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Bevezetés

Kutatási területem elsősorban az elektromágneses mezők numerikus szimulá-
ciója, és részben azok a mérnöki problémák, amelyekben ez fontos szerepet
játszik. A szimuláció manapság látszólag rutinfeladat: mind a professzionális
szoftverekhez, mind a megfelelő hardver-erőforráshoz hozzá lehet jutni. Ma-
guk a szoftvergyártók is igyekeznek fenntartani ezt a látszatot, amikor azt
sugallják, hogy a programjukkal szinte bárki képes megoldani a szimulációs
feladatokat (vagy ha mégsem, akkor a terméktámogatás keretében egy arra
hivatott szakértői csoport segít benne). Az igazság az, hogy a numerikus tér-
számítás – részben éppen az egyre kifinomultabb eszközök miatt – még min-
dig bizonyos szakértelmet igényel; egy szakma, amelynek megvannak a maga
fortélyai. A modellalkotás és az eredmények értékelése pedig nyilvánvalóan
mindig is mérnöki feladat marad.

Ebben a munkában olyan mezőszimulációs problémákról lesz szó, amelye-
ket még szakértő felhasználás mellett sem lehetett az általában rendelkezésre
álló célszoftverekkel hatékonyan megoldani, azaz új algoritmusok, esetleg új
elmélet kidolgozását igényelték. A cél általában a számítások gyorsabbá, pon-
tosabbá, megbízhatóbbá tétele volt. Az itt bemutatott eredményeket több-
nyire olyan kutatás keretében értem el, amelyeket hazai vagy külföldi kollé-
gáimmal közösen végeztem. Éppen ezért a felállított tézisekben igyekszem
minél világosabban elkülöníteni a saját eredményeimet. A tézisfüzet „műfaji”
keretei sajnos nem teszik lehetővé a részletes levezetések közlését, miközben
tudatában vagyok annak, hogy az ilyenfajta tudományos munka legértékesebb
részét, velejét az adja. Az érdeklődő Olvasó azonban kivétel nélkül megtalálja
a szükséges részleteket a hivatkozott cikkekben.

* * *

A három téziscsoport közül egy az ún. direkt, kettő az inverz elektromág-
neses problémákkal foglalkozik. A megkülönböztetés alapvetően a gyakorlati
megközelítésből ered. A direkt feladatnál adva van egy konstrukció geomet-
riája, az anyagjellemzők értékei, továbbá a gerjesztések, amelyekből kiszámí-
tandók a kialakuló elektromágneses tér jellemzői. Az inverz feladatnál viszont
– éppen fordítva – az elektromágneses tér bizonyos jellemzőit ismerjük, és eb-
ből kell meghatározni az ismeretlen objektum geometriáját, anyagjellemzőit,
vagy az elektromágneses teret létrehozó forrásokat. Inverz feladat például
egy elektromágneses eszköz optimalizálása a tervezés során, vagy különböző
anyagjellemzőjű objektumok helyének, kiterjedésének meghatározása a kör-
nyező elektromágneses tér méréséből, pl. képalkotás céljából.
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A direkt feladat megoldása elméletileg egyértelműen következik az elektro-
dinamika matematikai modelljéből (Maxwell-egyenletek), és erre számos haté-
kony numerikus módszert ismerünk. Az inverz feladat megoldása ezzel szem-
ben nem egyértelmű – ha létezik egyáltalán –, éppen ezért erre a célra nincs is
igazán hatékony, általános módszer. Utóbbi megoldását leggyakrabban direkt
problémák egész sorának megoldásán keresztül állítjuk elő, ezért lényegesen
nagyobb a számítási igénye. Ebből látszik, hogy az inverzió (rekonstrukció)
hatékonysága egyrészt a megoldandó direkt feladatok számától, másrészt ma-
gának a direkt megoldónak a gyorsaságától függ.
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1. tézis – Direkt feladatok megoldása térbeli
dekompozícióval

Dekompozíción alapuló, hatékony eljárásokat dolgoztam ki olyan elektromág-
neses térszámítási feladatok megoldására, amelyekben a modellezett jelenség
egésze és térbeli részletessége több nagyságrendnyi mérettartományt fog át.

• A homogenizálási elvhez kapcsolódóan, a véges integrálok módszere (FIT)
keretein belül olyan eljárást alkottam, amellyel az ún. cellánkénti korrek-
cióhoz a peremfeltételek helyett a térjellemzők átlagértékét lehet előírni.
Az eredendően lineáris anyagot feltételező homogenizálási elvet pedig ki-
terjesztettem a ferromágneses vasanyag nemlineáris karakterisztikájának
figyelembevételére, amely lehetővé teszi a vasveszteség pontosabb megha-
tározását.

• Kábelek árnyékolásának széles sávú EMC szimulációjához olyan haté-
kony helyettesítő modellt fejlesztettem ki, amelyben az árnyékolás egy
anizotrop, frekvenciafüggő, komplex vezetőképesség-tenzorral jellemez-
hető, homogén rétegként írható le. Az ekvivalens vezetőképesség a ho-
mogenizálási elv alapján határozható meg.

• Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálat szimulációjához olyan
speciális határfeltételt vezettem le, amellyel egy ferromágneses és egy
nem mágneses vezető réteg felületszerű elválása modellezhető a pertur-
bációs módszerrel, végeselemes környezetben.

A tézis alapjául szolgáló publikációk:

[1] S. Gyimóthy, P. Pávó J. Kis, T. Toratani, R. Katsumi, and G. Varga.
“Simulation of the absorbing clamp method for optimizing the shielding
of power cables”. In: COMPEL 32.5 (2013), pp. 1567–1580

[2] S. Gyimóthy, Z. Badics, J. Pávo, and A. Vaskó. “Inspection of the del-
amination of magnetic and non-magnetic conducting layers using NDT”.
In: IEEE Transactions on Magnetics 48.2 (2012), pp. 499–502

[10] I. Sebestyén, S. Gyimóthy, J. Pávó, and O. Bíró. “Calculation of losses
in laminated ferromagnetic materials”. In: IEEE Transactions on Mag-
netics 40.2 II (2004), pp. 924–927
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1.1. Homogenizálási elv alkalmazása finomszerkezetű,
periodikus struktúrák modellezésére

Vannak esetek, amikor a számítógépes szimuláció tárgyát képező fizikai el-
rendezés periodikusan ismétlődő tartományokra, ún. cellákra bontható, de a
cellák nagy száma nem teszi lehetővé egyidejűleg a teljes struktúra részletes
vizsgálatát. Ha például egy energiaátviteli transzformátor téranalíziséhez a
vastest minden egyes lemezét végeselemekre osztanánk, mégpedig olyan sű-
rűn, hogy a lemezen belüli térváltozásokat (pl. szkineffektus) is nyomon kö-
vethessük, az így kiadódó óriási egyenletrendszert aligha tudnánk megoldani
a rendelkezésünkre álló számítógépes erőforrásokkal.

Az elektromágneses tér nagy léptékű változásainak vizsgálatához kézen-
fekvőnek tűnik a vastestet – amely a berendezés teljes méretéhez képest igen
vékony lemezekből áll – olyan homogén, anizotrop vezetőképességű anyagnak
tekinteni, amely a lemezelésre merőleges irányban kvázi nem vezet. Kér-
dés azonban, hogy ez az egyszerűsített modell az elektromágneses tér mely
összetevőit írja le elfogadható pontossággal, és melyeket nem. Előfordul to-
vábbá, hogy a cél éppen az egyes lemezeken belüli téreloszlás meghatározása
(a transzformátor vasveszteségének jelentős részéért például a lemezek ke-
resztmetszetében indukált kis hurkú örvényáramok a felelősek) amelyet ez a
modell értelemszerűen nem vesz figyelembe.

