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1. Bevezetés

1.1. Direkt és inverz problémák az elektromágneses

roncsolásmentes anyagvizsgálatban

Elektromágneses roncsolásmentes anyagvizsgálati (EMRA) módszereket az
ipar számos területén alkalmaznak szerkezeti elemek rejtett anyaghibáinak
feltárására. Az eljárások azon alapszanak, hogy az anyaghiba jelenléte lokáli-
san megváltoztatja az anyag elektromágneses (EM) paramétereit. Az EMRA
fő célja az anyaghiba jellemzése a mért EM tér alapján (amelyet egy külső
forrás hoz létre, majd kölcsönhatásba lép a vizsgált mintadarabbal). Egyebek
mellett az örvényáramú anyagvizsgálat (amelyre az angol „eddy-current test-
ing” elnevezés alapján az irodalom ECT-ként hivatkozik) egy igen elterjedt
EMRA módszer vezetőképes mintadarabok vizsgálatára. Az eljárás lényege,
hogy a mintadarabban változó mágneses tér segítségével örvényáramokat kel-
tenek, és az ezek által létrehozott mágneses teret mérik a mintadarabon kívül.
Ez a tér információt hordoz az örvényáram-eloszlásról és így az anyag belső
szerkezetéről is. Az 1. ábrán egy egyszerű ECT elrendezés vázlata látható,
ahol egyetlen, váltakozó árammal táplált tekercset használnak, és ennek az
– anyaghiba okozta – impedanciaváltozását mérik különböző tekercspozíciók-
ban.
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1. ábra. Egy egyszerű ECT elrendezés és az EM tér keresztmetszeti vázlata.

Matematikai értelemben az anyaghiba-rekonstrukció egy inverz probléma,
azaz a cél annak a fizikai konfigurációnak a meghatározása, amelyhez a mért
EM tér tartozik. Az inverzióhoz elengedhetetlen, hogy képesek legyünk az EM
tér meghatározására egy ismert anyaghiba esetén, azaz meg tudjuk oldani a
kapcsolódó direkt problémát. A gyakorlatban ez a vizsgált EMRA elrende-
zés matematikai modellezésével (a Maxwell-egyenletek alapján) és numerikus
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szimulációjával (például a momentum-módszerrel) történik. Az ilyen EM szi-
mulátorok igen pontos eredményeket is szolgáltathatnak, viszont ennek álta-
lában magas számításigény az ára. Egy inverz probléma megoldása azonban
gyakran számos „költséges” (számítástechnikai értelemben) direkt szimuláció
elvégzését igényli, így az inverzió igen idő- és erőforrásigényessé válik.

Az inverz problémát illetően általában annak gyengén meghatározottsá-
gával (angolul „ill-posedness”) is szembe kell néznünk: a megoldás (a direkt
problémától eltérően) nem feltétlenül létezik, esetleg nem egyértelmű vagy
nem stabilis. Ezek az okok gyakran szükségessé teszik ennek a gyengén meg-
határozottságnak bizonyos jellemzését is, például annak elemzését, hogy a
mérést terhelő zaj hogyan befolyásolja az anyaghiba-rekonstrukció bizonyta-
lanságát (azaz mennyire stabilis az inverz probléma valamely megoldása).

1.2. Helyettesítő modellezés és kísérlettervezési

módszerek

A numerikus EM szimulátorok magas számításigénye miatti nehézségek le-
küzdésére az ún. helyettesítő modellek alkalmazása egyre inkább elterjed. A
helyettesítő modellek utánozzák a valódi modelleket, azonban az utóbbiak-
nál rendszerint jóval egyszerűbb felépítésűek. A helyettesítő modellezés egyik
lehetséges módja, hogy elvégzünk néhány szimulációt (azaz mintavételezzük
az adott problémát), majd a kapott eredmények segítségével közelítjük a va-
lódi modellt. Széles körben alkalmaznak interpoláció alapú módszereket: a
kapott eredményekhez egy interpolátort illesztve egy egyszerű helyettesítő mo-
dell nyerhető, amely nem támaszkodik az EM szimulátor belső felépítésének
ismeretére, azaz fekete doboznak tekinti azt.

