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1. fejezet

Bevezetés

1.1. Előzmény
A modern szabályozórendszerek alapvető építőelemei az érzékelők, másnéven szenzorok.
Egy modern automatizált gépsor, egy robot, egy gépjármű olyan komplex szenzorokból,
aktuátorokból – másnéven beavatkozókból – mechanikai elemekből, s az ezeket vezérlő
algoritmusokból álló berendezés, amely nagy bonyolultságú feladatok emberi beavatkozás
nélküli megoldására képes. Egy automata összeszerelő gépsor például az alapanyagokból
kiindulva képes egy termék, vagy alkatrész beavatkozás nélküli – vagy minimális em-
beri beavatkozással támogatott – legyártására, legyen az mobiltelefon, dobozos üdítő, egy
autó karosszériaeleme, vagy komplett számítógép. Ehhez olyan szenzorok tömkelegére
van szükség, amelyek érzékelik a munkadarab jelenlétét, aktuális pozícióját, hőmérsék-
letét, páratartalmát, színét, vagyis a folyamat végrehajtásához szükséges tulajdonságait.
De hasonló komplexitású rendszerként tekinthetünk egy gépjárműre, amely a fedélzeti
elektronika döntéseire támaszkodva, az autóban lévő több száz, vagy ezer érzékelő által
mért adatok alapján képes kritikus helyzetben jelezni a veszélyt, kijavítani a sofőr hi-
báját, vészfékezni, megállítani a megcsúszást, de ugyanígy szürkületben felkapcsolni a
lámpát, esőben ablakot törölni, vagy jelezni az alacsony nyomást az abroncsokban. Mind-
két említett példa esetében a mért adatokra támaszkodva a rendszer előre beprogramozott
utasításokat ad a beavatkozó eszközöknek, amelyek végrehajtva a parancsokat újabb és
újabb műveleteket végeznek el, század- vagy ezredmásodperces ismétléssel, éveken keresz-
tül, kiszámítható pontossággal és megbízhatósággal.

Az ipari automatizálásban elsősorban a termelékenység, a megbízhatóság és a pon-
tosság folyamatos növelésének érdekében, az autóiparban a nagyobb biztonság és a több
kényelmi szolgáltatás miatt, a kommersz elektronikában, szórakoztatóiparban pedig a
kisebb, gyorsabb és intelligensebb termékek létrehozása érdekében folyamatos fejlődés
tapasztalható. Ezt az összeszerelő gépsorokban és a végtermékekben használt szenzo-
rok evolúciójának is követnie kell, azaz a szenzorgyártóknak időről-időre olyan innovatív
és modern megoldásokkal kell előállnia, amelyek kielégítik a felvevőpiac igényeit. A világ
egyik vezető szenzorgyártója, a BALLUFF, elsősorban az ipari automatizálást célozza meg
portfóliójával, melyben főként induktív, kapacitív, mágneses, magnetostrikciós és optikai
elven működő érzékelők, illetve szenzorrendszerek felépítéséhez szükséges berendezések
találhatók meg. A Balluff Elektronika Kft. kutató-fejlesztő mérnökeként részt veszek az
aktuális szenzorfejlesztési projektekben, így közvetlen közelről nyílik lehetőségem az ipari
szenzorok fejlődési irányainak megfigyelésére.
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A modern szenzorok fejlesztése során nem kizárólag az a cél, hogy szenzoraink tel-
jesítőképességének – érzékenységének, sebességének, hőmérsékleti tartományának – ha-
tárait egyre tovább toljuk ki például a mérőlánc tökéletesítésével, illetve gyorsabb vagy
kedvezőbb hőmérsékletfüggésű analóg és digitális elektronikai alkatrészek felhasználásá-
val, hanem olyan új érzeléstechnikai alapelvekre, kiértékelési eljárásokra és konstrukciós
megoldásokra is szükség van, amelyekkel a mérendő fizikai mennyiségek érzékelése ponto-
sabban, gyorsabban, a zavaró környezeti hatások hatékony kizárásával végezhető el. Ezen
felül a digitális elektronikai eszközök és alkatrészek fejlődésének köszönhetően olyan plusz
szolgáltatások – például digitális kommunikáció, konfigurálhatóság, digitális jelfeldolgo-
zás, diagnosztika stb. – szenzorba integrálása is lehetővé vált, amelyekkel az érzékelők a
modern irányító rendszerekkel hatékonyabb egységet képesek alkotni.

Működési elvük, megbízhatóságuk, könnyű alkalmazhatóságuk és költséghatékonysá-
guk miatt az ipari automatizálásban leggyakrabban használt szenzorok induktív mérés-
technikán alapulnak. Ennek alapját olyan elektronikai megoldások képezik, amellyel egy
harmonikus vagy tranziens jellel gerjesztett tekercs mágneses terébe helyezett fém cél-
tárgy jelenléte érzékelhető a céltárgyban kialakuló örvényáram és mágneses polarizáció
tekercsre való visszahatásán keresztül. Az induktív szenzorok legfontosabb tulajdonsá-
gai közé tartozik a hőmérsékleti stabilitás, vagyis az érzékelő karakterisztikájának hő-
mérsékletváltozással szembeni invarianciája. Mivel az induktív érzékelőelem általában
jelentős hőmérsékletfüggést mutató ferritmagos tekercs, a hatékony hőmérsékletkompen-
záció nagy jelentőséggel bír. A távolságmérő szenzorokra vonatkozó ipari szabvány szerint
a céltárgytávolság–kimeneti jel karakterisztika egy meghatározott tűréshatáron túl nem
térhet el a lineáristól. Mivel az induktív mérőlánc elektromos jellemzői a céltárgy távol-
ságával közel sem lineárisan változnak, ehhez linearizálásra is szükség van.

A hagyományos, harmonikus gerjesztésű induktív mérőlánccal rendelkező szenzorok az
eléjük helyezett, fémből készült céltárgyakban gerjesztett örvényáram és mágneses polari-
záció visszahatásán keresztül detektálják a céltárgy közelségét. Különböző fémből készült
céltárgyak mérőláncra való visszahatása eltérő, mivel azok anyagparaméterei – elektromos
vezetése és mágneses permeabilitása – is különböző. Ez a kapcsoló kimenetű érzékelőknél
a kapcsolási távolság, távolságmérő típusú érzékelőknél a kimeneti karakterisztika változá-
sát vonja maga után. Egy általános automatizált rendszerben azonban előfordulhat, hogy
többféle fémből készült céltárgy érzékelésére van szükség, ezért az alkalmazhatóság szem-
pontjából előnyös tulajdonság, ha a különböző anyagú fém céltárgyakra azonos kimeneti
jellel válaszol a szenzor. Harmonikus mérőlánccal rendelkező induktív közelítéskapcso-
lók esetén 2-3 gyakran használt anyagra nézve a kapcsolási távolság invariánssá tehető,
induktív távolságmérőknél azonban az egész érzékelési tartományra kiterjedő invariáns
viselkedés a hagyományos mérési és kiértékelési módszerekkel nem elképzelhető.

Az induktív szenzorok fejlesztésének állandó célja kapcsoló kimenetű érzékelőknél a
kapcsolási távolság, illetve távolságmérő típusú érzékelőknél a mérési tartomány növelése.
Az induktív szenzorok méréstechnikája és a modern jelfeldolgozás önmagában lehetővé
teszi a céltárgy közeledésének nagy távolságból történő érzékelését változatlan környe-
zeti körülmények között, azonban tekintettel kell lenni a szenzort körülvevő általában
szerkezeti acél vagy alumínium környezetre is. A kapcsolási távolság vagy a méréstarto-
mány növekedésével a céltárgy érzékelőelemre gyakorolt hatása egyre csökken, mialatt az
a környezet, amelybe az érzékelő beépítésre került nem távolodik, tehát az induktív mé-
rőlánc karakterisztikáját a céltárgynál jelentősebben befolyásolja. Ez teszi szükségessé a
céltárgyra való érzékenység növelése mellett a beépítő környezetre való érzékenység csök-
kentését, amennyiben a kapcsolási távolság, illetve a mérési tartomány növelése a cél.
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1.2. Célkitűzés
Disszertációmban olyan induktív szenzorokban felhasználható modern informatikai meg-
oldásokat, digitális jelfeldolgozási módszereket, matematikai eljárásokat vizsgálok meg,
amelyek alkalmazásával a tudomány mai állása szerint tervezett érzékelők számos tulaj-
donsága meghaladható.

Kevertjelű induktív távolságmérő szenzorban mint több stabil állapottal rendelkező
rendszerben vizsgálom a sztochasztikus rezonancia jelenségét, amellyel a szenzor kimene-
tének jel-zaj viszonya jelentősen javítható. Célom a sztochasztikus rezonancia alkalma-
zásával olyan lineáris, hőmérsékletkompenzált induktív távolságmérő szenzor létrehozása,
amely kis felbontású, de gyors analóg-digitális és digitális-analóg konverterekből, olcsó 8
bites mikrokontrollerből és passzív elemekből felépíthető, azonban alacsony ára ellenére
nagy teljesítőképességű, azaz rövid reakcióidővel és nagy kimeneti pontossággal rendel-
kezik. A költséghatékonyság mellett hangsúlyt fektetek az egyszerű kalibrálhatóságra a
hatékony és megbízható gyárthatóság és üzemeltetés érdekében.

A hagyományos mérési és kiértékelési módszert alkalmazó, harmonikus gerjesztésű in-
duktív távolságmérők legnagyobb hátrányaként ismert a céltárgy anyagának függvényében
változó kimeneti karakterisztika. Ezért tranziens gerjesztésű gradiometrikus elrendezésű
tekercsrendszert használok a fém céltárgyak válaszjelének szélesebb frekvenciatartomány-
ban történő felvételére, majd az időfüggő jeleket induktív közelítéskapcsoló létrehozásához
analitikusan, céltárgy anyagától független kimeneti karakterisztikájú induktív távolság-
mérő szenzor létrehozásához pedig mesterséges intelligencia segítségével értékelem ki. A
gradiometrikus tekercsrendszer numerikus vizsgálatára és a céltárgyak tranziens válaszje-
lének felvételére végeselem-módszert használok, melynek eredményeit mérésekkel is össze-
hasonlítom. Célom a tranziens mérőlánc és a mesterséges neurális hálózatot tartalmazó
kiértékelőlánc realizálása kompakt szenzorban, melyhez analóg és digitális áramköri ele-
meket és kisméretű, nagy teljesítményű, de költséghatékony mikrokontrollert használok
fel, melyben a tranziens gerjesztés és jelfelvétel vezérlését, a kiértékelést végző mestersé-
ges intelligenciát és a szenzor kommunikációját is implementálom. A tervezés során szem
előtt tartom a hatékony gyárthatóságot, a megbízható kalibrálhatóságot és a szenzor költ-
séghatékonyságát is.

A modern szenzorfejlesztésben nélkülözhetetlen eszköz a numerikus szimuláció az érzé-
kelők elsődleges érzékelőelemének vizsgálatában, analízisében és optimálásában. Munkám
során a végeselem-módszert használó ANSYS Maxwell szoftvercsomagban számos induk-
tív érzékelőelem numerikus analízisét végeztem el, melyek során induktív szenzoroknál
alkalmazható módszertani megoldásokat dolgoztam ki. Disszertációmban olyan módsze-
reket mutatok be ANSYS Maxwell környezetben, melyekkel az impedancia-számítás és a
feszültségmérés a szoftver beépített megoldásainál gyorsabban és hatékonyabban végez-
hető el.

Mivel az induktív közelítéskapcsolókban a kapcsolási távolságot a céltárgyra és a szen-
zort opcionálisan körülvevő beépítő környezetre való érzékenység együttes figyelembevéte-
lével kell meghatározni, szükséges egy olyan feltételrendszer felállítása, amellyel egy adott
elsődleges érzékelőelemről vagy mérőláncról eldönthető, hogy szenzorba építve teljesíti-e
az elvárt követelményt. Ezért összegyűjtöm azokat az összefüggéseket, amelyek mini-
málisan szükségesek az induktív közelítéskapcsolók mérőláncának vagy elsődleges érzé-
kelőelemének minősítéséhez, a célként kitűzött kapcsolási távolság függvényében. Olyan
viszonyszámok létrehozására törekszem, amelyek egyaránt használhatók valódi mérésből,
illetve numerikus szimulációból származó adatok esetén.
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1.3. A dolgozat felépítése
A dolgozat második fejezetében bemutatom a kutatásomhoz kapcsolódó irodalom össze-
foglalását, amely tartalmazza az induktív szenzorok általános felépítését, működésük el-
méleti alapjait, gyakorlati alkalmazásukat, előnyeiket, hátrányaikat és az ilyen típusú ér-
zékelők lehetséges fejlesztési irányait. Bemutatom a mesterséges neurális hálózatok struk-
túráit, működését, tanítási sémáit, levezetem a hibavisszaterjesztéses tanító algoritmus
egyenleteit és példákat hozok a neurális hálózatok szenzorokban és szenzorrendszerekben
való alkalmazására. Kitérek a végeselem-módszerrel végzett számítógépes tervezésre mint
az elektromágneses elven működő berendezések vizsgálatára alkalmas eszközre. Röviden
bemutatom és osztályozom a zajjelenségeket, majd a zaj konstruktív szerepét biológiai,
fizikai, de elsősorban elektronikai alkalmazásokban.

A harmadik fejezetben egy hagyományos harmonikus gerjesztésű induktív közelítés-
kapcsoló mérőláncának sztochasztikus rezonanciával való javítására fókuszálok. Először
a szenzor LabVIEW szoftvercsomagban implementált modelljén vizsgálom a mérőlánchoz
adott zaj szenzor kimenetére gyakorolt hatását és a megfelelő zajgenerálási szempontokat.
Ezután a fizikailag realizált mérőlánc karakterisztikáját kalibrációs táblázat segítségével
linearizálom és hőmérsékletkompenzálom, majd ennek a fizikai rendszernek a zajjal tör-
ténő javítását írom le. A megvalósított szenzor linearitását, hőmérsékleti stabilitását,
sebességparamétereit és kimenetének jel-zaj viszonyát is bemutatom.

A negyedik fejezet egy tranziens gerjesztésű induktív mérőlánccal rendelkező, a fém
céltárgy anyagától független, lineáris kimeneti karakterisztikájú induktív szenzor tervezé-
séről szól. Bemutatom az érzékelő elsődleges érzékelőelemének végeselem-módszerrel vég-
zett szimulációját, majd az eredményeket összehasonlítom egy hasonló rendszeren végzett
mérések eredményeivel. Két megoldást mutatok be a fém céltárgyak tranziens válaszjele-
inek kiértékelésére közelítéskapcsolóban való felhasználásra. Leírom a válaszjelek neurális
hálózattal való kiértékelésének módszerét, majd a megoldás kisméretű mikrokontrollerben
való implementálását, az implementált szoftver működését, az elkészített szenzor felépí-
tését és működési paramétereit.

Az ötödik fejezetben induktív szenzorok fejlesztése során felmerülő módszertani kérdé-
sekkel foglalkozom. Bemutatom az önindukciós elven működő induktív szenzorok elsődle-
ges érzékelőelemének egy hatékony impedanciaszámítási módját ANSYS Maxwell környe-
zetben. Megoldást adok transzformátoros mérési elvű induktív szenzorok esetén a vevőte-
kercseken eső feszültség számítására. Leírom az önindukciós érzékelőelemmel rendelkező
induktív szenzorok mérőláncának vagy elsődleges érzékelőelemének mérése és szimulációja
során is alkalmazható összefüggéseket, melyekkel a tervezés alatt álló szenzor a várható
működés szempontjából minősíthető.