Az ilyen típusú problémák megoldásában segít a homogenizálási elv [23],
amelynek értelmében a periodikus struktúrájú anyagok belsejében fellépő
elektromágneses tér két lépésben határozható meg. Az első lépésben elte-
kintünk az anyag finomszerkezetétől, és azt egy speciális homogén anyag-
gal helyettesítjük. A homogén anyag paramétereinek megválasztása azonban
nem mindig olyan kézenfekvő, mint a lemezelt vastest esetében, hanem egy
elkülönített anyagcellán elvégzett részletes számítást igényel. Az így adódó
permittivitás, permeabilitás ill. elektromos vezetőképesség nagyban eltérhet
az eredeti összetevőkétől: nemcsak hogy anizotrop, de általános tenzoriális
mennyiség lehet, sőt nem ritka az elektromos-mágneses kereszteffektusok fellé-
pése sem. A homogénnek tekintett anyagban meghatározott elektromágneses
mező a valódinak egyfajta térbeli átlaga lesz. Megemlítendő, hogy ez a lépés
önmagában nem más, mint az ún. effektív anyagparaméterek meghatározására
széles körben alkalmazott módszer.

A második lépésben cellánkénti korrekciót végzünk. Az elmélet szerint
az egyes cellán belüli tér a többitől függetlenül is rekonstruálható, ha ezúttal
az eredeti struktúrával és anyagjellemzőkkel dolgozunk, de előírjuk, hogy az
elektromos és mágneses tér átlagértéke megegyezzen az első számítási lépésben
kapott „homogenizált” tér átlagértékeivel. Az említett két lépés együttes szá-
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mítási ideje, illetve memóriaigénye is összehasonlíthatatlanul kisebb, mintha
az elrendezést egyidejűleg teljes részletességgel modelleznénk.

Az eljárás második lépése, a cellánkénti korrekció némileg eltér a térszámí-
tás megszokott módjától, ahol a problémát matematikai peremérték-feladat
formájában fogalmazzuk meg. Itt ugyanis a parciális differenciálegyenlethez
nem peremfeltételt, hanem a térjellemzők átlagértékét kell előírnunk. Ennek
megvalósítása más-más megoldást igényel a különböző numerikus módszerek-
ben. A szakirodalomban általában végeselem-alapú implementációval talál-
kozni. Kutatómunkám során elsőként dolgoztam ki annak a módját, hogy
hogyan lehet a térjellemzők átlagértékét előírni az ún. véges integrálok mód-
szerében (Finite Integration Theory – FIT) [19], amely olyan professzionális
szoftverek alapját képezi mint a CST Studio R©.

A vázolt eljárást sikerrel alkalmaztam lemezelt vastestek örvényáram vesz-
teségének végeselemes számításához [10, 15, 17]. Az eredeti módszer alkalmaz-
hatóságát valamelyest korlátozza, hogy az elmélet lineáris karakterisztikájú
anyagokat feltételez. Munkám során a véges integrálok módszerén alapuló
számítási elvet kiterjesztettem a ferromágneses vasanyag nemlineáris karak-
terisztikájának figyelembevételére is, amely lehetővé teszi a vasveszteség még
pontosabb meghatározását. A kidolgozott eljárások a vizsgált lemezelt, lami-
nált anyagok mellett elvileg alkalmazhatók szupravezető szálak, kompozit és
metaanyagok elektromágneses viselkedésének modellezésére.

A közelmúltban egy másik ipari alkalmazásban is szerepet játszott a homo-
genizálási elv: a villamos hajtású autókban használt kábelek árnyékolásának
teljes EMC mérését szimuláltam széles frekvenciasávban (30 MHz–1 GHz). A
fémszálból fonott vagy finoman lyuggatott, csőszerű (LCX) árnyékolás részle-
tes analízisére egy, a teljes mérési elrendezést magába foglaló végeselemes mo-
dellben nincs mód. Ezért olyan hibrid modellt fejlesztettem ki, amelyben az
árnyékolás egy anizotrop, frekvenciafüggő, komplex vezetőképesség-tenzorral
jellemezhető felületként írható le. A szóban forgó anyagjellemzőt a homoge-
nizálási elv alapján, a szimmetriacella analízisével határoztam meg (1. ábra).
Ezzel a felületi modellel – a szakirodalomban található több sikertelen kísér-
let után – elsőként sikerült a számításokat a valódi mérésekkel összhangba
hozni [1].

1.2. Felületszerű anyaghibamodell a perturbációs
módszerhez

Az elektromágneses elvű, roncsolásmentes anyagvizsgálati mérés során álta-
lában valamilyen térjellemző mennyiségnek az esetleges anyaghiba jelenléte
miatti megváltozását mérik a hibamentes esethez képest. Az ilyen mérés szá-
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1. ábra. LCX típusú kábelárnyékolás szimmetriacellája.

mítógépes szimulációjánál a mérés eredménye elvileg két számítás, az anyag-
hiba feltételezésével és az anélkül kapott eredményének különbségeként adó-
dik, ahol a különbség gyakran olyan kicsi, hogy a numerikus hiba nagyság-
rendjébe esik.

Ilyen esetben célszerű a perturbációs módszer alkalmazása, amelynek lé-
nyege, hogy az elektromágneses teret felbontjuk az anyaghiba mentes ún. beik-
tatott tér, és a perturbáció, azaz a tér kicsiny megváltozása összegére (hasonló
felbontást alkalmazunk a szóródási feladatoknál). Ebben az esetben is két szá-
mításra van szükség, azonban a másodikban a perturbáció a beiktatott térből
közvetlenül számítható, mégpedig jóval nagyobb pontossággal, mint a különb-
ségképzésnél. A módszer kulcskérdése, hogy a beiktatott tér hatását hogyan
lehet figyelembe venni a rendszerint kisméretű, sokszor felületszerű anyaghiba
környezetében. Az ehhez kifejlesztett anyaghibamodelleknek – a különböző
numerikus módszerekhez kapcsolódóan – igen gazdag irodalma van, pl. [14,
24].

Munkám során – ipari megkeresésre – olyan speciális anyaghiba roncsolás-
mentes vizsgálatával foglalkoztam, amely az atomreaktor szabályozórúdjának
beemelő nyílásánál jöhet létre, ahol is az aktív tér belsejét borító rozsdamentes
acél borítás (ún. platírozás) időnként elválik az öntöttvas reaktorköpenytől. A
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rétegek elválása azért nagyon veszélyes, mert ettől deformálódhat a beemelő
nyílás, és a szabályozó rudak beszorulhatnak. A választott vizsgálati módszer
alapja az áraminjektálás, melynek során két érintkezőn keresztül alacsony,
kb. 10 Hz frekvenciájú váltakozó áramot vezetnek be a réteghatár két oldalán
(2. ábra), és az ellenállás változását mérik.

A mérés számítógépes szimulációjának célja, hogy a mért adatokból re-
konstruálni lehessen a rétegelválás helyét és kiterjedését. A számítás szem-
pontjából a szóban forgó anyaghiba egy vékony repedésnek fogható fel, amely-
nek érdekessége, hogy egyik oldalról kis permeabilitású (µr ≈ 1) acél, másik
oldalról nagy permeabilitású (µr ≈ 1000), ferromágneses vas határolja. Ezen
igen speciális anyaghiba perturbációs modelljével korábban nem foglalkoztak
a szakirodalomban. Ezért a hiba térfogati modelljéből kiindulva és annak ha-
tárátmenetét képezve olyan felületi modellt alkottam, amely a végeselem mód-
szerben viszonylag egyszerűen, köztes határfeltételként írható elő (2. ábra). A
modell használhatóságát számításokkal igazoltam [2].

