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Bevezetés

Az elektromágneses elvű eszközök modellezése során a Maxwell-egyen-
letekből levezetett differenciál- ill. integrálegyenleteket kell megoldani. Ez
többnyire csak numerikus közelítő módszerekkel lehetséges, és a számí-
tógépek teljesítményének növekedésével egyre bonyolultabb egyenletrend-
szerek oldhatók így meg. Azonban nem lehet pusztán a számítási kapa-
citás növekedésére hagyatkozni. Bizonyos problématípusok esetén elke-
rülhetetlen a feladathoz illeszkedő egyedi modell és numerikus szimulá-
ció megalkotása, mert ennek hiányában az általános eljárások (pl. a keres-
kedelmi szoftverekben is elérhető végeselem módszer) nagyságrendekkel
számításigényesebb, vagy pontatlanabb modellre vezetnek.

Léteznek olyan feladatkitűzések, amelyek egy elektromágneses szimu-
láció igen sokszori elvégzését igénylik más-más paraméterértékekkel. Ilye-
nek pl. a statisztikai vizsgálatok, optimalizálás vagy éppen az inverz fel-
adatok. Ezekben az esetekben még akkor is kezelhetetlen számításigényt
támaszthat a feladat, ha egyébként egyetlen szimuláció önmagában elfo-
gadható erőforrásigényű. Ekkor jó megoldás lehet az elektromágneses szi-
muláció eredményének közelítése egy ún. helyettesítő modellel (surrogate
model), amely nagyságrendekkel kisebb számításigényű.

Egy modell számítástechnikai bonyolultsága szempontjából fontos mé-
rőszám a modell szabadságfokainak (degrees of freedom, DoF) száma (en-
nek értelmezése problémakörönként változó; a tézisekben ezt pontosítom).
A téziseimben olyan problémákra javasolok megoldást, amelyek különle-
ges megfontolások nélkül (pl. pusztán egy általános célú térszámító szoft-
verrel) igen nagy szabadságfokú modellekre vezetnének.

Az első tézisemben tekercsek integrálegyenletes modellezésével fog-
lalkozom. A témát 2014-ben kezdtem művelni, amikor a tanszéken meg-
indult a vezeték nélküli energiaátvitel (wireless power transfer, WPT) ku-
tatása. Több kollégámmal és hallgatóinkkal együtt dolgoztam; ezt a tézist
támasztja alá a legtöbb publikáció is, amelyek többsége sokszerzős. Az itt
bemutatott tézis azonban egyértelműen saját eredményem.

A második tézisemben egy helyettesítő modellezési eljárást mutatok
be, amellyel parametrikus elektromágneses szimulációk eredménye köze-
líthető a paraméterértékek adott tartományán. Helyettesítő modellekkel
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már a 2011-ben megvédett PhD értekezésemben is foglalkoztam, de a ha-
bilitációs tézisként bemutatott módszert 2015-ben kezdtem kidolgozni egy
franciaországi vendégkutatói meghívás során.

Az első és második tézisben direkt feladatokkal foglalkozom: adott
geometria, anyagjellemzők és forrásmennyiségek esetén kell kiszámítani
az elektromágneses mezőt vagy valamely abból származtatott mennyisé-
get.

A harmadik tézisem témája az inverz feladatok érzékenységvizsgála-
ta. Az inverz feladatban az elektromágneses mező ismert (mért vagy elő-
írt), és – egyszerűen fogalmazva – ehhez kell megtalálni azt a konfigurációt,
amely ilyen mezőt kelt. Ez rendszerint optimalizálási feladatra vezet, amely
az elektromágneses szimuláció sokszori elvégzését igényli. A célkitűzésem
pedig az inverz feladat megoldásának érzékenységvizsgálata. A tézisem-
ben helyettesítő modellek több szintű alkalmazására teszek javaslatot, és
az eljárás hatékonyságát az elektromágneses roncsolásmentes anyagvizs-
gálatból vett példákon igazolom. Inverz problémákkal ugyancsak foglal-
koztam már a PhD disszertációmban, de az érzékenységvizsgálat témáját
csak azt követően kezdtem kutatni.

A következő fejezetekben rendre bemutatom az e három témában el-
ért eredményeimet, és minden fejezet végén megfogalmazom a vonatkozó
habilitációs tézist egy-egy bekeretezett bekezdésben.
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Tekercsek elektromágneses modellezése
integrálegyenletekkel

A koncentrált paraméterű (RLC) tekercsmodellek hátránya, hogy nem ad-
nak számot a tekercs második és további rezonanciafrekvenciáiról, továb-
bá a paraméterek értelmezése és meghatározása nem kézenfekvő, különö-
sen akkor, ha csatolt tekercsekről van szó. Kutatómunkám legfőbb motivá-
cióját ez utóbbi szempont jelentette, ugyanis a Bevezetésben említett veze-
ték nélküli energiaátvitel egy elterjed megvalósításában induktívan csatolt,
önrezonáns tekercsek között valósul meg az átvitel.

