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1. Bevezetés 
 

A roncsolásmentes anyagvizsgálati technológiák (NDE vagy NDT), noha gazdag 
múltra tekintenek vissza, napjainkban válnak/váltak széleskörűen alkalmazottá. 
Korábban e technológiák iránt csak különleges esetekben merült fel konkrét igény, 
aminek egyrészt összetettségük, bonyolultságuk, nehéz alkalmazhatóságuk, másrészt 
az általuk szolgáltatott eredmények kiértékelésének nehézségei voltak a fő okai. Az 
ipari termelési technológiák és a termelési kultúra fejlődése azonban megújult 
igényeket ébresztett fel a széleskörűen alkalmazható anyagvizsgálati módszerek iránt, 
különösen a minőségbiztosítási feladatok területén. Emiatt a közelmúltban ez a 
technológia újra reneszánszát éli. 

Számos, meglehetősen eltérő fizikai alapelvre vagy technológiára épülő vizsgálati 
módszert fejlesztettek ki napjainkig. Ezek például (a teljesség igénye nélkül) a nagy 
energiájú sugárzás átvilágító erejére épülő röntgen vagy neutrondiffrakciós eljárások, 
az anyagban keletkező lokális mechanikai vagy villamos veszteségek kimutatására 
alkalmas ultrahangos, illetve hőkamerás mérések, valamint a mágneses mező 
alkalmazására épülő technikák. Mindezekben a módszerekben fontos közös jellemző, 
hogy valamilyen fizikai alapelv alapján, csak az anyagban megtalálható hibahelyek 
hatásait, azaz valamilyen külső gerjesztésre keresett hibák által adott választ képesek 
mérni, érzékelni. Ebből adódóan csak közvetve, a hibák hatásainak mérésére 
alkalmasak. Ez, mármint az anyaghibák puszta érzékelése, a kezdetekben 
elégségesnek bizonyult. Napjainkra azonban az anyaghibák jellemzőinek (geometria, 
elhelyezkedés, osztályozás stb.) meghatározása is alapvető fontosságúvá vált. 
Könnyen belátható például, hogy a mechanikai szilárdság vagy az alkatrész várható 
élettartama szempontjából különbséget kell tennünk a különböző méretű és/vagy 
alakú repedések vagy zárványok között. Ez a különbségtétel különösen a 
tömegtermelésben kulcsfontosságú, hisz az indokolatlan méretű selejtarány (amikor 
az ellenőrzőrendszer jó elemeket is selejtnek minősít) alkalmasint nagyobb anyagi 
veszteséget okozhat, mint amit maga a selejt miatti kártérítés jelentene. 

Új igények is megfogalmazódtak a roncsolásmentes anyagvizsgálati 
technológiákkal szemben, mint a gyorsaság, a veszélytelenség, illetve a kvalitatív 
információk mellett a kvantitatív adatok iránti szükséglet is. A gyorsaságra egyrészt a 
napi termelés miatt is igény van: egy-egy széria átvizsgálásakor nem mindegy, hogy 
az eredmény a következő széria beindítása előtt már elérhetővé válik (on-line 
módszerek) vagy esetleg csak napok múlva (off-line technikák, például a 
röntgenfilmek kidolgozása), mialatt ugyanazon hibás beállításokkal a gyár selejtet 
termel. Másrészt a vizsgálati sebességet az ellenőrizendő anyag mennyisége is 
meghatározza. Jellemző példa a franciaországi EDF több száz kilométernyi 
gázvezetékének ellenőrzése. A munkavédelmi előírások szigorodása és a baleseti 
kockázatok csökkentése iránti igény a kis energiájú módszerek felé terelte a 
figyelmet. Könnyen belátható, hogy a röntgen- vagy neutronforrások adott esetben 
nemcsak veszélyesek, de nem eléggé könnyedén mozgathatók, telepíthetők ahhoz, 
hogy a termelés vagy a vizsgálatok helyszínén alkalmazhatók legyenek. 

Összegezve tehát elmondható, hogy olyan veszélytelen, robosztus (lehetőleg 
érintkezésmentes) gyors, a termelés közben (on-line) alkalmazható, viszonylag 
kisméretű (hordozható) eszközökkel elvégezhető, természetesen roncsolásmentes 
vizsgálati módszer(ek) iránt erősödött fel társadalmi igény, amely széleskörűen és 
viszonylag olcsón alkalmazható, és amely kvantitatív információkat is képes nyújtani. 
Kutatásaim az ezeknek a követelményeknek megfelelő, vezető és/vagy mágneses 
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anyagokon alkalmazható, a mágneses térmérésre épülő roncsolásmentes 
anyagvizsgálati módszer kidolgozására irányultak. 
 

Kutatásaim középpontjában tehát az anyag, pontosabban az anyaghibák és a 
mágneses tér kölcsönhatásából származó, az anyagon kívül, annak a felületén 
megfigyelhető fizikai jelenségek álltak. Az ezeknek a jelenségeknek az érzékeléséhez 
alkalmas szondák két típusát különböztetjük meg: a passzív és az aktív mérőfejeket. 
Az első esetben a gerjesztő mágneses teret nem a szonda állítja elő, a vizsgált anyag 
eleve mágnesezett vagy a mágneses gerjesztés a szondától független (pl. a Föld 
mágneses tere). Ez a technika alkalmazása erősen behatárolt, lévén a mérések során 
gyakorlatilag ismeretlen a mérőfej számára a gerjesztés forrása, valamint a vizsgált 
minta mágneses előélete. Az e problémák kiküszöbölésére alkalmas technika, a 
felmágnesezés gyakran megvalósíthatatlan kiterjedt objektumok esetében. Az aktív 
mérőfej ezzel szemben jól definiált mérési környezetet teremt. Ezen felül a lokális, 
így viszonylag kis energiájú gerjesztés könnyen alkalmazható nagyméretű tárgyak 
esetében is. Az értekezésemben tehát kizárólag aktív mágneses mérőfejekkel 
foglalkozom. 

A fogalmak tisztázása, illetve a félreértések elkerülése véget funkcionalitási 
szempontból különbséget teszek a szenzor és a szonda vagy mérőfej között. Az aktív 
szonda két egységből épül fel: a gerjesztő rendszerből (pl. indukciós vagy 
gerjesztőtekercs), illetve az anyag előállított gerjesztésre adott válaszát mérő 
szenzorikus részből. Ez utóbbi feladatot látja el a (mágneses) szenzor. 
Következésképpen a mérőfej, illetve a szonda kifejezéseket tágabb értelemben 
használom – abban az esetben is, amikor ez a két egység fizikailag egy és ugyanaz, pl. 
a mérőtekercs impedancia-változásán alapuló örvényáramú mérőfej esetében. 

A mágneses elven alapuló különböző roncsolásmentes technikákban közös, hogy 
(megvalósíthatósági szempontok miatt) általában a vizsgált minta felületén keresztül, 
arra merőleges irányban gerjesztik mágneses térrel az anyagot. Ennek hatására tisztán 
vezető anyagokban úgynevezett örvényáramok indukálódnak, míg mágneses 
anyagokban megváltozik a mágnesezettség mértéke, és esetleg ebből adódóan 
másodlagos (pl. a magnetostrikciónak köszönhető mechanikai) jelenségek is 
fellépnek. Az anyag tehát mágneses szempontból kölcsönhatásba lép a gerjesztőtérrel, 
visszahat rá, és vagy ezt a visszahatást (a tér felületi eloszlása vagy időbeli változása, 
mint például a Barkhausen-ugrásoknak köszönhetően) vagy a másodlagos 
effektusokból származó hatásokat (például hanghatásokat) rögzíti a szonda. Így a 
vizsgált felület pásztázása során a mért jelek lokális megváltozásából, az 
inhomogenitásból az anyag szerkezeti inhomogenitására lehet következtetni. 

Kutatásom tárgyául ennek alapján olyan mágneses szenzorra épülő váltakozó 
mágneses terű gerjesztést alkalmazó szondát választottam, ami a hagyományos 
örvényáramú technikával (ECT) kombinálja a mágneses térmérést. Ezen új mérési 
eljárástól azt vártam, hogy összehasonlítva a tradicionális ECT módszerekkel azoknál 
lényegesen több információt tud ugyanarról az anyaghibáról szolgáltatni. Másrészt, 
szemben például az impedancia-változáson alapuló méréssel, a gerjesztési és a 
szenzorikus rendszer szétválasztása lehetővé teszi az érzékenység és a térbeli 
felbontóképesség megtartását a mélyebben elhelyezkedő anyagi inhomogenitások 
detektálásához a behatolási mélység ismert összefüggése alapján szükséges alacsony 
gerjesztési frekvenciák esetében is. Ezen felül ugyanaz a fej alkalmazhatóvá válik 
olyan anyagok esetében is, ahol nem a vezetőképesség, hanem a mágneseses 
tulajdonságok dominálnak. 
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A felhasználandó mágneses érzékelőkkel szemben előre megfogalmazható 
követelmények (frekvenciatartomány, érzékenység), illetve a későbbi ipari 
alkalmazásokból levezethető igények (méret, működési hőmérséklet-tartomány, 
mechanikai tűrőképesség, ár) beszűkítették azt a kört, amiből a feladathoz 
legalkalmasabb szenzort ki lehetett választani. 

Anyagvizsgálati célokra szükségtelen abszolút mágneses szenzorokat (pl. NMR) 
alkalmazni, hisz a legtöbb mérésben helyi inhomogenitások okozta viszonylagos 
elétéréseket kell kimutatni. A relatív mágneses térmérők családjában érzékenység 
szempontjából nyilván a SQUID detektorok a legalkalmasabbak, azonban egy valós 
és emiatt mágneses szempontból igencsak zajos (∼100 pT – 10 nT) ipari alkalmazási 
környezet szükségtelenné teszi kvantumszintű mágneses felbontást, másrészt a 
SQUID érzékelők a szükséges hőszigetelés miatt kisméretű helyeken (pl. csövek 
belseje) nem alkalmazhatók. 

Kisebb érzékenységűek a szenzorok ranglistáján a fluxgate család tagjai, amelyeket 
azonban robosztusságuk miatt előszeretettel alkalmaznak űrkutatásban geomágneses 
vizsgálatokra. Sajnos azonban a hagyományos változatok működési elvükből adódóan 
csak viszonylag kis frekvencián alkalmazhatók a visszakompenzáláshoz szükséges 
visszacsatolás határfrekvencia csökkentő hatása miatt. Ezenkívül a kutatás kezdetekor 
a megkívánt érzékenységű változatok csak nagy (néhány centiméteres) méretben 
álltak rendelkezésre. Így komoly kételyek merültek fel velük szemben erősen 
inhomogén terek mérése esetén. 

A félvezető technológiákkal tömegesen előállított és emiatt viszonylag olcsó 
szenzorok (magneto-rezisztív, GMR, magneto-elasztikus vagy magneto-striktív) 
azonban érzékenységben nem érik el a megkívánt szintet. Ezek közül külön 
kiemelném a Hall-detektort. Ez a térmérő érzékenységben elvben elérheti a megkívánt 
(kb. 0,1 nT-ás) mágneses felbontóképességet – csak nem az elvárt 
mérettartományban, mivel ebben az esetben az aktív elemnek a szükséges térbeli 
felbontóképesség elérése miatti méretcsökkentése legalább annak a felületével, azaz 
kvadratikusan csökkenti az érzékenységet. 
 
A nemrégiben az MTA MFA-ban kifejlesztett Fluxset szenzor a fluxgate 
szenzorcsalád „Pluse Position” változatának tagjai közé tartozó típus, így alapvető 
tulajdonságai a fluxgate szenzorok teljesítőképességeivel hasonlíthatók össze. 
Azonban a Fluxset szenzor, szemben a hagyományos fluxgate „0” térre történő 
kompenzálásos változatával, nagyságrenddel nagyobb mérési frekvenciatartomány 
elérésére képes, mivel működési elvéből adódó linearitása miatt nem igényel a 
sávszélesség csökkenést okozó visszacsatolást. Ezen felül, lévén a Fluxset szenzor 
esetében a mágneses mag a hagyományos fluxgate szenzorokkal ellentétben telítésbe 
és nem csak annak határáig mágneseződik, a mágneses anyagot tartalmazó szenzorok 
esetében általánosan megfigyelhető, a gerjesztési ciklusokon átnyúló memóriaeffektus 
ez esetben lényegesen gyengébb. Következésképpen ennek integráló hatása kevésbé 
korlátozza az elérhető legnagyobb mérési frekvenciát. A Fluxset szenzornak a mért 
térre adott fázis vagy kvázi fázismodulált válaszjele lényegesen zavarvédettebb a 
hagyományos fluxgate szenzorok amplitúdómodulált (második harmonikust 
tartalmazó) kimenőjelével összehasonlítva, amely releváns előnyt jelent ipari 
körülmények közötti alkalmazásokban. 
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Az értekezés tárgya a Fluxset szenzor működési paramétereinek fejlesztése, 
elsősorban a roncsolásmentes vizsgálatokra való tekintettel, valamint Fluxset szenzort 
felhasználó örvényáramú mérőeszközök fejlesztése, és azok alkalmazása. 
 
A roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek kutatása területén elért legújabb 
tudományos eredményekről átfogó képet ad az IOS Press kiadásában megjelenő 
„Electromagnetic Nondestructive Evaluation” sorozat [116], [117], [118], [119], 
[120], [121], illetve [122] illetve az „Non Linear Electromagnetic System” [123]. A 
szenzorika tématerületén elért legfrissebb eremények jól nyomonkövethetőek a 
„Sensors and Actuaturs” számain keresztül [124]. 
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2. Az új tudományos eredmények, tézisek összefoglalása 
 
1.) Kidolgoztam a Fluxset mágneses szenzornak az adott örvényáramú mérésekhez 

szükséges nagyfrekvenciás változatát. 

Az akár 5 mm-es szűk helyre is beépíthető szenzor kis mérete mellett is képes a 
mérendő teret DC-től egészen legalább 50 kHz frekvenciáig mérni 100 pT-nál 
nagyobb érzékenységgel. Ezen felül, az elvégzett kísérletek során 500 µm-nél 
finomabb térbeli felbontóképességet értem el (3. fejezet). A kísérleti úton és 
számítási eszközökkel feltárt optimalizációs lehetőségek alapján továbbfejlesztett 
szenzor kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos fluxgate 
eszközök. 

2.) Kidolgoztam 1,25–5 mm vastag, rozsdamentes acél, illetve INCONEL–600-as 
lemezek és csövek, illetve alumíniumanyagok vizsgálatára alkalmas, Fluxset 
szenzorra épülő új örvényáramú mérőfejet és mérési technikát. 

Az új módszer képes túloldali 10–15%-os relatív mélységű repedéseket 
referencia, illetve kalibrációs lemezek esetében 20 kHz-en 25dB-es jel/zaj 
viszonnyal (4.2.1. fejezet), csövek esetében 25–50 kHz-en 26 dB-es jel/zaj 
viszonnyal (4.2.3. fejezet) kimutatni, ami a tématerületen fontos eredménynek 
minősült. Ezen felül alkalmas alumíniumlemezek és hegesztések vizsgálatához 
szükséges alacsony (<1 kHz) gerjesztőtér-frekvenciás vizsgálatokhoz, amelyek 
során 3 mm mélységben Ø 0,35 mm-es buborék zárványt képes érzékelni (4.2.2. 
fejezet). Az új mérési módszer két független térkomponensről szolgáltat 
információt, szemben az egyetlen normális irányú perturbáció vagy interakció 
mérése helyett, ami a repedés jellege (helyzete, orientációja, alakja) 
felismerhetősége szempontjából lényeges előny. Az összehasonlító mérések 
bebizonyították, hogy ez az eszköz nagyobb érzékenységű, és jobb mélységbeli 
felbontást biztosít, mint az általánosan elterjedt induktív eszközök. 

3.) Kidolgoztam egy olyan Fluxset szenzorra épülő kombinált mérőfejet és mérési 
technikát, amely alkalmas a hagyományos kiszóródó fluxus („Leakage Flux”) 
technikával kimutatni a képlékeny alakváltozást szenvedett acélelemekben az 
elcsúszási síkok torlódása következtében megjelenő úgynevezett „Lüders-sávok” 
szerkezetet („Lüders bands”). 

A módszer legfontosabb előnye, hogy a jó térbeli felbontás mellett ugyanezt a 
struktúrát az anyag előzetes jól definiált irányú felmágnesezése nélkül váltakozó 
terű lokális mágneses gerjesztése mellett is képes láthatóvá tenni (4.3. fejezet). 

4.) Kidolgoztam egy új mérési elvet és mérőfejet, amely kis mérete (<20 mm) 
ellenére alkalmas vezető anyagokat borító durva felületű villamos 
szigetelőrétegek 10%-nál nagyobb pontosságú vastagságmérésére (5–20 mm 
tartományban). 

Az új elv elsőként tette lehetővé elektromágneses roncsolásmentes mérési eljárás 
alkalmazását ilyen problémára (4.4. fejezet). 
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5.) Kísérleti vizsgálatokkal, referenciamérésekkel és a számítási eszközök 
hitelesítésének segítségével megállapítottam, hogy INCONEL-600-as típusú vagy 
ezzel ekvivalens tulajdonságú paramágneses rozsdamentes acélötvözetű 
anyagokban, a gyakorlatban, maximum 30–50 mm mélységig lehet anyaghibákat 
kimutatni mágneses térmérésre épülő örvényáramú módszer segítségével (5. 
fejezet). 
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3. A Fluxset szenzor 
Az 1991-ben bejelentett és végül 1999-ben szabadalmi oltalmat kapott Fluxset 
szenzor [115] alapvető újszerűsége a fémüveg szál vasmagként történő alkalmazása 
volt. A fémüveg, mint nagyon jó lágy mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyag, 
felhasználása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a korábban a mágneses 
szenzorika tématerületén tevékenykedő neves kutató(k) véleményét megcáfolva [85] a 
Fluxset szenzort, az elérhető érzékenységet tekintve, a fluxgate család méltó tagjává 
emelje. A szabadalom benyújtása idején azonban a Fluxset szenzornak csak alacsony 
frekvenciás (geomágneses alkalmazásokhoz kidolgozott), 20~40 mm hosszú 
vasmagra épülő, hengeres csévetestű prototípusai álltak rendelkezésre, amely ebben a 
formában alkalmatlan volt roncsolásmentes anyagvizsgálati célokra történő 
felhasználásra. 
 
Az értekezés ezen fejezetében áttekintésre kerül a Fluxset szenzor működési 
sajátosságai mellett az anyagvizsgálati alkalmazások által támasztott 
követelményrendszer (3.1. fejezet). Ezek után a szenzor működésének kísérleti és 
elméleti vizsgálatai során feltárt kutatási eredmények kerülnek ismertetésre. Majd, az 
ezen eredményekre alapozott szenzor optimalizációs lehetőségek kerülnek 
számbavételre (3.2. fejezet), amelyek elvezettek a Fluxset szenzor új változatának 
kidolgozásához. Legvégül (a 3.3. fejezetben), az új változat a méretéhez képest erősen 
inhomogén tér mérésére történő felhasználásának lehetőségei, illetve az ilyen térben 
történő működésének elemzésére kerül sor, tekintettel a gyakorlati anyagvizsgálati 
célú alkalmazásokra. 

3.1. A Fluxset szenzor felépítése és működési elve 
 Fémüveg szálÉrzékelő tekersMeghajtó tekercs

Csévetest 
 

1. ábra A Fluxset szenzor elvi felépítése 

A Fluxset szenzor a fluxgate szenzorok családjába tartozik. Működési elve az 
impulzus pozíció elvű (Pluse position type) fluxgate szenzorokkal egyezik meg [10], 
azzal a gyakorlati szempontból lényeges újítással, hogy az érzékelő eleme egy nyitott 
alakú fémüveg szalag [23], [33]. A vasmag körül egy vagy két tekercs helyezkedik el 
(1. ábra) attól függően, hogy a meghajtó (driving) és az érzékelő (pick-up) tekercs 
szerepét egy közös vagy két különálló tekercs tölti be. Az értekezés a továbbiakban, 
az egyszerűség kedvéért, csak a kéttekercses szenzort tárgyalja. 

3.1.1. A Fluxset szenzor működési elve 
A meghajtótekercs időben háromszög alakú gerjesztő jele periodikusan telítésig 
átmágnesezi a fémüveg szálat (a vasmagot) [23], [24] és [108]. Ennek 
eredményeképpen az érzékelőtekercsben feszültség indukálódik. Ez a feszültségjel két 
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összetevőre bontható: a meghajtó és az érzékelőtekercs szoros csatoltsága lévén a 
meghajtótekercs által indukált jelre, illetve a vasmag saját mágnesezettségének 
változása által indukált feszültségre. Az előbbi összetevő egy négyszög jel, amelynek 
élei a háromszög alakú meghajtótér szélsőértékeihez (ahol a mágnesezés iránya 
megfordul) tartoznak. Ehhez a jelhez adódnak hozzá a vasmag által az 
átmágneseződés folyamata során indukált impulzusok (3. ábra) [108]. 

 
2. ábra A Fluxset szenzor vasmagjának idealizált mágnesezési görbéje 

 

 
3. ábra A mágnesező tér és a szenzor kimenő jelének komponensei az idő függvényében 

 

 
4. ábra Oszcilloszkóp kép: A mágnesező tér és a szenzor kimenő jele az idő függvényében 

H külső

H

f

t

 meghajtó
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Az amorf szerkezetű fémüveg szál összetétele alapján (Fe7Co53Ni17Cr3Si5B15) egy 
nagyon jó lágy mágneses anyag. Ideális esetben a vasmag hiszterézis hurok mentes 
„Z” formájú mágnesezési görbével rendelkezne (2. ábra), így az érzékelőtekercsben a 
fluxus a meghajtótérrel együtt lineárisan változna a mag telítéséig, majd a telítés fölött 
a szenzor mint egy mag nélküli légmagos tekercs működne. Így az érzékelőtekercsben 
várt jelalak két négyszög alakú jel (két tekercs közötti csatolásból származó téglalap 
alakú jel, illetve a vasmag mágnesezéséből származó impulzus) összege (4. ábra). 

