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1. Bevezetés 

1.1. A dolgozat felépítése 

A 2. fejezetben, valamint az F.1. Függelékben az olvasó megismerkedhet a perem-
elem módszerrel, melyre a dolgozat további részei jelentős mértékben támaszkodnak. Ez 
után következik a doktori értekezés magvát alkotó három nagyobb fejezet. A 3. fejezet két 
numerikus forrásazonosító módszer után ismerteti az inverz peremelem módszert. Ebben 
általános ill. mások által publikált ismeretek bemutatására kerül sor, melyek a további feje-
zetekben bemutatott saját eredményeim kiindulási alapjaiként szolgáltak. Új eredmények 
bemutatására a 4. és az 5. fejezetben kerül sor. Az eredményeim ismertetése után azokat 
laboratóriumi ill. ipari példákkal szemléltetem. 

Saját eredményeim elkülönítése érdekében az új tudományos eredményeimet ki-

mondó tézisek szövegét a dolgozatba két kék elválasztó vonal közé és oldalt TÉZIS 
megjelöléssel beszúrtam. 

Mivel a kutatási ill. szakértői feladataink megoldásában általában a laboratóriumunk 
több munkatársa is részt vett, ezért a dolgozatban általánosan használt többes szám első 
személyű megfogalmazás helyett egyes helyeken – a saját munkásságom jobb elkülöníthe-
tősége végett, ill. triviálisan „egy személyes” feladatok esetén (pl. egy FEM modell elkészí-
tése) – egyes szám első személyű megfogalmazásra térek át. 

A dolgozat végén egy rövid összefoglaló található a dolgozatban használt matemati-
kai jelölésekről, majd ezután egy ismertető a dolgozathoz mellékelt CD tartalmáról, végül 
egy magyar-angol szótár a szakterület speciális kifejezéseiről.  

1.2. Áttekintés az akusztikában használt holográfia megszületéséről 

Az optikában jól ismert az a jelenség, hogy egy nyíláson áthaladó fény teljesen leírha-
tó a nyílás felülete menti amplitúdó- és fáziseloszlással (Huygens-elv). Az optikában azon-
ban a holográfia születésekor még nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, amelyek fá-
zisinformációt is képesek lettek volna közvetlenül érzékelni, csak olyanok, amelyek inten-
zitást mértek. Ezért interferogramot voltak kénytelenek használni, amely a vizsgálat tár-
gyát képező hullámfront (pl. egy tárgyról visszaverődő látható fény, azaz a tárgy 3D képe), 
valamint egy ismert, egyszerű hullám (későbbiekben referencia fényforrás) interferencia-
képe. Amennyiben a két fényforrás kellően koherens adott fényérzékeny felület mentén, 
úgy a kirajzolódó interferenciakép (melynek sűrűségi mintázata (density pattern) arányos a 
beeső fény intenzitásával) tartalmazza az amplitúdó- és fázisinformációt is egyaránt. Ez 
önmagában azonban nem annyira érdekes, mint Gábor Dénes azon felfedezése, hogy ho-
gyan is van az információ az interferogramba kódolva: ha egy áttetsző felületre vesszük fel 
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az interferenciaképet (Gábor Dénes ezt nevezte el hologramnak), majd azt újra megvilá-
gítjuk az eredetileg alkalmazott referencia-fényforrással, akkor az áttetsző felület mögött 
közvetlenül kirajzolódik többek között az eredeti fényforrás (azaz a vizsgált tárgy) is. Ez a 
megfigyelő számára azt az illúziót kelti, mintha az eredeti tárgyat látná. Ennek a nagyon 
látványos technikának több mint tíz évet kellett várnia, amíg a lézerforrások feltalálásával 
kellően nagy felületet tudtak koherens fénnyel megvilágítani. 

A módszer azonban nem csak optikai hullámhosszakon működik, hanem hanghul-
lámoktól egészen a rádióhullámokig bármilyen hullámhosszon és -fajtán. Gábor Dénes az 
elektronmikroszkópot szerette volna azzal javítani, hogy az elektronsugarak interferencia 
képét optikailag tudja megjeleníteni. Az volt az alapötlete, hogy a láthatatlan hullámteret át 
kell transzformálni optikai hullámtérré, ahol a megjelenítési lehetőségeink lényegesen fej-
lettebbek, mint az eredeti médiumban. 

Hasonlóan az optikai holográfiához, az első akusztikai hologramokat is intenzitás-
mérőkkel készítették: a vizsgált test által kibocsátott vagy reflektált hangtér, valamint egy 
referencia-hangforrás eredő hangterét rögzítették intenzitásérzékeny detektorral [23]. A 
későbbiekben rájöttek, hogy mikrofontömbök alkalmazásával nincs többé szükség kohe-
rens (az akusztikában egyetlen frekvenciájú) hangforrásra, mivel a mikrofonok az ampli-
túdón kívül a fázist is érzékelik. Így adott pillanatban az összes mikrofon jelét párhuzamo-
san, egyidőben rögzítve olyan komplex hangnyomás-teret kapunk, amely szintén alkalmas 
a forrás leírására. A módszernek van azonban – legalábbis az akusztikában – egy komoly 
korlátja, nevezetesen, hogy a forrásra kapott hangnyomás-térkép felbontása nem lehet 
jobb, mint a kibocsátott hang hullámhossza. Ez természetesen az optikában nem jelent 
problémát, hiszen ott nagyon kicsik a hullámhosszak, de az akusztikában igen. Emiatt – 
bár sok kutatás tárgyát képezte az akusztikai holográfia – a módszernek jó 10 évig kellett 
várnia, amíg megszületett a felbontás korlátján túllépő módszer, a 3.1.1. fejezetben bemu-
tatásra kerülő közeltéri akusztikai holográfia. 

Ennek igen nagy jelentősége volt, hiszen sok olyan forrás létezik, melynek rezgései 
hagyományos rezgésérzékelős ill. lézeres rezgéssebességmérővel nem mérhetők. Ahhoz 
azonban, hogy bizonyos zajforrásokat azonosítani lehessen, és így esély nyíljon a hatékony 
zajcsökkentésre, szükség van a hangkibocsátó felület rezgés- vagy hangnyomás-
eloszlásának ismeretére. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány olyan esetet, me-
lyekben a hagyományos mérési módszerekkel szemben az akusztikai holográfia sikerrel 
alkalmazható. Ezzel érzékeltetjük, milyen fontos tudás került az akusztikai tudományág 
kezébe ennek a módszernek a megszületésével: 

 a vizsgált felület túl forró vagy olyan anyagokat bocsát ki, melyeket a rezgésérzé-
kelők nem viselnek el; 
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 a mérendő felület mozog, forog – pl. gumiabroncs, féktárcsa; 

 olyan esetek, ahol a forrásfelület csak virtuális – pl. nyílás, melyen kiáramlik hang, 
(gyárkémény, épület szerkezeti elemei közötti rés, stb.) vagy akár egy egyszerű 
ventilátor is (számítógépek zajának primer forrásai!); 

 a vizsgált felület túl strukturált – ez probléma lehet pl. beültetett nyomtatott 
áramkörök esetében, ahol nehéz azonosítani, melyik alkatrész rezeg és bocsát ki 
zavaró hangot. 

1.3. Saját munkásságom 

Kutatások alapján azonban kiderült, hogy a közeltéri akusztikai holográfiának is 
vannak korlátai melyek nem kerülhetők meg, ezért ez a módszer nem tud olyan univerzá-
lis eszközként szolgálni, mint pl. a későbbiekben bemutatott peremelem módszer (ld. 
2. fejezet), és jelenleg is időszerű kutatási téma olyan újabb és újabb módszerek keresése, 
amelyek túllépnek a közeltéri akusztikai holográfia korlátain. 

Az egyik ilyen módszer az inverz peremelem módszer (ld. 3. fejezet), amely a pe-
remelem módszer alapegyenletét invertálja. 1998 őszén, amikor kutatómunkámat ebben a 
témában megkezdtem, még csak a módszer alapjainál tartott a tudomány. Már ismeretes 
volt a technika, de sok problémát még nem észleltek, a korlátok okait nem ismerték. 
Munkásságom során ezen hiányosságok feltárásán dolgoztam, valamint a módszer nagy-
méretű, ipari problémákra való kiterjeszthetőségére törekedtem. Ennek eredményeképpen 
született meg a 5. fejezetben bemutatásra kerülő statisztikus peremelem módszer, mely 
kizárólag saját eredményem, hasonló alapokon működő módszer létezéséről nincs tudo-
másom.  

Az inverz peremelem módszerben elért eredményeimet először egy 4. keretprog-
ramban indított, az Európai Unió által finanszírozott, gumiabroncs keltette zaj vizsgálatá-
val és csökkentésével foglalkozó projektben hasznosítottuk [24], majd később a belga kor-
mány által finanszírozott, féktárcsa zajkeltésével foglalkozó EUREKA projektben [25] 
folytattuk a munkát. 

Munkásságom eredményeire jelentős mértékben alapozva építette be az LMS 
International belga cég a világon legjobban elterjedt akusztikai elemző szoftverébe, a 
SYSNOISE programcsomagba (az 5.5-ös verziójával kezdődően) az inverz peremelem 
számítási lehetőséget. BEM lev. hivatk: [26] [27][28,29,30] [31, 32][33, 34][35,36][37] [38] 

A statisztikus peremelem módszer kidolgozására és hasznosítására hazai ipari pro-
jektekben került sor: a Déli vasúti összekötő híd zaj- és rezgéscsökkentése, a Lőrinci hen-
germű zaj- és rezgéscsökkentéséhez végzett elemzések, az 1-es villamos Lágymányosi hí-
don való átvezetése során a határértékek betartásához szükséges rezgéscsillapítás előírása. 
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2. A peremelem módszer elméletének rövid összefoglalása 

Akusztikai források hangterének numerikus kiszámítása során az egyik leggyakrab-
ban használt módszer a peremelem módszer. Könnyen megtanulható és kezelhető, és jól 
körüljárt hibavizsgálatának köszönhetően nagy biztonsággal használható. (Egyik legrégeb-
bi cikk, melyben a módszerről részletes összefoglalás található [26].) A módszer lényege, 
hogy pusztán geometriai adatok, a forrás felszíne és a megfigyelési pontok elhelyezkedése 
alapján képes megadni a forrás felszínének a hangnyomása és részecskesebessége és a sza-
badtérben kialakuló hangnyomás közötti összefüggést. A felhasználó feladata csupán a 
felületi paraméterek egyikének, vagy a kettő hányadosának1 (az impedanciának vagy 
admittanciának) a megadása, majd a különböző szoftverek az algoritmusuk hatékonyságá-
tól függően gyorsabban vagy lassabban megadják a keresett hangnyomást a térben találha-
tó mérőpontokban. A módszer alapvetően diszkrét frekvenciákon dolgozik. Ennek kö-
vetkeztében nagyobb frekvenciasávra történő számítás esetén igen lassú a folyamat, de 
különböző frekvenciainterpolációs algoritmusokkal – kielégítő pontosság mellett – vi-
szonylag hamar kaphatunk eredményt. A sebesség az algoritmus hatékonyságán kívül ter-
mészetesen a rendelkezésre álló számítási kapacitástól és a modell méretétől is függ. 

Ebben a fejezetben a módszernek csupán a legfontosabb elemeit ismertetjük, a 
módszer részletes levezetését, diszkusszióját, hibáinak és korlátainak tárgyalását az 
F.1. Függelékben találja az olvasó. 

2.1. Fogalmak 

A sugárzó felszínén kialakuló hangnyomást (a továbbiakban röviden: nyomás) és a 
felületre normális irányú részecskesebességet – elektromos analógia alapján – gyűjtőnéven 
potenciálnak hívjuk. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a megoldáshoz szükséges, 
hogy a forrás teljes felületének minden egyes pontjában legalább az egyiket vagy a hánya-
dosukat megadjuk. Ezeket peremfeltételeknek nevezzük. A lehetséges három peremfel-
tétel: 

 Dirichlet-peremfeltétel: a felületi nyomás adott; 

 Neumann-peremfeltétel: a felületi nyomás normális irányú deriváltja, azaz a 
normális irányú részecskesebesség adott; 

 vegyes vagy Robin-peremfeltétel: a nyomás és a sebesség hányadosa adott. 

Az alábbiakban az akusztikai forrásra sugárzó test, ill. objektum néven is fogunk hi-
vatkozni, a potenciálok esetén szövegkörnyezettől függően, a rövidség kedvéért nem min-

                                                 
1 Abszolút hangnyomás és részecskesebesség értékek számításának feltétele, hogy az impedanciákon/admittanciákon 
túl legalább egy pontban adott legyen a forrás felszínének nyomása vagy részecskesebessége. 
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dig fogjuk a felületi jelzőt kitenni, a felületi normális irányú részecskesebességre egyszerűen 
sebesség néven is fogunk hivatkozni. 

A hangtér, ill. hangnyomás-tér elnevezést a tér azon részére fogjuk használni, 
amelyre a felállított egyenletek érvényesek. A sugárzó felület és a vizsgálat tárgyát képező 
térrész relatív helyzete szempontjából megkülönböztetünk 

 kültéri problémát: a hangsugárzás a forrás felszínétől a végtelen irányába 
halad; 

 beltéri problémát: a hangsugárzás a forrás felszínétől a test belseje felé ha-
lad. 

Valóságos esetben természetesen egy rezgő felület mindkét oldalán kialakul hang-
nyomás-tér, a direkt peremelem módszer azonban a két térrész (külső és belső) közül 
mindig csak az egyikről tud valamit mondani. 

A sugárzó test – későbbiekben ismertetendő okok miatt elkészítendő – végeselem 
hálójára modell néven fogunk hivatkozni, a modell elemeinek sarokpontjaira csomópont 
néven, míg a szabad térben felvett mérőpontokra – ahol a szöveg megengedi – egyszerű-
en csak pont, illetve a 2. fejezetben hologram pont néven fogunk hivatkozni. 

2.2. A peremelem módszer alapegyenletének származtatása [26, 27, 35] 

Az egyenletek könnyebb átláthatósága érdekében a változók használata során nem 
mindig fogjuk jelölni, hogy milyen változóktól, paraméterektől függenek, ezekre az egyes 
változók megadásakor, valamint a kapott eredmények összegzésekor térünk ki. 

2.2.1. A forrásmentes hangtér alapegyenlete 

Tekintsünk tehát egy ún. „kültéri problémát”, ahol egy teljesen általános alakú, zárt 
felületű hangforrás a végtelen térbe sugároz (ld. 1. ábra). Az ábrán a hangforrás az S felü-
lettel határolt test, melynek hangkibocsátását vizsgáljuk a tér egy tetszőleges X pontjában. 
A test által keltett hangnyomás-tér (p(X)) vizsgálatához induljunk ki a forrásmentes hang-
térre (azaz a teljes végtelen tér azon része, melyben nincs forrás) felírható hullámegyenlet-
ből: 

01
2

2

2
2 =

∂
∂

−∇
t
p

c
p  (1) 
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1. ábra. Általános objektum kültéri peremelem számításhoz 

Vizsgáljuk a fenti egyenletet egyetlen ω frekvencián, ezáltal az idő szerinti deriválás 
jω-val való szorzással helyettesíthető (ez nem jelent különösebb megszorítást, hiszen a 
gyakorlatban tetszőleges hangesemény közelíthető egy periodikus jellel vagy periodikussá 
tehető, akkor pedig a keltett hangtér harmonikus hullámok összegéből előállítható): 

02

2
2 =+∇ p

c
p ω  , (2) 

átrendezés és k=ω/c  behelyettesítés után: 

( ) 022 =+∇ pk  . (3) 
A (3) egyenletet homogén Helmholtz-egyenletnek nevezik. Fizikai tartalma az, hogy a 
forrásmentes (de forrás által keltett, csak a forrás maga nem része a térnek) hangtér tet-
szőleges pontjában leírja a hangnyomást. Triviális tehát, hogy bármely valóságos hangtér-
ben a kialakuló nyomás ezt az egyenletet mindig kielégíti. 

2.2.2. A Green-tétel 

A peremelem módszer fő egyenletének megadásához a Green-tételből indulunk ki, 
amely azt mondja ki, hogy tetszőleges két, V-ben (jelen esetben a szabad hangtérben) 
folytonos, nem szinguláris függvényre igaz, hogy 

( ) ∫∫∫∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
Φ∂

Ψ−
∂
Ψ∂

Φ=Φ∇Ψ−Ψ∇Φ
VS

V
V

dS
nn

dV22 . (4) 

A (4) egyenletben n a felület normálvektorát jelöli, SV pedig a V térfogatot körülhatároló 
felületet. Ahhoz, hogy a Green-tétel a levezetés végén egy tetszőleges forrás hangterét írja 
le, a két változó közül az egyiknek értelemszerűen a ténylegesen kialakuló p hangnyomás-
nak kell lennie. A másik változó azonban tetszőleges lehet, a feltétel csupán annyi, hogy 
V-ben folytonos legyen, és ne legyen szinguláris, ill. hogy az inhomogén Helmholtz-
egyenletet kielégítse. E második függvényt pedig a tétel alapján Green-függvénynek szokás 
hívni, ezért jelöljük G-vel. Jelen esetben G legyen az egységnyi forráserősségű pontforrás 
hangterét leíró függvény2: 

                                                 
2 Az összefüggés egy lélegző gömb által gerjesztett hangtérből származtatható egyszerű határérték-számítással, ha a 
gömb sugara tart a 0-hoz. 

S X
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r
eG

jkr

π4

−

=  , (5) 

ahol k a hullámszám, r pedig a pontforrás és a megfigyelési pont távolsága. Bár ideális 
pontforrás a valóságban nem létezik, mégis egyszerű behelyettesítéssel belátható, hogy az 
így választott Green függvény is kielégíti az inhomogén Helmholtz-egyenletet. Hangsú-
lyozni kell azonban, hogy a vizsgált térből ki kell zárni a pontforrás helyét. 

2.2.3. A Helmholtz-integrálegyenlet 

Az imént javasolt függvényeket választva, valamint feltételezve, hogy a végtelen tér-
be sugárzott hang onnan többet nem jön vissza (Sommereld-féle sugárzási feltételek) ju-
tunk az ún. Helmholtz-integrálegyenlethez: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )XpXCYdSYXGYvj
n

YXGYp
S

n
S

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

∂
∂

∫∫ ,,
0ωρ  , (6) 

melynek jelentése: a hangnyomás X pontban történő meghatározásához egy Y változóval 
bejárjuk a sugárzó test felületét, és adott képlet szerint integráljuk a felületi hangnyomást, 
a normális irányú rezgéssebességet, valamint az X és Y pontok közötti távolság (G) és 
irány (∂G/∂n) alapján meghatározott Green-függvényt. 

X elhelyezkedésétől függően (a szabad hangtérben vagy a felületen, esetleg a test 
belsejében) a számított integrál az X pontban meghatározott térszög (C(X)) és az ott ér-
vényes hangnyomás szorzatával lesz egyenlő. 

2.3. A peremelem módszer numerikus megvalósítása – a Helmholtz-
integrálegyenlet diszkretizálása 

A (6) egyenlet numerikus megoldása során úgy járunk el, hogy a sugárzó felületet 
„kicsiny” elemekre bontjuk - diszkretizáljuk. A felületi potenciálokat (hangnyomás és nor-
mális irányú részecskesebesség) csak az elemek sarokpontjában (csomóponti megoldás) 
vagy az elemek középpontjában (elem alapú megoldás) keressük, illetve adjuk meg. A köz-
tes felületi pontokon valamilyen interpoláció segítségével határozzuk meg az őt körülvevő 
csomó-, ill. elemközéppontokban érvényes felületi potenciálok alapján. Ennek előnye ab-
ban rejlik, hogy az ilyen módon leírt felületi paraméterek integrálja elemenként elvégezhe-
tő, a teljes felületi integrál a megadott pontokban érvényes felületi potenciálok, valamint a 
geometriából származó együtthatók szorzatából felépülő összegzésre bontható: 

 ( ) ( )XpXCvbpa
i

ii
i

ii =+∑∑  , (7) 

ahol ai és bi együtthatók pusztán a geometriából számítható paraméterek, pi és vi változók 
pedig a csomópontokban (elem alapú megoldás esetén pedig az elemek középpontjában) 
érvényes felületi potenciálok. 
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A (7) egyenlet alapján már fel lehet építeni a teljes megoldási módszert: 

 minden egyes csomópontban megadjuk vagy a hangnyomást, vagy a normális irá-
nyú részecskesebességet, vagy ezek hányadosát (impedancia/admittancia); 

 felírunk annyi fenti típusú egyenletet, ahány csomópont van, és X-et úgy választjuk 
meg, hogy az rendre felvegye az összes csomópontot. 

Ha a modell N csomópontot tartalmaz, akkor a kapott egyenletrendszer N sorból áll, és 
minden egyes egyenlet N ismeretlent tartalmaz (méghozzá ugyanazokat), így a (7) egyenlet 
a következő, mátrixos alakban írható: 

 nvBpA =  (8) 

A fenti egyenletben az A mátrix csupán ai-ket tartalmaz a megfelelő pozíciókban, a B mát-
rix azonban bi-ken túl tartalmazza a C(X) együtthatókat és a túloldalra való rendezésből 
származó, -1-gyel való szorzást is. E két mátrixra a későbbiekben rendszer-, avagy együtt-
hatómátrixként is fogunk hivatkozni. Mivel a p és vn vektorok (ahol az n indexszel jelöljük, 
hogy normális irányú részecskesebességről van szó) ugyanazon csomóponthoz tartozó 
elemei közül az egyik mindig adott (ezek alkotják a peremfeltételeket), ezért az egyenlet-
rendszer egyértelműen megoldható3. 

A felületi potenciálok meghatározása után a (7) egyenlet segítségével a hangtér tet-
szőleges X pontjában kiszámíthatjuk a hangnyomást: 

 ( ),Xpvbpa n =+  (9) 

ahol az a és b mátrixok együtthatói nem egyeznek a korábbi A és B mátrixok együtthatói-
val, mivel a paraméterek meghatározásakor használt Green-függvény most nem ugyan-
azon pontok közötti távolságokat és irányokat tartalmazza. 

2.3.1. A λ/6-os szabály 

A megoldás során alkalmazott interpoláció a szoftveres megvalósításokban csomó-
ponti megközelítés esetén többnyire elsőfokú, míg elem alapú megközelítésnél többnyire 
0-adfokú. Az integrál szummával való közelítésének pontossága természetesen a felbontás 
finomságától, valamint az alkalmazott interpoláció fokszámától függ. Pontosságra vonat-
kozó vizsgálatok alapján azt az „ökölszabályt” állapították meg, hogy az elemek méretének 
a hullámhossz hatodának vagy annál kisebbnek kell lennie. (Ezt a követelményt a fenti, 
leggyakrabban alkalmazott interpolációkra, ill. viszonylag lassan változó hangtérre szokás 
megkövetelni. Erős térbeli függés esetén, pl. élek mentén, ennél finomabb diszkretizáció 
szükséges.) A maximális elemméretre támasztott követelménynek az az oka, hogy a felüle-

                                                 
3 leszámítva természetesen azt az esetet, amikor a megoldandó egyenletrendszer mátrixa szinguláris. 
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ten haladva bekövetkező sebesség-, ill. nyomásváltozásokat kellő pontossággal le kell tud-
ni írni. Ebből természetesen az is következik, hogy magasabb fokú interpoláció gyorsab-
ban változó felületi változásokat képes leírni, tehát kevesebb számú elem is megfelelő a 
kellő pontosság eléréséhez. A magasabb fokú interpolációra azonban bonyolultabb össze-
függések adódnak, és így a számítási idő növekszik. Amit nyertünk az elemszám csökken-
tésén, azt elveszítjük a bonyolultabb képletek kiszámítása során [28,29,30]. 
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3. Az inverz peremelem módszer 

Amint azt láttuk, az akusztikai peremelem módszer a hanglesugárzás számítására 
szolgál. Hagyományosan rezgésben lévő mechanikai szerkezetek (pl. motorblokk, repülő-
gép-test, merevlemez stb.) zajkibocsátásának elemzésére használják, és ily módon a pe-
remfeltételeket (felületi rezgéssebesség) is többnyire a szerkezet mechanikai végeselem 
modelljéből származtatják. Vannak azonban olyan esetek, amikor ennek pontosan a fordí-
tottjára van szükség, vagyis a mérhető hangnyomás-tér alapján kívánjuk megbecsülni, 
hogy a forrás hogyan rezeg. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a feladat közel sem 
olyan egyértelmű, mint a hanglesugárzás számításának, azaz az előre történő („rezgésből 
hang”) számításnak az esetében. Sokfajta módszerrel próbálkoztak, és mivel elegendően 
megbízhatónak szinte csak egyetlen bizonyult, a közeltéri akusztikai holográfia, ezért az 
ezredfordulóig rutinszerűen, kereskedelmi szoftvert használva tulajdonképpen csak ezt az 
egyet alkalmazták. Egyedi esetekben, kutatási célra azonban használnak különböző ún. 
inverz FRF módszereket is. Mindkét módszernek vannak korlátai, hiányosságai, amelye-
ken segíteni próbál az itt részletesen bemutatásra kerülő inverz peremelem módszer, a 
peremelem módszer megfordítottja. Gyakorlati jelentőségük és a holografikus módszerek 
teljesebb körű ismertetése céljából a két korábbi technikát is be fogjuk mutatni, de részle-
tekbe menő, mélyebb tárgyalás mellőzésével. 

3.1. Egyéb felületi rezgés rekonstrukciós módszerek 

3.1.1. Közeltéri akusztikai holográfia 

A 70-es évek egyik jelentős akusztikai kutatási eredményeként született meg az 
akusztikai holográfia (AH) [23], amelyet az optikával való hasonlósága miatt neveztek 
így el megalkotói. A módszer mindazonáltal egészen addig nem tudott elterjedni, míg je-
lentősen javított változata, a közeltéri akusztikai holográfia (NAH) [39] meg nem szü-
letett. Érdekes megemlíteni, hogy az inverz peremelem módszer alapgondolata már a 
NAH alapcikkében is felbukkant, de míg az akusztikai holográfia az ezredfordulóra kiforrt 
technikának tekinthető, és több kereskedelmi szoftver moduljaként is elérhető, addig az 
inverz peremelem módszert még csak akkor kezdték implementálni egyes kereskedelmi 
szoftverekbe, és még ma is kutatás tárgyát képezi. 