Vékony huzalból készült tekercsek modellezése integrálegyenlettel

Ha a tekercshuzal sugara jóval kisebb, mint a menetek közötti távolság és
a menetek görbületi sugara, akkor a huzal egy matematikai görbével mo-
dellezhető, amely I vonaláramot szállít és q vonalmenti töltéssűrűséggel
töltött (thin wire közelítés). Itt és a továbbiakban ω körfrekvenciájú szi-
nuszos időbeli változást tekintek; a szinuszosan változó mennyiségeket a
komplex amplitúdó reprezentálja. Az A mágneses vektorpotenciál és Φ
elektromos skalárpotenciál bevezetésével felírható az említett négy válto-
zóra egy csatolt integro-differenciálegyenlet-rendszer [1] a következőkép-
pen. A potenciálok kifejezhetők az áramból és a töltéssűrűségből a Green-
függvénnyel, amelyre szabad térben zárt alakú formula létezik:

A(r) = µ0

4π

∫
`

I (r′)d`′

|r− r′| exp(−jβ|r− r′|), (1)

Φ(r) = 1

4πε0

∫
`

q(r′)d`′

|r− r′| exp(−jβ|r− r′|), (2)

ahol β=ωpµ0ε0 a fázisegyüttható, d`′ = ê`d`′ pedig a vékony huzalt rep-
rezentáló ` görbe infinitezimális vonalelem-vektora az r′ pontban (ê` az `
irányú egységvektor).

I és q kapcsolatára a folytonossági egyenlet vonatkozik:

∂I (r)

∂`
+ jωq(r) = 0, (3)
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ahol ∂/∂` az ` görbe ívhossza szerinti deriválást jelenti. A potenciálokból
levezetett elektromos térerősségre pedig a huzal F felszínén előírt perem-
feltételt kell érvényesíteni:(

−gradΦ(r)− jωA(r)︸ ︷︷ ︸
E(r)

)∣∣∣
F
· ê`− zi I (r) = 0, (4)

ahol zi a huzal hosszegységre eső belső impedanciája.
Az (1)-(4) egyenletrendszer numerikus megoldására a huzalt modelle-

ző görbe felosztásán alapuló [1], illetve a huzal mentén értelmezett harmo-
nikus függvények szerinti sorfejtést alkalmazó [2] momentum-módszert
(method of moments, MoM) dolgoztam ki. Ennek legfontosabb előnyei:

• A huzal felszínén felírt peremfeltétel figyelembe veszi a véges veze-
tőképességet a zi paraméterrel, így a tekercs ohmos vesztesége (ami
a WPT átvitel hatásfokát markánsan befolyásolja) pontosan model-
lezhető.

• Az egyenletrendszerből nem küszöböltem ki a q ismeretlent, így a
modell kis frekvencián (jóval a tekercs önrezonanciája alatt) is nu-
merikusan stabil.

Megjegyzem, hogy e szempontok egyszersmind a leglényegesebb eltérések
is az általam kidolgozott modell és a huzalantennák modellezésére klasszi-
kusan használt Hallén-egyenlet [10] között.

Csatolt, rezonáns tekercsek inhomogén közegben

A vezeték nélküli energiaátvitel sok esetekben nem levegőben álló teker-
csek között valósul meg. Elképzelhető, hogy az adó- és vevőtekercs külön-
böző permittivitású anyagokba van ágyazva, vagy pedig idegen objektu-
mok jelennek meg az átviteli lánc közelében. Az elektromágneses modellt
tehát nem szabad térben, hanem inhomogén közegben kell felállítani. Mi-
vel ekkor a Green-függvények általában nem ismertek, az integrálegyenlet-
módszer alkalmazása nem célszerű.1 Léteznek azonban olyan speciális –

1Inhomogén közegben általában 3-dimenziós diszkretizálás szükséges, ami az ismeret-
lenek (azaz a szabadságfokok) számát kezelhetetlenül nagyra növelheti.
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ugyanakkor gyakorlatilag fontos eseteket modellező – inhomogenitások,
amelyek esetében a Green-függvény formulával megadható. Ilyen például
a sík határfelülettel elválasztott, különböző permittivitású szigetelő félte-
rek esete. A modellben az adó- és vevőtekercs, valamint az ezekhez tartozó
csatoló hurkok ε1 ill. ε2 permittivitású szigetelőbe ágyazottak az 1a. ábra
szerint. A Φ potenciált megadó Green-függvény ebben az esetben a di-
elektromos síktükrözés [11] alkalmazásával zárt alakban felírható, míg az
A potenciál továbbra is a szabadtéri formulával számítható. Mindehhez
szükséges még egy ún. kvázistacionárius közelítés, amelynek részletei a
vonatkozó [3] publikációban megtalálhatók.

