt szimulált mérési eredmények esetén. A 
célfüggvény és RMS értékek a M4.1 táblázatban találhatók. 
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M4.1 ábra  A Teszt 7 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1) 
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M4.2 ábra  A Teszt 7 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1) 
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M4.3 ábra  A Teszt 8 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1) 
 



 

115 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 50 100 150 200

ρ
c p

, M
J/

(m
3
K

)

T, °C

Eredeti

Becsült

Becsült (Reg)

 

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 50 100 150 200

λ
, W

/(
m

K
)

T, °C

Eredeti

Becsült

Becsült (Reg)

 
M4.4 ábra  A Teszt 8 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1) 
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M4.5 ábra  A Teszt 9 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Yk,s, s=1) 
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M4.6 ábra  A Teszt 9 feladat legjobb egyedei (10 futtatás közül) 

(GA-FF, Y*
k,s, s=1) 
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M4.1 táblázat  A Teszt 7-9 feladatok 10 futtatásra vonatkozó átlagos és  
minimális célfüggvény és RMS értékei 

1s =  átl
négyzS  

p

átl
cRMSρ  átlRMSλ  min

négyzS  
p

min
cRMSρ  minRMSλ  elméleti hiba 

 °C2 - - °C2 - - °C2 

Teszt 7        

,k sY  0,31 0,1189 0,1358 0,06 0,0365 0,0363 0,00 

,k sY , reg 0,65 0,1640 0,1859 0,28 0,4382 0,4769 0,00 
*
,k sY  7,50 0,0917 0,1057 7,35 0,0338 0,0378 7,91 

*
,k sY , reg 7,93 0,1029 0,1367 7,56 0,1316 0,1628 7,91 

Teszt 8        

,k sY  0,55 0,1264 0,1417 0,17 0,0955 0,1363 0,00 

,k sY , reg 0,91 0,1280 0,1656 0,40 0,1170 0,1765 0,00 
*
,k sY  7,21 0,1030 0,1356 6,79 0,0342 0,0314 7,41 

*
,k sY , reg 8,18 0,1404 0,1466 7,68 0,1416 0,1454 7,41 

Teszt 9        

,k sY  0,73 0,1643 0,1768 0,18 0,0782 0,0704 0,00 

,k sY , reg 0,80 0,0956 0,1135 0,36 0,0730 0,0861 0,00 
*
,k sY  7,84 0,1240 0,1388 7,49 0,3412 0,3868 8,30 

*
,k sY , reg 8,43 0,1165 0,1361 8,04 0,1459 0,1895 8,30 
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5. Melléklet 
 
 Az M5.1 ábra és M5.1-2 táblázatok a 6.2.1 alfejezethez kapcsolódóan a PA 
próbatesten elvégzett megismételt mérés kiértékelésének eredményeit tartalmazzák. A 
legkisebb célfüggvény érték az elsı méréshez közeli (32,9 °C). A végleges becsült értékek 
meghatározására az átlag módszert alkalmaztam az 34 °CabszS <  egyedeket figyelembe véve. 

 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

30 35 40 45 50 55 60

ρ
c p

, M
J/

(m
3
K

)

Sabsz, °C

29.2°C

111.4°C

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

30 35 40 45 50 55 60

λ
, W

/(
m

K
)

Sabsz, °C

29.2°C

111.4°C

 
M5.1 ábra  A PA próbatesten végzett megismételt mérés genetikus futtatásainak  

végeredménye (GA-P1, ,k sYɶ , s=1, 2) 

 
M5.1 táblázat  Végleges becsült értékek a PA próbatest esetén (megismételt mérés) 

(átlag módszer, 34 °CabszS < ) 

mT  29,2 111,4 °C 

( )p mc Tρ  1,60 2,83 MJ/(m3·K) 

( )mTλ  0,307 0,324 W/(m·K) 

 

 ( ) 3

MJ
0,015 1,161 29,2 °C 111, 4 °C

m Kpc T T Tρ = ⋅ + < <
⋅

  

 ( ) W
0,000205 0,301 29,2 °C 111, 4 °C

m K
T T Tλ = ⋅ + < <

⋅
  

 
M5.2 táblázat  A két mérés eredményének összehasonlítása 30 és 100 °C-on: 

mT  30 °C 100 °C  30 °C 100 °C  

 1. mérés 2. mérés 1. mérés 2. mérés     

( )p mc Tρ  1,74 1,61 2,64 2,66 MJ/(m3·K) -7,57 0,83 % 

( )mTλ  0,324 0,307 0,313 0,322 W/(m·K) -5,25 2,88 % 

 
A legnagyobb százalékos eltérés 7,57% a térfogati hıkapacitás 30 °C-ra vonatkozó értékében 
tapasztalható, de ha a függvényre vonatkozó átlagos eltérést tekintjük, az mindkét esetben 
5%-on belül van, tehát a mérés reprodukálhatósága 5%-on belüli. 
 
 