A kapott interpoláció alapú helyettesítő modell pontossága (pl. a valódi és
az interpolációval kapott eredmények közötti eltérés négyzetes középhibája)
erősen függ a minták számától és a választott interpolátortól. Rendszerint az
ún. kísérlettervezési módszerek eszköztárából kell kiválasztanunk egy alkalmas
stratégiát a prototípus szimulációk megfelelő megválasztására annak érdeké-
ben, hogy az előálló helyettesítő modell bizonyos értelemben a legjobb legyen
a szimulációk számára szabott korlátok között. Újabban egyre nagyobb figyel-
met kapnak az adaptív kísérlettervezési módszerek. Ezek az eljárások egyaránt
figyelembe veszik a modellezett problémát és a mintavételezés célját (pl. azt,
hogy milyen interpolátort kívánunk illeszteni a kapott mintákhoz). Az adap-
tív módszerek rendszerint szekvenciális mintavételezési technikák, és a soron
következő minta megválasztása függ az előzőleg elvégzett kiértékelésektől.

A helyettesítő modellekben manapság igen elterjedten alkalmazzák a kri-
ging interpolációt, amelyet eredetileg a geostatisztikusok fejlesztettek ki az
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1960-as években, de mára általánosan használt függvényapproximációs tech-
nikává vált. Egy ismeretlen skalárfüggvényt interpolálhatunk néhány mintája
alapján a kriging módszer segítségével. Az eljárás alapgondolata, hogy a függ-
vényt egy gaussi véletlen folyamattal modellezzük, amelyet a megfigyelések
egy bizonyos értelemben optimális lineárkombinációjaként megbecsülünk. A
modellező véletlen folyamat kovariancia függvényét többnyire becsülnünk kell
a rendelkezésre álló minták alapján. A puszta interpoláció mellett a kriging
felvilágosítást ad a közelítés bizonytalanságáról is, mivel megadja a folyamat
becslési hibájának a varianciáját is.

1.3. A kutatás általános célja és keretei

Az értekezésben bemutatott kutatómunka célja az EMRA eljárások hatéko-
nyabbá tétele kísérlettervezési módszerek és helyettesítő modellek segítségé-
vel. E célból egyaránt felhasználunk létező kísérlettervezési és helyettesítő
modellezési eljárásokat és létrehozunk újakat. A módszereinket az EMRA
keretein belül mutatjuk be, de hiszünk abban, hogy ennél általánosabban is
alkalmazhatóak, mivel a direkt problémát fekete doboznak tekintjük.

Eddig ipari alkalmazás még nem követte a kutatásainkat, azonban erre
látunk potenciális lehetőségeket (amelyeket a következő szakaszban kifejtünk).
Az ipar gyors és megbízható helyettesítő modellekre formált igénye – ami
munkánk legfőbb inspirációja – valódi, élő kihívást jelent.

A módszereinket speciális ECT példákkal illusztráljuk. Homogén, vezető
anyagú lemezben elhelyezkedő, egy ill. két párhuzamos, téglalap alakú vékony
repedést feltételező parametrikus modelleket használunk (2, 4, 6 és eseten-
ként 8 paraméterrel). A paraméterek együttese alkotja a modell bemene-
tét ; az összes lehetséges bemeneti értékek halmaza pedig a bemeneti tér. A
mért adat – amit a modell kimenetének nevezünk – a tekercs impedancia-
változása a tekercspozíció függvényében, egy téglalap alakú tartományon. A
bemenet-kimenet kapcsolatot formálisan a direkt operátor segítségével adjuk
meg, amelyet a vizsgált elrendezés EM szimulátora realizál. Az EM model-
lezési és szimulációs kérdésekkel az értekezésben csak érintőlegesen foglalko-
zunk: a szimulátor egy felületi integrálegyenleten alapuló repedésmodellt a
momentum módszer segítségével diszkretizál.

2. Az új tudományos eredmények összefoglalása

Ebben a szakaszban a három fő kutatási területet mutatjuk be, amelyek az
értekezés egy-egy fejezetét alkotják. Az egyes részek elején az elért eredmény
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tömör, tézisszerű megfogalmazása olvasható, amelyet az állítás rövid magya-
rázata követ.

2.1. Inverzió a „Hatékony Globális Optimalizáció”

algoritmussal

Kidolgoztam egy, roncsolásmentes anyagvizsgálatban használható
inverziós módszert egy numerikus elektromágneses szimulátor és
az ún. „Hatékony Globális Optimalizáció” algoritmus összekapcso-
lásával, amely inverziós eljárás kis számú direkt szimuláció elvég-
zését igényli az inverz probléma megoldásához még a keresett pa-
raméterek viszonylag nagy száma esetén is.

