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1. A kit¶zött kutatási feladat 11. A kit¶zött kutatási feladat1.1. Az örvényáramú ronsolásmentes anyagvizsgálatimódszerAz iparban és a mindennapi életben használt eszközök nagy biztonsági el®-írásoknak megfelel® üzemeltetése gyakran sak úgy oldható meg, ha üzemszü-netekben (esetenként még az üzemeltetés alatt is) rendszeresen ellen®rzik akritikus szerkezetek hibamentességét annak érdekében, hogy a kezd®d® anyag-hibákat észlelve, az üzembentartó az adott elemet megjavíthassa vagy kiserél-hesse. Az ilyen vizsgálatok valamely ronsolásmentes anyagvizsgálati módszer-rel végezhet®k el. E módszerek fejlesztése egyrészt növeli az üzembiztonságot,másrészt alkalmat ad olyan mérnöki megoldások alkalmazására, amelyek rend-szeres ellen®rzés hiányában nem lennének üzemeltethet®k megfelel® biztonság-gal. A ronsolásmentes anyagvizsgálat fontos alkalmazási területei például anukleáris er®m¶vek, a földi, légi és tengeri közlekedés, a nagy igénybevételnekkitett alkatrészek min®ségbiztosítása, stb.A ronsolásmentes anyagvizsgálati módszerek egyik soportja elektromág-neses jelenségen alapul, ezek legjelent®sebb képvisel®je az örvényáramú ron-solásmentes anyagvizsgálati módszer (rövidítése: ECT az angol Eddy CurrentTesting elnevezésb®l). E módszer fejlesztéséhez kapsolódnak az értekezésbenközölt eredmények. Az iparban széles körben alkalmaznak más �zikai elven m¶-köd® ronsolásmentes anyagvizsgálati módszereket is, ilyenek például a rönt-gen vagy ultrahangos vizsgálati módszerek. Az ECT legfontosabb alkalmazásiterületei (a teljesség igénye nélkül): nukleáris er®m¶vek gyártása és üzemel-tetése, a repülés és az ¶rkutatás számos területe, turbina lapátok tesztelése,motorblokk-öntvények ellen®rzése, nagy igénybevételnek kitett fogaskerekekmin®sítése.Az örvényáramú anyagvizsgálati módszer, els®sorban az anyag egy homo-génnek tekinthet® darabjában az elektromos vezet®képesség és mágneses per-meabilitás � anyaghiba következtében kialakuló � megváltozásának mérésérealkalmas eljárás. A vezet®képesség változásának detektálása az örvényáramúmódszer jelent®sebb alkalmazási területe, mivel az anyag mágneses tulajdonsá-gainak megváltozása az esetek legnagyobb részében hatékonyabban vizsgálhatótisztán mágneses jelenség mérésén alapuló módszerekkel. Következésképpen azörvényáramú módszernek a leggyakoribb felhasználása az ún. nem mágnesesanyagok vizsgálata (nem mágnesesnek azt az anyagot nevezzük, amely rela-tív permeabilitása jó közelítéssel egynek tekinthet®, a többi anyagot mágnesesanyagnak hívjuk). Nem mágneses anyag például a legtöbb rozsdamentes aél(tipikusan nagy vegyi igénybevételnek kitett anyagok), a különböz® alumínium



2 1. A kit¶zött kutatási feladatvagy egyéb ötvözetek (tipikusan a repülésben használt anyagok). A felsoroltanyagok vizsgálata � éppen azok kritikus helyen történ® alkalmazása miatt �nagy jelent®ség¶. Vezet®képesség-változás mérésével deríthet®k fel a különböz®típusú lokális anyagdegradáiók, repedések, zárványok, stb. Az örvényáramúanyagvizsgálati módszer �gyelemre méltó el®nye a felhasználó szemszögéb®laz, hogy maga a berendezés nem drága és annak üzemeltetése nagyon olsó,mivel nem igényel semmiféle segédanyagot (pl. �lmet vagy közvetít® anyagot)vagy bármiféle olyan eszközt, amely a környezet megóvásához szükséges (pl.árnyékolás a röntgenes vizsgálatoknál).Az ECT egyik legegyszer¶bb, és egyben talán a leggyakoribb megvalósításiformája az, amikor szinuszos árammal táplált apró tekersel keltünk induktívúton örvényáramokat a vizsgált munkadarabban (a vizsgálandó tárgyat rövi-den munkadarabnak fogjuk nevezni). A tekerset ismert útvonalon mozgatjuk avizsgálandó munkadarab felületéhez közel, és a mozgatás során meghatározottpontokban mérjük annak impedaniáját (a tekers impedaniáján a tekersbenindukált feszültség és annak áramának komplex súsértékeinek a hányadosátértjük). Feltételezzük továbbá, hogy el®zetes mérések, számítások vagy bár-mely más úton, ismert a hibátlan munkadarab esetében a mérési pontokbanaz impedania értéke. Ha valamely anyaghiba következtében kissé megváltozika gerjesztett örvényárameloszlás, a tekers impedaniája is változik. Ez a vál-tozás jelzi tehát az anyaghiba jelenlétét és ezt a változást szoktuk az anyaghibaválaszjelének, röviden válaszjelnek nevezni. A leírt mérés egyik