Az 1a. ábrán vázolt séma egy lehetséges alkalmazása az emberi testbe
ágyazott orvosi eszközök WPT táplálásának modellezése. Az átviteli lánc
S21 szórási paraméterének számított és mért értékét az 1b. ábrán muta-
tom be arra az esetre, ahol ε1 = ε0 (levegő) és ε2 = 81ε0 (víz: az emberi
test közelítő modellje). Az általam javasolt MoM-modell szabadságfoka
számának nagyságrendje 103, míg a validációra használt végeselem (finite
element method, FEM) modellre ez 106. Az 1b. ábrán látható eltérés a két-
féle szimuláció között elsősorban onnan ered, hogy a MoM-modell kvázi-
stacionárius közelítést alkalmaz [3], míg itt a FEM hullámtani szimuláci-
ót valósít meg. Utóbbi jelenti az elvileg pontos leírást, azonban a kvázi-
stacionárius közelítésre szükség van a MoM-modell inhomogén közegben
való felállításához. Az eltérés nagyobb frekvenciákon jelentősebbé válik,
ami a kvázistacionárius közelítés ismert korlátaiból következik. Ugyancsak
az 1b. ábrán látható mérési eredmény is, amelynek jellege jól tükrözi a szi-
mulációs eredményeket. Pontos egyezést azonban a kísérleti összeállítás
nem modellezett bizonytalanságai (hozzávezetések, nem pontos tekercs-
geometria, stb.) miatt nem sikerült elérni.

Megjegyzem, hogy az inhomogenitás modellezésének fenti ötlete alap-
ján Bingler Arnold hallgató a témavezetésemmel kidolgozta a gömb alakú
idegen testek figyelembe vételére alkalmas módszert [12].

Tekercshuzalok felületi modellje

Arra az esetre, amikor a tekercs geometriája nem teszi lehetővé a vékony
huzal közelítést (pl. a 2a. ábrán a és g összemérhető), kidolgoztam a fen-
tebb vázolt integrálegyenlet-módszer kiterjesztését felületi diszkretizálás

5



(a) geometria (b) átvitel (MoM/FEM szimul. és mérés (Exp.))

1. ábra. Különböző dielektrikumokba ágyazott adó- és vevőtekercs

alkalmazásával. Ekkor az I és q vonaláram és -töltés helyett a huzal fel-
színén a K és σ felületi áram- és töltéssűrűséget kell bevezetni, míg az A
és Φ potenciálok továbbra is részei a modellnek. A huzal felszínét téglala-
pokkal közelítem (2b. ábra), amelyeken a K és σ mennyiségeket az egyes
lapokon konstansnak tekintem. A 2c. ábra szemlélteti a számított áramel-
oszlást (a felületi áramsűrűség abszolútértékét színskála reprezentálja). Jól
látható, hogy az áramsűrűség a huzal egy adott keresztmetszetében is vál-
tozik a felszín mentén. Ez az ún. közelségi hatás (proximity effect), amely a
huzal ohmos ellenállását számottevően befolyásolja. Ezt a hatást a felületi
modell – ellentétben a vékony huzal közelítéssel – pontosan leírja [4].

A huzal felszínén az elektromos (E) és mágneses térerősség (H) kap-
csolatát felületi impedancia peremfeltétellel fejezem ki. Ha a behatolási
mélység (szkinmélység) jóval kisebb, mint a huzalsugár, akkor ez egy loká-
lis peremfeltétel, azaz minden pontban csak az ott megjelenő E és H érté-
kek között teremt kapcsolatot [4]. A frekvencia csökkenésével a behatolási
mélység nő. Ennek kezelésére kidolgoztam egy speciális nem-lokális pe-
remfeltételt, amely a huzal egy szegmensében található minden oldallap
(a 2b. ábrán: p =konst. és q = 1,2, . . . ,m) E és H értékei közötti lineáris
egyenletrendszerrel adható meg. Az [5] cikkben bemutattam, hogy ez a
megoldás nagyon kicsi és nagyon nagy frekvenciákon egyaránt működik,
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a

gg

hurok tekercs

(a) geometria

∆u

∆v
p

p −1

p +1

qq +1

q −1

(b) diszkretizálás

(c) számított árameloszlás (|K|)

2. ábra. Tekercshuzal felületi modellje

és folytonos átmenetet biztosít a kis- és nagyfrekvenciás aszimptotikus
közelítések között.