3.1.1.1. Időben állandó, homogén tér mérése 
Tengelyirányú konstans homogén külső térbe helyezve a szenzort, a vasmagot 
mágneses szempontból gerjesztő külső és a meghajtó belső tér összeadódik. Ennek 
eredményeképpen a meghajtótérhez képest az a pillanat, amikor a vasmag eljut a 
telítés állapotába időben előbb (ha a külső és a meghajtótér azonos irányú), illetve 
később (amikor a két tér ellentétes irányú) következik be (3. ábra). Ennek 
következményeképpen az érzékelőtekercs impulzusai a meghajtótér ciklusában 
egymáshoz képest ellentétesen elmozdulnak, de alakjuk nem változik meg. 
Természetesen ez helyzet addig áll fent, amíg a meghajtótér a külső mágneses tér 
ellenére is képes mindkét irányban telítésbe vinni a szenzor magját, azaz amíg a 
szenzor mint mérőeszköz, nem telítődik. Lévén a meghajtótér a mágnesezés egyes 
fázisaiban lineárisan változik az időben, az impulzusok eltolódása egyenesen arányos 
lesz a külső mágneses térrel [52]. A szenzor tulajdonképpen a mérendő külső 
mágneses teret hasonlítja össze a lineárisan változó belső meghajtó terével és a 
vasmag, mint komparátor működik. Így a működési elvből adódóan lineáris mágneses 
térmérő eszközt kapunk [108], ami nem igényel semmilyen visszacsatolást vagy nulla 
kiegyenlítést. A szenzor linearitását 3D-s véges elemes számítási módszerrel (FEM) is 
ellenőriztük 200 µT nagyságú külső mérendő mágneses tér esetén [52]. A szenzor a 
külső mért teret az érzékelőtekercs impulzusainak eltolódásává, azaz tulajdonképpen 
időmérési feladattá konvertálja (5. ábra). A szimuláció eredménye szerint a szenzor 
nagy pontossággal lineáris eszköz (6. ábra). 
 
Fontos megjegyezni, hogy az előbb leírt működési elv alapján, mivel a vasmagban 
mágneses gerjesztések: azaz Hkülső térerősség és a Hmeghajtó térerősség hatása 
összegződik, ezért a szenzor jelében az impulzuseltolódás a Hkülső térrel lesz arányos. 
Azaz a szenzor a mágneses térerősséget méri [A/m]-ben és nem az indukciót: B-t. 
Azonban a szenzort gyakorlati alkalmazásokban csak a szabad levegőben tudjuk 
elhelyezni, ami izotróp, lineáris közegnek tekinthető, így szenzor által mért 
mennyiséget átskálázhatjuk a mágneses indukció mértékegységére: [T]. 
 
Mivel a szenzor érzékelőtekercsében csak tengelyirányú fluxusváltozás képes 
feszültséget indukálni és a meghajtótekercs is ilyen irányban gerjeszti a vasmagot, a 
szenzor csak a tengelyirányú komponensét képes érzékelni a külső mágneses térnek. 
Így a keresztirányú térre a működési tartományon belül elméletileg teljesen érzéketlen 
[52]. 
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a) 

 
a) 

5. ábra A Fluxset szenzor 3D FEM módszerrel számított válaszjele 
a) 0 és b) 200 µT külső tér esetében 
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6. ábra A Fluxset szenzor 3D FEM módszeres linearitás vizsgálatának eredménye 

 

3.1.1.2. Időben változó, homogén mágneses tér mérése 
Időben változó homogén terek mérésére is alkalmas a szenzor. Azonban attól 
függően, hogy a meghajtótér ciklusában a pozitív, illetve negatív impulzusok 
elmozdulását külön-külön a meghajtótér fázisához képest (dupla sebességű módszer) 
vagy a két impulzus elmozdulását egymáshoz viszonyítva mérjük (dupla 
érzékenységű módszer) egy ciklusban kettő, illetve egy mérési adatot kapunk a külső 
tér nagyságáról. Így a szenzor nem időben folytonos, hanem mintavételes mérést 
végez. A mintavétel azonban nem tekinthető ideálisnak, a Shanon-féle törvény 
alkalmazhatóságának kritériumát tekintve. Ugyan az a közelítés, miszerint maga a 
mintavétel pillanatszerűen történik elfogadható, lévén az alkalmazott vasmag 
határozottan lép be a telítésbe, illetve a telítés érzékelése nem a fluxus maximumának 
elérése, hanem annak időbeli deriváltja alapján történik (lásd a szenzor válaszjelének 
alakját: 4. ábra). Azonban abban az esetben, amikor a mérendő tér frekvenciája alulról 
megközelíti a meghajtótér frekvenciáját, akkor az egymást követő átmágnesezési 
periódusokban jelentős időbeli különbség alakul ki a vasmag telítődésbe kerülésének 
pillanatai között. Ennek következtében a mintavétel időben nem tekinthető 
ekvidisztánsnak. Azonban mindezek ellenére Shanon törvénye a gyakorlatban hasznos 
becslésnek bizonyult. Hiszen 125 kHz-es meghajtótér-frekvencia mellett a szenzort 
sikerrel alkalmaztuk 50 kHz-es mágneses tér mérésére, ami ez esetben, ha nem is 50, 
de 40%-ra megközelítette a szenzort működtető mágneses tér frekvenciáját [30]. 
 
Mivel, a szenzor normális működési tartományán belül a legnagyobb amplitúdójú és 
frekvenciájú tér maga a meghajtótér (ez általában nagyságrendekkel nagyobb a 
mérendő térnél, lévén a nyitott vasmagot az ebből adódó lemágnesezési tényező 
ellenére is telítésbe kell mágneseznie), így a vasmag, illetve maga a szenzor 
dinamikus viselkedését is alapvetően ez a tér határozza meg. Következésképpen, ha a 
meghajtótér frekvenciája és amplitúdója állandó, a szenzor frekvencia független 
érzékenységgel rendelkezik a mérendő külső teret tekintve [45], amely érzékenységet 
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alapvetően a vasmag telítéséhez szükséges mágneses tér, illetve induló relatív 
permeabilitása határoz meg [43]. 
 
A szenzor viselkedését inhomogén mágneses térben az értekezés későbbi fejezetei 
tárgyalják. 

3.1.2. Az örvényáramú anyagvizsgálati módszer követelményei 
A közvetlen mágneses térmérésre épülő örvényáramú anyagvizsgálati módszer az 
érzékelés szempontjából jelent csak különbséget a tradicionális (pl. impedancia 
mérés) technikákhoz képest. Az alapelv, miszerint az anyaghibák az örvényáramok 
térbeli eloszlására, illetve magára az áramsűrűségre gyakorolt hatását használják fel a 
hibák kimutatására, nem változott a térmérés bevezetésével. A gerjesztési rendszer 
megtervezése, kialakítása során tehát ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeni, 
amikkel az évtizedek óta fejlesztett módszerek esetében. Sőt, adott esetben a 
mágneses szenzor elhelyezése nemcsak a geometriát és a mechanikai problémákat 
bonyolítja tovább, de a szenzor(ok) és a gerjesztés esetleges nem kívánt egymásra 
hatásait is figyelembe kell venni. A relatív mágneses érzékelők nagy csoportja aktív 
szenzor, azaz a működéséhez elektromágneses energiára van szükség (Hall-szondák, 
fluxgate szenzorok, magneto-rezisztív szenzorok stb.), amely energia a gerjesztési 
rendszer, illetve a válaszjel, azaz térperturbációk terében szükségeltetik. Másrészt a 
szenzorok érzékelő elemei vezető és/vagy nem lineáris esetleg anizotróp mágneses 
anyagok, amelyek szintén a gerjesztett térrészben helyezkednek el sokszor integráltan 
a szenzort közvetlenül működtető, vezérlő elektronikával együtt. A mágneses 
érzékelők alkalmazása az örvényáramú anyagvizsgálati módszerekben nem annyira a 
kialakuló örvényáram eloszlás megzavarása miatt ütközhet nehézségbe, bár 
kétségtelen hogy a szenzorok pusztán a fizikai a jelenlétükkel csökkenthetik a 
gerjesztő rendszer hatékonyságát, illetve nem lineárissá tehetik azt, hanem a mágneses 
szenzor és az örvényáram gerjesztés közötti közvetlen egymásrahatását a szenzor által 
szolgáltatott adatok kiértékelését, azaz a teljes mérőrendszer kalibrációját nehezíti 
meg [79]. 

3.1.2.1. A mágneses térmérés alkalmazásának jelentősége 
A felvázolt problémák tükrében könnyen belátható, hogy mágneses térmérést 
bevezetni és alkalmazni nem érdemes a már jól bevált anyagvizsgálati technikák 
esetében. A mágneses térmérésre visszavezethető módszerek előnnyel akkor 
kecsegtetnek, ha a meglévő eszközökkel és módszerekkel eddig nehezen vagy 
egyáltalán le nem fedhető területekre sikerül betörni. Lévén az anyagvizsgálati 
módszerekben jelentős elmozdulás tapasztalható, legalábbis az igény szintjén, az 
úgynevezett intelligens, azaz az automatikus kiértékelést is magába foglaló, 
quantitatív technikák irányában [78] [79] a mágneses térmérés egyik legjelentősebb 
előnye az információmennyiség, amivel többet szolgáltat a korábbi technikákhoz 
képest a vizsgált anyaghibákról [29]. Ugyanis a mérési eredmények kiértékelése 
szempontjából, ami tulajdonképpen a kauzalitás miatt inverz problémamegoldás, 
döntő jelentőségű a kinyert válaszjel minősége (pl. a jel/zaj viszony, illetve 
érzékenység) mellett a hasznos információ tartalma is (pl. a térbeli és iránybeli 
felbontóképesség [19], [77], [25], [20], [78] és [103]), lévén maga a mérés az 
anyaghibák csak egy vetületéről alkothat eleve képet (7. ábra). 
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7. ábra Egy 9 mm hosszú 100 µm széles repedés által okozott mágneses perturbáció 

paramágneses acélötvözet minta 4x4 cm-es felületén – Fluxset szenzorral felvéve 

Noha az anyagvizsgálati problémák, feladatok szinte beláthatatlanul változatosak 
lehetnek, mégis megfogalmazható néhány általános igény a felhasználás oldaláról, 
amelyek kijelölik a mágneses szenzorra épülő anyagvizsgálati módszer sikerrel 
kecsegtető alkalmazási területeit. Ezek a szempontok a megkövetelt térbeli 
felbontóképesség, a mérőszondával kapcsolatos méretbeli korlátozások, a 
frekvenciatartomány, a mágneses érzékenység és zavartűrő képesség, illetve 
működési hőmérséklet-tartomány. 

3.1.2.2. Térbeli felbontóképesség 
Az örvényáramú anyagvizsgálati módszer esetében az anyagban kialakuló 
örvényáram eloszlását a gerjesztés (pl. a gerjesztőtekercs mérete és geometriája), 
illetve a vizsgált mintadarab anyagi minősége (behatolási mélység) és geometriája (pl. 
szélhatás) határozza meg. A kialakuló örvényáram-eloszlás torzítatlan esetben a 
gerjesztés ellensúlya, tükörképe [57]. A gerjesztőtér kiterjedéséhez képest kisméretű 
anyaghibák hatására kialakuló mágneses tértorzulások letapogatása esetében 
különbséget kell tennünk két mérőfej: a lokális, illetve a globális gerjesztést 
alkalmazó típus között. Az olyan örvényáramú mérőfejek esetében, ahol a gerjesztés 
(pl. a gerjesztőtekercs mágneses tere) a fejjel együtt mozog (lokális gerjesztésű 
mérőfej) a letapogatás folyamán, az anyaghibák által okozott örvényáram 
eloszlászavarok térbeli kiterjedtsége alapvetően az átgerjesztett térfogat nagyságával 
függ össze [25], [27], [29], [33], [34], [7] és [51]. Ennek oka, hogy ebben az esetben a 
mérőszonda és az anyaghiba közötti kölcsönhatás mindaddig fennáll, amíg a hibahely 
a szonda gerjesztő terében tartózkodik. A 7. ábra esetében jól megfigyelhető, hogy a 
mérőfejben alkalmazott 10 mm átmérőjű gerjesztőtekercs esetében, a mérőszonda 
mintegy 20 mm-es tartományon keresztül érzékelte a mindössze 9 mm-es hosszúságú 
repedés válaszjelét. Globális, szondától független vagy álló gerjesztés esetében a 
kialakuló tértorzulás kiterjedése a repedés méretétől függ. Ez utóbbi állítás lineáris 
probléma esetében könnyen belátható: kisméretű anyaghibát feltételezve az anyaghiba 
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hatása annak a térfogatára peremfeltételként előírt különbségi árammal, illetve annak 
mágneses terével modellezhető [7], mely különbségi áram az anyaghiba nélküli és 
annak jelenléte esetében a hibahelyen folyó örvényáramok különbsége. Ez a 
különbségi áram az anyaghiba körüli térrészen keresztül a lehető legrövidebb úton 
záródik az energiaminimumra törekvés elvével összhangban. A 8. ábra egy egyszerű 
példát mutat be egy szolenoid által átgerjesztett térfogatban elhelyezkedő, gömb alakú 
anyaghiba okozta mágneses tértorzulás számítására. Mindkét mérőszondatípus 
esetében közös jellemző, hogy a vizsgált anyaghiba által okozott zavaróhatás annál 
erőteljesebb, minél nagyobb lenne a kialakuló örvényáram sűrűsége a hibahely 
helyén, annak hiányában. Ezért a gerjesztőtér lokalizációja nem zért fontos, mert 
növelni a térbeli felbontóképességet (természetesen ez is lehet szempont), hanem, 
amennyiben ezt követi az örvényárameloszlás lokalizációja is, akkor a jól 
megválasztott gerjesztés javítja a mérés során elérhető válaszjel, így a jel/zaj viszony 
nagyságát [67]. 

 
8. ábra Kisméretű anyaghibák hatásának modellezése 

örvényáramú mérési módszerek esetében 

 
Mivel az alkalmazások döntő hányadában mikrorepedések, zárványok, illetve 
milliméteres gázbuborékok érzékelése a feladat, a mágneses anyagvizsgálati 
módszernek néhány legfeljebb néhányszor 10 milliméteres térrészre kiterjedő 
örvényáram, illetve mágneses tér perturbációt kell érzékelnie [11]. Ebből adódóan 
általánosságban követelményként megfogalmazható, hogy az alkalmazott mágneses 
érzékelőnek milliméteresnél finomabb térbeli felbontóképességre van szüksége. Ez az 
egyik ok, hogy a fluxgate szenzoroknál jóval olcsóbb Hall-szondák roncsolásmentes 
anyagvizsgálati módszerekben csak korlátozottan alkalmazhatóak [60], hisz 
érzékenységük, különösen kisméretű (< 1 mm2) változatok esetében az ECT számára 
nem, legfeljebb a kiszóródó fluxus („Leakage Flux”) módszerekhez megfelelő [61]. 

3.1.2.3. A mágneses szenzor mérete 
Az alkalmazott mágneses érzékelő külső méreteire általánosan nem lehet 
követelményeket megfogalmazni. Amennyiben a szenzor teljesíti az elvárt térbeli 
felbontóképességet és eléri a szükséges érzékenységet, a befoglaló méretet a konkrét 
alkalmazás mechanikai igényei (a mintadarab geometriája, az optimális 
gerjesztőrendszer követelményei stb.) korlátozzák. Általánosságban feltételezhető, 
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hogy a kisméretű (10 milliméter vagy kisebb) mágneses szenzorok könnyebben, így 
szélesebb körben használhatók fel, mint nagyobb méretű társaik. 

3.1.2.4. A frekvenciatartomány 

Az örvényáramú anyagvizsgálatban alkalmazható gerjesztési frekvenciatartományt (f) 
a mágneses tér anyagba történő behatolásának mélysége (λ) határozza meg, amely az 
anyag vezetőképességétől (σ) és mágneses tulajdonságaitól (µ) függ: 

(1)  
σµπ

λ
f
1

=  

A fenti összefüggés alapján a gyakorlatban felhasznált anyagok (vas, acél, alumínium 
és réz) esetében az alkalmazható frekvenciát a DC – ~500 kHz tartományra 
korlátozza. Ennek oka, hogy a 100 kHz-nél nagyobb frekvenciák esetében még a 
paramágneses ausztenites acélban is másfél, alumíniumban meg már csak kéttized 
milliméterre csökken a behatolási mélység, illetve az ezzel közelíthető átgerjesztett 
anyagvastagság. Tekintettel arra, hogy a hagyományosnak tekintett impedancia-
változáson alapuló örvényáramú módszerek az impedancia- és/vagy érzékelőtekercs 
méretével (átmérő, menetszám) összefüggésben a 100 kHz-nél nagyobb 
frekvenciákon érik el a megkívánt térbeli felbontóképességet és érzékenységet, ezért a 
fentebb tárgyalt megfontolások alapján a mágnesszenzoros mérőfejek elsősorban a 
DC – 100 kHz frekvencia tartományban, azaz a mélyebben fekvő anyaghibák 
kimutatása területén alkalmazhatók sikeresen [13], [14]. 
 
A konstans (DC) esetet kivéve, amely nem örvényáramú alkalmazás, a gyakorlatban a 
frekvenciatartományt alulról két szempont figyelembevétele korlátozza: a mérés 
sebessége, illetve a környezet elektromágneses zajszennyezése (pl. a villamos 
energiahálózat 50 Hz-es alapfrekvenciája). Az elérhető mérési sebesség (s), azaz az 
örvényáramú mérőszonda által letapogatható út hossza és az ehhez szükséges idő 
hányadosa az alkalmazott gerjesztési frekvenciától (f), a megkívánt jel/zaj viszony 
eléréséhez szükséges egy mérési ponthoz tartozó gerjesztési periódusok száma (p) és a 
megkívánt térbeli felbontás (∆x) alapján számítható: 

(2)  x
p
fs ∆=  

A fenti összefüggés alapján f = 400 Hz-en, ∆x = 0,5 mm felbontás mellett, ha minden 
mérőpontban p = 10 gerjesztési periódus alapján kell mérést végezni, az elérhető 
letapogatási sebesség 0,02 m/s-re (0,072 km/h-ra) csökken, ami már csak igen lassú 
vizsgálatot tesz lehetővé [26]. 

3.1.2.5. Mágneses érzékenység és zavartűrő képesség 
Egy adott anyaghiba kimutatása esetében az alkalmazott örvényáramú mérőszonda 
által előállított gerjesztőtér és az anyaghiba által a szonda helyén érzékelhető 
mágneses térperturbáció aránya a szenzortól függetlenül az alkalmazott frekvenciától, 
az anyagminőségtől, valamint a gerjesztés és az anyaghiba geometriájától függ. Ebből 
adódóan a mágneses szenzor az örvényáramú anyagvizsgálatban történő 
alkalmazhatósága szempontjából nem a szenzor abszolút érzékenysége a meghatározó 
tulajdonság. Azonban a gyakorlati alkalmazás során, mivel a vizsgált mintadarab 
mágneses gerjesztésének korlátai vannak (villamos teljesítmény, disszipáció), a 
célszerűen alkalmazható maximális gerjesztőtér alapján meghatározható, hogy az 
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adott anyaghiba kimutatásához milyen mágneses felbontóképességű, illetve 
érzékenységű szenzorra van szükség. 
 
Sajnos azonban az örvényáramú fej tervezésénél nem lehet előírni bármilyen 
érzékenységet. Ennek oka, hogy a mágneses szenzorra épülő mérőfej zajos mágneses 
környezetben működik, és a külső mágneses árnyékolás az alkalmazások döntő 
részében megvalósíthatatlan. Ilyen körülmények között tehát értelmetlen a környezet 
zajánál jelentősen érzékenyebb szenzort alkalmazni, és ez korlátozza a 
mágnesszenzoros mérőfejek alkalmazhatóságát (lásd az értekezés későbbi részében). 
 
A környezet egyik legfontosabb zajforrása a szinte mindenütt jelenlévő Föld 
mágneses tere. Ez a tér nem állandó, a szélessávú zaj 100 pT nagyságúra tehető, és 
nemcsak az intenzitása, hanem ugyan kis mértében az iránya is változik. A Fluxset 
szenzor, mint a fluxgate család egyik tagja (9. ábra), érzékenységében képes elérni a 
Föld mágneses tere zajánál is kisebb néhány 10 pT-ás szintet [108], tehát a gyakorlati 
alkalmazások szempontjából [72], mágnesesen nem árnyékolható körülmények 
között, megfelelő érzékenységgel rendelkezik. 
 
A mágneses zavartűrő képesség fogalma azt fedi, hogy a szenzor csak a mágneses tér 
adott irányú vagy frekvenciájú összetevőjére érzékeny és minden más összetevőt 
elnyom. Az keresztirányú érzékenység az úgynevezett „cross-talk”, amely főként a 
szenzor és a gerjesztőtér közötti nem kívánatos interakció okozója. A széles sávú vagy 
spektrális érzékenység a jel/zaj viszonyt és/vagy a kihasználható dinamikatartományt 
rontja. 
 

 
9. ábra Különböző szenzorfajták érzékenysége és működési frekvencia tartománya 

(forrás: [72]) 
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3.1.2.6. Hőmérséklet-tartomány 
A felhasználás szempontjából megkülönböztethetünk üzemen kívüli („off-line”) és 
üzem közbeni („on-line”) anyagvizsgálati módszereket. Az „off-line” vizsgálat 
esetében a vizsgálandó szerkezeti elemet kizárják a működésből és esetleg ki is 
szerelik a beépítési helyéről. Ilyen esetben a mérések standard körülmények között 
zajlanak esetleg az ipari normák által meghatározott hőmérsékleti viszonyok 
(–40–+55 oC) között. Az „off-line” vizsgálatnak nagy hátránya, hogy a vizsgált 
berendezést működésen kívül kell helyezni. Ez általában, még ha maga a vizsgálati 
idő rövid is, tetemes leállási és a vizsgálat utáni újraindulási idővel jár, ami nagyon 
költségessé teheti az ellenőrzést. Ezért „off-line” méréseket nem gépek, hanem 
szerkezeti elemek (épületek, hajótestek) esetében gazdaságos elvégezni, illetve 
berendezések esetében csak akkor, ha más javítási, karbantartási munka is esedékessé 
válik. Az off-line mérések tehát ritkán, hosszú periódusidővel végezhetők, ami nem 
teszi lehetővé az anyaghibák, degradációk fejlődésének nyomon követését. 
 
Szemben az „off-line” vizsgálatokkal, üzem közbeni folyamatos ellenőrzést és így 
biztonsági funkciót is betölthet az „on-line” mérés. Ez esetben a kritikusnak tartott 
szerkezeti elemek, szakaszok gyakran vagy folyamatosan is ellenőrizhetők, így 
nemcsak az anyaghibák, hanem azok veszélyessége is felmérhető. Sajnos az „on-line” 
mérések esetében szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is működőképesnek kell 
maradnia a mérőfejnek. Ez a hőmérséklettartomány természetesen a konkrét 
alkalmazástól függ (pl. nagynyomású gőz vezetékek), de általánosságban elmondható, 
hogy az alkalmazott szenzorra sem írható elő szigorúbb követelmény, mint például 
ami a gerjesztőrendszert alkotó tekercsekre elvárható. A vezetékek esetében a kritikus 
rész a szigetelés, a mérőszonda esetében a mechanikai alkotórészek hőállósága, míg a 
mágneses szenzorok esetében az érzékelő elem mágneses tulajdonságainak (pl. µ, Hc) 
vagy magának az anyag szerkezetének hőmérséklettűrése (pl. vasmag 
átkristályosodási hőmérséklete, vezetőképesség hőmérsékletfüggése). Az „on-line” 
módszerek esetében várható hőmérséklettartomány: –200–+300 oC-ra becsülhető. 