3.1.1.1. A hagyományos akusztikai holográfia alapelvei 

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk az akusztikai holográfiáról. E dolgozat 
nem célozza meg annak teljes leírását, csupán a módszer lényegét kívánja szemléltetni 
azért, hogy könnyebben megérthessük azokat a felmerülő problémákat, amelyeket az in-
verz peremelem módszer meg tud kerülni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a peremelem 
módszer a (közeltéri) akusztikai holográfia továbbfejlesztett, javított változata lenne. In-
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kább arról van szó, hogy az akusztikai holográfiát számos, gyakorlati szempontból fontos 
probléma megoldására nem lehet sikeresen alkalmazni, és több ilyen esetben az inverz 
peremelem módszer reális alternatívát nyújthat. Más esetekben azonban az akusztikai ho-
lográfia a maga robusztusságával és igen nagy gyorsaságával alkalmasabb lehet, mint az 
inverz peremelem módszer. 

(A hagyományos, ill. a közeltéri akusztikai holográfiáról és azok algoritmikus megva-
lósításáról [23, 40, 41, 42], a szükséges mérési technikákról [39, 43], az akusztikai holográ-
fia gömbi és hengeres forrásokra való kiterjesztéséről [44, 45, 46] szolgál részletes ismerte-
téssel.) 

Tekintsük azt az esetet, amikor adott egy p hangnyomás-tér, melyet egy vagy több 
forrás hozott létre, és amely kielégíti a Helmoltz-egyenletet:  

022 =+∇ pkp , (10) 
ahol k=2π/λ a vizsgált frekvencia hullámszáma. A vizsgálat tárgyát képező térre legyen 
adott egy olyan Green-függvény is (jelen esetben ez nem a szabadtéri Green-függvény), 
amely a hangtérben szintén kielégíti a Helmholtz-egyenletet, és amely a hangteret határoló 
S felület mentén 0 (azaz teljesíti a Dirichlet-peremfeltételt). Jelölje GD ennek a függvény-
nek normális irányú deriváltját. Ebben az esetben a (6) Helmholtz-integrálegyenlet máso-
dik tagja kiesik, és így az egyenlet a következő alakra egyszerűsödik: 

( ) ( ) ( )H
S

SDS zyxpdydxzzyyxxGzyxp ,,'',',',',' =−−−∫∫ . (11) 

Legyen S egy része egy a forrás előtt felvett sík felület, egy másik része pedig egy végtelen 
sugarú félgömb, amely a Sommerfeld-féle sugárzási törvény miatt a mérőfelületen kialaku-
ló hangnyomáshoz nem járul hozzá. A H (hologram) mérőfelület legyen párhuzamos a 
forrásfelülettel, és inverz probléma esetén a p változó legyen rajta ismert (mérhető) 
(lásd 2. ábra). 

 

2. ábra. Az akusztikai holográfia bemutatásakor vizsgált elrendezés 

z = zs 

z = zH 

x,y 
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Alaposabban szemlélve a (11) egyenletet, észrevehetjük, hogy mivel a zS és zH koor-
dináták konstansok (azaz mindkét felület z irányú normálissal rendelkező sík), azért a fenti 
egyenlet nem más, mint egy 2-dimenziós konvolúció4. Az akusztikai holográfia alapötlete 
az, hogy a konvolúció a frekvenciatartományban közönséges szorzássá egyszerűsödik, és 
így ha p az adott felület mentén ismert, akkor p egyéb pontokban (így a sugárzó felületen 
is) rendkívül könnyen számítható. Jelölje ^ az adott változó 2D Fourier-transzformáltját: 

( ){ } ( ) ( )∫ ∫
∞

∞−

+−== dxdyezyxfzkkfzyxf ykxkj
yx

yx )(
000 ,,,,ˆ,,F . (12) 

Ezzel a (11) egyenlet a következő alakban írható fel: 

( ) ( ) ( ){ }SHDSH zzyyxxGzyxpzyxp −−−= − ,','ˆ,','ˆ,, 1F  . (13) 

Inverz probléma esetén pedig (amikor a hologram felületen mért nyomásból szeretnénk a 
felületi nyomást meghatározni: 

( ) ( )
( )⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−−−
= −

SHD

hH
S zzyyxxG

zyxpzyxp
,','ˆ

,','ˆ
,, 1F  . (14) 

A feladatot tovább egyszerűsíti, hogy a GD függvény Fourier-transzformáltja analitikusan 
meghatározható: 

( )
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⎧
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=
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yx

 (15) 

DĜ szerepe és értelmezése a következő: 

A forrásfelületet síkhullámok szuperpozíciójaként tekintve, az egyes térbeli frekven-

ciájú (kx, ky hullámszámú) komponensek lesugárzását, „kicsatolását” DĜ határozza meg. 
Azon térbeli frekvenciájú síkhullámok, melyek hullámszám-négyzetösszege kisebb, mint 
(2π/λ)2, változatlan amplitúdóval, csupán fázistolással (közönséges haladóhullámként) 
csatolódnak ki a térbe. Azon térbeli frekvenciájú síkhullámok amplitúdója azonban, me-
lyek hullámszám-négyzetösszege nagyobb, mint (2π/λ)2, a forrástól távolodva exponenciá-
lisan csökken. (Ez utóbbiakat nevezik evaneszcens, azaz eltűnő hullámoknak.) 

Az optikai holográfia nyomdokain haladva, a hagyományos akusztikai holográfiában 
előírták, hogy a mérősík forrástól vett távolsága lényegesen nagyobb legyen, mint a hul-
lámhossz (tipikusan 2λ). Ennek következtében pl. ha a felületi változás térbeli hullámszá-

ma kb. másfélszerese a vizsgált frekvencia hullámszámának (azaz
λ
π25,122 =+ yx kk ), és a 

                                                 

4 vö. hagyományos konvolúció: ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

−= τττ dthxty  
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forrástól 2λ távolságra mérünk, akkor ezen síkhullámok amplitúdója már kb. 10-6 szorosá-
ra csökken, azaz ezek a hullámok gyakorlatilag mérhetetlenek. Ebből az következik, hogy 
mivel az evaneszcens hullámok lényegében nem mérhetőek a távoltérben, azért az inverz 
számítás során csak 2π/λ-nál kisebb hullámszámú térbeli változás detektálható, azaz a tér-
beli felbontás maximuma λ/2. 

A fenti gondolatmenet kapcsán megemlítendő, hogy amennyiben olyan Green-
függvényt választunk, melynek a normális irányú deriváltja S mentén 0, nem pedig önma-
ga, úgy a Helmholtz-integrálegyenlet másik tagja esik ki. A levezetés teljesen hasonlóan 
végezhető el, csak a képletekben a felületi hangnyomás helyett annak normális irányú de-
riváltja, azaz a normális irányú részecskesebesség szerepel. 

Azt is lényeges megjegyezni, hogy a levezetés egyik – gyakorlati szempontból szigo-
rú – feltétele az volt, hogy a két felület egymással párhuzamos sík legyen. Megmutatható, 
hogy ha más koordinátarendszerben felírva a két felület ugyanazon koordinátája konstans 
(kissé pontatlanul, de a lényegre törően fogalmazva: valamely más koordinátarendszerben 
a két felület „párhuzamos”), akkor ebben a koordináta rendszerben felírva (11) egyenletet 
szintén 2-dimenziós konvolúcióhoz jutunk. 

3.1.1.2. A közeltéri akusztikai holográfia megszületése 

A hagyományos akusztikai holográfia legfőbb korlátozó tényezője a λ/2-es felbontá-
si korlát volt. Ez sok esetben a módszert alkalmatlanná tette kisebb méretű, alacsony frek-
venciát kibocsátó objektumok vizsgálataira. A Green-függvény Fourier-transzformáltjának 
értelmezésével azonban könnyen felismerhető, hogy a megoldást az jelenti, ha a forráshoz 
közel mérünk, mindenképpen λ/2 távolságnál közelebb. Ekkor ugyanis a mérőfelületen 
kialakuló hangnyomásban az evaneszcens hullámok is (melyek a gyors felületi változások 
nyomán sugárzódnak le) részt fognak venni. Minél közelebb megyünk a forráshoz, ill. 
minél jobb a mérőrendszer jel-zaj viszonya, annál nagyobb felületi felbontást érhetünk el. 

Az így megszületett módszer – igen jelentős többlet lehetőségei miatt – önálló nevet 
kapott: közeltéri akusztikai holográfiának (NAH) nevezték el. 

3.1.1.3. Korlátok - előnyök 

A következő felsorolásban a (közeltéri) akusztikai holográfia legfontosabb korlátait 
adjuk meg:  

 Ahhoz, hogy a probléma megoldását leíró (45) egyenlet 2D konvolúció alakú legyen, 
mind a mérő-, mind a forrásfelületnek valamely koordinátarendszerben síknak és 
egymással „párhuzamosaknak” kell lenniük. Megjegyzendő azonban, hogy a forrás-
felületnek nem kell szükségszerűen valódi felületet jelentenie, azaz nem sík forrásokat 
is lehet közelítőleg azonosítani a módszerrel. Ez esetben azonban a kapott 
potenciáleloszlás nem a forrás tényleges felületi potenciáleloszlását írja le, (hiszen a sík 
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felület nem követi a bonyolultabb geometriájú forrásét), hanem csak egy nagyon közeli 
felületét. Ez utóbbiból azonban sok esetben – legalább kvalitatív módon – lehet kö-
vetkeztetni a forrás felületén uralkodó viszonyokra. 

  
3. ábra. Forrásazonosítás akusztikai holográfia segítségével [47] 

Az akusztikai holográfia segítségével a gépkocsi közvetlen közelében – egy sík mentén –  meg 
tudjuk határozni a hangnyomást. Ezt úgy tekintik, mintha a forrás felületi nyomását adná meg, 

elhanyagolva azt a tényt, hogy a valóságos, görbülő felületeken kissé eltérő a tényleges hangnyo-
más.  (Képek: [48]) 

 A Fourier-transzformáció elvégezhetőségének feltétele, hogy a mérőfelület szélein a 
hangnyomás tartson 0-hoz, különben a [-∞; ∞] intervallumon vett integrálás nem 
végezhető el. Ezen a problémán simító ablakfüggvény használata segíthet, de amint az 
a jelfeldolgozás témaköréből ismeretes, az ablakfüggvény befolyásolja a kapott spekt-
rumot. 

 A hatékony numerikus feldolgozás érdekében célszerű diszkrét (gyors) Fourier-
transzformációt alkalmazni, ezért mindkét irányban egyenközű mérőrácsot kell fel-
venni. Ez méréstechnikailag erős korlát, mivel sokszor a rezgő test közelében található 
egyéb test akadályozza a közeltéri mérőpontok felvételét, bizonyos pontokban pedig 
egyszerűen nem tudunk mérőmikrofonokat elhelyezni. Ráadásul a forrás felületére 
számított pontok térbeli felbontása nem lehet jobb, mint a hologram felület térbeli 
felbontása, így nem elegendően sűrű mérőpont-elrendezés esetén hiába mérünk közel 
a felülethez, akkor sem kaphatunk nagy felületi felbontást.  

Előnyei pedig: 

 rendkívül gyors feldolgozási sebességen megvalósítható, 

 az inverz számításnak nincs numerikus instabilitása, 

 nincs szükség végeselem modellre. 
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Ezen előnyök miatt a közeltéri akusztikai holográfia mind a mai napig közkedvelt 
módszernek számít az ipari gyakorlatban, különösen olyan jellegű feladatoknál, ahol a fe-
lület síkhoz közeli alakú. Pl. az elektronikai iparban előfordul, hogy egy nyomtatott áram-
körön valamely alkatrész zajt bocsát ki, ilyenkor a hibás alkatrész akusztikai holográfiával 
könnyen azonosítható. 

Más esetekben azonban, amikor a korlátok dominálnak, reális alternatívát nyújthat a 
3.2. fejezetben tárgyalt inverz peremelem módszer. Nagyobb számítási kapacitást és talán 
körültekintőbb alkalmazást is igényel ugyan, de a fenti három korlát közül egyik sem ter-
heli. 

3.1.2. Inverz FRF módszerek [49,50,51] 

A felületi rezgéssebesség rekonstruálásának egy népes családját képezik a mechani-
kában bevett erő-azonosítás módszer analógiájára kidolgozott FRF módszerek. Míg a me-
chanikában egy testen mérhető kitérések alapján kerül sor a gerjesztő erő meghatározásá-
ra, addig az akusztikában a hangtérben mérhető nyomás alapján határozzák meg a felületi 
rezgéssebességet. A mechanikai rendszerben a gerjesztő erő f  vektora, valamint a válasz 

  
4. ábra. Mechanikai rendszer inverz számításhoz 

kitérés x vektora közötti kapcsolat a következő mátrixegyenlettel jellemezhető (ld. 4. áb-
ra): 

fHx m= , (16) 

ahol Hm elemei az egyes mérő-, ill. válaszpontok közötti átviteli függvényeket tartalmazzák 
(innen a név: FRF, azaz frequency response function, az m index a mechanikai jellemzők-
re utal). Ezeket általában közvetlen méréssel határozzák meg úgy, hogy a szerkezetet nyu-
galmi körülmények között, azaz amikor a szerkezet amúgy nem rezeg, egy erőérzékelővel 

k i té rés  vá lasz

erő  ge r j e sz tés
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felszerelt eszközzel (pl. impulzuskalapáccsal) gerjesztik, a válaszokat pedig gyorsulásérzé-
kelőkkel mérik. Az átviteli függvények meghatározása után pedig valóságos üzemi körül-
mények között gyorsulásokat mérnek, majd az 

[ ] xHf m †
=  (17) 

összefüggés alapján határozzák meg a keresett erőket (ahol † a pszeudoinverz műveletet 
jelöli). A módszer hibáit sok kiváló cikk elemzi, ezek azonban jelenleg nem kapcsolódnak 
szorosan az akusztikai problémához, mivel a mechanikai és az akusztikai rendszerek átvi-
teli mátrixai lényegileg különbözhetnek egymástól, így a mechanikai feladat nehézségeire 
kidolgozott eredmények nem alkalmazhatók közvetlenül az akusztikában. 

 
5. ábra. Akusztikai rendszer inverz FRF számításhoz 

Az akusztikai rendszert a fentivel analóg módon a következőképpen kezelhetjük: a 
forrás felületét kis méretű, merev dugattyúknak feltételezve az eredeti forrást pontforrások 
összegeként kezelhetjük (ld. 5. ábra). A qi térfogatsebességű monopólusok forráserősségét 
az általuk kibocsátott hangtérben mérhető pi nyomások alapján a következő egyenletet 
felhasználva számíthatjuk: 

qHp a= . (18) 

A Ha mátrix elemeit közvetlen akusztikai méréssel határozzák meg, méghozzá a vizsgá-
landó test felülete mentén. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert így nem egy egyszerű 
pontforrás hangterét mérjük meg adott távolságra a forrástól (azaz az 1/r törvényt „ellen-
őrizzük”), hanem a mérést a többi monopólus jelenlétében végezzük, és így ez a módszer 
tetszőleges geometriájú forrás esetén alkalmazható. Ez egyben a módszer előnye is az 
akusztikai holográfiához képest. 

Legsúlyosabb hátránya az, hogy kielégítő pontosság csak akkor remélhető, ha a 
monopólusok mérete a hullámhosszhoz képest kicsi. Sok felületi pont meghatározásához 
– amint az sejthető – sok mérőpont is szükséges (hiszen az egyes mérőpontokban mérhe-
tő összegjel csak akkor választható szét, ha ugyanazon forrásokból más átvitellel más ösz-
szegjeleket is mérünk). Ennek következtében a kimérendő átviteli függvények száma 
könnyen nagyon nagyra nőhet, ezek meghatározása viszont méréstechnikailag általában 

pi 

qi 
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csak egyszerű felületekkel kivitelezhető (pl. sík), akkor pedig használhatnánk akusztikai 
holográfiát is. Mindazonáltal ezt a módszert már sokféle ipari feladat során alkalmazták 
sikerrel, melyekről pl. [52,53,54,55]-ban olvashatunk. 

3.2. Az inverz peremelem módszer bevezetése 

Az imént ismertetett két módszer előnyeit, nevezetesen a numerikus átviteli függ-
vény meghatározást (ami a NAH legfőbb előnye), és a tetszőleges geometriájú forrásra 
való alkalmazhatóságot (ami az inverz FRF módszer fő előnye) ötvözi a peremelem mód-
szer inverziója. Induljunk ki a forrás felszínére, valamint a távoltéri pontokra felírt mátrix-
egyenletekből: 

 ss vBpA =    és    hss pvbpa =+ . (19) 

A fenti két egyenlet csupán annyiban tér el a korábban bemutatottól, hogy a h (mint ho-
logram) index bevezetésével hangsúlyozzuk a hangnyomás-térben kialakuló hangnyomá-
sokat, az s (mint surface - felület) indexszel pedig a felületi potenciálokat. A hologram uta-
lás hagyományosan az akusztikai holográfia által használt elnevezés, és minthogy ez a 
módszer az AH kiterjesztésének is tekinthető, azért az ott bevezetett fogalmakat visszük 
tovább az új módszerre is. 

ps-t kifejezve az első összefüggésből, majd azt behelyettesítve a másodikba a követ-
kezőt kapjuk: 

 ( ) hsss pvbBAavbvBAa =+=+ −− 11 . (20) 

Vezessük be a zárójelben található mátrixra a c jelölést: 

 hs pvc =  (21) 

Mivel a peremelem módszer együtthatómátrixai pusztán a forrás, valamint a távoltéri mé-
rőpontok geometriája alapján számíthatók, azért ugyanez igaz a felületi sebesség és a ho-
logram-pontokban mérhető nyomás közötti összefüggést leíró c mátrix elemeire is. (A 
numerikus módszerrel meghatározott együtthatókat tartalmazó átviteli mátrixra a szakiro-
dalomban újabban ATM - Acoustic Transfer Matrix néven hivatkoznak, így mi is a kissé 
hosszú akusztikai átviteli mátrix kifejezés helyett vagy csak az átviteli mátrix nevet, vagy az 
ATM rövidítést fogjuk használni.) 

Az inverz számítás ezek alapján már kézenfekvő: a forrás hangterét megmérjük 
„megfelelő számú” pontban, majd modellezzük a rezgő testet és a mérőpontokat, és erre a 
geometriára kiszámítjuk az átviteli mátrixot. A mért hangnyomásokat (21)-be behelyette-
sítve egy Ax=b típusú egyenletrendszert kell megoldani ahhoz, hogy a keresett felületi 
rezgéssebességeket megkapjuk. 
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A módszer előnyei jól láthatók: a forrás tetszőleges geometriájú lehet, a hangnyo-
más-térben felvett mérőpontokhoz kapcsolódó átviteli függvényeket számítjuk, nem pedig 
mérjük, és látszólag még az sincs megkövetelve, hogy a mérőpontok milyen felület men-
tén helyezkedjenek el, azaz mérhetünk könnyen kezelhető felületek mentén (sík, henger, 
stb.) annak ellenére, hogy a forrás esetleg bonyolultabb geometriájú. 

Sajnos a helyzet nem ennyire egyszerű: a „megfelelő”, ill. a „látszólag” jelzők fontos 
tartalmat hordoznak magukban: az (21) egyenlet közvetlen megoldása ugyanis csak abban 
az esetben ad pontos eredményt, ha a c mátrix kondíciószáma5 nem nagy, vagyis ha a meg-
oldandó egyenletrendszer együtthatómátrixának sorai lineárisan közel függetlenek. Amint 
azt a későbbiekben látni fogjuk, a forrás modelljének elkészítése, valamint a hologram-
pontok megválasztása közvetlen összefüggésben van az átviteli mátrix kondíciószámával. 
És mivel a valóságos körülmények többnyire megakadályozzák az optimális választást, 
azért még a legnagyobb körültekintéssel kialakított elrendezés mellett is könnyen léphet-
nek fel numerikus instabilitási problémák. 

3.2.1. Az átviteli mátrix (ATM) vizsgálata 

Az (50) egyenlet megoldása során fellépő problémákra már az inverz FRF módsze-
rek alkalmazása során is fény derült. Ott ugyanis az inverz peremelem módszerhez hason-
lóan szintén egy mátrixegyenletet kell megoldani, a különbség csupán annyi, hogy ott az 
átviteli mátrix elemeit közvetlen méréssel határozzák meg. Ideális esetben a két mátrix 
ugyanazt az információt hordozza, ezért az ott nyert ismeretek az inverz peremelem mód-
szer esetében is alkalmazhatók. [56]-ban egy egyszerűbb, míg [57]-ban egy részletesebb 
elemzést láthatunk az átviteli mátrix kondíciószámának alakulásáról különböző forrás és 
mérőpozíció elrendezés esetére. Utóbbiban a szerző (S. Dumbacher) egy 8x8-as, sík el-
rendezésű pontforrás-mátrix, valamint különböző, de minden esetben a forrással párhu-
zamos, szintén sík elrendezésű mérőpont-háló összeállításokból adódó, analitikus úton 
számított átviteli mátrixok kondíciószámát elemzi részletesen. A szerző a cikk „Figure 1” 
ábráján látható elrendezésekkel a következő paraméterek változtatása mellett számított 
kondíciószámokat: 

 a mikrofonok (dm) és a forráspontok (ds) közötti távolságok, ill. 

 a forrás és a mérőpont felületek közötti távolság (z) változtatása mellett, 

 a frekvencia függvényében 

 és végül egy a sík mentén alkalmazott eltolás hatására. 

                                                 
5 Defnicióját ld. (27), (28) egyenletekben. 



 19

Megállapításai szerint 

(1) a mátrix kondíciószáma akkor a legkisebb (azaz a probléma kondicionáltsága a leg-
jobb), ha a forrás és a mérőpontok mikrofonjai azonos térközzel (ds=dm), 

(2) pontosan egymással szemben helyezkednek el (nincs eltolás), továbbá 

(3) a két sík távolsága nem haladja meg a mikrofonok térközét (z<ds); 

(4) a mérőmikrofon számának növelése önmagában nem elegendő (két egymás feletti 
8x8-as tömb alig hordoz több információt, mint az egyszer 8x8-as), az is szükséges, 
hogy a többletmikrofonokkal kialakított mérőfelület nyúljon túl a mérendő felüle-
ten (azaz egy 10x10-es mátrix a kedvező). 

Minél kevésbé tartjuk be a fenti szabályokat, annál nagyobb lesz a kondíciószám. Sajnos a 
gyakorlatban óhatatlanul csorbul egyik-másik, ezért különösen fontosnak tűnik az utolsó 
megállapítás, amely az egyenletrendszer megfelelő módon történő túlhatározásával kisebb 
hibákat képes valamelyest enyhíteni. 

 
6. ábra. Helytelen (fent) és helyes (lent) mérőpont-megválasztás 

Elszakadva a pontforrásokat tartalmazó síktól, a vizsgálat kiterjeszthető nem sík fe-
lületű, tetszőleges geometriájú sugárzókra is. Ez esetben a számítás analitikus úton nem, 
de peremelem módszerrel elvégezhető. Az eredmény a fentiekkel teljesen azonos, mind-
össze a „pontosan egymással szemben” fogalmat kell helyesen értelmezni: a mérőpontok 
alkotta felület alakjának követnie kell a sugárzó felületét, és legcélszerűbb a felületi pon-
tokból konstans normális irányú távolságra felvenni a mérőpontokat. A 6. ábrán adott 
sugárzó felülethez egy helytelenül, valamint egy helyesen megválasztott mérőpont-hálót 
láthatunk. Az optimális megválasztás feltétele, hogy az egyes hologram pontokban kiala-
kuló hangnyomás szempontjából mindig legyen egy domináns felületi pont, melynek se-
bességétől és nyomásától leginkább (sokkal inkább, mint bármely más felületi pontétól) 

ph 

ph 
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függ a közeltéri mérőpontban kialakuló hangnyomás. Ezen feltétel a hangnyomás távol-
ságfüggése miatt egyenértékű azzal, hogy a domináns felületi pont arányaiban sokkal köze-
lebb legyen az adott mérőponthoz, mint bármely más felületi pont. Az ábrán jól látszik, 
hogy a helyesen felvett pontháló legkritikusabb ph pontjában is van domináns felületi 
pont, míg helytelenül megválasztott mérőpont-háló esetén a távolságok arányai nagyon 
közel járnak az 1-hez, és ezért a jelölt három pont nagyjából ugyanolyan mértékben befo-
lyásolja a mérőpontban kialakuló hangnyomást. 

A 7. ábrán látható az ATM-ek alakulása optimális és nem optimális esetben. Jól lát-
szik, hogy míg a nem optimális esetben a mátrix sorai nagyon hasonlóak (ezáltal az egyen-
letrendszer sorai lineárisan erősen összefüggőek), addig az optimális megválasztás egy 
kvázi-diagonálmátrixot eredményez.  

 
7. ábra. Nem optimális (fent) és optimális (lent) mérőpont-választásokhoz tartozó átviteli 
mátrixok (n és m a mátrixok sorait illetve oszlopait jelölik, míg a kéktől a vörösbe átmenő 

színezés egyre növekvő értékeket jelöl) 

A felületi és a mérőpontok elhelyezkedésére vonatkozó követelmény meglehetősen 
szigorúnak tűnik, de valamelyest szabadságot nyújt az, hogy a sugárzó test mérőpont-
hálóját is magunk készítjük el, és ezt részben igazíthatjuk ahhoz, hogy a mikrofonokat 
hogyan tudjuk elhelyezni a közeltérben. Másrészt viszont a modellek mérete miatt az 
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ATM-nek többszáz sora van, és ilyenkor óhatatlanul is akadnak erősen összefüggő sorok, 
melyek a mátrix kondíciószámát jelentősen rontják (növelik). Ennek hatására pedig – 
amint azt a következő fejezetben látni fogjuk – a megoldás zajérzékenysége jelentősen 
megnő. 