1. tézis: Elektromágneses modellt dolgoztam ki tekercsek és tekercsrend-
szerek nagyfrekvenciás viselkedésének vizsgálatára az integrálegyenletek
módszere alapján, vonal- és felületszerű diszkretizálással. A modell sza-
badságfokainak száma nagyságrendekkel kisebb, mint a térfogati diszkre-
tizálást alkalmazó eljárások esetén (pl. végeselem módszer). A modell al-
kalmas különböző dielektrikumokba ágyazott rezonáns tekercsek közötti
energiaátvitel leírására, és tekercsek ohmos veszteségének nagy pontos-
ságú számítására széles frekvenciatartományban.

A tézist megalapozó publikációk: [1] [2] [3] [4] [5]
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Helyettesítő modellek alkalmazása elektromágneses
szimulációk közelítésére

A mérnöki gyakorlatban számos esetben előfordul – pl. tervezési, optima-
lizálási vagy éppen inverz feladatok megoldásakor –, hogy egy adott típu-
sú elektromágneses szimulációt sokszor kell elvégezni a paraméterek kü-
lönböző értékei mellett. Jelölje a szimuláció bemeneti paramétereit és a
kimeneti adatait

x = [x1, x2, . . . , xN ] illetve y = [y1, y2, . . . , yK ],

amelyek között az F fekete doboz modell teremt kapcsolatot: y = F (x).
Az F modellt többnyire egy számításigényes elektromágneses szimuláció
valósítja meg. Kutatásaimban több, ún. adatillesztésen (data-fit) alapuló
helyettesítő modellt megvizsgáltam és alkalmaztam F számításigényének
csökkentésére. Ezek közös sémája, hogy egy előre felépített adatbázisban
tárolt n számú mintához illesztik (pl. interpolációval) az f (x) helyettesítő
modellt. Kulcskérdés az adatbázisban tárolt minták megválasztási straté-
giája, és az interpolációs hiba függése az n mintaszámtól illetve a paramé-
tertér N dimenziójától.

Adaptív sparse grid helyettesítő modell

Jelen tézisem a sparse grid (SG)2 interpoláció alkalmazásáról és egy adap-
tív mintavételezéssel való kiegészítéséről szól [6]. Itt a tézis megértéséhez
elengedhetetlen tudnivalók összefoglalására szorítkozom; részletesebb le-
írás az SG-ről pl. [13]. Tételezzük fel, hogy a bementi paraméterek az N -
dimenziós egységkockába esnek, ekkor az SG interpoláció formulája

f (x) =
d∑

j=0

m j∑
i=1

v (i )
j Φ

(i )
j (x), x ∈ [0,1]N , (5)

ahol j a szint indexe, i a szinten belüli bázisfüggvény-index,Φ(i )
j (x) egy bá-

zisfüggvény, v (i )
j pedig ennek együtthatója, amelyre a surplus elnevezést is

2Magyarul esetleg ritka rácsnak fordítható, de ez a szakirodalomban nem használatos.
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használják. A legelterjedtebb választást követve olyan bázisfüggvényeket
használok, amelyek szakaszonként lineáris egyváltozós függvények N té-
nyezős szorzataként írhatók fel. Mindegyikhez tartozik egy x (i )

j mintapont,

ahol Φ(i )
j (x (i )

j ) = 1, és itt minden megelőző (kisebb j indexű) szint összes

bázisfüggvénye zérus. Így a d mélységű interpoláció hierarchikus felépí-
tésű. Az egyes v (i )

j együtthatók szintről szintre haladva meghatározhatók,

azonban szükséges az F modell kiértékelése az összes x (i )
j mintapontban.

A mintapontok és egyben a bázisfüggvények száma tekinthető az adat-
illesztésen alapuló helyettesítő modell szabadságfoka számának. Az SG
lényeges – egyben névadó – tulajdonsága, hogy az x (i )

j mintapontok a [0,1]N

egységkockában ritkán helyezkednek el a hagyományos „teljes” rácshoz
(full grid) képest. Ez a bázisfüggvények rendszerének megfelelő csonkítá-
sával érhető el, és azzal a következménnyel jár, hogy míg egy full grid q N

mintapontot jelöl ki, addig az SG-re ez a szám csak O
{

q × (log q)N
}
, ahol q

a rácspontok száma egyetlen dimenzió mentén. Az interpoláció pontossá-
ga3 full ill. sparse grid esetén O

{
q−2

}
ill. O

{
q−2(log q)N−1

}
. Látható, hogy

az arányokat tekintve a szabadságfokok száma gyorsabban csökken, mint
ahogy a pontosság romlik a bázis csonkításának hatására.