Az inverzió egy klasszikus módja a mért adatok és egy alkalmas direkt szi-
mulátor kimenetének összehasonlítása és az eltérés csökkentése a szimulátor
bemenetének hangolásával. A (regularizált) inverz probléma megoldása ezek
után a bemeneti paraméterek azon értékkombinációja lesz, amely a „legki-
sebb” eltérést eredményezi (egy megfelelően választott célfüggvény, pl. az el-
térés négyzetes középértéke értelmében). Az ilyen optimalizáció alapú inverzió
egyik legfőbb hátulütője az alkalmazott szimulátor számításigénye. Egyfelől
az inverzió során végzett szimulációk számát kívánatos kis értéken tartani,
másfelől viszont a célfüggvénynek több lokális minimuma is lehet (ami eset-
leg az inverz probléma gyengén meghatározottságára utal), így egy globális
optimalizációs stratégiát kell használnunk.

Az örvényáramú anyagvizsgálat inverz problémájának megoldására első-
ként alkalmaztam az ún. „Hatékony Globális Optimalizáció” (az angol „Effici-
ent Global Optimization” elnevezés alapján EGO-ként rövidített) algoritmust
egy klasszikus optimalizációs hurokban. Az EGO algoritmust „költségesen”
kiértékelhető célfüggvények optimalizációjára alkották meg, így a globális mi-
nimum megtalálásához szükséges függvényhívások száma alacsony (összevetve
egyéb, pl. bizonyos sztochasztikus stratégiákkal). Az algoritmus lényegében
egy szekvenciális mintavételezési eljárás (azaz egy kísérlettervezési módszer),
amely a célfüggvény kriging interpolációján (azaz helyettesítő modelljén) alap-
szik. A kezdeti kiértékelések után a célfüggvény újabb és újabb hívásai egye-
sével történnek, és a soron következő bemenet megválasztása során a lokális
és globális keresés között egyensúlyoz a módszer: a bemeneti tér „ígéretes”
tartományai (ahol a célfüggvény kriging-becslése alacsony) és „feltérképezet-
len” régiói (ahol a kriging-becslés bizonytalansága magas) egyaránt vonzzák
az új kiértékelést.

A módszer előnyeit összegezve kiemelhetjük, hogy (i) viszonylag kevés di-
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rekt szimuláció szükséges az inverz probléma megoldásához és (ii) az EGO
algoritmus a célfüggvény globális minimumához konvergál. További előnyö-
ket biztosít a javasolt implementáció, amely a bemeneti teret diszkretizáló
rácson történő koordinátatengelyek mentén történő keresést („coordinatewise
search algorithm”) alkalmaz: (iii) az inverzió elvárt pontossága bizonyos mér-
tékig kézben tarthatóvá válik, és (iv) az integrálegyenlet alapú szimulátorban
alkalmazott diszkretizáció figyelembe vételével a szimuláció jelentősen gyor-
sítható.

A kutatási eredményeinkről az alábbi publikációkban is beszámoltunk:

• [2] (lektorált folyóiratcikk): térfogati anyaghiba rekonstrukciója;

• [7] (konferenciacikk): vékony, kettős repedés rekonstrukciója;

• [8] (konferenciacikk): rövid összefoglalás, vékony repedés rekonstrukci-
ójával illusztrálva;

• [13] (elfogadott konferenciacikk): rövid összefoglaló egy kriging alapú
helyettesítő modellezési eljárásokról szóló áttekintés keretében.

2.2. Helyettesítő modellezés a „függvény-kriginggel”

Kidolgoztam egy, roncsolásmentes anyagvizsgálatban használható
helyettesítő modellezési eljárást, amely „függvény-kriginget” hasz-
nál a direkt operátor interpolációjára, egy olyan adatbázisra tá-
maszkodva, amelyben a tárolt mintákat az eljárás adaptívan vá-
lasztja meg a helyettesítő modell pontosságának növelése érdeké-
ben.

Ahogyan a Bevezetésben említettük, gyors helyettesítő modellek előállításá-
nak egy kézenfekvő módja az adott direkt operátor kiértékelése bizonyos jól
megválasztott bemenetekre, majd egy interpolátor illesztése a kapott ered-
ményekhez. Az ilyen módszerek legfőbb haszna az időigényes „adatbázis-
generálás” és a minták ezt követő, interpolációhoz történő használatának szét-
választása. Az első részt „szakértők” végzik, felruházva számítástechnikai erő-
forrásokkal, az esetleg igen bonyolult EM szimulátorral, stb. Ezzel szemben
a „végfelhasználó” (akinek esetleg nincs ideje hosszadalmas szimulációk futta-
tására, ill. nincs feltétlen tisztában az EM modell és szimuláció részleteivel)
számára elegendő az előre kiszámolt eredményekhez fordulni. Így egy feladat-
specifikus „off-line” szimulátor áll a rendelkezésére.