3.2.2. A megoldás zajérzékenysége 

Most vizsgáljuk meg, mi történik, ha közvetlenül megoldjuk (21)-öt, az inverz pe-
remelem módszer alapegyenletét. A vizsgálat tárgyát képezze egy virtuális két-membrános 
mélyhangsugárzó (melyet a köznyelvben subwoofer-nek neveznek) és melynek méretei 
42 x 25 x 28 cm (ld. 8. ábra). Feltételezzük, hogy a doboz mindenütt teljesen merev, kivé-
ve a membránoknál, amelyek azonos fázisban, vs = 1 m/s rezgéssebességgel mozognak. A 
mélyhangsugárzóval szemben, tőle 3 cm-re található a mérőpont-háló (a hologram felü-
let). 

  
8. ábra. A mélyhangsugárzó és a hozzá tartozó hologram háló modellje 

Teremtsünk optimális körülményeket az inverz számításhoz (ld. 3.2.1. fejezet (1)-(4) 
követelményei): a modell hálójának előlapján lévő csomópontokat toljuk előre, és legye-
nek ezek a hologram mérőpontok helyei. Az eltolás mértéke legyen 3 cm, amely a hang-
doboz legnagyobb elemének oldalmérete. Növeljük meg a hologram felület méretét 1 
elemmel. A számítás során feltételezzük, hogy a doboz előlapján kívül minden oldal telje-
sen merev, azaz az inverz számítás során csak a előlap rezgéssebességét keressük. Az így 
kapott rendszer átviteli mátrixának (ATM) kondíciószáma 2*104. 

Először közvetlen peremelem számítással kiszámítjuk a hologram felületet alkotó 
mikrofonpozíciókban a hangnyomást, majd a valóságos mérési körülményeket szimulá-
landó perturbáljuk a kapott hangnyomásokat (fehérzajt adunk hozzá) és a mikrofon pozí-
ciókat. (Előreszámításkor kicsit „odébb toljuk” a mikrofonokat, és így számítunk közeltéri 
hangnyomást – ez annak a valóságos szituációnak felel meg, amikor a mikrofonokat nem 
elég pontosan tesszük a mérési pozíciókba, visszaszámításkor azonban azt feltételezzük, 
hogy az eredeti helyükön voltak a mikrofonok.) Az így kapott „mérési bizonytalanságot” 
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felmutató hangnyomás-eloszlások alapján számítunk újra felületi rezgéssebességeket, és 
összevetjük őket az eredetivel (ld. 9. ábra). 

 

 
9. ábra. Rekonstruált felületi sebességek 

(Fent: eredeti rezgéssebesség-eloszlás, lent balra: jel-zaj viszony=60 dB, 
lent jobbra: jel-zaj viszony=60 dB+mikrofonpozíciók 5%-os pontatlansággal) 

Az eredmény figyelemre méltó: már 0.1 % zaj hozzáadásával (60 dB jel-zaj viszony) 
a visszaszámított rezgéseloszlás jelentősen eltér az eredetitől, csúcsértéke a kiindulási 1 
m/s helyett 4.8 m/s. Ha a helyzet tovább romlik, és 5 % elhelyezési pontatlansággal mé-
rünk hangnyomást (azaz a 3 cm-es mikrofontávolságok esetében 1.5 mm (!) a maximális 
félrepozícionálás), akkor a rezgéseloszlás csúcsértéke 77.9 m/s-ra ugrik. A 60 dB jel-zaj 
viszony megfelelően zajszegény műszerekkel ugyan elérhető (bár alacsony hangnyomás-
szinteket produkáló zajforrások esetén rendkívül nehéz), de valós ipari körülmények kö-
zött a környezetből beszűrődő külső zaj a tényleges mérési jel-zaj viszonyt sajnos jelentő-
sen leronthatja. Ezért a 60 dB-es jel-zaj viszony igencsak optimális mérési körülménynek 
tekinthető. Az 1.5 mm-es mikrofon-elhelyezési pontatlanság pedig kézi mérések esetén 
nem könnyű feladat. Precíziós mechanika alkalmazásával ugyan megvalósítható, de min-
den egyes mérési feladatra egyedi precíziós mikrofonmegvezető mechanikát készíteni igen 
költséges. 

Mindezek fényében hamar eljuthatunk arra a következtetésre, hogy általános mérési 
körülmények mellett feltétlenül szükséges valamit tenni annak érdekében, hogy a felületi 
sebesség rekonstrukciója ne legyen ennyire zavarérzékeny. 
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3.3. Regularizáció 

A lineáris algebrában számos algoritmus ismeretes a magas kondíciószámú együttha-
tómátrixszal rendelkező egyenletrendszerek megoldására. [58,59] szerint egy Ax=b lineáris 
egyenletrendszert, ill. egy min║Ax-b║2 lineáris legkisebb négyzetes feladatot akkor neve-
zünk diszkrét, gyengén meghatározott (ill-posed) problémának, ha 

 A szinguláris értékei fokozatosan csökkennek a 0 felé, 

 a legnagyobb és legkisebb nem 0 szinguláris értékek aránya nagy. 

Az ilyen típusú feladatoknak az a nehézsége, hogy A kis értékű szinguláris értékei-
nek következtében többnyire jelentős mértékben alulhatározott a megoldandó probléma. 
Ennek következtében a hagyományos módszerekkel, mint pl. az LU, Cholesky vagy QR 
faktorizációval nem lehet ezeket megoldani, hanem kifinomultabb módszerre van szük-
ség. A regularizációs módszereknek az a céljuk, hogy a megoldás stabil és (pl. akusztikai 
szempontból) értelmezhető legyen. Ehhez azonban valamilyen többletinformációval kell 
rendelkeznünk a megoldást illetően. Bár sokfajta többletinformációt lehetne megadni a 
megoldással kapcsolatban, a regularizációs módszerek többsége azt követeli meg, hogy a 
megoldás 2-normája (║x║2) – vagy annak egy megfelelő szemi-normája (║Lx║2) – kicsi 
legyen. (A norma definícióját ld. Az F.2. Függelékben). Esetlegesen egy első közelítésű 
megoldás (x*) figyelembevételével úgy általánosíthatjuk a feladatot, hogy a megoldás során 
minimalizálni kell az ║Lx-x*║2 kifejezést. Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, ez az 
akusztikai feladatokra is megfelelő követelmény, bár többnyire nem tudunk semmit a 
megoldásról, és ezért első közelítésű megoldást nem adunk meg, így csupán annyit követe-
lünk meg, hogy a megoldás normája kicsi legyen (║x║2→0). 

3.3.1. Tyihonov-regularizáció 

Talán a legismertebb és leggyakrabban használt regularizációs módszer a Tyihonov-
regularizáció: 

 ( )
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ −+−=

2

2

*22

2
minarg xxLbxAx λλ . (22) 

Bár az akusztikai szakirodalomban fellelhető inverz módszerek többnyire csak a követke-
ző bekezdésben ismertetésre kerülő szinguláris értékek szerinti felbontást és csonkolást 
(truncated singular value decomposition – TSVD) használják [60], a Tyihonov-módszert 
elterjedtsége és általános használhatósága miatt fontosnak tartottam megvizsgálni. A dol-
gozat további fejezeteiből kiderül, hogy ez a módszer vetekszik a TSVD módszerrel. Mi-
vel a megoldásról általában nem sokat tudunk előre, ezért az L helyére egységmátrixot (I) 
helyettesítünk, x*-ot pedig elhagyjuk (zérusnak vesszük): 
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minarg xbxAx λλ +−= . (23) 

A fenti egyenletből jól látható a módszer lényege: a λ regularizációs paraméter segítségével 
próbálunk egyensúlyt teremteni az eredetileg megoldandó feladat hibájának (reziduál 
norma) minimalizálása, valamint a megoldás normájának minimalizálása között. Sajnos λ 
megfelelő megválasztása nem könnyű, hanem inkább meglehetősen kritikus, a megoldás 
jósága függ tőle. Ha túl nagyra választjuk, akkor a megoldás normája biztosan kicsi lesz, de 
az eredetileg minimalizálandó kifejezés „bármilyen rossz” lehet, ha pedig λ-t kicsire vá-
lasztjuk, akkor matematikailag jó lesz ugyan az egyenletrendszer közelítése, de feltehetően 
semmiféle értelmes fizikai tartalma nem lesz, mivel ║x║2 „bármilyen nagy” lehet. 

3.3.2. Az L-görbe 

λ megfelelő megválasztására igen gyakran egy nagyon szemléletes grafikai eszközt 
használnak, az ún. L-görbét. Ennek lényege, hogy egy mindkét tengelyen logaritmikus diag-
ramon ábrázolják a különböző regularizációs paraméterekhez (jelen esetben λ-hoz) tartozó 
megoldás normáját az ║Ax-b║2 reziduál norma függvényében (ld. 10. ábra). 

 
10. ábra. Az L-görbe 

Diszkrét, gyengén meghatározott feladat esetén a görbének tipikus L alakja van, 
ezért is nevezik L-görbének. A görbe alakján jól látszik, hogy mi az optimális egyensúly a 
regularizáció mértékének meghatározásakor: a görbe sarokpontjában ui. a lehető legkisebb 
mindkét norma, melyet egyszerre lenne szükséges minimalizálni. Az optimális 
regularizációs megoldás pedig szinte biztos, hogy ezen pont környékén helyezkedik el. 

A Tyihonov-regularizációnak kiemelt szerepe van a többi regularizációs módszer 
között, mivel az a diagramot két, jól elkülöníthető részre osztja. A definíciójából adódóan 
bármilyen regularizációt is használunk, lehetetlen olyan megoldást készíteni, amely a 
Tyihonov-regularizáció L-görbéje alatt helyezkedne el. Ezért a Tyihonov-regularizáció 
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ebből a szempontból nézve optimális algoritmus, mivel adott reziduál norma mellett nem 
lehet kisebb normájú megoldást készíteni, mint amit a Tyihonov-regularizáció ad, ill. adott 
normájú megoldáshoz nem lehet a Tyihonovénál kisebb reziduál normájút készíteni. Emi-
att tetszőleges regularizációt használva érdemes megnézni, hogy az optimálisnak vélt 
megoldás mennyire van közel a Tyihonov L-görbe sarokpontjához, és amennyiben közel 
van hozzá, úgy a megoldás biztosan jó becslése a tényleges perturbálatlan megoldásnak 
[58]. 

3.3.3. A szinguláris értékek szerinti felbontás és a TSVD 

A szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD) a legelterjedtebb vizsgálati módszer 
sok területhez hasonlóan az akusztikai forrásazonosító módszereknél is. Segítségével az 
átviteli mátrix olyan alakot vesz fel, amelyről leolvasható egyrészt az, hogy az adott akusz-
tikai elrendezés mennyire jó, másrészt pedig, hogy bizonyos többletinformációkkal meny-
nyire javítható.  

Legyen A tetszőleges komplex elemeket tartalmazó m × n típusú mátrix, és tegyük 
fel, hogy m ≥ n; akkor A szinguláris értékek szerinti felbontása  

 A = U D VH , (24) 

ahol U az A AH mátrix modálmátrixa, V az AHA mátrixé, D pedig egy m × n típusú valós 
elemű mátrix (amely egy n × n méretű diagonál mátrixból és egy m-n × n alakú zérus mát-
rixból áll): 
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A D átlójában található értékeket az A mátrix szinguláris értékeinek nevezzük. Jól ismert, 
hogy ezekre 

 σ1 ≥ σ2 ≥ … ≥ σn ≥ 0 (26) 

teljesül. Belátható, hogy ilyen felbontás tetszőleges komplex elemű mátrixra létezik és egy-
értelmű (ennek bizonyítását lásd pl. [61]). 

Az A mátrix kondíciószáma definíció szerint 

 cond(A) = ║A†║·║A║ , (27) 

ill. a szinguláris értékekkel kifejezve 

 cond(A) = σ1 / σn  . (28) 

Az is belátható, hogy 
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 A† = V D† UH  , (29) 

ahol 
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Diszkrét, gyengén meghatározott feladatokra az SVD két fontos jellemzője állapítható 
meg a legtöbb esetben: 

 A szinguláris értékei fokozatosan, nagyobb ugrás nélkül csökkennek a 0 felé, A di-
menziójának növelésével a kis értékű szinguláris értékek száma növekszik, 

 az ui és vi vektorok elemei i növekedtével egyre több előjelváltást mutatnak. 

Bár ezeknek az állításoknak a bizonyítása nem ismert [58], azonban mind a szakirodalom-
ban ismertetett mérések, kísérletek és feldolgozásaik, mind pedig saját kutatásaim során 
akusztikai feladatoknál is minden esetben igaznak bizonyultak. 

Az SVD matematikai bevezetése után most térjünk vissza egy n csomópontot és p 
mérőpontot tartalmazó akusztikai rendszerhez. Az ATM ennek megfelelően egy p × n 
méretű mátrix. Az (24) egyenlet segítségével a direkt peremelem módszer fő egyenlete is 
könnyen felírható: 
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és hasonlóan a regularizáció nélküli inverz peremelem módszeré is: 
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Amint már a névből sejthető, a csonkolt szinguláris értékek szerinti felbontással számított 
regularizáció (TSVD) azt jelenti, hogy a felületi rezgéssebesség számításakor csak az első K 
szinguláris értéket vesszük figyelembe, azaz a legkisebb szinguláris értékek reciprokából 
adódó nagyon nagy összetevőket elhagyjuk: 
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ahol K < p. 

A TSVD-vel tulajdonképpen egy új átviteli mátrixot képezünk, amelynek a kondíció-
száma jobb, mint az eredetié, miáltal egy jobban meghatározott feladathoz jutunk: 

 cond(ATMK) = σ1 / σK   <   cond(ATM) = σ1 / σn . (34) 
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3.4. Az optimális regularizációs paraméter megválasztása 

3.4.1. L-görbe alapján 

Amint azt az L-görbénél láttuk, a Tyihonov-regularizáció optimális λ paraméterének 
meghatározásához a legkézenfekvőbb az L-görbe használata. (Lásd pl. [62, 63]). Hasonló-
an, a TSVD optimális K paramétere is meghatározható ez alapján, bár ott a diszkrét pon-
tokra először egy közelítő görbét kell illeszteni, és csak azután kereshető meg az „L két 
szárának” meghosszabbításából adódó metszésponthoz legközelebb eső megoldás. Az 
SVD azonban sokkal több információt hordoz magában, és ezt ki is lehet használni. 

3.4.2. Szinguláris érték görbe alapján 

Az egyik lehetőség, hogy a szinguláris értékek logaritmikus léptékben való ábrázolása 
(ez az ún. S-görbe) után a görbe menete alapján választjuk meg K-t. A 11. ábrán egy tipikus, 
szinguláris értékeket ábrázoló görbét láthatunk. Jól megfigyelhető a görbének a 200-as 
sorszám utáni erős letörése. K megválasztására ésszerű döntésnek kínálkozik ez az érték, 
hiszen minden további szinguláris érték figyelembevételével drasztikusan nő az átviteli 
mátrix kondíciószáma. 

 
11. ábra. Tipikus szinguláris érték görbe 

3.4.3. Jel-zaj viszony becslés alapján 

Egy másik módszer, amelyet Maynard és társai publikáltak először [64], majd néhá-
nyan továbbfejlesztettek [65], azt veszi figyelembe, hogy az első és az i-ik szinguláris érték 
aránya (σ1/σi) tekinthető egyfajta erősítési tényezőnek, így ha az akusztikai rendszer jel-zaj 
viszonyát valahogyan meg tudjuk becsülni, akkor ezen arány alapján kiválaszthatjuk azt a 
K értéket, amellyel 

 20*log10(σ1/σK) = S/Nrendszer - S/Nszükséges , (35) 
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ahol S/Nrendszer a rendszer (mérési-, környezeti zaj + pozícionálási pontatlanság) becsült 
jel-zaj viszonya, S/Nszükséges pedig az a minimális jel-zaj viszony, ami mellett még lehet 
akusztikai szempontból értelmes eredményt számítani. Ez a módszer a legtöbb esetben 
jónak bizonyul. Saját méréseim során a szinguláris értékek arányát kb. 40-60 dB-esnek 
véve jó eredményeket sikerült elérnem. Ez azt jelenti, hogy egy minimális 20 dB-es jel-zaj 
viszony megkövetelése esetén a rendszer jel-zaj viszonya kb. 60-80 dB, ami optimális la-
boratóriumi mérések során nagyjából reális. 

3.4.4. Az átviteli mátrix redukciójával 

Egy harmadik módszer azzal próbálja a megoldandó feladatot jobban meghatározot-
tá tenni, hogy a nagyméretű átviteli mátrix méretét csökkenti úgy, hogy bizonyos felületi 
pontok rezgését kiméri vagy ismertnek, pl. 0-nak feltételezi [66, 67]. Ezzel a keresett isme-
retlenek száma csökken, miközben az információt hordozó mérőpontok száma nem vál-
tozik. Ez nagyon is ésszerű megfontolás, hiszen sok zajforrásról pusztán a konstrukciója 
és anyagjellemzői alapján lehet tudni, hogy egyes részei nem vagy jelentősen kevésbé re-
zegnek, mint a kérdéses részek. (Tulajdonképpen a legtöbb inverz FRF módszer is ezt 
használja fel: a nem rezgő felületekhez nem mér átviteli függvényeket, és így a megméren-
dő átviteli függvények száma a „még kivitelezhető” tartományban marad.)  

Kutatásaim során ezt a módszert fejlesztettem tovább az alábbi észrevétel alapján. 
Sokszor előfordul, hogy két felület rezgésének a kapcsolatát ismerjük (mérések, modelle-
zés vagy elméleti megfontolások alapján), pl. azonos vagy ellenfázisban vannak egymással. 
Ilyenkor a rezgésük „összevonható”, és ezzel az ismeretlenek száma csökkenthető. (Erre 
példaként a 4.3.6.1. fejezetben ismertetésre kerülő gyakorlati példa említhető.) Az egymás-
hoz viszonyítva meghatározott rezgésjellemzők egyik extrém példája az, ha a szerkezet 
modális viselkedését megállapítjuk laboratóriumi mérésekkel (pl. impulzuskalapács mérés-
sel), majd az üzemi körülmények között rezgő szerkezet tényleges rezgésalakját csak a ko-
rábban mért módusok lineáris kombinációjaként keressük, nem pedig tetszőleges alakban: 

 msh vMcvcp ==  → ( )hm pMcv †)(REG=  és ms vMv = , (36) 

ahol M a felületi módusokat tartalmazó mátrix, vm az egyes módusok súlyát tartalmazó 
vektor, a REG(…) függvény pedig az inverz feladat regularizációval történő megoldását 
jelenti. Amennyiben a szerkezet jól elkülöníthető módusokban tud rezegni, úgy az M mát-
rix oszlopainak száma kicsi lehet a felületi rezgéspontok számához képest, és ennek kö-
vetkeztében a cM mátrix mérete is sokkal kisebb, ami pedig a mátrix kondíciószámának 
javulását vonja maga után. 
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4. Az inverz peremelem módszer alkalmazása és 
továbbfejlesztése 

4.1. A téma kutatásának helyzete és fejlesztési célkitűzések 1999-ben6 

Mindezen módszerek ismeretesek voltak ugyan már a ’90-es évektől (ld. pl. [68]), 
egyik-másik már fel-feltűnt korábban is (pl. [69]), mégis nagyon kevés példát publikáltak 
róluk, és azok is többnyire csak viszonylag kis és rendkívül egyszerű modelleket vizsgáltak 
a módszer nagy számításkapacitás igénye miatt. Tovább nehezíti a feladatot, hogy az 
L-görbe nem mindig ilyen szabályos alakú és ezáltal nem könnyű mindig sarokpontot ta-
lálni, a szinguláris érték görbe sem tartalmaz mindig jelentős ugrást, és végül a rendszer 
jel-zaj viszonyának megbecslése sem egyszerű feladat – sokszor csak empirikus becslés 
adható rá. Mindez azt jelenti, hogy nem volt ismeretes igazán jó gyakorlati szabály az op-
timális regularizációs paraméter megválasztására, ezért az ipar számára a módszer nem 
volt használható. Kereskedelmi szoftverbe épített modul természetesen szintén nem állt 
rendelkezésre. 

A módszer továbbfejlesztése ezért ígéretes feladatnak látszott. Erre lehetőségünk 
nyílt különböző európai uniós, illetve egyéb kutatási projektek keretében, és az egyik legje-
lentősebb akusztikai peremelem szoftvert (SYSNOISE) gyártó cég, az LMS 
International-lel való jó kapcsolatunknak köszönhetően arra is volt remény, hogy ameny-
nyiben sikerül a módszert az ipari gyakorlat számára is használhatóvá tenni, úgy az inverz 
peremelem modul beépülhet a SYSNOISE programcsomagba7. 

A megoldandó feladatok tehát a következők voltak: 

 fizikai magyarázatot találni a regularizációs módszerek alkalmazására – ha 
ilyen van, akkor a rendszer ismerete alapján jobban meg lehet határozni az 
optimális regularizációs paramétert; 

 eldönteni, mennyire szigorú követelmény az „optimális mérőpozíciók” meg-
választása, mennyire pontosan kell erre törekedni – sokszor ugyanis egyes 
pontokhoz fizikailag nem lehet hozzáférni; 

 eldönteni, hogy szükséges-e Dumbacher analízisének megfelelően nagyobb 
mérőpontszámmal dolgozni, mint amennyi felületi pontot tartalmaz a rezgő 
test modellje – így ugyanis a mérőpozíciók száma nagyon nagy. A módszer 
gyakorlati alkalmazhatóságát jelentősen javítaná, ha csökkenteni lehetne ezt a 
számot; 

                                                 
6 Ekkor kezdtem meg kutatási munkáságomat. 
7 Ez meg is valósult. A 2001-ben megjelent Synoise 5.5-ös verziójába kutatómunkásságunkra jelentős mértékben 
támaszkodva beépült és azóta is minden új verzióban megtalálható az inverz peremelem modul. 
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 meghatározni az eredmények pontosságát, azaz hogy alakját és számértékeit 
tekintve mennyire megbízható a kapott rezgéssebesség-eloszlás.  

4.2. A VisualAcoustics program fejlesztése 

4.2.1. Mérési és feldolgozási folyamatok 

Elsőként tekintsük át, hogy mi szükséges az inverz peremelem módszer kidolgozá-
sához, a módszer eredményeinek megjelenítéséhez, ellenőrzéséhez és tudományos igényű 
vizsgálatához (ld. 12. ábra): 

 
12. ábra. Inverz peremelem számítás és ellenőrzés 

1. Egy alkalmas forrás, ami állandósult állapotban kelt zajt, zajkibocsátásának jellege nem 
változik a teljes mérés folyamán. Ez azért fontos, mert a mérőpontok száma nagy-
ságrendileg 100 vagy ennél több. Mivel nagyon kevés laboratórium rendelkezik ennyi 
mikrofonnal és egy megfelelő mérőrendszerrel is, amely képes ezeket egyidejűleg fo-
gadni, ezért a mérést általában több sorozatban kell elvégezni, és az egymás utáni 
méréseket valamilyen referencia segítségével összehangolni. (Emlékeztetőül: az opti-
kai hologram készítésének feltétele a koherens fényforrás, ezzel analóg módon az 
akusztikai hologram készítésének a feltétele a hangnyomás-tér fázishelyes rögzítése.) 
Ez könnyen megoldható akkor, amikor a gerjesztés mesterséges (pl. egy rezgőasztal), 
de egyáltalán nem triviális, amikor ipari zajforrásról van szó. 

2. Fontos, hogy a forrást körül lehessen mérni a közeltérben (pl. forgó test mindenféle 
kiálló tárgyakkal nem megfelelő) és legalább néhány pontban, kutatási stádiumban 
pedig a teljes felület mentén lehessen felületi rezgést mérni. Ez utóbbit végezhetjük 
számos gyorsulásérzékelővel, de ez nem túl szerencsés, mivel ha egyenként nem is, 
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de sok-sok érzékelő már jelentős tömeggel terhelheti a rezgő felületet, és így befolyá-
solja a rezgést is. A másik lehetőség lézeres gyorsulásmérő használata. Erre manap-
ság már léteznek igen korszerű, vezérelhető lézeres rezgésmérők, de tudtommal Ma-
gyarországon még ma is csak egyetlen lézeres rezgésmérő létezik – a BME Akuszti-
kai Laboratóriumában –, az pedig nem vezérelhető. Ennél a műszernél igen lénye-
ges, hogy minden pontot nagyon pontosan meghatározott távolságból és merőleges 
beesési szögben kell mérni, ez pedig 100 mérőpontnál kézi beállítással hosszadalmas 
művelet.  

A laboratóriumi méréseket 16 csatornás CADA-X mérőrendszerrel végeztem, amely 
egy HP Unix munkaállomáson futó szoftver, a szükséges hardver pedig egy SCSI il-
lesztésű SCADAS-II mérésadatgyűjtő volt. Helyszíni mérésekhez egy további, ideig-
lenes adattároló eszközre is szükség volt: egy 8 csatornás digitális SONY mérőmag-
netofont használtam erre a célra. 

3. Amennyiben adott a vizsgálható forrás és hozzá a mérőpozíciók, úgy el kell készíte-
nünk a modell külső felületének és a hologram felületnek a végeselem hálóját. Itt ar-
ra kell törekedni, hogy a mérőpontokat és a modell hálójának csomópontjait úgy vá-
lasszuk meg, hogy a két felület minél inkább azonos alakú legyen, és az egyes pontok 
egymással „szemben” helyezkedjenek el (ld. a 3.2.1. fejezet követelményrendszerét).  

A modellezésre laboratóriumunkban a FEMAP programot használtam, amely ké-
sőbb beépült az MSC.Nastran programcsomagba. 

4. Ha megvan a két háló, akkor következhet a peremelem számítás, amellyel meghatároz-
zuk az átviteli mátrixot.  

Erre kezdetben a Sysnoise programcsomagot használtam, amely egy IBM RS6000 
munkaállomáson futva a vizsgálatok idején igen erős feldolgozó egységnek számí-
tott. Mára a személyi számítógépek (PC-k) a megnövelt memóriakapacitással és az 
egyre gyorsabb processzorokkal messze túlszárnyalják ezt a munkaállomást. Így az 
utóbbi időben egyre többször használtam a Fiala Péter által fejlesztett, AcouBEM 
nevű peremelem programot. 