3.1.3. A Fluxset szenzor alkalmazása 
A Fluxset szenzor bemutatott működési elve alapján az érzékelőtekercsen megjelenő 
impulzusjelek időbeli helyzete és nem az alakja hordozza az információt a mérendő 
mágneses térről. Ha csak a pozitív vagy negatív impulzusokat tekintjük (3. ábra), 
akkor lényegében egy fázis-modulált jelről van szó és a fázis-moduláció a leginkább 
zavarvédett moduláció a frekvencia-, illetve az amplitúdó-modulációhoz hasonlítva. 
Ez a tény a szenzor alkalmazása szempontjából döntő jelentőségű. 
 
Egy mérőeszköz, szenzor minőségét nem önmagában a működési alapelve határozza 
meg, hanem mindaz a mechanikai, elektronikai és logikai környezet együtt, amely 
ahhoz szükséges, hogy az érzékelőből kinyerhető legyen az információ. A szenzor 
maga és a közvetlenül a működéséhez szükséges hardware környezet egy szerves 
egységet alkot, így az alkalmazás szempontjából nem lehet önmagában pusztán a 
szenzort modellezni, tekintettel kell lenni a szenzor jelét kiértékelő (demoduláló) 
eszközök tulajdonságaira, hibáira is. 

3.1.3.1. A Fluxset szenzor válaszjelének kiértékelési lehetőségei 
A 4. ábra a Fluxset szenzor válaszjelét olyan beállítás (a meghajtótér amplitúdója) 
esetében ábrázolja, amely tipikusnak tekinthető, és amely mellett a Föld kb. 47,5 µT 
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nagyságú tere a szenzort még nem viszi telítésbe. Ez az impulzusok szempontjából azt 
jelenti, hogy azokat a Föld mágneses tere maximum a meghajtótér szélső értékeihez 
tartozó helyzetig tolja el. Ennél további eltolódás esetén már nem tudna kialakulni a 
vasmag telítődésénél megszűnő indukált feszültség-impulzus lefutó válla, azaz a 
vasmagot a meghajtótér a külső mágneses tér ellenében nem tudná telíteni. A 4. ábra 
alapján az ott bemutatott esetben így meghatározható a szenzor erősítése vagy átviteli 
tényezője: ¼ meghajtótér-periódusidőnek megfelelő impulzuseltolódás tartozik 
47,5 µT mágneses térhez. 
 
Ahhoz, hogy a szenzor válaszjele alapján megmérhessük a mágneses teret, meg kell 
mérni az impulzusok eltolódásának mértékét. Mivel az információ az impulzusok 
helyzetéből és nem az alakjukból olvasható ki, célszerű a szenzor érzékelőtekercsének 
jelét egy olyan bináris vagy négyszögjellé konvertálni, amelyben az élváltások 
egybeesnek a 4. ábra impulzusainak fel-, illetve lefutó éleivel. Ez a művelet 
tulajdonképpen egy zajszűrés, a válaszjel alakjának torzulásaitól és a jelhez 
hozzáadódó egyéb zajtól szabadítja a kiértékelést végző áramkört (10. ábra) [23], 
[25]. 
 

 
10. ábra Oszcilloszkóp kép: A Fluxset szenzor válaszjelének bináris jellé történő konvertálása 

 
A 10. ábra esetében a konverzió úgy történik, hogy mind a pozitív, mind pedig a 
negatív impulzusok belépő éle átbillent egy „flip-flop” áramkört. Így a bináris jel 
frekvenciája a meghajtótér frekvenciájával azonos lesz, a bináris jel impulzusainak 
szélessége pedig a pozitív és negatív impulzusok közötti idővel fog megegyezni. 
Következésképpen ez a módszer annak a mérési technikának felel meg, mely során 
egy meghajtótér periódusideje alatt egy binárisjel-impulzus, azaz egy mérési adat 
keletkezik. Ugyanakkor, mivel a pozitív és negatív impulzusok egymással ellentétesen 
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mozdulnak el a külső mérendő mágneses tér hatására (3. ábra), az impulzusszélesség 
változása kétszerese lesz annak, mintha a „flip-flop”-ot minden impulzus felfutó éle 
és a meghajtótér szélsőértéke triggerelné. 
 
Az így kapott bináris jel további feldolgozása történhet digitális úton számláló 
segítségével vagy analóg áramkör alkalmazásával. 

3.1.3.2. Digitális kiértékelés 
A bináris jel (10. ábra) digitális kiértékelése során egy számlálót alkalmazunk, amely 
számlálását a bináris jel kapuzza (engedélyezi/tiltja) [45]. A szenzor érzékenységét, 
mágneses felbontóképességét, a számláló órajel frekvenciája határozza meg a 
következő módon: 

(3)  S
f

f
B

c

meghajtó=∆  

ahol ∆B a mágneses felbontás, fmeghajtó a meghajtótér frekvenciája, fc a számláló órajel-
frekvenciája és S az érzékenység. Természetesen annak a feltételnek teljesülnie kell, 
hogy 

(4)  fc >> fmeghajtó 

„S” a 4. ábra és a fent leírtak alapján könnyen meghatározható figyelembe véve, hogy 
a bináris konverzió jelen esetben megkétszerezi az érzékenységet: 

(5)  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

4
5.472S  [µT] 

A digitális számláló tervezése szempontjából a megkívánt órajel frekvenciája a döntő, 
ami a (3) alapján kifejezhető: 

(6)  
B

Sff meghajtóc ∆
=  

Az örvényáramú anyagvizsgálat követelményei alapján (fmax = 100 kHz, 
∆Bmin = 100 pT) a minimális meghajtótér-frekvencia fmeghajtó = 200 kHz-re adódik, így 
azt az (6)-be behelyettesítve: 

(7)  GHzHzfc 5.471075.4
1.02

4750010200 103 =⋅=
⋅

⋅=  

Ekkora frekvenciájú órajel jelet a jelenlegi félvezető-technológia mellett is nehézkes 
előállítani, digitális áramkörökkel feldolgozni azonban szinte lehetetlen. Így a digitális 
kiértékelés örvényáramú anyagvizsgálati módszerek esetében csak lényegesen 
alacsonyabb örvényáram-frekvenciák és/vagy szükséges érzékenység esetében 
valósítható meg. 

3.1.3.3. Analóg kiértékelés 
A bináris jel (10. ábra) impulzusainak szélessége, így a kitöltési tényezője lineárisan 
változik a mért külső mágneses térrel. Külső tér nélkül a kitöltési tényező 50%-os 
[25]. Időben állandó konstans mágneses tér mérése esetén tehát egy időben állandó 
kitöltési tényezőt kapunk. Ezt a tényezőt analóg jelfeldolgozás segítségével 
megmérhetjük, ugyanis egy állandó frekvenciájú négyszögjel kitöltési tényezője a 
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négyszögjel DC (azaz nullafrekvenciás) komponensével arányos. A bináris jelet egy 
megfelelően méretezett alul áteresztő szűrőn átengedve, melynek vágási frekvenciája 
a szenzor meghajtó terének frekvenciája alatt van, a szűrő kimenetén csak ez a DC 
összetevő jelenik meg – lévén a négyszögjel minden egyéb spektrális összetevője csak 
az alapfrekvencia (a meghajtófrekvencia) egész számú többszöröse lehet, amit a szűrő 
az alapfrekvenciával együtt elnyom. 
 
Egyfrekvenciájú váltakozó mágneses tér mérése esetében a bináris jel kitöltési 
tényezője a meghajtótér egyik periódusáról a másik periódusára változik. Ez esetben a 
bináris jel spektrumában a négyszögjel változó amplitúdójú alap- és felharmonikusai 
mellett megjelenik a váltakozó mágneses tér frekvenciakomponense is (11. ábra) [25]. 
Abban az esetben, ha a külső tér frekvenciája alacsonyabb a meghajtótér 
frekvenciájánál és az aluláteresztő szűrő vágási frekvenciájánál, az aluláteresztő szűrő 
kimenetén tisztán csak a külső tér váltakozó jele jelenik meg (12. ábra). 
Természetesen az aluláteresztő szűrő kimenő jelének amplitúdóját és fázisát már nem 
önmagában csak a szenzor határozza meg, hanem a szenzor, a bináris konverziót 
végző áramkör és a valós szűrő átviteli karakterisztikája együtt. 
 
Ahhoz, hogy a kihasználható mérési frekvenciatartományt minél szélesebbre, a 
meghajtótér frekvenciájához minél közelebb lehessen választani, nagy vágási 
meredekségű szűrőre van szükség. 8-ad fokú Chebisev típusú szűrőt alkalmazva, a 
szűrő viselkedését figyelembe véve a vágási frekvencia közelében, a mérési 
frekvenciatartományt a meghajtófrekvencia mintegy 40%-áig ki lehet terjeszteni a 
gyakorlatban [27]. Így az analóg jelfeldolgozási módszer nem okoz jelentős 
veszteséget a kihasználható mérési frekvenciatartomány tekintetében. 
 
Érdemes megjegyezni, hogy az örvényáramú anyagvizsgálati módszerek esetében 
hátrányt jelent, ha az alkalmazott mágneses szenzor érzékeny a konstans (pl. a Föld 
által keltett) mágneses térre. Ugyanis az elvárt 0,1 nT-ás váltakozó terű érzékenység 
és a 47 500 nT-ás konstans tér között jelentős: hat nagyságrendű különbség van. Így a 
DC összetevő, különösen nagyobb szűrőerősítési tényezők mellett, könnyen az 
elektronika telítését eredményezheti. Ez ellen abban az esetben, ha az örvényáramú 
alkalmazás során a szenzor nem változtatja meg a helyzetét a konstans mágneses 
térhez képest, az aluláteresztő szűrő ofszet-kompenzálásával is lehet védekezni. Ez 
azonban nem jelent védelmet maga a szenzor telítődése ellen. Így célszerűtlen 
aluláteresztő szűrő helyett két vágási frekvenciájú, emiatt bonyolultabb felépítésű és 
karakterisztikájú sáváteresztő szűrő alkalmazása. Amennyiben ez szükséges, a 
konstans mágneses összetevőt magában a szenzorban kell kompenzálni, Fluxset 
szenzor esetében a meghajtótér ofszetjének állításával, vagy a mérési környezetet kell 
mágnesesen árnyékolni. 
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11. ábra Oszcilloszkóp kép: A bináris jel és spektruma 100 kHz-es meghajtótér-frekvencia és 

20 kHz-es külső mágneses tér mérése esetében 

 
12. ábra Oszcilloszkóp kép: Az aluláteresztő szűrő kimenőjele és annak spektruma 

100 kHz-es meghajtótér-frekvencia és 
20 kHz-es külső mágneses tér mérése esetében 
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3.2. A Fluxset szenzor optimalizációja 
A szenzor optimializációjának a célja, hogy alkalmassá tegyük egy adott felhasználás 
számára: jelen esetben örvényáramú vagy mágneses anyagvizsgálat céljára. Az 
optimalizáció első lépése azoknak a szempontoknak (költségfüggvényeknek) a 
megfogalmazása, amelynek teljesítésére (minimalizálására) törekszünk. Az 
örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgálat által támasztott igényeket 
(frekvenciatartomány, térbeli felbontóképesség, érzékenység) az értekezés már 
tárgyalta. A Fluxset szenzor anyagvizsgálati célú alkalmazásának megkezdése idején 
(1990) csak kisfrekvenciás terek, döntően a Föld mágneses terének mérésére alkalmas 
működő modell állt rendelkezésre, melynek mérete mintegy 40 x Ø 5 mm volt, és 
néhány száz Hz-es meghajtótér működtette. Ez a szenzor azonban érzékenységben 
már eleget tett az elvárásoknak. Így a szenzorfejlesztéssel kapcsolatos kutatómunka 
kérdései a következőképpen fogalmazódtak meg: 
 

♦ Hogyan lehet az érzékenység csökkenése nélkül jelentősen kiterjeszteni a 
mérési frekvenciatartományt? 

♦ Hogyan lehet a szenzor befoglaló méretét úgy csökkenteni, hogy az ne 
hasson vissza károsan annak teljesítőképességére? 

♦ Hogyan lehet az örvényáramú anyagvizsgálat esetében alkalmazott 
mérőfej számára megfelelő, a gerjesztőtér és a szenzor nem kívánt 
egymásrahatásaitól védett szenzort kialakítani? 

 
Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg lehessen válaszolni, a Fluxset szenzor elméleti 
működési elvéből kiindulva (kvalitatív modell) el kellett jutni a működésének pontos, 
térszámításon alapuló modellezéséig (kvantitatív szimuláció). Ehhez szükséges volt az 
alkalmazott fémüveg szál mint vasmag mágneses modelljének megalkotása (pl. B-H 
karakterisztika), valamint a szenzor villamos működésének modellezése. Csak ezután 
lehetett hozzáfogni a vasmag, illetve a szenzor-geometria változtatásában rejlő 
lehetőségek feltérképezéséhez. 

3.2.1. A kiinduló kvalitatív modell: az érzékenység 
A Fluxset szenzor minősítése, illetve optimalizációja szempontjából legfontosabb 
paraméternek, referenciának az érzékenységet választottuk: ebből a szempontból a 
kiinduló változat is megfelelt az elvárásoknak. Az érzékenység egyszerre két fizikai 
fogalmat takar: a mérőeszköz zajszintjét (zaj határolt érzékenység), illetve az 
erősítését (átviteli tényező). 

3.2.1.1. Zajhatárolt érzékenység 

Egy adott konkrét mérőrendszerben számtalan egymástól független zajforrás található 
[26]. Lévén a mérőrendszer eredő teljesítőképességét az egész rendszer, annak 
minden komponense együttesen határozza meg, a tervezéskor a „leggyengébb 
láncszem” elve alapján az egyes funkcionális egységeket úgy kell méretezni, hogy 
kihasználható legyen a rendszer leggyengébb pontja által nyújtott teljesítmény is. 
Amikor a Fluxset szenzor zajáról beszélünk, nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
maga a szenzor önmagában, azaz meghajtójel és kiértékelő elektronika nélkül nem 
használható. Így a szenzor eredő zaját nagymértékben meghatározza a meghajtótér 
zaja, illetve a kiértékelés pontossága. Külön érdemes kiemelni, hogy a viszonylag 
jelentős amplitúdójú meghajtótér minden hibája (nem linearitás, zaj) közvetlenül 
megjelenik a szenzor válaszjelében, hisz a vasmag nem tudja szétválasztani a 
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hibateret és a külső mért teret. A vasmag eredő mágneses gerjesztése: 

(8)  meghajtómértjameghajtózameghajtókülsőeredő HHHHHH +=++=  

Tehát a szenzor a meghajtótér zaját tulajdonképpen a külső tér jeleként érzékeli. 
 
A következőkben az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy mind a szenzor 
meghajtása, mind pedig a válaszjelének kiértékelése ideális, illetve ezek hibája 
elhanyagolható. Így a szenzorban lévő zajforrások száma a vasmag mágneses zajára, a 
két valós tekercs termikus zajára és esetleg az érzékelőtekercs kábelezésén jelentkező 
zajra korlátozódik. (A meghajtótekercs esetében ideális áramgenerátoros táplálást 
tételezünk fel.) 
 
A szenzor válaszjelének kiértékelésekor a vasmag átmágnesezése során indukált 
feszültségimpulzusok időbeli eltolódásának mértékét mérjük a meghajtótér fázisához 
képest. Azaz tulajdonképpen a impulzusok időbeli helyzetének a pontos 
meghatározása a feladat. Ez komparálással történik (13. ábra). Lévén az indukált 
impulzusok alakja a mérendő külső tér hatására nem változik, az impulzusok helyzete 
azok vállainak (fel- vagy lefutó él) a helyzetével meghatározható. Mivel a 
feszültségimpulzusok vállai ahhoz a pillanathoz tartoznak, amikor a szenzor vasmagja 
belép, illetve kilép a mágneses telítésből, a vasmag mágneses zaja (Barkhausen-zaj) a 
vállakat nem zavarja meg, hiszen annak hatása a gyenge tereknél, azaz az impulzusok 
tetején jelentkezik. Következésképpen a szenzor zaját csak az impulzusok éleinek 
detektálási hibái adják. 
 

 Komparálás hibája Átmágnesezés tartama Telített állapot 

Komparálás szintje 

 
13. ábra A Fluxset szenzor érzékenységét befolyásoló tényezők 

A szenzor válaszjeléhez hozzáadódó zajfeszültség a 14. ábra alapján teszi 
bizonytalanná az érzékelőtekercs feszültségjelét. Ideális esetben, ha négyszög alakú 
feszültségimpulzusok keletkeznének, a szenzor zajforrásai nem hatnának a kimenő 
jelére. Ehhez a telítésnél éles könyökkel rendelkező mágnesezési görbéjű vasmagra 
lenne szükség. (Itt nem a vasmag mint anyag mágnesezési görbéje, hanem a nyílt 
vasmag eredő mágnesezési karakterisztikájáról van szó). Megállapítható, hogy azonos 
feltételek mellett egy szenzor esetében minél lassúbb az impulzusok éleinek fel-
/lefutási sebessége (slew rate), annál nagyobb az él detektálási bizonytalansága, így a 
szenzor zaja, azaz, annál kisebb az érzékenysége [23], [25], [52], [104], [105]. 
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Ideális eset Valós eset

Komparálás szintje

A komparálás hibája

Zaj Zaj

 
14. ábra A feszültségzaj hatása az éldetektálás bizonytalanságára 

3.2.1.2. Az erősítés 

A Fluxset szenzor erősítésén a mérendő külső mágneses tér és az általa okozott 
impulzuseltolódás mértékének az arányát értjük: 

(9)  
H
tG i

∆
∆

=  vagy 
B
tG i

∆
∆

='  

ahol ∆ti az impulzus időbeli eltolódásának a mértéke, ∆Η (vagy ∆B) a mért külső 
mágneses tér. Mivel a szenzor a külső mérendő mágneses teret a meghajtóterével 
hasonlítja össze, ∆ti a külső mágneses tér és a meghajtótér arányától függ. Minél 
kisebb meghajtótér szükségeltetik egy adott szenzor működéséhez, azonos feltételek 
mellett ugyanaz a külső tér annál nagyobb impulzuseltolódást eredményez (15. ábra). 

Hkülső

Hmeghajtó

Heredő

Htelítés

Htelítés

H, U

∆ti

H, U

∆ti

Heredő

Hmeghajtó

 
15. ábra A mágnesező tér amplitúdójának és az impulzuseltolódás (∆ti) mértékének 

az összefüggése azonos mérendő külső tér esetében 

Az előbbi megállapítás az alkalmazott vasmag minősítése szempontjából 
átfogalmazható. Tekintve egy vasmagot nemcsak az impulzuseltolódás mértéke függ 
az alkalmazott meghajtótér amplitúdójától, hanem, lévén a telítéshez szükséges tér 
nagysága az adott vasmagra jellemző, a kialakuló impulzusok szélessége is. Az 
impulzus szélessége, vagyis tulajdonképpen a kitöltési tényezője nem más, mint a 
vasmag telítéséhez szükséges mágneses gerjesztés és a meghajtótér maximumának az 
aránya. 

(10)  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−=

meghajtó

telitésmeghajtó

H
HH

F 1  
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Természetesen a szenzor működéséhez elengedhetetlen, hogy 

(11)  Hmeghajtó > Htelítés 

Így egy adott beállítás mellett a vasmag átmágnesezése során kialakuló 
feszültségimpulzus szélessége megadja a telítéshez szükséges és a meghajtáshoz 
használt tér amplitúdójának arányát. Ezt az összefüggést megfordítva azt kapjuk, hogy 
egy adott meghajtótér-amplitúdó mellett azzal a szenzorvasmaggal érhető el nagyobb 
erősítés, amelyhez keskenyebb impulzusok tartoznak. Ugyanis ez esetben tágabb 
lehetőség van arra, hogy csökkentsük a meghajtótér amplitúdóját, és ez által növeljük 
a szenzor erősítését [23], [25], [26], [104] és [105]. 
 
Mivel a meghajtótérnek a külső mágneses tér ellenében is telítésbe kell vinnie a 
vasmagot, a szenzor által mérhető külső tér maximuma, azaz a szenzor 
dinamikatartománya a következőképpen fejezhető ki: 

(12)  telitésmeghajtó HHH −=max  

A (9) és a (10) alapján a szenzor erősítése a következőképpen fejezhető ki: 

(13)  
telítésmeghajtó

meghajtói

HH
f

F

H
tG

−

⋅
=

∆
∆

=
4
1

 

3.2.2. A vasmag kvantitatív mágneses modellje 
Ahhoz, hogy az elméleti megfontolásoknál pontosabb képet kaphassunk a szenzor 
működési sajátosságairól az elektromágneses térszámítás segítségével, a szenzor és 
tekercseinek geometriai adatain kívül szükséges ismerni a felhasznált fémüveg szál, 
azaz a vasmag mágneses tulajdonságait. Sajnos a konkrét, beépítésre kerülő vasmag 
mágneses tulajdonságainak megmérése a gyakorlatban komoly akadályokba ütközik. 
Ennek okai egyrészt, hogy a vasmagot különféle kezeléseknek (mechanikus, termikus 
[23]) vetjük alá közvetlenül a beépítés előtt [104], [105], ami után a magot egyéb 
mechanikai igénybevételnek már nem szabad kitenni; másrészt a vasmag mérete, 
illetve nyitott alakja nem teszi lehetővé önmagában záródó mágneses körben történő 
vizsgálatát [105], [108]. Említést kell tenni, a „Vibrating Sample Magnetometer”-ről 
(VSM), amely alkalmazható mérési módszer. Azonban a szenzor működésének 
pontosabb megértéséhez szükséges fizikai modell megalkotását nem helyettesítheti. 
 
A Fluxset szenzor jeleit (Imeghajtó, Uérzékelő) felhasználva és ebből a Φ(I) karakterisztika 
felhasználásával (a szolenoid fluxusának közelítő egyenletei segítségével: B = Φ/A, H 
= nI/l, ahol „A” a keresztmetszet, „l” a tekercs hossza, „n” pedig a menetszám) a B(H) 
meghatározása nem vezet eléggé pontos eredményre. Ennek két oka is van: a vasmag 
geometriája (20 µm-es vékonysága) miatt jelentős, a vasmagénál számottevően 
nagyobb térfogatú légrés található a meghajtótekercs és a mag között, másrészt a 
vasmag gerjesztése, mely mag hosszabb, így túlnyúlik a meghajtótekercsen, nem 
egyenletes [47]. 
 