Előfordulhat, hogy F néhol nagyon lassan változik x változásával. E
tartományokon még az SG mintaszáma is csökkenthető. Az általam ki-
dolgozott adaptív sparse grid alapgondolata abban áll, hogy az interpolá-
ciós hiba paramétertér fölötti eloszlása jól megbecsülhető az utolsóként
hozzáadott szint surplus együtthatóinak nagysága alapján. Ahol ezek az
együtthatók kicsik (egy előre megszabott küszöb alatt maradnak), ott nem
történt jelentős javulás a megelőző szint nyújtotta pontossághoz képest.
A heurisztika szerint e tartományokon tehát nem szükséges újabb minta-
pontok bevezetése. Az eljárás lépésről lépésre finomítja az interpolációt
újabb szintek bevezetésével, így egyúttal arra is alkalmas, hogy egy előre
beállított pontossági követelménynek megfelelően válassza meg az inter-
poláció d mélységét [6].

3Feltéve, hogy az interpolálandó F függvény minden komponense korlátos vegyes má-
sodrendű parciális deriváltakkal rendelkezik.
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Néhány példa a módszer szemléltetésére

Az örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálatban elterjedten használt
tesztprobléma vázlata látható a 3a. ábrán. Egy igen nagy kiterjedésű, de
véges vastagságú vezető lemezben egy vékony (felületszerű) repedés ta-
lálható (hossza a, mélysége b). A repedés fölött egy szinuszos váltakozó-
árammal táplált, légmagos tekercs pásztáz az x y síkban, amelynek impe-
danciaváltozását mérik egy reguláris rácsra illeszkedő pozíciókban – jelen
példában 9× 33 = 297 pontban. A modell bemeneti paraméterei tehát a
repedés méretei (x = [a,b]), a kimeneti adat (y) pedig a 297 komplex impe-
danciaváltozás, amelyet a repedés okoz azzal, hogy rajta a vezető lemezben
ébredő örvényáramok nem tudnak keresztülfolyni. Az árampályák meg-
változása a tekercsimpedancia megváltozásával jár. Az F modellt itt egy
integrálegyenlet-alapú szimuláció valósítja meg [14].

Ha az y = F (x) modellt sokszor kell kiértékelni különböző x beme-
netre – pl. a kapcsolódó inverz probléma (mért impedanciaváltozás ⇒ re-
pedés méretei) megoldásához –, akkor nagy számításigénnyel kell szem-
benézni. Ez az f ≈ F helyettesítő modell alkalmazásával csökkenthető.
A 3b. ábrán látható a példához tartozó SG interpoláció mintapontjainak
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3. ábra. Örvényáramú anyagvizsgálat: kétparaméteres repedésmodell és
mintapontok a sparse grid interpoláció alkalmazásakor
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eloszlása a paramétertérben. A mintaeloszlás ebben a 2-dimenziós (2-D)
esetben jól ábrázolható, ugyanakkor a full gridhez viszonyított mintaszám-
csökkenés magasabb dimenziós problémákban válik markánssá. A 2-D
esetben a mintaeloszlás célszerűtlennek tűnik, és egyenletesebb eloszlás-
sal vélhetően nagyobb interpolációs pontosság érhető el, azonban ez a 2-D
példa csak a szemléltetést szolgálja. A 3b. ábrán megfigyelhető még, hogy
az adaptív SG mintapontjai sűrűbben helyezkednek el a nagyobb repe-
dések tartományában, ami egybevág azzal a fizikai képpel, amely szerint
az impedanciaváltozás nagyobb érzékenységet mutat a repedés méreteire
nagy repedéseknél, mint kisebbek esetén.

Egy másik példa a mágneses fluxusszóráson (magnetic flux leakage,
MFL) alapuló anyagvizsgálathoz kapcsolódik. A konfigurációt itt nem rész-
letezem azon túl, hogy 9 bemeneti paraméterrel rendelkezik, az adat pedig
a szórt mágneses indukció 51 pontban felvett értékét jelenti [6]. A 4a. áb-
rán látható, hogy az SG felépítése során az újabb szintek hozzáadásával
tendenciózusan csökken mind a maximális, mind pedig az átlagos interpo-
lációs hiba becsült értéke. Az interpolációs hibát az interpolált és a pontos
adat különbségének euklideszi normájaként definiáltam, és véletlenszerű-
en választott tesztpontokban számítottam ki.