5. Az összes mérés, a modellezés és az átviteli mátrixok kiszámítása után minden adatot 
közös platformra kell hozni. A modellezés PC-n történt, a mérések és az átviteli 
mátrix számítása UNIX munkaállomásokon8. Az ezek közötti adatcsere és a külön-
böző szoftverek formátumainak egymásba konvertálása szintén megoldandó prob-
léma.  

                                                 
8 2006-ban laboratóriumunk teljes egészében áttért az LMS szoftverek PC-s verzióira, így a különböző operációs 
rendszerek közötti adatcsere megszűnt. A különböző szoftverek eltérő ki- és bemeneti formátumai közötti konverzió 
azonban továbbra is szükséges. 
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Erre számos interfészt kellett fejleszteni, melyeket Matlab program segítségével ké-
szítettem. 

6. Az előző 5 lépés után következhet a tényleges peremelem számítás.  

A különböző regularizációs számításokat és azok értékeléséhez szükséges megjelení-
tő rutinokat szintén Matlab alatt fejlesztettem. 

4.2.2. A VisualAcoustics fejlesztése 

Amint azt az előző fejezet érzékeltette, az inverz számítás végrehajtásához számos 
apró interfész-, számító- és megjelenítő rutinra van szükség. Ezek manuális kezelése na-
gyon nehéz, a hibázási lehetőség nagy. Elég itt azt megemlíteni, hogy pl. a végeselem há-
lók elem- és csomópont számozása tetszőleges lehet, a Matlab 1-gyel kezdődően folyto-
nosan indexel, a Cada-X pedig három mezőből álló címkéket (kompo-
nens név:sorszám:irány, pl. alja:12:+Z) használ. Külön nehézséget okozott az, hogy a 
Matlab-ban (PC-n) kiszámított eredmények megjelenítésére az adatokat át kellett vinni az 
IBM munkaállomásra, ahol azokat a Sysnoise program importálás után meg tudta jeleníte-
ni. 

A munka megbízhatóságának és hatékonyságának növelése érdekében kezdtem 
2000-től fejleszteni a mára már 10.000 sort meghaladó méretű, VisualAcoustics (ld. 13. 
ábra) nevű programot. A program fontosabb paraméterei: 

 modellhálók importálása/exportálása: Sysnoise free, MSC.Nastran, Matlab formá-
tumok kezelése; 

 modell és pontháló párosításból álló adatbázis létrehozása, amely a későbbi számítá-
sok során keletkező eredményeket is tartalmazza; 

 mért/számított eredmények importálása/exportálása Sysnoise free, Cada-X 
universal, Matlab formátumból/ba; 

 átviteli mátrixhoz command-file készítése; támogatott gazdaprogramok: Sysnoise és 
AcouBEM; 

 a gazdaprogramok által elkészített átviteli mátrixok importálása (a gazdaprogram 
formátumából, csomópont-helyesen); 

 inverz peremelem számítás 4-fajta paraméterezhető algoritmussal, opcionális elő- és 
utófeldolgozó programok meghívásával, amelyek pl. az azonos- és ellenfázisú rezgé-
sek feltételezésével adódó mátrixredukciót végrehajtják, illetve a kapott eredménye-
ket visszaalakítják a modell felületi rezgésvektorává; 

 a mérések és számítások több frekvenciás eredményeiből összegzett, ill. A-súlyozott 
értékek számítása (hogy ne csak egy-egy frekvencián lehessen a rezgéseloszlásokat 
vizsgálni); 
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 a modell és a mérőháló 3D-s megjelenítése, interaktív forgatása, nagyítása stb; 

 a felületi rezgéseloszlások és a hologram felületek nyomáseloszlásainak ábrázolása a 
modellen az akusztikában megszokott színskálázással: abszolút érték (lin/dB), fázis, 
ill. valós/képzetes rész eloszlások megjelenítésével; 

 a megjelenítendő eredmények automatikus és manuális skálázása; 

 a megjelenített képek grafikus exportálása (bmp, tiff, png, eps stb. formátumokba, 
állítható felbontással) . 

 
13. ábra. VisualAcoustics – akusztikai ábrázoló és inverz peremelem számító program 

4.3. Az inverz peremelem módszer analízise, új megállapításai 

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk, hogy a – leggyakrabban alkalmazott – csonkolt 
szinguláris értékek szerinti felbontással számított eredmények a számszerű értékeken túl 
hordoznak-e többletinformációt (valamilyen akusztikai tartalmat) és esetleg ezen többlet-
információ birtokában lehet-e néhány gyakorlati szabályt felállítani annak érdekében, hogy 
a módszer a mérnöki gyakorlat számára használhatóbbá legyen. 

1. tézis: Az inverz peremelem módszerben alkalmazott szinguláris értékek szerinti felbon-
tás fizikai tartalma. 

T1.1. Az akusztikai forrás és a körülötte felvett hangnyomás-mérőpontok közötti 
kapcsolatot leíró c átviteli mátrix szinguláris értékek szerinti felbontását ele-
meztem, és párhuzamot vontam a forrás ill. a merőfelületre ábrázolt, 
a c  = U D VH felbontás során előálló U és V  mátrixok oszlopvektorai (ui és vi 
vektorok), mint felületi ill. hangtér vektorok valamint a rezgésakusztikában is-
meretes módusalakok között. A matematikai szakirodalomban tényként kezelt 
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állítást9, miszerint „az ui és vi vektorok elemei i növekedtével egyre több előjel-
váltást mutatnak”, adaptáltam az akusztikai feladatra és kimutattam, hogy en-
nek következtében a felbontás egyfajta térbeli frekvenciafelbontásnak tekinthe-
tő, ahol a mátrixok első oszlopai tartalmazzák a kisfrekvenciás, a nagyobb sor-
számú vektorok rendre a magasabb rendű módusokat. 

T1.2. Megmutattam, hogy a módszer által számított konkrét felületi sebességeloszlás 
„felületi módusok” (vi-k) lineáris kombinációjaként jön létre (ld. (37)), ahol az 
egyes módusok súlya a szinguláris értékek (D mátrix pszeudo-inverzének ele-
mei: σi-1-k), valamint a hangnyomás-vektor térbeli frekvencia koordinátáinak 
(UHph szorzat eredmény-vektorának elemei: βi-k) szorzatából tevődik össze: 
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1†† ... σβ  (37) 

4.3.1. Az SVD fizikai tartalma 

Az SVD 3.3.3. fejezet szerinti definíciójában az U és V mátrixok az A AH és az 
AHA modálmátrixai. Valamivel később az SVD és a gyengén meghatározott problémák 
kapcsán arról is szó esett, hogy az „ui és vi vektorok elemei i növekedtével egyre több elő-
jelváltást mutatnak”. Mindezek azt sugallják, hogy elképzelhető, hogy az ui és vi vektorok 
valamilyen módusok lennének. Ennek csupán az mond ellent, hogy a peremelem számítás 
nem használja a rezgő test semmilyen anyagjellemzőjét, ezért látszólag nem lenne indokolt 
kapcsolatba hozni bármiféle mechanikai rendszerben megszokott modális viselkedéssel. 
Alaposabb vizsgálat után azonban kiderült, hogy – legalábbis formai szempontból – a két 
rendszer nagyon is hasonló. 

Írjuk fel egy több be-, több kimenetes, veszteségmentes mechanikai rendszer általá-
nos egyenletét: 

( ) fxMK =−ω . (38) 

0=f behelyettesítés és az egyenlet átrendezése után az alábbi standard sajátérték problé-

ma megoldásával megkaphatjuk a mechanikai rendszer ωi sajátfrekvenciáit és φi sajátvekto-
rait:  

( ) xxKM 21 ω=− . (39) 

Ha a sajátfrekvenciákat összerendezzük egy Ω diagonálmátrixba, és az összes φi vek-
tort egyetlen Φ mátrixba, akkor a következő egyenlet írható fel: 

                                                 
9 P. C. Hansen, “Regularization of discrete ill-posed problems”. Numerical Algorithms, Vol. 6, 
pp. 1-35. (1994) 
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( ) ΩΦΦ =− KM 1 . (40) 

Mivel mind a tömegmátrix inverze, mind a merevségmátrix valós, szimmetrikus 
mátrixok, ezért a szorzatukból előálló mátrixhoz létezik olyan valós ortogonális U és V 
mátrix, melyekkel 

( ) TVDUKM =−1 , (41) 

ahol a D diagonálmátrix elemei A szinguláris értékei, az U és V ortogonális mátrixok pe-
dig az (M-1K)·(M-1K)T, ill. (M-1K)T·(M-1K) valós szimmetrikus pozitív szemidefinit mátrixok 
modálmátrixai10. (Azaz az (M-1K) mátrix SVD felbontása során keletkező U és V mátrixok 
ortogonálisak.) 

Ha U és V ortogonálisak, akkor 

EUV T =  → 1−=UV T . (42) 

Ezt felhasználva (41) a következő alakban írható: 

( ) 11 −− = UDUKM . (43) 

Ezt Φ-1-gyel jobbról szorozva látható, hogy a mechanikai rendszer sajátfrekvenciái az 
(M-1K) mátrix szinguláris értékeinek négyzetgyökei, míg a rendszer sajátvektorai a szingu-
láris vektorok. 

Amikor a mechanikai rendszert egy 0-tól különböző erőgerjesztés éri, akkor a gerjesztett 
válasz felírható a módus vektorok súlyozott összegeként: 

∑
=

=
m

i
iicx

1
ϕ . (44) 

Most térjünk vissza az SVD-vel felírt akusztikai rendszerre, és vegyük észre, hogy a zárójel 
átrendezése után a viH · vs (=αi) szorzás elvégezhető, és az ennek eredményeként létrejövő 
együtthatókat a szinguláris értékekkel megszorozva a ph vektor az ui vektorok lineáris 
kombinációjaként áll elő: 
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Hasonlóan a regularizáció nélküli inverz peremelem megoldás is felírható a vi vektorok 
lineáris kombinációjaként: 

 ( ) ∑∑∑
=

−

=

−

=

− ==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⋅==

p

i
iii

p

i
h

H
iiih

p

i

H
iiih

H
hs vpuvpuvpUDVpcv

1

1

1

1

1

1†† σβσσ . (46) 

                                                 
10 A tétel bizonyítását ld. pl. [61]. 
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Ezek az alakok formailag már nagyon hasonlítanak a mechanikai rendszer felírásmódjára 
(ld. (44)), ezért a következő megállapításokat tesszük: 

 Az akusztikai átviteli mátrix szinguláris értékek szerinti felbontásából adódó U és V 
mátrixok oszlopvektorait – a mechanikai rendszerekkel való analógiára tekintettel – 
hologram, ill. felületi módusoknak nevezzük el. 

 Ez alapján az ATM szinguláris értékek szerinti felbontása tekinthető egyfajta térbeli 
frekvenciafelbontásnak (ld. még ezen felsorolás utolsó elemét). 

 A viH · vs szorzatból előálló együtthatók a vs vektornak a V mátrix oszlopvektorai által 
meghatározott térben való felírásának a koordinátáit adják meg. 

 Teljesen hasonló a helyzet a uiH · ph szorzattal, amely a hangnyomás-vektor koordiná-
táit az U oszlopvektorai által megadott bázisban adja meg.  

 A közvetlen peremelem számítás során az előálló hangnyomás-tér az akusztikai 
rendszer hologram módusainak súlyozott összege. A súlyozás két részből tevődik 
össze: egyrészt abból, hogy a tényleges felületi sebességeloszlás mennyire gerjeszti az 
egyes felületi módusokat (azaz milyen a gerjesztés térbeli spektruma), másrészt a 
szinguláris értékek hatásából. 

 Hasonlóan, az inverz peremelem számítás során előálló rezgéseloszlás az akusztikai 
rendszer felületi módusainak súlyozott összege. A súlyozás tényezőit az egyes holog-
ram módusok gerjesztettségének (a hangnyomás-eloszlás térbeli spektrumának), va-
lamint a megfelelő szinguláris értéknek a szorzata adja.  

 Amint azt a gyengén meghatározott feladatok SVD felbontásánál láttuk, tapasztalat 
szerint i növekedtével az ui és vi vektorok elemei egyre több előjelváltást mutatnak. 
Ebből következik, hogy az U és V mátrixok első oszlopvektorai tartalmazzák a kis-
frekvenciás módusokat, míg az i index növekedtével következnek az egyre magasabb 
rendű módusok. A lesugárzásnál (ld. (45)) ennek megfelelően a legnagyobb súllyal a 
kisfrekvenciás módusok szerepelnek, mivel a szinguláris értékek szerinti felbontás-
ból adódó σi -k i növekedtével egyre kisebbek. Ez a matematikai megfontolások 
alapján nyert állítás összhangban van azzal az akusztikai ténnyel is, hogy a kisebb 
térbeli változást mutató felületi rezgésalakok lesugárzási foka jobb, mint a nagyobb 
frekvenciás társaiké 

Az iménti állítások szemléltetésére elkészítettük a 3.2.2. fejezetben ismertetett 
mélyhangsugárzó átviteli mátrixának szinguláris értékek szerinti felbontását. A 14. és 15. 
ábrákon láthatjuk az első 8 felületi, ill. hologram módusokat. Terjedelmi okok miatt sem a 
további módusokat, sem egyéb modellek módusait itt nem közöljük, de a dolgozathoz 
mellékelt CD-ROM tartalmaz további példákat és további módusokat. 
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14. ábra. A mélyhangsugárzós összeállítás átviteli mátrixának első 8 felületi módusa 

(V mátrix első oszlopvektorai a felületre ábrázolva) 
Könnyen felismerhetjük a bemutatott felületi sebességeloszlások hasonlóságát a mechaniká-
ból ismert, jellegzetes lemez-módusalakokkal. Továbbá az is látható, hogy v vektor indexének 

növekedtével egyre magasabb rendű módusok következnek. A későbbiekben látni fogjuk, 
hogy a rekonstruált felületi sebességeloszlás ilyen módusok súlyozott összegeként áll elő. 
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15. ábra. A mélyhangsugárzós összeállítás átviteli mátrixának első 8 hologram módusa 

(U mátrix első oszlopvektorai a felületre ábrázolva) 
A hologram módusoknak a mechanikaiakkal való hasonlósága még szembetűnőbb. A 

hangnyomás-tér a hologram módusok súlyozott összegeként áll elő, a forrástól távolodva 
egyre kisebb súlyú térbeli nagyfrekvenciás komponensekkel.  
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Érdemes megjegyezni, hogy ha a két felület azonos marad, de különböző módon há-
lózzuk be őket, akkor többnyire a módusok jellege (ld. a dolgozathoz mellékelt CD 
„Fektarcsa_surf_modes_comparison.ppt” állományát), sőt azok súlya11 (szinguláris érté-
kek) sem változik. Legalábbis az alacsonyabb rendűeké; olyan módusoknál, ahol egy-egy 
nyomáseloszlás-minimum között csak 1-2 csomópont van, ott természetesen már nem 
mindegy, hogy hol vannak az adott csomópontok. 

Ezen eredményeimet 2000 szeptemberében a leuveni ISMA25 konferencián publi-
káltam először, és ezzel egyidejűleg került nyomdába a Witpress kiadó gondozásában 
megjelent Boundary Elements in Acoustics című könyv, melynek 8. fejezetében témaveze-
tőm, dr. Augusztinovicz Fülöp közös munkánk eredményeit is felhasználta [70]. A könyv-
fejezetet idézik is. Megjegyzem továbbá, hogy ugyanezen évben megjelent cikkében 
Maynard és társai is hasonló megállapításra jutottak egy repülőgép belső terében kialakuló 
hangnyomás-térnek a vizsgálata során [71]. 

                                                 
11 Ld. pl. 23. ábrát a 48. oldalon: ugyanazon felületet behálózó két mérőháló esetén az alacsonyabb szinguláris értékek 
gyakorlatilag azonos értékűek, csak a magasabb rendűekben van eltérés, melyek a hálók „finom struktúráját” írják le. 
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2. tézis: Inverz peremelem számítás során a csonkolt szinguláris értékek szerinti felbon-
tással számított eredmény térbeli aluláteresztő szűrővel simított jelleget mutat. A nagy-
frekvenciás komponensek elhagyása miatt a mérőpontok száma – korábbi tudományos 
munkák javaslataival ellentétben – lehet kisebb is, mint a számolandó felületi pontok szá-
ma. 

T2.1. Bebizonyítottam, hogy a szinguláris értékek szerinti felbontással számított 
eredményben a térbeli nagyfrekvenciás komponensek és ezzel együtt a nagy-
frekvenciás zaj kiemelésre kerül, ezért csonkolás feltétlenül szükséges. A cson-
kolás következtében az eredmény térbeli aluláteresztő szűrésen megy keresztül. 

4.3.2. TSVD hatása a hangnyomás-térre, valamint a felületi rezgéssebesség 
eloszlásra 

Először vizsgáljuk meg azt, hogy mi történik lesugárzáskor, ha csonkoljuk az SVD 
összegzést: 
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A fenti összefüggésből arra gondolhatnánk, hogy mivel a magas indexű ui -k a (tér-
beli) nagyfrekvenciás komponenseket tartalmazzák, azért a csonkolással számított lesugár-
zás nyomáseloszlásának aluláteresztő szűrővel módosított jelleget kellene mutatnia. Ez 
azonban a súlyozó paraméterek miatt nincs teljesen így. 

A 16. ábrán a hagyományos peremelem („előre”) számítás eredményét látjuk, a 17. 
ábra piros görbéjén pedig az egyes vektorokhoz tartozó súlyozó paramétereket, az ATM 
szinguláris értékeit. Jól megfigyelhető, hogy már az első 15 vektor figyelembe vételével a 
csonkolásmentes (K=187) számításhoz képest minimális az eltérés. Ez a jelenség a szingu-
láris érték görbével magyarázható: a gyors változást leíró vektorok (magas indexű ui -k) 
ugyanis kis súllyal szerepelnek az összegzésben a kisfrekvenciásokhoz képest, így azok 
elhagyása alig befolyásolja a hangteret. Jelen esetben pl. a 120-as indexű módus kb. 60 
dB-lel kisebb az elsőhöz képest. (Így ez a komponens csak akkor tudna megjelenni az ere-
dő hangnyomás-térben, ha a hozzátartozó 120. felületi módus kb. ezzel a 60 dB-lel maga-
sabb szinten lenne gerjesztve, mint az első.) Ebből az a nagyon fontos tény következik, 
hogy a mért hangnyomás-terekben inkább a térbeli kisfrekvenciás összetevők dominálnak. 
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Ez a jelenség annál nyilvánvalóbb, minél távolabb helyezzük el ugyanazon mérőfelü-
letet a rezgő testtől, olyankor ugyanis egyre meredekebben csökken az S-görbe (ld. 18. 
ábra)12. 

16. ábra. Hangnyomás-eloszlás különböző csonkolási értékekkel („előre” számítás) 
Mivel a magasabb rendű módusok súlya igen alacsony, ezért jelen példában már a módus 
vektorok kb. 10%-ának figyelembe vétele esetén is (bal alsó kép, K=15) minimális eltérést 

tapasztalunk a ténylegeshez (K = 187) képest. 

                                                 
12 Ez abból az elemi tényből következik, hogy két mérőpontnak adott felületi ponttól vett távolságainak aránya egyre 
közelebb lesz 1-hez, ha a mérőpontok rácsa távolodik az adott felülettől. Ezért távoli hologram-felület esetén egy-egy 
felületi pont majdnem ugyanazzal az értékkel járul hozzá a különböző mérőpontokban kialakuló hangnyomásokhoz. 
Így az ATM sorai egyre inkább lineárisan összefüggők lesznek (ld. 3.2.1 fejezet), amely a kondíciószám növekedését 
vonja maga után. 

K = 3 K = 10 

K = 15 K = 187 
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17. ábra. Hangnyomás-tér (piros görbe), ill. felületi rekonstrukció (kék görbe) számítása-

kor alkalmazott súlyozó értékek (a szinguláris értékek, ill. azok reciprokai) 

 
18. ábra. S-görbék egyre távolabb helyezett mérőfelületek esetén 

Bár a hagyományos peremelem módszernél csupán elméleti jelentősége van a 
TSVD-nek (a gyakorlatban nem használják), mégis annak elemzésével fontos megállapítá-
sokra juthatunk az inverz számítás során bemenő adatként használt hangtérről. A nagy-
frekvenciás összetevőkben szegény hangtér tényéből az következik például, hogy inverz 
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problémánál adott távolságra helyezkedő mérőfelület esetén egy bizonyos szinten túl nem 
érdemes csökkenteni a mérőpontok közötti távolságot (azaz ha adott felületet akarunk 
feltérképezni, akkor szaporítani a mérendő pontok számát), mivel a hangnyomás-tér úgy-
sem változik olyan gyorsan. 

Az inverz számításnál éppen fordított a helyzet, ott ugyanis a szinguláris értékek 
inverzével kell súlyozni, azaz a nagyfrekvenciás komponenseket vesszük a leginkább figye-
lembe, a kisebbeket pedig kevésbé: 
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A 17. ábrán kék görbével jelölve látható az inverz S-görbe, míg a 19. ábrán a különböző 
csonkolásokkal előálló felületi rezgéssebesség eloszlásokat láthatjuk. Itt azt figyelhetjük 
meg, hogy a két hangszórós mélyhangsugárzó felületi sebességeloszlása tartalmaz nagy-
frekvenciás komponenseket, nevezetesen a hangszóró membránjainál drasztikusan meg-
szűnő rezgéssebességet. Ennek következtében, ha csonkolást hajtunk végre, akkor a nagy-
frekvenciás komponensek egyre kevesebben lesznek, azaz a felületi rezgéssebesség elosz-
lás „kisimul”. A 19. ábrán jól látszik, hogy minél több vektort használunk a felületi sebes-
ség számításához, annál jobban helyreáll a membránok széleinél jelentkező hirtelen sebes-
ségváltozás. 

  

19. ábra. Felületi rezgéssebesség eloszlás különbőző csonkolási értékekkel 
(inverz számítás) 

Megfigyelhetjük, hogy ha inverz számoláskor csonkolni kell, akkor 
az éles átmenetek „elkenődnek”. 

K = 10 K = 50 

K = 120 K = 197 
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Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a Tyihonov-regularizációnál nagyon hasonló 
a helyzet, a számított felületi rezgéssebesség eloszlás szintén aluláteresztett jelleget mutat. 
Ennek bizonyítása azonban nem volt célom, mivel a TSVD módszer jobban kézben tart-
hatónak bizonyult, és ezért inkább annak kielemzésére törekedtem. 

4.3.3. Zaj hatása a felületi rezgéssebesség-eloszlásra, valamint a hangnyo-
más-térre 

A 20. ábrán a két membrános, azonos fázisú 1 m/s sebességgel rezgő 
mélyhangsugárzó hanglesugárzásához tartozó fontosabb súlyozó paramétereket láthat-
juk. A kék görbe jelöli a vs vektornak a V oszlopvektorai szerinti felírását, azaz a VH·vs 
szorzás eredményét. Ez a gerjesztés térbeli spektruma, amelyen érdemes észrevenni, hogy 
némi ingadozástól eltekintve lényegében egyenletes eloszlású a teljes (térbeli) frekvencia-
tengely mentén. (A görbét a szemléletesség kedvéért 9 pontos átlagoló simításnak vetettük 
alá.) Piros görbe jelöli a lesugárzás során felhasznált súlyozó értékeket, a szinguláris érté-
keket. Zöld görbével egy fehér zaj (térbeli) spektrumát látjuk, melynek RMS szintje 
40 dB-lel kisebb, mint a vs gerjesztésvektoré. Az előre számítást (hanglesugárzást) leíró 
(47) egyenlet alapján jól látszik, hogy az esetleges rezgéssebesség során adódó mérési zaj 
nem rontja el különösebben az eredményt, mivel a jel-zaj viszony gyakorlatilag konstans. 
(A lesugárzás számítása a kék és zöld görbék összeadása utáni piros görbével való szorzás-
sal adódik – a pontonként kiszámított eredmények lesznek az ui vektorok súlyai.) Az is 
megfigyelhető, hogy a hangnyomás-eloszlása a kék görbének a pirossal való szorzása miatt 
tendenciájában csökkenő spektrumot mutat. 

 
20. ábra. Hangnyomás-tér számítás zajjal 
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A 21. ábrán hasonló megközelítésben láthatjuk az inverz számítást (ld. (48) egyen-
let). A kék görbe jelöli a lesugárzás számításból adódó hangeloszlást az U terében (azaz a 
20. ábra kék és piros görbéjének szorzatát). A piros görbe a szinguláris értékek inverzeit 
ábrázolja (az inverz számításkor felhasznált súlyértékek), zölddel pedig itt is a rekonstruk-
ciót nehezítő zajt látjuk, melynek RMS értéke jelen esetben 40 dB-lel alacsonyabb, mint a 
hangnyomás vektoré. Az inverz számítást ilyen módon ábrázolva nem nehéz észrevenni a 
problémát: az egyenletes eloszlású zaj13 a csökkenő spektrumú jelet hamar meghaladja, és 
ráadásul az inverz számítás során alkalmazott súlyparaméterek pont ez utóbbiakat erősítik 
fel a leginkább. Ennél fogva az egyenletrendszer regularizáció nélküli megoldása akuszti-
kailag teljesen téves eredményt ad, hiszen az eredményben a nagyfrekvenciás komponen-
sek dominálnak, ahol is a zaj bőven elnyomja a hasznos jelet. Ezzel megmutattam, hogy 
zajjal terhelt (tehát valós) mérési körülmények között a regularizáció használata elengedhe-
tetlen. (Ez alól csak az az eset képezne kivételt, ha az átviteli mátrix rendkívül kicsi lenne 
(kb. 5-10 oszlop és sor), ilyenkor ugyanis a görbék elején vagyunk, ahol még elég kedve-
zőek a viszonyok. Ez azonban hagyományos inverz peremelem számításnál nemigen for-
dul elő, mivel egy végeselem modell min. néhány száz csomópontból áll, így a hozzátarto-
zó mérőháló is biztosan meghaladja a 10-es nagyságrendet.) 