2. ábra. Áraminjenktálásos mérés sémája (balra) és végeselem-modellje
(jobbra), valamint a rétegelválást leíró határfeltételi egyenletek (utóbbiak ér-
telmezéséhez lásd [2]).
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2. tézis – Inverzió adaptív hálógenerálás útján
optimalizált mérési adatbázissal

Elektromágneses inverz feladatok megoldására olyan, nagyrészt saját fejlesz-
tésű, optimalizált adatbázist használtam, amelynek struktúráját a modellpara-
méterek terében adaptív módon generált, anizotrop szimplexháló adja.

• Megmutattam, hogy az inverz problémához adaptált adatbázis hálóstruk-
túrája jól tükrözi a választott modellparaméterek szerepét és súlyát, va-
lamint következtetni enged az inverz probléma gyengén meghatározott
voltára. Az adatbázis ezáltal olyan eszköz, amely segíti a problémához
legjobban illeszkedő, optimális paraméterezésű inverziós modell megalko-
tását.

• A technikai korlátokba ütköző anizotrop hálógenerálás kiküszöbölésére
olyan eljárást javasoltam, amelynek lényege, hogy a hálóadatbázis lét-
rehozását az inverziós modellparaméterek teréből egy absztrakt kontroll-
térbe helyezzük át, ahol a háló képe egyenletes és izotrop. Az eljárás
részleteit doktorandusz hallgatóm, Kiss Imre dolgozta ki.

• Az inverzióhoz neurális hálózatokat is használtam. Kísérletekkel igazol-
tam, hogy az optimalizált hálóadatbázissal betanított neurális hálózatok
megbízhatóbban – nagyobb zajtűréssel – működnek, mint ha a betanítás
azonos számú, de véletlenszerűen, vagy egyéb szisztéma szerint megvá-
lasztott mérési adattal történik.

A tézis alapjául szolgáló publikációk:

[3] S. Gyimóthy, I. Kiss, and J. Pávó. “Adaptive sampling technique based
on moving meshes for building data-equidistant inversion databases for
NDT”. In: International Journal of Applied Electromagnetics and Me-
chanics 30.3-4 (2009), pp. 309–319

[4] H. Acikgoz, L. Santandrea, Y. Le Bihan, S. Gyimóthy, J. Pávó, O.
Meyer, and L. Pichon. “Generation and use of optimised databases in
microwave characterisation”. In: IET Science, Measurement and Tech-
nology 2.6 (2008), pp. 467–473

[6] S. Gyimóthy, Y. Bihan, and J. Pávó. “Optimized database for training
neural networks used in non-destructive testing”. In: International Jour-
nal of Applied Electromagnetics and Mechanics 25.1-4 (2007), pp. 717–
721
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[8] S. Gyimóthy, J. Pávó, and H. Tsuboi. “Conceptual evaluation of in-
version models used for layered structures”. In: IEEE Transactions on
Magnetics 42.4 (2006), pp. 1091–1094

[9] S. Gyimóthy and J. Pávó. “Qualification of the inverse problem of de-
fect reconstruction using optimized mesh database”. In: COMPEL 24.2
(2005), pp. 436–445

Az elektrodinamikai inverz problémák egy jelentős része a roncsolásmentes
anyagvizsgálathoz köthető. Elektromágneses elvű vizsgálatot használnak gyár-
tási folyamatok minőségbiztosítására, nagy igénybevételnek kitett rendszerek
(pl. repülőgép, atomerőmű) alkatrészeinek ellenőrzésére, és ezáltal a műkö-
dés biztonságának fenntartására, vagy akár orvosi képalkotásra. Például ör-
vényáramú anyagvizsgálat segítségével detektálhatók az elektromosan vezető
anyagokban lévő rejtett hibák (repedés, zárvány, stb.), míg a nagyfrekvenciás
vizsgálat alkalmas lehet a szigetelőanyagok paramétereinek, pl. nedvesség-
tartalmának mérésére. Az inverz feladat lényege minden esetben az, hogy
a gerjesztés hatására létrejött elektromos vagy mágneses tér méréséből kell
meghatározni (rekonstruálni) a konfiguráció bizonyos paramétereit (geomet-
riai méretek, anyagjellemzők, stb.).

Az ismeretlen paraméterek rekonstruálását hagyományosan úgy végzik,
hogy a mért jelet összevetik különböző ismert, „sztenderdizált” mintára (ún.
prototípusra) kapott jellel a lehető legjobb egyezést keresve. Manapság a re-
konstrukció nagy mértékben gyorsítható, pontosítható és automatizálható, ha
azt számítógéppel végezzük oly módon, hogy a keresés során egy megadott
paraméterű mintára mérhető jelet numerikus módszerrel szimuláljuk. Mivel
a szimuláció időigényes, célszerű létrehozni egy adatbázist a néhány prototí-
pusra előre kiszámított adatokból, és erre alapozva valamilyen interpolációs
módszerrel közelíteni a várható eredményt. Az adatbázison alapuló inverzió
egyrészt lehetővé teszi a gyors, akár valósidejű rekonstrukciót; másrészt a vég-
felhasználónak így nincs szüksége a bonyolult és drága szimulációs szoftverre,
valamint az ahhoz tartozó nagy hardver-erőforrásra, csupán az előre kiszá-
mított adatokra. Ugyanakkor belátható, hogy a rekonstrukció pontosságát
nagymértékben befolyásolja, hogy az adatbázis mely prototípusokra vonatko-
zóan tartalmaz adatokat: túl kevés adat pontatlanságra vezet, túl sok adat
pedig nehezen kezelhető, illetve az előállítása hosszadalmas.

Kollégáimmal hosszabb ideje foglalkozunk olyan inverziós adatbázisokkal,
amelyek bizonyos interpolációs eljárásra nézve a méret és pontosság szem-
pontjából optimálisak. Ezek egyik fajtájában az adatpontokat egy, a kon-
figurációs paraméterek n-dimenziós terében létrehozott szimplexháló csúcsai
alkotják. A hálót adaptív módon generáljuk úgy, hogy az adatbázis a tar-
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tományonként konstans, illetve tartományonként lineáris interpolációra nézve
optimális legyen [13]. Ennek kutatását még Dr. Pávó József kollégámmal
kezdtük el 2003-ban, majd 2007-től bekapcsolódott Kiss Imre, akinek utóbb
PhD-konzulense lettem ebben a témában.

Egy egészen más típusú adatbázisunk a sztochasztikus megközelítésen ala-
pul, ahol interpolációs eljárásként az ún. kriginget használjuk, az optimális
adatbázis létrehozása pedig a statisztika kísérlettervezési módszereivel tör-
ténik [11]. Ezen a területen nemrég Dr. Bilicz Sándor kollégám szerzett a
témavezetésemmel PhD fokozatot. Az itt szereplő tézisem azonban kizárólag
az előbbi, szimplexháló alapú adatbázisra épül.

Az inverziós adatbázisok fejlesztése kapcsán széles körű nemzetközi együtt-
működést alakítottunk ki a japán Fukuyama Egyetemmel, valamint a francia
Université Paris Sud–XI, az LSS Supélec, a Laboratoire de Génie Electrique
de Paris (LGEP) és a Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies al-
ternatives (CEA) intézményekkel. Ennek révén bekapcsolódhattunk az egyik
piacvezető roncsolásmentes anyagvizsgálati szoftver (CIVA R©) fejlesztésébe,
így eredményeim közvetve az iparban is megjelentek.