Az SG adaptív felépítése némileg pontatlanabb helyettesítő modellt ered-
ményez, azonban a mintaszám jóval kisebb, mint a konvencionális SG ese-
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4. ábra. A 9-D példa eredményei és a mintaszámok táblázata
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tén: a jelen 9-D példában d = 5-nél a mintaszám 5561 ill. 26017. A 4b. táb-
lázatban összefoglaltam, hogy a bemutatott 2-D és 9-D példákban milyen
mintaszámot igényel a sparse és a full grid interpoláció – utóbbi a 9-D eset-
ben már igen kis mélységnél kezelhetetlenné válik.

Az SG helyettesítő modellt alkalmaztuk inverz probléma megoldásá-
ra is francia kollégáimmal együttműködve [7]: egy statisztikai mintavéte-
lezésen alapuló inverziós módszert használtunk, amely igen nagy számú
mintát igényelt. E mintákat a helyettesítő modellből nyertük, így az inver-
ziós algoritmus számításigénye kezelhető volt.

2. tézis: Kidolgoztam egy helyettesítő modellezési eljárást, amely a hierar-
chikus sparse grid interpoláción alapul, így a paraméterek számához mér-
ten igen kevés mintát igényel. Az eljárást kibővítettem egy adaptív minta-
vételi technikával, amely még tovább csökkenti a szükséges mintaszámot
azzal, hogy felismeri a paramétertér azon részeit, ahol az interpolálandó
függvény kevéssé érzékeny a független változóinak megváltozására.

A tézist megalapozó publikációk: [6] [7]
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Elektromágneses inverz problémák
érzékenységvizsgálata

Az inverz feladatról érintőlegesen már szó esett az előző szakaszban, itt
azonban ez áll a középpontban: az elektromágneses mező mért jellemzői
alapján kell a mezőt keltő konfigurációra (geometria, anyagjellemzők, for-
rások) vonatkozó következtetéseket levonni. Tipikus alkalmazási terület
az örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálat (l. az előző szakasz pél-
dáját). Az általam követett modellalapú megközelítésben az inverzió so-
rán az ỹ mért adatot hasonlítjuk a modell y = F (x) kimenetéhez, és az
‖ỹ−F (x)‖ eltérést minimalizáljuk az anyaghibát jellemző x paramétervek-
tor optimális megválasztásával. Igen lényeges kérdés, hogy az ilyen módon
megtalált megoldás (rekonstruált anyaghiba) mennyire megbízható. A fi-
zikai jelenséget hitelesen tükröző, numerikusan stabilis modell elengedhe-
tetlen, és ez többnyire rendelkezésre is áll, még ha nagy számításigényű is.
Ugyanakkor a mérés hibája és a modell egyéb (nem anyaghiba-specifikus)
konfigurációs paramétereinek bizonytalansága pontatlanná teheti a re-
konstrukciót.

Az érzékenységvizsgálat elve

Tézisem szerint az F modell bemeneti változóit két csoportra osztom: az
x = [x1, x2, . . . , xN ] anyaghiba paraméterekre (repedésméret, pozíció, stb.)
és a w = [w1, w2, . . . , wM ] konfigurációs paraméterekre (a mintadarab mé-
rete, vezetőképessége, szenzorpozíció, stb.): y = F (x , w ) [8]. A konfiguráci-
ós paramétereket ismert eloszlású valószínűségi változóknak tekintem, így
az

x̂(w ) = argmin
x

‖ỹ −F (x , w )‖ (6)

optimalizálási feladat megoldása – az x̂ rekonstruált anyaghiba paramé-
terek vektora – is valószínűségi változó. Célom annak jellemzése, hogy
w bizonytalansága hogyan hat az x̂ megoldás bizonytalanságára [9]. A
matematika számos érzékenységvizsgálati módszert kínál ennek leírására.
Klasszikusnak tekinthetők pl. a parciális deriváltakat számító módszerek,
amelyek hátránya, hogy a ∂x̂i /∂w j (i = 1,2, . . . , N , j = 1,2, . . . , M) meredek-
ségek csak lokálisan jellemzik az érzékenységet. Ezzel szemben a Sobol-
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indexekre épülő módszer, amely az érzékenység globális jellemzését nyújt-
ja, az elmúlt évtizedben vált elterjedté [15]. Az eljárás lényege, hogy az
egyes x̂i rekonstruált anyaghiba paraméterek varianciája egyértelműen fel-
bontható a

D =
M∑

i=1
Di +

M∑
1≤i< j≤M

Di j +·· ·+D12...M (7)

alakban. Az első szummában álló Di elsőrendű tagok az egyes wi konfigu-
rációs paraméterek bizonytalanságának egyéni járulékai, a további (másod-
és magasabb rendű) tagok pedig az adott indexekkel jelzett konfigurációs
paraméterek kevert járulékai a teljes D varianciához. Az Si , Si j , . . . Sobol-
indexekhez az egyes Di , Di j , . . . tagok D-vel való normálásával jutunk, így
teljesül, hogy az összes Sobol-index összege 1. A Sobol-indexekből érté-
kes következtetéseket lehet levonni a vizsgált anyagvizsgálati konfiguráci-
óra vonatkozóan (l. a példát alább).