 
21. ábra. Felületi rezgéssebesség számítás zajjal 

Látható, hogy ha nem csonkolnánk, akkor a megoldásban a nagyfrekvenciás komponen-
sek dominálnának (piros görbe növekvő tendenciája miatt), melyeken a zaj (zöld görbe) 

elnyomja a hasznos jelet (kék görbe) 
                                                 
13 hiszen a mérési zaj többnyire fehér zaj jellegű, és a mikrofonok pozicionálási pontatlansága is vehető véletlenszerű-
nek 
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 T2.2. A korábban publikált tudományos munkák azt a követelményt állítják inverz 
peremelem ill. FRF alapú számításokkal szemben, hogy a mérőmikrofonok 
számának legalább egyenlőnek, de lehetőség szerint nagyobbnak kell lennie, 
mint a modell hálójának vizsgált felületi csomópontjainak száma. Így biztosít-
ható ugyanis, hogy a megoldandó egyenletrendszer túlhatározott és ezáltal ki-
sebb hibával megoldható legyen. Ez igen komoly korlát, hiszen kellően finom 
felbontású felületi rezgéssebesség-eloszlás meghatározásához igen nagy számú 
mérőmikrofon szükséges (akár több száz is). Ezt a szigorú korlátot lazítottam: 
megmutattam, hogy a csonkolással, azaz a térbeli nagyfrekvenciás „felületi 
módusok” elhagyásával kapott megoldásra kell teljesülnie a mintavételi tétel-
nek. Azaz az inverzió során megoldott egyenletrendszer túlhatározottságának 
követelménye nem az eredeti átviteli mátrixszal felírt rendszerre, hanem a 
nagyfrekvenciás módusok elhagyásával redukált méretű egyenletrendszerre vo-
natkozik. Így ha adott jel-zaj viszony miatt jelentős szűrést kell alkalmaznunk, 
akkor a mérendő felületet elegendő ennek megfelelően ritkábban mintavéte-
lezni: azaz a hangnyomás-térben felvett mérőpontok száma lehet kevesebb is, 
mint a felületen keresett csomópontok száma. 

4.3.4. A hologram felület felbontása 

Vizsgáljunk meg egy zajjal terhelt inverz számítást különböző – a 3.2.1. fejezet köve-
telményei szempontjából optimális és nem optimális – mérőháló használatával. A 22. ábra 
baloldalán az optimális, jobboldalán pedig a nem optimális mérőhálókat láthatjuk. A nem 
optimális hálóval végzett számítást tovább nehezítjük azzal, hogy olyan felületi végeselem 
modellt használtunk, amelyben a membránok körül még egy sor elem helyezkedik el. Ezt 
akusztikai szempontból az indokolja, hogy ugrásszerű sebességváltozásra lehet számítani 
ott, ahol az anyagjellemzők hirtelen megváltoznak, és a membránok körüli további ele-
mekkel tudjuk biztosítani, hogy a modell ezt a gyors változást le tudja írni.  

A 23. ábrán láthatjuk a két elrendezéshez tarozó átviteli mátrix S-görbéjét. A felületi 
sebesség számítása előtt a tényleges hangnyomás vektorhoz véletlen zajt adtunk úgy, hogy 
az eredő jel-zaj viszony 60 dB legyen. A 24. ábrán láthatjuk a két elrendezéshez különböző 
csonkolási értékekkel számított rezgéssebesség eloszlásokat. Azt figyelhetjük meg, hogy 
amíg a két elrendezés S-görbéje nagyjából együtt fut, addig a számított eredmények is ha-
sonlóak lesznek: K=50-nél szinte azonos a két eredmény. K=150-nél, ahol a görbék már 
elkezdenek szétválni, de még nem jelentős az eltérés, már kicsit különböznek az eredmé-
nyek – a nagyon jó jel-zaj viszony következtében még mindkét elrendezés jó eredményt 
ad. Végül K=160-nál, ahol amúgy a jel-zaj viszony még nem tenné tönkre a számítást, a 
nem optimális háló annyira felerősíti a zajt, hogy az eredmény már használhatatlanná válik. 
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a mélyhangsugárzó végeselem hálói 

  
A hologram felület mérőhálói 

  
a mérőhálók a mélyhangsugárzó végeselem hálója előtt 

22. ábra. A mélyhangsugárzó végeselem hálói (fent), az optimális - csak a felületi csomó-
pontokkal szemben elhelyezkedő mérőpontokkal (balra) és a nem optimális (jobbra) mé-

rőhálók 



 48 

 
23. ábra. Az optimális és a nem optimális elrendezésekhez tartozó S-görbék 

 
24. ábra. Számított rezgéssebesség eloszlások optimális és nem optimális elrendezésekhez 

K=50, 150, 160 csonkolási értékekkel 
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Ebből a következő, nagyon fontos következtetések vonhatók le: 

(1) Csak olyan mértékben érdemes optimális hálóra törekedni, amilyen jó jel-zaj vi-
szonyt el tudunk érni, és amennyire meredek az S-görbe. Ha pl. nem tudunk elég 
közel menni a zajforráshoz (→meredek S-görbe), és a környezetben további külső 
zajforrások rontják a jel-zaj viszonyt, akkor semmi értelme a pontos illesztésre töre-
kedni, sokkal célszerűbb valami egyszerűen mérhető felületet használni, pl. téglala-
pot vagy körlapot. 

(2) Korábbi tudományos publikációkkal ellentétben (ld. pl. [72,73,74,75,76]) nem szük-
séges az átviteli mátrixot túlhatározottá tenni, azaz több mérőpontot használni, mint 
ahány felületi csomópont van. Ha ugyanis a rendszer jel-zaj viszonya és S-görbéje 
miatt úgyis csonkolni kell, akkor a mérőfelületnek csak a durva rajzolata számít, a 
mérőpontok pontos elhelyezkedése nem. Sok esetben pl. jócskán lehet ritkítani a há-
lót az optimálisnak vélthez képest (ez a helyzet a fenti mélyhangsugárzós példában 
is: ha a mérési jel-zaj viszony kicsit rosszabb lenne, akkor már az optimális hálóval 
sem tudnánk 160-as csonkolási értékig elmenni – és ezáltal egy olyan pontján cson-
kolnánk a két átviteli mátrixot, ami alatt már majdnem azonosak). 

(3) A túlhatározottság követelményét tehát úgy módosíthatjuk, hogy a csonkolás utáni 
átviteli mátrix legyen túlhatározott: a nagyfrekvenciás módusok elhagyása utáni leg-
nagyobb változást leíró módusok csomóvonalainak távolságát kell alapul venni a 
mérőpontok sűrűségének megválasztásakor. 

3. tézis: Az inverz peremelem módszer által szolgáltatott felületi sebességeloszlás pontos-
sága. 

T3.1. A peremelem módszer alapegyenleteire visszanyúlva, a jelfeldolgozás témakö-
réből merített mintavételezési ill. sávkorlátozási ismeretek felhasználásával 
megmutattam, hogy a módszer nem az egyes csomópontokban szolgáltat pon-
tos eredményt, hanem a csomópontok összessége által lesugárzott teljesítmény 
lesz akkora, hogy a mérőpontokban a hangnyomás kiadódjék. 

T3.2. Megmutattam, hogy a módszer a tényleges felületi sebességváltozáshoz képest 
durva csomópont-felbontás esetén az éles felületi sebességváltozásokat jelen-
tős mértékben kisimítja, így az egyes csomópontokban meghatározott sebessé-
gek alul-, ill. túlbecslik a ténylegesen mérhető értékeket, de egy-egy részforrást 
tekintve a módszer térfogatsebességben – a gyakorlat igényeit kielégítően – 
pontos eredményt szolgáltat. 

T
É

Z
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4.3.5. Kvalitatív-kvantitatív pontosság 

Amint azt az előző fejezetekben láthattuk, a TSVD alkalmazásának hatására a felüle-
ti rezgéssebesség gyors térbeli változásai elmosódnak. Minél durvább a felületi modell a 
tényleges sebességváltozáshoz képest, annál pregnánsabb ez a jelenség. Így felmerül az a 
kérdés, hogy a számított eredmény vajon mennyire pontos? Az már korábban is kiderült, 
hogy elfogadható jel-zaj viszony és megfelelő csonkolás esetén az eredmények kvalitatívan 
pontosak. A mélyhangsugárzó esetében pl. valóban a membránok helyére számított jelen-
tős rezgést a módszer. Ez nem meglepő, de vajon mit lehet mondani a számszerű pontos-
ságról? A következő bekezdésekben egy ipari probléma modelljén végzett mérések és szá-
mítások segítségével próbálunk a fenti kérdésre választ kapni. 

A vizsgálat tárgyát egy 6 hangszórós makett-gumiabroncs képezi, egy fakerék, amely-
lyel a TINO Brite-Euram [24] projekt keretében valódi gumiabroncson végzendő (és 
utóbb el is végzett) méréseket készítettük elő, valamint a mérést követő inverz számítási 
módszert verifikáltuk. A fakerék geometriájában követi egy hagyományos gumiabroncsét, 
de egymástól függetlenül meghajtható hangszóróinak köszönhetően jól kontrollálható 
rezgéssebesség alakítható ki a fakerék felszínén. A hangszórók elrendezése követi a valódi 
gumiabroncsok főbb zajforrásait (részletesen ld. [77]): a futó felület előtti és mögötti fo-
lyamatok következtében (elöl 2, hátul 2 hangszóró), valamint az abroncs kontaktfelület 
feletti kidudorodásából származó oldal irányú kitágulás miatt kialakuló zajokat (1-1 hang-
szóró oldalt) – ld. 25. ábra. A mérési elrendezés kézenfekvő: a 6 hangszórót egy központi 
zajgenerátor után csatornánként önálló erősítéssel rendelkező, 6 csatornás erősítővel haj-
tottunk meg (különböző erősítésekkel). A kialakuló hangteret egy 15 mikrofonból álló 
tömbbel mértük 45 radiális pozícióban. A mikrofonok jeleit Cada-X mérőrendszerrel vet-
tük fel, a számítási folyamatokat a 12. ábrának megfelelő módon végeztük (Cada-X, 
Matlab, Femap, Sysnoise programok felhasználásával). A valósághoz közeli állapotok el-
érésére a fakereket hangvisszaverő felületre helyeztük (útfelület szimulációja). 
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25. ábra. Fakerék mérési elrendezése 

A számítási eredmények ellenőrzése céljából a hangszórók rezgéssebességét lézeres rez-
géssebesség-mérővel megmértük (a membránok középpontjában), valamint ellenőriztük, 
hogy a vizsgált frekvenciatartományban a membránok dugattyúmozgást végeznek, és nem 
kezdenek el hajlítórezgéseket végezni (a membrán felületén 15 mérési pontban). 

 
26. ábra. Fakerék (balra) és a hologram mérőfelület (jobbra sárga háló) modellje 

A 26. ábrán láthatjuk a fakerék modelljét, valamint a hologram mérőpontokat tar-
talmazó ponthálót. A 27. ábrán az inverz számítással kapott felületi sebességeloszlást lát-
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juk 220, 480 és 700 Hz-en. Jól megfigyelhető, hogy a hangszórók helye egyértelműen loka-
lizálható a módszerrel (tehát valóságos körülmények között helyesen találtuk volna meg a 
„zajforrások” helyét). A durva háló következtében természetesen nem várhatjuk, hogy 
szép, kerek „zajfoltok” alakuljanak ki, a membránok szélén hirtelen 0-ra csökkenő rezgés-
sebességekkel. A különböző csúcsértékű foltok nem számítási hibából adódnak, hanem az 
egyes hangszórók különböző meghajtásából. A szimmetrikustól eltérő foltok, ill. az itt-ott 
tapasztalható gyengén rezgő felületdarabok következnek a geometriai, ill. a mérési pontat-
lanságokból.  

220 Hz 480 Hz 

 
700 Hz 

27. ábra. Számított felületi rezgéssebességek a fakeréken 
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A hangszórók helyén talált „foltok” csúcsértékét a lézeres sebességmérővel ténylege-
sen mért értékkel összevetve azt tapasztaltuk, hogy a számított értékek minden esetben 
meghaladják a mért értékeket. A „foltok” kiterjedése azonban – a háló felbontásának pon-
tosságáig – megfelelt a hangszórók tényleges méreteinek. Ez a két jelenség arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a módszer a hangszóró által lesugárzott energiát adja vissza, ezért a tér-
beli sávkorlátozás és az ebből adódó szétterülés miatt a csúcsértéknek meg kell növeked-
nie ahhoz, hogy a zajforrások területére nézve az átlagsebesség kiadódjon. Ennek az állí-
tásnak az ellenőrzésére kiszámítottam az egyes hangszórók térfogatsebességét, azaz a 
hangszórók környékén számított rezgéssebességeket integráltam, majd összevetettem a 
mért rezgéssebességnek és a hangszóró felületének a szorzatával. Az eredményeket az 1. 
táblázat tartalmazza. Az eltéréseket dB-be átszámítva a hiba 1.5 dB alatt van. Ez a mód-
szer összes mérési és számítási hibáját figyelembe véve igen jó eredménynek mondható. 

1. táblázat. Mért és számított térfogatsebességek összehasonlítása 

hangszóró A különböző hangszórók mért és számított 
térfogatsebességei [*100 cm3/s] 

 220 Hz 480 Hz 700 Hz 
A 161.9 187.9 62.9 73.1 48.6 61.1 
B 54.0 58.3 20.7 22.9 12.6 13.9 
C 152.9 182.5 63.8 68.8 42.3 46.7 
D 36.0 43.0 16.2 18.7 10.8 15.0 
E 152.9 171.4 58.4 64.7 41.4 40.7 
F 152.9 172.6 71.9 77.9 44.1 48.9 

 

Ennek fényében azt állapíthatjuk meg, hogy a módszer – a térbeli mintavételezés, 
valamint az aluláteresztő szűrés miatt – térfogatsebességben szolgáltat közelítőleg pon-
tos eredményt, nem pedig pontonként vett abszolút értékben. Ennek az állításnak az iga-
zolására térjünk vissza a peremelem módszer diszkretizált alapegyenleteihez ((19) és (21) 
egyenletek). A csonkolás következtében a c mátrix úgy módosul, hogy ne tartalmazzon 
térbeli nagyfrekvenciás komponenseket. Az inverzió csak ezután következik (vagyis a si-
mított c mátrixszal teljesen szokványosan, a legkisebb négyzetes hiba módszerrel számítjuk 
ki vs-t). Ennek következtében az eredeti, esetleg gyorsan változó rezgéssebességet egy 
olyannal közelítjük, amely a felület mentén csak lassan tud változni. Így nyilvánvaló, hogy 
a rezgéssebesség felület menti integrálja lehet csak pontos, nem pedig maga a sebesség. 
Annak viszont pontosnak kell lennie (feltéve, hogy a jel-zaj viszony a csonkolás után meg-
felelő), mivel a számítást éppen úgy végezzük, hogy egy olyan (lassan változó) felületi rez-
géssebesség eloszlást kapjunk, amelynél a c·vs szorzat a lehető legjobban közelíti ph -t.  

A fenti gondolatmenet szemléltetésére tekintsük a 28. ábrát, mely a térbeli sávkorlá-
tozás miatti amplitúdóhibát mutatja be. A kékkel jelölt görbe a sávkorlátozás nélküli 
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amplitúdóeloszlást ábrázolja, pl. egy dugattyú állapotban rezgő membránt és a körülötte 
lévő merev falat. A három másik görbe az eredeti amplitúdóeloszlásnak különböző mér-
tékben sávkorlátozott verziói, amelyek úgy vannak skálázva, hogy azon energiája (rms ér-
téke) minden esetben megegyezzen az eredeti, sávkorlátolatlan jel (kék görbe) energiájával. 
Jól megfigyelhető, hogy a szétterülés következtében az amplitúdó csúcsértékben nagyobb, 
mint az eredeti jel amplitúdója. 
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28. ábra. Sávkorlátozás hatása az amplitúdóra azonos energiájú jelek esetén 

4.3.6. Esettanulmányok 

4.3.6.1. Példa a modellfinomítás hatására – féktárcsa 

A következő példával azt demonstráljuk, hogy ha adott a modell, illetve a hologram 
felület (kontúrok), akkor a modell felbontását szükségtelen a hologram felbontása fölé 
növelni, de ha mégis így teszünk, az sem baj. Azaz nem rontja az eredményt, ha az egyen-
letrendszer alulhatározott: a mérőpontok száma kevesebb, mint a kiszámítandó felületi 
pontoké. 

A vizsgálat tárgyát egy féktárcsa képezte, amelyet egy nagy súlyú, betonnal kiöntött 
acélhenger közbeiktatásával állítottunk a talajra (ld. 29. ábra). Az acéltömb és a féktárcsa 
között gumifelfüggesztés biztosította, hogy a féktárcsa rezgése biztosan ne gerjessze az 
acélhengeren keresztül a talajt. A féktárcsát egy rezgőasztallal gerjesztjük, mégpedig 45 
fokos szögben, hogy mind a függőleges, mind a vízszintes módusok gerjesztve legyenek. 
A fehérzaj gerjesztésű spektrum hatására a féktárcsa a sajátfrekvenciáin kelti a legnagyobb 
amplitúdójú hangokat, de a köztes frekvenciatartományokban is sikerült elfogadható jel-
zaj viszonyú mérést elérni. 
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29. ábra. Féktárcsa a betonnal kiöntött acélhengeren gumifelfüggesztéssel, 

rezgőasztallal gerjesztve 

A féktárcsán először szabadon felfüggesztett állapotban hagyományos impulzuska-
lapáccsal teljes móduselemzést végeztünk, hogy megállapítsuk, egyáltalán alkalmas-e a ter-
vezett vizsgálatokra. Később, hogy az inverz peremelem módszert ellenőrizni tudjuk, a 
befogott állapotban lézeres felületi sebességmérést is végeztünk. 

A hologram felület mérését szabadterű mérőszobában 8 mikrofonnal végeztük 22 
radiális pozícióban (ld. 31. ábra), a mérendő felületektől kb. 1.5 cm-re. A féktárcsát a ger-
jesztési ponttal való mechanikai összeütközés miatt a teljes szögtartomány egy kis részé-
ben, 30 fokos tartományban nem lehetett megmérni. Ez némileg rontott az amúgy opti-
mális mérési körülményeken, amelyek mindemellett is messze jobbak voltak az ipari kö-
rülmények között elérhető szintnél. 

A mérések során a bemenő erőgerjesztést vettük referenciának, és minden egyes mé-
rési pozícióban a kapott értékeket az aktuális gerjesztéssel leosztva kaptuk meg a teljes 
rendszer egységnyi erőre adott hangnyomását, ill. rezgésgyorsulását. 
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30. ábra. Lézeres rezgéssebesség-mérés 

(a vízszintesen indított lézersugarat egy tükör segítségével térítjük el a féktárcsa felé) 

 
31. ábra. Hangnyomás-tér mérés 

(a 8 mikrofont tartó szerkezetet körbeforgatjuk a féktárcsa körül 
és adott pozíciókban mérünk) 
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A féktárcsa 3D modelljét úgy 
készítettem el (ld. annak metszetét 
balra), hogy a mérőpontokkal (kék 
csomópontok) pontosan szemben 
legyenek a felületi pontok (piros 
pontok). Ez a szokásos optimális 

inverz számítási feltételek betartásához látszott célszerűnek. 
Mivel a tárcsa bizonyos helyeihez a rendelkezésre álló 
eszközökkel nem lehetett hozzáférni (hengerpalást belső 
része, tárcsa alatti rész), azért az inverz számítás során fel-
tételeztem, hogy a tárcsa, ill. a hengerpalást lemezként 
rezegnek, azaz az átellenes oldalaik azonos fázisban 
rezegnek (az anyag nem tágul, ill. nyomódik össze) – ld. 
zöld szaggatott vonallal összevont csomópontok. Ezt a 
feltételezést méréssel is ellenőriztem. A számítás további 
elősegítése érdekében a fekete csillaggal jelölt felületi 

pontokról feltételeztem, hogy nem rezegnek (alul a befogás miatt, a tárcsa szegélyén pedig 
az anyag jelentéktelen mértékű hosszanti megnyúlásából adódó, elhanyagolhatóan kicsi 
hanglesugárzás miatt). 

Az eredmények a teljes értékelhető frekvenciatartományban (500-1800 Hz) a rezgés-
alakok szempontjából teljesen kielégítőek voltak: a tárcsa sajátfrekvenciáin mérhető 
módusalakokat minden esetben visszakaptuk, a tárcsa szélén fellépő gyors rezgéssebesség-
változás „kisimulása” miatt csúcsértékben max. 3 dB-lel haladták meg a ténylegeset. 

A módszer, ill. a mérési összeállítás/kivitelezés megfelelősége után az inverz perem-
elem módszer határait igyekeztem feltárni. Elkészítettem a féktárcsa további felületi mo-
delljeit: egy, a tárcsa szélei felé finomodót, ill. egy, a korábban ismertetett modellnél egyen-
letesen finomabbat. Az eredmény egy tipikus rezonanciafrekvencia közelében 
(1350 Hz-en) a 32. ábrán látható. Jól megfigyelhető az inverz számításokkal nyert eredmé-
nyeken a tárcsa szélein fellépő gyors változás kisimítása, hiszen a szélek valójában maxi-
mális amplitúdóval rezegnek függőleges irányban, ezzel szemben a két oldalsó pont víz-
szintes irányban gyakorlatilag nem mozdul. Azt is érdemes megfigyelni, hogy a tárcsa 
ÉK-i felén lévő folt közepe hiányzik mindegyik esetben; ez azért van, mert ezen terület 
felett nem tudtuk hangnyomást mérni (a rezgőasztal-gerjesztés becsatolásának akadályozá-
sa miatt). Sajnos ez azt jelenti, hogy a módszer csak igen kis mértékben képes árnyékolt 
területekre „belátni”. 
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A háromfajta modell által szolgáltatott eredmények gyakorlatilag teljesen azonosak, 
még amplitúdóban is kb. 1 dB-en belüliek az eltérések. A 197-es maximális csonkolási 
paraméterhez képest a szükséges érték alacsony, de az is megfigyelhető, hogy a három 
modellre kb. azonos. 

 

33. ábra. Féktárcsa különböző felbontású modelljeihez tartozó szinguláris-érték görbék 

Ebből a példából a következő – az inverz peremelem módszer szempontjából ki-
emelkedően fontos – következtetéseket vonhatjuk le: 

 azonos felületek nagyon hasonló felületi és hologram módusokat hoznak létre. 
Ezt a háromfajta modell ATM-jeihez tartozó, szinte azonos lefutású szinguláris 
érték görbéken is láthatjuk (ld. 33. ábra); 

 a szükségszerű csonkolás miatt úgyis elveszítjük a nagyfrekvenciás felbontást, 
ezért megfelelően megválasztott csonkolási paraméterek mellett irreleváns, hogy 
a modell mennyire volt finom. Hasonlóan a 4.3.4. fejezetben megállapítottakhoz 
ez a példa is igazolja, hogy a mérőmikrofonok számának nem az eredeti modell 
csomópontjainak számánál, hanem a csonkolással nyert átviteli mátrix rangjánál14 
kell nagyobbnak lennie! Ez pedig leginkább a sugárzó- és a mérőfelület távolsá-
gától függ. 

                                                 
14 Az átviteli mátrix rangja annyival csökken a csonkolás hatására, ahány elemet nullává teszünk a hátsó szinguláris 
értékekből. 
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4.3.6.2. Ipari példa – Pirelli gumiabroncs 

Az eddigi példák mind azt sejtetik, hogy a módszer nagyon érzékeny a mérési kö-
rülményekre. Felvetődik a kérdés, hogy ipari körülmények között is lehet-e megfelelő 
eredményeket kapni? 

A korábban már említett TINO [24] projekt keretében a fakerékkel való ígéretes kí-
sérletek után a módszert valódi gumiabroncs vizsgálataira is alkalmaztuk. A méréseket az 
LMS International munkatársai végezték a Pirelli Pneumatici olasz gumiabroncsgyár labo-
ratóriumában. A mérés a fakerékkel nagyon hasonlatos módon történt, csak a forrás ger-
jesztésében volt jelentős eltérés. A gumiabroncsot ez esetben egy görgős próbapadra állí-
tották és realisztikus üzemi paraméterek (kerületi sebesség, keréknyomás, stb.) beállításá-
val futtatták. A próbapad egy kb. 2 m átmérőjű, útburkolat utánzattal bevont felületű hen-
ger. A hengert megforgatva, a ráhelyezett kereket megfelelő erővel rányomva a keréknek 
aszfalttal borított utakon való futását lehet szimulálni. A kerék körül kialakuló hangnyo-
más-teret egy mikrofonkarra helyezett, 15 mikrofonból álló tömb segítségével végezték, 
amelyet az üzemi körülmények között forgó kerék körül körbeforgattak (ld. 34. ábra). Mi-
vel a felületi rezgéssebesség közvetlen kimérésére nem volt mód, azért egy második, ez 
alkalommal sík hologram felületen is készült hangnyomás mérés. A hologram sík – a mé-
rést végző személyzet utólagos becslése (!) szerint – kb. 3,5 cm-re helyezkedett el a forgó 
gumiabroncs külső síkjától. 

 
34. ábra. Gumiabroncs mérés próbapadon (alul a forgó, útburkolat utánzattal bevont hen-
ger, a kerék körüli fehér gömbök a mikrofonok, melyek tartókarját a kerék tengelye körül 

megforgatták) 

A felületi rezgéssebességet tehát a gumiabroncs körül mért hangnyomás-térből szá-
mítottam, majd egy újabb peremelem számítással kiszámítottam a sík hologram felületen 
kialakuló hangnyomást, és ezt vetettem össze a ténylegesen mért értékekkel. Természete-
sen a kerékre számított rezgéseloszlást is ellenőriztem, hogy egyáltalán reális-e. A 35. és 
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36. ábrákon látható eredmények reálisak: jelentősebb rezgést ott kapunk, ahol számítot-
tunk rá. Ha a sík hologramon is jó egyezést kapunk, akkor elfogadhatjuk, hogy az ered-
mény nagy valószínűséggel pontos. 