legnagyobb ne-hézsége, hogy a szokásos anyaghibákból adódó impedania-változás a teljesimpedania 0,1 ∼ 1 %-a körüli érték, így ennek pontos meghatározása igenkomoly méréstehnikai feladat.Az ECT mér®tekerset általában szinuszos árammal szokták gerjeszteni,de vannak olyan esetek is, amikor az elektromágneses teret adott id®függés¶áramimpulzussal hozzák létre. Ilyen eseteken az impulzusüzem¶ örvényára-mú anyagvizsgálatról beszélünk. Az impulzusüzem¶ ECT esetében általábana mér®tekers feszültségének id®függvényét szokták a mérés eredményének te-kinteni. A jelz® nélküli ECT kifejezés a szinuszos gerjesztés¶ ECT-t takarja.Az el®z®ekben leírt mérésben a tekers (mér®tekers) egyszerre tölti bea teret gerjeszt® elem és a örvényárameloszlás perturbáióját mér® detektorszerepét. Gyakori az olyan mérési elrendezés is, amelyben ezek a szerepekszétválnak, vagyis külön elem szolgál az örvényáramok gerjesztésére és a térdetektálására. A gerjeszt® és a mér® elem (elemek) összességét szokták ECTvizsgálófejnek (röviden fejnek) hívni. Sok ECT fejben külön tekersek töltikbe a gerjeszt® és detektor szerepét. Néha a tekersek nem légmagosak, hanemvalamilyen nagy permeabilitású magot tartalmaznak annak érdekében, hogyer®sebb � és térben jobban konentrált � örvényáramú teret hozzanak létre



1. A kit¶zött kutatási feladat 3a vizsgálandó munkadarabban. Az ECT vizsgálófejek egyik soportjában azörvényáramú teret nem induktív módon, hanem valamely más elven m¶köd®szenzorral (pl. Fluxset szenzorral) mérik. A megvalósított ECT vizsgálófejeknagyon nagy változatosságot mutatnak, az ECT fejlesztéseknek egyik feladataéppen az adott vizsgálat elvégzéséhez legalkalmasabb fej megtervezése.Napjainkban az ECT ipari alkalmazásai során általában adott munkada-rab ismert típusú anyaghibáinak felderítése a él. Gyakran elegend® sak azanyaghiba detektálása, tehát elegend® sak azt észrevenni, hogy a vizsgálófejjele eltér-e a hibamentes munkadarab által keltett jelt®l. Néha az eltérés alap-ján a hiba nagyságára és elhelyezkedésére is kívánnak következtetni azáltal,hogy a vizsgálófej jelét összevetik bizonyos referenia anyaghibák jelével. Avizsgálófej jelét manapság az iparban az esetek legnagyobb hányadában sakkvalitatív módon értékelik. Elvétve található olyan ipari alkalmazás is, amikora vizsgálófej jelét ki�nomultabb módszerekkel értékelik, az ilyen alkalmazásokszáma az iparág fejl®désével jelent®sen növekedni fog.1.2. A kvantitatív ECTAz iparban manapság használatos ECT eljárásokat többnyire egy jól körül-határolt anyagvizsgálati probléma megoldására fejlesztik ki. Az ECT mér®-rendszerek gyártói gyakran nem közlik preízen, hogy pontosan milyen �zikaimennyiséget és milyen eljárás alapján mérnek. Ezek szerint leginkább sak azazonos munkadarabokban található különböz® anyaghibák válaszjelének össze-vetésére használható egy mér®rendszer. Így többnyire nins mód arra, hogykülönböz® mér®rendszerek azonos munkadarabon felvett jelét össze lehessenvetni. Nehézkes továbbá az ilyen ECT mér®rendszerek jelének számítógépesszimuláiója is.Napjaink egyik legfontosabb fejlesztési iránya a kvantitatív ECT kidolgozá-sa és elterjesztése. A kvantitatív ECT a meglév® ECT módszerek olyan iránybatörtén® továbbfejlesztését jelentik, amely során a mérések eredményét nem re-latív, hanem a �zikában általánosan használatos egységekben adják meg. Azilyen mér®rendszerek azzal az igénnyel készülnek, hogy azok jele számítógéppelszimulálható legyen, a mér®rendszer és a vizsgálandó munkadarab, valamintaz abban található anyaghiba ismeretében. Ezen igény sak akkor elégíthet®ki, ha a mér®rendszer m¶ködési elvét és elemeinek pontos adatait a gyártókmegadják és a megadott adatok szigorú toleraniával megfelelnek a valóságnak.A kvantitatív ECT mér®rendszerekkel kapott mérési eredmények nemsak akalibráiós mintákkal való kvalitatív összevetésre használhatók, hanem � bizo-nyos numerikus eljárások eredményeként � ennél sokkal pontosabb anyaghiba-rekonstrukiót is végre lehet velük hajtani. A kvantitatív ECT eljárásoknak