2.1. Szimplexhálón alapuló, optimális adatbázis

A roncsolásmentes anyagvizsgálatnál általában nem cél a vizsgált konfigu-
ráció minden részletre kiterjedő jellemzése; általában megelégszünk egy kö-
zelítő leírással. Ennek érdekében egyszerűsített modellel dolgozunk, amely
véges számú paraméterrel jellemezhető. Például feltehetjük, hogy a keresett
anyaghiba jó közelítéssel téglatest alakú, homogén kitöltésű objektum, amely
leírható a méreteivel, az orientációjával, a pozíciójával, és a kitöltő anyag jel-
lemzőivel. Ez az anyaghiba egyik lehetséges rekonstrukciós avagy inverziós
modellje. A modellalkotás előnye, hogy ezáltal a mérés számítógéppel szi-
mulálhatóvá válik; a másik, legalább ennyire fontos előny, hogy alkalmasan
megválasztott modell segítségével a gyengén meghatározott inverz feladatot
jól meghatározottá tehetjük, azaz regularizálhatjuk.

Általában a mért jel is diszkretizált formában áll rendelkezésünkre: ha
időfüggvényről van szó, akkor időbeli mintákkal, ha pedig térbeli pásztázás-
ról, akkor a diszkrét térbeli pontokban mért értékekkel adható meg. Ha ezt
összevetjük az előbbiekben bevezetett paraméterekkel (és eltekintünk a konst-
rukciót jellemző egyéb, ismert paraméterektől), akkor a direkt probléma egy
olyan függvénykapcsolatnak vagy operátornak tekinthető, amely a véges n
számú modellparaméterhez megadja a mért jel véges m számú értékét (a gya-
korlatban általában n < m). Az inverz probléma formálisan ennek megfordí-
tását jelenti. A kapcsolatokat a 3. ábra szemlélteti.

10



3. ábra. A modellalapú direkt és inverz probléma elvi vázlata.

A direkt probléma f operátora (a továbbiakban röviden direkt operátor)
tehát transzformációt ír le az n-dimenziós X paramétertérből az m-dimenziós
Y adattérbe, vagyis f : X → Y , ahol x ∈ X ⊂ Rn a modellparamétereket,
y ∈ Y ⊂ Rm pedig a mért jelet reprezentálja. A teljes X paramétertarto-
mány transzformált képe az adattérben általában hiperfelületet képez. Az
anyaghiba-rekonstrukció inverz problémája ennek értelmében úgy is felfog-
ható, hogy keressük a mérés által szolgáltatott adatponthoz legközelebb eső
pontot ezen a hiperfelületen (a mérési zaj miatt a mért pont általában nem
esik pontosan a felületre), és az ehhez a ponthoz tartozó paraméterértékek
szolgáltatják a megoldást. A direkt operátor praktikusan valamilyen numeri-
kus térszámítási eljárással (pl. végeselem módszer) realizálható.

A többváltozós, többkomponensű, szórt mérési adatok közelítésére a mér-
nöki gyakorlatban elterjedten használják a szimplexhálón történő interpolá-
ciót (lásd pl. [22]). A szimplex definíció szerint az n-dimenziós térben n + 1
pont által kifeszített legegyszerűbb konvex test. A szimplexháló értelemsze-
rűen ilyen építőelemekből épül fel úgy, hogy a szimplexek csúcsaikkal, éleikkel,
lapjaikkal, stb. konform módon illeszkednek egymáshoz. A közös csúcsokat a
háló csomópontjainak nevezzük.

A mérési adatainkat a következőképpen foglalhatjuk hálóstruktúrába. Min-
den egyes mérésnek megfeleltetünk egy pontot a mérés független, azaz bemenő
paraméterei által kifeszített absztrakt n-dimenziós térben. Ezen pontokra
mint csomópontokra szimplexhálót illesztünk valamely ismert hálógeneráló
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algoritmus segítségével. Végül a háló csomópontjaihoz hozzárendeljük a mé-
rés eredményét, azaz kimenő adatait. Ezt a struktúrát a továbbiakban háló-
adatbázisnak nevezzük. A szimplexháló könnyen lehetővé teszi, hogy a mérés
kimenetét közelítsük a közbülső – tehát az adatbázisban nem szereplő – pa-
raméterértékekre is. A közelítés legtermészetesebb módja a szimplexenként
azaz tartományonként lineáris interpoláció, amely a szimplex n + 1 csomó-
pontján tárolt értékek alapján képezhető. Bizonyos esetekben előnyös a tar-
tományonként állandó közelítés, amelyet például a legközelebbi szomszédos
csomópontban tárolt érték ad.

Akkor tekintjük optimálisnak a hálóadatbázist, ha a lehető legkevesebb
adatpont alkalmazása mellett az interpolációs hiba kisebb marad egy bizonyos
küszöbértéknél a háló által lefedett paramétertartomány bármelyik pontjá-
ban. Képlettel kifejezve:

max
x∈Ω
‖f(x)− g(x)‖ / δ

ahol f a direkt operátor, g a közelítése (interpoláltja), Ω ⊂ X jelöli a szóba
jövő paraméterkombinációk halmazát (gyakran egy hiperkocka a paraméter-
térben), ‖·‖ pedig egy megfelelően választott (pl. euklideszi) normát jelöl. A δ
küszöbértéket praktikusan a mérés pontosságával hozzuk összefüggésbe. Ebbe
a küszöbértékbe sűrítünk bele minden olyan hatást, amely a mérés, ill. szimu-
láció során – mint véletlenszerű folyamat – torzíthatja a kapott eredményeket.
Ide tartozhat a mérési zaj éppúgy, mint a numerikus számítás pontatlansága.

Mivel a konfigurációs paraméterek gyakran egészen különböző jellegűek
(pl. geometriai méret, anyagjellemző, stb.), az interpoláció szempontjából op-
timális felosztás szükségképpen anizotrop. Az optimális adatbázis kialakítá-
sához tehát anizotrop – azaz optimálisan torzított szimplexeket tartalmazó
– háló szükséges. Belátható ugyanis, hogy az interpolációs hiba egyenletessé
tételéhez a kevésbé érzékeny paraméterirányok mentén a szimplex oldalainak
elnyújtottabbnak kell lenniük, míg más irányokban, amelyek mentén sokkal
érzékenyebb a kimenet a kis változásokra is, rövidebb élek szükségesek [9].

Kifejlesztettem egy iteratív módszert az optimális hálóadatbázis létreho-
zására. Az alapötletet a végeselem módszernél általam alkalmazott adap-
tív anizotrop hálógenerálás adta [18]. A módszer arra a könnyen belátható
alapelvre épül, hogy az interpolációs hiba maximuma adott számú minta ese-
tén akkor a legkisebb, ha a hiba nagyjából egyenletes a háló által lefedett
paraméter-tartományban. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hiba egyenletes
eloszlása, „ekvidisztribúciója” valósul meg az szimplex elemek között.

Az eljárás lényege a következő. Először néhány előre kiválasztott adat-
pontra egy ritka kiindulási hálót illesztünk. Ezután megbecsüljük az interpo-
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lációs hibát a szimplex elemek egyes belső pontjaiban. Amelyik elemen ez a
hiba meghaladja a beállított δ küszöbértéket, azt egy új adatpont beszúrásával
felosztjuk, más szóval finomítjuk. Az új adatpont felvételéhez természetesen
meg kell oldanunk a hozzá tartozó direkt feladatot. Az eljárást addig foly-
tatjuk, amíg az interpolációs hiba becsült értéke mindenhol a küszöbérték alá
nem csökken. Mivel a hibát csak becsüljük, továbbá az újraosztás során akár
jóval a küszöbszint alá is kerülhetünk, ezért az eredményül kapott adatbázis
úgymond „kvázi-optimális”. A módszert sikerrel alkalmaztuk 5-dimenziósnál
nem nagyobb paraméterterekben [8, 13]. Később ezt a dimenziókorlátot – Kiss
Imrével együttműködve – sikerült megemelni az anizotrópia kiküszöbölésével
és általános (nem anizotrop) Delaunay-hálógeneráló használatával (2.3. sza-
kasz).