Összefoglalva tehát: a Fluxset szenzorban alkalmazott vasmag erősen egyenletlen 
mágneses gerjesztésnek van kitéve (16. ábra és 17. ábra), alakja nagymértékben eltér a 
hengerestől, és számottevő része a meghajtótekercsen kívülre esik [1]. Ezen kívül a 
vasmag a gerjesztése szempontjából nem alkot zárt mágneses kört, így számottevő, az 
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alakjától függő lemágnesezési tényezővel rendelkezik. Ezért külön módszert kellett 
kidolgozni a vasmag mint mágneses anyag mágnesezési tulajdonságai: azaz az anyag 
B(H) görbéje meghatározására. 
 

   
 a) b) 

16. ábra a) A mágneses tér eloszlása a vasmagban és környezetében 
az átmágnesezés folyamán – telítés nélkül 

b) A vasmag közelebbről 
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17. ábra A B tér eloszlása a vasmag hossza mentén 

28 



 

3.2.2.1. A B(H) karakterisztika meghatározása 
A feladat tulajdonképpen inverz probléma megoldása. Azaz keresünk egy ismeretlen 
B(H) karakterisztikát, amilyen karakterisztikával rendelkező adott geometriájú 
vasmagot egy ismert tekercselrendezésben gerjesztve a fluxusa változási sebességével 
arányos feszültségjelet indukál az érzékelőtekercsben. Azaz a B(H) karakterisztika 
következményeképpen kialakuló és megfigyelhető szenzorválaszjel alapján akarunk 
következtetni a válaszjelet eredményező keresett karakterisztikára. Az egyszerűség 
kedvéért feltételezzük, hogy a vasmag kis tömege, illetve megfogásának hiánya miatt 
a magnetostrikció jelenségétől eltekinthetünk (a mágnesezés során nem lép fel 
méretváltozás, illetve ennek akadályozottsága következtében nem keletkezik a 
magban mechanikai feszültség), valamint a vasmag geometriája és a meghajtótekercs 
döntő mágnesezési iránya miatt izotrópnak tekinthető. Az inverz feladat megoldása 
iterációs vagy úgynevezett optimalizációs ciklussal történik: a kiinduláskor 
feltételezett lineáris B(H) görbe alapján a várható indukált jel kiszámításával 
(„forward problem”) és az eltérés, azaz a hibajel meghatározásával ennek alapján a 
B(H) görbe módosításával záruló ciklussal [47]. A kapott eredmény (18. ábra) alapján 
kb. 0,7 T telítési indukció adódik az alkalmazott fémüveg szálra, ami a telítést már 
50–100 A/m-nél eléri [47]. 
 

3.2.2.2. A hiszterézis figyelembevétele 

A kapott B(H) görbe alapján kiszámított és a kísérletileg felvett szenzor válaszjel 
alakok között lényeges különbség mutatkozott. A szimulált impulzusokhoz képest a 
szenzor impulzusai, pontosabban annak mindkét válla késett, noha az amplitúdója és a 
lefolyása elfogadható egyezést mutatott. Ez a késés azt jelenti, hogy a gerjesztőtér 
adott időbeli pillanatához képest később alakul csak ki a valóságban a fluxus. 
Ugyanez történt az átmágnesezés következő fázisában is. Mágneses ofszet ezt nem 
okozhatja, hiszen itt a szenzor érzékelőtekercsének pozitív és negatív impulzusai egy 
irányban mozdultak el, késtek, és nem egymással szemben. Azaz nem egy állandó 
ofszettér, hanem mindig a mágnesezés aktuális irányával ellentétes ofszet hatása vált 
nyilvánvalóvá. Ez pedig a hiszterézis jelensége. 
 
A keresett B(H) karakterisztika függvényét módosítva és a következő alakban 
keresve: 

(14)  ( )xpx HfIB += , 

ahol f = µHx, és Ip reprezentálja a hiszterézist, kaptuk a 18. ábra jobb oldalán látható 
mágnesezési karakterisztikát [47]. 
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 a) b) 

18. ábra A számított statikus B-H karakterisztika a) hiszterézis nélkül, b) hiszterézissel 

   
 a) b) 

19. ábra A számított dinamikus Φ – I karakterisztika a) fmeghajtó = 10 kHz, b) fmeghajtó = 100 kHz 

3.2.2.3. A hiszterézis frekvenciafüggése 
A kísérletileg 10 és 100 kHz-es meghajtótér-frekvencián kapott szenzor válaszjelekre 
elvégzett mágnesezési görbeszámítások, noha az ez alapján szimulált impulzusok jól 
fedték a kísérleti eredményeket, más és más remanens indukciót, illetve koercív erőt 
eredményeztek: 10 kHz-en Br = 0,048 T, Hc = 0,425 A/m; míg 100 kHz-en Br = 
0,2245 T, Hc = 8,0966 A/m adódott [47]. Br, Hc frekvenciafüggése azt reprezentálja, 
hogy a hiszterézis hurok által okozott veszteség az anyagban függ az átmágnesezés 
frekvenciájától. (Ilyen veszteséget okozhat a magnetostrikció hatása vagy az 
örvényáramú veszteség is.) Az ennek alapján módosított, a vasmag szimulációjához 
felhasznált dinamikus hiszterézis modell a „Chua-Stromsmoe” modell differenciál-
egyenletére épül: 

(15)  ( ) ( )[ ]BftHg
dt
dB

−= , 

ahol g és f számított karakterisztika függvények, H és B természetesen egy irányba 
mutat. Ez a dinamikus rendszer feltételez egy vasmag-induktivitást, amely a (15) 
alapján a következő állapotegyenlettel írható le: 

(16)  ( ) ( )[ ]ϕϕ ftig
dt
d

−= . 

A (16) felhasználásával kaptuk meg a dinamikus hiszterézis hurok modell számítás 
eredményét, amely a 19. ábra Φ – I karakterisztikáját adta [47]. 
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A bemutatott módszer segítségével tehát sikerült a szenzor jelei alapján meghatározni 
vasmagjának mágneses karakterisztikáját. Az ez alapján elvégzett szimuláció és a 
kísérleti eredmények jól fedték egymást (20. ábra) [47]. A vasmag kimutatott 
mágneses hisztérzisének hatására a szenzor válaszjelének impulzusai nem szélesedtek 
ki, azaz nem csökkent a szenzor erősítése, az impulzusélek meredeksége nem 
változott meg, azaz nem változott a szenzor zaja. Ezzel szemben mind a pozitív, mind 
a negatív impulzusok azonos irányban eltolódtak, ami a (12) alapján a szenzor 
kivezérelhetőségét, illetve dinamikatartományát csökkenti (20. ábra). 

 
20. ábra A mérési eredmény és a meghatározott B(H) karakterisztika alapján számolt 

szenzor válaszjel összehasonlítása 

A vasmag dinamikus viselkedése kapcsán említést kell tenni a szenzor felépítéséből 
adódó sajátosságra. A szenzort alkotó tekercsek, illetve azok menetei között ugyanis 
nemcsak ohmikus, illetve induktív kapcsolat létezik, hanem különösen nagyobb 
frekvencián számításba veendő kapacitív csatolás is [48]. A kapacitív csatolások 
modellezésére megalkotott elosztott paraméterű hálózati modell elemzésével a 
vizsgált Fluxset szenzor esetében 2,28~2,39 MHz-es rezonancia frekvencia adódott, 
ami egy nagyságrenddel felette van a gyakorlatban alkalmazott meghajtótér-
frekvenciának. Emiatt a kapacitív effektusok további vizsgálatára nem került sor, 
különös tekintettel az ezen számítási eredmények pontos kísérleti verifikációjának 
nehézségeire. 
 

3.2.3. A szenzor geometriájának optimalizálási lehetőségei 
A szenzor vasmagjának ismeretében lehetőség nyílik arra, hogy számítással 
meghatározzuk különböző geometriájú Fluxset szenzor esetén várható szenzor-
válaszjeleket, amely alapján a korábban leírt módon kvalitatív és kvantitatív 
következtetéseket vonhatunk le a szenzor teljesítőképességével kapcsolatosan. A 
numerikus szimuláció nagy előnye, hogy nem kell fizikailag megépíteni a tesztelni 
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kívánt szenzort, ami nemcsak nagyon időigényes feladat, de sok esetben a mechanikai 
tűrések sem tarthatók be kellő igényességgel, vagy például a vasmag geometriájának 
esetében csak erősen korlátozott technológiai lehetőségek állnak rendelkezésünkre. 
 
Az optimalizáció lehetőségeinek feltárása érdekében azt a kérdést fogalmazzuk meg, 
hogy egy kiinduló konfigurációhoz képest egy adott geometriai paraméter változtatása 
esetén hogyan változik meg a szenzor érzékenysége. Ennek a kérdésnek 
megválaszolásával mérlegelni tudjuk, hogy egyrészt mik a szenzor fejlesztésének 
célszerű (hatásos) irányai, illetve ha a fejlesztés oltárán fel kell áldoznunk valamelyik 
mechanikai vagy geometriai tulajdonságát a szenzornak, ez milyen mértékű 
veszteséggel jár az érzékenység szempontjából. 
 
A Fluxset szenzor tanulmányozott paramétereit a 21. ábra tartalmazza. Ezek a 
következők: 
 

 A vasmag geometria adatai: 
 Hossz 
 Szélesség 
 Vastagság 

 
 A tekercsek geometriai adatai: 

 Átmérő 
 A meghajtótekercs hossza 
 A érzékelőtekercs hossza 

 
 A vasmag mágneses tulajdonsága: 

 A relatív permeabilitás 
 
 

 
21. ábra A vizsgált szenzor geometriája [47] 

 
Kiinduló konfigurációnak a Fluxset#6 típusú szenzort választottuk, melynek 10 mm 
hosszú vasmagja van [25]. A számítási eredmények (lásd az 1. táblázatot) ellenőrzése 
céljából háromféle számítási módszert alkalmaztunk az érzékenységváltozások 
meghatározása érdekében [44]. Az S1 paramétereket 3 dimenziós véges elemes 
módszer segítségével határoztuk meg, az S2 oszlop eredményeit analitikus úton, a 
szenzor felépítés hengerszimmetrikus közelítésével, míg az S3 oszlop eredményei a 
felírt integrál egyenletek megoldásával születtek meg [76], [109]. 

Érzékelőtekercs hossza

Meghajtótekercs hossza

Vasmag hossza

Tekercsátmérő 

Magszélesség 

Tekercsátmérő 

Vastagság 
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1. táblázat: Számított relatív érzékenységváltozások 

Paraméter S1 [%] S2 [%] S3 [%] 

Érzékelőtekercs hossza –14,00 –12,66 –13,72
Meghajtótekercs hossza –157,00 0,00 32,97
Tekercsek átmérője 2,00 18,30 10,92
Relatív permeabilitás 28,00 1,62 1,59
Vasmag hossza 280,00 147,87 131,79
Vasmag szélessége 7,00 – – 
Vasmag vastagsága 37,00 – – 

 
Az eredmények alapján szembeötlő, hogy az érzékenységre a legnagyobb hatást a 
meghajtótekercs, illetve a vasmag hossza fejti ki. Külön kiemelendő a véges elemes 
módszer eredménye, amely szerint ezek egymással ellentétes hatást fejtenek ki. 
Elméleti megfontolások alapján könnyen belátható, hogy ez a két paraméter nem 
önmagában, hanem egymással összefüggésben gyakorol ekkora hatást a Fluxset 
szenzor érzékenységére. Ugyanis egy szolenoidban elhelyezett vasmagba a mágneses 
erővonalak döntően nem a szolenoid közepénél lépnek be, illetve ki (16. ábra), mivel 
a folytonossági törvények miatt a szolenoid középső tartományában, ahol az 
erővonalak gyakorlatilag a vasmaggal párhuzamosan haladnak, ezt nem tehetik. Így 
ahhoz, hogy a meghajtótekercs által létrehozott mágneses gerjesztés a lehető 
legnagyobb fluxust hozza létre egy adott vasmagban, célszerű a vasmagot a 
meghajtótekercs hosszánál nagyobbra méretezni. Ezt bizonyítja a meghajtótekercs 
hosszának hatására kapott negatív, illetve a vasmag hosszára kapott pozitív relatív 
érzékenységváltozás is. Mivel a Fluxset szenzor a meghajtótekercs által létrehozott 
gerjesztő teret hasonlítja össze a mérendő külső térrel, minél kisebb ez a gerjesztőtér, 
azaz minél jobban hasznosul a vasmag mágnesezésében, annál nagyobb az elérhető 
érzékenység. 
 
A szenzor további fejlesztése szempontjából utólag fontosnak bizonyult további 
paraméter az érzékelőtekercs hossza. Az 1. táblázat alapján látható, hogy mindhárom 
számítási módszer szerint célszerű ennek a csökkentése. Ennek a fizikai magyarázata 
az, hogy a vasmagban a mágneses indukció eloszlása a hossz mentén nem homogén 
(17. ábra). Az átmágnesezés során elsőnek a vasmag közepe telítődik, majd a telített 
tartomány kiszélesedik. Emiatt a vasmag minél hosszabb részének fluxusa vesz részt 
az érzékelőtekercs jelének indukálásában, annál jobban elhúzódik a telítődésbe való 
átmenet az időben, azaz lassúbb felfutású impulzusokat kapunk. Ez esetben a szenzor 
olyan eredő mágnesezési görbéjű vasmagot lát, amely karakterisztikája nem éles 
könyökkel gyorsan, hanem csak fokozatos átmenettel éri el a telítési indukció értékét. 
Az impulzus vállai meredekségének csökkenése, a korábban tárgyalt megfontolások 
alapján a váll helyzetének pontos detektálását teszi bizonytalanná, így a szenzor zaját 
növeli meg – ezáltal csökkentve az érzékenységet. 
 
A különböző számítási módszerek közötti inkonzisztencia miatt, azért hogy 
ellenőrizhessük, melyik számítási módszer ad hitelesebb eredményt, azokat egy 
paraméter: nevezetesen a vasmag hosszára vonatkozóan [109] megpróbáltuk kísérleti 
úton alátámasztani. Rögzített amplitúdójú és 10 kHz frekvenciájú meghajtótér mellett 
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a szenzor testébe 7, 10, illetve 15 mm hosszú vasmagot helyeztünk, és rögzítettük az 
érzékelő-tekercs feszültségjel alakjait (22. ábra). 
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22. ábra Az érzékelőtekercs impulzusai 7, 10 és 15 mm hosszú vasmag esetében 
10 kHz-es meghajtótér frekvencia mellett 

A mérési eredményeken (22. ábra) jól megfigyelhető két hatás: egyrészt a vasmag 
hosszának növelésével keskenyebb impulzusokat kaptunk, másrészt ezzel egyidejűleg 
azok amplitúdója megnőtt. Az impulzus elkeskenyedése, a korábban részletezett 
kvalitatív megfontolások alapján, a szenzor erősítését növeli meg, míg az amplitúdó 
növekedésével járó esetleges impulzusváll meredekségnek növekedése a szenzor zaját 
csökkentve növeli meg az érzékenységét. Az előbbi hatás alapján számított relatív 
érzékenységváltozást (Ss) a 2. táblázat, míg az utóbbi hatását (Sc) a 3. táblázat 
tartalmazza [109]. 
 
2. táblázat: A telítéshez szükséges meghajtótér nagysága és az ez alapján számolt 

relatív érzékenység: (Ss) 

Vasmag hossza: 7 mm 10 mm 15 mm 

Meghajtótér [%]: 100 72 52 
Ss [%] 100 140 190 

 
3. táblázat: Az impulzus él meredekségéből adódó abszolút és az ebből számított 

relatív érzékenységek: (Sc) 

Vasmag hossza: 7 mm 10 mm 15 mm 

Sabs: 45,88 10-3 %/µT 42,13 10-3 %/µT 69,59 10-3 %/µT
Sc [%:] 100 92 152 

 
A két hatás együttes eredménye alapján számítható relatív érzékenységváltozás a 4. 
táblázatban olvasható. Az eredmények, amelyeket ábrázoltunk (23. ábra) jól 
magyarázzák az elméleti számítások numerikus eredményeiben lévő bizonytalanságot 
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is. Mindazáltal a számítások alapján kimutatott trend egybevág a mérés 
eredményeivel. A számszaki bizonytalanságok ellenére egyértelműen megállapítható, 
hogy a vasmag hossza, illetve a vasmag és a meghajtótekercs hosszának aránya döntő 
mértékben gyakorol hatást a Fluxset szenzor érzékenységére. A trend alapján adott 
meghajtótekercs esetén növelni kell a mag hosszát, illetve adott hosszúságú vasmag 
alkalmazása esetén csökkenteni kell a meghajtótekercs hosszát, ami döntően a 
menetszám csökkentésével valósítható meg. 
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23. ábra A Fluxset szenzor erősítése 7, 10 és 15 mm hosszú vasmag esetében 
10 kHz-es meghajtótér frekvencia esetében 

 
4. táblázat: Az eredő relatív érzékenységváltozás (Ss+c) és annak normalizált (Sn) 

értéke 

Core length: 7 mm 10 mm 15 mm 

Ss+c [%]: 100 129 289 
Sn [%]: 100 90 135 

 

3.2.4. A vasmag optimalizálási lehetőségei 
A szenzor szempontjából a vasmag mágneses tulajdonságai, annak mágnesezési 
görbéje, illetve alakja meghatározza mind a szenzor erősítését (a telítéshez szükséges 
mágneses térerősség nagysága alapján), illetve a szenzor zaját, együttesen a szenzor 
teljesítőképességét. A vasmag optimalizációja azt jelenti, hogy annak mágneses 
tulajdonságait különböző technológiai eszközökkel utólagosan úgy módosítsuk, hogy 
annak következtében adott meghajtótér mellett a szenzor érzékelőtekercsében indukált 
impulzusok alakja (a kvalitatív elméleti megfontolások alapján) kedvezőbbé váljon. 

3.2.4.1. A vasmag-optimalizálás szempontjai 
A Fluxset szenzorban nyitott alakú vasmagot alkalmazunk, így a vasmag (a szenzor 
működése szempontjából meghatározó) eredő, azaz látszólagos B(H) karakterisztika 
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optimalizációja a feladat [52]. A feladatot tovább bonyolítja, hogy a vasmag 
gerjesztése nem homogén, a telítés nem egyszerre következik be annak teljes 
térfogatában, emiatt a látszólagos mágnesezési karakterisztika és az anyag B(H) 
görbéje között jelentős eltérés adódik. Azonban ez a különbség a geometria és a 
szenzor működésének modellezésével meghatározható [47], a szenzor és a vasmag 
geometriájától függ, így megfogalmazhatók közös optimalizálási kritériumok mind a 
vasmag anyagának, mind az adott alakú és adott módon mágnesesen gerjesztett mag 
mágnesezési karakterisztikájával szemben, amelyek (2. ábra) a következők a [104], 
[105] és [108] alapján: 
 

I. A szenzor erősítése szempontjából kedvező a minél kisebb, 
a mag telítődéséhez szükséges telítési mágneses térerősség: 
Hs. 

II. A szenzor zaja szempontjából kedvező, ha a vasmag minél 
határozottabban jut el a telített állapotba, azaz ha a 
karakterisztika a telítődésnél minél sarkosabb, és a 
telítődési pont után a karakterisztika meredeksége minél 
alacsonyabb. 

III. A szenzor zaja szempontjából kedvező, ha a telítési 
indukció értéke minél nagyobb. 

IV. A szenzor dinamikatartománya, így közvetve az erősítése 
szempontjából kedvező, ha a mágneses hiszterézis, 
különösen a dinamikus mágneses hiszterézis minél kisebb. 

V. A magnetostrikció csökkentése növeli a 
dinamikatartományt és javíthatja az elérhető jel/zaj 
viszonyt. 

 
Érdemes megjegyezni, hogy a szempontok között nem szerepel kritérium a 
mágnesezési karakterisztika kis terű (a telítés alatti) szakaszára, különösen annak 
linearitására. 

3.2.4.2. A vasmag kémiai összetételének megválasztása 
A 3.1.1.1. fejezetben szó esett arról, hogy a szenzor jel/zaj viszonyát az 
érzékelőtekercsben kialakuló feszültségimpulzusok élének meredeksége, ezzel 
összefüggésben az él detektálhatóságának pontossága korlátozza. A magnetostrikció a 
szenzor impulzusaira gyakorolt hatása a kezeletlen anyag esetében jól megfigyelhető 
(24. ábra). Annak előjele és az anyagba zárt mechanikai feszültségek (előfeszítés) 
iránya alapján a magnetostrikció a vasmag mágnesezése során annak irányától 
függően segíti vagy épp ellenkezőleg, gátolja a vasmagban a telítés kialakulását. Így a 
szenzor érzékelőtekercsében mind a pozitív, mind a negatív esetben azonos irányban, 
az időbeli lefolyás tekintve eltérő meredekségű vállal rendelkező, aszimmetrikus 
feszültség-impulzusokat kapunk. A magnetostrikció által okozott impulzusváll 
kiszélesedésének hasonlóan kedvezőtlen a hatása, mint a mágneses hiszterézisnek: a 
szenzor dinamikatartományát csökkenti. 
 
A Fluxset szenzorban alkalmazott fémüveg szál vas, kobalt nikkel alapú ötvözet. 
Mivel a vasnak pozitív, a kobaltnak meg negatív a magnetostrikcós tényezője (λs), az 
ötvözet összetételének finom változtatásával az eredő magnetostrikció befolyásolható 
[105] és λs elvben 0 közelire is beállítható. Így a kémiai összetétel változtatásával 
befolyásolható a szenzor viselkedése, teljesítőképessége. 
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3.2.4.3. A vasmagkezelési eljárások és hatásaik 
Az elkészült és méretre vágott fémüveg szál magot különböző kezelési eljárásoknak 
vetettük alá, és azt vizsgáltuk, hogy ezek hatásaként a mágnesezési karakterisztika, 
illetve a szenzor válaszjele hogyan változik meg. Az alkalmazott kezelési eljárások a 
következők voltak [105]: 
 

 Polírozás 
 Mechanikai 

a szalag mindkét oldalán 2 µ-es gyémántporral 
 Elektrokémiai 

1:1:1 arányú glicerin, foszforsav és víz; 60 mA/cm2 áramsűrűség mellett 
 Kémiai 

50 oC-on 30 percen keresztül 3 V% salétromsav, 1 V% kénsav, 1V% 
foszforsav és 5 V% ecetsav közegében 

 Hőkezelés 
350 oC-on 4 órán át 

3.2.4.4. A polírozás hatása 

A polírozás során a fémüveg szál vastagsága 25%-al: 20 µm-ről 15µm-re csökkent (a 
vizsgált 10 mm hosszú, 0,6 mm széles vasmag esetében). A vasmagokat 1 kHz-es 
meghajtótér-frekvencián vizsgáltuk, a szenzor kimenőjelének digitális 
oszcilloszkóppal felvett képének elemzésével. Ez a szenzor válaszjelének kiértékelése 
szempontjából a digitális eljárásnak felel meg, amely segítségével nem aknázható ki a 
szenzorral elérhető maximális mágneses felbontás. Ezzel szemben pontos képet ad a 
válaszjel impulzusalakjairól, így azok kvantitatív összehasonlítását teszi lehetővé (24. 
ábra és 25. ábra). 
 