A befejező fejezetben összefoglalom a dolgozat eredményeit, s további megválaszolásra
váró kérdéseket fogalmazok meg. A dolgozatot a neurális hálózat mikrokontrollerben
implementált C-programját és a végeselem-módszer egyenleteit tartalmazó függelék, majd
a felhasznált irodalom jegyéke zárja.
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2. fejezet

Irodalmi áttekintés

2.1. Induktív közelítéskapcsolók, analóg útmérők
Az induktív közelítéskapcsolók és analóg útmérők az ipari automatizálás leggyakrabban
használt eszközei közé tartoznak [12, 31, 33, 46, 73, 74]. Automatizált gyártósorokban, ro-
botokban, futószalagokon, a logisztikában és járművekben is találkozhatunk velük; mozgó
fémtárgyak jelenlétének érintésmentes érzékelésére, illetve pozíciójának meghatározására
alkalmasak. Amennyiben a szenzor kapcsoló kimenettel rendelkezik, azaz egy fémtárgy
jelenlétét, illetve hiányát képes jelezni, induktív közelítéskapcsolóról, ha az érzékelő a
céltárgy távolságával arányos feszültség- vagy áramjelet szolgáltat, azaz a céltárgy (tar-
get) távolságának mérésére alkalmas, induktív útmérőről beszélünk. Felépítésükben és
működési elvükben ezek a szenzorok a kimeneti jel előállításán kívül nagy hasonlóságot
mutatnak, ezért a továbbiakban az induktív szenzor, illetve induktív érzékelő kifejezés
alatt mindkettőt értem.

A legtöbb induktív szenzor működését tekintve egy párhuzamos LC-kört gerjesztő
nemlineáris visszacsatolású oszcillátoros kapcsoláson alapul [17, 46], amelynek szemlélte-
tése a 2.1 ábrán látható. Az Uosc feszültség a kialakuló rezgést jellemzi, amelynek frek-

2.1. ábra. LC-oszcillátor elvi rajza
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venciája és amplitúdója az oszcillátor felépítésétől és jellemzőitől, valamint az LC-körben
található L tekercs és a vele párhuzamosan elhelyezkedő C kondenzátor paramétereitől
függnek. Az L induktivitás egyben a szenzor elsődleges érzékelőeleme is, amely általá-
ban a szenzor fő érzékelési irányába nyitott ferritmagos tekercs, melynek paramétereit
(LS, RL és CP ) az ábrán szaggatott vonallal határoltam. A harmonikus gerjesztés hatá-
sára a mágnesesen nyitott induktivitás a fő érzékelési irányban időben változó mágneses
teret hoz létre. Ha ebbe a mágneses térbe elektromosan vezető és/vagy ferromágneses
anyagot helyezünk, abban örvényáram és mágneses polarizáció jön létre, amely módosítja
az induktivitás által létrehozott mágneses teret. Ez a tekercs impedanciájának megvál-
tozását eredményezi, amely megváltoztatja az oszcillátor rezgésének jellemzőit, amelyből
következtetni lehet a céltárgy jelenlétére, illetve távolságára. A kapcsolás szempontjából
ez azt jelenti, hogy az elsődleges érzékelőelem kis értékű csatolási tényezővel jellemez-
hető kapcsolatban áll a céltárggyal, amely a benne bekövetkező energiaveszteség miatt a
szenzor-target távolságtól és a céltárgy anyagi minőségétől függő mértékben módosítja az
oszcillátoros kapcsolás LS, RL és CP paramétereit. Megjegyzendő, hogy a tekercs helyet-
tesítő képében jelölt CP kapacitása az elsődleges érzékelőelemmel párhuzamosan kapcsolt
C kondenzátor kapacitásához képest elhanyagolható, így a rezgés paramétereire a hasz-
nált frekvenciákon csak kis hatással van. Induktív szenzorokban az oszcillátor jellemző
rezgési frekvenciája 100 kHz és 1000 kHz közötti, mérettől, alkalmazástól és kiviteltől füg-
gően. Az induktív elv miatt ezek az eszközök érintésmentes működésre képesek, amely az
élettartam szempontjából előnyös, valamint a nemfém szennyező anyagokra érzéketlenek,
azaz a szennyeződéstől függetlenül megbízható kimeneti jelet biztosítanak [12,31,33].

Ahogy egy általános induktív érzékelő blokkdiagramján látható (2.2 ábra) az osz-
cillátor kimenetére demodulátor csatlakozik, melynek feladata a rezgés amplitúdójának
követése, vagyis a szinuszosan változó jel egyenfeszültséggé alakítása a további feldolgo-
záshoz [15, 46]. Ezt a demodulált jelet a továbbiakban mérőjelnek nevezem. Mivel az
induktív szenzorok fejlesztése során mindig cél a lehető legnagyobb érzékelési tartomány
elérése, s ezért a távoli targetek esetében a mérőjel változása nagyon kicsi (jellemzően ki-
sebb a maximális amplitúdó 3%-ánál), a demodulátor után általában egy erősítő fokozat
helyezkedik el, amely a jelet a mérhető tartományba erősíti. Az aktív felület a szenzor-
nak az a sík része, amelyen az elsődleges érzékelőelem által létrehozott mágneses indukció
legnagyobb része kilép a szenzorházból, vagyis gyakorlatilag az érzékelő frontja.

Ezután a mérőjel kiértékelése következik, amely a közelítéskapcsoló és a távolságmérő
szenzorokban eltérő, de azonos kimenetű érzékelők esetében kiviteltől függően is más és
más lehet. A mérőjel legegyszerűbb kiértékelésére analóg kiértékelő elektronikával rendel-
kező kapcsoló kimenetű szenzorokban találhatunk példát, ahol a demodulált mérőjel egy
Schmitt-trigger [11, 97] kapcsolásra csatlakozik. A 2.3 (a) ábrán egy invertáló Schmitt-
trigger, egy olyan komparátor kapcsolás látható, amely hiszterézissel rendelkezik [45,97],
így kapcsoló kimenetű érzékelőkben való felhasználásra alkalmas. Ha a target közeledése
következtében csökkenő demodulált jel eléri a Schmitt-trigger kapcsolásának alsó küszöb-

2.2. ábra. Induktív szenzor blokkdiagramja [112]
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2.3. ábra. Schmitt-trigger (a) és induktív közelítéskapcsoló oszcillátor-
jelének, demodulált feszültségének, kimenetének és a céltárgy távolsá-
gának összefüggése (b) [112]

értékét, a trigger kimenete – ideálisnak tekintett műveleti erősítő [11, 109] esetében – a
pozitív tápfeszültség értékét veszi fel. A fokozat kimeneti feszültsége egészen addig a
pozitív értéken marad, amíg a mérőjel el nem éri a Schmitt-trigger felső küszöbértékét.
Ekkor a kimenet átkapcsol a negatív tápfeszültség értékére. A felső és alsó küszöbfe-
szültség közötti különbség a hiszterézis, amelyet céltárgytávolságban kifejezve kapjuk az
induktív közelítéskapcsoló hiszterézisét. Hiszterézisre azért van szükség kapcsoló kime-
netű szenzorok esetében, hogy statikusan a kapcsolási pontban tartózkodó target esetében
ne következhessen be a kimenet be- és kikapcsolt állapot közötti ugrálása. Ennek köszön-
hetően az érzékelő kisebb szenzor-céltárgy távolságban fogja a kimenetét bekapcsolni a
kimenet kikapcsolásához szükséges távolságnál. A szenzor-céltárgy távolság, az oszcillátor
jel, a demodulált jel és a kimenet összefüggését a 2.3 (b) ábrán láthatjuk.

A mérőjel kiértékelésére modernebb induktív közelítéskapcsolóban integrált áramkö-
röket, így például ASIC-eket [42] (Application-specific integrated circuit) is használnak,
de a digitális integrált áramkörök fejlődésének köszönhetően a mikrokontrollerek [1] al-
kalmazása sem példa nélküli. A digitális kiértékelési módszereknek számos előnyük van
az analóg kiértékelési megoldásokkal szemben [15], a szenzor kapcsolási távolsága például
a mikrovezérlőre töltött program módosításával változtatható, a kimenő jel digitálisan
feldolgozható, szűrhető, illetve a hőmérsékletkompenzáció is hatékonyan elvégezhető [54].

Induktív távolságmérő szenzorok esetében a kiértékelési eljárás ennél bonyolultabb.
Ilyenkor a demodulált jelet, amely nemlineárisan függ a céltárgy távolságától és a hőmér-
séklettől is, kell hőmérséklettől független, lineáris kimeneti jellé alakítani. A 2.4 ábrán a
demodulált jel céltárgy-távolság- és hőmérsékletfüggése figyelhető meg egy M18-as méretű
(ISO metrikus szabvány szerinti menetes ház) induktív érzékelő esetében.

Mivel az induktív szenzorok elsősorban ipari környezetben való alkalmazásra készül-
nek, fel kell készíteni őket a széles tartományban változó hőmérséklet hatásaira. Ipari
szenzorok esetében ez -40 ◦C-tól 85 ◦C-ig terjedhet (bár ettől eltérő specifikációk is talál-
hatók), amely kellően tág tartomány ahhoz, hogy az elektronikai alkatrészek paraméte-
reinek hőmérsékleti kúszása, valamint a mechanikai alkatrészek és az elsődleges érzékelő-

7

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

2.4. ábra. Induktív szenzor mérőjelének függése a hőmérséklettől és
céltárgy-távolságtól

elem anyagi paramétereinek változása jelentősen megváltoztassa a kapcsolási távolságot.
Mint az induktív érzékelők legtöbb paraméterét, a kapcsolási távolság, illetve a kimeneti
karakterisztika hőmérséklet függvényében bekövetkező változását is ipari szabvány [25]
írja elő. Az induktív szenzorok mérőláncában és elektronikájában számos alkatrész és
funkcionális blokk rendelkezik hőmérsékleti karakterisztikával, illetve a szenzor-céltárgy
távolsággal összefüggő karakterisztikával, azonban az érzékelők használatakor és fejleszté-
sekor a legfontosabb jellemző a szenzor kimenetén mérhető jel karakterisztikája, amelyet
a szenzor-céltárgy távolság függvényében vizsgálunk. A dolgozatban a szenzor ezen jel-
lemzőjét nevezem a szenzor kimeneti karakterisztikájának. Ennek megfelelően a teljes
hőmérséklettartományon a kimeneti karakterisztika – vagy kapcsoló kimenetű szenzornál
– kapcsolási távolság nem térhet el a névlegestől ± 10 %-nál nagyobb mértékben, amely a
szenzor alkatrészeinek hőmérsékletfüggését figyelembe véve szükségessé teszi az érzékelő
hőmérsékletkompenzációját. Ezt analóg elektronikával rendelkező kapcsoló kimenetű ér-
zékelőkben általában egy hőmérsékletfüggő ellenállást is tartalmazó hálózat beiktatásával
érik el, melynél sokkal kényelmesebben fejleszthető megoldás a mikrokontrolleres kiérté-
kelési megoldások „lookup-table” (LUT) alapú kompenzációja, amely a mért demodulált
jel és a hőmérséklet ismeretében egy előre elkészített és a memóriában letárolt táblázatból
veszi ki a megfelelő kimeneti értéket. A linearizálás és hőmérsékletkompenzálás távolság-
mérő szenzorokban analóg áramkörök segítségével csak viszonylag pontatlanul oldható
meg, például a hőmérsékletfüggő visszacsatolás alkalmazásának és a mérőjel nemlineáris
erősítőn való keresztülvezetésének kombinálásával. A mikrokontroller alkalmazása az ilyen
típusú szenzorokban sokkal hatékonyabb, mert a mérőjel függvények segítségével történő
transzformációjával, vagy LUT felhasználásával a lineáris kimenő jel nagy pontossággal
előállítható.

Kapcsoló kimenetű érzékelőknél a kimenetet PNP- vagy NPN-típusú tranzisztorok al-
kotják open collectoros elrendezésben. PNP kimenetű szenzor esetében ezért a terhelés a
kimenet és a föld közé kerül, NPN kimenetnél pedig a tápfeszültség és a kapcsoló kimenet
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közé kell helyezni. Váltakozó áramú érzékelők kimeneti fokozata megvalósítható TRIAC
(TRIode for Alternating Current), vagy két tirisztor segítségével. NO (normally open) és
NC (normally closed) típusokat is megkülönböztetünk, előbbi kapcsoló kimenetén target
hiányában nincs feszültség, a target megjelenésekor bekapcsol, utóbbi kimenetén viszont
a céltárgy hiányában a kimenet bekapcsolt állapotban van, a céltárgy érkezésekor megvál-
tozik a kimeneten a feszültség megszűnik. Induktív távolságmérők végerősítő fokozatában
a hőmérsékletfüggetlen, céltárgy távolságával egyenesen arányos kimeneti jel skálázásáról
kell gondoskodni. Mind a kapcsoló, mind az analóg kimenettel rendelkező szenzorokat
túlfeszültség, túláram és fordított polaritás elleni védelemmel látják el a szakszerűtlen
beépítés miatti károsodást elkerülendő. Váltakozó áramú eszközöknél Greatz-hidat hasz-
nálnak [65].

Az induktív szenzorok tápfeszültsége szintén a DIN EN 50032 számú szabványban [25]
került meghatározásra. Leggyakrabban 10-30 V, ritkábban 10-60 V egyenfeszültséggel
üzemeltethető érzékelőkkel találkozhatunk. Inkább a tengerentúlon elterjedtek a válta-
kozó feszültséggel üzemelő változatok, ezeket 20-250 V közötti tápellátással használhat-
juk. Nagyon ritkák az univerzális típusok, melyek 20-300 V egyen vagy 20-250 V váltakozó
feszültségről is képesek üzemelni. Az egyenáramú induktív közelítéskapcsolók kimeneti
feszültsége közel tápfeszültségig terjedhet – figyelembe kell venni a diódák és tranzisztorok
nyitófeszültségét (1-3 V) –, maximális kimeneti áramuk jellemzően 100-200 mA. Az ana-
lóg kimenet megvalósítására is több megoldás létezik, a legelterjedtebbek a következők:
0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA. Itt a kimeneti feszültség vagy áram a céltárgy távolságával
arányosan növekszik, a mérési tartomány elején minimális, a végén maximális. Az induk-
tív távolságmérők kimeneti teljesítménye jellemzően kisebb, mint a kapcsoló kimenetű
szenzoroké.

Az induktív közelítéskapcsolók névleges kapcsolási távolsága (Sn) adja meg azt a tá-
volságot, ahol a szenzor a DIN 50010-1 szabványban [26] meghatározott céltárgyra (1 mm
vastagságú Fe 360 vagy A570 Grade 36 típusú szerkezeti acél, d × d méretű – ahol d a
szenzor átmérője) átkapcsolja a kimenetét. Az analóg távolságmérők mérési tartománya
az a távolság, ahol a szabványos target hatására a szenzor áram vagy feszültség kimenete
az adatlapban megadott minimális értékről a maximálisra emelkedik. A kapcsolási távol-
ságot, illetve a kimeneti jel nagyságát befolyásolja a céltárgy érkezési iránya, a céltárgy
mérete és formája, valamint annak anyaga is.

Induktív közelítéskapcsolóknál a kapcsolási frekvencia, analóg szenzoroknál a -3 dB-es
határfrekvencia szintén lényeges paraméter. A szabvány által megadott kapcsolási frek-
vencia meghatározására alkalmas szerkezet vázlatos rajza a 2.5 ábrán látható. A központi
tengelyen forgó, nem ferromágneses és nem vezető anyagból készült tárcsán egyenlő távol-
ságokra helyezkednek el az Fe 360 vagy A570 Grade 36 típusú szerkezeti acél céltárgyak.
A kapcsolási frekvencia annak az egymást követő céltárgyak érkezése között eltelt idő-
nek a reciproka, amikor a szenzor kimeneti jelében a céltárgyak jelenléte legalább 50 µs
szélességű impulzusként detektálható. Az ábrán Sn a névleges kapcsolási távolságot, d a
szenzor átmérőjét jelenti, illetve m = d a céltárgy oldalhossza. Induktív távolságmérőknél
a mérési eljárás a fent leírtakhoz hasonlóan történik azzal a különbséggel, hogy a céltárgy
szélessége (m) és a céltárgyak közötti távolság megegyezik. Az érzékelő határfrekvenciája
a céltárgy és a céltárgymentes állapot váltakozásának az a sebessége, amikor a szenzor
kimeneti jelének amplitúdója 3 dB-lel csökken.