2.2. A modellalapú rekonstrukció kérdései

Az imént leírt optimalizációs eljárással egy nagyon speciális, kifejezetten az
adott feladathoz illeszkedő adatbázist kapunk, amelyből a paraméterek puszta
rekonstrukcióján túlmenően további információ nyerhető. Például a rekonst-
ruált paraméterek környezetében a háló sűrűségének és anizotrópiájának elem-
zéséből becslés adható a rekonstrukció pontosságára ill. hibájára. Érdekes ta-
pasztalatunk továbbá, hogy az adatbázis alkalmas lehet olyan típusú anyag-
hibák egyes jellemzőinek meghatározására is, amelyek adatait az nem tartal-
mazza: így például közelítőleg meg lehetett állapítani több szimultán repedés
átlagos hosszát az egyetlen repedés mérési adatait tartalmazó adatbázisban
történő kereséssel [9].

Ennél is fontosabb azonban az a tény, hogy az adatbázis az inverz probléma
egyfajta „lenyomatát” adja. A hálóstruktúra jól tükrözi például a mérésnek
az adott paraméterekre vonatkozó érzékenységét, de a választott paraméterek
relevanciáját, azaz szerepét, jelentőségét, és a köztük lévő esetleges összefüg-
géseket is, valamint következtetni enged az inverz probléma gyengén megha-
tározott (ill posed) voltára. Végső soron a hálóstruktúra elemzése segíthet
a problémához legjobban illeszkedő, minimális paraméterszámú és optimális
paraméterezésű inverziós modell megalkotásában.

Mint a 2.1. szakaszban láttuk, a modellalapú inverzió hasznos, de a mo-
dell megválasztása – bár néha kézenfekvő – meglehetősen önkényes, ezért az
eljárás további kérdéseket vet fel. Mi az egyes modellparaméterek szerepe és
jelentősége az inverzió szempontjából? Mely paraméterek nem függetlenek
a többitől, és ezért feleslegesek? Elvileg meddig finomítható a rekonstrukció
további konfigurációs paraméterek bevezetésével? És végső soron mi volna az
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inverzió szempontjából optimális modell? Az adaptív anizotrop hálóadatbázis
kifejezetten alkalmas eszköznek bizonyult ezen kérdések megválaszolására.

Az elméleti eredményeket legmarkánsabban a porózus szilíciumból készí-
tett optikai multirétegek (PSM) roncsolásmentes vizsgálatán keresztül sike-
rült demonstrálni [8], amelyet a KFKI MFA intézetével és a japán Fukuyama
Egyetemmel együttműködve végeztem. Ilyen szilíciumréteg-struktúrát hasz-
nálnak többek között optikai szűrőkben, szenzorokban és hullámvezetőkben.
A rétegeket elektrokémiai maratással állítják elő. A gyártás során folyama-
tosan ellenőrzik a kialakuló rétegek vastagságát optikai reflektometriával, a
300− 600 nm hullámhossztartományban [16].

A szóban forgó inverz feladat tehát a következő: mérjük a komplex ref-
lexiótényezőt (r) különböző hullámhosszakon (merőleges beesésre), és ebből
kell megállapítanunk a törésmutató egydimenziós, mélység szerinti eloszlását,
illetve ami evvel szorosan összefügg, a porozitás (ϕ [%]) eloszlását. Célszerű
a folytonosan változó porozitás-eloszlást diszkretizált, pl. tartományonként
állandó alakban keresni; a tartományok n számától függhet a rekonstrukció
részletessége. A reflexiótényező is diszkrét hullámhosszakra (pl. m = 100
pontra) ismert. Az inverziós modellt, valamint az adatbázist az n = 2 esetre
a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra. PSM-struktúra inverziós modellje, és a hálóadatbázis szemléltetése.
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1. táblázat. Adatbázisok mérete és felbontása – a paraméterezés hatása.

n 1 2 3 4

Pn 21 229 3939 33993
% 100% 72% 75% 65%

Először kézenfekvőnek tűnik az inverziós modellben n számú azonos szé-
lességű tartományt felvenni. Azonban a mélyebben lévő rétegek az abszorp-
ció miatt nyilvánvalóan kevésbé befolyásolják a reflexiótényezőt, mint a fel-
színközeliek, ebből következően a mért reflexiótényező kevesebb információt
tartalmaz az előbbiekről, mint az utóbbiakról. Emiatt a paraméterezés szem-
pontjából kiegyensúlyozottabb, tehát jobb modellnek tűnik az, amelyben a
megvilágított felület közelében nagyobb a felbontás, mint attól távolodva.
Kérdés az is, hogy meddig érdemes finomítani a modell felbontását: a mérés
nem feltétlenül tartalmaz elég információt a rekonstrukció részletgazdagságá-
nak adott határon túli növeléséhez, már csak az elkerülhetetlen mérési zaj
miatt sem. Miután szisztematikusan különböző felbontású és paraméterezésű
inverziós modellekhez számos adatbázist generáltam, a tapasztalatok alapján
az alábbi következtetésekre jutottam [8]:

• Adott paraméterszám mellett optimális az a modell, amelynek adatbá-
zisa azonos pontosság ill. „zajszint” mellett a lehető legtöbb információt
aknázza ki a mérésből. Ennek feltétele a paraméterek megközelítőleg
azonos súlya, azaz a modell kiegyensúlyozottsága, amely a „legkevésbé
anizotrop” hálójú adatbázist eredményezi. Az utóbbi tulajdonság a
szimplex valamely minőségi mutatójának (pl. sugárarány) statisztiká-
jával jellemezhető.

• A paraméterek számának növelésével – ahogy ez elvárható – előbb-utóbb
bekövetkezik egyfajta telítődés: a mért adatokból – adott mérési pontos-
ság feltételezésével – nem lehet több információt kinyerni: a zaj elnyomja
a részleteket. Ennek jele, hogy az újabb paraméterek hozzáadásával az
adatbázis egyre kisebb mértékben nő. A különböző dimenziójú háló-
adatbázisok összehasonlítására bevezettem az egydimenziósra vonatkoz-
tatott ekvivalens átlagos adatsűrűséget a ρ = n

√
Pn/P1 összefüggéssel,

amelyben P az adatpontok száma. A telítés jelenségét az 1. táblázat
mutatja.
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2.3. Adattérben ekvidisztáns mintavételezés a háló-
anizotrópia kiküszöbölésével

Az optimális adatbázis létrehozásához a fentiek értelmében adaptív anizotrop
hálógeneráló szoftver kell, ami azonban komoly technikai akadályba ütközik,
mert jelenleg a világon – ismereteim szerint – nem létezik még megbízható,
valóban általános n-dimenziós, adaptív, anizotrop hálógeneráló algoritmus.
Ezért doktorandusz hallgatómmal, Kiss Imrével együtt olyan módszert dol-
goztunk ki, amellyel a hálógenerálás során az anizotrópia átmenetileg kikü-
szöbölhető, és ezáltal szinte bármilyen hagyományos hálógeneráló program
használható. Az elkészült adatbázis természetesen továbbra is tartalmazza
mindazt az anizotrópia hordozta hasznos információt, amelyről az előző sza-
kaszban szó volt.

A szakirodalomban az optimálisan változó sűrűségű és anizotrop hálót
gyakran mutatják be úgy, mint amelynek elemei azonos méretűnek és közel
szabályosnak látszanának egy speciális, helyről-helyre változó, azaz lokális
metrika alatt [21]. A metrika felfogható transzformációnak is, amelynek révén
a hálót egy hipotetikus kontrolltérbe képezzük le, ahol annak képe homogén
sűrűségű, izotrop (pontosabban nem anizotrop); ezt röviden egységhálónak
(unit mesh) nevezik.