4 1. A kit¶zött kutatási feladattovábbi ismérve az, hogy mód van annak az értéknek a szimuláió segítségéveltörtén® meghatározására, amely megmondja, hogy egy adott típusú anyaghi-bát mekkora valószín¶séggel tud az adott anyagvizsgálati módszer felismerni.E valószín¶séget a felismerési valószín¶ségének nevezik (rövidítése: POD azangol Probability of Detetion kifejezésb®l).A kvantitatív ECT alkalmazásával tehát lehet®ség nyílik a mérés model-lezésére, ennek következtében a mérési adatok felhasználhatók olyan rekonst-rukiós eljárások bemeneteként, amelyek egy ismert anyaghiba és a mér®fejegymásrahatásának numerikus szimuláióján alapulnak. A kvantitatív ECTtovábbi el®nye, hogy lehet®ség van adott munkadarabok tesztelésére alkalmasspeiális mér®fejek szimuláió segítségével történ® kifejlesztésére, és adott eset-ben a megtervezett vizsgálófej keresett anyaghibákra vonatkozó POD értékei-nek meghatározása is megtehet®.1.3. A kutatás éljaiA kutatás els®dleges élja hogy eredményei segítsék a kvantitatív ECT fejlesz-tését és ipari elterjesztését. Ezeket a élokat a különböz® örvényáramú vizsgála-tokkal kapsolatos szimuláiós és rekonstrukiós eljárások megalkotása, illetvefejlesztése útján kívántam elérni.Az ECT szimuláiós problémáinak az irodalomból ismert megoldási mód-szerei még ma is dönt®en a térfogati és felületszer¶ repedéseknek � azok integ-rálegyenlettel megfogalmazott matematikai modelljeinek � az analízisére kon-entrálnak (pl. [1, 2℄). Annak ellenére, hogy a felületszer¶ repedés válaszjeleelvileg hatékonyabban számítható (kevesebb ismeretlennel írható le az anyag-hibát reprezentáló másodlagos forrás), a probléma irodalomból ismert megol-dásainak a numerikus tulajdonságai bizonyos szempontból nem kielégít®ek. Anehézségek els®dlegesen abból adódnak, hogy az integrálegyenlet magja er®senszinguláris, így az irodalomban közölt megoldásoknál az eredmény pontosságanagyban függhet például a megválasztott felosztástól.Annak ellenére, hogy a felületszer¶ repedés modellje bizonyította, hogy sokel®nyös tulajdonsággal bír, másfajta anyaghibákra vonatkozóan nem találha-tunk ilyen típusú, a felületre konentrált források segítségével megfogalmazott,integrálegyenlet alapú matematikai modelleket az irodalomban. Az ECT szi-muláiójára alkalmas hatékony megoldási módszereket az irodalomban mindigegy adott típusú térszámítási eljárás (momentum módszer, végeselem mód-szer stb.) fejlesztésével kívánják elérni. Az irodalomban nem közölnek olyanmegoldásokat, amelyek során különféle módszerek kombinálásával próbálnakhatékony számítási eljárást keresni.A szimuláiós feladatok megoldása során az egyik kutatási feladatként azt



1. A kit¶zött kutatási feladat 5t¶ztem ki, hogy a meglév® matematikai modelleken alapuló numerikus szá-mítási módszereket továbbfejlesszem. Ezen belül élom, hogy azokat hatéko-nyabbá tegyem, illetve olyan megoldási algoritmusokat dolgozzak ki, amelysegítségével az ipari felhasználók a numerikus számításokat és azok eredmé-nyeit egyszer¶en tudják alkalmazni a gyakorlati problémák megoldására. (Akutatás eredményeit az 1. tézisben fogalmaztam meg. Ez egyrészt a felületszer¶repedés modelljének egy eddigieknél numerikus szempontból el®nyösebb meg-oldásáról szól, másrészt egy olyan számítási környezetr®l, amely segítségévelkülönböz® � általánosan használt � térszámítási módszert lehet összekapsolniannak érdekében, hogy egy ECT szimuláiós problémát hatékonyabban meglehessen oldani.)A másik ECT szimuláióval kapsolatos kutatási élom az, hogy kidol-gozzak olyan új matematikai modelleket azok numerikus megoldásával együtt,amelyek segítségével a gyakorlatban el®forduló különféle ECT problémákat ha-tékonyan meg lehet oldani. (Az eredményeket a 2. tézisben fogalmaztam meg.Itt a több felületszer¶ repedésb®l álló anyaghiba-soport és a vékony felületilerakódás válaszjelének szimuláiójára kidolgozott � integrálegyenleten alapuló� új matematikai modelleket és azok megoldásait mutatom be.)Mindkét szimuláióval kapsolatos kutatási él esetében fontos hangsúlyoz-ni a megoldási módszer hatékonyságát. Ez két okból lényeges. Egyrészt azért,mert sak gyors és pontos szimuláiós módszerek használhatók az anyaghiba-rekonstrukiós eljárások kifejlesztéséhez, illetve vizsgálófej tervezési feladatokmegoldásához. Másrészt azért kell hatékonynak lennie a számítási módszerek-nek, mert bonyolult, hosszú ideig tartó szimuláió nem tud elterjedni az iparifelhasználók körében.További kutatási feladatént t¶ztem ki, hogy a kifejlesztett szimuláiós el-járások felhasználásával bekapsolódjak újfaja elven m¶köd® ECT vizsgálófejkidolgozásába, ezzel is bizonyítva a kvantitatív ECT alkalmazásának el®nyeit.Az