Az oszcilloszkóp képének kiértékelése alapján a kiinduló kezeletlen vasmag esetében 
(24. ábra „a” képe) 72 nT-ás az adott, konkrét összeállításra vonatkozó mágneses 
felbontást kaptunk, míg a polírozásnak alávetett anyagok esetében a feltüntetett 
sorrendben ehhez képest 50, 39, illetve 17 nT-ra javult ez az érték. Így a vasmag 
kezelésével jelentős, több mint négyszeres érzékenységjavulást tudtunk elérni. A 
változások elméleti hátterének feltárása érdekében a vasmagok mágneses 
karakterisztikáját külön felvettük: a statikus mágnesezési görbét Foner vibrációs 
magnetométerrel (VSM), a dinamikus hiszterézis görbét hiszterográffal mértük 
10–200 kHz-es frekvenciatartományban, míg a szenzor által érzékelt nyílt vasmag 
eredő mágneses karakterisztikáját az oszcilloszkóp képének kiértékelésével határoztuk 
meg. 
 
A statikus mágnesezési karakterisztika esetében lényegi változást nem tapasztaltunk 
egyik polírozási technika esetében sem. Ennek oka az, hogy a statikus mágnesezési 
görbe alapvetően az anyag összetételétől és a mágneses domén szerkezetétől függ és a 
domének mozgási sebessége nincs hatással rá. A felület érdessége ugyan kihat a 
doménszerkezetre, de a felületi érdesség csak mintegy 10%-át adta a vasmag 
vastagságának. 
 
Ezzel szemben lényeges változás volt mérhető a dinamikus hiszterézis görbe esetében. 
Ugyanis a felületi érdesség akadályozza a mágneses domének mozgását az 
átmágnesezés folyamata során, így növeli az ehhez szükséges mágneses gerjesztést és 
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a koercivitást. A polírozás hatására a felületérdesség számottevően csökkent, ennek 
köszönhető, hogy a hiszterézis görbén megfigyelhető a telítéshez szükséges tér 
csökkenése, ami a kapott szenzor-válaszjel impulzusainak elkeskenyedését 
eredményezi (25. ábra). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

24. ábra Oszcilloszkóp-felvétel: A vasmagkezelés hatása a szenzor kimenő jelére 
a) kezelés nélkül; b) mechanikai polírozás után; c) hőkezelés után 
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25. ábra A maganyag változtatásának hatása a jelalakra 

 
A felületi rétegek eltávolításának van egy másodlagos hatása is. A fémüveg szál 
előállítása során technológiai okokból a felület összetétele, noha csak kis mértékben 
de eltér a mag belsejétől. A vasmag összetételének elemzése során változást mértünk 
a polírozást követően (26. ábra). Az összetétel szempontjából döntően a 
kobalttartalom, illetve annak változása hat a mágneses tulajdonságokra, így a 
polírozást követően kialakuló homogén összetétel is felelős a mágnesezési görbe 
kedvező irányban történő módosulásáért. 
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26. ábra A vasmag kezelési eljárásainak hatása az összetételre 

Fontos megjegyeznünk, hogy a polírozás hatásaként nemcsak a szenzor 
érzékelőtekercsének impulzusai keskenyedtek el, hanem azok vállainak fel- / lefutási 
sebessége is nőtt (25. ábra). A fémüveg szálban a mágneses tér terjedési sebességére 
vonatkozó számítások alapján a mágneses fluxus behatolási időállandójára néhány 
(mintegy 5) ns adódik [2] a telítés során, de a vasmag mágnesezésének lineáris 
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szakaszában nagyságrendileg 0,2 µs. (A vasmag vékonysága miatt 100 MHz alatt a 
vasmag örvényáramú veszteségéből származó hatások elhanyagolhatóak [2].) Ez a 
rövid időállandó látszólag csak lényegesen nagyobb, 100 MHz körüli meghajtótér-
frekvencián éreztetné hatását. Azonban a szenzor válaszjelének digitális kiértékelése 
során tett megállapításokat figyelembe véve (a szükséges 47 GHz-es számlálási 
frekvencia) belátható, hogy ez az időállandó összemérhető az impulzusok 
fázishelyzetének, azaz a vállak helyzetének érzékelési pontosságával. Az időállandó, 
illetve az ebből adódó terjedési sebesség alapján megállapítható, hogy a vasmag 
felülete döntő szerepet játszik a kialakuló szenzor válaszjelének impulzus alakjában. 

3.2.4.5. A hőkezelés hatása 
A vasmag gyártása során a nagy lehűtési sebességnek köszönhetően a fémüveg 
szálban jelentős mechanikai feszültség fagy be az összehúzódás során. Ezután még az 
esetleges további mechanikai igénybevételek (darabolás, mechanikai polírozás) 
szintén feszültségeket vihetnek be az anyagba. Az anyag összetétele alapján elvben 
nem magnetostriktív. Azonban tökéletesen magnetostrikciómentes anyagot, az 
összetétele változtatása alapján, csaknem lehetetlen a gyakorlatban előállítani. 
 
A hőkezelés segítségével eltávolíthatóak a maradó feszültségek, így annak 
eredményeképpen az impulzusok szimmetrikussá tehetőek (25. ábra). Azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy a magnetostrikció nem csak károsan befolyásolhatja a szenzor 
teljesítőképességét. Ahogy látható (24. ábra), a magnetostrikció az impulzus egyik 
vállának meredekségét csökkenti, míg a másik oldalon, épp ellenkezőleg, növeli a fel- 
/ lefutási meredekséget. Ennek oka, hogy amíg az egyik irányban az alakváltozás, 
illetve az ezzel összefüggésben kialakuló mechanikai feszültség akadályozza a mag 
mágnesezettségének változását, a mágnesezési irány megfordulásakor épp 
ellenkezőleg hat. Így az impulzus fázisának érzékelése szempontjából a megfelelő 
vállat kiválasztva a szenzor zaja csökkenthető. 

3.3. A Fluxset szenzor térbeli felbontóképessége 
Tekintettel arra, hogy a B mágneses tér egy olyan 3D-s vektormennyiség 
függvényeként írható le, amely a folytonossági törvények miatt egy adott közegen 
belül ugrásszerűen nem változhat, ezért a gyakorlatban nem véletlenszerűen, hanem 
mindig szisztematikusan változó, folytonos függvénnyel leírható fizikai mennyiség 
mérésére kerül sor [94]. Lévén a mérendő mágneses tér inhomogenitásának forrása 
(gerjesztések, közeghatárok) a szenzor testén kívül helyezkedik el, így az elvi határát 
a szenzor térbeli felbontóképességének nem a működéséből fakadó sajátosságok, 
hanem már önmagában a befoglaló méretei korlátozzák, az hogy milyen közel képes 
mérni az inhomogenitás forrásához. Kitekintésül meg kell említeni, hogy az itt 
említett probléma jól ismert nehézség a mágneses elvű adattárolás adatsűrűségének 
fizikai növelése előtt. 
 
A Fluxset szenzor esetében a térbeli felbontóképesség vizsgálatának szükségessége 
annak geometriai arányai miatt is felvetődik. A Fluxset #6 szenzor [27] a befoglaló 
méretei (kb. 10 x 1 x 0,5 mm) alapján a szenzor érzékelő eleme, a vasmag, 
örvényáramú anyagvizsgálati alkalmazás során mintegy 0,25–0,5 mm közel 
helyezhető a tanulmányozott mintadarab felületéhez (azaz ekkora térbeli felbontás 
elvárható az alkalmazások szempontjából), míg a tér mérésében kulcsfontosságú 
szerepet játszó vasmagja ennél a távolságnál hússzor, negyvenszer hosszabb. Így a 
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szenzor alkalmazása szempontjából mindenféleképpen megválaszolandó az a kérdés, 
hogy a Fluxset szenzort a vasmag hosszához képes erősen inhomogén térbe helyezve 
pontosan mit és hol mér ebből a térből. 

3.3.1. A szenzor által érzékelt inhomogén tér 
Amikor inhomogén térről beszélünk az alatt mindig háromdimenziós 
vektormennyiséggel leírható tér és annak inhomogenitása értendő. A Fluxset szenzor 
sajátosságai alapján, azonban a mérés során kitüntetett szerepe van a mágneses tér 
szenzor tengelyének irányába eső vetületének, azaz az axiális térnek illetve annak 
inhomogenitásának. Ezért az első vizsgálatok erre koncentrálódtak. 
 
A szenzor működési elvéből fakadóan (3.1.1.1 fejezet) a meghajtótérrel méri össze a 
külső mérendő teret. Mind a meghajtótér, mind az ennek hatására kialakuló mágneses 
téreloszlás a szenzor vasmagjában eleve inhomogén – külső mérendő mágneses tér 
jelenléte nélkül is (16. ábra). Ennek következtében feltételezhető, hogy a szenzor 
vasmagja nem teljes egészében, illetve a hossza mentén nem azonos mértékben játszik 
szerepet a külső mágneses tér mérésében. Így a vasmag hossza mentén felállítható egy 
súlyfüggvény, amely az azon a helyen jelenlévő mágneses tér értéke, illetve a szenzor 
válaszjele között kapcsolatot teremt. Ennek a súlyfüggvénynek a meghatározására 
elméleti és kísérleti lehetőség is adódik. 
 
Az szenzor jól számítható axiálisan inhomogén térbe helyezhető egy tekercspár 
segítségével, amelyek közös tengelyük mentén egymással ellentétes mágneses teret 
gerjesztenek (27. ábra). Az adott szenzorral elvégzett kísérlet eredményei két 
frekvenciára (1 és 10 kHz), illetve természetesen csak a geometriától és nem a 
frekvenciától függő számított térrel való egybevetése nagyon jó egyezést mutatott (28. 
ábra). Még abban az esetben is, amikor a kísérlet során alkalmazott szenzor vasmagja 
10 mm hosszú volt. 
 

Meghajtótekercs: 6 mm
Érzékelőt.: 4 mm

  
 a) b) 

27. ábra a) Fluxset#6 szenzor geometriája, b) Inhomogén tér mérésének kísérleti összeállítása 

Vasmag: 10mm 0,4 mm

Gerjesztőtekercsek

Fluxset szenzor
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28. ábra A Fluxset szenzor térbeli felbontóképessége vizsgálatának eredménye [27] 

A mérési eredményeket figyelmesen tanulmányozva két következtetés vonható le a 
szenzor inhomogén térbeli viselkedéséről: 
 

1. A szenzor térbeli felbontóképessége töredéke a vasmagja hosszának. 
2. A mérési eredmények gyakorlatilag nem különböztek a várt értékektől abban 

az esetben, amikor a vasmag a hossza mentén ellentétes irányú külső térben 
helyezkedett el (–10...10 mm), és minimális, de nem nulla és a tér gradiensével 
összefüggő mértékében különböztek abban az esetben, amikor eltérő 
nagyságú, de egyirányú térben helyezkedett el a vasmag. 

 
A második megállapítás alapján olyan súlyfüggvény határozható meg, amely a 
vasmag középpontjára szimmetrikus, és amely a vasmag közepén lévő mérendő teret 
szignifikánsan súlyozza a két széléhez képest. Ez a megállapítás egybevág a 
vasmagnak a meghajtótér általi inhomogén mágnesezése alapján feltételezett 
viselkedésével. 

3.3.2. Kalibráció inhomogén térben 
A 3.3.1 fejezetben leírt vizsgálati módszer hátránya, hogy a szenzort viszonylag 
szabályosan változó és alapvetően egykomponensű (axiálisan) inhomogén térben 
teszteli. A gyakorlati alkalmazások során, különösen az ECT módszerekben, a szenzor 
ilyen egyszerű térbeli eloszlású mágneses térrel szinte sosem találkozik. Jogosan 
vetődik fel a kérdés, hogy valójában milyen hatása van a szenzor viselkedésére, 
hogyan befolyásolja a szenzor által mért térértékeket, ha a mágneses térnek nemcsak 
axiális, de arra mindkét irányban merőleges gradiense is van, illetve ha maga a 
mágneses tér eleve nem axiális irányú. Noha a számítások azt mutatták, hogy a 
keresztirányú tér nem zavarja a szenzor működését [86], ennek ellenére a kételyt 
tovább erősíti az a tény, hogy a valós szenzor rendelkezik bizonyos geometriai 
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hibákkal, mint például a gerjesztőtekercs és az érzékelőtekercs meneteinek ferdesége, 
középpontjuk és a vasmag középpontja közötti eltérés, illetve a vasmag relatív 
elfordulása a tekercsek tengelyeihez képest. 
 
Ezek a gyakorlati problémák a szenzor szimulációja során nehezen vehetők 
számításba, ugyanis a szenzor kis méreteiből adódóan nehezen mérhetők ki. A 
számítást a geometriai aránytalanságok (kiterjedt tértartomány és a mikroszkopikus 
pozicionálási hibák aránya) tovább nehezítik. Ráadásul az elméleti számítások 
eredményeinek kísérleti alátámasztása is komoly nehézségekbe ütközne, ugyanis egy 
adott háromdimenziós térinhomogenitást kísérleti úton pontosan előállítani nem 
egyszerű feladat. 
 
Ezért a szenzor kalibrációjához olyan valós alkalmazási helyzetre törekedtünk, mint 
amilyenek az örvényáramú mérések során is adódnak. Egy adott, megfelelő 
geometriájú anyaghiba okozta tér-perturbációt ugyanis számítási úton is meg lehet 
határozni, az örvényáramú fej gerjesztőrendszerének és a mérés menetének 
ismeretében. Így egy kétdimenziós felületen, az inhomogenitást okozó anyaghiba 
környezetében, számos pontban össze lehet vetni a számított (29. ábra) és a szenzor 
által mért értékeket [5]. Azaz lehetőség nyílik statisztikai analízissel, a mindig 
jelenlévő mérési zaj mellett is, vizsgálni a szenzor viselkedését, illetve megbecsülni a 
vasmag mentén választott súlytényezők értékeit. Az adott mérési összeállításhoz és a 
kapott mérési eredményekhez alkalmazható számítási metódust, illetve magát a 
statisztikai analízis eljárást Dr. Pávó József dolgozta ki [82], [111]. 
 
Az alkalmazott modell szerint tehát feltételezzük, hogy a szenzor által érzékelt 
mágnes tér egyenesen arányos annak a vasmagja mentén ténylegesen fellépő 
mágneses térrel, illetve ezen értékek valamilyen súlytényezők által meghatározott 
módon vett átlagával. Feltételezzük azt is, hogy önmagában a szenzor jelenléte nem 
befolyásolja a helyén jelenlévő mérendő mágneses teret. Így a keresett súlyfüggvény, 
illetve annak együtthatói meghatározhatóak egy illesztéssel, a mérési eredmények és a 
súlyfüggvénnyel figyelembe vett számított tér alapján pontról pontra meghatározott 
értékek közötti különbség minimalizálásával, a legkisebb négyzetek módszerével. 
 
Kiindulva abból, hogy a vasmag mentén „M” különböző helyen vesszük figyelembe a 
mágneses teret, és az anyaghibához képest az örvényáramú fejnek, illetve a 
szenzornak „N” különböző helyzetében (N > M) akarjuk illeszteni a súlytényezőket, a 
következő egyenletrendszert írhatjuk fel: 

(17)  bAw = , 

ahol a „b” oszlopvektor tartalmazza a fej N db különböző helyzetben kapott mérési 
eredményeit, és az M elemű „w” oszlopvektor elemei adják a keresett súlytényezőket. 
Az „A” M oszlopú és N sorú mátrix tartalmazza a számított mágneses tér értékeket a 
szenzor, illetve a mérőfej adott pozícióiban, valamint a szenzor vasmagjának adott 
helyei mentén. Az egyenletrendszer megoldható, ha mint azt kiinduláskor is 
feltételeztük, M < N. 
 

43 



 

-10 -8 -6 -4 -2   0 2 4 y [mm] -2 
0 

2 
4 

6 
8 

10 
12 

x [mm] 

-6e-08 
-4e-08 
-2e-08 

0 
2e-08 
4e-08 
6e-08 

Re{By} [T] 

Crack 

Sensor

 

a) 

 

-10 -8 -6 -4 -2   0 2 4 y [mm] -2 
0 

2 
4 

6 
8 

10 
12 

x [mm] 

-2e-07 
-1e-07 

0 
1e-07 
2e-07 

Im{By} [T] 

Crack 

Sensor

 

b) 
29. ábra A mágneses tér y komponensének számított térbeli eloszlása a vizsgált x = 5, y = 3  

 helyzetben lévő Fluxset szenzorra épülő örvényáramú fej és adott anyaghiba esetében 
a) valós rész; b) képzetes rész [82] 

 
Természetesen egy valós mérés során nemcsak a szenzor geometriai hibáival kell 
számolni, hanem a mérés egyéb pozicionálási pontatlanságaival is. Ezek közül talán a 
legjellemzőbb, kis szögek esetében is számottevő eltérést eredményező hiba a 
mérőfej, illetve a szenzor elfordulása a vizsgált minta felületi normálisa körül. Ez azt 
eredményezi, hogy a mért értékekben nem csak a mágneses tér „y” komponense 
jelentkezik, hanem a szöggel arányos vetületnek megfelelően az „x” is. Ha a 
súlytényezőket nem csak az „y” hanem az „x” komponensre is meghatározzuk, akkor 
ezek arányából következtethetünk az elfordulás mértékére. 
 
A szenzor akkor viselkedik ideálisan, ha az eredményül kapott súlyok függetlenek a 
mágneses tér eloszlásától. Azaz a szenzor jól definiált módon mindig ugyanúgy méri a 
mágneses teret, függetlenül annak a gradiensétől, eloszlásától. Ez esetben azonos 
súlyok adódnak a mérés minden N pontjára. Ebből adódóan az elvégzett mérést és a 
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szenzor minőségét is jól jellemzi a súlytényezők mérési pontról mérési pontra vett 
bizonytalansága, amely egyrészt a szenzor „bizonytalan viselkedésének”, másrészt a 
mérési zajnak együttes következménye. 
 
A szenzor tapasztalható „bizonytalanságának” oka nemcsak a működési sajátosságai 
lehetnek, hanem ez adódhat abból is, hogy a súlytényezők számát alulbecsüljük. 
Ugyanis ez esetben a vasmag fontos pontjain hagyjuk figyelmen kívül a mágneses 
teret. 
 
A mérés hibáját, szórását (E) az alábbi ismert összefüggéssel határozhatjuk meg: 

(18)  
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∑
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ahol Sm a mért, Sp a súlytényezőkkel számított térértékek az összes (K db) mérési 
pontra. 
 
Az elvégzett kísérlet során [82] 45,6%-os hibát kaptunk abban az esetben, ha egy 
súlytényezőt vettünk figyelembe, azaz azt feltételeztük, hogy a szenzor a vasmagja 
közepén méri a teret. 27,6%-ra csökkent a hiba, ha a vasmag mentén szimmetrikusan 
5; és 12,8%-ra, ha 11 pontra súlyozva számítottuk ki a várt mért térértékeket. A hiba 
ilyen mérvű drasztikus csökkenésének az a legfőbb oka, hogy a súlytényezők 
számának 11-re növelésével a vasmag középső, legfontosabb tartománya is 
felosztásra került, szemben az 5 db súlytényezőt tartalmazó közelítéssel. 
 
A relatív hiba ilyen mértékű lecsökkenése alátámasztja, hogy a szenzor jól 
meghatározott és az általunk feltételezett módon viselkedik inhomogén tér mérése 
során. Így a szenzor a működési sajátosságainak figyelembe vétele mellett jól 
alkalmazható az örvényáramú anyagvizsgálatok során szükséges nagy térbeli 
felbontású mágneses térképezéshez. 
 
Ezen túlmenően, az eredmények jelentőségét emeli, hogy az irodalomban elsőként 
végeztük el egy valós szenzor inhomogén térben történő kalibrációját. 
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30. ábra A hiba nagysága és eloszlása 1 db, ∆y= 0 mm súlytényező esetében 
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31. ábra A hiba nagysága és eloszlása 5 db, ∆y = 0, ±2, ±4 mm súlytényező esetében 
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32. ábra A hiba nagysága és eloszlása 12 db, ∆y=0, ±1,±2, ±3, ±4, ±5 mm súlytényező esetében 
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3.4. Az eredmények és következtetések összefoglalása 
Az Fluxset szenzor és működésének elméleti és kísérleti úton történő vizsgálatának 
segítségével sikerült kidolgozni annak egy olyan új változatát (Fluxset#7B), amely 
mind legnagyobb méretét (5 mm), mind mérési frekvenciatartományát (DC–50 kHz), 
mind érzékenységét (> 100 pT), mind térbeli felbontóképességét (> 500 µm) tekintve 
alkalmas az elektromágneses anyagvizsgálati célokra történő alkalmazásra. Továbbá 
bizonyítást nyert, hogy a Fluxset szenzor családja, a „Pulse Position Type” szenzorok, 
lényegesen kisebb méretűk és nagyobb frekvenciatartományuk mellett is elérik a 
klasszikus fluxgate szenzorcsalád érzékenységét. 
 
A szenzor válaszjelének feldolgozásához kidolgozott új analóg méréstechnika nem 
korlátozza a szenzort érzékenységében, teljesítőképességében. Viszont lehetővé teszi 
nagyfrekvenciás mágneses terek mérését. 
 
Külön kiemelendő, hogy szenzor méretéhez képest erősen inhomogén mágneses 
terekben történő alkalmazásának vizsgálata során bizonyítást nyert, hogy a Fluxset 
szenzorral elérhető a gyakorlati alkalmazások által megkövetelt 500 µm-es mágneses 
térbeli felbontóképesség. 
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4. A szenzor alkalmazása roncsolásmentes anyagvizsgálati 
módszerekben 

Az értekezés ezen fejezetében áttekintésre kerülnek azok az elektromágneses 
anyagvizsgálati módszerek, melyekben a Fluxset szenzor alkalmazásának segítségével 
releváns mérési eredmények születtek, korábban nem, vagy csak rosszabb 
minőségben kimutatható lokális szerkezeti, illetve összetételi változásokhoz képest. 
Ezek az alkalmazási területek: 

• Az egy vagy néhány gerjesztő-frekvenciakomponensre épülő örvényáramú 
méréstechnika felhasználása gyengébb vezetőképességű paramágneses 
rozsdamentes acéllemezek, illetve csövek esetében. 

• Fluxset szenzorra épülő örvényáramú eljárás jó vezetőképességű 
alumíniumlemezek, illetve ezek hegesztéseinek vizsgálatára. 

• Képlékeny alakváltozást szenvedett anyag vizsgálatai közül az úgynevezett 
kiszóródó fluxus („Leakage Flux”) eljárás, illetve kiváltása lokális gerjesztésű 
Fluxset szenzoros mérőfejjel. 

• Egy újonnan kidolgozott Fluxset szenzorra épülő módszer: a vezető anyagok 
felületét borító vastag (> 5 mm) szigetelőréteg vastagságmérésének 
lehetősége. 

4.1. Mágneses térmérésre épülő roncsolásmentes anyagvizsgálat 
Mágneses térmérési módszert nyilvánvalóan csak olyan anyagvizsgálati 
módszerekben lehet sikerrel alkalmazni, ahol az anyag összetétele, szerkezete vagy 
integritása kölcsönhatásba lép az anyagot körülvevő villamos térrel. Ilyen anyagok a 
mágneses és/vagy vezető anyagok. Azonban míg a saját mágneses momentummal 
rendelkező anyagok esetében (|µr| >> 1) közvetlenül lehetőség nyílik a vizsgált 
mintadarab körül kialakult mágneses teret feltérképezni, és így összetételre vagy 
szerkezetre vonatkozó információhoz jutni [102], [58], a nem mágneses, de vezető 
anyagok (|µr| ~ 1) esetében erre passzív eszközökkel nincs lehetőség. Ez utóbbi 
anyagokat elektromos vagy mágneses térrel gerjeszteni kell, és csak így válik lehetővé 
az anyagban a gerjesztés hatására kialakuló örvényáram árameloszlásának, illetve 
annak mágneses terének mérése. 
 