Mivel a hálót a „rajta tárolt” adatok interpolációs hibája kiegyenlítésé-
nek szem előtt tartásával generáltuk (v.ö. 2.1. szakasz), ezért a szóban forgó
metrikát is az interpolációs hibával hozzuk összefüggésbe: legyen két pont
kontrolltérbeli távolsága arányos a hozzájuk rendelt adatokra támaszkodó in-
terpoláció becsült hibájával. Belátható, hogy e távolság tartományonként
állandó közelítés esetén lényegében az adattávolsággal azonos – valamely al-
kalmas normában mérve –, ezért a kontrolltérbeli egységháló az adattérben
ekvidisztáns mintavételnek felel meg.

Felmerült az ötlet, hogy miért ne lehetne a hálóadatbázist közvetlenül
a kontrolltérben létrehozni, majd megkeresni annak képét a paramétertér-
ben [3]. A megoldás legnagyobb előnye, hogy így nem kell anizotrop hálót ge-
nerálni, és ezzel elhárul az akadály a háromnál magasabb dimenziós adatbázis-
generálás elől. Az ötletet az 5. ábra illusztrálja. A kontrolltér szerkezetéről
természetesen nem tudunk előre semmit, azt az adaptív hálógenerálás során
kell „felfedezni”.

Az ötlet formába öntésére vezessük be a következő jelöléseket. Legyen
Ξ ⊂ Rn az n-dimenziós kontroll-tér, és ξ ∈ Ξ egy pontja. Szükségünk van egy
olyan lokális leképezésre amely egy kontrolltérbeli ξ∗ ponthoz megadja annak
paramétertérbeli x∗ helyzetét, mivel az utóbbi képezi a direkt feladat szi-
mulátorának bemenetét. A transzformáció megvalósításához feltesszük, hogy
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5. ábra. Az adatbázis-generálás színterei.

a kontrolltérben van már háló, és hogy a háló minden ξ(k) csomópontjához
ismerjük a megfelelő x(k) pontot a paramétertérben. Ekkor először megkeres-
sük, hogy ξ∗ melyik szimplexre esik; második lépésként meghatározzuk a ξ∗
pontnak az ezen szimplexre vonatkozó u természetes, avagy súlyponti koor-
dinátáit; végül az x∗ pont keresett koordinátáit ugyanezekkel a természetes
koordinátákkal fejezzük ki, de már a megfelelő paramétertérbeli szimplexre
vonatkoztatva.

A transzformációt tehát maga a háló definiálja a csomópontok kontroll-
illetve paramétertérbeli elhelyezkedése által, miközben az ezeket meghatározó
kényszerek az adattérre vannak megfogalmazva! Ezért Kiss Imrével olyan ite-
ratív algoritmust dolgoztunk ki, amellyel az adatbázis a kontrolltérbeli adap-
tív hálógenerálással vezérelve pontról pontra feltölthető [3]; a csomópontok
helyét a kontrolltérben egy rúgóanalógián alapuló speciális távolságleképezés-
sel (distance mapping) lehet megtalálni. A kontrolltérbeli leírás és az ahhoz
kapcsolódó elmélet kidolgozása az én eredményem, míg a rúgóanalógia ötlete
és a hálógeneráló algoritmus megalkotása Kiss Imre munkája.

Az adatbázis-optimalizáló eljárást tartományonként lineáris közelítésre is
kiterjesztettük [12], és sikerrel alkalmaztuk többek között acéllemezben lévő
vékony repedések felderítésére, ahol a lemez felett pásztázó, nagyfrekvenciás
váltakozó árammal táplált mérőtekercs impedanciaváltozásából kell megál-
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lapítani a repedés geometriai adatait (6. ábra). Az adatbázist az integrál-
egyenletek módszerén alapuló számítógépes szimuláció eredményeivel töltöt-
tük fel [25]. A tapasztalat szerint az optimalizált adatbázisból lényegesen pon-
tosabban lehetett rekonstruálni a repedés paramétereit, mint az azonos számú
adatpontot tartalmazó egyéb adatbázisokból.

6. ábra. Repedés detektálása fémlemezben, impedanciamérésből.

2.4. Inverzió optimális adatbázissal betanított neurális
hálózaton

Az ipari alkalmazásokban fontos a gyors rekonstrukció. Ennek érdekében
az adatbázisban való közvetlen keresés helyett neurális háló használatával
is kísérleteztem. Ismeretes, hogy a neurális háló működése szempontjából
döntő fontosságú a betanítására használt adathalmaz minősége, konziszten-
ciája. Francia kollégákkal együtt sikerült igazolnom azt a sejtést, hogy ha
a neurális hálót az optimalizált hálóadatbázis elemeivel tanítjuk be, az job-
ban működik, mint ha a betanítás azonos számú, de véletlenszerűen vagy más
szisztémával megválasztott mérési adattal történik. A különbség leginkább a
zajtűrő képességben mutatkozik meg.

Például az előző szakaszban bemutatott inverz feladat (repedés detektá-
lása fémlemezben örvényáramú vizsgálattal, lásd 6. ábra) egyszerűsített vál-
tozatára a 7. ábrán látható MLP (multilayer perceptron) típusú hálózatot
használtuk [6]. Bemenetei az adott pozíciókban mért komplex impedanciaér-
tékek, kimenetei – ebben az esetben – a repedés közepes hossza és mélysége.
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A hálózatot meglehetős körültekintéssel alakítottuk ki: mivel nincs általános
szabály sem a rétegek, sem a rejtett rétegben lévő neuronok számára, ezért
szisztematikusan több változatot is kipróbáltunk.

Összehasonlítás céljából a hálózatot betanítottuk egymástól függetlenül
többféle, de azonos méretű adathalmazzal, többek között a paramétertérben
reguláris rácson mintavételezett, illetve a fentebb leírt optimalizált hálóadat-
bázissal. A tesztadathalmazt szintén szimulált eredmények adták, de hogy a
valós méréshez hasonlítson, a tesztadatokhoz változtatható intenzitású szimu-
lált Gauss-zajt kevertünk. A repedésparaméterek rekonstrukciójának hibáját
a szórással jellemeztük, és a paraméterérték százalékában adtuk meg (7. ábra).
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7. ábra. A rekonstrukcióra használt neurális hálózat felépítése (balra) és a
különböző tanítóhalmazok eredményezte pontosság összehasonlítása (jobbra).

A repedés mélységének rekonstrukciójára vonatkozó ábra világosan mu-
tatja, hogy míg az ideális, zajmentes esetben mindegyik adatbázissal egyfor-
mán pontos eredmény kapható, addig a zajjal terhelt esetben az optimális
adatbázissal betanított hálózat (átlagosan) lényegesen kisebb hibát produkál,
mint a többi. A tendencia a többi repedésparaméterre is ugyanilyen. Az MLP
típusú hálózatok mellett az RBF (radial basis function) hálózatok viselkedését
is megvizsgáltuk ebből a szempontból, hasonló eredménnyel.

Végül a francia kollégákkal egy teljesem más inverz probléma vizsgálatakor
is ugyanerre a tapasztalatra jutottunk [4]. Szigetelőanyag komplex permitti-
vitását határoztuk meg a reflexiótényező méréséből, mikrohullámú frekvenci-
ákon. A vizsgált anyag egy koaxiális kábel végére csatlakozó, kör keresztmet-
szetű, lezárt csőtápvonalszakaszban helyezkedett el, inhomogén kitöltésben. A
rekonstrukcióhoz használt optimalizált hálóadatbázis feltöltése az Ansys R© tér-
számító szoftver szimulációs eredményeivel történt.
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3. tézis – Inverz probléma paramétereinek
redukálása a szuperpozíció-elv alapján

A gyakorlatban jól alkalmazható, végeselem módszerrel kiértékelhető kvanti-
tatív kritériumot fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy a térben elkülö-
nülő objektumok (pl. anyaghiba csoport) rekonstrukcióját célzó inverz probléma
komplexitása mikor csökkenthető lineáris dekompozícióval. A kritériumot si-
kerrel alkalmaztam a fémtárgyakba lézerrel beírt logisztikai vonalkód térbeli
inverz szűréssel (dekonvolúció) történő kiolvasására, valamint a vonalsűrűség
optimalizálására.