irodalomból ismert anyaghiba-rekonstrukiós eljárások alapvet®en azanyaghiba-válaszjel szimuláiójának � megfelel® algoritmus (pl. optimalizáióseljárás) szerinti � többszöri elvégzésén alapulnak. Mások neurális hálózato-kat használnak a feladat megoldására. A sokféle lehetséges megoldási módszerkeresztmetszetét adja például az Inverse Problems ím¶ folyóirat egyik � atémakörnek szentelt � tematikus száma [3℄. Adatbázisokat az ECT-ben eddignagyon elvétve és sak alkalmi jelleggel használtak anyaghiba-rekonstrukiósélokra az irodalomban. Más tudományterületeken (pl. alakfelismerés) azonbanelterjedten alkalmaznak adatbázisokat bizonyos szempontból hasonló jelleg¶problémák megoldására.Az ECT rekonstrukiós feladatainak megoldásához kapsolódóan � a szo-kásos optimalizáión alapuló eljárások alkalmazásán túl � élom volt olyan



6 2. Felhasznált források és módszerekújfajta rekonstrukiós eljárás lehet®ségeinek vizsgálata, amely adatbázisok fel-használásával történik. Ezekt®l a kutatásoktól azt az eredményt vártam, hogymód nyílik majd olyan általánosítható eljárás megalkotására, amely segítheti akvantitatív ECT felhasználásán alapuló rekonstrukiós eljárások elterjesztésétaz iparban. (A kutatás eredményét a 3. tézisben fogalmaztammeg. Itt egy álta-lánosan alkalmazható új eljárást mutatok be anyaghiba-rekonstrukióra hasz-nálható optimális adatbázis létrehozására.)Az ECT módszerek fejlesztése igen szerteágazó feladat, mivel az komolykísérleti és elméleti munkákon alapul. A kísérleti munka elméleti hátterét �többek között � az anyagtudományok és a kvantitatív ECT területén végzettkutatások jelentik. A élként megfogalmazott tevékenységek várható eredmé-nyei olyan számítási módszerek, illetve megállapítások, amelyek önmagukbansak korlátozottan hasznosíthatók az ECT módszerek fejlesztésében, ugyanak-kor mindezen eredmények más kísérleti vagy számítástehnikai eredményekkelegyütt meghatározó részét képezhetik új fejlesztéseknek. Ezt az állítást tá-masztja alá az, hogy a kutatás során elért eredmények már az eddigiekben is� különböz® formákban � konkrét hasznosításra kerültek az ECT fejlesztésétélzó alkalmazásokban.2. Felhasznált források és módszerekA kit¶zött kutatási feladatot els®sorban a numerikus elektromágneses térszá-mítás eszközeinek felhasználásával és továbbfejlesztésével kívántam megoldani.Az örvényáramú anyagvizsgálat szimuláiója sok szempontból speiális,amelynek kielégít® megoldása nem várható el az általánosan használt elektro-mágneses térszámítási programsomagoktól. Egy ECT elrendezés analízisébenaz okozza az alapvet® nehézséget, hogy két egymástol � gyakran nagyságren-dekkel � eltér® geometriai mérettel rendelkez® objektum környezetében ki-alakuló elektromágneses teret kell analizálni. Az egyik objektum a vizsgálófej,amelynek méretei 10mm-es nagyságrendben van, a másik az anyaghiba, amely-nek vastagsága (pl. egy repedés esetében) mindössze 10 µm-es nagyságrend¶is lehet. Egyes módszerek alkalmazásánál további nehézséget okoz az, hogy azanyagparaméter változása is drasztikus lehet nagyon rövid szakaszokon belül(ha egy repedést tekintünk, akkor az anyag vezet®képessége a jó vezet®ét®la leveg® nulla vezet®képességére változik ugrásszer¶en). A felsoroltak miattaz ECT numerikus szimuláiója nem szokványos térszámítási feladat, így aszokásos módszerek (pl. végeselem módszer) megszokott módon történ® alkal-mazása többnyire sak különösen nagy számítási igény mellett tudja megoldania kit¶zött problémát. Ez pedig elfogadhatatlan, mivel az ECT-hez kapsolódó



2. Felhasznált források és módszerek 7feladatok megoldására használt módszerekt®l megköveteljük a nagy pontossá-got és a gyorsaságot, egyébként ezek nem lennének alkalmasak a kit¶zött élok(pl. anyaghiba-rekonstrukió vagy vizsgálófej tervezés) elvégzésére.A kívánt pontosság és gyorsaság elérése érdekében a speiálisan ECT elren-dezések analízisére használt eljárások alapvet®en két szempontból térnek el azuniverzális térszámítási eljárásoktól. Az egyik eltérés az, hogy olyan speiálisanyaghiba modellek kerülnek felhasználásra bizonyos típusú anyaghibák leírá-sára, amelyek megoldása kis számításigény¶. Ilyen speiális anyaghiba modellpl. a felületszer¶ repedés modellje [2℄, amely a repedés nagyon vékony, nullavezet®képesség¶ tartományát egy megfelel®en választott tulajdonságú mate-matikai felülettel modellezi. Az