Numerikus megvalósítás

A vázolt érzékenységvizsgálati eljárás eredendően igen számításigényes.
Az F modell többnyire komplex elektromágneses szimulációt takar, és ezt
ismételten ki kell értékelni, mert

i) a (6) egyenlet szerinti optimalizálás elvégzése rögzített w mellett is
számos iterációt igényelhet; továbbá

ii) ezt az optimalizálást többször kell elvégezni w különböző véletlen
értékeire, hogy megfelelő statisztikai mintát kapjunk a Sobol-indexek
számításához.

E két tényezőnek megfelelően két szinten használok helyettesítő model-
leket az implementációban:

i) Az F -et egy sparse grid interpoláción alapuló helyettesítő modellel
közelítem (amelyet a 2. tézisben ismertettem). Mivel az SG interpo-
láció igen kis számításigényű, akár az igen sok függvényhívást igény-
lő globális optimalizálási eljárások is alkalmazhatókká válnak.
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ii) A Sobol-indexek számításához az x̂ = x̂(w ) függvény ún. polinomi-
ális káosz sorfejtésen (polynomial chaos expansion, PCE) [15] ala-
puló helyettesítő modelljét használom. A PCE felírásában szereplő
együtthatókból a keresett Sobol-indexek expliciten kifejezhetők. En-
nek az eljárásnak egy igen kedvező tulajdonsága, hogy a PCE együtt-
hatók (és ezzel a Sobol-indexek) jól becsülhetők kis mintaszám ese-
tén is, pl. a legkisebb négyzetek módszerével.

Szemléltető példa

Az 5a. ábrán látható örvényáramú anyagvizsgálati konfiguráció hasonló
a 2. tézishez tartozó példában bemutatotthoz, de itt két repedés találha-
tó a fémlemezben, és az anyaghibát összesen N = 5 paraméter jellemzi.
Emellett bevezettem M = 3 konfigurációs paramétert: a tekercs h távolsá-
gát a lemeztől (lift-off ), a lemez t vastagságát és σ fajlagos vezetőképessé-
gét. Ezek a feltételezés szerint a névleges értékük körül néhány százalékos
toleranciasávban egyenletes eloszlásúak. A kimeneti adat továbbra is a te-
kercsimpedancia változása egy szabályos rács néhány száz pontjára illesz-
kedő tekercspozíciókban, amelyet az integrálegyenletek módszerével [14]
határoztam meg. A példa részletes specifikációja a [9] cikkben található.

Először felépítettem egy adaptív sparse grid helyettesítő modellt a di-
rekt feladathoz. Ez d = 6 mélység mellett kb. 2000 szimulációt igényelt, és
egy sztenderd asztali számítógépen (i7 CPU) nagyjából egy napig tartott.
Ezek után a helyettesítő modell kiértékelése több nagyságrenddel gyorsabb
(egyszerre 500 különböző anyaghibára is mindössze ∼ 0,7s).

A (6) optimalizálás ezek után kis számításigénnyel megoldható azzal
a közelítéssel, hogy F helyett annak SG helyettesítő modelljét használom.
A példában megválasztottam egy anyaghibát, majd szimulációval előállí-
tott adatot használtam az ỹ mérés imitációjaként. Ez az inverziós eljárások
tesztelésénél többnyire kerülendő (inverse crime, [16]), azonban a bemu-
tatott módszer lényegét nem az inverziós eljárás, hanem az érzékenység-
vizsgálat algoritmusa jelenti. Ugyanezért tartottam megengedhetőnek egy
sztenderd módszer (belsőpontos algoritmus4) alkalmazását a numerikus

4https://www.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-
optimization-algorithms.html (hozzáférés: 2020.09.25.)
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optimalizálásra.
A Sobol-indexek számításához a w véletlen konfigurációs paraméte-

rek 500 különböző realizációjára végeztem el a (6) optimalizálást. Ennek
eredményei alapján meghatároztam az x̂(w ) kapcsolat PCE helyettesítő
modelljét, ebből pedig a Sobol-indexeket. Az eredmények az 5b. ábrán
láthatók. Érdekes megállapítás – amire a Sobol-indexek nélkül aligha lehe-

16



tett volna jutni –, hogy a repedések mérete (a1,2, d1,2) rekonstrukciójának
bizonytalansága elsősorban a tekercs és lemez közötti h távolság bizony-
talanságának köszönhető, de számottevő h és a t lemezvastagság kevert
hatása is. Ugyanakkor a repedések v távolsága azért rekonstruálható bi-
zonytalanul, mert t és a σ vezetőképesség nem ismert pontosan. Ennek
gyakorlati következménye: ha cél pl. a v távolság precíz felderítése, akkor
ehhez elengedhetetlen a lemez vastagságának és vezetőképességének pon-
tos ismerete.