A tézis alapjául szolgáló publikációk:

[5] S. Gyimóthy, J. Pávó, I. Kiss, and I. Sebestyén. “Practical criteria for
the separability of eddy-current testing signals on multiple defects”. In:
IEEE Transactions on Magnetics 44.6 (2008), pp. 1634–1637

[7] S. Gyimóthy, J. Pávó, I. Kiss, A. Gasparics, Z. Kalincsák, I. Sebestyén,
G. Vértesy, J. Takács, and H. Tsuboi. “Electromagnetic reading of laser
scribed logistic markers on metallic components”. In: Studies in Applied
Electromagnetics and Mechanics 28 (2007), pp. 139–146

Ha a modellparaméterek száma nagy, az inverz probléma gyakran kezelhe-
tetlenné válik. Az előző szakaszban leírt adatbázisnál ez például a dimenzió
növekedésével jár, ami a hálógenerálás komoly technikai akadálya lehet. En-
nél is fontosabb azonban, hogy az inverz probléma gyengén meghatározottá
válhat, amely a rekonstrukciónál hibás eredményre vezet, vagy teljesen meg-
hiúsítja azt.

Vannak esetek, amikor a paraméterek száma nem csökkenthető tetszőle-
gesen. Jellemzően igaz ez, ha a rekonstruálandó konfiguráció több, térben
elkülönülő objektumból áll, például többszörös anyaghiba, avagy anyaghiba
csoport esetében. Ekkor viszont felmerül a kérdés, vajon nem lehet-e az egyes
objektumok hatását a mért jelben valamilyen lineáris módszerrel szeparálni,
és a rekonstrukciót rajtuk külön-külön elvégezni.

Fontos leszögezni, hogy bár a Maxwell-egyenletek révén az elektromág-
neses tér forrásmennyiségei és intenzitásvektorai között lineáris kapcsolat áll
fenn, ez általában nem teljesül a (sokszor önkényesen választott) modellpa-
raméterek és a mért jelek között. Emiatt legtöbbször ún. nemlineáris inverz
problémával van dolgunk. Az alábbiakban először egy jól használható, kvan-
titatív kritériumot fogalmazok meg arra, hogy ez a szeparálhatóság (legalább
közelítőleg) teljesül-e, majd a kritérium egy fontos gyakorlati alkalmazását
mutatom be.
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3.1. Kvantitatív feltétel az anyaghiba csoport vizsgálati
jelének lineáris szeparálhatóságára

Eredetileg Pávó József kollégámtól származik a kérdésfelvetés, hogy örvény-
áramú roncsolásmentes anyagvizsgálat során mikor lehet a csoportosan elő-
forduló, párhuzamos repedésekre mért jelet az egyedülálló repedésekre mér-
hető jelek szuperpozíciójaként kezelni [20]. Egy projektben kezdtem el ev-
vel foglalkozni, ahol aktuálissá vált. Bevezettem egy általános, és numerikus
módszerrel (pl. végeselem) könnyen kiértékelhető skalár mennyiséget, amely
a repedések közötti interakciót jellemzi, és amellyel a szóban forgó kérdés el-
dönthető. Az alábbi leírásban az egyszerűség kedvéért én is az örvényáramú
anyagvizsgálatra szorítkozom, de az elmélet értelemszerűen alkalmazható a
tézisben említett típusba tartozó bármely inverz problémára.

Vegyünk egy vezetőképes anyagból készült munkadarabot, amely N számú
hibát (pl. repedés, zárvány, stb.) tartalmaz. Jelölje a hordozó közeg fajlagos
vezetőképességét σ̄, permeabilitását µ̄. Anyaghibák jelenlétében ezen mennyi-
ségek térbeli változását a következőképpen írhatjuk: σ(r) = σ̄ + σ̃(r), illetve
µ(r) = µ̄+ µ̃(r), ahol a „hullám” az alapközeg jellemzőitől vett eltérést jelöli.
A vizsgálat során egy ω = 2πf körfrekvenciájú váltakozóárammal gerjesz-
tett tekercset mozgatunk a munkadarab felett, miközben mérjük például az
impedanciájának megváltozását.

Vezessük be az E0 és H0 mennyiségeket az ún. beiktatott elektromos il-
letve mágneses térerősségre, amelyeket a tekercs az anyaghibamentes mun-
kadarabban gerjesztene. Jelölje továbbá Ei és Hi (i = 1 . . . N) a létrejött
térerősségeket abban az esetben, ha az i-edik anyaghiba egyedül van jelen.
Végül értelemszerűen Eik illetve Hik (i, k = 1 . . . N ; i 6= k) legyen a térerős-
ség, ha az i-edik és k-adik anyaghiba együtt van jelen. Az egyedül jelenlévő
i-edik anyaghiba okozta térperturbációt (lásd az 1.2. szakaszban leírtakat)
jelölje Ẽi = Ei −E0 illetve H̃i = Hi −H0.

Ezekkel a mennyiségekkel definiálható a két vagy több anyaghiba közti
kölcsönhatás avagy interakció fogalma. Három esetet célszerű megkülönböz-
tetni: 1) Az anyaghibák olyan távol vannak egymástól, hogy az általuk gene-
rált perturbációk (ill. az azokkal arányos kimeneti jelek) térben nem lapolód-
nak át egymással. Ekkor magától értetődő, hogy az anyaghibák paraméterei
külön-külön rekonstruálhatók. 2) Átlapolódás fellép ugyan, de a mért jelekre
közelítőleg teljesül a szuperponálhatóság. Ekkor az összetevők lineárisan szét-
választhatók valamilyen térbeli dekonvolúciós eljárással, ami után a modellpa-
raméterek megint csak külön-külön rekonstruálhatók az egyes anyaghibákra.
3) Az anyaghibák már olyan közel esnek egymáshoz, hogy az általuk gene-
rált jelkomponensek nem függetlenek, emiatt a rekonstrukció szempontjából
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csak együtt kezelhetők. Ekkor mondjuk, hogy az anyaghibák között interak-
ció lép fel. Az interakció elhanyagolásának feltétele az elektromos térerősségre
vonatkozóan a következő:

|Ẽi(r)| � |E0(r)| r ∈ Vk
|Ẽk(r)| � |E0(r)| r ∈ Vi

}
i, k = 1 . . . n

i 6= k . . .
V1

V2

Vn

anyaghiba

tekercs

munkadarab

ahol Vi és Vk a megfelelő indexű anyaghibák által elfoglalt térrészeket jelöli;
hasonló formula írható fel a H mágneses térerősségre is. Ez a feltétel meglehe-
tősen nehezen kiértékelhető, ezért bevezettem az alábbi arányszámot, amely
becslést ad az interakció mértékére [5]:

λik =

∣∣∣∣∣∣∣∣
∫
Vi

(σ̃E0 · Ẽk − jωµ̃H0 · H̃k)dV∫
Vi

[
σ̃E0 · (E0 + Ẽi)− jωµ̃H0 · (H0 + H̃i)

]
dV

∣∣∣∣∣∣∣∣
Kiértékeléséhez N számú anyaghiba esetén összesen (N+1) független mezőszi-
mulációs számításra van szükség, amelyek például a végeselemes perturbáció-
módszerrel (lásd 1.2. szakasz) gazdaságosan elvégezhetők. A képletben sze-
replő integrálokat általában csak nagyon kicsiny térfogatokra kell kiértékelni.
Gyakorlati tapasztalataink alapján λik < 10 % esetén a dekompozíció elvégez-
hető. Megjegyzendő, hogy korábban [20]-ban is bevezetésre került egy hasonló
mérőszám, azonban az speciálisan impedanciajelre vonatkozott, és jóval több,
N + 1 + (N(N − 1)/2) futtatást igényelt.