Fém környezetbe való beépíthetőség szempontjából megkülönböztetünk szintbe épít-
hető (flush) és nem szintbe építhető (non-flush) változatokat. Előzőek úgy építhetők be
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fém környezetbe, hogy az aktív felület egyvonalba kerülhet a beépítő anyaggal, ahogy a
2.6 a. ábrán megfigyelhető. Ezek a típusok úgy vannak kialakítva, hogy az elsődleges ér-
zékelőelem a beépítő anyag irányába a lehető legkisebb mágneses teret hozza létre, hogy
annak minél kisebb befolyásoló hatása legyen a mérésre. Ezt általában „fazék alakú”
ferromágneses maggal (magnetic pot core) és bizonyos esetekben árnyékolással érik el,
amelynek hatására a változó mágneses tér legnagyobb része a fő érzékelési irányban alakul
ki. Szintbe építhető érzékelők beépítésekor ügyelni kell rá, hogy a fő érzékelési irányban
a legközelebbi fémes tárgy, ami nem a target, minimum 3 Sn távolságban helyezkedhet
el. Előírás szerint csoportos beépítéskor a szenzorok egymástól mért minimális távolsága
legalább a szenzor átmérője. A céltárgy b szélessége minimum a szenzor átmérőjével
kell egyezzen, de nem lehet nagyobb, mint a két érzékelő közötti távolság. Nem szintbe

2.5. ábra. Induktív közelítéskapcsoló maximális kapcsolási frekvenciá-
jának meghatározására szolgáló eszköz vázlata [25]

2.6. ábra. Induktív szenzorok szintbe építhető és szintbe nem építhető
változatainak elhelyezésekor betartandó távolságok és méretek
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építhető szenzorok előtt elhelyezett fémből készült tárgyakkal szintén meg kell tartani a
kapcsolási távolság háromszorosát. Az érzékelő behelyezéséhez vájatot kell készíteni, ahol
a beépítő anyag elülső felületének és az aktív felületnek az X távolsága legalább a kapcso-
lási távolság kétszerese, illetve a vájat aktív felületre merőleges oldalának szenzortól való
távolsága nagyobb, vagy egyenlő a szenzor átmérőjével. Két érzékelő távolsága minimum
a ház átmérőjének kétszerese lehet. Nem szintbe építhető induktív érzékelők elsődleges
érzékelőeleme általában „gomba” mag, amellyel nagyobb kapcsolási távolság érhető el,
viszont az ilyen alakú vasmagok a szenzor mellett is nagyobb szórt mágneses teret hoznak
létre, így ügyelni kell a vájat méretének betartására, s arra hogy egyéb fémtárgyak se
kerülhessenek ebbe a zónába, mert befolyásolhatják a mérést, ezáltal a kapcsolási távol-
ságot [46].

Fontos azonban megjegyezni, hogy a beépítési előírások betartása nem jelenti azt,
hogy a beépítő anyagnak semmilyen hatása sem lesz az érzékelő kimeneti karakterisz-
tikájára. Mind a szintbe építhető, mind a nem szintbe építhető szenzorok létrehoznak
változó mágneses teret a beépítő anyag irányában is, ezért számítani kell arra, hogy a
fém beépítő anyagban létrejövő örvényáram a céltárgyhoz hasonló módon befolyásolja az
oszcillátor amplitúdóját, így a kapcsolási távolság megváltozik – a változás jellemzően és
a szabványban meghatározott módon ≤ 10 %.

Szintén változik a kapcsolási távolság, ha a szabványos céltárgytól eltérő anyagú ob-
jektumot használunk. Ennek oka, hogy a szenzor által az érzékelési irányban létrehozott
változó mágneses tér eltérő vezetésű és mágneses permeabilitású anyagokban különböző
nagyságú örvényáramot és mágneses polarizációt eredményez. Ezért a target visszahatása
is különböző a kiinduló mágneses térre, amely különböző anyagok esetében más és más
kapcsolási távolságot eredményez. Jellemzően a szerkezeti acélból készült céltárgyakkal
lehet a legnagyobb kapcsolási távolságot elérni harmonikus gerjesztésű induktív érzéke-
lőknél, nem ferromágneses anyagokkal az Sn távolság csökken. A kapcsolási távolság
csökkenését a különböző anyagú céltárgyakra a redukciós faktor fejezi ki. A redukciós
faktor a referencia céltárggyal és egy attól eltérő anyagú céltárggyal elérhető kapcsolási
távolság hányadosa, vagyis ez a paraméter jellemzi a szabványos anyagú céltárgytól való
eltérés hatását a kapcsolási távolságra nézve. Jellemzően a redukciós faktor értékei alumí-
niumra 0.2-0.5, vörösrézre 0,15-0,45 között mozognak a hagyományos induktív szenzorok
esetén.

Léteznek olyan induktív közelítéskapcsolók, amelyek a céltárgy anyagára közel inva-
riánsak. Ezekben olyan elektronikai megoldásokat alkalmaznak, hogy a szenzor névleges
kapcsolási távolságában az oszcillátor közel azonos amplitúdóváltozással válaszol a leg-
gyakrabban használt céltárgy anyagokra (szerkezeti acél, rozsdamentes acél, alumínium),
így a kapcsolási távolság is csak kis mértékben változik. Ezeket Factor 1-es induktív
közelítéskapcsolóknak nevezzük, mert a redukciós faktor a leggyakrabban használt tar-
getanyagokra közel 1. Mivel az induktív közelítéskapcsolókkal ellentétben az induktív
távolságmérők nem egy pontban, hanem egy tartományon dolgoznak, az eltérő céltárgy
anyagok okozta különböző oszcillátoramplitúdó-változás az ismert és használt elektronikai
megoldásokkal nem kompenzálható vagy kezelhető, ezért harmonikus gerjesztésű, analóg
elektronikájú, kompakt induktív távolságmérő szenzor nincs a piacon.
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2.1.1. Korszerű megoldások
Habár az induktív szenzorok 1960-as évekbeli megjelenése óta az analóg és digitális tech-
nika minden szempontból sok nagyságrend fejlődésen ment keresztül (például passzív
alkatrészek mérete, alkatrészek integráltsága, tranzisztorok száma, sebességparaméterek
stb.), az induktív érzékelőkkel szemben támasztott alapvető követelmények nem változtak
sokat: az egyszerűség, megbízhatóság, könnyű kezelhetőség, robusztusság és ár változat-
lanul érzékeny paraméterek a felhasználók szemében, ezért az induktív szenzorokat elekt-
ronikus csavarnak is nevezik (becsavarás után használatra kész). A többi tulajdonság (Sn,
sebesség stb.) és extra szolgáltatás (Factor 1, digitális kommunikáció, diagnosztika stb.)
csak ezeknek a jellemzőknek a megléte esetén érdekes.

Ennek köszönhetően a modern induktív érzékelők túlnyomó részében a hagyományos
oszcillátoros, harmonikus gerjesztésű mérőláncot és analóg kiértékelő elektronikát talá-
lunk [15, 31]. A korai megoldásokhoz képest legnagyobb különbség az alkatrészek mé-
retében, illetve integráltságában fedezhető fel, mivel napjainkban az induktív mérőlánc
alapvető elemei, a tranzisztorok, műveleti erősítők, kis tokozásban és olcsón beszerezhe-
tők. Így a megszokott és elvárt tulajdonságok kedvező ár-érték aránnyal biztosíthatók.
Az oszcillátoros gerjesztéssel és vasmagos tekerccsel mint elsődleges érzékelőelemmel ren-
delkező érzékelők mellett találkozhatunk légmagos tekerccsel felszerelt típusokkal, tranzi-
ens gerjesztést használókkal, illetve a hagyományostól eltérő konstrukciós megoldásokat
alkalmazó példányokkal is. Ezeknek a variánsoknak legfőbb célja a szenzor valamely
paraméterének javítása, így például a nagy frekvencián gerjesztett légmagos elsődleges
érzékelőelemmel rendelkező mérőláncok kevésbé érzékenyek a céltárgy anyagára; az el-
sődleges érzékelőelem árnyékolásával csökkenthető a beépítő környezet hatása; tranziens
gerjesztéssel jó közelítéssel céltárgy anyagától független közelítéskapcsoló készíthető.

Az ipari érzékelők piacán elvétve előfordulnak olyan induktív szenzorok, melyek a
hagyományos analóg kiértékelési eljárások helyett digitális megoldásokat, például mik-
rokontrollert is alkalmaznak. Egy 8 bites mikrovezérlő elegendő számítási kapacitással
rendelkezik mérőlánc jelének kiértékeléséhez, valamint a hőmérsékletkompenzálás és a
linearizálás elvégzéséhez, viszont ára már kellően alacsony ahhoz, hogy egy általános in-
duktív érzékelő gyártási költségeit ne emelje meg jelentősen. Az ilyen kevertjelű (analóg
mérés, digitális kiértékelés) megoldásoknál a digitális jelfeldolgozás vitathatatlan előnyei
mellett az eszközben felhasznált alkatrészek paramétereivel (sebesség, felbontás, fizikai
méret, pontosság, ár) gyakran kell kompromisszumot kötni, mivel egy adott méretben a
gyorsabb vagy nagyobb felbontású alkatrészek drágábbak, illetve az integrált áramkörök
méretcsökkentése vagy teljesítménynövekedése is az ár emelkedésében nyilvánul meg. Mi-
vel a céltárggyal összefüggő információt az oszcillátor jeléből gyűjti a szenzor, kézenfekvő
legalább 10 bites és gyors, több száz kSPS (kilosample per second) sebességű analóg-
digitális konverterek (ADC) alkalmazása, amelyek azonban a mikrokontrollerrel együtt
jelentős költségnövekedést jelentenek az analóg kiértékelő elektronikákhoz képest. Ez
a költség természetesen csökkenthető speciálisan a feladatra tervezett ASIC áramkörök
alkalmazásával. Mindent összevetve precízebb hőmérsékletkompenzáció és a nagyobb li-
nearitás mindenképpen a digitális jelfeldolgozás megoldás mellett szól, nem beszélve az
így megnyíló digitális kommunikációs protokollok alkalmazásában rejlő lehetőségekről.

A mérési és kiértékelési eljárások fejlesztése mellett egyre nagyobb igény mutatkozik
a szenzorok kommunikációjának fejlesztése iránt [56]. A hagyományos kapcsoló és analóg
kimenő fokozattal rendelkező termékek felhasználása nagy múltra tekint vissza, azonban
napjainkban a számítógép, PLC vagy mikrokontrolleres szabályozórendszerek korában a
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digitális kommunikáció egyre nagyobb teret hódít. Ennek köszönhetően az érzékelők által
szolgáltatott kimeneti jel mellett számos hasznos információ is eljuttatható a központi
egységnek a céltárgyra vonatkozó kiegészítő adatoktól (például: céltárgy túl közel, túl
messze van) kezdve, az aktuális környezeti változókon keresztül, a szenzor meghibásodását
jelző diagnosztikai figyelmeztetésekig.

Évtizedeken keresztül, amíg a szenzorok és aktuátorok analóg ki- és bemenetekkel
rendelkeztek, két megoldás létezett a központi vezérlő egység és a perifériák csatlakozta-
tására [56]. Az első a direkt kapcsolat, amelynél az összes érzékelő és beavatkozó külön
kábellel csatlakozott a vezérlőhöz. A megoldás előnye a költséghatékonyság, s az egyszerű
felépíthetőség, amely a perifériák számának növekedésével átláthatatlan rendszerré vál-
tozik. A másik lehetőség a nyalábolt kapcsolat, ahol a szenzorok egy hálózati eszközbe
csatlakoznak, amely összefogja a vezetékeket és egy vastag kábellel kapcsolja a központi
egységhez az egyes eszközöket. Habár fizikai kapcsolat megmarad a perifériák és a köz-
ponti egység között, a rendszer sokkal áttekinthetőbb és a hibaelhárítás is egyszerűbbé
válik. A sok érzékelőt és beavatkozót tartalmazó rendszerekben aztán kezdtek megjelenni
a digitális jeltovábbításon alapuló hálózati eszközök, amelyek a nyalábolt kapcsolattal
ellentétben már nem biztosítottak direkt kontaktuson alapuló összeköttetést az érzékelő
és a központi egység között, hanem azok jelét ipari buszrendszeren keresztül juttatták el
a megfelelő helyre, akár a jelkondicionálást is elvégezve. A megoldás nagy előnye, hogy
a központi egységek mérete csökkenhet, mivel nincs szükség az összes periféria egyesével
történő fizikai csatlakoztatására, a kommunikáció egy digitálisan nyalábolt kábelen halad.
A legnépszerűbb hálózati kommunikációs protokollok az iparban a Profibus, a DeviceNet,
a CC-Link, az IO-Link és az Ethernet protokollon alapuló megoldások, a Profinet, az
EtherNet/IP, az EtherCAT és a Varan. Innen csak egy lépés az olyan szenzorok alkal-
mazása, amelyek nem kapcsoló, vagy analóg feszültség-, illetve áramjelet szolgáltatnak a
kimenetükön, hanem már önmaguk is a fenti digitális protokollok egyikén kommunikálnak
a környezetükkel. Így a hagyományos kapcsoló vagy távolság információn túl, további fon-
tos adatokat is közölni képesek, például az aktuális hőmérsékletet, azt ha a céltárgy nem
megfelelő távolságban tartózkodik, illetve a hibás működésre is figyelmeztethet: alacsony
a tápfeszültség, vagy valamelyik alkatrész meghibásodott a szenzorban [56]. A 2.7 ábrán
egy IO-Link alapú szenzorokat tartalmazó szenzorhálózat látható.

2.7. ábra. IO-Link rendszer digitális protokollon kommunikáló szenzo-
rokkal [113]

13

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

Mint korábban említésre került, a harmonikus gerjesztésű oszcillátorral rendelkező
induktív szenzorok legnagyobb hátránya, hogy a céltárgyról csak az oszcillátor által elő-
állított frekvencián képes információt szerezni. Habár a céltárgy nem csak a rezgés amp-
litúdóját változtatja meg, hanem annak frekvenciáját és fázisát is, utóbbi két paraméter
mérése nem terjedt el alkalmas – kellően precíz, gyors és elfogadható árú – jelfeldolgozó
áramkörök híján. Mivel az érzékelő céltárgytávolság-oszcillátoramplitúdó karakteriszikája
különböző anyagú targetekre nézve eltérő, ha feltételezzük, hogy a target nem feltétlenül a
referenciaanyagból készül, kizárólag az oszcillátor amplitúdójából nem állapítható meg a
pontos szenzor-céltárgy távolság. Így ezen a méréstechnikán alapuló, valóban targetanyag-
független induktív közelítéskapcsoló nem készíthető (eltekintve a néhány anyagra és egy
adott távolságra kompenzált változattól), olyan induktív távolságmérő szenzor, amely-
nek tárgytávolság-kimenet karakterisztikája a céltárgy anyagától független, az egyetlen
mért paraméter által szolgáltatott elégtelen mennyiségű információ miatt elméletileg sem
készíthető.