Az aktív mágneses mérőszondák esetében előny a széles frekvenciatartomány [17], 
mert a gerjesztőtér frekvenciájának változtatásával lehetőség nyílik különböző 
mélységig átgerjeszteni a mintadarabot. Ennek segítségével a repedések mélységi 
elhelyezkedéséről is információ nyerhető [13], [14]. Az összetett, többfrekvenciás 
gerjesztés alkalmazásának korlátja, hogy a megengedhető gerjesztőtér energiája 
szétoszlik az egyes frekvenciakomponensek között, így parciálisan egy-egy 
komponensre kisebb amplitúdó juthat a szinuszos gerjesztéshez képest. Ennek a 
problémának egy lehetséges kiküszöbölése, az impulzusgerjesztésű örvényáramú 
méréstechnika, mely során egy tranziens viselkedés, a minta gerjesztő impulzusra 
adott időbeli válaszának rögzítésére kerül sor [32], [100], [101]. Az ilyen mérés 
szempontjából releváns fizikai mennyiség a mágneses tér vagy fluxus időbeli 
lefolyása [3], amit közvetlenül csak mágneses szenzor tud mérni – indukciós elven ez 
a mennyiség az érzékelőtekercs feszültségének kiintegrálásával állítható elő [99], 
[36]. Az impulzusok széles spektruma szigorú követelményt támaszt az alkalmazott 
érzékelővel szemben. A megkívánt egyenletes átviteli karakterisztika, indukciós 
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érzékelők esetében eleve nem teljesíthető (az indukált jel nem a fluxus nagysága, 
hanem annak változási sebességétől függ). 
 
A mágneses anyagok esetében alkalmazható gerjesztés nélküli, azaz passzív, érési 
módszerek számottevő hátránya, hogy a mintadarab felületén felvehető mágneses 
mintázat nem tisztán az anyag mágneses szerkezetének (pl. lokális összetétel változás) 
a következménye [102], hanem jelentős mértékben függ a minta előéletétől, azaz hogy 
hogyan mágneseződött fel a vizsgálatokat megelőzően [61]. Ezen felül, nehézséget 
jelent a Föld mágneses tere mint konstans tér jelenléte is. Az ilyen vizsgálatok során 
célszerű lenne tehát a vizsgálandó mintadarabot jól ismert körülmények között és 
módon előzetesen felmágnesezni, illetve a Föld mágneses terében megfelelően 
orientálva elhelyezni. Erre azonban kiterjedt objektumok esetében nincs mód. Így 
alkalmazhatósági okokból a mágneses anyagok esetében is célszerű a tisztán vezető 
anyagokhoz hasonlóan lokális aktív mágneses gerjesztést alkalmazni, illetve a 
konstans (DC) térmérés mellett vagy helyett váltakozó (AC) térmérésre áttérni. Ezen 
megfontolások alapján a mágneses szenzort tartalmazó mérőfejek sok esetben 
átalakítás nélkül használhatóak mind örvényáramú mérésekhez, mind pedig mágneses 
minták vizsgálatához, legfeljebb az optimális mérési frekvenciatartományban van 
különbség. 
 
A két feladat között további kapcsolatot teremt, hogy a mágneses térképezés 
szempontjából alapvetően hasonló térbeli felbontóképesség elérésére van szükség a 
mélyen, azaz nem a minta vizsgálati felületén elhelyezkedő szerkezeti anomáliák 
kimutatása esetében. Hiszen ez esetben a mágneses perturbációt okozó fizikai effektus 
és az érzékelő szenzor közötti távolság (a minta falvastagsága) korlátozza a mágneses 
tér inhomogenitásának mértékét a mérés helyén. 
 
A Fluxset szenzor alkalmazásával kapcsolatban egy nehézségről feltétlen említést kell 
tenni. Figyelembe véve a szenzor, illetve a vasmagja geometriai méretét, valamint azt, 
hogy a szenzor alapvetően (a legnagyobb súlytényezővel) a vasmag közepén méri a 
mágneses teret, a szenzor csak korlátozottan használható bármilyen mintadarab 
felületén a felületi normális irányú mágneses komponens mérésére. Ez esetben 
ugyanis a szenzor nem képes a vasmag hosszának felénél (mint minimális lift-off) 
közelebb mérni a minta felszínéhez. Ez jó közelítéssel ilyen mértékben korlátozza a 
térbeli felbontást, illetve figyelembevéve a következőkben bemutatásra kerülő 
problémák esetében a mágneses tér kvadratikus csökkenését a felülettől távolodva, 
jelentősen csökkenti a mérőfej eredő érzékenységét is. Azonban tekintettel arra, hogy 
az általunk vizsgált örvényáramú problémák esetében a mágneses térperturbáció 
tangenciális és normális komponensi között nagyságrendileg ~1:3-as arány állt fent, a 
gyengébb tangenciális összetevő mérése nem járt leküzdhetetlen hátrányokkal. 

4.2. Zárványok, repedések kimutatása vezető anyagokban Fluxset 
szenzor alkalmazásával 

Az örvényáramú mérési elv mint kontaktusmentes mérési módszer nagyon sikeresen 
váltott vagy egészített ki más eljárásokat (mint például az ultrahangos technikákat), 
vezető anyagok esetében a vizsgált felülethez közeli vagy kifejezetten felületi 
anyaghibák, karcok, repedések esetében. A vizsgálati oldalhoz közel eső hibák 
(csövek esetében ez a csövek belső felülete, innen az elnevezés: ID, azaz „Inner 
Defect”) pl. az ultrahang a nulla vagy nulla közeli reflexiós idő miatt nem 
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használható, míg az örvényáramú módszer esetében, lévén nincs szükség nagy 
behatolás mélységre, nagy frekvenciás gerjesztés mellett a közönséges 
impedanciatekercses mérés jól alkalmazható [73], [75]. A 100 kHz, esetenként 300 
kHz-nél nagyobb gerjesztési frekvenciára ugyanis kis méretben készíthetők az ezen a 
frekvencián nagy impedanciát képviselő tekercsek, így viszonylag nagy és ezért jól 
mérhető impedanciaváltozás, illetve térbeli felbontóképesség érhető el. 
 
Mélyebben fekvő vagy esetleg a vizsgált mintadarab túloldali felületén elhelyezkedő 
anyaghibák („Outer Defect”, OD) a klasszikus impedanciaváltozáson alapuló 
eljárással csak nehezen vagy gyakorlati körülmények között egyáltalán nem 
érzékelhetőek [29]. Ennek az az oka, hogy az anyag a keresett repedés mélységében 
történő kellő mértékű átgerjesztéséhez csökkenteni kell az örvényáramok 
frekvenciáját. A frekvencia csökkenésével azonban egyrészt az örvényáramok 
amplitúdója is lineárisan csökken (természetesen a térbeli eloszlásuk is megváltozik), 
így a repedés visszahatása a mérőfejre is gyengül, másrészt ettől függetlenül is 
lecsökken a visszaindukált feszültségjel. Vagy másképp megközelítve: a felhasznált 
tekercs impedanciája lecsökken, így annak névleges megváltozása is lényegesen 
kisebb, ami így nehezebben detektálható. Az anyag gerjesztettségének csökkenése, 
illetve a mérőtekercs impedanciájának csökkenése a gyakorlatban csak a menetszám 
növelésével, ezzel együtt gyakorlatilag a méret növelésével ellensúlyozható. Ez 
viszont lerontja a térbeli felbontóképességet és az alkalmazhatóságot is más, pl. a 
szélhatás („Edge Effect”) felerősödésének következményeként [8]. Az egymásra 
halmozódó kedvezőtlen effektusok elleni egyik megoldás az anyag gerjesztésének, 
illetve az anyaghibák okozta tértorzulások mint válaszjelek mérésének szétválasztása: 
azaz az érzékelés függetlenítése a gerjesztőtér frekvenciától és annak eloszlásától 
[14]. Erre egy lehetséges megoldás impedanciatekercs-érzékelők kiváltása frekvencia 
független mágneses szenzorral [69], mint pl. a Fluxset szenzorral. 
 
A következőkben tehát OD típusú anyaghibák vizsgálatával kerül sor a Fluxset 
szenzor alkalmazhatóságának vizsgálatára. 
 

4.2.1. Örvényáramú mérés INCONEL 600-as lemezeken 

Az INCONEL 600-as anyag atomerőművek szerkezeti elemeiben alkalmazott 
paramágneses ötvözet, amely ausztenites korrózióálló acél: C: 0,05%, Cr: 15,5%, Ni: 
75%, Fe: 8% (σ ~ 1 – 1,6 MS/m; µr = 1). Ezért az örvényáramú vizsgálatok, illetve 
ezek számításai szempontjából ideális lineáris problémának tekinthető. A Fluxset 
szenzoros vizsgálatokhoz használható legegyszerűbb felépítésű, egy 
gerjesztőtekercses mérőfej elvi felépítése a következő (33. ábra): a normális irányú 
gerjesztő teret létrehozó tekercs („Exciting Coil”) alatt, annak a tengelyében 
helyezkedik el a vizsgált mintadarab felületével párhuzamosan a Fluxset szenzor [25], 
[27], [7]. Szimmetrikus esetben, ha a vizsgált mintadarabban nincs anyaghiba, a 
gerjesztőtérnek nem mérhető a tangenciális komponense a szenzor középpontjában, 
így (ideálisnak tekintve azt) a szenzor nem érzékeli a tekercs terét. Ez a szimmetrikus 
állapot azonban felborul, ha a mintadarabban kialakuló örvényáram eloszlását 
megzavarja egy repedés. Ennek következtében a szenzor kikerül a nulla térből. 
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33. ábra A Fluxset szenzorra épülő örvényáramú mérőfej felépítése 

Ennek a mérőfej-felépítésnek (33. ábra) az a sajátossága, hogy a szenzor és a 
gerjesztőtekercs helyzete egymáshoz képest kötött. A tekercs lokálisan, a fej 
pozíciójában gerjeszti a mintadarabot, de ez a gerjesztés együtt mozdul el a felület 
végigpásztázása során. Azaz az anyaghibákhoz képest a gerjesztőtér és az ennek 
hatására kialakuló örvényáram-eloszlás nem állandó az anyaghibák szempontjából – 
szemben például a homogén mágnes teres gerjesztéssel. Ennek a ténynek különösen 
nagy sebességű fejmozgatásnál van jelentősége a mozgási indukció miatt. A mérés 
során úgynevezett pontról-pontra mozgatva a fejet, azaz kvázistacionáris módon 
történt a mérésadatgyűjtés. Az elrendezésben, a Fluxset szenzor, nem mint fémüveg-
magos fluxgate szenzor [18], hanem „Pulse Position Type” módban működik [25]. 
 
A tématerületen dolgozó többi kutatócsoport által közösen használt, a mérési 
módszerek összehasonlítására, minősítésére szolgáló minta feladatok (ú.n. 
„Benchmark problems”) között [96] az egyik leggyakoribb mesterséges anyaghiba a 
szikraforgácsolással előállított (EDM) téglalap alakú felületi repedés, melyeknek a 
mélységét sokszor a mintadarab falvastagságának százalékában adják meg (pl. 
OD20% 1/5-öd mély repedést jelent a mérőfejjel átellenes oldalon). ID anyaghibák 
esetében ritkán ugyan, de szintén használatos a behatolási mélység arányában 
megadott repedésmélység is [12]. 
 
Lineáris problémáról lévén szó a mérőfej válaszjele, ami az ábrán látható repedés 
mentén rögzíthető, egyszerűen megbecsülhető. A mintadarabban kialakuló 
örvényáram térbeli eloszlása az anyag vezetőképességének függvényében próbálja 
ellensúlyozni a gerjesztőtér hatását. Így az anyag egyfajta tükörként viselkedve 
visszatükrözi a gerjesztőtekercs, pontosabban annak ekvivalens módon megfelelő 
árameloszlását [7]. Ennek következtében a mintadarabban a gerjesztőtekercs alatt egy 
gyűrűben koncentrálódnak az örvényáramok [8]. Amikor a repedés érinti ezt a gyűrűt, 
akkor zavarja meg a fej terének szimmetriáját, és ekkor mér a szenzor nullától 
különböző teret. A tekercs átmérőjének, az „y” koordinátának, illetve a repedés 
hosszának arányától függ az, hogy milyen mértékű a repedés által keltett zavar az 
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örvényáram eloszlásában abban az esetben, amikor a repedés középpontja „x” 
irányban egybeesik a szenzor középpontjával. A várt jel erre a helyzetre nézve 
szimmetrikus a fej továbbmozgatásakor. Természeten az „y = 0” vonal mentén, ahol 
mesterséges anyaghiba található, nem lép fel „y” irányú aszimmetria, így ezen a 
vonalon a fej nem látja a repedést. Hasonlóképpen nem lehet számítani válaszjelre, ha 
a fej olyan mértékben eltávolodik az „y = 0” vonaltól, hogy a gerjesztett örvényáram 
gyűrű nem érinti a repedést, és így nem lép fel kölcsönhatás [25]. Összefoglalva tehát, 
egy kétvállú görbét várhatunk az „x” irányú vonal menti pásztázás eredményeként 
(34. ábra). A mérési eredmények publikálásakor (1997-ben) az OD20% EDM repedés 
kimutatása az ábrán látható jel/zaj viszony mellett, 5 mm vastag lemezben számottevő 
tudományos eredménynek minősült, hisz a publikált számítási, illetve egyéb 
módszerre épülő kísérleti eredmények alapvetően a könnyen kimutatható ID 
repedések [90], illetve döntően az OD típusú anyaghibák esetében a 60, illetve 40%-
os mélységű hibákról [37], [84] tettek említést. Az OD 20%-os repedésekkel 
kapcsolatban közölt eredményeket döntően, határesetként tárgyalták [68], [70].  
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34. ábra 10 mm hosszú, OD 20%-os és OD 40%-os EDM repedés mérési eredménye 

5 mm vastag INCONEL 600 mintán, 20 kHz-en 
(mágneses térperturbáció abszolút értékével arányos villamosjel) 

A 34. ábra görbéjén látható két vállának eltérése a szenzor „x” irányú pozicionálási 
problémájából fakad. 
 
A Fluxset szenzorra épülő örvényáramú mérési technika alkalmazhatóságának további 
bizonyítékát jelenti az 1998-ban publikált további mérési eredmények 10%-os 
mélységű OD EDM típusú repedés esetében [27], [112]. Az itt alkalmazott mérőfej 
felépítésében azonos a korábbival, csak mérete kisebb a kisebb méretű mintadarabnak 
(80 x 80 x 1,25 mm, 35. ábra) megfelelően, illetve az időközben továbbfejlesztett 
szenzor (Fluxset #6) került beépítésre. Az OD10%-os mintán 25 dB-es jel/zaj viszony 
mellett lehetett kimutatni a repedést, amely esetben a repedés következményeképpen 
kimutatott térperturbáció térbeli eloszlása megegyezett a korábban publikált elméleti 
úton meghatározott eloszlással [73]. 
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A Dr. Pávó József által 20 kHz-es frekvencián, az OD 15%-os repedés esetére 
elvégzett elméleti számítások eredményei a repedés vonalától különböző távolságokra 
megegyeztek az elméleti megfontolások alapján várt görbealakokkal és lehetőséget 
teremtettek a mérési eredmények kvantitatív verifikációjára, a hibák és a zaj 
felmérésére [26], [9] (36. ábra, illetve 37. ábra). A teljes mérőrendszer kvantitatív 
modellezésével, mely a Fluxset szenzor nem lineáris vasmagját figyelembe veszi, a 
mérési eredményekkel szinte teljesen egybevágó szimulációs eredményeket publikált 
R. Albanese professzor is [5], amely hitelesíti a kísérlet által produkált adatokat. 
 

y 
Lemez

 
35. ábra OD 15% repedéssel ellátott 80 x 80 x 1,25 mm-es INCONEL 600-as lemez, 

valamint a szenzor és a repedés orientációja 
 

-15 -10 -5 0 5 10 15

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

 y= 1

 y= 3 mm

 y= 5 mm

 y= 7

Magnetic field amplitude [µT]

 x [mm]  
36. ábra OD 15% repedés által keltett számított mágneses tértorzulás y irányú komponense 

a repedés vonalával párhuzamos pásztázási vonalak esetére [27] 
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37. ábra OD 15% repedésen felvett kísérleti eredmények [27] 

A mérési eredmények bizonyították a Fluxset szenzor alkalmazhatóságát olyan, az 
örvényáramú mérések szempontjából kifejezetten nehéznek minősíthető 
repedésérzékelési feladatokban, amelyekre az eredmények publikálása idején más 
örvényáramú mérési technikák nem voltak képesek értékelhető eredményeket 
felmutatni [70], [98], [6], [113], [63]. 

4.2.2. Örvényáramú mérés alumíniumlemezeken 
Ahogy az INCONEL-600-as anyag, az alumínium is lineáris probléma az 
örvényáramú méréstechnika szempontjából. Azonban lényegesen nagyobb 
vezetőképessége (σ ~ 30 MS/m) és alkalmazásának elterjedtsége miatt érdemes külön 
figyelmet fordítani rá. A nagyon jó vezetőképesség következményeként, 
összehasonlítva a paramágneses acélötvözetekkel, ugyanis lényegesen kisebb 
behatolási mélység adódik azonos mérőfrekvencián. Vagy fordítva, az anyag nagyobb 
mélységű átgerjesztéséhez lényegesen csökkenteni kell az örvényáramok 
gerjesztéséhez használt mágneses tér frekvenciáját [65]. Az alkalmazások 
szempontjából az egyik leggyakoribb feladat alumíniumanyagokban a kötések 
(hegesztések vagy szegecselések) minőségének ellenőrzése [64]. Ezekben a 
problémákban az alacsony frekvencia ellenére is viszonylag nagy térbeli 
felbontóképességre van szükség: kb. Ø 0,5 mm-es gázzárványok kimutatása a 
követelmény a hegesztési varratokban [112]. Így az alumíniumanyagon 
kidomborodnak a Fluxset-es mérési technika előnyei. 
 
A hegesztésekben keletkező gázzárványok tanulmányozása buborék-modell 
alkalmazásával került sor (38. ábra). A különböző méretű gázbuborékokat különböző 
méretű furatokkal helyettesítettük 1 mm vastag lemezben, melyek fölé 2 db ép lemezt 
helyeztünk. Ez a szendvicsszerkezet a felületre normális irányú mágneses mező által 
gerjesztett örvényáramok szempontjából gyakorlatilag ekvivalens azzal, mintha a 
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mintadarab egyetlen tömbből állna. A közelítés elfogadható, mivel a lemezek 
felületén képződő alumínium-oxid szigetelőréteg ellenére is a gyenge mechanikai 
behatásokra (pl. összeszerelés) könnyen kialakul a rétegek között vertikális irányban a 
villamoskapcsolat. 
A körülbelül 3 mm-es behatolási mélység eléréséhez körülbelül 970 Hz gerjesztőtér 
frekvenciára van szükség, amin kisméretű impedancia-tekercses mérőszonda már nem 
is alkalmazható. A Fluxset szenzoros mérőfejjel kapott 2D-s felületi pásztázás 
eredménye azonban bizonyítja a módszer jó alkalmazhatóságát ilyen alacsony 
frekvencián is, kisméretű objektumok mérése esetében is (40. ábra). 
A 40. ábra kontraszt viszonyai között nem látszik jól, de egy pásztázási vonalat külön 
megjelenítve már egyértelműen felismerhető, hogy a Fluxset-es mérés a legkisebb 
Ø 0,35 mm-es furatot ki tudja mutatni 2 mm vastag árnyékoló alumíniumrétegen 
keresztül is (39. ábra). 
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38. ábra 3 mm vastag hegesztés-gázzárvány alumíniumban, modell 
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39. ábra A mágneses térperturbációk egy letapogatási vonal mentén, 

a 38. ábrán látható elrendezés esetében 
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40. ábra Mérhető mágneses térperturbációk a felületen, 

a 38. ábrán látható elrendezés esetében 

 
A felületi letapogatás (40. ábra) eredményén felmérhető, hogy az alkalmazott mérőfej 
(és nem a mérőfejben használt Fluxset szenzor) milyen térbeli felbontóképességgel 
rendelkezik. Ez ugyanis alapvetően nem az érzékelő rendszertől, hanem a 
gerjesztéstől, az anyagban a gerjesztés hatására kialakuló örvényáram-eloszlástól 
függ. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy egy gázbuboréknak addig van hatása a 
mérőfej kimenő jelére, míg a mérőfej gerjesztőtekercse által indukált örvényáramok 
terében helyezkedik el [66]. Tekintettel az alkalmazott szolenoid 10 mm-es külső 
átmérőjére, valamint arra, hogy anyaghiba nélküli tértartományban a már korábban 
ismertetett megfontolások alapján a kialakuló örvényáramgyűrű hasonló kiterjedésű, 
így a gázbuborék a letapogatási vonal mentén körülbelül ± 10 mm-es szakaszon lép 
kölcsönhatásba a mérőszondával (lásd még 39. ábra) [87]. Következésképpen a 
vizsgált esetben a ~20 mm-nél közelebb elhelyezkedő zárványok nemcsak a 
mérőfejjel, hanem egymással is kölcsönhatásba lépnek, mert a kialakuló örvényáram-
rendszernek eredőben egyensúlyt kell tartania a gerjesztőtérrel attól függetlenül, hogy 
az anyaghibák által önmagukban keltett örvényárameloszlás-torzulások ki tudnak-e 
alakulni a másik hiba jelenlétében. Így a válaszjelük nem egyszerűen egymásra 
lapolódik, hanem egy összetettebb örvényáram torzulás mágneses képe lesz. Ez egyik 
oldalról természetesen megnehezíti a kapott mérési adatok kiértékelését, másrészt 
viszont lehetőséget teremt a többszörös hibák felismerésére is. 
 
A gyakorlatban az alumíniumlemezek hegesztésének vizsgálatánál a hegesztés 
varratában ritkák a különálló gáz vagy egyéb anyagok, pl. a hegesztőpálca zárványai 
[107], [110]. Amikor valamilyen technológiai okból hiba lép fel a hegesztés 
folyamán, akkor igen gyakori, hogy ez egy gyöngyfüzér sorához hasonló hibahelyet 
okoz (41. ábra): 
 
Ez esetben egymáshoz igen közeli, a keresett minimális zárványméretnél is kisebb 
követési távolságon belüli hibahelyeket kell kimutatni. Sajnos ez esetben az 
örvényáramú méréstechnika, függetlenül attól, hogy mágneses térmérésre épül-e vagy 
sem, nem alkalmas a röntgen által elérhető részletességgel kimutatni az egyes 
hibahelyeket, azonban a hibafüzérek azért jól felismerhetőek (42. ábra). 
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41. ábra Alumínium hegesztési varrat röntgenképe 

 
42. ábra Alumínium hegesztési varrat Fluxset-es örvényáramú képe 

4.2.3. Örvényáramú mérés INCONEL-600-as csöveken 
A roncsolásmentes vizsgálati módszerek, különösen az örvényáramú technika 
felhasználása során az ipari alkalmazások döntő részét a csövek vizsgálata teszi ki. Az 
eltérő geometriai lehetőségek miatt fontos, hogy a csöveken elvégezhető méréseket 
külön vizsgálat tárgyává tegyük. 
 