ilyen modellek � annak ellenére, hogy bizonyoselhanyagolásokkal élnek � gyakran pontosabb eredményt adnak a részletesebbmodelleknél, mivel a részletesebb modellek nagy számítási igényb®l adódó nu-merikus hibája gyakran nagyobb az egyszer¶sített modell modellezési hibájá-nál. A megoldási módszer javításának a másik útja, speiális numerikus eljárá-sok alkalmazása. Ezen eljárások nagy hatékonyságúak, de sokszor sak adottmunkadarab és anyaghiba geometriák esetében használhatók.Az értekezésben integrálegyenlettel leírt új matematikai modelleket, ezekmegoldását, illetve egy ilyen típusú, az irodalomból ismert modell [2℄ meg-oldására szolgáló új eljárást közöltem. Az integrálegyenleteket a momentummódszer alapján, a diadikus Green-függvények elméletének [4, 5℄ felhasználá-sával oldottammeg. A lemez alakú munkadarabok esetében az elektromágnesestérnek a számításokhoz szükséges kifejezését az általam el®z®leg kidolgozott,Fourier-transzformáión alapuló megoldási módszer felhasználásával határoz-tam meg [6℄.Az új anyaghiba modelleket a vékony héjra vonatkozó impedania típusúperemfeltételek [7, 8℄ alapján a felületre konentrált források elméletének [9℄alkalmazásával alkottam meg fel.A szimuláiós eljárások mellett foglalkoztam az anyaghiba rekonstrukiójátélzó ún. inverz probléma megoldásával [10℄ is, amelyet n-dimenziós, anizotróp,adaptív hálógeneráló eljárás [11℄ felhasználásával oldottam meg.A kidolgozott modellek és számítási eljárások helyességét az irodalombólismert, illetve az együttm¶köd® partnerek által végzett kísérletek során kapottmérési eredményekkel igazolom. Az irodalomból a TEAM Benhmark felada-tok egyikét (az ehhez tartozó mérési eredményeket a [12℄ irodalom tartalmaz-za) és a Japan Soiety of Applied Eletromagnetis and Mehanis (JSAEM)szervezet koordinálásával a Nulear Engineering Ltd. (NEL) által Japánbanvégezett szerteágazó kísérletek eredményeit (ezek leírását a [13℄ irodalom köz-li) használtam. Az együttm¶köd® partnerek közül az MTA-MFA (MTA M¶-szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet) [14℄, a CEA (Commissariat



8 3. Új tudományos eredményekà l'Énergie Atomique, Franiaország) [15℄, az LGEP (Laboratorie de GénieEletrique de Paris, Franiaország) [16℄ és az LGEP közvetítésével a SNECMA(repül®gép-hajtóm¶ gyártó) [17℄ mérési adatait használtam arra, hogy azokatösszevessem a kutatás során kidolgozott szimuláiós szoftverek eredményeivel.3. Új tudományos eredmények3.1. Az 1. tézis és annak rövid magyarázataSzámítási eljárásokat dolgoztam ki elektromosan vezet®, lemez alakú, nem mág-neses testekben található, meghatározott geometriájú repedés detektálását élzóörvényáramú ronsolásmentes vizsgálatok szimuláiójára. A módszer felhasz-nálásával eljárást dolgoztam ki a Fluxset típusú mér®fej inhomogén mágnesestérbeli kalibráiójára.1.1. Új módszert dolgoztam ki elektromosan vezet®, nem mágneses anyagú,lemez alakú tárgyakban elhelyezked®, a lemez felületére mer®leges sík-ban lév®, téglalap alakú repedés örvényáramú vizsgálófejjel kapott válasz-jelének számítására. Az eljárás a repedés és az örvényáramú vizsgálófejelektromágneses egymásrahatását leíró integrálegyenlet globális közelít®függvények alkalmazásával történ® megoldásán alapul. Az integrálegyenletismeretlenjét olyan szinuszos függvényekkel fejtettem sorba, amelyek ki-elégítik az ismeretlenre vonatkozó peremfeltételeket. Az alkalmazott eljá-rás el®nye, hogy nagyon gyors, pontos és numerikusan stabilis, valamint azis, hogy lehet®séget ad a megoldás hibájának beslésére. E tulajdonságaialapján a módszer különösen jól alkalmazható örvényáramú anyagvizs-gálati eljárások szimuláiójára kifejlesztett kereskedelmi élokra készül®szoftverekben.1.2. Kifejlesztettem egy moduláris környezetet, amely segítségével különböz®,általánosan alkalmazott számítási módszert lehet összekapsolni annakérdekében, hogy hatékonyabban lehessen egyes örvényáramú anyagvizs-gálati problémákat szimulálni. A moduláris számítási környezet módotad arra, hogy különböz® módszereket és különböz® közelítéseket lehessenhasználni a vizsgálófej beiktatott terének és az anyaghiba visszahatásánakszimuláiójára. A kidolgozott moduláris környezet egyik megvalósítása-ként � nemzetközi együttm¶ködés keretében � létrehoztuk azt a szoftvert,amely végeselem módszert használ az örvényáramú fej terének számítá-sára, és az integrálegyenleten alapuló módszert használja a felületszer¶repedés visszahatásának szimuláiójára. A megvalósításnál az LGEP (La-boratorie de Génie Eletrique de Paris) kutatóintézet munkatársai, Yann