A céltárgyfüggetlen távolságmeghatározáshoz több információra van szükség, amely
megszerezhető például tranziens analízis segítségével. A gerjesztő tekercsre egy gyors lefu-
tású impulzust, négyszögjelet, vagy tetszőleges széles spektrumú tranziens jelet kapcsolva
a szenzor érzékelési zónájában időben változó mágneses tér jön létre, amely a targetben
örvényáramot és mágneses polarizációt hoz létre, így a gerjesztő mágneses tér módosul,
amely a tekercs paraméterein keresztül mérhető. A tranziens gerjesztésre adott válasz pe-
dig egy, a céltárgy által befolyásolt, időfüggő jel lesz. Ennek a válaszjelnek az analízisével
eljuthatunk a céltárgy távolságáig. Az irodalomból ismert leghatékonyabb megoldás [64]
négyszögjellel, vagy több, eltérő hosszúságú és amplitúdójú négyszögjelből összeállított
mérőjellel gerjeszt egy tekercset. A gerjesztés közben méri a tekercsen átfolyó áramot és
a rajta eső feszültséget, melyek segítségével meghatározza az impedancia időbeli válto-
zását. Az impedancia-időfüggvényt diszkrét Fourier-transzformáció segítségével a frek-
venciatartományba számítja át, s a spektrumból bizonyos frekvenciákon kivett értékeket
egy neurális hálózat bemenetére kapcsolja. Több ponton, különböző anyagú céltárgyak-
kal kalibrálva az így felépített, egy mérőfejből és egy kiértékelő egységből álló érzékelő
eszköz képes céltárgytól független analóg távolságadatot szolgáltatni. Az induktív érzé-
kelő eszköz a 2.8 ábrán látható. A rendszer legnagyobb hátránya, hogy a számításigényes

2.8. ábra. A céltárgy anyagától független kimeneti karakterisztikájú
induktív távolságmérő eszköz
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transzformációk és matematikai műveletek miatt egy kiértékelő egységet alkalmaz, amely
nagy mérete (150×138×54 mm) és fogyasztása (4,8 W) miatt nem használható olyan
rendszerekben, ahol kompakt induktív szenzorok alkalmazása szükséges. Másik hátránya,
hogy rendszerbe építésekor minden esetben szükséges a kalibráció elvégzése, amely kellő
szakértelmet és időráfordítást igényel, tehát nem hasonlítható össze egy kompakt induktív
távolságmérő szenzor egyszerű használhatóságával.

Habár a tekercsen eső feszültség és rajta átfolyó áram ismeretében az impedancia-
spektrum számítása kézenfekvő megoldása a rendszer analízisének, amelyből a céltárgy
távolsága meghatározható, az is belátható, hogy a transzformáció elvégzésével többlet in-
formáció nem keletkezik. Vagyis ha a céltárgytávolságra vonatkozó információt a transz-
formáció előtt is tartalmazza a mért jel, akkor nincs szükség a számításigényes feladat
elvégzésére, a céltárgy távolsága az időfüggő jel analízisével is megállapítható. Disszertá-
ciómban egy olyan induktív szenzormegoldást mutatok be, amely a tranziens gerjesztésű
tekercs feszültségének időfüggvényéből közvetlenül, neurális hálózat segítségével határozza
meg a fém céltárgy távolságát függetlenül annak anyagparamétereitől.

2.2. Neurális hálózatok

2.2.1. Neurális hálózatok biológiai analógiája, jellemzői
A mesterséges neurális hálózatok (továbbiakban: neurális hálózatok) alapjainak kifejlesz-
téséhez és alkalmazásához a fő motivációt az emberi agy működése adta, amely a megszo-
kott digitális számítógépek számítási módszereihez képest teljesen másképpen oldja meg
a felmerülő problémákat [66,67,93]. Az agy egy nagy komplexitású, nemlineáris, párhuza-
mos információ-feldolgozó rendszer, amelyben az elemi egységek, a neuronok, úgy képesek
szerveződni, hogy egy speciális feladat elvégzésére legyenek képesek, például felismerje-
nek különböző mintázatokat, megértsék a szabályokat, vagy reagáljanak egy szituációra,
sokkal gyorsabban, mint a manapság létező leggyorsabb számítógépek. Gondoljunk pél-
dául a következő információfeldolgozási folyamatra. Az emberi agy a szemből kapott
hatalmas mennyiségű információból képes azokat az információkat kinyerni, amelyekkel
az adott szituációban foglalkoznia kell, majd a másodperc tört része alatt – legtöbb eset-
ben – a helyes megoldást adja rájuk: egy átlagos sofőr reakcióideje fél másodperc, amely
az észleléstől a reagálásig eltelt összes időt jelenti, vagyis az agy ennél jóval gyorsabban
megoldja a problémát. Fontos tényezője a kérdésekre adott válaszok helyességének, vagy
a megfelelő reakciónak a tanulási folyamat, vagy tapasztalat, amelynek legnagyobb ré-
sze az emberi agyban a születéstől számított első évben megy végbe. Ekkor nyeri el a
neuronokból és az őket összekötő axonokból álló hálózat a végsőhöz közeli formáját. A
mesterséges neurális hálózat egy olyan modell, amely az emberi agyhoz hasonlóan képes
megoldani egy specifikus feladatot. Elemi egységekből, neuronokból és az ezeket össze-
kötő hálózatból áll, amelyek számítástechnikai és/vagy elektronikus eszközökkel kerülnek
megvalósításra [47,59].

A neurális hálózat egy párhuzamos, elosztott, egyszerű elemekből felépülő feladat-
megoldó egység, amelynek természetes tulajdonsága a tapasztalati úton megszerzett tu-
dásbázis tárolása és ennek alkalmazása [43, 47, 59]. A tudásbázis felépítéséhez egy olyan
tanulási folyamat vezet, mikor a neurális hálózat a környezetéből szerzett információkat
összegyűjti, s az ebből származó adatokat a neuronokat összekötő – szinaptikus – sú-
lyokban tárolja el. A tanulási folyamatot egy un. tanulási algoritmus vezérli, amely a
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szinaptikus súlyokat a tervezési célnak megfelelően addig változtatja, amíg célfüggvény a
kívánt állapotot el nem éri [43,47,66,93].

A neurális hálózatok alkalmazásának legnagyobb erejét az adja, hogy ez az elosztott
párhuzamos rendszer képes az általánosított tanulásra, amely azt jelenti, hogy a meg-
szerzett tudásbázisra alapozva olyan bejövő információkra is képes helyes választ adni,
amellyel nem találkozott a tanulási folyamat során. Ez a tulajdonság teszi alkalmassá
arra, hogy nagy komplexitású és változatosságú, egyszerű matematikai összefüggésekkel
nem kiértékelhető problémákat jó hatásfokkal megoldjon, illetve összefüggéseket „meg-
sejtsen”. A neurális hálózatok tulajdonsága, hogy a benne található neuronoktól függően
lehet lineáris vagy nemlineáris [43, 66, 93]. A gyakorlatban a legtöbb esetben nemlineáris
hálózatokkal találkozunk, melyek belső tulajdonsága, hogy a nemliearitás a hálózatban
elosztott módon jelentkezik, amely rendkívül fontos a fizikai összefüggések megtanulása,
illetve jelfeldolgozás során. Fontos jellemzője a neurális hálózatoknak az adaptivitás,
ami azt jelenti, hogy egy működő hálózat a környezet kis mértékű megváltozása esetén
könnyedén újratanítható, illetve olyan struktúra is létezik, amelyben a neurális hálózat
képes a környezeti változásokra reagálva valós időben megváltoztatni a súlyok értékét,
azaz adaptívan alkalmazkodni a feladathoz. Olyan hálózat is megvalósítható, ahol pél-
dául egy mintázat felismerésére és kiválasztására alkalmas modell nem csak kiválasztja
a legmegfelelőbb megoldást, de arról is szolgáltat információt, hogy mennyire biztos a
döntésben. A neurális hálózatok alkalmazásának nagy előnye a hibatűrő képessége, ro-
busztussága, amellyel a bemenő adatokban keletkező hibák – zajjal terhelt bemenet, hibás
mérésből adódó dezinformáció – ellenére helyes választ képes adni kimenetként [43,66,93].
Egyszerűen alkalmazható, mivel könnyen programozható, illetve elektronikus áramkörök
segítségével is megvalósítható.

2.2.2. A neuron modellje
A mesterséges neurális hálózat alapvető építőeleme, információfeldolgozó egysége a ne-
uron, melynek rajza a 2.9 ábrán látható [43]. Az ábra bal oldalán helyezkednek el a
szinapszisok, vagyis azok a pontok, ahol az információ elemi egységei a neuronba jut-
nak. Ezek a bemeneti jelek. Minden xj bemenethez tartozik egy wj súly, amely az
adott bemenet erősségét, vagyis a neuron kimenetéhez történő hozzájárulását adja meg
és j = 1..m, ahol m a bemenetek száma. Tehát az adott bemeneti jel skálázódik a hozzá
tartozó súllyal, majd a súlyozott bemenetek összegződnek. Az összegző fokozathoz egy
további érték (eltolás vagy bias) is csatlakozik, amely a bemenetek értékének csökkentésé-
vel vagy növelésével hat a kiértékelő függvényre. Az összegzett érték ezután a kiértékelő,
vagy aktivációs függvényen keresztül válik a neuron y kimeneti jelévé. Matematikailag
megfogalmazva az alábbi két egyenlet modellezi a neuront [43]:

v =
m∑
j=1

wjxj (2.1)

és
y = ϕ(v), (2.2)

ahol v az összegzés végeredménye, ϕ(·) a kiértékelő függvény és y a neuron kimeneti értéke.
A ϕ(v) aktiváló függvény határozza meg a kimenet és a súlyozott bemenetek, valamint

az eltolás összegének viszonyát. A három leggyakrabban alkalmazott a Heaviside- (kü-
szöb), a lineáris és a szigmoid függvény. A Heaviside-függvény alkalmazásakor a neuron
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2.9. ábra. A neuron felépítése

kimenete a következőképpen alakul [43]:

y =
{

1 ha v > 0
0 ha v < 0. (2.3)

Ilyen neuronfüggvény alkalmazása akkor ésszerű, mikor a kimeneten egy problémára
igen-nem jellegű megoldást várunk (osztályozási feladat). Használatos aktivációs függvény
továbbá a lineáris, amely esetében a kimenet

y = µv, (2.4)
ahol µ a görbe meredeksége. Ilyen megoldás használatos lineáris kimenetű rendszerek
esetében, illetve mikor pozitív, illetve negatív, tetszőleges nagyságú értéket várunk ki-
menetként. A leggyakrabban használt neuronfüggvény a szigmoid, amely az „S” alakú
függvények gyűjtőneve. A szigmoid függvények az inflexiós pont körül közel lineárisak,
nagy pozitív és negatív értékek esetében pedig a határértékhez tartanak. Több megvaló-
sítása közül az egyik legnépszerűbb a logisztikai függvény,

y = 1
1 + eav , (2.5)

ahol a szigmoid függvény paramétere, amelynek hatása a 2.10 ábrán figyelhető meg.
Ahogy a meredekség a végtelenhez tart, a (2.5) függvény a küszöbfüggvényhez tart, azon-
ban fontos, hogy a szigmoid a küszöbfüggvénnyel ellentétben differenciálható, amelynek
számos előnye van a neurális hálózatokkal való munka során. Egy további, gyakran hasz-
nált szigmoid függvény a tangens hiperbolikusz függvény, amellyel a neuron kimenete
az

y = tanh(v) (2.6)
összefüggés szerint alakul.

2.2.3. Neurális hálózat tipikus architektúrái
A neuronok hálózatba való kapcsolására megoldandó feladattól függően több architektúra
létezik. Neurális hálózatokban a neuronok általában rétegekben helyezkednek el, a réte-
gelt modellek közül legegyszerűbb az egyrétegű, előrecsatolt neurális hálózat (2.11 ábra).
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2.10. ábra. Az a paraméter hatása a logisztikai szigmoid függvényre

Ez egy bemeneti réteggel rendelkezik, ahol a hálózatra kapcsolt értékek a rendszerbe jut-
nak. A kimeneti értékek közvetlenül a neuronok első rétegéből származnak, s rájuk csak
a bemeneti értékek vannak hatással, tehát a hálózat előrecsatolt. A hálózat kimeneti
rétegében

yl = ϕ

 m∑
j=1

wljxj + bl

 . (2.7)

A bemeneti réteget nem tekintjük a hálózat valódi rétegének, mivel itt nem történik
számítás, az csak a hálózat egyetlen neuronokból álló rétegére jellemző [43].

A neurális hálózatok második osztálya a többrétegű előrecsatolt hálózatoké. Ezek
a hálózatok egy vagy több rejtett réteggel rendelkeznek, amelyek elemeit rejtett neuro-
noknak nevezzük. Azért szokás a rejtett szót használni, mert ezek a neuronok mind a
bemeneti oldal, mind a kimeneti oldal számára láthatatlanok, tehát rejtettek. Minél több
rejtett réteget helyezünk el a hálózatban, az a bemeneteket annál komplexebb összefüggé-
sek segítségével képes kiértékelni, annál magasabb rendű összefüggések létrehozására van
lehetőség a hálózaton belül [16]. Az első rétegre bocsátott x bemeneti vektor a megfelelő
súlyokon keresztül az első rejtett rétegbe jut, ahol a neuronok kiértékelést végeznek. A
neuronok kimenetei a megfelelő súlyokkal skálázva lesznek a következő réteg bemenetei, s
így tovább egészen a kimeneti rétegig. A 2.12 ábrán egy olyan többrétegű neurális háló-
zat látható, amely egy rejtett réteggel rendelkezik. Ez a hálózat egy 8-4-2 architektúrájú

2.11. ábra. Egyrétegű előrecsatolt neurális hálózat egy lehetséges struk-
túrája
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2.12. ábra. Többrétegű előrecsatolt neurális hálózat egy rejtett réteggel

rendszer, amely azt jelenti, hogy 8 bemenettel, 4 rejtett neuronnal és 2 kimenettel – 2
kimenő rétegbeli neuronnal – rendelkezik. A hálózat kimenetén

y1 = ϕ

 4∑
l=1

ϕ

 m∑
j=1

w
(1)
lj xj + b

(1)
1

w(2)
1l + b

(2)
1

 . (2.8)

Megjegyzendő, hogy a fenti esetben a hálózat minden neuronja azonos ϕ kiértékelő függ-
vényt alkalmaz, amely nem szükségszerű. Eltérő függvények alkalmazásakor a kiértélelés
összefüggése is megváltozik.

Másik példaként felírhatunk egy többrétegű hálózatot, amely m számú bemenettel, h1
darab első rejtett rétegbeli neuronnal, h2 számú második rejtett rétegbeli neuronnal és q
számú kimenettel rendelkezik, a következő alakban: m−h1−h2−q. Az ábrán látható há-
lózatot teljesen összekapcsolt neurális hálózatnak nevezzük, mert egy bizonyos rétegben
található összes eleme kapcsolatban van az azt követő réteg minden elemével. Létez-
nek olyan hálózatok, ahol némelyik kapcsolat hiányzik, ezeket részlegesen összekapcsolt
neurális hálózatoknak nevezzük.

A rekurrens visszacsatolt neurális hálózatok abban különböznek az előző két, elő-
recsatolt típustól, hogy a legalább egy visszacsatolást tartalmaznak, ezért visszacsatolt
hálózatoknak is nevezzük őket. Például egy 8 bemenettel, 4 rejtett neuronnal, két kime-
nettel és két visszacsatolással rendelkező rendszert láthatunk a 2.13 ábrán. A visszacsa-
tolás lehet olyan, hogy egy neuron kimenete rögtön a saját bemenetére csatolódik vissza,
illetve bármelyik rétegben elhelyezkedő neuron kimenete visszacsatolódhat egy azt meg-
előző rétegben elhelyezkedő neuron bemenetére. A visszacsatolás hatással van a hálózat
teljesítményére, s feladatmegoldási képességére, továbbá időbeli késleltetéssel – az ábrán
z−1-gyel jelölve – memóriával rendelkező hálózat is létrehozható, amely „emlékszik” a
korábban a neuron kimeneteként előálló értékekre [43,66,93].