A 37. és 38. ábrán láthatjuk a sík hologram hangeloszlását 202, ill. 722 Hz-en. Az 
előbbi frekvencián az eredmények sajnos nem elég jók: különböző regularizációk nagyon 
eltérő eredményeket adtak, és az alaki egyezés sem kielégítő. 722 Hz-en az eredmény lát-
szólag sokkal jobb, bár ha megnézzük az amplitúdók csúcsértékét (0.2073 ill. 0.08153 Pa), 
akkor azt látjuk, hogy az eltérés viszonylag nagy: kb. 8 dB. Ennek az oka azonban elsődle-
gesen nem az inverz peremelem módszerben keresendő, hanem abban, hogy ezt a mérést 
eredetileg csak egy (lényegesen durvább felbontású) inverz FRF alapú számításhoz tervez-
ték. Mivel ott az átviteli mátrixot mérni kellett, azért a geometriai adatokat nem volt szük-
séges elég pontosan rögzíteni. Az inverz peremelem módszer azonban csak a geometriát 
használja az ATM elkészítéséhez, így a pontatlan geometriai adatokból adódó hibák drasz-
tikusan leronthatják a számítást. A jó alaki egyezés, de jelentős abszolút értékű hangnyo-
más eltérés arra enged következtetni, hogy a 3.5 cm-nek feltételezett távolság a valóságban 
kevesebb volt. 
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4.4. Az inverz peremelelem módszer összegzése 

Az inverz peremelem módszerről megállapíthatjuk, hogy a módszer kidolgozott, ki-
elégítően pontos eredményeket lehet vele nyerni, de sajnos sok a hibalehetőség, ezért kö-
rültekintéssel kell használni. Bár a módszer pontosan azért tűnhet ígéretesnek, mert lát-
szólag a hangtérben tetszőlegesen megválasztott pontok kapcsolatát fel tudjuk írni a felü-
leti rezgő pontokkal, és így a felületi rezgéseloszlás meghatározható, a mérőfelület megvá-
lasztása láthatóan jelentősen befolyásolja az eredmények elérhető pontosságát. Megállapí-
tottuk, hogy a hangtérben nem lehet tetszőleges helyen felvenni mérőpontokat: a feltéte-
lezett forrásokhoz „közel kell menni”. A rosszul felvett mérőfelületen az sem segít, ha 
több pozícióban mérünk, mint amennyi a felületi pontok száma. Épp ellenkezőleg: meg-
mutattam, hogy ha a mérőfelület jó, akkor lehet kevesebb mikrofonpozícióban is mérni. 
Alacsony felbontású modelleknél az is fontos, hogy a modellháló csomópontjai a mérő-
pontokkal szemben helyezkedjenek el. Így pl. rálátás hiányában az inverz peremelem 
módszer is csak relatív kis tartományt képes áthidalni. Az azonban vitathatatlan előnye a 
lézeres rezgéssebesség méréssel szemben, hogy ahová lézersugárral csak nagyon körülmé-
nyesen lehetne bejutni (pl. személygépkocsi motorterébe), oda egy kisméretű mikrofont 
könnyen el lehet helyezni. A felület különleges állapota miatti körülmények esetén is op-
timális választás az inverz peremelem módszer, ha a felület környezete megközelíthető. 
Bonyolult geometriájú alakzatok és rendelkezésre álló mérő terek esetén előnyös, hogy az 
inverz peremelem módszer esetében a mérőfelületnek nem kell síknak lennie; sőt az az 
előnyös, ha a mérőfelület követi a forrásfelület alakját. Ezért megállapíthatjuk, hogy más, 
hangnyomásból történő rezgésrekonstrukciós módszerekhez képesti előnyei, ill. hátrányai 
mérlegelésével sokszor lehet ez a legalkalmasabb módszer. 
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5. A statisztikus peremelem módszer (S-BEM) 

4. tézis: Új, energia alapú peremelem módszer kidolgozása nagyméretű problémák keze-
lésére. 

T4.1. Módszert dolgoztam ki arra, hogyan lehet a peremelem módszert és így az in-
verz peremelem módszert is komponensek energia alapú lesugárzásának szá-
mítására használni. A kidolgozott és laboratóriumi kísérlettel is igazolt 
(5.4 fejezet), valamint ipari feladatokban sikerrel alkalmazott (5.5 fejezet) algo-
ritmus főbb lépései: 

 a forrás olyan részekre történő bontása, melyekről feltételezhető, hogy 
egymástól statisztikailag függetlenül rezegnek, 

 az egyes részek valódi rezgésalakjának egy egyszerű alakkal (dugattyú rez-
gés, n-félhullámszámú modális rezgés, stb.) és egy amplitúdó értékkel való 
helyettesítése, majd 

 az egyes részekről lesugárzott, peremelem módszerrel, fázishelyesen számí-
tott hangnyomás energiában történő összegzése a további részek által lesu-
gárzottal, és végül 

 a részeredmények tercsávos összegzése. 

Követelményrendszert állítottam fel (részekre bonthatóság, 2D modellezhető-
ség, egyszerű rezgésalakok alkalmazhatósága a részekre, tercsávos elemezhető-
ség) a módszer alkalmazhatóságára, és megmutattam, hogy megfelelően meg-
választott feltételezésekkel (közeltérben, a távoltéri vizsgálati pont irányába he-
lyes iránykarakterisztikájú lesugárzást mutató rezgésalakokkal ill. korrekciós té-
nyezőkkel használt 2D modellekkel) a módszer – a hullámhosszhoz képest – 
nagyon nagy források leírására is használható. 

T4.2. Megmutattam, hogy a fenti egyszerűsítések (különösképpen az egyszerű rez-
gésalakok és 2D modellek használatának) következtében a módszert forrás-
azonosításra használva a megoldandó egyenletrendszerben az ismeretlenek 
száma egészen alacsonyra redukálható, ezáltal az inverz számítás – még cson-
kolt szinguláris értékek szerinti felbontás mellőzésével is – rendkívül robusztus 
eredményre vezet. 

Amint láttuk, az inverz peremelem módszer egyes hibákra érzékeny, viszont a 
végeselem háló alkalmazása miatt a felbontása nagyon részletes. Ez bizonyos – tipikusan 
kis méretű – források esetében előnyös, más esetekben azonban korlát, mivel nagyméretű 
modelleket (pl. gyárépületeket) nem tudnak a jelenlegi peremelem programok elfogadható 
időn belül feldolgozni. Ezeknél azonban többnyire nem lenne szükséges a nagy térbeli 

T
É

Z
IS

 



 68 

felbontás, és az eredményeket sem egyes frekvenciákon, hanem frekvenciasávokban, ill. 
összesített dBA, SPL értékben kívánjuk csak meghatározni. Általában nem vagyunk kí-
váncsiak a pontos felületi rezgésalakra, hanem csak egy durva, a jelentősebb források 
helyzetének, valamint az eredőhöz való hozzájárulásának meghatározása szempontjából 
pontos eredményre: pl. hogy adott épület melyik eleme (tető, fal, nyílászárók, stb.) sugá-
rozza a legnagyobb zajt. 

A gyakorlati feladatok igényeit szem előtt tartva abban az irányban folytattam kuta-
tásaimat, hogy miként lehetne a módszeren egyszerűsíteni annak érdekében, hogy az átvi-
teli mátrix nagy kiterjedésű objektumokra is kiszámítható legyen, figyelembe véve, hogy a 
cél nem a pontos felületi rezgésalak, hanem többnyire csak a szerkezet nagyobb elemei 
átlagos rezgéssebességének, valamint az általuk lesugárzott zaj meghatározása. A kutatás 
eredményeképpen megszületett módszert statisztikus peremelem módszernek neveztem 
el, mivel – a későbbiekben részletesen ismertetett módon – részegységek peremelem szá-
mításait összegzi energia szerint, véletlen fázisú rezgésalakok statisztikus átlagát véve. 

Ebben a fejezetben tehát nagyméretű objektumok modelljeivel foglalkozunk, ame-
lyeknél általában az a központi kérdés, hogy egy távoltéri pontban az eredő zajszint kiala-
kulásában a szerkezet mely eleme/része a meghatározó. Nem elegendő a felületi rezgésse-
bességek meghatározása (pl. közvetlen rezgésméréssel), mivel a szerkezet egy adott része 
esetében nem csak a rész rezgéssebesség amplitúdó és fáziseloszlása, hanem a rész mérete, 
ill. a távoli mérőponthoz képesti távolsága és elhelyezkedése is befolyásolja a távoltéri 
hangnyomáshoz adott hozzájárulását. A felületi rezgés meghatározásán túl tehát feltétle-
nül szükséges a zajlesugárzás számítása is. 

5.1. A statisztikus megközelítés 

Nagy méretű objektumok zajlesugárzásának számítása során az első probléma, ami-
be gyakran beleütközünk, hogy nem ismerjük a szerkezet külső felületeinek pontos rez-
gésalakját. Ez a célt tekintve még önmagában nem jelentene nehézséget, hiszen úgysem 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy pl. egy 70x14 m méretű téglafal milyen rezgésalakot vesz 
fel, hanem csak arra, hogy ha a téglafal átlagos rezgését csökkenteni tudnánk, akkor meny-
nyire csökkenne egy távoltéri pontban a hangnyomás – azaz mekkora a fal hozzájárulása 
az eredő hangnyomáshoz. Ez adja azt az ötletet, hogy próbáljuk meg a nagyméretű szer-
kezetet részekre bontani, és azokat egyenként, a lehető legkevesebb paraméterrel jellemez-
ni. Problémát jelent azonban, hogy a peremelem számítás minden egyes csomópontban 
igényli a pontos rezgéssebességet és ráadásul a pontok egymáshoz képesti fázisát is. En-
nek méréssel való meghatározása a gyakorlat eseteiben aligha lehetséges. Maradjunk az 
előző példánál: a falat 1000 Hz-ig vizsgálva kb. 400.000 elemet és csomópontot tartalma-
zó modellt kellene használnunk. Ennyi pontban fázishelyes mérést végezni kivitelezhetet-
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len. (A szerkezet rezgése többnyire nem pontosan ismétlődő események sorozata, ezért 
egymás utáni méréseket nem is tudnánk fázishelyesen egymáshoz illeszteni.) Érezzük 
azonban, hogy ez a 400.000 pontos fázishelyes rezgésmérés már önmagában nézve is ész-
szerűtlennek tűnik, ha csupán arra vagyunk kíváncsiak, hogy a téglafallal határolt épület 
belsejéből a hang a falon keresztül jut ki, vagy pl. a tetőn vagy néhány szellőzőnyíláson 
keresztül. Ráadásul a fázishelyes mérésnek már csak azért sincs sok értelme, mert pl. egy 
téglafal a téglák közötti habarcs kötéseinek rugalmassága miatt nem tud egy lemezhez ha-
sonló szabályos rezgésalakot produkálni. Ha tehát ki is tudnánk mérni a felületi rezgést, 
akkor is egymás utáni események statisztikai átlagát kellene vennünk ahhoz, hogy a számí-
tott eredmény ne csak egy adott eseményre, hanem a rendszer teljes viselkedésére jellemző 
legyen. 

A részletes felületi sebesség meghatározására alkalmazhatnánk végeselem módszere-
ket is, de több évtizede álló, rendkívül összetett építmények modellezése gyakorlatilag ki-
vitelezhetetlen feladat. Már egy teljesen csupasz vasbeton épületet sem könnyű modellez-
ni, mivel az alkalmazott anyagok pontos dinamikus paramétereit nem tudjuk meghatároz-
ni. Ennél pedig nagyságrendekkel bonyolultabb a feladat akkor, ha a szerkezet nem ho-
mogén, a szerkezeti elemek illesztése pedig elöregedett, repedésekkel szabdalt, tehát nem-
lineáris viselkedésű. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy a végeselem modellezésnél 
nem elegendő a lesugárzó felületet modellezni, hanem a forrást és a rezgést befolyásoló 
teljes (mechanikai és esetleg akusztikai) rendszert is szükséges. 

Szabadítsuk meg a feldolgozást a pontos fázisviszonyoktól, és foglalkozzunk rezgő 
részek, rezgésesemények statisztikai átlagával! 

5.2. A statisztikus peremelem módszer főbb lépései: 

(1) Bontsuk fel a nagyméretű objektumokat részekre úgy, hogy feltételezhessük, hogy az 
egyes részek egymástól statisztikailag függetlenül rezegnek (nincs közöttük rögzített 
fáziskapcsolat), 

(2) viszont egy-egy rész legyen leírható valamilyen egyszerű (meghatározott fázisviszo-
nyú) rezgésalakkal. Ez a rezgésalak lehet dugattyúszerű mozgás, de felvehet valami-
lyen egyszerű, pl. homogén lemez normál módusaihoz hasonló hullámformát is.  Így 
egy adott rész viselkedését egyetlen rezgésamplitúdóval, valamint egy egyszerű rez-
gésalakkal jellemezhetjük. A leírás természetesen frekvenciafüggő (lehet), de célsze-
rűen nem minden egyes spektrumvonalra adunk új és új paramétereket, hanem csak 
pl. tercsávonként egyet-egyet. 
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(3) Ezután az egyes részekkel önállóan15, fázishelyes peremelem számítást hajtunk végre 
számos frekvencián (tipikusan tercsávonként 5-7 frekvencián). 

(4) Egy adott távoltéri pontban kialakuló hangnyomás tercsávos eredményeit ezek után 
az egyes részek, ill. a tercsávon belüli frekvenciákon vett nyomásértékek négyzetösz-
szegéből vett négyzetgyök vonásával kapjuk. Ez nem más, mint egy egyszerű, ener-
gia szerinti összegzés. 

A 39. ábrán a statisztikus peremelem módszer folyamatábráját láthatjuk. Az algoritmus 
magját a szaggatott területen belüli lépések alkotják. Ennek bemenete a részek 
rezgésamplitúdója (részenként és (pl. terc)sávonként egyetlen skalár érték), kimenete pedig 
a kívánt mérőpontokra számított hangnyomás értékek (terc)sávos eredmények formájá-
ban. A számítás menetét a vastag kék nyíllal jelölve láthatjuk. 

 

39. ábra. A statisztikus (inverz) peremelem módszer folyamatábrája 

Az alábbiakban azt mutatjuk meg, hogy a szaggatott rész eredménye egy összevont statisz-
tikus számítással kapott, de még mindig akusztikai átviteli mátrix, és így a keresett hang-

                                                 
15 Amennyiben a forrás geometriája megkívánja, úgy az átviteli mátrix számítása során egy teljes(ebb) modellt haszná-
lunk, de azt később feldaraboljuk, hogy az egy-egy rész által lesugárzott zaj független legyen a többiétől. 
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nyomás – a hagyományos peremelem módszerhez hasonlóan – egy (módosított) rezgés-
vektor és egy (módosított) átviteli mátrix szorzataként írható fel. 

Térjünk vissza a hagyományos peremelem módszer alapegyenletéhez (lásd (21)). 
Először induljunk ki egy tetszőleges átviteli mátrixból, majd osszuk fel ezt a mátrixot a 
hanglesugárzás szempontjából függetlennek tekinthető részekre. Hasonlóan, a felületi rez-
gésvektort is bontsuk fel az imént definiált részeknek megfelelően, majd egyszerűsítsük 
úgy, hogy minden egyes rész rezgését egy egyszerű rezgésalak (vm), valamint egy skalár ér-
ték (vs) szorzatával írjuk le: 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⋅

⋅

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
)()(

)1()1(

)()1( ......
n

s
n

m

sm
n

h

vv

vv
ccp M . (49) 

A felületi rezgésvektor felbontását tekinthetjük egyfajta térbeli modális dekompozíciónak, 
ahol az „egyszerű rezgésalakok” a módusok, míg a skalár értékek a módus-részesedési 
tényezők (modal participation factor-ok). Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, az így 
definiált „módusok” sok esetben kapcsolatba hozhatók valóságos mechanikai 
módusokkal, míg a skalár értékek sok esetben meg is mérhetők. 

A következő lépésben azt feltételezzük, hogy az egyes részek egymástól függetlenül 
sugározzák le a zajt, ezért energia szerint összegezzük az általuk lesugárzott hangnyomá-
sokat: 
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Mivel az egyszerű rezgésalakokat („módusokat”) előre definiáljuk, ezért azokat „beol-
vaszthatjuk” az átviteli mátrixba, és így egy új, kvadratikus átviteli mátrixot hozhatunk 
létre: 
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Mindeddig csak egyetlen frekvencián számoltunk, ezért ahhoz, hogy tercsávos leíráshoz 
juthassunk, a (51) egyenletet a vizsgált frekvenciatartomány minden egyes tercsávján belül 
néhány frekvenciára külön-külön fel kell írnunk. (Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben 
tercsávonként 5-7 frekvencia kiszámítása elegendő.) Mivel ipari zajméréseket azonban 
többnyire tercsávosan végzünk és az eredményeket is tercsávosan szeretnénk megkapni, 
ezért a számolás során egy tercsávra egy módusalakot és egy skalár értéket használunk, 
ezeket a tercsávon belüli frekvenciákon nem változtatjuk. Ezt jelöli (52) egyenletben a 
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zárójelekben található fb változó. Az átviteli mátrix ezzel szemben erősen frekvenciafüggő 
lehet (ezt az f alsó indexszel jelezzük), ezért azt minden frekvenciára ki kell számítani. 
Ezek figyelembevételével a (51) egyenletet a következő alakra lehet hozni: 
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ill. mátrixos alakban:  
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(52) és (53) egyenletek képezik a statisztikus peremelem módszer alapegyenletét. A fel-
írásmódja hasonló a peremelem módszeréhez, néhány különbséget azonban fontos hang-
súlyozni: 

 a felületi rezgéssebességek és a térbeli hangnyomás értékek helyett azok négyzete sze-
repel az összefüggésekben, 

 az S-BEM átviteli mátrixa hagyományos peremelem mátrixok részeiből készül úgy, 
hogy az egyes részekhez tartozó almátrixot beszorozzuk az adott tercsávban feltétele-
zett rezgésalakkal, majd négyzetesen átlagoljuk a tercsávon belüli további frekvenciák-
ra felírt hasonló szorzatokkal, 

 mind az S-BEM átviteli mátrix, mind a felületi rezgéssebesség vektor mérete jelentő-
sen kisebb, mint az eredetiek: míg a hagyományos ATM oszlopainak száma a modell-
ben található csomópontok számával egyezik meg, addig az S-BEM átviteli mátrixának 
oszlopszáma a részek számával egyenlő. Ugyanez igaz a felületi rezgéssebesség vektor 
elemeinek számára is. 

Ez utóbbi megállapítás két szempontból is különösen fontos: egyrészt a megméren-
dő pontok (rezgés vagy hangnyomás) száma elfogadható mértékűre csökkent, másrészt 
pedig egy inverz számítás során nincs szükség – a nagy körültekintést igénylő – 
regularizációs módszerekre.  

5.3. A statisztikus peremelem módszer főbb elemeinek elméleti alapjai 

Amint azt e fejezet bevezetésében láttuk, a statisztikus peremelem módszer beveze-
tésének fő célja az volt, hogy nagyméretű ill. nemcsak kisfrekvencián vizsgálandó objek-
tumokról nyerhessünk információt. Ez úgy vált lehetővé, hogy különböző feltételezések-
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kel éltünk, ill. bizonyos egyszerűsítéseket hajtottunk végre. Az alábbiakban ezek létjogo-
sultságát, ill. alkalmazhatósági korlátaikat mutatjuk meg. 

5.3.1. 2D modellek használata 

A fenti algoritmus arra a problémára látszólag nem ad megoldást, hogy olyan méretű 
objektumokkal mit lehet kezdeni, melyeknek a 3D-s végeselem modellje túl nagy. Figye-
lembe véve azonban, hogy a módszer csupán egyfajta közelítő modellt állít fel, mely a 
hangtér kiszemelt néhány pontjában nyújt pontos megoldást, ésszerű egyszerűsítésnek 
tűnik, ha 2D modelleket használunk. Azaz, nagyobb méretű, nem túl jelentős felületi se-
besség-változást mutató szerkezeteket egyetlen 2D metszettel helyettesítünk. Vizsgáljuk 
meg, hogy ez a – látszólag durva – egyszerűsítés mikor alkalmazható: 

(1) Egy kétdimenziós modell azt feltételezi, hogy a forrás az egyik dimenzió irányába 
végtelen kiterjedésű. Ez nagyméretű objektumok esetében a forráshoz közeli mérő-
pontokra jó közelítés, hiszen a távolságarányok figyelembe vételével a végtelen mo-
dell távoli darabjai, melyeket a véges hosszúságú szerkezet már nem tartalmaz, a 
számított eredő hangnyomáshoz csak elhanyagolható mértékben járulnak hozzá. A 
forrástól távolodva azonban ez a közelítés már egyre kevésbé igaz, ilyenkor korrek-
ciós tényezőket kell kiszámítani. Erre a legegyszerűbb módszer az (ld. 40. ábra), ha 
egy térben kellő sűrűséggel elhelyezett, a valóságos szerkezettel azonos hosszúságú, 
egységnyi forráserejű pontforrás-sor eredő hangnyomását (p1) vizsgáljuk a hangtér 
kijelölt megfigyelési pontjában, majd egy olyan pontforrás-sor által keltett hangnyo-
mást (p2), melynek a hossza kb. tízszerese a pontforrás-sor és a vizsgált megfigyelési 
pont közötti távolságnak. (Ez utóbbi hossz kellő pontossággal modellezi a végtelen 
hosszt.) A két hangnyomás aránya adja a korrekciós tényezőt. 

 
40. ábra. 2D modell hibájának korrekciós modellje pontforrásokkal 

Ennél pontosabban járhatunk el akkor, ha véges ill. végtelen kiterjedésű pl. lapforrá-
sok hangnyomás-arányát becsüljük, melyre analitikus formulákat találhatunk a szak-
irodalomban (pl. [78]-ben). 

véges szakasz 

megfigyelési pont: p1, p2 

végtelen hossz 

pontforrások 
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(2) Egy kétdimenziós modell a forrás iránykarakterisztikáját csupán a metszet síkjában 
képes figyelembe venni. Amennyiben ettől a síktól eltérő síkban kívánunk mérőpon-
tokat felvenni, úgy analitikus becsléssel avagy összehasonlító méréssel ellenőrizni 
kell, hogy a forrás iránykarakterisztikája a vizsgált irányban milyen és szükség esetén 
a mért vagy számított korrekciós tényezőt a statisztikus peremelem számítás során 
szintén figyelembe kell venni. 

(3) Amennyiben több részből álló ipari komplexumokkal állunk szemben, úgy célszerű a 
komplexumot több 2D-s metszettel jellemezni. Egy-egy metszetre önállóan lehet át-
vitelt számítani, majd a módosított, statisztikus peremelem ATM-ben már szerepel-
hetnek egyesítve. Ezt az indokolja, hogy egy nagyobb komplexum egyes részei egy-
mástól független zajkomponenseket keltenek, így az egyes metszetekből származó 
lesugárzást értelemszerűen energia szerint kell összegezni. 

Ezek, ill. saját ipari tapasztalataink alapján elmondható, hogy az esetek döntő többségében 
2D modelleket sikerrel alkalmazhatunk. Így elhárult az a probléma is, miszerint nagymére-
tű ill. magasabb frekvenciákon vizsgálandó rendszerek 3D-s modelljein a mai számítás-
technikai eszközökkel peremelem számításokat végezni nem lehet. 

5.3.2. Részekre bontás 

A statisztikus módszer első meghatározó eleme a teljes rendszer részekre bontása, 
majd az azok által lesugárzott zaj energia szerinti összegzése. Ez akkor nem hamisítja meg 
a számítást, ha a részek rezgése egymástól független. Ezen megszorítás miatt kisméretű, 
homogén anyagszerkezetű források vizsgálata nem lehetséges a statisztikus módszerrel, 
nagyméretűeknél azonban a szerkezeti felépítés inhomogenitása miatt általában alkalmaz-
ható. Különösen régebbi, zajosabb szerkezetekre és rendszerekre jellemző, hogy a rezgés-
nek hosszú időn át kitett kötőelemek egy idő után meglazulnak, és nem vezetik át lineári-
san a rezgést egyik elemről a másikra. Ez a csatolatlanság lehet teljes mértékű, mint pl. egy 
vázszerkezetre külön-külön felerősített lemezek esetében, amelyek csak lazán kapcsolód-
nak a merev vázra (ilyenkor az egyes lemezek rezgés szempontjából „önálló életet élnek”), 
de lehet folyamatosan csökkenő is, mint pl. egy téglafal esetén, ahol két tégla között még 
nagyon koherens rezgést mérhetünk, de 3-4 méterrel nagyobb távolságban már semmiféle 
koherenciát nem találunk közöttük. Az előbbi esetben könnyű dolgunk van, mert a szer-
kezetet megtekintve általában rögtön láthatjuk ezen elemek határvonalait. A lassan csök-
kenő csatoltságú rendszerekre pedig definiálhatunk egy ún. koherencia-távolságot, melyen 
belül még koherensnek tekinthető az egyes mérőpontok rezgéssebessége, míg azon kívül 
nem. A koherencia-távolság meghatározása első ránézésre bonyolult feladatnak tűnik, de a 
számítások azt mutatják, hogy a pontos érték meghatározása nem kritikus, így némi ta-
pasztalattal, ill. néhány iterációs lépéssel könnyen el lehet találni a jó értékeket. Másfelől 
viszont a statisztikus módszerben előre feltételezett paraméterek száma nem túl nagy, 
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ezért ha néhány ellenőrző mérőpontot is alkalmazunk a forrás vizsgálata során, akkor ezen 
szabad paraméterek segítségével könnyen pontosíthatjuk a modellünket addig, míg az nem 
szolgáltat azonos eredményt a valóságban tapasztalhatóval (ezt a folyamatot nevezik model 
updating-nek). 