A csövek esetében sajátos lehetőség rejlik abban, hogy azok belsejében egy mérőfej 
viszonylag akadálymentesen mozgatható, legalábbis a külső falon történő mérésekhez 
képest, ahol a fej minduntalan szerkezeti elemekkel találkozik. Szintén jellemző 
sajátossága a csövekben előforduló anyaghibáknak, hogy a mechanikai 
igénybevételek (túlterhelés, mechanikai rezgések, lökőhullámok) által keltett 
anyaghibák a cső külső falán jelentkeznek („OD” típus) [53], míg az esetleges kémiai 
elváltozások (pl. korrózió) a belső falon („ID” típus). Ezen felül az alkalmazások 
szempontjai közül ki kell emelni, hogy tekintettel az iparban felhasznált csövek 
hosszára (gondoljunk csak a gáz- és olajvezetékekre vagy akár a hőcserélők vagy 
gőzfejlesztő kazánok méretére) fontos, az anyagvizsgálati módszer alkalmazhatóságát 
érintő szempont a letapogatási vagy mérési sebesség. Az elérhető mérési sebességet, 
ahogy az a 3.1.2.4 fejezetben ismertetésre került (2) összefüggés alapján látható, 
alapvetően a mérés jel/zaj viszonya határozza meg, hiszen az optimális mérési 
frekvencia és a megkövetelt térbeli felbontóképesség az adott probléma által már 
előzetesen meghatározott. Ezért ezekben az alkalmazásokban a mérési eredmények 
minősége, az elérhető jel/zaj viszony döntő szerephez jut, így sokszor fontosabb ez a 
paraméter, mint a mérőszonda által kimutatható legkisebb vagy legtávolibb repedés 
mérete. 
 
Az INCONEL-600-as csövekre kifejlesztett Fluxset szenzorra épülő örvényáramú 
mérőfej felépítése [30] (43. ábra) hasonló a sík lemezhez készített szondáéval. A 
Fluxset szenzor itt is az egyetlen gerjesztőtekercs és a cső fala között a fallal 
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párhuzamos (axiális) irányban helyezkedik el úgy, hogy anyaghiba nélküli esetben ne 
érzékelje a gerjesztő teret. A tekercs ez esetben is a cső falára merőleges irányban 
állítja elő a mágneses teret, ami jelen vonatkoztatási rendszerben radiális irányúnak 
minősül. A lemezhez képest azonban két fontos különbségre érdemes felhívni a 
figyelmet. Az egyik, hogy minimális szenzor „lift-off” elérése érdekében a szenzor 
csak axiálisan orientálható, palást irányban már nem. A másik a gerjesztés 
szempontjából lényeges különbség, hogy itt a gerjesztőtekercs felett is falanyag 
található, ami egyrészt reflektálja a tekercs terét, megnövelve a gerjesztést a szenzor 
oldalon, másrészt azzal a következménnyel jár, hogy örvényáramok indukálódnak a 
szemközti falrészben ennek következményeivel együtt. 

   
 a) b) 

43. ábra INCONEL-600-as csövek vizsgálatára kifejlesztett Fluxset-es örvényáramú mérőfej 
a) elvi felépítés; b) térben ábrázolva 
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44. ábra A mérőszonda által a cső falában létrehozott örvényáram eloszlás a), illetve egy palást irányú 
külső EDM típusú, szenzor, illetve átellenes oldali repedés válaszjelének összehasonlítása b) 

   
 a) b) 

45. ábra A mérőszonda által a cső falában átgerjesztett térrész  a), 
illetve b) a repedés hatása a kialakuló örvényáram eloszlásra 
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A problémára elvégzett végeselem számítások eredményei [30] (44. ábra, illetve 45. 
ábra) jól mutatják a szenzor környezetében („Front side”), illetve a hátulsó falon 
(„Back side”) kialakuló örvényáram-eloszlás, illetve -intenzitás értékeket, illetve a 
palást irányú külső repedés letapogatása esetében várt szondaválaszjelet. Az említett 
ábrákon jól megfigyelhető, hogy más tradicionális módszerek esetében alkalmazott 
axiális irányú gerjesztőtérrel szemben („Remote field method” [53]) az örvényáramok 
jól koncentrálhatóak a cső fala mentén. Ez egyrészt lényegesen kedvezőbb jel/zaj 
viszony elérést tesz lehetővé azonos gerjesztési energia alkalmazása mellett [40], [92], 
másrészt a térbeli felbontóképességre is kedvező hatással van [39]. 
 
Referenciamérések alapjául axiális (NEL-98-37) és palást irányú (NFI-98-38) 5 mm 
hosszú EDM típusú téglalap alakú mesterséges repedésekkel ellátott kalibrációs 
csövek szolgáltak [30], [96]. Minden mérés az eredményekben jelentkező zajok 
elemzése céljából meg lett ismételve, különös tekintettel arra, hogy a felhasznált 
kalibrációs csövek a mérések idején már tartalmaztak egyéb nem kívánatos finom 
karcokat is. 
 
Az axiális repedéseket tartalmazó csöveken elért eredmények nagyon jó jel/zaj 
viszonyról tesznek tanúbizonyságot (46. ábra). Az OD 10%-os repedés esetében ez 
eléri a 26 dB-t is, ami más módszerekkel összehasonlítva [39], [96] kiváló 
detektálhatóságról tesz tanúbizonyságot [16], [56], [22]. A mérések során 
kiindulópontként, mint legnagyobb folytonossági hiba, a szélhatás („Edge effect”) 
hasznos referenciaértékeket szolgáltathat a mérőrendszer érzékenységére 
vonatkozóan. A 10%-os repedés válaszjele ugyanis nagyságrendekkel kisebb a 
szélhatás jelénél [40], [92], így annak megmérése (46. ábra jobb oldala) hitelesítette a 
repedés válaszjelét, amely egyébként is a repedés helyén jelentkezett. Erre a 
hitelesítésre azért is szükség volt, mert a mérés az első legkisebb 10%-os repedés előtt 
egy másik anyaghibát is kimutatott (A0-ás jel, 46. ábra). Az elfogadott feltételezés 
szerint a felhasznált cső valamely korábbi kísérlet folyamán sérülhetett meg, de ennek 
további beható vizsgálatára nem kerülhetett sor. Ennek ellenére a gyakorlati 
eredmények és azok reprodukálhatósága megfelelt a Fluxset szenzoros mérőszondával 
szembeni várakozásoknak. 
 
Hasonlóan jó jel/zaj viszony mellett sikerült kimutatni palást irányú 
referenciarepedéseket a kalibrációs csövön (47. ábra). Ezekre a repedésekre körülbelül 
26 dB-es érték adódott, ami más módszerek által elért eredményekkel összehasonlítva 
jelentősnek mondható [50], [91], [54], [40] és [22]. Meg kell jegyezni azonban, hogy 
az adott geometriájú mérőszonda által létrehozott örvényáramgyűrű szélessége miatt 
az egymást követő két repedés jele összeért (47. ábra: nincs változásmentes szakasz a 
válaszjelben). Így a jel/zaj viszony értékét, ez esetben, nem lehet egészen pontosan 
meghatározni. 
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 a) b) 

46. ábra Axiálisan orientált OD 10% (A1) és OD 20%-os (A2) 5 mm hosszú 
téglalap alakú EDM repedés válaszjel a), 

illetve a szélhatás („Edge effect”) jelentkezéséig kiterjesztett tartományban b) 
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47. ábra Palást irányban elhelyezett OD 10% (C1) és OD 20%-os (C2) 5 mm hosszú 
téglalap alakú EDM repedés válaszjel a), 

illetve a mérés háromszori megismétlésének eredményei b) 

 
48. ábra a) Vakteszt – mérési eredmény: 2D-s letapogatás NEL-98-25 csövön 
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A kalibrációs csövek mellett letakart, több repedést tartalmazó csöveken elvégzett 
vakteszt-mérésekre is sor került (48. ábra). A kiterített formában ábrázolt hengerpalást 
belső felületének letapogatási eredményén felmérhető a Fluxset szenzoros mérési 
eljárás érzékenysége azáltal, hogy a repedések okozta perturbációk szignifikánsan 
kiemelkednek a zaj szintjéből (48. ábra). Az elért eredmények más módszerekkel 
végzett vizsgálatokkal összevetve jelentősnek minősíthetőek [83], [15], [93], [42], 
[71] és [38].  
 

   
 a) b) 

49. ábra Mágneses térkép NFI-98-704 mintán 
a) 50 kHz-en, illetve b) 0 Hz-en 

A Fluxset-es mérési elv nem várt új információval szolgált természetes módon 
keletkezett repedések (SCC, azaz „Stress Corrosion Cracking” – feszültség korrózió –
, illetve IGA, azaz „Intergranular Attacking” – szemcsehatár menti korrózió – típusú 
anyaghibák) esetében (49. ábra). Kihasználva ugyanis a Fluxset szenzor széles 
működési frekvencia tartományát, amelynek része a konstans tér mérésének 
lehetősége is, ki tudtuk mutatni, hogy a természetes úton keletkezett repedések 
közelében mágneses tulajdonságokat mutat az INCONEL-600-as anyagú cső a 
konstans (DC) tér feltérképezésével. A hagyományos impedanciaváltozáson alapuló 
módszerek erre nem vagy csak közvetve, a mérési eredmények elemzése után képesek 
[55], [39]. A DC mérésben a repedések közelében kimutatható térperturbáció ugyanis 
azért bír jelentőséggel, mert a mágneses tulajdonságok megjelenésével az 
örvényáramú feladat elveszti lineáris jellegét, amit az eredmények kiértékelésénél, 
esetleges inverz problémák megoldásánál tekintetbe kell venni [39]. Maga a jelenség, 
egyébként az esetlegesen az ausztenites anyagban bekövetkező szerkezeti 
átalakulásokra utal. Ezért a gyakorlatban a Fluxset szenzoros mérési módszer 
konstans térre való érzékenységének nagy jelentősége lehet, mert következtetni lehet 
ennek alapján a mintát ért behatások jellegére is. 
 

4.3. A képlékeny alakváltozás hatásainak vizsgálati lehetőségei 
A roncsolásmentes anyagvizsgálati technológiák felé új igények jelentek meg az ipari 
alkalmazások oldaláról. Bizonyos nagyon költségesen cserélhető vagy egyáltalán nem 
cserélhető szerkezeti elemek esetében, ilyenek pl. az atomrektorban felhasznált 
anyagok, gazdaságossági szempontokból nem elegendő pusztán az anyag 
hiányosságainak feltárása. Pontos választ kell tudni adni ugyanis arra a kérdésre, hogy 
az adott elem még mennyi ideig használható a megkövetelt biztonság mellett. Az 
élettartam minél pontosabban meghatározott mértékű kitolása, pl. radioaktív 
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alkatrészek esetében kulcsfontosságú a tárolási illetve megsemmisítési költségeket 
tekintve. Sajnos a helyszínen, esetleg „on-line” anyagvizsgálati módszerek nem adnak 
kellő információt az anyagban kialakuló szerkezeti károsodásokról, pl. a repedések 
geometriájáról, arról meg még kevésbé árulkodnak az eredmények, hogy egy-egy 
ilyen hiányosság a szerkezeti integritás szempontjából mennyire problematikus. Egy 
lehetséges megoldás ezekre a nehezen megválaszolható kérdésekre az, ha a 
károsodásokat, azok fejlődését az időben nyomon lehet követni, sokszor még az előtti 
ponttól kezdve, hogy fizikailag megjelennek. 
 
Sajnos a károsodások egy része nem korrózió vagy fáradás eredményeképpen 
megjelenő és növekedésnek induló folytonossági hiány formájában jelentkezik. 
Tipikus példa egy meglehetősen látens sérülésre a rövid ideg tartó mechanikai 
túlterhelés, amely az anyag egy részét a rugalmas alakváltozás határán túl veszi 
igénybe. Az így megfolyt anyagrészek feltárása annak ellenére fontos feladat, hogy az 
alakváltozás által termelt diszlokációk növelik a szilárdságot az átalakítási 
keményedés révén. Ugyanígy az anyag képes a mechanikai terhelés túlélésére, de oly 
módon, hogy sem szabad szemmel nem látható külső elváltozás, sem pedig 
érzékelhető, kimutatható belső makrorepedés nem keletkezik benne. Ugyanis ebben 
az esetben az anyag mikrostruktúrája változik meg, így ezek vizsgálatához nem 
makroszkopikus eszközök szükségeltetnek. A rugalmas alakváltozás határán túlterhelt 
anyagok vizsgálata, illetve a túlterhelés mértékének megállapítása roncsolásmentes 
vizsgálati módszerekkel napjainkban is élő kutatási téma. Az egyik eredménnyel 
kecsegtető kutatott eljárás az úgynevezett „Leakage Flux Method” (kiszóródó fluxus 
módszer). Ennek a módszernek a lényege, hogy a vizsgálandó, mágneses 
tulajdonságokkal rendelkező mintadarabot jól meghatározott módon és irányban 
konstans térrel felmágnesezik, majd feltérképezik a felületén kialakuló mágneses 
téreloszlást [89]. Bizonyos anyagi sajátosságok lokális megváltozása ugyanis azt 
eredményezi, hogy ezeknek az inhomogenitások hatására a minta felületén helyenként 
mágneses erővonalak lépnek ki, majd vissza; mely anomáliák utalnak az igénybevétel 
előtti homogén szerkezet megváltozására. 
 
Az említett „Leakage Flux” technika nagy hátránya a gyakorlati alkalmazhatóság 
szempontjából, hogy a vizsgált ferromágneses mintadarabot meghatározott, rendezett 
mágneses állapotba kell hozni a vizsgálat előtt [102], különben a sztochasztikus 
mágneses szerkezet okozta összetett mágneses mintázatban nem ismerhetők fel az 
elcsúszási síkok struktúrái. Az ehhez szükséges felmágnesezés nehezen vagy 
egyáltalán nem oldható meg kiterjedt objektumok esetében, ami az ilyen technika 
alkalmazhatóságának az egyik legfontosabb korlátja. 
 
A vizsgált A533B anyag (C: 0-0,25%, Si: 0,15-0,4%, Mn: 1,15-1,5%, Cr: 0-0,3%, 
Mo: 0,45-0,6%, Ni: 0,4-0,7%; ferrites) [28], [31], folyáshatárig vagy azon túl terhelt 
anyagokban, az anyagban található kristályhibák (ponthibák, diszlokációk vagy 
felületszerű hibák) a terhelés irányától függően felszaporodnak [97], és a terhelés 
mértékében összesűrűsödnek [102]. Természetesen önmagában egy-egy diszlokáció 
makroszkopikus szenzorokkal nem azonosítható be, azonban amikor ezek 
csoportokba, illetve úgynevezett „Lüders-sávokba” rendeződnek („Lüders band”) 
együttesen már megfigyelhetővé tehetőek [61]. Ilyen mérések elvégzéséhez ideálisan 
alkalmas a Fluxset szenzor a mérés szempontjából kedvező tulajdonságai alapján: 
nagy térbeli felbontóképességel rendelkezik, egyirányú mágneses térkomponenst mér, 
alkalmas konstans (DC) terek mérésére és tangenciális irányban képes mérni. 
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A kísérleti összeállítás során megvizsgált mintadarab felületén (50. ábra) mind a 
hossztengely irányába eső („x”), mind arra merőleges („y”) mágneses térkomponens 
feltérképezésére sor került. A mintadarab előzetes „x” irányban fel lett mágnesezve. A 
Fluxset szenzorral felvett mágneses képek közötti különbség szembeötlő a terheletlen 
és a terhelt mintadarab esetében (51. ábra). Az 0,5 mm-es térbeli felbontással felvett 
képeken az is megfigyelhető, hogy a Fluxset szenzor képes volt ilyen finom 
lépésekben is követni a térváltozásokat. 
 
Ahogy az korábban tárgyalásra került, a DC teres mérések a gyakorlatban nehezen 
alkalmazhatóak. A legnagyobb probléma, ahogy a Fluxset szenzorral felvett képeken 
is látszik (51. ábra), amellett hogy kiterjedt objektumokat szinte lehetetlen 
meghatározott módon felmágnesezni az, hogy a vizsgált szerkezeti elemek összetett 
alakja is összetetté teheti a mágneses képeket az alakfüggő lemágnesezési jelenség 
miatt (lásd az ábra bal oldalán a struktúrát). A Fluxset szenzorra épülő örvényáramú 
célokra kifejlesztett mérőfej segítségével azonban sikerült láthatóvá tenni a Lüders-
sáv struktúrát [102], mind hagyományos konstans teres mérés esetében, mind pedig 
lokális váltakozó gerjesztőtér jelenléte mellett (52. ábra) [31], ami az alkalmazhatóság 
szempontjából kiemelt jelentőségű eredmény. Elméletileg igazolható, hogy a vizsgált 
alakú A533B mintadarabok esetében, hosszirányú terhelés hatására kialakuló 
sávszerkezet akkor reprezentál energiaminimumot, ha a sávok vonalai 45º-os szöget 
zárnak be a nyújtás irányával szemben. Ez a szerkezet tisztán kirajzolódik a képeken! 
 

110 mm

 
50. ábra A vizsgálat tárgyát képező A533B típusú mintadarab geometriája, 

és a letapogatott tértartomány 
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51. ábra Mérési eredmények: „x” és „y” irányú mágneses téreloszlás 
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terheletlen (A) és terhelt (B) A533B típusú minta esetében 

   
 A – „x” B – „x” 

   
 A – „y” B – „y” 

52. ábra „Lüders-sávok” kimutatása: „x” és „y” irányú mágneses téreloszlás 
konstans térben (A) és 10 kHz lokális gerjesztés mellett (B) A533B típusú minta esetében 

4.4. Szigetelő rétegek vizsgálata 
Első hallásra talán ellentmondásosnak tűnhet a villamos tér szempontjából indifferens 
anyagok roncsolásmentes vizsgálatáról és a Fluxset szenzor használatától beszélni, 
azonban a szigetelő- és védőrétegek vizsgálata egyik leggyakoribb alkalmazási 
területe az örvényáramú méréstechnikának. Szigeteléseket ugyanis sosem 
önmagukban, l’ art pour l’ art alkalmaznak, hanem azzal a céllal, hogy az alattuk levő 
vezetőanyagokat elválasszák más vezetőanyagoktól. Ilyen igen gyakori alkalmazási 
terület például fémszerkezetek (autókarosszéria) korrózió elleni védelem céljából 
történő lefestése. Ez esetben a festés minőségét, azaz vastagságát kell megmérni, 
természetesen roncsolásmentes vizsgálati eszközökkel. 
 
Miután a szigetelőrétegvastagságának mérése jól bejáratott alkalmazási területe az 
örvényáramú méréseknek, sok célorientált eszköz kapható a kereskedelemben, erre 
nem lenne célszerű új technológiát kifejleszteni már csak gazdaságossági szempontok 
alapján sem. Azonban bizonyos problémák esetében, ezek közé tartoznak azok a 
szigetelő rétegek, amik nem csak néhány mm vastagságúak, napjainkig sem áll 
rendelkezésre alkalmas mérési eljárás. A kereskedelmi forgalomban kapható 
kisméretű örvényáramú mérőszondák legfeljebb 1–4 mm vastag izolációs burkolat 
(pl. festékréteg) vastagságának mérésére alkalmasak abban az esetben, ha a vizsgált 
felület teljesen sima, és a mérőfej merőleges helyzete garantálható a szigetelőréteg 
alatti vezető anyag felületéhez képest. Az EFDA ezért pályázatot írt ki olyan új 
mérőfej kifejlesztésére, ami a fúziós reaktorok (ITER projekt) mágnesei tekercseinek 
mintegy 20 mm vastagságú és durva felületű szigetelőrétegének az ellenőrzésére is 
alkalmas, és amely nem nagyobb néhány cm-nél. A feladat megoldását különösen az a 
két körülmény nehezíti, hogy az alkalmazott szigetelés felülete meglehetősen 
egyeletlen, durva, illetve a tekercselés geometriája miatt nincs mód nagyméretű 
mérőfej használatára. Ezen a konkrét alkalmazáson keresztül került felmérésre, 
megvalósíthatósági vizsgálatok keretében a Fluxset szenzor alkalmazásának 
lehetősége [35]. 
 
Az alapprobléma nem más, mint egy a vezető felületre merőleges irányban a szigetelő 
réteg felületére elhelyezett gerjesztőtekercs a vezető felülettől való távolságának 
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meghatározása (53. ábra). Ez tulajdonképpen egy klasszikus tekercs „lift-off” mérési 
probléma. 

  
Gerjesztőtekercs

Szenzor 

 
53. ábra Szigetelőréteg vastagságvizsgálata 

Ez klasszikus metódus szerint két frekvencián a tekercs impedanciájának 
megmérésével elvben meghatározható. A megvalósíthatósági elemzések során 
azonban már az első számítások során kiderült, hogy figyelembevéve a felhasznált 
anyagok geometriai és minőségi jellemzőit, a vezető felülettől kb. 5 mm-nél nagyobb 
mértékben eltávolodva a gerjesztőtekercs mágneses energiáját, így a tekercs 
impedanciáját már csak jelentéktelen mértékben befolyásolja a „lift-off” 
(elemelkedés) mértéke. Ez többek között annak is tulajdonítható, hogy ebben az 
esetben már eleve csak a tekercs fél tere torzul, és a „lift-off” következményeképpen 
kialakuló széles légrés jól söntöli a mágneses erővonalakat (54. ábra). Így a 
hagyományos eljárás esetében a megkövetelt 10%-os vastagságmérési pontosság 
eléréséhez teljesíthetetlen pontossággal kellene a tekercs impedanciájának változását 
mérni. 
 
Egy másik, a gyakorlat szempontjából kritikus nehézséggel is szembe kell nézni. Az 
impedanciamérésen alapuló festékréteg vastagságmérők nagyon érzékenyek a 
mérőszonda, azaz a mérőtekercs a mért felület normálisától való eltérésére („Tilting 
error”). Éppen ezért ezek a kereskedelmi forgalomban kapható szondák kifejezetten 
csak olyan szép sima felületeken mérnek pontosan, mint amilyen pl. a fémlemezeken 
található vékony festékrétegeken kialakul. Az említett tekercselések esetében viszont 
20 mm vastagságban már nehezen garantálható a szigetelőréteg felszínének 
egyenletessége, különös tekintettel arra, hogy a vastagságmérésen kívül nincs más 
szempont, ami igényelné ezt. Így tehát a mérőfejnek alkalmasnak kell lennie az 
elfordulásának mérésére is, ha már érzéketlen nem lehet rá. 