Multilayer Perceptron

Mivel a neurális hálózatok architektúrája szoros kapcsolatban van a használni kívánt taní-
tási módszerrel, algoritmussal, ezért már a tervezés fázisában dönteni kell a megoldandó
feladathoz szükséges hálózattípusról és tanítási algoritmusról. Tanítási és feladatmeg-
oldási szempontból egyaránt előnyös az a kritériumrendszer, ami alapján egy neurális
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hálózatot Multilayer Perceptronnak (MLP) nevezünk. A Multilayer Perceptron három
fontos ismérvvel rendelkezik:

• a hálózatban található összes neuron olyan nemlineáris aktivációs függvénnyel ren-
delkezik, amely differenciálható;

• legalább egy rejtett réteggel rendelkezik;

• nagyfokú összekapcsoltság jellemzi, ahol a csomópontok súlyokon keresztül csatla-
koznak egymáshoz.

Az aktivációs függvény differenciálhatósága azért fontos a neurális hálózatok esetében,
mert a leggyakrabban és leghatékonyabban használt tanító algoritmusok alkalmazásakor
szükséges a függvények deriváltjának kiszámítása. A leggyakrabban használt tanító al-
goritmus a Backpropagation, azaz a hibavisszaterjesztéses módszer, mivel numerikusan
egyszerűen implementálható, de a Gauss–Newton- és a Levenberg–Marquardt-algoritmus
is elterjedt nagyobb hatékonyságuk miatt [43].

2.2.4. Tanítási folyamat, algoritmusok
A tanítási folyamat a neurális hálózatokkal végzett munka egyik kritikus része, különö-
sen azért, mert nem létezik olyan jól definiált módszer vagy algoritmus, amely leírná
egy adott problémára felépítendő hálózat struktúráját és méretét, az alkalmazandó tanító
algoritmust, az összekapcsoltság mértékét, tehát legfeljebb ad-hoc módszerekre, vagy heu-
risztikus megoldásokra támaszkodhatunk. A hálózat tanítása során össze kell állítani egy
tudásbázist, amely tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek alapján a helyes
működést biztosító összefüggések felállíthatók [47, 59]. Olyan való életből vett példákra,
mérési eredményekre van szükség, amelyhez hasonlókkal a már betanított hálózat való-
színűleg találkozni fog, tehát a bemeneti vektor lehet zajos, illetve tartalmazhat hibás
információkat is. Amennyiben lehetséges, a bemeneti vektorhoz tartozik kimeneti vektor
is, ezt a hálózattól a bemenetre kerülő információkra adandó elvárt kimeneti válaszként
kezelhetjük, s a hálózatot ezen adatok alapján taníthatjuk. Ekkor tanítóval való tanulási
modellt kell alkalmazni. Ha a bemenetekhez nem tartozik elvárt kimenet, akkor tanító

2.13. ábra. Példa visszacsatolt többrétegű neurális hálózatra
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nélküli tanulási modellt alkalmazhatunk, amelynek felügyelt és felügyelet nélküli változata
is létezik [43].

A tanító minták összeállításakor célszerű azokat három csoportra osztani, ezek a ta-
nító, a validációs és a teszt halmazok. Az első segítségével határozzuk meg a súlyok
értékét a tanulási folyamat során, a második halmazzal a hálózat tanítás közbeni mi-
nősítése történik, a teszt halmazzal pedig a tanítás végén meghatározzuk, hogy milyen
pontossággal sikerült a hálózat tanítása. Amennyiben kellően sok minta rendelkezésre
áll, célszerű a minták legalább felét tanító mintának felhasználni, a maradék részét pedig
fele-fele arányban elosztani a másik két halmaz között [43].

A tanítóval történő tanítási folyamat, másnéven felügyelt tanítás blokkdiagramja a
2.14 ábrán látható. Itt úgy tekintjük, hogy a tanító bemenet-kimenet példák formájá-

2.14. ábra. Felügyelt tanító algoritmus blokkdiagramja

ban rendelkezik információval a környezetről, amelyet a tanulási folyamat során a neurális
hálózat rendelkezésére bocsát. A hálózatnak a bemenő vektor által reprezentált informáci-
ókon kívül nincs összeköttetése a környezettel. A tanító algoritmus segítségével (backpro-
pagation) meghatározásra kerül a hálózat elvárt és tényleges kimenete közötti különbség,
amely értéket hibajelnek nevezünk. A hibajel visszaterjesztésével a súlyok módosítása kö-
vetkezik, mely után a folyamat lépésről-lépésre ismétlődik addig, amíg a rendszer hibája
egy küszöbszint alá kerül [66, 93]. Ezen a módon a tanító tudásbázisa átkerül a neurális
hálózatba, ahol a súlyok értékeiben tárolódik, s felhasználható feladatok végzésére.

A tanító nélküli tanulásnak két fajtáját különböztetjük meg, a megerősítéses tanulást
és a megerősítés nélkülit. Az előbbi módszer blokkdiagramja a 2.15 ábrán látható, ahol
megfigyelhető, hogy a hálózat a környezetről a bemeneti vektor által nyer információt.
A hálózattal párhuzamosan egy felügyelő rendszer monitorozza a környezetet a folyamat
állapotára vonatkozó megerősítő jel által, amelyet a neurális hálózat által is feldolgozható
heurisztikus megerősítő jellé alakít, amely informálja a hálózatot a korábban hozott dönté-
seinek hatásáról, helyességéről. A tanulási folyamat során a megerősítő jel és a környezet
változóinak ismeretében a súlyok úgy módosulnak, hogy a hálózat működési költsége,
minimális legyen, tehát a kívánt cél eléréséhez a legkevesebb beavatkozás legyen szük-
séges. A tanulási folyamat ezen módját neurális hálózat alapú szabályozó rendszereknél
alkalmazhatjuk hatékonyan [43,47].
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2.15. ábra. Megerősítéses tanulási módszer blokkdiagramja

A tanulás harmadik módja a felügyelet nélküli tanulás, amikor a példákhoz nincs külső
segítség, azaz a hálózat nem kap visszajelzést sem a tanítótól, sem a felügyelő rendszertől.
Erre a módszerre a leggyakoribb példa a klaszterezés, mikor a feladat adatok automati-
kus osztályokba sorolása valamilyen logika alapján. Az ilyen hálózatokat önszerveződő
hálóknak is nevezzük, mert a bemeneti adatoknak és valamilyen stratégiának megfelelően
kell kialakítaniuk egy konzekvens viselkedést [47,66].

A Backpropagation-algoritmus

A felügyelt tanulás legalapvetőbb algoritmusa a hiba-visszaterjesztéses, vagyis a Back-
propagation-algoritmus, amely a kimeneten elvárt és a ténylegesen megjelenő kimenet
közötti különbség, a hibajel, parciális deriváltak segítségével a súlyokra történő visszater-
jesztésén alapul. A hibajel definíciója [43],

ej(n) = dj(n)− yj(n), (2.9)

ahol dj(n) a j-edik neuron elvárt kimeneti értéke az n-edik minta esetében, yj(n) pedig
az n-edik minta esetében a j. neuron tényleges kimenete. Ebből a j neuron hibaenergiája

Ej(n) = 1
2e

2
j(n). (2.10)

Összegezve a kimeneti réteg neuronjainak pillanatnyi hibaenergiáját,

E (n) =
∑
j∈C

Ej(n) = 1
2
∑
j∈C

e2
j(n), (2.11)

ahol a C halmaz tartalmaz minden kimeneti rétegben megtalálható neuront.
Az algoritmus változóinak reprezentációja a 2.16 ábrán látható, ahol a j-edik neuron

környezetében található pontok kerültek megjelölésre.
A neuron bemenetére a bal oldalról érkező vektor a hozzá tartozó súllyal skálázásra

kerül, ezek összegzésével jutunk a vj(n)-hez,

vj(n) =
m∑
i=0

wji(n)xj(n), (2.12)
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2.16. ábra. Backpropagation-algoritmus változóinak szemléltetése

ahol m a j. neuronhoz tartozó bemenetek száma. A wj0 súly a fix eltolás értékéhez
(+1) tartozik, amely egyenlő bj(n)-nel. Ennek megfelelően az n-edik lépésben a neuron
kimenetén megjelenő érték,

yj(n) = ϕj(vj(n)). (2.13)
A Backpropagation-algoritmus úgy működik, hogy a wji(n) súlyhoz meghatároz egy

olyan ∆wij(n) korrekciós értéket, amely arányos a ∂E (n)/∂wji(n) parciális deriválttal. Ez
az un. érzékenységi faktor, amely megmutatja, hogy a megoldás a súlyok terében mely
irányban keresendő. A láncszabály segítségével az alábbi módon bontható ki a derivált,

∂E (n)
∂wji(n) = ∂E (n)

∂ej(n)
∂ej(n)
∂yj(n)

∂yj(n)
∂vj(n)

∂vj(n)
∂wji(n) . (2.14)

Deriválva a (2.11) egyenletet ej(n) szerint

∂E (n)
∂ej(n) = ej(n), (2.15)

majd differenciálva a (2.9) egyenletet yj(n) szerint,

∂ej(n)
∂yj(n) = −1. (2.16)

Differenciálva a (2.13) egyenletet vj(n) szerint, a következő összefüggést kapom:

∂yj(n)
∂vj(n) = ϕ′j(vj(n)), (2.17)

végül deriválva a (2.12) egyenletet wji(n) szerint,

∂vj(n)
∂wji(n) = yj(n). (2.18)

Ezután behelyettesítve a (2.15)-(2.18) egyenleteket (2.14)-ba,

∂E (n)
∂wji(n) = −ej(n)ϕ′j(vj(n)) yj(n). (2.19)
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A wji(n) súlyra alkalmazandó ∆wji(n) korrekciós érték megkapható az alábbi módon,

∆wji(n) = −η ∂E (n)
∂wji(n) , (2.20)

ahol η a tanulási ráta, amely megadja a súlyok módosításának nagyságát, s így a kon-
vergencia sebességét. Ügyelni kell a ráta nagyságának gondos megválasztására [43, 66],
mivel ha túl kicsi, akkor lassú lesz a hálózat tanulási sebessége, ha túl nagy, akkor pedig
nem találjuk meg a hibafüggvény minimumát, a hálózat nem lesz kellően pontos. A ráta
negatív értéke annak gradiens voltából származik. Mindezeknek megfelelően, felhasználva
a (2.19) és (2.20) egyenleteket,

∆wji(n) = ηδj(n)yi(n), (2.21)

ahol a δj(n) lokális gradiens

δj(n) = ∂E (n)
∂vj(n) = ∂E (n)

∂ej(n)
∂ej(n)
∂yj(n)

∂yj(n)
∂vj(n) = ej(n)ϕ′j(vj(n)). (2.22)

A lokális gradiens mutatja meg a súlyok szükséges változtatási irányát. A (2.22)-nek meg-
felelően a kimeneti rétegben lévő j-edik neuronhoz tartozó δj(n) lokális gradiens egyenlő
az ehhez a neuronhoz tartozó hibajel és a hozzárendelt aktiváló függvény deriváltjával.
Ebből látszik, hogy a súly változtatásához csak a hibajelre és az adott neuron kimenetére
van szükség, tehát algoritmikusan egyszerűen kiszámítható.

Amennyiben a j-edik neuron a hálózat kimeneti rétegében helyezkedik el, az algorit-
mus egyszerű, mert (2.9) egyenletet egyszerűen felhasználhatjuk a hibajel kiszámítására, s
innen a (2.22)-gyel a δj(n) gradiens is rögtön származtatható. Ha viszont a j-edik neuron
a hálózat valamely rejtett rétegében található, a megoldás bonyolultabbá válik, mivel a
tanító minták között nem szerepelnek a rejtett neuronokra vonatkozó elvárt kimeneti érté-
kek, így a hibajel sem számolható ki a megadott módon [43]. A j-edik neuront rejtettként
kezelve, a változók szemléltetése a 2.17 ábrán látható.

A (2.22) egyenletet alapul véve a δj(n) a j neuronra felírható az alábbi módon [43]:

δj(n) = −∂E (n)
∂yj(n)

∂yj(n)
∂vj(n) = −∂E (n)

∂yj(n)ϕ
′
j(vj(n)), (2.23)

2.17. ábra. Backpropagation-algoritmus változóinak bemutatása a j-
edik neuron rejtett rétegben való elhelyezkedése esetén
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ahol a második egyenlőség után a (2.17) összefüggést használtam fel. A ∂E (n)/∂yj(n)
parciális derivált felírásához felhasználjuk az alábbi kifejezést,

E (n) = 1
2
∑
k∈C

e2
k(n), (2.24)

ahol k neuron kimeneti pont. Differenciálva a fenti egyenletet yj(n) szerint,

∂E (n)
∂yj(n) =

∑
k

ek
∂ek(n)
∂yj(n) . (2.25)

Ezután a láncszabályt felhasználva, a jobb oldalon szereplő parciális deriváltat tovább
bontva,

∂E (n)
∂yj(n) =

∑
k

ek(n)∂ek(n)
∂vk(n)

∂vk(n)
∂yj(n) . (2.26)

A 2.17 ábrán látható, hogy

ek(n) = dk(n)− yk(n) = dk(n)− ϕ(yk(n)), (2.27)

amelyből az következik, hogy

∂ek(n)
∂vk(n) = −ϕ′k(vk(n)). (2.28)

Az ábráról szintén kiderül, hogy k neuronra

vk(n) =
m∑
j=0

wkj(n)yj(n), (2.29)

ahol m a k neuron eltolás nélküli bemeneteinek száma. Ebben az esetben is a wk0(n) súly
a +1 fix értékkel rendelkező bk(n) eltoláshoz tartozó skálázó faktor. Deriválva (2.29)-t
yj(n) szerint

∂vk(n)
∂yj(n) = wkj(n). (2.30)

Felhasználva (2.28) és (2.30) egyenleteket a (2.26) összefüggésben a keresett kifejezést
kapjuk,

∂E (n)
∂yj(n) = −

∑
k

ek(n)ϕ′k(vk(n))wkj(n) = −
∑
k

δk(n)wkj(n), (2.31)

ahol a második egyenlőségjel után a δk(n) megkapható a (2.22) egyenletből a j változó
helyére k-t helyettesítve. Végül a fenti és a (2.23) kifejezést felhasználva kapjuk a hiba-
visszaterjesztéses módszer δj(n) helyi gradiensének formuláját a j rejtett neuronra [43],

δj(n) = ϕ′j(vj(n))
∑
k

δk(n))wkj(n). (2.32)

A Backpropagation-algoritmus alkalmazásakor mindig két lépést különböztetünk meg
[43, 47, 93]. Elsőként előre – a bemenetektől kezdve a kimenet irányába – haladva szá-
moljuk ki a hálózat válaszát. A bemeneti vektor értékeit skálázzuk a hozzájuk tartozó
súlyokkal, a neuronokon összegezzük a beérkező számokat, amelyet az aktiváló függvény
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segítségével kiértékelünk. Ezt az összes rejtett neuronra elvégezve a kimeneti réteg neu-
ronjainak bemenetére kerülnek az értékek, természetesen a hozzájuk tartozó súlyok által
módosítva. Itt újabb összegzés, majd függvény általi kiértékelés után a hálózat kimeneti
vektorát kapjuk. A második lépés a visszaterjesztés, amikor az imént kiszámolt kimeneti
vektorból és az elvárt kimeneti vektorból kiszámítjuk a hálózat hibáját, s a fenti összefüg-
gések felhasználásával minden súlyra meghatározzuk a korrekciót. A súlyok módosítása
után újabb előre-, majd hátralépés következik addig, míg a hálózatra meghatározott hiba
értéke egy előre meghatározott kis érték alá nem csökken [43]. A hibavisszaterjesztéses
módszer már említett hátránya a lassú konvergenciája, mely az η paraméter megválasz-
tásának problémájában gyökeredzik, illetve jellemző rá, hogy egy lokális minimumhely
elérése után a globális minimumot nem képes elérni. A konvergencia sebességének javí-
tására több olyan hatékony, a numerikus lineáris algebrából is ismert optimalizációs al-
goritmus készült, amely a hálózat E (n) hibájának minimalizálásán alapul. Ilyen például
a Gauss–Newton- vagy a Levenberg–Marquardt-algoritmus, amelyekre jelen dolgozatban
részletesen nem térek ki.