3. tézis: Kidolgoztam egy érzékenységvizsgálati eljárást, amellyel ki-
számíthatók egy elektromágneses inverz feladat megoldásának Sobol-
indexei a konfiguráció bizonytalan paramétereire vonatkozóan. Az al-
goritmus számításigényét helyettesítő modellek alkalmazásával csökken-
tem: az inverz probléma megoldása során az elektromágneses szimuláci-
ót sparse grid interpolációval közelítem, a Sobol-indexeket pedig egy poly-
nomial chaos függvénysor együtthatóiból határozom meg.

A tézist megalapozó publikációk: [8] [9]
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Az eredmények hasznosulása

Több eredményt hasznosítottak közvetlenül az iparban a tanszékkel kap-
csolatban álló cégeken keresztül. Lényegesnek tartom emellett, hogy több
hallgató érdeklődését sikerült felkelteni és ezzel bevonni őket a kutató-
munkába, amelyből a mai napig tartó hosszútávú elköteleződések is kiala-
kultak. Természetesen a kutatás elengedhetetlen a mindennapi oktatói
munka – amelyet jórészt az elektromágneses terek témájában végzek – hi-
telességéhez is.

Az 1. tézis eredményei közvetlenül a vezeték nélküli energiaátvitel mo-
dellezésében használhatóak; e területen a kutatócsoportunk komoly kom-
petenciát épített fel az elmúlt években. Ehhez kapcsolódóan együttmű-
ködés jött létre a Furukawa Electric Technológiai Intézettel (FETI), ahol
– Dr. Gyimóthy Szabolcs kollégám vezetésével – induktívan és kapacití-
van csatolt WPT modellezésében veszünk részt. A tézisemben említett
kvázistacionárius közelítés végeselem módszerbe való implementációjá-
val Dr. Badics Zsolt kollégám vezetésével foglalkozunk. Szintén itt emlí-
tendő a Bosch - BME együttműködés, amelynek keretében Bingler Arnold
doktorandusz (2019 őszétől) Dr. Csörnyei Márk és jómagam témavezeté-
sével elektromágneses kompatibilitási (EMC) problémákat modellez – a
tézisemben megfogalmazott integrálegyenlet-módszer kiterjesztésével, to-
vábbfejlesztésével.

A 2. tézisben szereplő sparse grid helyettesítő modell egy Matlab®im-
plementációját 2016-ban elkészítettem a franciaországi Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) intézet számára. Ez
az intézet fejleszti a CIVA Extende®szoftvert5, amely az iparban elterjed-
ten használt, piacvezető termék a roncsolásmentes anyagvizsgálat szimu-
lációjára. Az általam fejlesztett sparse grid helyettesítő modellezési eljárás
beépítése a kereskedelmi verzióba folyamatban van. Megemlítendő, hogy
kutatócsoportunk tagja a CIVA fejlesztése köré csoportosuló nemzetkö-
zi munkaközösségnek (francia, olasz, belga és görög partnerekkel együtt)
amely évente szakmai találkozókat szervez.

A 3. tézisben szereplő érzékenységvizsgálati módszer az elmúlt egy-két
év terméke, így annak ipari hasznosulása még nem történt meg, de a CEA-

5a CIVA weboldala: http://www.extende.com/ (hozzáférés: 2020.09.25.)
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val való korábbi sikeres együttműködések fényében joggal remélhető, hogy
előbb-utóbb ez is a CIVA részévé válik.

Mind a helyettesítő modellezési, mind pedig a rá épülő érzékenység-
vizsgálati eljárást potenciálisan alkalmasnak tartom arra, hogy gépi tanu-
lási algoritmusokat szolgáljon ki. A helyettesítő modell ugyanis jelentő-
sen csökkenti a nagyméretű tanulóhalmazok előállításának számításigé-
nyét, az érzékenységvizsgálat pedig többek között arra is alkalmas lehet,
hogy elkülönítse az adott feladatban lényeges és kevésbé lényeges paramé-
tereket – az utóbbiak mellőzésével pedig ugyancsak csökkenthető a modell
bonyolultsága. A gépi tanulási módszereket nemcsak az itt tárgyalt anyag-
vizsgálati feladatokban, de pl. a radar felderítés és osztályozás területén is
perspektivikusnak látjuk, és jelenleg is tanulmányozzuk kollégáimmal.
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