5.3.3. Egyszerű rezgésalakok bevezetése 

A módszer legkritikusabb lépése az elemi rezgésalakok feltételezése az egyes részek-
re. E lépés létjogosultsága két oldalról indokolható elméleti megfontolásokkal. Egyrészt 
sok olyan alrendszer létezik, amelyeknek önálló rezgésviselkedési formái ismertek: ilyenek 
pl. a rudak, lemezek, merev felületek. Ezen szerkezetekre a valódi rezgésalak könnyen 
becsülhető, a szükséges rezgésamplitúdók pedig a valóságossal megegyezők, vagy nagyon 
hasonlóaknak kellenek lenniük. 

Általános esetben az ún. „forráshelyettesítő technika” (a szakirodalomban: Source 
Simulation Technique) alapötletével élhetünk, miszerint „… helyettesítsük a sugárzó vagy 
visszaverő testet a test belsejében felvett pontforrásokkal. Minél pontosabban teljesíti a 
forrás-rendszer a test felületén a peremfeltételeket, annál közelebb áll a szimulált hangtér a 
valóságoshoz.” (Lásd. [79,80].) Mivel a statisztikus peremelem módszer esetében csupán a 
távoltéri zajlesugárzás pontos meghatározása a végső cél, ezért ezt a kritériumot úgy al-
kalmazzuk, hogy peremfeltételként azt írjuk elő, hogy a részekre alkalmazott 
rezgésamplitúdók, ill. rezgésalakok által kapott modell zajlesugárzása egy sor közeltéri16 
pontban a lehető legjobban teljesítse a mérési értékeket. Ha sikerül olyan rezgés-
alak+amplitúdó párosításokat találnunk, amelyek a közelteret jól leírják, akkor – bár nem 
beszélhetünk a felületi rezgéseloszlás pontos ismeretéről – biztosak lehetünk benne, hogy 
a távoltér is pontos lesz. (Pl. azért, mert kellő távolságból nézve minden forrás pontfor-
rásnak látszik, és a hangtér rendkívül egyszerű képet mutat. Távoltérben ekvivalens forrá-
sok vizsgálatáról részletesen olvashatunk pl. [81]-ben.) 

Mivel ebben az esetben azonban a felületi rezgés előállítása nem unikális, ezért a 
megvalósítástól függ, hogy tényleges rezgésméréssel milyen mértékben hozhatók kapcso-
latba a modellben alkalmazott rezgésamplitúdók. 

5.3.4. Tercsávos analízis 

A részeredmények tercsávos összegzése kézenfekvő, ennek alkalmazását a szélessá-
vú válasz globális vizsgálata indokolja. Az általánosan használt hangnyomásszint-mérők is 

                                                 
16 A közeltér meghatározása itt a forrás méreteihez ill. a távoltéri mérőponthoz képest értendő, azonban nem annyira 
közel, hogy egyes kifejezetten lokális jelenségeket mérjünk. Pl. egy hangoszlop hangterét vizsgálva, nagyon 
közeltérről beszélünk, ha az egyes elemi hangszórók jelét mérjük, a többi hatása nélkül, kicsit távolabb menve – és ez 
a statisztikus peremelem módszer által használt közeltér – már a hangoszlop hangszóróinak együttes hatását tapasz-
talhatjuk (ált. itt teljesül az, hogy a hangoszlop vonalforrásnak tekinthető), de még nem vagyunk abban a távoltérben, 
ahol már a hangoszlop is pontforrásnak tekinthető, azaz tőle távolodva 1/r törvénnyel csökkenne a hangnyomás. 
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ezen elv alapján dolgoznak, de az emberi érzékelés is ehhez áll közelebb, mint az egyfrek-
venciás vizsgálódás. (Ez alól természetesen a domináns, harmonikus zajt kibocsátó forrá-
sok kivételt képeznek – nem véletlen, hogy a környezeti zajszabványok büntető korrekci-
óval veszik figyelembe a tonális jellegű komponenseket – ld. pl. [82]). 

A sávos értékelés nagy előnye, hogy jelentősen csökkenti a „numerikus” hangtér éles 
hangnyomás-változásait. (A peremelem módszerre jellemző, a térben nagyon gyors válto-
zásokat tartalmazó hangteret a valóságban ritkán tapasztalhatjuk.) 

5.3.5. Összegzés 

A fenti erősen korlátozó feltételezések látszólag csökkentik a módszer alkalmazási 
lehetőségeit, de a tapasztalat pontosan ennek az ellenkezőjét mutatja. A térben, frekvenci-
ában, időben átlagolt (statisztikus várható értékű) eredmények sokkal kevésbé érzékenyek 
a pontos modellezésre, a mérés geometriájának exakt meghatározására, a mérőpontok 
optimális megválasztására. Az eredmények pedig az ipar számára jóval hasznosabbak, 
mintha frekvenciában és térben finom felbontású eredmények tömegéből kellene a lényegi 
információt hordozót felismerni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezzel a módszerrel 
térben erősen változó hangterek nem elemezhetők. De ez nem is célja a módszernek. 
Előnye viszont, hogy minden lépésben csak átlagértékekkel dolgozik, ezért pl. egy hosszan 
elnyúló szerkezetet nem szükséges 3D-ban ábrázolni, még akkor sem, ha a hossz mentén 
némileg változik a felületi rezgés. Biztonsággal alkalmazhatunk 2D peremelem modelleket 
és a teljes hossz mentén átlagosnak tekinthető rezgésamplitúdókat. 

 A statisztikus módszer tehát a következő követelményrendszer mellett alkalmazha-
tó: 

 bontsuk a modellt részekre úgy, hogy azok független forrásoknak legyenek 
tekinthetők: önálló szerkezeti elemeket önálló részekként, egybefüggő nagy 
méretű elemeket pedig kb. koherencia-távolság nagyságú részekre kell bonta-
ni; 

 az egymással akusztikai csatolásban lévő részeket egyetlen peremelem mo-
dellként kezelve kell kiszámítani a közös rendszer átviteli mátrixát. A közös 
mátrix ezután felbontható, és ezáltal minden rész saját átviteli mátrixszal ren-
delkezik; 

 az alkalmazott rezgésalakok legyenek egyszerűek (dugattyú, lemez módusok 
stb.), de hasonlóak a feltételezetthez; 

 a modell helyességét vizsgáljuk meg a közeltéri mérőpontokban, és ha szük-
séges, módosítsuk a rezgésalakot vagy a rezgésértéket. A kettőt együtt azon-
ban sosem, különben könnyen ütközhetünk abba a problémába, hogy pusz-
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tán matematikailag, az illesztési pontokban helyes modellt kapunk. Lehetőség 
szerint végezzünk legalább részenként rezgésmérést, és használjuk azokat 
bemenő paraméternek. 

A statisztikus módszer előnyei a következők: 

 képes nagyméretű források feldolgozására akár közepes ill. magas frekvencia-
tartományban is; 

 egyéb numerikus módszerekkel szemben rendkívül alacsony számú mérési 
pontot igényel; 

 a jelentősen redukált átviteli mátrixnak köszönhetően stabil inverz számítá-
sokat lehet vele végezni, így könnyen lehet közeltéri hangnyomás mérésből a 
felületi értékeket, majd abból a távoltéri hangnyomást számítani; 

A feltételek teljesülése esetén egy jól felépített és validált S-BEM modell segítsé-
gével 

 meghatározható az egyes részforrások a távoltéri mérőpozíció(k)ban eredő 
hangnyomáshoz való hozzájárulása, ill. 

 az egyes szerkezeti elemeken tervezett zajcsökkentési beavatkozások hatása 
előrebecsülhető! 

5.4. A statisztikus peremelem mód-
szer laboratóriumi verifikációja 

Ebben a fejezetben egy olyan laboratóri-
umi kísérletet mutatunk be, mely egy gyár-
komplexum zajkibocsátását utánozza. A kicsi-
nyített modell két részből áll, egy alsó 
(160x80x80 cm méretű) és egy felső (80x80x80 
cm méretű) dobozból (ld. 41. ábra), melyek 
egy-egy gyárépületet hivatottak utánozni. 
Mindkét doboz meglehetősen merev, laminált 
pozdorjalemez oldal- és hátfalakkal, és egy 
ehhez képest jóval rugalmasabb, 4 mm vastag, 
rétegelt lemez előlappal rendelkezik. Az alsó 
doboz belsejében egy 7 hangszórós hangosz-
lop állít elő – a vizsgált frekvenciatartomány-
ban – erősen irányított hangteret, így az előlap 
mentén a rezgéseloszlás is jelentős változást 

 
41. ábra. Egy gyár-komplexum kicsinyí-
tett modellje a süketszobában 
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mutat. A felső doboz belsejében egyetlen hangszóró által lesugárzott hangtér hozza rez-
gésbe az előlapot. A két hangsugárzó különböző színezetű zaj-gerjesztést kap. A kísérlet 
során az a feladat, hogy meghatározzuk, hogy a dobozoktól 2, 3, 4 ill. 5 méterre felvett 
„távoltéri” mérőpontokban melyik frekvenciasávban melyik doboz a domináns zajforrás. 

A méréseket szabad félterű szobában végeztem, mely látszólag ideális mérési körül-
ményeket biztosít, a feladatot azonban több nehezítő körülménnyel tettem az ipari kör-
nyezetben megszokottakhoz hasonlóvá: 

- a dobozok modellezése során a hát- és oldalfalakat ideálisan merevnek vettem, holott 
azok az előlaphoz képest csupán kb. 6-10 dB kisebb szinten rezegtek; 

- bár az alsó doboz előlapjának rezgéseloszlása erősen inhomogén, a statisztikus perem-
elem számításhoz 2D modellt alkalmaztam, melyben a valóságos 3D-s méréseknek egy-
fajta összetömörítését kellett alkalmazni. 

A kísérlet során az egyes dobozok gerjesztését egyenként ki lehetett kapcsolni, ezt azon-
ban csak arra használtam, hogy a statisztikus peremelem módszer által felbontott hang-
nyomás-hozzájárulásokat ellenőrizzem. Hasonlóan a felületi rezgéssebesség-méréseket is 
csak ellenőrzés céljából vizsgáltam meg. A statisztikus számításhoz kizárólag csak azokat a 
közeltéri és a távoltéri hangnyomás-méréseket használtam, amikor mindkét doboz zajt 
bocsátott ki. 

Az S-BEM alapú zajforrás-azonosítás a következő lépésekből állt: 

(1) A dobozok előlapjától 20 cm-re közeltéri hangnyomás mérése. Egy 10 mikrofonos 
tömbbel, 9 pozícióban mértem ki a hangnyomás-teret. 

A 3D hangnyomás-teret egyetlen 2D vonalba kellett „betömöríteni”, melyet úgy vé-
geztem el, hogy csak azon mérőpontokat vettem be az azonos magasságban lévő 
mikrofonok hangnyomásának négyzetes átlagolásába, melyek olyan irányú lesugár-
zást mértek, amelyek a forrástól a vevő felé eljuthattak. Így a felső doboz szélein túl 
lévő mikrofonok jeleit nem vettem bele az átlagolásba. 

A 42. ábrán 3 jellemző hangnyomás-tér látható. Megfigyelhetjük, hogy a 42. a) ábrán 
a felső doboz a domináns forrás, a 42. b) ábrán az alsó doboz, míg a 42. c) ábrán 
domináns oldalirányú sugárzást figyelhetünk meg, mely a 2D-s számítást nehezíti. 
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42. ábra. Közeltéri hangnyomás-terek jelentősen eltérő irányítottságú lesugárzással 
a) 2000, b) 3150 ill. c) 4000 Hz-es tercsávokban. 

(2) Távoltéri hangnyomás mérése az előlapok síkjától 2, 3, 4 ill. 5 m távolságban. 

(3) Felületi rezgéssebesség-mérés végzése a felső doboz előlapján 3, az alsó doboz elő-
lapján 9 pontban. Ezen méréseket csak ellenőrzés céljából végeztem el. 

(4) 2D peremelem modell készítése a 2 doboz előlapjának közepét elmetsző síkban. 
Ezután a 2x 96 felületi csomópont és a közeltéri 10, valamint a távoltéri 4 mérőpont 
közötti kapcsolatot leíró akusztikai átviteli mátrixok kiszámítása 1000 és 6300 Hz 
közötti tercsávokra, sávonként egyenként 7 frekvencián. A modell összes többi 
pontjáról (alsó, felső és hátsó lapok) feltételeztük, hogy nem rezegnek. (Megjegyzen-
dő, hogy ipari körülmények között ilyen feltételezésekkel feltétlenül kell élni, külön-
ben kezelhetetlen méretű modelleket kapnánk, valamint túl sokat kellene mérnünk. 
A tapasztalatok szerint azonban a forrás nagy méretei ill. egyes részeinek az érzéke-
lési ponttól lévő jelentős távolsága miatt az eredmények pontossága emiatt nem 
romlik. Jelen esetben viszont az oldalfalak nagyon is sugároztak, ezzel egyrészt ne-
hezebbé téve a statisztikus módszerrel való számítást, másrészt pedig a szituációt a 
valósághoz közelebbi kontextusba helyezte, hiszen ott mindig vannak olyan nem ki-
zárható tényezők, melyek a mérés pontosságát rontják.) 

Az átlagos elemméret kb. 0,8 cm volt, mellyel a peremelem módszerben szokásos 
λ/6-os szabály szerint 7000 Hz-ig lehet számításokat végezni. A mérőszoba teljes 
mértékben reflektáló talaját egy z=0 magasságban felvett szimmetria sík felvételével 
vettem számításba. 

A valódi modell véges hosszával szembeni 2D modell végtelen hossza miatt korrek-
ciós tényezőket kellett számítani mindkét dobozra, mind a közeltéri, mind a távoltéri 
mérőpontokhoz. A 2. táblázat tartalmazza a 5.3.1. fejezet (1) pontja szerint számított 
értékeket. 

 a) b) c) 
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2. táblázat. Korrekciós tényezők a 2D modellhez 

Távolság [cm] 20 200 300 400 500

felső doboz korr. [dB] -1,3 -8,5 -10,1 -11,4 -12,3 

alsó doboz korr. [dB] -0,7 -5,9 -7,5 -8,6 -9,6

(5) Az S-BEM modell felállításának és optimalizálásának iterációs lépései: mindkét do-
boz előlapját – a frekvenciával növekedő számú – részekre bontottam, melyekre 
(egymástól független) dugattyúmozgást feltételeztem. Ezután az S-BEM akusztikai 
átviteli mátrixát állítottam össze, majd a közeltéri hangnyomásokból inverz mód-
szerrel felületi rezgésamplitúdókat számítottam (a (53) egyenlet nemnegatív megol-
dásainak megkeresésével). Ezután a modell ellenőrzésére, lesugárzás számítással el-
lenőriztem a közeltéri, valamint a távoltéri hangnyomások egyezését a valódi méré-
sekhez képest. (Megjegyzendő, hogy nem megfelelő felületi rezgésalakok felvétele 
esetén még a közeltéri nyomásokat sem tudja reprodukálni a modell. Így ez az ellen-
őrzés a modell érvényességét egyértelműen megmutatja.) A modell finomítása érde-
kében az egyes tercsávokban alkalmazott dobozonkénti részek számát optimalizál-
tam. Ennek eredménye a 3. táblázatban tálalható: 

3. táblázat. Dobozonkénti részek száma az egyes tercsávokban 

Tercsáv [Hz] 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

Részek száma/doboz 2 2 3 6 12 16 24 32 48 

(6) Kontribúció analízis. Miután a modellt optimalizáltuk, könnyen ki lehet számítani, 
hogy mennyi lenne a hangnyomás az egyes távoltéri pontokban, ha csak az egyik 
vagy a másik doboz sugározna. A 43. ábrán a 4 m-es távoltéri pontra vizsgálhatjuk 
meg a mért és a számított hangnyomás egyezését, valamint azok (mért ill. számított) 
felbontását. 
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(b) Mért értékek - Pont: 13
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43. ábra. A kontribúció analízis eredménye a 4 m-es távoltéri mérpontra. Az egyes 
képek fentről lefelé sorra: (a) Távoltéri nyomás: a mért és a számított hangnyomás 
görbék összehasonlítása, (b) Mért értékek: a mért spektrum felbontása alsó és felső 
dobozokból származó komponensekre mérés segítségével, (c) Számított értékek: a 

számított spektrum felbontása 

Amint az a felső ábrán megfigyelhető, a mért és a számított eredmények globális 
egyezése megfelelő: az átlagos eltérés 2.4 dB. Az eltérés a két legmagasabb tercsáv-
ban növekvő eltérést mutat, mely arra utal, hogy itt a kontribúció analízisben is szá-
mítanunk kell hibákra. Ipari szemszögből vizsgálva a számítást, a legértékesebb in-
formációt a 43. ábra alsó diagramján láthatjuk. Itt azt figyelhetjük meg, hogy melyik 
tercsávban melyik forrás a domináns ill. melyikben kb. azonos a zajkibocsátás mér-
téke. Összevetve ezt a diagramot a középsővel, azt állapíthatjuk meg, hogy az egye-
zés nagyon jó. A két felső tercsávtól eltekintve a becslések még abszolút értékben is 
pontosak. A két gyár részesedésének viszonyát tekintve eltérés csak olyan frekvenci-
ákon tapasztalható, ahol a zajkibocsátásuk is kb. azonos. Gyakorlati szempontból 
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nézve azonban az 1-2 dB-el zajosabb forrás dominanciájának pontos megállapítása 
nem releváns, mivel ilyen esetekben mindkét forrást zajcsökkenteni kell. 

A 2, 3 ill. 5 m-es pozíciók hasonló eredményeit a Függelékben (az F.9. és F.10. ábrá-
kon) láthatjuk. 

(7) A vizsgálat utolsó elemeként a számított (az egy-egy doboz teljes felületére vett rms) 
rezgésértékeket vetettem össze a mért értékekkel. A 4. táblázat alapján azt állapíthat-
juk meg, hogy a statisztikus számítás által használt értékek mindkét doboz esetében 
kisfrekvenciákon alulbecslik, nagyfrekvencián pedig felülbecslik a tényleges értéke-
ket. Ez önmagában még nem probléma, hiszen a statisztikus módszer esetében nem 
is várjuk el azt, hogy pontos felületi rezgésértékeket/alakokat kapjunk, csak azt, 
hogy egy olyat, amely a vizsgált közeltéri és a távoltéri mérőpontokban képes repro-
dukálni a mért értékeket. Mérnökként azonban az ember mindig megvizsgálja, hogy 
az eltérésnek mi lehet az oka. Jelen esetben a magyarázatot a sugárzási hatásfokban 
lelhetjük fel. Egy adott méretű felületet kisebb, azonos rezgéssebességű (véletlen fá-
zisú) dugattyúkra bontva, majd az azok által lesugárzott hangot energia szerint ösz-
szegezve minél kevesebb darabra bontjuk a felületet, annál nagyobb hangnyomást 
kapunk. Ezért ha egy adott hangnyomást egyre nagyobb számú dugattyúval akarunk 
előállítani, úgy a felületi rezgéssebességet értelemszerűen növelni kell, a csökkenő le-
sugárzási hatásfok kompenzálására. 

4. táblázat. Számított felületi rezgéssebességek viszonya a mért értékekhez képest 
Tercsáv [Hz] 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300

alsó -6.0 -4.7 -2.8 1.0 -0.7 0.5 4.6 4.8 4.6 Eltérés 
[dB] felső  -2.3 -0.7 1.6 1.8 1.4 1.3 4.6 7.7 14.5

5.5. Ipari példák statisztikus peremelem módszer alkalmazásával 

5.5.1. A Déli vasúti összekötő híd zajcsökkentése 

Egy ipari megbízás keretében meg kellett vizsgálnunk a budapesti Déli vasúti össze-
kötő hidat, és javaslatot kellett tennünk annak zajcsökkentésére úgy, hogy a közvetlen kö-
zelébe épített új Nemzeti Színház zajterhelése szempontjából a híd okozta zaj ne emelked-
jen ki (jelentősen) az egyéb környezeti zajterhelésből. A mintegy 470 m hosszú hídon át-
haladó vasúti szerelvények kb. 10 dB-lel növelték meg zajcsökkentés előtt a környezeti, 
A-súlyozott zajszintet. Az alábbi ábrákon néhány kép illusztrálja a híd szerkezetét. A szer-
kezetet alaposabban megvizsgálva megállapítható volt, hogy zajlesugárzás szempontjából a 
járólemezek, valamint a tartószerkezet 3 darab, mintegy 2 m magas I gerendái játsszák a 
legnagyobb szerepet. 
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44. ábra. A Déli vasúti összekötő híd 
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Az 45. ábrán a híd egyszerűsített keresztmetszet-modelljét láthatjuk. A rezgésterjedés út-
vonala: sínek → sínalátét (narancssárga vonal) → hídfa (barna téglalap). Innen a rezgés 
egyrészt közvetlenül kerül át a középső járólemezekre (középső fekete vonal a két sín kö-
zött), másrészt pedig rezgésbe hozza a híd fő tartószerkezetét alkotó I gerendákat (függő-
leges fekete I-k), majd egyéb merevítőkön keresztül az oldalsó járólemezeket (hosszabb 
oldalsó fekete vonalak), valamint a gyalogjárdát is (szürke vonal). A kékkel jelölt pontok-
ban végeztünk rezgésméréseket. A méréseket több szempontból is értékeltük, ezen dolgo-
zat keretében azonban csak a zajlesugárzás számításához használt statisztikus peremelem 
módszer eredményeire térünk ki. A rezgésspektrumokból kiderült, hogy mind a járóleme-
zek, mind pedig a főtartók rezgése elég jelentős, ezért ezek egyike sem hagyható el a mo-
dellezés során, a többi részelemet azonban – kis felületükre való tekintettel – elhagytuk. A 
statisztikus peremelem számításhoz használt egyszerűsített modell az 46. ábrán látható. 

 

45. ábra. A déli vasúti összekötő híd keresztmetszete és rezgésmérő pontjai 

 

46. ábra. A híd egyszerűsített, zajlesugárzás számításohoz használt modellje 

A számításhoz bemenő adatként közvetlenül a rezgésmérések eredményeit használ-
tuk fel, így a statisztikus algoritmus egyetlen szabad paramétere az egyes elemeken hasz-
nált rezgésalakok megválasztása volt. Megjegyzendő, hogy elkészítettük ugyan a híd parti 
szakaszának 3D-s végeselem modelljét is (ld. 47. ábra), de megfelelő gerjesztés, ill. a túl 
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nagy méretek miatt a modellt csak egész alacsony frekvenciákon (kb. 40 Hz-ig) lehetett 
használni. Ez a frekvenciatartomány a zajterhelés legkritikusabb frekvenciatartományának 
megbecslésére nem volt elegendő. 

47. ábra. A déli vasúti összekötő híd végeselem modelljei 

A végeselem modellek azonban arra alkalmasak voltak, hogy azok kisebb darabjait 
megvizsgálva információt szerezzünk a nagyobb felületek rezgésalakjairól. Például a járó-
felületet adó recéslemezek rezgésalakjaiból láthatunk néhányat az 48. ábrán. Annak érde-
kében, hogy a statisztikus számítás hihető eredményeket szolgáltasson, reális rezgésalakok 
alkalmazása látszott a legcélszerűbbnek. A 3D-s rezgésalakokat úgy modelleztem a 2D-s 
hálón, hogy az oldalnézetben egyeneseknek látszó sugárzó felületek mentén n darab 
félhullámot tartalmazó szinuszos, egységnyi amplitúdójú rezgésalakokat feltételeztem (ld. 
49. ábra).  
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48. ábra. A recéslemezek rezgése egyes frekvenciákon 

 

49. ábra. n félhullámot tartalmazó rezgésalakok a sugárzó felületek mentén 

Először a teljes vizsgált spektrumtartományra érvényes és ugyanakkor valószerű rez-
gésalakokat definiáltam, mert ha tetszőleges rezgésalakot használnánk, akkor bár a megol-
dás matematikailag helyes lenne az ellenőrzési pontokban, mégis egyáltalán nem lehetnénk 
biztosak abban, hogy egyéb pontokra is érvényes a megoldás. Ezért megvizsgáltam, hogy 
különböző félhullám számokat feltételezve az egyes szerkezeti elemekre, mennyire pontos 
a számított hangtér a hídtól 19m-re elhelyezett zajmérési referenciapontban. Az 50. ábrán 
a legjobb 6 közelítést láthatjuk egy adott vonatelhaladásra. A legfontosabb megállapítás az, 
hogy a mérési és számítási eredmények azonos nagyságrendbe esnek: az eltérés nem több 
3-4 dB-nél. Ez azt igazolja, hogy a modell 19 m-es távolságból nézve kielégítően pontos 
eredményt szolgáltat. A másik, amit érdemes megfigyelni, hogy bár tendenciájukban jók a 
görbék, mégis mindegyik rendelkezik olyan frekvenciával, amelyen az eredmény nagyobb 
eltérést mutat. Mivel azonban az egyes görbék esetében eltérőek ezek a hibás frekvenciák, 
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50. ábra. A teljes tartományban rögzített félhullámszámú becslések 

azért lehetséges egy olyan „hibrid” megoldást készíteni, ahol különböző tercsávokban kü-
lönböző félhullám számot tartalmazó rezgésalakokat feltételezünk. Hogy ne rugaszkod-
junk el túlságosan a fizikailag is lehetséges rezgésalakoktól, igyekeztem 

a) a lehető legkevesebb számú különböző jelalakot használni, 

b) biztosítani, hogy a frekvencia növekedtével a félhullámok száma növekedjen, 
mert ez feleltethető meg a valóságos mechanikai rendszerek viselkedésének. 