2.2.5. Neurális hálózatok alkalmazása az érzékeléstechnikában
A neurális hálózatoknak sokféle felhasználása ismert. A szenzorikában is számos helyen al-
kalmazzák adatfeldolgozásra, különböző típusú adatokból egy speciális döntés, vagy dön-
tések meghozatalára, szenzorhálózatokban a különböző fizikai pozícióban található azonos
típusú érzékelők jeleinek feldolgozására, multi szenzorokban valós idejű, vagy adatgyűjtés
utáni adatkiértékelésre.

Egy publikált alkalmazása [51] egy olivaolajgyártó üzem automatizált gépének vezérlő-
rendszerében található, ahol az olivaolaj minőségének biztosítása miatt a folyamat pontos
vezérlésére van szükség. A két rejtett réteggel (25 és 39 neuron) rendelkező neurális háló-
zat a különféle szenzorok adatait kapja bemeneti vektorként, így például az olivabogyó-
paszta haladási sebességét a berendezésben, a paszta hőmérsékletét, a hígításra használt
víz mennyiségét, az adalékanyag mennyiségét stb. A hálózat ezekből az adatokból a saj-
tolás után a melléktermékként megmaradó pogácsa zsír- és nedvességtartalmát határozza
meg jó hatásfokkal, melyből következtetni tudnak a folyamat hatékonyságára.

Másik, az irodalomból ismert esetben [21] beágyazott rendszerben egy kétkarú manipu-
látor (2.18 ábra) pozíciójának meghatározására használnak egy kisméretű, 2 bemenettel,
8 rejtett neuronnal, 2 kimenettel és szigmoid aktiváló függvényt tartalmazó neuronokkal
rendelkező hálózatot, melynek bemeneti értékeit a manipulátor karjainak csomópontjai-
ban elhelyezkedő potenciométerek szolgáltatják, kimenetén pedig a rendszer a karok szö-
gét adja eredményül. A hálózatot egy olcsó, 8 bites mikrokontrollerben implementálták,
amelyhez – a kontroller korlátai miatt – pszeudo-lebegőpontos számábrázolást használ-
tak. A tangens hiberbolikusz aktiváló függvényt a mikrokontroller szakaszonként lineáris
függvényként tárolja, s kiértékeléskor interpolációval közelítve használja fel, így a pontos
függvény kiszámolását elkerülve gyorsítja a kiértékelési folyamatot. A hálózat tanítását
HIL (Hardware in the Loop) módszerrel MATLAB szoftver segítségével végezték el, így az
maximum 2 százalékos kimeneti hibával képes a karok pozíciójának becslésére. A megol-
dás előnye, hogy a hálózat kimenete további skálázás és kiértékelés nélkül szolgáltatja a
kívánt változók értékeit, tehát javítja a potenciométerek más kiértékelési módszerrel fenn-
álló nemlinearitását, valamint a beágyazott program segítségével a pozíció meghatározása
rövid időn belül megtörténik.
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2.18. ábra. Kétkarú manipulátor vázlatos rajza [21]

Szenzorrendszerek jeleinek kiértékelésekor általános eszközként tekinthetünk a mester-
séges neurális hálózatokra, mivel azonos típusú, de eltérő pozícióban elhelyezett érzékelők
jeleiből kombinált kimenet előállítására kézenfekvő megoldást jelent. Publikált alkalma-
zása ismert például beltéri valós idejű helymeghatározó rendszerben (RTLS – Real Time
Location System) [103], ahol ZigBee alapú, 868 MHz-en, vagy 2,4 GHz-en működő mobil
eszköz mozog az épületben fixen elhelyezett vevők között. A 2n + 1 rejtett neuronnal
rendelkező Multi-Layer Perceptron típusú hálózat bemenete az egyes vevőkön mérhető, a
mobil eszközről beérkező jel erőssége, két kimenete pedig az épület x és y koordinátájá-
nak felel meg, azaz megadja a mobil eszköz helyzetét a síkon. A tanítás felügyelt módon,
az ismert pozíciókban elhelyezett mobil eszközökről a vevőkbe érkező jelek erősségének
felvételével előállított adathalmazzal történik.

Többek között e három kiemelt, illetve a 2.1.1. fejezetben említett induktív érzékelési
példából látszik, hogy a neurális hálózatok az érzékeléstechnika területén számos alkal-
mazásban jelen vannak, legtöbbször egyidőben felvett, általában térbeli diverzifikáltságú
érzékelők által szolgáltatott egynemű, vagy különböző típusú adatokból képeznek kevés
számú kimenetet, amelyek egy-egy komplex rendszer működését vezérlik, vagy segítik elő.

Disszertációmban a tranziens gerjesztésű, céltárgy anyagától független, lineáris in-
duktív távolságmérő szenzor időbeli tranziens mérőjeleinek kiértékelésére Multilayer Per-
ceptron típusú neurális hálózatot használok. Mivel a távolságmérő szenzorok tervezési
fázisában lehetőség van a mérőjel és a céltárgytávolság együttes felvételére, amelyből
a neurális hálózat bemeneti és elvárt kimeneti vektora összeállítható, felügyelt tanító
algoritmust alkalmazok. A neurális hálózat tanítására Backpropagation-algoritmust és
Levenberg–Marquardt-algortitmust alkalmazok, melyek a felhasznált MATLAB függvény-
csomagban megtalálhatók.

2.3. Modern számítógépes tervezés
Az elektromágneses elven működő eszközökkel, így az induktív szenzorokkal való munka
során is szükség van azoknak a jelenségeknek az ismeretére, amelyek meghatározzák ezek
tulajdonságait. A szenzor által a környezetére gyakorolt hatás, a környezet által a szen-
zorra való visszahatás, tehát az elvégzendő mérés alapjait a Maxwell-egyenletek írják le
(A.2. függelék). Habár néhány alapvető problémának ismerjük az analitikus megoldását
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(például áramjárta vezető körüli mágneses tér, szolenoid tekercs induktivitása stb.), a
legtöbb való életből vett, bonyolult geometriájú probléma csak numerikus módon oldható
meg. A differenciálegyenletek numerikus megoldása Newton és Leibniz óta ismert [115],
az elektromágneses terek numerikus megoldásának térhódítása azonban csak a számítás-
technika fejlődésével tudott elindulni az 1960-as években.

A számítógépek feltalálásával és a számítástechnika fejlődésével bonyolult matemati-
kai műveletek a másodperc töredéke alatt megoldhatók lettek, ezzel együtt a sokismeret-
lenes egyenletrendszerek kiszámítása is belátható időn belül megvalósíthatóvá vált. Ez
a tendencia újradefiniálta a XVIII., XIX. században és XX. század elején már lefekte-
tett közelítő módszerekhez való hozzáállást, ugyanis korábban elképzelhetetlen sebességre
gyorsította azok megoldását. Ennek köszönhetően a korábbinál sokkal összetettebb és
nagyobb problémák is kezelhetővé váltak. A számítógéppel támogatott tervezés (CAD
- Computer Aided Design) napjainkra a tervezési folyamatokat elsődlegesen támogató
módszerré lépett elő és gyakorlatilag leváltotta a kísérletezésen alapuló optimalizálást, s
így a valódi mintadarabot csak a fejlesztés késői fázisában, finomhangolás céljából kell
elkészíteni. Ennek megfelelően a numerikus szimulációk egyik legnagyobb előnye a költ-
séghatékonyság, amely abból ered, hogy bármilyen eszköz bármilyen körülmények között
vizsgálható magának az objektumnak és a környezetének valóságban való felépítése nélkül.
Nincs szükség a környezettől elszigetelt mérőhelységre, mérőműszerekre, a sok paraméter
vizsgálatához sok mintadarab elkészítésére, az objektum működése tetszőleges körülmé-
nyek között elemezhető, geometriai és fizikai paraméterei optimálhatók. Így a gyártási
és vizsgálati költségek és idők alacsonyan tarthatók, támogatva ezzel napjaink gyorsasá-
got, költséghatékonyságot és eredményt előtérbe helyező kutatási-fejlesztési projektjeit.
Az alacsony költségek mellett a számítógéppel támogatott vizsgálatnak és fejlesztésnek
további előnye, hogy a korszerű szoftverek egyszerű és látványos ábrázolási és posztpro-
cesszálási technikákat alkalmaznak, amelyek segíthetnek a fizikai folyamatok vizuális úton
történő megértésében, sokadrendű összefüggések kimutatásában, az eszközök továbbfej-
lesztésében.

Az napjainkban egyik legnépszerűbb parciális differenciálegyenletek megoldására al-
kalmas módszere az 1940-es évek elején kezdett kialakulni. Az új eljárás kidolgozását
elsősorban az építészetben és az űrhajózásban felmerült komplex rugalmassági és mecha-
nikai problémák megoldása tette szükségessé. Az első lépések Alexander Hrennikoff (1896-
1984) és Richard Courant (1888-1972) nevéhez fűződnek. 1943-ban Courant egy csavarási
feladat közelítő megoldását határozta meg háromszög alakú tartományok feletti csavarási
feszültségfüggvény approximációjával, Ray William Clough (1920-) 1960-ban ennek az el-
járásnak a végeselem-módszer nevet adta. A mechanikai problémák végeselem-módszerrel
történő megoldása [14, 80, 116] után az eljárást a fizika többi ágának egyenleteire, is a
Maxwell-egyenletek megoldására is kidolgozták [9, 52,62].

A végeselem-módszer (FEM - Finite Element Method) egy olyan matematikai eljárás,
amely tetszőleges geometriájú tartományok kisebb tartományokra, véges méretű elemekre
osztásán és a fizikai problémát leíró parciális differenciálegyenletek (PDE) gyenge alak-
jának (A.4. függelék) e háló fölötti megoldásán alapul. A FEM egy olyan numerikus
technika, amely a PDE-k közelítő megoldását adja, amelynek pontossága a felépített vé-
geselemes modelltől nagyban függ [9,14,52,62,80]. A 2.19 ábrán láthatók egy végeselem-
módszerrel történő szimuláció lépései. Az első lépés a specifikációs fázis, amikor a valós
életből merített probléma geometriai megfogalmazása történik egy CAD modellező kör-
nyezetben. A következő lépés a feladat megoldásához szükséges differenciálegyenletek
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és a peremfeltételek (A.2.2. rész) megfogalmazása, amelyek leírják a vizsgált jelenségek
tulajdonságait.

A következő feladat a preprocesszálás, azaz a modell előkészítése. Itt a különböző
paraméterek, úgy mint az anyagjellemzők, a gerjesztés stb. értékeinek beállítását, továbbá
a geometria egyszerűsítését végezhetjük el a szimmetriák figyelembevételével.

A végeselem-módszer, ahogy a neve is mutatja, a fizikai problémát leíró egyenletek
véges számú geometriai elem feletti megoldásán alapul, amely egyenkénti megoldások
összegzése vezet a probléma végső megoldásához. A vizsgált geometria kisebb részekre
osztásához azt diszkretizálni kell oly módon, hogy azt véges számú elemre bontjuk fel. Az
elemek formája lehet például háromszög vagy négyszög (2.20 ábra), amennyiben kétdi-
menziós objektumot diszkretizálunk, illetve tetraéder vagy hexaéder alakú háromdimen-
ziós probléma esetén, ahogy a 2.21 ábrán látható. Amennyiben csomóponti elemeket

2.19. ábra. A végeselem-módszerrel végzett szimuláció lépései [62]

2.20. ábra. Háromszög és négyszög alakú elemek kétdimenziós probléma
esetén
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2.21. ábra. Tetraéder és hexaéder alakú elemek háromdimenziós prob-
léma esetén

alkalmazunk [61] a megoldás során, akkor a felírt egyenletek megoldását az elemek cso-
mópontjaiban keressük, vektor- vagy élelemek [7] esetén pedig az elemek élein keressük az
ismeretlen potenciálok megoldását [14,52,62,80]. A végeselemrács létrehozásakor néhány
fontos szabály megtartása szükséges, így például nem lehet átfedés vagy lyuk a háló elemei
között, illetve ha különböző anyagokból épül fel a modellezni kívánt objektum, a rácsnak
alkalmazkodnia kell a határvonalakhoz, határfelületekhez.

A 2.22 ábrán egy transzformátoros működésű induktív szenzor egy része látható két-
dimenziós, háromszög alakú elemekből álló végeselemes hálóval lefedve. A 2.23. ábrán
egy önindukciós szenzor háromdimenziós végeselemes rácsa látható, mely tetraéderes ele-
mekből áll.

A geometria diszkretizálása után a probléma megoldása következik. Egy modell egyen-
letei a vizsgált fizikai jelenséget leíró potenciálformalizmusok (A.3. rész) gyenge alak-
ján (A.4. rész) alapulnak [91], amelyek a Maxwell-egyenletekből vezethetők le, majd a
Galjorkin-módszer és a súlyozott maradék elv alkalmazása után nyerik el végső formáju-
kat [9,62]. Az így algebrai egyenletekké alakított összefüggések megoldása az egyes elemek
szintjén történik. Ezen egyenletek végeselem-hálón keresztüli összegzése adja a konkrét
probléma teljes egyenletrendszerét, amelyek megoldása az ismeretlen potenciálok közelítő
megoldásához vezet. A vizsgált jelenség egyenletrendszere a problémától függően lehet li-
neáris vagy nemlineáris. Az egyenletrendszer felépítése után annak megoldása következik,
amelyet egy algoritmus segítségével végzünk el. Ha a konstitutív egyenletek nemlineá-

2.22. ábra. Induktív szenzor kétdimenziós diszkretizált modelljének
részlete [81]
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risak, például ferromágneses anyagok szimulációja esetén [88–90, 95], akkor a megoldás
iterációt tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az egyenletrendszer felépítése és megoldása lé-
pésről lépésre történik, mindaddig, ameddig az eredmény a kívánt hibahatáron belülre
nem kerül. Amennyiben a szimuláció időben nem állandó, az egyenletrendszert minden
diszkrét időpillanatban meg kell oldani [48, 62].

Az utolsó fázis az utófeldolgozás, vagy posztprocesszálás. A számítások eredménye-
iként a keresett potenciálok közelítő megoldását kapjuk a végeselemek csomópontjaiban
vagy azok élein, az ezek alapján számított approximáció adja a konkrét probléma meg-
oldását. Ezek után, a potenciálok ismeretében bármely elektromágneses térjellemző, úgy
mint a mágneses térerősség, a mágneses fluxussűrűség, vagy bármely integrális mennyiség,
például az induktivitás, a kapacitás, vagy a mágneses- és elektromos energia számítható.
Ebben a fázisban lehetőség van a geometria, az anyagjellemzők, vagy a végeselem-háló
módosítására a jobb eredmények elérése érdekében.

A 2.24 ábrán egy szolenoid alakú induktivitás háromdimeziós szimulációja után elvég-
zett utófeldolgozás eredménye látható, amely a mágneses fluxussűrűséget, annak értékével
arányos vastagságú és színű vonalakkal jeleníti meg.