Az interpoláció alapú helyettesítő modellezés központi kérdései az (i) in-
terpolátor és a (ii) minták, – amelyekre az interpolátor támaszkodik –, helyes
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megválasztása annak érdekében, hogy egy „ jó” helyettesítő modellhez jussunk,
azaz a valódi és az interpolált kimeneti értékek közötti eltérés a teljes bemeneti
tér felett kicsi legyen.

Elsőként alkalmaztam a „függvény-kriging” (angolul „functional kriging”)
módszert egy EM szimulátor kimenetének interpolációjára. A függvény-kriging
– amely az eredeti elmélet egy igen új kiterjesztése – lehetővé teszi teljes
függvények, mint entitások becslését, szemben a klasszikus kriging céljával,
ami egyetlen függvény pontonkénti becslését jelenti. Mivel az EM szimuláto-
rok gyakran függvény értékű kimenettel rendelkeznek, ez az eljárás különösen
hasznosnak bizonyul ezen a területen.

Rámutattam, hogy bizonyos esetekben a függvény-kriging interpolációs
hibája jelentősen csökkenthető a bemeneti minták adaptív megválasztásával,
a regulárisan (a bemeneti teret lefedő rács csomópontjai szerint) választott
bemeneti minták esetéhez képest. Ennek kapcsán javasoltam egy adaptív
mintavételezési eljárást, amely az épülő helyettesítő modell lépésről lépésre
történő javítását célozza meg. Az algoritmust a függvény-kriging becslés hi-
bájának varianciája vezérli, amely az interpolációs hiba egyfajta becslésének is
tekinthető. A variancia becslésére a „zsebkés” (angolul „ jackknife”) technikát
alkalmaztam (amely egy elterjedt statisztikai módszer), és a mintavételezési
feladatot egy optimalizálási problémaként fogalmaztam meg.

Ez a helyettesítő modellezési eljárás potenciálisan rendelkezik közvetlen
ipari alkalmazhatósággal. Ipari partnerük, a Commissariat à l’Énergie Ato-
mique (CEA, Franciaország) tanúsít bizonyos érdeklődést hasonló stratégiák
kereskedelmi szoftverben történő implementálása iránt. Egy adatbázis táro-
lása elképzelhető egy kis beágyazott rendszer memóriájában is, amely képes
inverzió végrehajtására az interpolált kimeneti értékekre támaszkodva. Ilyen
módon egy kompakt, feladatspecifikus EMRA berendezéshez juthatunk.

A kutatási eredményeinkről az alábbi publikációkban is beszámoltunk:

• [4] (lektorált folyóiratcikk): a „függvény-kriging” használata vékony re-
pedésekhez tartozó kimeneti jelek interpolációjára, a bemeneti térben
regulárisan választott mintákkal;

• [9] (konferenciacikk): a fentiek kibővítése az adaptív mintavételezéssel;

• [12] (elfogadott konferenciacikk): a „függvény-kriging” alapú helyette-
sítő modellezés alkalmazása egy „inverz interpolációt” célzó helyettesítő
modell létrehozására;

• [13] (elfogadott konferenciacikk): rövid összefoglaló egy kriging alapú
helyettesítő modellezési eljárásokról szóló áttekintés keretében;
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• [14] (elfogadott konferenciacikk): „függvény-kriging” alapú helyettesítő
modellezés alkalmazása erdős területek radar-megfigyelésére.

2.3. Kimeneti teret kitöltő adatbázisok és

inverz leképezések

Kidolgoztam egy, a roncsolásmentes anyagvizsgálatban használ-
ható adaptív mintavételezési eljárást a kimeneti teret kitöltő
anyaghiba-adatbázisok létrehozására, valamint kidolgoztam két
módszert az ilyen adatbázisokban tárolt bizonyos meta-információ
kinyerésére a kapcsolódó inverz probléma kvantitatív jellemzése
céljából.

Egy bemeneti paraméter - kimeneti adat párokból álló adatbázis tekinthető
az adott direkt operátor egyfajta diszkrét reprezentációjának. Ilyen adatbá-
zisok képezhetik olcsó helyettesítő modellek alapját, ha a tárolt mintákhoz
egy interpolátort illesztünk (ahogyan az előző tézispont magyarázatában erre
rámutattunk).