Az így készített megoldást láthatjuk az 51. ábrán. Láthatjuk, hogy ez a megoldás elég pon-
tos, kivéve a 630 Hz-es tercsáv feletti tartományt, ahol a mérési adatok a frekvencia 
növekedtével csökkenő hangnyomást mutatnak, míg a számítás növekvőt. Egy pillanatra 
visszatekintve az 50. ábrára, sajnos azt vehetjük észre, hogy az összes becslés kivétel nél-
kül növekvő tendenciát mutat ebben a tartományban. Nem biztos azonban, hogy ennek 
az okát a módszerben kell keresni. Valószínűsíthető, hogy a 700-800 Hz-es tartományban 
nem elhanyagolható mértékű járműzaj volt (amely közvetlenül a szerelvény testéről sugár-
zódik le). Ennek a figyelembe nem vett forrásnak a hangnyomás-növelő hatása miatt a 
valóságosnál nagyobb lesugárzási hatásfokú rezgésalakok adódtak a hídra, annak érdeké-
ben hogy a modell a teljes mérhető hangnyomást el tudja érni a ténylegesen mért rezgésér-
tékekkel. Sajnos erre irányuló pontosabb vizsgálatokat nem volt mód végezni a nagyon 
szoros határidejű munka és a jól definiált akusztikai körülmények biztosításának (lezárt 
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hídon pl. egy adott mozdony ide-oda közlekedése) magas költségvonzata miatt. A gyakor-
lati probléma megoldása szempontjából azonban ez az eredmény kielégítően pontos ah-
hoz, hogy a rendelkezésre álló zajcsökkentési alternatívák közül választani lehessen. 

 

51. ábra. „Hibrid” megoldással számított becslés 

A számított távoltéri hangnyomás megfelelő pontossága azonban rendkívül fontos 
információt hordoz magában: mivel az egyes részekre önálló rezgésamplitúdókat adunk 
meg a statisztikus számítás során, azért lehetőség nyílik annak vizsgálatára is, hogy mi tör-
ténne, ha a híd egy-egy komponensén adott mértékű rezgéscsökkentést hajtanánk végre. 
Az 52. ábrán a távoltéri mért és számított hangnyomást láthatjuk, valamint reálisan elérhe-
tő csillapítási értékekkel megvalósítható zajcsökkentés-becsléseket. Ebből az előrejelzésből 
kiolvasható pl., hogy a hossztartó gerincen végrehajtott zajcsökkentés nagyon kis mérték-
ben javítja csak az eredő zajszintet, így magas költsége miatt nem célszerű ezt tenni. Más-
felől viszont az A-súlyozás szempontjából fontos tartományban (ahogy közeledünk az 
1 kHz-es tartományhoz) nem elhanyagolható a hatása, ezért ha egy adott zajszint elérése 
mindenképpen szükséges (pl. zajvédelmi előírás miatt), akkor a gerinc rezgéscsillapítását is 
meg kell valósítani. 

A számítás szempontjából ugyan közömbös, de a zajcsillapítás hatékonysága szem-
pontjából nem elhanyagolható tényező, hogy ha a hídszerkezetre jutó bemenő gerjesztést 
csökkentjük a sínszálak rugalmas lekötésével, illetve alájuk tett rezgéscsillapító elemekkel, 
azaz a szerelvények által átadott rezgést jobban „elszigeteljük” a hídtól, akkor az globáli-
san csökkenti a lesugárzott zajt. Másfelől viszont ez az el nem vezetett rezgési energia is 
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kerül valahová, tehát gondolni kell a sínszálak megnövekedő rezgésére, ill. a szerelvények 
testének és kerekeinek nagyobb zajlesugárzására is. 
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Távoltéri hangnyomás - zajcsökkentése
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52. ábra. Az egyes komponensekből az eredőre gyakorolt 
hangnyomásszint-csökkenés hatása 

Számításainkra alapozva a beruházó végül azt a megoldást választotta, hogy rezgés-
szigetelést iktat be a híd és a sínek közé, ezzel globálisan csökkentve a hídra jutó rezgést. 
A rugalmasabban lekötött sínszálak megnövekedett sajátrezgéseinek kompenzálására csil-
lapító elemeket szereltek a sínszálakra. Mivel számításaink azt igazolták, hogy a hossztartó 
gerinc csillapítása nem igazán hatékony, ezért azon semmilyen beavatkozás nem történt, 
viszont a járólemezek domináns zajforrás jellege miatt azokat kompozit járólemezekre 
cserélték. A zajcsökkentés megvalósítása után a távoltéri megítélési pontban a hangnyo-
más-csökkenés 8 dBA volt, mely nemzetközi viszonylatban is kiváló eredménynek számít. 
Az utólagos rezgésmérések alapján (ld. 53. ábra) a hossztartó gerincen a frekvencia függ-
vényében kb. 3-6 dB-t csillapodott a rezgés (ez a sínek alatti rezgésszigetelésnek köszön-
hető), míg a járólemezeken 15-20 dB-t. Ezek nagyságrendileg egyeznek azon értékekkel, 
amelyeket előzetesen feltételeztünk (ld. 52. ábra). Megállapíthatjuk, hogy az ott előre jel-
zett kb. 10 dB-es zajcsillapodás kielégítően jól közelíti a ténylegesen mért 8 dBA-t. A kü-
lönbségek elsősorban az alkalmazott rezgéscsillapítások jelentős frekvenciafüggésével, 
valamint az A súlyozás szintén frekvenciafüggő jellegével magyarázhatóak, valamint azzal 
a ténnyel, hogy a híd szerkezetének sikeres zaj- és rezgéscsökkentése következtében a tá-
voltéri zajban egyre dominánsabbá válik a szerelvények által közvetlenül kibocsátott zaj. 
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2. főtartó gerinc, vízsz. - szintkülönbség
Járólemezek - szintkülönbség
2. főtartó gerinc - feltételezett
Járólemezek - feltételezett

 

53. ábra. A főtartó gerinc és a járólemezek valóságos ill. az előzetes becslésekkor feltétele-
zett rezgésscsillapodása a zajcsökkentés hatására 

5.5.2. Hengermű zajcsökkentése 

Egy másik tipikus ipari zajcsökkentési feladat megoldása érdekében méréseket és 
számításokat végeztünk egy meleghengerműben és környezetében. A zajcsökkentési pro-
jekt részfeladataként megvizsgáltuk a hengercsarnok és kemencecsarnok által kialakított 
homlokfalon át a szomszédos utcára lesugárzott zajt. A cél az volt, hogy meghatározzuk, 
melyek az üzem domináns részzajforrásai, azaz a zaj hol „jut ki” az üzemből. 

Az 54. és 55. ábrákon láthatjuk a gyár általunk vizsgált részeit. A hengerlés jelen 
vizsgálat szempontjából kritikus fázisai a következők: acéllemezek felhevítése a kemence-
csarnokban, átadás a hengercsarnokban található hengerszéknek, hengerlés. 

a hengercsarnok oldalfala a kemencecsarnok (balra) és a hengercsarnok 
(jobbra) homlokfalai 

54. ábra. A hengermű helyszíni fotói 
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55. ábra. A hengermű vázlatos rajza és a 
számítások során alkalmazott mérősíkok (piros görbék) 

A kemencecsarnokban a gázzal történő hevítés során szélessávú, monoton zaj keletkezik, 
amely (leginkább magasfrekvenciás tartományú csillapítással) a csarnok Silplat lemezzel 
borított homlokfalán keresztül sugárzódik le a környező lakóházak felé. A hengerlés során 
nagyon erős, impulzusos zaj- és rezgésterhelés keletkezik. A zaj magasfrekvenciás kom-
ponenseit jelentős mértékben csillapítja a hengercsarnok tégla borítású oldalfala, kisebb 
mértékben csillapítva jut ki a trapézlemez borítású homlokfalon keresztül, a mélyfrekven-
ciás komponensek azonban jóval kevésbé csillapítva jutnak a szabadtérbe. A csarnokban 
keletkező léghang a tetőszerkezet szellőző résein (ablaksorain) keresztül is kijut a szabad-
ba, de a tető trapézlemezes borítása is csak igen csekély mértékben csillapít. A külső zaj-
terheléshez az is hozzájárul, hogy a hengerszék jelentős rezgésgerjesztést okoz, amely a 
hengercsarnok teljes szerkezetét és azzal együtt a határoló falait is rezgésbe hozza. 

Mivel a gyár méretei (csak a hengercsarnok több, mint 70 m hosszú, és az irodahe-
lyiségek feletti része 5 m magas) messze meghaladták a hagyományos, 3D-s numerikus 
modellezéssel végigszámítható feladatok maximális méretét, ezért a statisztikus peremelem 
módszert alkalmaztuk, amelytől megfelelő pontosságú eredmény remélhető 2D-s mo-
dell(ekk)el is. (Egy nagyobb szerkezet részeit úgyis egymástól függetlenül vizsgáljuk, és az 
általuk lesugárzott zajt energia szerint összegezzük.) A kemence- és a hengercsarnok 
együttes zajlesugárzását úgy számítottam, hogy 3 keresztmetszeti szelvényt modelleztem: a 
kemencecsarnok homlokfalát, a hengercsarnok homlokfalát, valamint a hengercsarnok 

hengercsarnok 

kemencecsarnok 
tttéééggglllaaafffaaalll

tttrrraaapppééézzzllleeemmmeeezzzeeesss 
ttteeetttőőő



 93

oldalfalát és tetejét (ld. a 55. ábra piros görbéit). Az egyes keresztmetszetekre önállóan 
számított átviteli mátrixoknak (a statisztikai módszer során meghatározott méretű) részek-
re bontása után a lesugárzott zaj könnyen számítható, majd az egyes részek által lesugár-
zott hangnyomások energia szerint összegezve adják a teljes hangnyomást. 

A statisztikus számításhoz szükség lett volna felületi rezgésadatokra, de a gyár mére-
tei miatt ez megoldhatatlan feladat lett volna. Ezért egy 7,2 m magas, 7 mikrofont tartal-
mazó mikrofontömbbel mértük végig a hengercsarnok és a kemencecsarnok utcafront 
felőli zajlesugárzó felületeit (ld. 56. ábra). A mikrofontömb mindig kb. 1 m-re volt a vizs-
gált felülettől. A közeltéri hangnyomás-mérésből már önmagában is sok következtetést 
lehet levonni. Példaként a mért A-súlyozott hangnyomás-eloszlást láthatjuk a 57. ábrán. A 
felületi rezgéssebességeket statisztikus inverz peremelem módszerrel határoztam meg a 
közeltéri hangnyomásból, a rezgésértékekből pedig egy újabb statisztikus számítással a 
távoltéri mérőpontokban a hangnyomást. A falakat 1 m-es részekre bontottam, az egyes 
részekre dugattyúmozgást feltételeztem. Amint azt látni fogjuk, az eredmények nagyon jól 
közelítik a valóságot a távoltérben, de hangsúlyozni kell, hogy a részekre bontás és ilyen 
egyszerű rezgésalak feltételezése nem a pontos felületi rezgésalak meghatározását jelentet-
te, hanem csak egy olyat, amely a közeltéri mérőpontokban és azok kellően sűrűn felvett 
mivolta miatt feltételezhetően a távoltérben is pontos eredményt szolgáltat. 

  

56. ábra. A 7,2 m magas mikrofontömb a hengercsarnok oldalfala (balra), 
ill. a kemencecsarnok homlokfala (jobbra) előtt 
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57. ábra. A-súlyozott hangnyomás-eloszlás a sugárzó felületektől kb. 1 m-re 

A felületi rezgéseloszlás meghatározására használt modell a fenti okok miatt vi-
szonylag kevés szabad paraméterrel rendelkezik. (A hengercsarnok 5m magas tégla oldal-
falának rezgését pl. 5 db dugattyúval közelítettem, melyeknek csak az amplitúdója képezte 
az inverz számítás optimálisan meghatározandó értékeit.) Ezért érdemes először megvizs-
gálni, hogy a modell jó-e, azaz megfelelő pontossággal közelíti-e a valós hangnyomást. A 
58. ábrán a hengercsarnok oldalfala mentén mért közeltéri hangnyomások közelítését lát-
hatjuk. A baloldali, „legjobb” közelítéshez hasonlóakat, sőt valamivel jobbakat kaptunk a 
henger- és a kemencecsarnok homlokfalaira (ld. Függelék F.11. F.12. ábrái), a hengercsar-
nok oldalfalának további mikrofonjai is általában csak kevéssel voltak pontatlanabbak. A 
„legrosszabb” jelzővel illetett közelítés oka az, hogy ez a mikrofon pontosan a tető és az 
oldalfal illesztésének magasságában volt, ahol jelentős „hangkiáramlás” volt tapasztalható 
a fal és a tetőrés között végighúzódó, kb. 10 cm magas résen. Ezt a direkt hangkiáramlást 
természetesen nem vehette figyelembe az 1 m-es dugattyúkat tartalmazó modell. A kívül-
ről homogén felületeknek tűnő homlokfalakra vett becslések 1-1 mikrofon 1-1 frekvenci-
án fellépő hibája arra utal, hogy a szerkezet mégsem olyan homogén, amilyennek látszik.  
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58. ábra. A közeltéri mérőpontok legjobb (balra) és legrosszabb (jobbra) közelítése 
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Ez alátámasztja a statisztikus módszer létjogosultságát, hiszen ha a szerkezeti inhomogeni-
tásokat nem tudjuk pontosan megállapítani és figyelembe venni, akkor egy végeselem mo-
dell legjobb esetben is csak matematikailag pontos eredményt fog szolgáltatni, a valóság-
hoz kevés köze lesz. A lesugárzott zajt ugyanis nem az épületet (homogénnak tekinthető 
és jól modellezhető) tartószerkezete határozza meg, hanem pontosan a vázhoz ma már 
csak nagyon lazán kapcsolódó, repedésekkel teli falszakaszok. 

Mivel a hibák 1-2 dB-es nagyságrendben mozogtak, és ráadásul hol alul-, hol túlbe-
csülték a tényleges értékeket, feltételezhető, hogy a távoltérben ezek a hibák kiátlagolód-
nak. A 59. ábrán egy távoltéri mérőpontban mért hangnyomást (kék görbe) vethetjük ösz-
sze a statisztikus módszerrel számítottal (zöld görbe). Bár a 630 Hz-es tercsávban a hiba 
eléri a kb. 4 dB-t, gyakorlati szempontból nézve a megoldás kielégítő pontosságú. Zaj-
problémák esetén ugyanis mindig az A-súlyozott teljes zajszintre van követelmény, ezt 
pedig egyetlen tercsáv kicsivel nagyobb hibája alig befolyásolja. Az is megfigyelhető, hogy 
a többi sáv hibái az összegzés során szintén kiesnek, mivel a hiba nem következetes alul- 
vagy túlbecslés jellegű. Az ábra további görbéiből azt láthatjuk, hogy a számított görbe 
felbontható, és így jól megadható, hogy a gyár egyes részei milyen mértékben járulnak 
hozzá az eredő zajszinthez. 

 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
40

45

50

55

60

65
távoltéri méröpont 

Mért távoltéri hangnyomás
Számított eredö hangnyomás
Hengerszék metszetétöl
Hengercsarnok oldalfalából
Kemencecsarnok homlokfalából

 

59. ábra. A távoltéri hangnyomás mérése és becslése, 
valamint a becsült hangnyomás felbontása 
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5.5.3. A Lágymányosi híd tervezett villamospályája 

Budapest és az új informatikai, ill. kulturális központok tömegközlekedéssel való 
megközelíthetősége szempontjából vitathatatlan jelentőségű az 1-es villamos pályájának 
meghosszabbítása a Lágymányosi hídon keresztül a Budafoki útig. Ez azonban felveti azt 
a problémát, hogy az acél szerkezetű híd az áthaladó villamos hatására rezgésbe fog jönni, 
és kérdés, hogy a híd acéllemez szerkezete (ld. 60. ábra) mekkora zajt fog lesugározni a 
pesti hídfő közelében található kulturális, zajterhelés szempontjából kiemelten védett léte-
sítmények felé. Kérdés továbbá, hogy amennyiben a zajszint a hatályos határértékeket 
meghaladná, milyen mértékű rezgéscsillapítást kell beiktatni a sín és a hídfák közé. 

 

60. ábra. A Lágymányosi híd acéllemez szerkezete a mérés idején 

A vizsgálat elvégzése céljából felbontották számunkra a hídon a villamospálya rögzí-
tésére kialakított dobozok némelyikét, így lehetőség nyílt a híd pályalemezét erőkalapáccsal 
közvetlenül gerjeszteni. Megvizsgáltuk, hogy ismert erőgerjesztés hatására mennyire jön 
rezgésbe a híd, valamint azt is, hogy mekkora zajt sugároz le a közeltérbe. A mérésekhez 
rendőri biztosítás mellett teljes forgalomleállítás volt szükséges, hogy kizárólag az impul-
zuskalapács gerjesztését és ne a járművek gerjesztését mérjük. A hangnyomás-méréseket 
tovább nehezítette, hogy a környéken a háttérzaj még éjszaka sem elhanyagolható. Ezért 
csakis közeltéri hangnyomás-mérés jöhetett szóba, a vizsgálat szempontjából kritikus kul-
turális létesítmények helyén nem volt lehetőségünk mérni. Ez utóbbi pontok várható zaj-
szintjének előrebecslésére – megfelelő modell felállítása után – a peremelem módszer tűnt 
a legalkalmasabbnak. A rendkívül nagy méretek miatt (még a híd egyetlen szelvényét te-
kintve is) a 3D-s számítás csak nagyon alacsony frekvenciákig (kb. 100 Hz) volt lehetsé-
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ges, ez azonban az A-súlyozott várható hangnyomás-szintek meghatározása szempontjá-
ból közel sem elegendő. Ezért választottuk a statisztikus peremelem módszert. A híd 
hosszirányban azonos felépítése miatt a 2D-s megközelítés különösebb indoklást nem 
igényel. 

A statisztikus számításhoz a felületet határoló lemezekre a közvetlenül mért rezgés-
értékeket vettem alapul, szabad paraméterként az egyes részek rezgésalakját változtattam. 
Mivel itt is tiszta acélszerkezetekről és lemezekről van szó, a Déli vasúti összekötő hídhoz 
hasonlóan a frekvenciával növekvő hullámszámú rezgésalakokat feltételeztem. Az így ka-
pott modellel hangnyomást számítottam a közeltéri mérőpontokra, majd azokat összeve-
tettem a ténylegesen mérttel. Közeltéri méréseket 6 mérőpontban végeztünk, 1 mikrofont 
a híd síkja felett állványra állítottunk fel, a többit pedig egy rúdra szerelve lógattuk le a híd 
mellett (ld. 61. ábra). Ezzel mintegy 5 m-re kerültünk a híd leginkább sugárzó oldalfalától, 
viszont a kicsit nagyobb távolságnak köszönhetően a fenéklemezekről lesugárzott, a tala-
jon keresztül visszaverődő hangokat is mérni tudtuk. 

 

61. ábra. A Lágymányosi híd keresztmetszete, valamint 
a 6 mérőmikrofon elhelyezkedése a híd mellett 

A közeltéri számítások eredményét 2 mikrofonra a 62. ábrán láthatjuk. A további 
mikrofonok becslései a Függelékben (F.13. ábra) találhatók. Megállapíthatjuk, hogy az 
eredmények bár nem olyan pontosak, mint a korábban bemutatott alkalmazásoknál, de 
nagyságrendben és tendenciában megfelelőek. (A leggyengébb eredményt az 1-es mikro-
fonra kaptam, amely a pályalemez felett helyezkedett el. Itt az egyéb környezeti zajok 
okozta hibák miatt az ütések közvetlen hangja miatt is hibás a modell, mivel az az ütés 
léghangját nem veszi figyelembe, csakis a híd szerkezete által keltett zajt. Feltehetően ezért 
alacsonyabb a számított érték, mint a mért.) 
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Mivel a méréseket impulzuskalapáccsal végeztük, a mért rezgés- és hangnyomás-
értékeket mindig le kellett osztani a kalapács aktuális erőspektrumával, hogy a különböző 
méréssorozatok eredményei egyetlen teljes válasszá legyenek összevonhatók. Így az ered-
mények 1 N-os konstans spektrumú gerjesztésre vonatkoznak. A hídon gördülő villamos 
által képviselt erőgerjesztés spektrumának megbecslése után (további mérések és más, 
nem peremelem numerikus számítások után) lehetőség nyílt a távoltéri, még meg nem 
épített, védendő létesítmények homlokzata előtt várható hangnyomás megbecslésére is. 
Ennek az információnak a birtokában – mivel a hídon szerkezeti zajcsökkentés szóba sem 
jöhet – meg lehetett mondani, hogy mekkora és milyen spektrumú csillapítással kell ren-
delkeznie a villamospályának ahhoz, hogy a villamos által keltett rezgések a híd által lesu-
gározva ne okozzanak zajproblémát. 
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62. ábra. A mérőmikrofonokkal mért, ill. a statisztikus módszerrel számított 
hangnyomások összevetése 

Mivel a hidat gyakorlatilag teljes mértékben acéllemezek alkotják, amelyek egyenkén-
ti rezgésamplitúdóit megmértük, feltételezett rezgésalakjait pedig optimalizáltuk (hogy a 
zajlesugárzás a közeltérben a lehető legpontosabb legyen), feltételezhetjük, hogy a modell 
megfelelő. Így arra is módunk nyílik, hogy a híd zajlesugárzásának irányítottságát is meg-
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vizsgáljuk. A 63. ábrán láthatjuk a híd zajlesugárzását két szélsőséges frekvencián: 63, ill. 
1000 Hz-en. A számításokat természetesen további tercsávokra is elvégeztük. 

 

 

63. ábra. A híd közelében kialakuló hangtér becslése az optimalizált modell segítségével 
(kisfrekvencián irányítatlan, míg nagyfrekvencián jól megállapítható irányítottságú zajlesu-

gárzást figyelhetünk meg) 
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6. Zárszó 

Tevékenységemet egyéni érdeklődésem motiválta, a vizsgálatok témakörét azonban 
kétségkívül európai uniós kutatási ill. hazai ipari zajcsökkentési projektek szabták meg. Az 
inverz peremelem módszerben rejlő lehetőségek több kutatócsoportot is foglalkoztattak, 
de publikált, bonyolultabb ipari felhasználással nem találkoztam azóta sem. Kutatásaim 
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a módszer használható, de jelentős gépi és 
emberi erőforrásokat igényel. A finom modellek miatt az optimális regularizációs paramé-
ter megválasztása nem könnyű. Erre célszoftvert kell fejleszteni. Bár első eredményeinkre 
támaszkodva született ilyen kereskedelmi szoftver, annak kezelhetősége, felhasználóbarát 
mivolta megkérdőjelezhető. A jövő feladata, hogy a szoftvergyártók a friss eredményeket 
kereskedelmi szoftverbe implementálják és széles felhasználói kör számára elérhetővé te-
gyék. 

Az inverz peremelem módszerben elért eredményeim, valamint a nagyméretű ipari 
zajcsökkentési problémák megoldása során született meg az a gondolat, hogy egy olyan 
módszert kellene fejleszteni, mely a peremelem módszer pontosságát ötvözi az energia 
alapú módszerek egyszerűségével és robusztusságával. Ennek, azaz a statisztikus perem-
elem módszernek kidolgozását tekintem kutatómunkásságom fő eredményének annak 
ellenére, hogy a módszert sok ponton lehetne még finomítani, gyakorlati szabályokat ke-
resni hozzá. Célszerű lenne pl. egy olyan adatbázis elkészítése is, amely tipikus építőipari 
szerkezeti elemekre (téglafal, vasbeton szerkezet, üveges homlokzat, különböző fém ill. 
kompozit lemezekkel borított felületek stb.) megadja, hogy milyen rezgésalakkal ill. kohe-
rencia-távolsággal célszerű dolgozni adott tercsávokban. Ennek felállítása azonban nem 
tekinthető a módszer lényegi továbbfejlesztésének, sokkal inkább csak egy rutinszerű zaj- 
és rezgésvizsgálat-sorozat szisztematikus lebonyolításának. 
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Matematikai jelölések 

• A - A mátrix 

• v - v vektor 

• ║x ║2 = │x│ - x vektor 2-normája, vagy más néven x vektor abszolút értéke 
    (def. ld. F.2-ben) 

• ║A║2 - A mátrix 2-normája (def. ld. F.2-ben) 

• AH - A mátrix transzponált konjugáltja  

• A† - A mátrix pszeudo-inverze  

 

 

A mellékelt CD tartalma 

Fektarcsa-extra-fine <könyvtár> A féktárcsa különösen finom modelljének 
felületi módusai 

Fektarcsa-normal <könyvtár>  A féktárcsa normál felbontású modelljének 
felületi módusai 

PhD dolgozat <könyvtár> Jelen értekezés, a Függelék és a Tézisfüzet 

Fektarcsa_surf_modes_comparison.ppt A féktárcsa különösen finom ill. normál fel-
bontású modelljének felületi módusanak 
összehasonlítása 

Fektarcsa_surf_modes_No.1-50.avi A féktárcsa első 50 felületi módusa egy video 
file-ban 

Subwoofer_holo_modes_No.1-50.avi A képzeletbeli mélyhangsugárzó első 50 ho-
logram módusa egy video file-ban 
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Ritkán használatos szakkifejezések gyűjteménye és 
magyar-angol megfeleltetése 

(közeltéri) akusztikai holográfia (Nearfield) Acoustic Holography (AH - NAH) 
akusztikai átviteli mátrix Acoustic Transfer Matrix (ATM) 
alakfüggvény shape function 
csatolt probléma coupled problem 
csomópont node 
csonkolt szinguláris értékek szerinti felbontás truncated sing. value decomp. (TSVD) 
egyoldali potenciál/ single layer potential/ 
normális irányú nyomásderivált ugrás jump of normal derivative of pressure 
elem element 
forráshelyettesítő technika Source Simulation Technique (SST) 
frekvencia válasz függvény FRF (frequency response function) 
gyengén meghatározott ill-posed 
impulzuskalapács impulse hammer  
indirekt peremelem módszer (indirekt BEM) I-BEM 
inverz peremelem módszer (inverz BEM) inverse BEM 
kétoldali potenciál/nyomásugrás double layer potential/jump of pressure 
kollokációs/illeszkedő módszer collocational method 
módus-részesedési tényező modal contribution factor 
normál módus normal mode 
peremelem módszer Boundary Element Method (BEM) 
rezgőasztal shaker 
rosszul kondicionált / gyengén meghatározott ill-conditioned 
szabadtéri (mérő-)/hologram pont (field) point 
szinguláris értékek szerinti felbontás singular value decomposition (SVD) 
végeselem háló mesh 
végeselem módszer Finite Element Method (FEM) 
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