2.23. ábra. Induktív szenzor háromdimenziós végeselem-hálójának rész-
lete [54]

2.24. ábra. Mágneses indukció egy SMT (Surface Mount Technology)
induktivitás belsejében [19]
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Doktori értekezésemben végeselem-módszer segítségével vizsgálom a tranziens gerjesz-
tésű, céltárgy anyagától független kimeneti karakterisztikájú induktív távolságmérő szen-
zor elsődleges érzékelőelemét és felveszem a fém céltárgyak tranziens válaszjeleit. Harmo-
nikus gerjesztésű önindukciós és tranziens gerjesztésű induktív szenzorok hagyományos
és számítógéppel segített fejlesztésének módszertanát vizsgálom, mely során végeselem-
módszerben kifejezetten ezekre a szenzorokra vonatkozó megoldásokat dolgozok ki.

2.4. Zajjal segített mérés
A véletlenszerű fluktuációk a természetben alapvető jelenségnek tekinthetők, s az életünk
minden területén jelen vannak. A sztochasztikus, véletlenszerű, ingadozásokat zajnak ne-
vezzük [38], amelyet hallható, látható, érezhető, mérhető formában is tapasztalunk. A
méréstechnikában a zaj általában nem kívánatos jelenség. A mérendő jelre ülő véletlen-
szerű fluktuációk ellen gondos áramkörtervezéssel, hűtéssel, árnyékolással, jobb alkatrész-
választással, szűréssel próbálunk védekezni a minél simább, pontosabb mérőjel felvétele
érdekében.

A modern tudományban azonban információforrásként tekinthetünk rá, a zajkuta-
tás külön tudományággá fejlődött [28, 117]. A korszerű jelfeldolgozási módszereknek kö-
szönhetően fontos adatokat nyerhetünk ki a zajból például a motordiagnosztikában [68],
integrált áramkörök roncsolásmentes megbízhatósági vizsgálatában [63], de az orvostu-
dományban a szívritmus- és vérnyomásfluktuációkból is fontos következtetések vonhatók
le [117], valamint atomreaktorokban is sikerrel alkalmazzák a zajanalízist, mellyel a ne-
utronfluxus ingadozásait vizsgálják [28]. Másrészről a zaj segítséget jelenthet olyan jelek
mérésében, amelyek önmagukban észrevehetetlenek lennének, véletlenszerű zaj keverése
a rendszerbe javíthatja a jelátvitelt, növelheti az analóg-digitális konverzió linearitását,
de sok egyéb érdekes megoldás is ismert. Az élőlényeknél is megfigyelhető az a jelenség
mikor egy ingerküszöb alatti inger azért válik észlelhetővé, mert sztochasztikus fluktuáció
terheli. Így összeadódva már az érzékelhető amplitúdótartományba kerül a jel, amelyről
az agy a zajkomponenst egyszerűen le tudja választani [38].

Bár a zajjelenségek alapvetően véletlenszerűek, s ebből a szempontból egymáshoz ha-
sonlóak, meghatározó sajátosságaik szerint megkülönböztethetjük őket. Az egyik osztá-
lyozási szempont az eloszlás, mely szerint kétféle zajt különböztethetünk meg. Egy ξ(t)
zajt, mint valószínűségi változót egyenletes eloszlásúnak nevezünk az (a, b) intervallumon,
ha az f(x) sűrűségfüggvénye a következő alakú:

f(x) =
{

1/(b− a), ha a < x < b
0, különben. (2.33)

Egy egyenletes eloszlású zaj esetén annak a valószínűsége, hogy a zaj amplitúdója az
(a, b) intervallumon belül egy adott részintervallumba esik, független a részintervallum
elhelyezkedésétől, csupán a részintervallum szélességétől függ. Normális, vagy Gauss-
eloszlásúnak nevezünk egy zajt, ha sűrűségfüggvénye az alábbi:

f(x) = 1
σ
√

2π
e−

(x−µ)2

2σ2 , (2.34)

ahol σ a zaj szórása, µ pedig a várható értéke. A normális eloszlású zaj a természetben
nagyon gyakori, ez írja le például a populációban a testmagasság, testsúly és vérnyomás
értékeit [38].
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Az osztályozás szempontjából a másik megközelítés a spektrum szerinti megkülönböz-
tetés [38], mely szerint fehérzajnak nevezzük azt a jelenséget, melynek teljesítménysűrűség-
spektruma a frekvenciától független, vagyis minden frekvencián azonos intenzitású. Előbbi
definíció azonban csak matematikai absztrakció, mivel ha ez valóban igaz lenne, akkor az
ilyen tulajdonságú zaj teljesítménye végtelen lenne, ami természetesen nem lehetséges. Így
minden fehérzajhoz tartozik egy határfrekvencia, amely fölötti frekvenciákra igaz, hogy
a hozzájuk tartozó teljesítménysűrűség-spektrum zérus. A fehérzajra jellemző továbbá,
hogy E várható értéke nullával egyenlő, vagyis minden n mintára

E(x[n]) = 0, (2.35)

ahol x[n] a zaj pillanatnyi értéke. Véges változékonysággal rendelkezik, azaz minden n
mintára

E(x[n]x[n]) = σ2. (2.36)
Végül kikötjük, hogy a fehérzaj minden egyes időpillanatban vett értéke független az
előzőtől.

A legtöbb zaj frekvenciatartománybeli eloszlása nem egyenletes, ezeket színes zajnak
nevezzük. A színes zajok egyik alfaját a lorentzi zajok képezik, amelyek teljesítménysű-
rűség-spekrumának frekvenciafüggése a következő alakban áll elő:

SL(f) ∝ 1
1 +

(
f
f0

)2 , (2.37)

ahol f0 az adott lorenzti zajra jellemző határfrekvencia. Fontos, hogy a valódi fehérzajok
magas felső határfrekvenciájú lorentzi zajnak tekinthetők, s az elméleti fehérzaj az f0 →∞
esetben áll elő a Lorentzi zajból. A Brown-mozgásra jellemző fluktuáció által kiváltott zajt
az f >> f0 esetben kapjuk meg. A Brown-mozgás a gázokban és folyadékokban lebegő
(szuszpendált) részecskék véletlenszerű mozgása, amelyet a folyadék vagy gázmolekulák
mozgásuk során a lebegő részecskével való ütközései váltanak ki. E véletlenszerű mozgás
következtében létrejövő zaj a Brown-zaj [38].

A színes zajok másik csoportját képezik az 1/fκ típusú zajok, melyeknek spektrális
viselkedése az alábbi módon fejezhető ki:

S1/fκ ∝
1
fκ

(0 ≤ κ ≤ 2). (2.38)

Amennyiben κ = 0, fehérzajról, κ = 1-nél 1/f zajról, κ = 1, 5 esetében diffúziós zajról,
κ = 2 esetén pedig Brown-zajról beszélünk. A fehérzajhoz hasonlóan a valóságban az
1/fκ zajok is sávhatároltak, mivel teljesítményük így marad a véges tartományban [38].

A műszaki gyakorlatban néhány zajtípus különösen nagy jelentőséggel bír. Ilyen a
termikus zaj, amely vezetőkben, félvezetőkben, áramvezetés közben jön létre a töltéshor-
dozók kristálytani hibahelyekkel, szennyező atomokkal, hőmozgást végző atomokkal való
ütközése során. Mivel ezek az ütközések véletlenszerűen jönnek létre az áram és feszült-
ség véletlenszerű fluktuációját okozzák. A zajfeszültség teljesítménysűrűség-spektrumát
a Nyquist-formula adja meg:

S(f) = 4kTR, (2.39)
ahol k = 1.38 · 10−23 J/K a Boltzmann-állandó, R a minta ellenállása, T pedig a hőmér-
séklet. A gyarkolatban a termikus zaj fehérzajnak tekinthető.
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Sörétzaj alakul ki olyan eszközökben, ahol a töltéshordozóknak potenciálgátat kell
leküzdeniük ahhoz, hogy a vezetéshez hozzájáruljanak. Ilyen jelenség tapasztalható pél-
dául a vákuumdiódában vagy egy félvezető PN-átmenetében. PN-átmenetben az elekt-
ronoknak az átjutáshoz kellő energiával kell rendelkezniük, s mivel az energia az egyes
elektronok között véletlenszerűen oszlik el, ezért az elektronok átjutása is véletlenszerű
lesz és Poisson-eloszlást követ. Az átmeneten átfolyó áram tehát elemi, egymást vélet-
lenszerűen követő áramimpulzusok összegeként fogható fel. A véletlenszerű feszültséggel
töltődő kondenzátor feszültségének változására Brown-mozgás jellemző, tehát csak a ko-
rábbi feszültségi állapottól és a töltőfeszültségtől függ, akárcsak a browni mozgást végző
részecske pozíciója [38].

A digitális mérés és jelfeldolgozás egyik meghatározó pontja az analóg jelek digitális
adattá való átalakítása, vagyis az analóg-digitális konverzió [79]. Ezt a feladatot analóg-
digitális konverterek (ADC - Analog-Digital Converter) végzik, melyek az analóg jelet
digitális információvá az alábbi formulával konvertálják:

Z =
b∑
i=0

Zi2i =
⌊
x

∆x + 0.5
⌋
, (2.40)

∆x = ULSB = Uref
2b , (2.41)

ahol Z a konvertált kettes számrendszerben megadott szám, b a bitek száma, ∆x a fel-
bontás, vagy másnéven a legkisebb helyiértéknek megfelelő feszültség (ULSB - LSB: Least
Significant Bit), Uref a mérés referenciafeszültsége, a Z szám a konvertált kettes szám-
rendszerben megadott szám és b...c jelöli az egészrészt. A konverzió legnagyobb hibája
ideális esetben ∆x/2, a gyakorlatban ennél valamivel nagyobb [38]. Az analóg-digitális
konverzió vázlatos rajza a 2.25 ábrán látható, ahol megfigyelhető az analóg, konvertálandó
feszültség, a konvertált digitális jel, valamint a kvantálási hiba, linearitási hiba és bithiba
is.

Az analóg digitális konvertereket elsősorban a felbontásukkal jellemezzük, amely ál-
talában nagyobb, mint 8 bit, napjainkban nem ritkák a 24 bites felbontással rendelkező
ADC-k sem, amelyek 224, azaz több, mint 16,7 millió feszültségszintet képesek megkü-
lönböztetni. A konverterek másik fontos paramétere a konverziós sebesség, vagyis a két,
egymástól független, befejezett mérés között eltelt idő reciproka. Ezen kívül a konverter
adatlapján számos információ található, az alkalmazott konverziós módszertől, a tápfe-
szültségen, a felvett áramon és a linearitási hibán keresztül, a működési hőmérsékleti
tartományig, amelyeket a kívánt alkalmazás felépítésekor mind figyelembe kell venni. Ál-
talában igaz, hogy egy analóg-digitális konverter konverziós sebessége és pontossága for-
dított arányban állnak egymással, illetve sebesség és pontosság növekedésével ADC ára is
növekszik, ezért ezeken a pontokon gyakran kompromisszumot kell kötnünk.

A zajra, mint konstruktív, a mérés pontosságának javítására, a linearitási hiba csök-
kentésére alkalmas eszközként is tekinthetünk [38]. Azokat a módszereket, ahol zajt hasz-
nálunk fel ezekre a célokra, összefoglaló néven dithering-nek nevezzük [111]. A szó eredete
remegést, reszketést jelent, amely onnan ered, hogy a második világháborúban a bom-
bázó repülőgépekben mechanikus számítógépeket alkalmaztak, amelyek működésében azt
a jelenséget figyelték meg, hogy azok sokkal pontosabban működnek a levegőben lévő
repülőgépeken, mint a földön, nyugalomban. A jelenség magyarázata az volt, hogy a
motor keltette állandó remegés, rezgés a mechanikus gép működését sokkal biztosabbá
tette, a nem történt beragadás a mozgó alkatrészek között. Emiatt a földön elhelyezkedő
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2.25. ábra. Analóg-digitális konverter kvantálási, linearitási és bithibája

számítógépekre is rázó motorokat helyeztek. Ennek analógiájára a korunkban már elter-
jedt, általában elektronikus vagy digitális zaj hasznos jelhez való hozzáadását nevezzünk
dithering-nek [111]. A véletlenszerű zaj bemenő, hasznos jelhez való hozzáadásának célja
az, hogy az analóg-digitális konverzió kvantálási hibáját véletlenszerűvé tegye.

Felhasználása a képtechnikában, a digitalizálási pontosság és linearitás növelésében el-
terjedt. A vizuális alkalmazásokban a megjelenítéskor véletlenszerű zajt a képhez keverve
javul a folytonosság érzése. Az elterjedt operációs rendszerekben (Windows és Linux)
is használják a pixeles érzet elkerülésére a betűk megjelenítésekor. Digitális fényképek
tömörítésekor, például JPEG esetében, a bitmélység csökkentésének eredményeképpen
létrejöhetnek összefüggő ugyanolyan színű területek, amelyek nagyon zavarónak hatnak.
A plasztikusság javítására zajt keverve a képhez, az csökkenti az összefüggő területeket,
élvezhetőbbé téve a vizuális élményt [50]. A 2.26 ábrán látható képen megfigyelhető az
eljárás hatása. A bal oldali, eredetileg 24 bites színmélységgel kódolt képet, a középső
esetben 4 bites színmélységre egyszerűsítettem, azaz 16 különböző színárnyalat látható a
képen, amelyek összefüggő területeket alkotva zavaróvá válnak. A jobb oldali esetben a
színmélység ugyanúgy 4 bit, mint az előző esetben, de zaj hozzáadásával az összefüggő
területek csökkentek, a kép sokkal valósághűbb látványt nyújt.

2.26. ábra. Dithering tecnika képfeldolgozásban való alkalmazásának
szemléltetése
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Az analóg-digitális konverterek digitalizálási felbontásának javítása is lehetséges di-
terhing technikával [29]. Abban az esetben, ha olyan jelet mérünk, amelynek változása
a konverter felbontásához közeli, nem tudhatjuk, hogy a jel két digitalizált érték között
hol helyezkedik el, a kvantálási hiba nagy, ∆x/2-höz közeli. Ha a jel két szint között
változik, nem tudjuk detektálni a változást. A bemeneti jelhez mérsékelt amplitúdójú
zajt adva a két jel összeadódik, tehát a digitalizált érték is változik. Mivel a zajkom-
ponens változása véletlenszerű, az eredetileg két lépcső között elhelyezkedő mérendő jel
most véletlenszerűen fog egyik vagy másik érték között váltakozni, értelemszerűen több-
ször veszi fel azt az értéket, amelyikhez közelebb áll, ritkábban a másikat. A hozzáadott
zaj tulajdonságait ismerve, matematikai alapon (lehet statisztika, vagy szűrés) megkap-
ható, hogy a két kvantumlépcső között a digitalizálandó jel hol helyezkedik el. Így kisebb
változást detektáltunk, mint az ADC felbontása, tehát növeltük azt. Ditheringgel az
analóg-digitális konverter linearitási hibája is csökkenthető. Mivel a konverterek esetében
nem biztosítható feltétlenül, hogy az egyes kvantumlépcsők közötti feszültségbeli távolság
megegyezzen, ez harmonikus torzítást eredményezhet digitalizált jelben, ami nem kívánt
jelenség. Zaj hozzáadásával a jel véletlenszerűen kerül egyik vagy másik értékre, így a
digitalizált jelben nem mindig ugyanott lesz a hibás szakasz, aminek hatására a torzítás
csökken.