3. Új tudományos eredmények 9Le Bihan vezetésével végezték a végeselem számításokat, az általam de�-niált moduláris rendszer programozásának jelent®s részét és a számításieredmények veri�kálásához szükséges, kiterjedt kísérleti munkát. Az énfeladatom a moduláris számítási környezet de�niálása, a repedés vissza-hatásának szimuláiójához szükséges számítások elvégzése és a repedésekválaszjelének meghatározása volt. A kifejlesztett szoftvert nagyon hatéko-nyan alkalmaztuk lemez alakú munkadarabban található, apró repedések,összetett geometriájú vizsgálófejek által mért válaszjelének szimuláiójá-ra.1.3. Elektromágneses térszámításon alapuló módszert dolgoztam ki örvény-áramú mér®fejekben található, a lineáris tartományukban m¶köd®, végesméret¶ mágneses szenzorok er®sen inhomogén térben történ® kalibrálásá-ra. A kalibráió élja, hogy az adott szenzor használható legyen kvantita-tív örvényáramú anyagvizsgálati mérésekre. A kidolgozott módszert alkal-maztam a Fluxset típusú mér®fej kalibrálására. A kalibráióhoz szükségeskísérleti munkát az MTA-MFA munkatársai: Gasparis Antal és VértesyGábor végezték.3.2. A 2. tézis és annak rövid magyarázataNumerikus modelleket és számítási eljárásokat dolgoztam ki elektromosan veze-t®, nem mágneses testekben található, több párhuzamos repedésb®l álló anyaghi-ba soport, valamint vékony felületi lerakódások detektálását élzó örvényáramúronsolásmentes vizsgálatok szimuláiójára.2.1. Az egyszeres felületszer¶ repedés integrálegyenleten alapuló modelljénekáltalánosításával egy modellt dolgoztam ki, amely alkalmas a nem mágne-ses, vezet® anyagokban lév®, több repedésb®l álló anyaghiba soport elekt-romágneses terének szimuláiójára. A felírt integrálegyenlet megoldásáraszámítási módszert dolgoztam ki, amellyel lemez alakú munkadarabbanlév®, a lemez felületére mer®leges síkokban elhelyezked®, téglalap alakú,egymással párhuzamos repedések örvényáramú vizsgálattal kapott válasz-jelét lehet szimulálni. A kapott eredmények felhasználásával vizsgáltama szimuláiós eljárásban feltételezett típusú repedésekb®l álló anyaghibasoportok mérési adatokból történ® rekonstrukiójának lehet®ségeit.2.2. Modellt dolgoztam ki a munkadarabok falán található, vezet® anyagbólkeletkezett, vékony lerakódás által keltett, örvényáramú válaszjel kiszámí-tására. A lerakódás anyaga tetsz®leges lineáris vezet® és mágneses anyaglehet. A modell alkalmazhatóságát, nem mágneses, vezet® lemezen ta-



10 3. Új tudományos eredményeklálható, vékony lerakódás örvényáramú válaszjelének szimuláiójára írtprogram eredményeivel demonstráltam.2.3. Közelít® számítási eljárást dolgoztam ki, amellyel nagyon hatékonyan szi-mulálható a gyakorlatban fontos szerepet játszó azon elrendezés örvény-áramú válaszjele, ahol a vizsgált munkadarabban a vékony lerakódássalszennyezett felületb®l kiindulva, repedés is található. A számításokat vé-kony lerakódással szennyezett, nem mágneses, vezet® lemezben található,a lemez felületére mer®leges síkban lév® repedés örvényáramú válaszjelé-nek szimuláiójával demonstráltam.A kidolgozott modellek és számítási eljárások hatékonyságuknak köszön-het®en különösen jól használhatók örvényáramú vizsgálófejek tervezésé-hez, illetve optimalizáión alapuló rekonstrukiós eljárásokban történ® al-kalmazásokban. Az 2.2. pontban említett, szinuszos gerjesztésre kidolgo-zott számításokat � azok gyorsaságának köszönhet®en � ki tudtam ter-jeszteni impulzus gerjesztés¶ anyagvizsgálat szimuláiójára is úgy, hogy aszinuszos számításokhoz kidolgozott módszerrel az id®függvény spektru-mát diszkrét frekveniákon határoztam meg.3.3. A 3. tézis és annak rövid magyarázataÚj eljárást dolgoztam ki anyaghibák rekonstrukiójára használható, bizonyosértelemben optimális adatbázis létrehozására.Új eljárást dolgoztam ki olyan optimális adatbázis el®állítására, amellyelanyaghibák rekonstrukióját hatékonyan és el®írható hibával lehet el-végezni. Az eljárás során egy n-dimenziós, adaptív szimplex hálót kellgenerálni. E háló generálásához a Gyimóthy Szabols kollégám által ki-fejlesztett, általános n-dimenziós hálógenerálót kapsoltuk össze az álta-lam készített felületszer¶ repedés válaszjelének szimuláiójára alkalmasprogrammal. A kiszámított adatbázis segítségével nem sak az anyag-hiba paramétereit lehet hatékonyan rekonstruálni, hanem további, olyanhasznos informáiókat lehet nyerni a vizsgált inverz problémára vonatko-zóan, amelyek nagyban segíthetik az anyaghiba-rekonstrukiós folyamatelvégzését. A létrehozott adatbázis tekinthet® a gyakorlatban használtkalibráiós görbék n-dimenziós általánosításának is.3.4. Az eredmények hasznosításaA globális közelítésen alapuló felületszer¶ repedés válaszjelének szimuláiója[A28℄ beépítésre került a CEA által, a ronsolásmentes anyagvizsgálati mód-



