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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, ami 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

laboratóriumokban,

fejlesztésének

különbözı

másik

módszerekkel

viszonylag nagy eltéréseket mutatnak.
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mozgatórugója,
azonos

hogy

anyagokon

a

elvégzett

különbözı
mérések

A manapság elterjedt hıfizikai anyagjellemzı mérési módszerek szinte kivétel nélkül
analitikusan kezelhetı matematikai modellt alkalmaznak. Ennek oka, hogy a mért adatokból
(hımérséklet, geometria, hıáram, stb.) a keresett anyagjellemzı egyszerően kifejezhetı, tehát
a mérés kiértékelése egyszerő. Az analitikus szemlélet nagy hátránya viszont, hogy a mérés
megtervezésekor rengeteg korlátba ütközünk (elsısorban egydimenziós, egyszerő geometria,
homogén kezdeti- és peremfeltételek, állandó anyagjellemzık). A mérés univerzalitását úgy
tudjuk növelni, ha megszabadulunk az analitikus szemlélet korlátaitól és olyan mérést
tervezünk, melyet csak numerikus matematikai modellel tudunk kezelni (numerikus
szemlélet). Ebben az esetben a feladatra nézve elméletileg szinte semmilyen korlát nincsen
(tetszıleges geometria, tetszıleges, hely- és idıfüggı peremfeltételek, tetszıleges függvény
szerint hımérsékletfüggı anyagjellemzık), elınyben részesíthetık a méréstechnikai
szempontok (minél egyszerőbb berendezés, minél pontosabban betartható peremfeltételek,
minél pontosabb hımérsékletmérés, minél kevesebb mérendı mennyiség), továbbá lehetıség
nyílik

több

anyagjellemzı

párhuzamos,

illetve

a

hımérsékletfüggés

közvetlen

meghatározására.

2. A kutatások elızménye
Kiss László hıvezetési anyagjellemzıkkel kapcsolatos kutatásainak összefoglalása
kandidátusi értekezésében olvasható [Kiss, 1983]. Ebben a következı, numerikus szemlélető
mérési elvet (BICOND) javasolta: a próbatest legyen egy hosszú vastagfalú henger
( L / D ≈ 4 ), melyben jó közelítéssel egydimenziós hıvezetés valósul meg sugárirányban. A
próbatestet helyezzük az 1. ábra szerinti mérési elrendezésbe. A mag – próbatest – palást
összeállítást melegítsük fel adott izotermikus hımérsékletre, majd kényszerített, állandó
(környezeti) hımérséklető levegıárammal hőtsük le a környezeti hımérsékletre. A hőtés
közben folyamatosan regisztráljuk a belsı és külsı szenzor, illetve a levegıáram
hımérsékletét. A hımérsékletfüggı hıvezetési tényezıt ( λ (T ) ) és térfogati hıkapacitást
( ρ c p (T ) ) a külsı és belsı szenzor tranziens hımérsékletgörbéi alapján kell meghatározni

(kiértékelés). Ez egy bonyolult inverz hıvezetési feladat megoldását igényli, melyet az 1980as évek számítástechnikai lehetıségei között nem sikerült minden igényt kielégítıen
kivitelezni.
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1. ábra A mérési elrendezés vázlata
(1 – termoelem a magban, belsı szenzor, 2 – mag, 3 – próbatest, 4- palást,
5 – termoelem a palástban, külsı szenzor)
A fenti probléma kapcsán szakirodalmi források alapján 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.

3. Célkitőzések
A dolgozat fı célkitőzése a BICOND numerikus szemlélető hıfizikai anyagjellemzı
mérési módszerhez 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:
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-

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.

-

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.

4. Vizsgálati módszerek
A BICOND 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
meghatározni,

(középsı)
lehetıleg

réteg

térfogati

egymással

hıkapacitását

párhuzamosan

és

és
a

hıvezetési

hımérséklet

tényezıjét
tetszıleges

függvényeként.
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.

4

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 két szenzor a megoldáshoz. Az inverz feladat
megoldására saját fejlesztéső szoftvert dolgoztam ki (2. ábra).

2. ábra Az inverz feladat megoldására írt program felhasználói felülete
A BICOND mérési módszer szerint poliamid (PA) és teflon (PTFE) próbatesteken
végeztem méréseket, melyeket az általam kidolgozott genetikus algoritmus alapú kiértékelési
eljárással értékeltem ki. A PA esetén az anyagjellemzıket párhuzamosan, a hımérséklet
lineáris függvényeként, a PTFE esetén párhuzamosan, a hımérséklet tetszıleges
függvényeként határoztam meg. A kiértékelés eredményét a PA esetén más módszerrel
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végzett verifikációs mérések eredményével, a PTFE esetén irodalmi adatokkal hasonlítottam
össze. A PTFE próbatesten elvégzett mérések eredménye a 3. ábrán látható.

a)
5
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3. ábra A PTFE próbatesten végzett mérések eredménye és irodalmi adatok
(a) térfogati hıkapacitás, b) hıvezetési tényezı)
([Blumm, 2008], [Wärmeatlas, 2006])
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5. Új tudományos eredmények
1. tézis ([1])
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 ( r = R1 helyen)
mért hımérsékletek 3–5-ször érzékenyebbek az anyagjellemzık változására, mint a külsı
szenzorral ( r = R2 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 ( [T∞ , T0 ] ) 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: T∞ + 0,1 ⋅ (T0 − T∞ ) , T0 − 0,1 ⋅ (T0 − T∞ )  .

2. tézis ([1], [2], [3])
Egy egydimenziós háromrétegő hengeres geometria idıben változó hıvezetését véges
differencia módszerrel modellezve, a középsı réteg hıvezetési tényezı ( λ (T ) ) függvényét
táblázattal definiálva, az adatpontok között lineáris interpolációt alkalmazva az adatpontoknál
tapasztalható ugrásszerő meredekség változás (töréspont) r = R2 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 ([4], [5], [6])
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,
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b) a λ (T ) és ρ c p (T ) 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 ([4], [5])
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
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 ([6])
Szimulált mérési eredmények felhasználásával a kidolgozott genetikus algoritmus alapú
kiértékelési eljárással elvégzett számításokon keresztül megmutattam, hogy a kitőzött inverz
feladat az anyagjellemzık egyenkénti ( ρ c p (T ) vagy λ (T ) ), valamint egymással párhuzamos
( ρ c p (T ) és λ (T ) ), 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 ([7], [8])
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
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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.

6. Az eredmények hasznosítása
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
speciális méréstechnikát, tehát viszonylag olcsón kivitelezhetı, továbbá a mérés idıigénye is
jóval kevesebb, mint az elterjedt mérési módszerek esetén.
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.
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