Vezető anyag   

Szigetelő réteg 
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a) 

 
b) 

54. ábra A gerjesztőtekercs mágneses tere 5 (a) és 20 mm-es (b) „lift-off” esetében 
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55. ábra A gerjesztőtekercs radiális (a) és axiális (b) terének változása a gerjesztőtekercs sugara („R”) 
mentén, az 54. ábrán látható elrendezésben szereplő tekercs alatt 1 mm-es távolságban 

5-6, illetve 20-21 mm-es „lift-off” változás esetében [35] 

Amint az a szimuláció eredményein is jól megfigyelhető (54. ábra), noha a tekercs 
mágneses terének nagyságát már nem nagyon befolyásolja a vezető anyag jelenléte 
5–20 mm-es távolságban, a tekercs és a vezető anyag közötti térrészben annak térbeli 
eloszlása jól megfigyelhető mértékben változik még ebben a távolságtartományban is. 
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Ez adta az ötletet, hogy a tekercs összenergiájának vagy impedanciájának mérése 
helyett vizsgáljuk meg a tekercs környezetében a téreloszlás mérésének lehetőségét. 
 
A számítási eredmények azt mutatják (55. ábra), hogy amíg a „lift-off” 5-ről 6 mm-re 
nő, mindkét (a vezető felülettel párhuzamos, azaz ú.n. radiális és a vezető felületre 
merőleges, a gerjesztőtekercs tengelyével megegyező ú.n. axiális) térkomponens jól 
mérhető mértékben megváltozik, a kritikus távolságban 20 és 21 mm között már csak 
a radiális komponens változását érdemes mérni. (Az ábrával kapcsolatban fontos 
megjegyezni, hogy az 55. ábra nem a tekercs tengelyétől, hanem attól 5 mm-es 
távolságtól kezdve ábrázolja az említett térkomponenseket. Hiszen például a radiális 
komponens nullát, így nulla változást is adna a tekercs tengelyében bármilyen „lift-
off”-ra). A számítások alapján tehát a legcélszerűbb elrendezés nagyon hasonló a 
korábban az örvényáramú anyagvizsgálatokhoz kidolgozott Fluxset-re épülő 
örvényáramú fej felépítésével, azzal a különbséggel, hogy a szenzort nem a 
gerjesztőtekercs tengelyébe, hanem attól radiális irányban eltolva, ahol „lift-off” 
változásának következtében a legnagyobb térváltozás érzékelhető, kell elhelyezni.  
 
A fenti elméleti megfontolások alapján megvalósított kísérleti összeállítással elvégzett 
karakterisztika (válaszjel – „lift-off” függése) felvétele kiváló minőségű eredményt 
adtak (56. ábra). A mérés során nagyon jó: 83 dB-es jel/zaj viszonyt lehetett elérni 
annak köszönhetően, hogy a Fluxset szenzor érzékenységét tekintve kifejezett nagy, 
mintegy 100 µT-ás teret kellett mérnie. Ezért esnek az ábrán ilyen tisztán egy trend-
vonalba a mérés pontjai. Mivel a mágneses szenzor alkalmazhatóságát a környezet 
mágneses zaja korlátozza, ezért az elérhető felbontás mértékét, illetve a megmérhető 
legnagyobb vastagságtartományt az határolja be, hogy milyen nagyságú gerjesztőtér 
alkalmazása engedhető meg gyakorlati megfontolások (disszipációs korlátok, a 
gerjesztőtekercs méretére vonatkozó megkötések) alapján. A bemutatott példában, 
egy 125 menetes, egy centiméter átmérőjű és 5 mm hosszúságú, légmagos 
szolenoiddal 2 mT nagyságrendű mágneses tér nehézség nélkül előállítható volt. Ez a 
gerjesztőtér a környezet becsült zajánál mintegy hat nagyságrenddel nagyobb. 
 
Természetesen ez a Fluxset-es kísérleti összeállítás, mint bármely egy 
gerjesztőtekercses szonda, kifejezetten érzékeny a fej elfordulásának („Tilting”) 
hibájára. Azonban, lévén a szenzor csak egyirányú térkomponenst mér, az erre 
merőleges elfordulásra az elrendezés érzéketlenné vált, amennyiben a szenzort a 
gerjesztőtekercs tengelyének síkjából nem mozdítjuk ki. A probléma tehát a szenzor 
irányában fellépő elfordulás érzékelésére redukálódik. Amennyiben ezt a szöget mérni 
tudjuk, az elfordulás hatását a kimenő jelre számítással figyelembe lehet venni, így az 
elfordulást, illetve az abból származó mérési hibát korrigálni lehet. Az elfordulás 
mérésének lehetőségére rávilágít az ezzel kapcsolatosan elvégzett szimuláció (57. 
ábra). A számítási eredmények alapján jól megfigyelhető, hogy az elfordulásnak 
köszönhetően annak irányában aszimmetrikusan változik meg a mágneses téreloszlás 
a tekercs vezető felületéhez közelebb, illetve távolabb kerülő oldalán. Így két szenzor 
alkalmazásával és jelük differenciális mérésével meghatározható a gerjesztőtekercs 
elfordulásának mértéke. 
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56. ábra A mérőszonda radiális térkomponens nagyságával arányos válaszjele 

a „lift-off” függvényében [35] 

 
Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a Fluxset szenzor alkalmazásával 
megoldhatóvá válik vastag, durva felületű szigetelőrétegek örvényáramú mérési 
eljárással történő roncsolásmentes vizsgálata. 

 
57. ábra A gerjesztőtekercs terének megváltozása 20º-os „Tilting” esetében 

 

4.5. Az eredmények és következtetések összefoglalása 
A bemutatott Fluxset szenzorra épülő új örvényáramú méréstechnika sikerrel került 
alkalmazásra olyan mélyebben fekvő repedések esetében, amelyek kimutatásához 
olyan gerjesztőfrekvencia-tartományban kerülhet sor, ami már alatta van a kisméretű 
(néhány mm-es) induktív elvű mérőfejek alkalmazhatóságának. A Fluxset szenzoros 
méréstechnikának, a mérési eredmények feldolgozása, illetve az anyaghibák 
felismerése – esetleges inverziós problémák megoldása szempontjából jelentős 
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előnye, hogy két ortogonális, a letapogatási felülettel párhuzamos mágneses 
tértorzulásról képes adatokat szolgáltatni, szemben az egyetlen normális változására 
alapozott módszerekkel. 
 
Az alkalmazhatóság szempontjából jelentős mérési eredménynek számít az anyag 
degradációjának kimutatása során alkalmazott „Leakage Flux” eljárás eredményeit (a 
„Lüders-sávok” szerkezetet) nemcsak konstans térben felmágnesezett mintadarab 
esetében, hanem lokális, váltakozó terű gerjesztés esetében is képes megismételni. 
 
A Fluxset szenzor alkalmazásával sikerült kidolgozni egy olyan új mérési eljárást, ami 
alkalmas vezető anyagok felületét borító durva felületű szigetelő rétegek 
vastagságának 10%-os pontossággal történő mérésére 5–20 mm-es tartományban is. 
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5. Mágneses tér mérésre épülő anyagvizsgálati módszer 
gyakorlati korlátai 

Általános értelemben egy mérési módszer alkalmazhatóságát a módszer belső 
sajátosságai (érzékenység, felbontóképesség stb.), illetve külső körülmények 
(méretbeli követelmények, hőmérséklettartomány, „EMC” stb.) korlátozhatják. 
Természetesen minden körülményt és korlátot nem lehet általános értelemben 
tárgyalni, és ennek az értekezésnek sem célja műszaki fejlesztéssel megoldható 
problémák taglalása. Egy mérési eredmény kiértékelhetőségét alapvetően a mérés 
során elérhető jel/zaj viszony határozza meg. Így a Fluxset szenzor roncsolásmentes 
anyagvizsgálati módszerekben történő alkalmazásának lehetőségeit, illetve annak 
korlátait az elérhető mérőjel nagysága és a mérés során fellépő zajforrások 
szempontjából vizsgálhatjuk. Ebből adódóan át kell tekintenünk a lehetséges 
zajforrásokat és elnyomásukra rendelkezésre álló eszközöket, illetve meg kell 
vizsgálnunk 
 
Ebben a fejezetben áttekintésre kerülnek a gyakorlati mérések során előforduló hiba-, 
illetve zajforrások, valamint példaként említést teszünk egy az örvényáramú 
mérésekhez kifejlesztett „Wavelet Transzfomációra” épülő zajszűrési technikáról. A 
fejezet második felében felmérjük, hogy rozsdamentes paramágneses acélötvözetek 
esetében, hol húzódik a mélyen fekvő zárványok kimutathatóságának gyakorlati 
határa, a mágneses térmérésre épülő örvényáramú anyagvizsgálati módszerek 
esetében. 

5.1. Zajforrások a mágneses anyagvizsgálatban 
A mérés zaján általános értelemben minden hibajel értendő, tehát az az eltérés, amit 
az elméletben várható, illetve a mért érték között fellép. Minden geometriai 
pontatlanság (pozicionálási hibák, mechanikai feszültség hatására fellépő torzulások 
stb.) okozta hibajelet is zajnak tekintünk tehát, függetlenül attól, hogy időben vagy 
térben sztochasztikusan jelentkezik-e vagy sem. A zajforrások többféleképpen 
csoportosíthatók: például annak függvényében, ha valamilyen mérési körülménnyel 
kapcsolatba hozhatóak. Így megkülönböztetünk időtől függő zajokat (erre példa az 
alkalmazott elektronika termikus zaja), illetve térbeli helyzettől függő zajforrásokat 
(pl. minta felületén érdektelen karcolások, szélhatás stb.). Az alkalmazás, a mérési 
eredmények kiértékelésének szempontjából lényeges osztályozási mód az, hogy a zaj 
forrása és a vizsgált kimutatandó anyaghiba között fennáll-e valamilyen fizikai 
kapcsolat vagy sem. Így megkülönböztethetünk szisztematikus (adott helyen vagy 
időben fellépő), illetve nem szisztematikus zajforrásokat [26]. 

5.1.1. Nem szisztematikus zajok 
A nem szisztematikus zajok felismerése, illetve ez esetben a zajszűrés lényegesen 
egyszerűbb feladat, szemben a szisztematikus zajokkal. Ugyanis ez esetben a keresett 
anyaghibával kapcsolatban nem vagy csak alig kell támaszkodni a priori ismeretekre, 
hiszen a zaj nincs korrelációban sem az anyaghibával, sem a mérés menetével [114]. 
Például egy felületi letapogatás során ki lehet használni azt a tényt, hogy a zajjal 
ellentétben egy-egy repedés okozta perturbáció hatása térben viszonylag kiterjedten, 
azaz több mérési pontban, illetve letapogatási vonal mentén jelentkezik – amennyiben 
a térbeli lépéstávolságok (a mintavételi pontok elhelyezkedései) helyesen lettek 
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megválasztva. Az értekezésnek nem tárgya a különféle zajszűrési technikák 
ismertetése, azonban a Fluxset szenzorra épülő ECT mérési eredményekre 
alkalmazott, F. C. Morabito (Calabriai Egyetem, Olaszország) által kidolgozott 
„Wavelet Transzfomációra” épülő zajszűrésről érdemes külön említést tenni [62]. A 
mérési eredmények algoritmikus kiértékelése szempontjából, mint például esetleges 
többszörös repedések érzékelése [88], [94], [80] ugyanis döntő jelentőségű a zajszűrés 
[41], [49]. Különösen a neurális hálózatok a repedések geometriájával vagy típusával 
kapcsolatos felismerési döntéseit zavarja meg az eredmények torzultsága [84], [59]. 
Ezért ez esetben alapvető jelentőségű a hatékony zajszűrés, amely nem torzítja a 
hasznos információ tartalmat. A mélyebben fekvő repedések esetében (ilyenek az OD 
típusú anyaghibák) ugyanis a mágneses tér gradiense az érzékelő helyzetében a 
repedés és a szenzor közötti távolság arányában korlátozott. Így a mérési 
eredményekben térfrekvenciás összetevőkre bontása alapján felismerhetővé tehető a 
zaj hatása [95]. A zajszűrés nem szisztematikus zajok esetében egy intelligens vagy 
adaptív alul-áteresztő szűrőhöz hasonlatosan viselkedik, ami „elsimítja” a kapott jelet 
(58. ábra). Ismételten hangsúlyozandó, fontos kritérium az alkalmazott szűrővel 
szemben, hogy a jelben hasznos információ tartalmat, annak karakterisztikus 
jellemzőit (például a jel maximumának a helyét, szélességét, meredekségét) ne sértse 
meg, ne torzítsa el! 

 
58. ábra A Wavelet transzformáció alapú zajszűrés hatása a Fluxset szenzoros ECT mérési eredményre 

(az „X”-el elölt pontok a mérési eredmények) 

5.1.2. Szisztematikus zajok 
A szisztematikus zajok, illetve ezek kezeléséről általánosságban nehéz bármit is 
megfogalmazni, mivel ezek az adott vizsgált probléma sajátosságaiból fakadnak. 
Közös jellemzőjük azonban, hogy mind felismerésükhöz, mind pedig az esetleg velük 
szemben alkalmazható „szűrők” megalkotásához a priori ismeretekre van szükség 
vagy a zaj forrását, vagy a hasznos jel forrását illetően. A gyakorlatban előforduló két 
leggyakoribb szisztematikus hibát okozó hatás esetében tulajdonképpen a felhasználó 
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döntésén múlik, hogy az ezekből származó információt hasznos jelnek vagy zajnak 
tekinti-e. Ez a két probléma az úgynevezett szélhatás [92], és az OD típusú 
anyaghibák keresése esetében a mérőfejhez közeli (ID) hibákból származó jel [21]. 
 
Szisztematikus hibát okozó harmadik, a gyakorlati mérésekre szintén jellemző 
hibaforrás a mérőfej geometriai tökéletlenségéből adódik. A Fluxset-es mérőfej 
esetében például a szenzor elfordulása vagy egyéb pozicionálási hibája okoz ilyen 
problémákat. Bár ezek a nehézségek nagyon nehezen védhetők ki, kalibrációs 
mérésekkel jól felderíthetőek, és így a mérési eredmények kiértékelése során 
kezelhetővé válnak. A szisztematikus zajok, jellegükből adódóan, sokszor igen 
dominánsan jelentkeznek a mért jelben [92], azt egészen a mérőrendszer telítéséig 
növelve, mint például a szélhatást (46. ábra) vagy a DC összetevő hatása (49. ábra). 
Így emiatt korlátozhatják az adott mérőszonda alkalmazhatóságát. 

5.2. Az érzékelhetőség korláta 
A jel/zaj arány másik tagja, a mérés során elérhető hasznos jelerősség. Ez a kérdés 
mágneses térmérésre épülő anyagvizsgálati módszer esetén egyszerűen lefordítható a 
keresett anyaghiba által a vizsgálati felületen okozott mágneses térperturbáció 
nagyságára, annak amplitúdójára vagy fázis változására [17]. Ez független az 
alkalmazott szenzortól, annak tulajdonságaitól – kizárólag a gerjesztés, az anyaghiba 
és az anyagi minőség által meghatározott fizikai mennyiség, ami számítás útján 
meghatározható. 
 
Az általánosan megfogalmazott kérdés („Milyen mélyen fekvő repedések 
kimutatására lehet gyakorlatban alkalmazható Fluxset szenzorra épülő ECT mérőfejet 
kifejleszteni?”) vizsgálatát egy konkrét mérőfej, illetve egy konkrét anyaghiba 
(gázzárvány) kimutatásának tanulmányozásával (8. ábra) kezdtük meg szorosan 
együttműködve R. Albanese professzor csoportjával (Reggio Calabriai Egyetem), 
ahol az adott probléma szimulációjához szükséges matematikai és kísérleti eszközök 
rendelkezésre álltak. Lévén szélsőséges helyzetet kívántunk tanulmányozni, ezért 
fontosnak tartottuk hogy négy független módszer (három matematikai modell és egy 
fizikai kísérlet) eredményei álljanak rendelkezésünkre, hogy azokat egymással 
verifikálni lehessen [7]. 
 
A vizsgálatokban az INCONEL-600-as hasonló (σ ~ 1MS/m; µr = 1) paramágneses 
anyagból (rozsdamentes acélötvözet) indultunk ki, amelyben a mérőfejhez, illetve a 
minta vastagságához (50 mm) képest kisméretű (< 10 mm2 keresztmetszetű) gömb 
alakú gázzárvány található. Ez az anyaghiba által a felületen okozott térperturbáció 
nagyságának meghatározására törekedtünk a gázzárvány mélységének függvényében. 
A matematikai modellezés esetében, egy adott, megvalósított mérőfejből, illetve 
gerjesztésből indultunk ki, hogy az eredmények egybevethetőek legyenek (59. ábra).  
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60. ábra Kísérleti eredmény: a zárvány okozta térperturbáció felületi térképe 

si összeállításban a gömb alakkal ekvivalens méretű hengeres zárvány hatását 
 (buborék-modell), amit egy szendvics szerkezetű mintadarab közbenső 
en kialakított furat reprezentált. Igazolható, hogy az adott probléma 
tának esetében kisméretű repedések esetében egy r sugarú gömb zárvány 
síthető, az adott pontossági igények mellett, egy r sugarú és r hosszúságú 
alakú anyaghibával [7]. Természetesen a helyettesítésből származó hiba 
ló örvényáramok térbeli eloszlása, mágneses mezejük) a repedéshez közel 
sz elhanyagolható, de attól távolodva, és ez az általunk tanulmányozott 
a, az eltérés lecsökken [4]. 
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61. ábra A számítási (folytonos vonal) és a kísérleti eredmények (pöttyözött vonal) egybevetése 

A számítási és kísérleti eredmények jól egybeestek azokban az esetekben, ahol a 
zajból jól kiemelkedő válaszjelet tudott produkálni a Fluxset-es mérőrendszer, így a 
számítási módszerek pontosságáról meggyőződtünk (61. ábra). Ezek után, a 
kísérletileg már nem ellenőrizhető zárvány-mélységtartományokra kiterjesztve a 
számításokat a várható maximális térperturbáció és repedés mélység között az alábbi 
összefüggést kaptuk különböző mérési frekvenciák esetében (5. táblázat): 

5. táblázat: A mágneses térperturbáció y irányú komponensének maximuma 
különböző mélységű (Z) zárvány, illetve (f) frekvencia esetében. 

f |By| (nT) 
Z=–13,5 mm 

|By| (nT) 
Z=–18,5 mm 

|By| (nT) 
Z=–30 mm 

|By| (nT) 
Z=–48 mm 

222 Hz 1,66 1,40 0,38 0,0521 
444 Hz 3,11 2,06 0,47 0,0501 

1,11 kHz 7,51 2,73 0,37 0,0213 
2,22 kHz 12,16 2,75 0,17 0,0044 
4,44 kHz 13,28 1,98 0,043 0,0003 

 
Az adatokból kitűnik, hogy a térperturbáció amplitúdója rohamosan csökken a 
zárvány mélységének növelése esetében; és a vizsgált mérőszonda esetében már 30 
mm-es mélységben a gyakorlati minimumnak elfogadható 1 nT (a Földi mágneses tér 
mintegy 50 ezred része) alá csökken. A táblázat adatai jó egyezést mutatnak azzal a 
másik gyakorlati irányelvvel, hogy egy adott repedés kimutatásához a gerjesztőtér 
frekvenciáját úgy célszerű megválasztani, hogy a hozzá tartozó behatolási mélység 
megfeleljen a repedés mélységével: Z = –18,5 mm esetében ~2 kHz, Z = –30 mm 
esetében 400 Hz körül van az optimum. 
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A kapott eredményeket grafikonon ábrázolva még jobban szembeötlő a zárvány 
mélységének csillapító hatása (62. ábra). A különböző frekvenciákhoz tartozó görbék, 
nem a behatolási mélység exponenciális menetének megfelelően, hanem annak 
négyzetével csökkennek. 
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62. ábra A várható mágneses tértorzulás maximuma (By) és a zárvány mélysége közötti összefüggés 

különböző frekvenciákon 

Ez a viselkedés lineáris esetben fizikailag könnyen indokolható. A zárvány feletti 
vezető anyagban a behatolási mélység összefüggése alapján (1) a mélység 
növekedésével exponenciálisan csökkenő mértékben csillapodik a mágneses tér, így 
ezzel együtt az örvényáramok intenzitása. A zárvány a helyén kialakuló 
örvényáramokkal arányos mértékű zavart okoz az árameloszlásban. Az örvényáram-
torzulás mágneses terének viszont szintén ugyanazon az anyagon keresztül kell 
kijutnia a felszínre, amit a vezető anyag szintén az előbbi exponenciális menet 
mértékében csillapít. Így a felszínen mérhető tértorzulás nagyságának a mélységgel 
való összefüggésében két exponenciális menet szorzata fog szerepelni a zárvány 
egyéb, például geometriájának, hatása mellett. 
 
A táblázat adatai alapján a felhasznált mérőfej esetében mintegy 20-szoros gerjesztő 
áram alkalmazására lenne szükség ahhoz, hogy a 48 mm mélységben lévő repedésről 
értékelhető jelet kapjunk. Ez azonban már nem megvalósítható. Ugyanis a 
gyakorlatban néhányszor tíz T-ás gerjesztést még el lehet képzelni, amennyiben erre a 
mérőfej méretei és a körülmények lehetőséget teremtenek. Ennél nagyobb 
gerjesztéseket már csak ritkán lehet megvalósítani. Így rozsdamentes acél esetében a 
gyakorlatilag 30–50 mm-es mélység közé tehető az repedések érzékelhetőségének 
határa. 
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5.3. Az eredmények és következtetések összefoglalása 
A mágneses térmérésre épülő örvényáramú anyagvizsgálati módszerek gyakorlatban 
megvalósítható válaszjel/zaj viszonyai vizsgálata során megállapításra került, hogy a 
mérés mélyen fekvő repedések kimutatására történő alkalmazhatóságát, alapvetően 
nem a zaj, illetve hibaforrások korlátozzák, hanem az anyaghibák a mintadarab 
felületén mérhető válaszjelének nagy meredekségű csillapodása a mélység 
függvényében. Ez a kapcsolat a behatolási mélység karakterisztikájának négyzetével 
írható le, amely már rozsdamentes acél esetében 30–50 mm mélységben, a 
gyakorlatban, ipari körülmények között teljesíthetetlen követelményt támasztana az 
alkalmazott mágneses szenzor érzékenységére vonatkozóan. 
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7. Szabadalmak 
A Fluxset szenzorral épülő roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer 2002-ben a IV. 
Genius Nemzetközi Találmányi Kiállításon 80 országból érkezett összesen 300 
benevezett alkotás közül aranyérmet illetve GENIUS NAGYDÍJAT nyert (63. ábra). 
 

 

   
63. ábra A GENIUS Nagydíj és aranyérem 
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