3. Új tudományos eredmények 11szerek szimuláiójára kifejlesztett, CIVA nev¶ programsomagba [18℄. Ebb®ladódóan az valószín¶leg a szakma lehet® legszélesebb felhasználói köréhez elfog jutni. A CEA terveiben eredetileg sak � annak általános volta miatt �a térfogati anyaghiba szimuláiójára alkalmas program fejlesztése szerepelt.Kés®bb, az általam közölt eredmények meggy®zték ®ket arról, hogy élszer¶egy felületszer¶ repedés szimuláiójára alkalmas modul beépítése is a CIVAprogramba, így felkértek arra, hogy ennek a modulnak a számításokat vég-z® magját készítsem el. A kés®bbiekben elkészítettem az általam kidolgozottmodell alapján [B5℄ az egymással párhuzamos repedések analízisére alkalmasmodul magját is a CIVA programhoz. A CIVA program felületszer¶ repedésszámítására is alkalmas verziója valószín¶leg hamarosan meg fog jelenni a pia-on. Az elvégzett munka alapján kutatósoportunk (BME Szélessávú Hírközlésés Villamosságtan Tanszék, Villamosságtan Csoport) tagja a néhány európaikutatóintézetet összefogó, ún. CIVA fejleszt®i soportnak. Ez a soport azzala éllal alakult, hogy a CEA hatásosan tudja ösztönözni tagjait arra, hogy azáltaluk végzett fejlesztéseket integrálják a CIVA programsomagba, és ezzelel®segítse a tudományos eredmények legkorábbi ipari hasznosulását.A vizsgálandó munkadarab felületén található lerakódás válaszjelének szi-muláiójára, általam kidolgozott módszerek [A5, A6, A7℄ alapján, az LGEPmunkatársaival együtt, a lerakódás anyagának és alakjának rekonstrukiójá-ra alkalmas eljárást dolgoztunk ki [A21℄. Ez a közös munka alapozta meg akutatósoportunk és az LGEP közötti gyümölsöz® együttm¶ködést. Együtt-m¶ködésünk során a nálunk készült ECT fejlesztések olyan nemzetközi ku-tatási témák részeivé váltak, amelyek megélzott végfelhasználói a különböz®ronsolásmentes anyagvizsgálati módszerek ipari alkalmazói (pl. SNECMA).A mágneses szenzorok és ECT vizsgálófejek tervezésével, optimalizáiójá-val, valamint kalibráiójával kapsolatos eredményekkel [A4, A9, A17℄ tev®le-gesen részt vettem az MTA-MFA-ban épített Fluxset szenzor [19℄ felhasználá-sával készült különböz® ECT vizsgálófejek fejlesztésében [A11, A12, A14, A23,B26, B29, B30, B31℄. Ezek alapján részben saját eredménynek is tartom, hogya kidolgozott vizsgálófejek ismertté és mások által is felhasználttá váltak. Eztaz eredményt tükrözi, hogy az elismert Enylopedia of Sensors ím¶ kiad-vány külön fejezetben tárgyalja a Fluxset szenzort és annak ronsolásmentesanyagvizsgálatra történ® alkalmazásait [20℄. A Fluxset szenzoron alapuló ECTvizsgálófejek kifejlesztésében meghatározó szerepet játszott Gasparis Antal,aki 2007-ben védte meg sikeresen doktori értekezését, és akinek én voltam azegyetemi témavezet®je.A moduláris rendszer egyik megvalósítását készítettem el az LGEP mun-katársaival, els®sorban Yann Le Bihan-nal együttm¶ködve [A22, A27, A29℄.A létrehozott rendszerben az LGEP a gerjesztés beiktatott terének végeselem



12 3. Új tudományos eredményekmódszerrel történ® számítására alkalmas részt készítette el, az én feladatoma felületszer¶ repedés integrálegyenleten alapuló szimuláiója és a repedés vá-laszjelének meghatározása volt. A moduláris rendszert megvalósító szoftvert,az általam adott tervek alapján az LGEP munkatársai hozták létre. Az ígylétrejött rendszerrel kapott számítási eredményeket az LGEP által, illetve másipari partner (SNECMA) által végzett mérésekkel veri�káltuk. A rendszertaz eddigiekben � az LGEP kapsolatain keresztül � már használtuk néhányipari partnerrel történ® együttm¶ködésben. A moduláris rendszer további fel-használását tervezzük, élunk, hogy a módszert � annak gyakorlatias voltát ésnagyfokú rugalmasságát kihasználva � egyre több ipari partnerrel való