A klasszikus kísérlettervezési módszerek számos eszközt biztosítanak olyan
mintahalmazok generálására, amelyek eleget tesznek bizonyos, a bemeneti
minták eloszlására vonatkozó előírásnak (pl. térkitöltés, egyenletesség). E
tézispont keretében a legfőbb eredményem a bemeneti térkitöltés bizonyos
kiterjesztése a kimeneti térre (azaz az összes lehetséges bemenethez tartozó
kimeneti adatok – az ECT-ben az impedanciajelek – alkotta tartományra).
Kidolgoztam egy mintavételezési stratégiát olyan adatbázisok generálására,
amelyekben a kimeneti adatok mintái egyenletesen kitöltik a kimeneti teret:
(i) egyik minta sincs „túl közel” egy másik mintához; (ii) a kimeneti tér bár-
mely pontjától „nem túl messze” található egy tárolt minta.

Az ilyen kimeneti teret kitöltő adatbázisok haszna kettős: (i) a legköze-
lebbi szomszéd interpoláció hibája többnyire kisebb, mint a bemeneti teret
kitöltő adatbázisok használata esetén; (ii) a bemeneti minták eloszlása bizo-
nyos meta-információt hordoz a modellezett direkt operátorról (pl. jelzi azokat
a tartományokat a bemeneti térben, amelyek fölött a direkt operátor „lapos”,
vagy éppenséggel gyorsan változik).

A mintavételezési stratégia felváltva végez egymás utáni mintabeszúráso-
kat és eltávolításokat, a kimeneti minták páronkénti távolságától vezérelten.
Ezeknek a távolságoknak a kézben tartására bevezettem a bemeneti térben
definiált, ám a kimeneti térben mért távolságokat leíró távolságfüggvényeket.
Ezekkel a mintabeszúrási feladat optimalizálási problémaként fogalmazható
meg. A módszer számításigényének csökkentése érdekében a távolságfüggvé-
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nyeket kriging segítségével közelítettem.
A távolságfüggvényekre és a kriging-interpolációjukra támaszkodva kidol-

goztam két módszert a kapcsolódó inverz probléma kvantitatív jellemzésére.
Az első módszer egy adott zajszint inverz leképezésére alkalmas a kimeneti
térből a bemeneti térre. A leképezett zajszint jellemzi az inverz probléma
gyengén meghatározottságát azáltal, hogy megmutatja, a mért kimenetek
bizonytalansága hogyan befolyásolja a bemeneti paraméterek rekonstrukci-
ójának bizonytalanságát. A második módszer a kimeneti térben értelmezett
Voronoi-cellákat képezi le a bemeneti térre. A leképezett Voronoi-cellák bizo-
nyos értelemben tekinthetők az inverzió során az adatbázis nyújtotta „felbon-
tás” reprezentációjának.

Elvégeztünk egy további egy érdekes vizsgálatot: az adatbázis-generáló
algoritmust alkalmaztuk erdős területek radarral történő megfigyelésének di-
rekt problémájára is. A bemeneti paraméterek az alkalmazott frekvencia és
az EM hullámok beesési szöge voltak, kimeneti adatoknak pedig a szórt EM
térből származtatható bizonyos jellemzőket (reflexió, csillapítás, az erdő in-
terferometrikus magassága) tekintettünk.

A kutatási eredményeinkről az alábbi publikációkban is beszámoltunk:

• [1] (lektorált folyóiratcikk): lényegében mindent tartalmaz, amit az ér-
tekezés kapcsolódó fejezetében bemutatunk;

• [3] (lektorált folyóiratcikk): egy korábbi és a jelenlegi adatbázis-generáló
algoritmus, az inverz leképezések nélkül;

• [5] (cikk szerkesztett könyvben): egy korábbi adatbázis-generáló mód-
szer (a mintaeltávolítási lépés nélkül);

• [6] (konferenciacikk): az inverz leképezések és az inverz probléma jel-
lemzése áll a középpontban;

• [10] (konferenciacikk): az előbbi cikk rövidebb átdolgozása;

• [11] (konferenciacikk): a kimeneti teret kitöltő mintavételezés alkalma-
zása erdős területek radar-megfigyelésére;

• [13] (elfogadott konferenciacikk): rövid összefoglaló egy kriging alapú
helyettesítő modellezési eljárásokról szóló áttekintés keretében.
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