Az anyaghibák közötti interakció elméletének egy meglepő következmé-
nye, hogy ha a szuperponálhatóság egy adott típusú elektromágneses elvű
mérés esetében teljesül, akkor teljesülnie kell más, hasonló mérések esetében
is, vagyis a kiolvashatóság végső soron független az alkalmazott mérőfejtől, és
csak az anyaghibák tulajdonságaitól függ. Ez természetesen csak elvben lehet
igaz mert a gyakorlatban fontos tényező a zaj, amely minden mérésnél más és
más, és amely a jelkomponensek szétválasztását megnehezíti. Mindenesetre az
elméletet alátámasztó mérési eredményeink vannak nemcsak impedanciajelre,
de a mágneses teret lokálisan mérő Fluxset-szenzor jelére is [7].
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3.2. Fémtárgyba lézerrel beírt vonalkód kiolvasása
térbeli inverz szűréssel

2004-2006. között a GVOP-3.1.1.-2004-05-0452/3.0 projekt keretében fémtár-
gyakba lézerrel írt logisztikai kódokkal, és azok elektromágneses elvű kiolva-
sásával foglalkoztam, együttműködve a BME Járműgyártás és -Javítás Tan-
székkel (JJT), az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézettel
(MFA) és a METALELEKTRO Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft.-vel. A projekt ipari hátterét a METALELEKTRO adta, a lézeres
jelölés technológiáját a JJT fejlesztette, a mágneses méréseket az MFA vé-
gezte, míg a kiolvasás azaz a rekonstrukció, valamint a kódgeometria célszerű
kialakítása lényegében az én feladatom volt [7].

A lézeres „vonalkód” egy ígéretes technológia, amely használható többek
között munkadarabok azonosítására a gyártás és automatizált összeszerelés
során, továbbá jármű azonosítására és követésére pl. lopásvédelem céljából.
Lényege, hogy a fémtárgy felületén lézeres kezeléssel keskeny sávokban lo-
kalizált anyagszerkezeti változásokat lehet előidézni anélkül, hogy az anyag
deformálódna. Ez módosítja az elektromágneses anyagjellemzőket: a veze-
tőképességet és esetleg a permeabilitást. A lézerrel beírt kód tehát a festés
után szemmel nem látható, a környezeti hatásokkal szemben ellenálló, tartós,
ugyanakkor elektromágneses elvű vizsgálattal kontaktusmentesen, és fedettség
(pl. szennyeződés) esetén is megbízhatóan kiolvasható.

A vonalkódban tárolt információ sűrűségét lehetőség szerint maximálni
kell, ami mindenek előtt a vonaltávolság csökkentésével érhető el. Ekkor
azonban a mért jelből (pl. impedanciaváltozás) közvetlenül nem olvasható
ki a vonalak helye. A projekt egyik célja olyan vonalsűrűség megállapítása
volt, amely mellett a mért jel – természetesen megfelelő zajtűréssel –lineárisan
komponenseire bontható. Ezt az előző szakaszban ismertetett anyaghiba-
interakció elméletének alkalmazásával értem el. A szuperpozíció alkalmaz-
hatóságát ill. annak korlátait különböző vonaltávolságok esetén a 8. ábra
szemlélteti. Látható, hogy a vonalkódra kiolvasott jel jó közelítéssel meg-
egyezik az egyetlen, önmagában álló vonalra kapott jelből térbeli eltolással és
összegzéssel (konvolúció) kapott jellel, és hogy a legnagyobb eltérés a legkisebb
vonaltávolságnál adódik.

A másik cél egy egyszerű és gyors algoritmus kidolgozása volt a vonal-
kód kiolvasására, amelyhez a jelfeldolgozásból ismert, térbeli inverz szűrésen
alapuló dekonvolúciós eljárást használtam. Jelölje u(x) a vonalkód felett pász-
tázó mérőfej jelét (9. ábra) amely most a szűrő bemenetét képezi. A szűrő
y(x) kimenetét az
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8. ábra. Vonalkódra mért impedanciajel szuperponálhatóságának vizsgálata.

y(x) = F−1

{ F{w(x)}
F{u0(x)} · F{u(x)}

}
formula állítja elő, amelyben F és F−1 a térbeli Fourier-transzformációt illetve
annak inverzét jelöli; u0(x) az egyetlen, önmagában álló vonalra kapott jel,
w(x) pedig egy alkalmasan választott, impulzusszerű függvény, amely a kód
vonalait hivatott reprezentálni. A szűrő kimenete tehát egy impulzussorozat,
amelyben a vonalak helyét a csúcsok mutatják, így megfelelő szoftverrel a
kiolvasás automatizálható. A módszer alkalmazhatósága (9. ábra) közvetve
ugyancsak alátámasztja az interakció-elmélet helyességét.

Megjegyzendő, hogy a dekonvolúció elvégzésének alapvető feltétele az egyet-
len, önmagában álló vonalra mért jel ismerete. Ez a jelalak az aktuálisan
mérendő munkadarabtól függően más és más lehet, vagyis nem építhető be
előzetesen a mérőrendszerbe (függhet többek között az anyagjellemzőktől, a
bevonat minőségétől vagy az esetleges korrózió mértékétől). Ezért javaslatot
tettem egy bevezető vonal alkalmazására, amely a tényleges információt hor-
dozó vonalkód előtt, attól megfelelő távolságra helyezkedik el. A megmért
teljes jelből ekkor közelítőleg leválasztható (pl. csonkolással) a bevezető vonal
által generált jel, amellyel a dekonvolúció elvégezhető.
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9. ábra. Vonalkód kiolvasása térbeli inverz szűréssel.
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Az eredmények eddigi hasznosítása
A tézisekben megfogalmazott kutatási eredményeimet elsősorban az elektro-
mágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat területén hasznosították ed-
dig, amelyek hazai és nemzetközi együttműködés keretében valósultak meg
(pl. MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet; METAL-
ELEKTRO Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Laboratoire
de Génie Electrique de Paris – LGEP, Franciaország; Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives – CEA, Franciaország). Az alkalmazá-
sok közül megemlítendők a következők:

• Atomreaktor szabályozórúdjának beemelő nyílásánál létrejövő speciá-
lis anyaghiba rekonstruálásához [2] az általam kifejlesztett anyaghiba-
modellt és számítási módszert használták (1. tézis).

• A szimplexháló alapú optimalizált mérési adatbázisomat (2. tézis) siker-
rel alkalmazták különböző dielektrikumok mikrohullámú anyagparamé-
tereinek mérésében [4]. Az adatbázissal kapcsolatos eredményeimet és
tapasztalataimat felhasználták továbbá a CIVA R©szoftver fejlesztésénél.

• Az általam bevezetett szeparációs elv és dekompozíciós módszer (3. té-
zis) segítségével fémtárgyakba lézerrel írt logisztikai kódok elektromág-
neses elvű kiolvasását, valamint a jelsűrűség optimalizálását sikerült el-
végezni [7].

A homogenizálási elvre épülő szimulációs eljárásaimat (1. tézis) sikerrel alkal-
mazták többek között transzformátorok lemezelt vasteste örvényáram veszte-
ségének számításához [10, 15], valamint a villamos hajtású autókban használt
kábelek árnyékolásának nagyfrekvenciás EMC méréséhez és a kábelkonstruk-
ció optimalizálásához [1].
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