együtt-m¶ködésben alkalmazzuk. A frania együttm¶ködést � az eredmények továbbihasznosítása szempontjából is � különösen fontosnak tartom.Az optimális adatbázison alapuló anyaghiba rekonstrukiós eljárás arány-lag rövid múltra tekint vissza [A30, B50℄, de már az eddigiekben is mutatkozottérdekl®dés a téma iránt. Az egyik ilyen érdekl®d® partner az LGEP volt, aholaz optimális adatbázist az anyaghiba rekonstrukiójára kidolgozott neurálishálózat betanítására használták [A32℄. Az LSS-SUPÉLEC (Laboratoire desSignaux et Systèmes, L'Éole Supérieure d'Életriité, Franiaország) [21℄ ésa CEA kutatóival megalapoztunk egy szoros együttm¶ködést, amely az opti-mális adatbázison alapuló anyaghiba rekonstrukió további kutatását és iparihasznosítását élozza. Ennek keretében els® lépésként Gyimóthy Szabols kol-légám egyhónapos vendégprofesszori meghívást kapott a LSS-SUPÉLEC-be.Vele együtt egy általam konzultált, diplomázó hallgató, Biliz Sándor végez-te szintén meghívás alapján a diplomatervez® félévét az LSS-SUPÉLEC-ben.Biliz Sándor tanulmányai közös BME-SUPÉLEC (a SUPÉLEC: L'Éole Su-périeure d'Életriité [22℄, egy villamosmérnököket képz® igen neves frania�grande éole�) doktori képzés keretében folytatódik. A tervezett doktori té-ma az optimális adatbázis alapján történ® anyaghiba rekonstrukió. Az ECTalkalmazásokon kívül a kidolgozott módszert sikeresen alkalmaztuk félvezet®eszközök analíziséhez [A26℄, vagy � az LGEP-pel együttm¶ködésben � szigete-l® anyagok nagyfrekveniás elektromágneses paramétereinek meghatározására[B64℄ is.Az említett frania kutatóhelyekkel (LSS-SUPÉLEC, CEA, LGEP) meglé-v® szoros együttm¶ködést abban az id®szakban alapoztam meg, amikor 2002-ben egy hónapig vendégprofesszor voltam az LGEP-ben és 2003-2005. id®szak-ban kétszer öthónapos vendégkutatói állást töltöttem be az LSS-SUPÉLEC-ben. Ezek a kutatóintézetek egy Gif Sur Yvett nev¶ kisváros környezetébenvannak. Gif Sur Yvett Párizs egyik el®városának számít, amely abban a ré-gióban helyezkedik el, ahol sok, igen neves, a természettudományok területéndolgozó frania kutatóintézet található. Ebben a régióban, a jelenleg is folyó



4. A tézisekhez kapsolódó tudományos közlemények 13világszínvonalú munkára alapozva, a tervek szerint néhány éven belül létrejönegy állami kutatóintézet, amelynek tevékenysége a különböz® ronsolásmentesanyagvizsgálati módszerekkel kapsolatos kutató-fejleszt® munka lesz. Várha-tóan a létrejöv® intézet kutatói, vezet®i és együttm¶köd®i részben a velünkszámos szálon kapsolatban lév® kutatóhelyekb®l kerülnek majd ki. Ezek alap-ján talán joggal reméljük, hogy az általunk az ECT témájában végzett munkaa jelenleginél is mélyebben kapsolódik majd a világ vezet® kutatási-fejlesztésitevékenységéhez.Az összetett anyaghibákat vizsgáló kutatások egyik gyakorlati eredménye-ként egyszer¶ módszert dolgoztunk ki fém tárgyakba írt vonalkód ECT segítsé-gével történ® kiolvasásához [B57, B62℄. Az eljárást feltételezhet®en alkalmaznifogjuk azon GVOP-AKF (Gazdasági versenyképesség operatív program, Al-kalmazott kutatás-fejlesztés) pályázathoz kapsolódó együttm¶ködés eredmé-nyeként el®állítani szándékozott kiolvasó rendszerben, amely � az autóiparhozkapsolódóan � lézerrel a karosszériaelemekbe égetett kódokkal élozza haté-konyabbá tenni a logisztikát és a vagyonvédelmet.4. A tézisekben megfogalmazott eredményekhezkapsolódó fontosabb tudományos közleményekA közlemények felsorolásakor a doktori pályázathoz beadott, teljes publikáiósés itáiós jegyzékben használt jelölést követem, így a számozás nem folytonos.[A4℄ J. Pávó: Optimisation of the shape of the ferromagneti ore of Fluxsettype magneti �eld sensors, ACES: Applied Computational Eletromag-netis Soiety Journal, vol. 12, pp. 32�37, 1997.[A5℄ J. Pávó: Forward solution method for the reonstrution of the shape ofthin metal deposit on plate speimen, International Journal of AppliedEletromagnetis and Mehanis, (IF=0,176) vol. 14, no. 1-4, pp. 483�488, 2001.[A6℄ J. Pávó: Numerial alulation method for pulsed eddy-urrent testing,IEEE Transation on Magnetis, (IF=1,016) vol. 38, no. 2, pp. 1169�1172, Marh 2002.[A7℄ J. Pávó: Approximate methods for the alulation of the signal of a rakin a plate oated by onduting deposit, IEEE Transation on Magnetis,(IF=0,837) vol. 40, no. 2, pp. 659�662, Marh 2004.
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