Amíg a dithering technika AD konverterek felbontásának növelésére [13], linearitási
hibájának javítására, illetve a képtechnikában tömörítéses tárolás esetében a képminőség
javítására alkalmas, a sztochasztikus rezonancia [2] jelensége egy komplett rendszer jel-zaj
viszonyára lehet jótékony hatással. A sztochasztikus rezonancia egy szerteágazó jelenség-
kör, ennek megfelelően nehéz meghatározni a pontos definícióját. Általánosságban igaz,
hogy a sztochasztikus rezonancia az a mechanizmus, amelynek során egy rendszerben a zaj
jelenléte a rendszert érő determinisztikus hatásokat felerősíti, vagy a gerjesztéshez szink-
ronizálja [2, 6, 38]. Egy sztochasztikus rezonanciára jellemző rendszer modellje látható a
2.27 ábrán. A jelenséget először a jégkorszakok váltakozásának vizsgálatával kapcsolat-

2.27. ábra. Sztochasztikus rezonanciára jellemző rendszer modellje

ban fogalmazták meg [5,6], egy külső gerjesztés nélkül sztochasztikus teljesítménysűrűség-
spektrummal jellemezhető dinamikai rendszerben a belső sztochasztikus mechanizmus és a
külső periodikus gerjesztés között fellépő kooperatív effektus megjelölésére [38]. A jégkor-
szakok és melegebb időszakok váltakozására hatással volt a Föld-pálya excentricitásának
ingadozása, ennek következtében a napsugarak beesési szögének változása. A jégkorszakok
alatt a jégtakaró fényvisszaverő hatása miatt az átlaghőmérséklet állandósult, a jégmen-
tes időszakokban pedig a földfelszín fényelnyelő képessége miatt egy magasabb állandósult
hőmérséklet jött létre. Tehát a Föld klímájának állandósult állapotait tekintve egy két-
állapotú, azaz bistabil rendszerről van szó. A kutatások során az ellentmondást az adta,
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hogy a számítások szerint az excentrikusság által bekövetkező hőmérsékletváltozás nem
okozhatja az egyik stabil állapotból a másikba kerülést, így egyéb hatásnak is közre kell
játszania. Végül a modellt egy sztochasztikus változóval egészítették ki, amellyel a vul-
kánkitörések, légköri és óceáni áramlások véletlenszerű fluktuációinak hatását integrálták
a rendszerbe, amelyben ennek köszönhetően felléptek olyan hatások, amelyek segítségével
a bistabil rendszer modellje a Föld pályája változásának periódusával korrelációt mutatva
eljuthatott egyik stabil állapotból a másikba.

Biológiai rendszerekben is sikerült a jelenséget kimutatni [94] egy kanalas tokhal – ez
a halfaj a táplálékul szolgáló planktonok elektromos jeleit érzékeli elektroreceptoraival –
etetésével kapcsolatos kísérlet során. A halak egy olyan hosszúkás medencében helyez-
kedtek el, ahol a vizet folyamatosan keringették, melybe planktonokat adagoltak. Ha
a halak észlelték a planktonokat, odaúsztak és megették őket. A kutatók azt figyelték
meg, hogy ha a halak elé és mögé elektródákat helyeznek el és azokra elektromos zajt
kapcsolnak, egy bizonyos zajintenzitásnál a halak nagyobb távolságból képesek érzékelni
a planktont, mint zaj nélkül, tehát a zaj hatására a halak érzékelőképessége megnőtt. A
zajszint további növelésére az érzékelésük visszaromlott.

Kísérleti vizsgálatok során egy másik bistabil rendszerben, egy Schmitt-triggerben is
sikerült kimutatni a sztochasztikus rezonancia jelenségét [30]. A kísérlet lényege az volt,
hogy egy Schmitt-trigger invertáló bemenetére fehérzajt vezettek, amely egy záróirányban
feszített PN-átmenet felerősített zajából származott. A trigger küszöbfeszültségét úgy
választották meg, hogy önmagában ne legyen elegendő a kimenet megváltozásához. A
vizsgált jellemző a kimeneti jel spektruma volt a bemenetre kapcsolt zaj erősségének
függvényében. Bevezetésre került a sztochasztikus rezonancia jellemzésére a jel-zaj viszony
amelyet meghatározhatunk a kimenet szórásának reciprokával, azaz

SNR = 1
σ
, (2.42)

ahol σ a szórás,

σ =

√√√√n−1∑
i=0

(xi − µ)2

N
, (2.43)

ahol xi az i-dik érték, µ a középérték ésN a minták száma. A jelenség leírására használatos
még a szélessávú jel-zaj viszony is [20],

SNRw =

∞∑
k=1

lim
∆f→0

kF−∆f∫
kF−∆f

S(f)df
∞∫
0
SNoise(f)df

, (2.44)

ahol F a bemenő jel frekvenciája, S(f) a kimenő jel teljesítménysűrűség-spektruma,
SNoise(f) a zaj teljesítménysűrűség-spektruma, k pedig az adatsorban szereplő pontok
száma. A vizsgálatok során a kutatók azt tapasztalták [35, 37, 39, 40], hogy a jel-zaj
viszony a bemenetre adott zaj erősségétől nem monoton módon függ, nemnulla zajinten-
zitás esetében maximuma van. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően a sztochasztikus
rezonanciával kapcsolatos kutatások megindultak, amelyek számos területen pozitív ered-
ményeket hoztak. A jelenség fogalmát kiterjesztették nem bistabil, hanem véges stabil
állapottal rendelkező (multistabil) rendszerekre is, mivel a stabil állapotok száma nem
feltétele a sztochasztikus rezonancia létrejöttének [69].

37

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

Látható, hogy a sztochasztikus rezonancia jelensége rendkívül szerteágazó, elektro-
mos, biológiai, mechanikus, geológiai rendszerekben egyaránt előfordulhat. Összességé-
ben tehát, ha egy több, stabil állapottal rendelkező rendszerhez zajt keverünk és ennek
köszönhetően a rendszer kimenete jel-zaj viszonyának optimuma van a zaj intenzitásának
nem nulla értékénél, akkor beszélünk sztochasztikus rezonanciáról. A 2.28. ábrán egy
tetszőleges rendszer kimenetének jel-zaj viszonya látható. Az ábrán megfigyelhető, hogy
a rendszer jel-zaj viszonya (Signal to noise ratio - SNR) hozzáadott zaj nélkül egy kezdeti,
viszonylag alacsony értéket vesz fel. A bemenethez kevert zaj intenzitásának növelésével
a jel-zaj viszony meredeken emelkedni kezd és a zaj bizonyos, nemnulla értékénél a függ-
vénynek maximuma van. A bemenethez adott zaj intenzitásának további növelésével a
jel-zaj viszony újra csökkenni kezd. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező rendszer jel-zaj
viszonyának maximalizálásához tehát a hozzáadott zaj amplitúdójának optimális értékét
kell megkeresni.

2.28. ábra. A jelhez adott zaj intenzitásának függvényében a kimenet
jel-zaj viszonya növelhető

Disszertációmban egy harmonikus gerjesztésű, kevertjelű induktív távolságmérő szen-
zorban mint multistabil rendszerben vizsgálom a sztochasztikus rezonancia jelenségét. A
sztochasztikus rezonancia felhasználásával kívánom optimalizálni a szenzor kimeneti jelét
a modulációhoz, vagyis a szenzor előtt mozgó céltárgy távolságához. Ezzel a módszer-
rel kívánom javítani a linearizáláshoz és hőmérsékletkompenzációhoz alacsony felbontású
kalibrációs táblázatot is tartalmazó szenzor, mint analóg jelű rendszer pontosságát, telje-
sítőképességét.
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3. fejezet

Sztochasztikus rezonancia
hőmérsékletkompenzált, linearizált,
induktív távolságmérőben

3.1. Motiváció
Az ipari automatizálás széles körben, széles méret- és hőmérséklettartományban alkal-
mazza az induktív távolságmérő szenzorokat [45,46]. Az általános induktív távolságmérő
elsődleges mérőlánca egy ferritmagos tekercsből, a vele párhuzamosan kapcsolt kondenzá-
torból és az így létrejövő párhuzamos rezgőkört gerjesztő oszcillátorból áll. Az oszcillátor
jelének fázis-, vagy amplitúdóérzékeny demodulációjával jutunk a mérőjelhez, amelyet egy
kiértékelő elektronika alakít a szenzor kimeneti jelévé, amely végerősítés után a szenzort
felhasználó rendszerre kapcsolódik. Az ilyen érzékelőkkel szemben támasztott követelmé-
nyek kifejezetten magasak a stabil hőmérsékleti viselkedés, nagy linearitás [110] és gyors
válaszidő szempontjából, de a nagy mérési tartomány, vagyis a céltárgy tág határokon
belüli érzékelése is szívesen fogadott tulajdonság.

A tömegtermelés során minden szenzor egyedi kalibráción megy keresztül, így a gyár-
tás szempontjából fontos, hogy az könnyen, gyorsan és lehetőség szerint hibamentesen
elvégezhető legyen. Az érzékelőbe beépítésre kerülő komponensek – passzív R, L, C alkat-
részek, tranzisztorok, integrált áramkörök – paraméterei külön-külön is gyártási szórással
terheltek, ezért a jól megtervezett és átgondolt konstrukció az összeszerelés elengedhe-
tetlen feltétele. Flexibilis, tág határok között kompenzálható szenzor megvalósításához
nyilvánvalóan alkalmas és hatékony egy mikrokontroller, mint a mérést vezérlő és kiérté-
kelő egység alkalmazása.

Linearizált, hőmérsékletfüggetlen, nagysebességű, induktív távolságmérő létrehozá-
sához magától értetődő lenne gyors mikrokontroller, nagysebességű és nagyfelbontású
analóg-digitális és digitális-analóg konverterek, valamint nagy precizitású és nagysebes-
ségű további alkatrészek felhasználása, amelyekkel a mérőjel és a hőmérséklet nagy fel-
bontással, a kellő mintavételi sebességgel felvehető, majd ezekből a céltárgytávolság-
információ matematikai úton – például polinomiális egyenletekkel és interpolációval –
számítható. Ám ennek a megoldásnak számos hátránya ismert, kezdve a precíziós alkat-
részek árával, amely egy tömegtermelésű érzékelő esetében kardinális kérdés. Ráadásul az
ilyen jellegű komponensek általában méretükben is meghaladják egyszerű társaikat, így
ebben a méretérzékeny termékcsoportban – induktív távolságmérők M12-es, M8-as (12
mm és 8 mm átmérőjű, ISO menetes ház), de még D6.5 méretben (6,5 mm átmérőjű,
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nem menetes ház) is készülnek – nehézkes az alkalmazásuk. Végül a céltárgytávolság
számítása során alkalmazandó polinomiális közelítések nagy erőforrásigényük miatt lassú
válaszidőt eredményeznek, amely rontja az érzékelő versenyképességét.

Mindezek figyelembevételével célom egy olyan kompakt, hőmérsékletkompenzált, line-
áris kimenetű, gyors és olcsó induktív távolságmérő létrehozása, amely olcsó, kisméretű,
kis felbontású, de gyors analóg-digitális és digitális-analóg konvertereket, valamint olcsó
és kis méretű mikrokontrollert tartalmaz. Ennek érdekében a sztochasztikus rezonancia
jelenségét vizsgálom egy induktív mérőláncban mint multistabil rendszerben. Ha a szto-
chasztikus rezonanciát ki tudom mutatni a mérőláncban, akkor a rendszer jel-zaj viszonyát
jelentősen javítani tudom, így kedvező paraméterekkel rendelkező induktív szenzort tudok
tervezni.

3.2. A rendszer modellje
A sztochasztikus rezonanciával segített mérőlánc tervezése előtt LabVIEW [53, 88–90] kör-
nyezetben felépítettem a rendszer modelljét. A modellrendszer segítségével vizsgáltam a
rendszer működését és a mérőjelhez adott zaj paramétereit. Ismert [77], hogy a zajjal
segített mérőláncokban nem közömbös a hozzáadott zaj minősége: a kívánt eredmény
csak a megfelelő véletlen fluktuáció esetében várható el. Így a célom egy olyan kontrollált
zajmintázat előállítása, amely alkalmas arra, hogy a mérőjelhez keverve a kimenet jel-zaj
viszonyát növelje. Célom továbbá a mesterségesen előállított zajok minősítése aszerint,
hogy az alkalmas-e e feladat ellátására, illetve azoknak a mintázatoknak a dokumentá-
lása, amelyektől óvakodni kell, mint hozzáadott fluktuáció. Az időtartománybeli felhasz-
nálásra tekintettel a zajok spektrális tulajdonságait nem, csak az időfüggvényüket, illetve
eloszlásukat vizsgáltam, melyek szerint jó zaj és rossz zaj, vagyis a vizsgált rendszerben
alkalmazható, illetve nem alkalmazható kategóriákba soroltam őket.

A modellrendszer blokkdiagramját a 3.1 ábrán vázoltam fel. A modell egy kevertjelű
elektronikát tartalmazó induktív távolságmérő szenzor működését reprezentálja. Az 1.

3.1. ábra. A szimulációval vizsgált rendszer blokkdiagramja
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blokk a véletlenszerű bitzaj, azaz egyesek és nullák véletlenszerű szekvenciájának előál-
lítását jelzi. Az előállított bitszekvencia egy (2) aluláteresztő szűrőn megy át, mellyel
zajszerű időtartománybeli jelalak jön létre. Az érzékelő és a céltárgy közötti távolságvál-
tozás hatására bekövetkező oszcillátoramplitúdó-változást egy valódi szenzor mérőláncá-
nak jelleggörbéjével szimulálom, amelyet a (3) mérőjel-generátor reprezentál. A zaj és a
mérőjel összegzésével előálló jelet egy (4) analóg-digitális konverter modelljével kvantá-
lom. Mivel a mérőlánc karakterisztikája nemlineáris, a szenzor kimenetén viszont lineáris
targettávolság-kimeneti jel karakterisztika előállítása a célom, a digitalizált értéket egy
(5) kalibrációs táblázattal (LUT – Look-Up Table) linearizálom. A LUT összeállítását a
későbbiekben részletesen is bemutatom. A linearizált digitális értékeket egy (6) digitális-
analóg konverter bemenetére kapcsolom, amely újra analóg jellé alakítja azt. Az ADC
és a DAC felbontása alacsony, jellemzően 6-10 bit, a modellben mindkettőé tetszőlegesen
állítható. A 7-dik lépésben egy aluláteresztő szűrő választja le a nem kívánt zajkompo-
nenst, innen a jel a modell (8) kimenetére kerül. Itt műveletet már nem végzek vele,
csak a jel-zaj viszonnyal és a kimenet minőségével kapcsolatos vizsgálatok történnek meg.
Mind a bitzaj szűrésére, mind a kimenet szűrésére elsőrendű Bessel-szűrőt használok [24].
A zaj generálásakor fontos paraméter a zaj generálásának – az egymást követő véletlen-
szerű bitek kiadásának – frekvenciája és a (2) aluláteresztő szűrő levágási frekvenciájának
viszonya. Hogy a fehér zajhoz hasonló időfüggvényű zaj jöjjön létre, a szűrő levágási
frekvenciájának jóval kisebbnek kell lennie a bitzaj generálásának frekvenciájánál. Jelen
példában a kvázi-random bitszekvencia generálását 300 kHz frekvenciával végeztem, míg
a szűrő levágási frekvenciáját 15 kHz-nek választottam.

A modell működése közben a 3.2. ábrán látható görbéket figyelem. Mindkét képen a

3.2. ábra. A felépített LabVIEW szimuláció diagramjai

szimuláció fontosabb jelei kerültek megjelenítésre, balról jobbra, föntről lefelé, a következő
sorrendben: oszcillátoramplitúdó (a 3.1 ábrán: mérőjel), hozzáadott zaj (a 3.1 ábrán:
bitzaj), DAC kimenete, modell kimenete (a 3.1 ábrán: kimenet). Mindkét esetben az
oszcillátoramplitúdó a modellezett szenzor-céltárgy távolság változásának hatására csak
annyit változik, amely a bal oldali, a bemeneten hozzáadott zajt nem tartalmazó példa
esetében a kimenet két érték között való ugrálását okozza. Ennek oka, hogy a jelváltozás
olyan kicsi, hogy az ADC és DAC felbontása nem teszi lehetővé az ennél pontosabb
kimenet előállítását. A jobb oldali képen a bemenethez adott zaj intenzitása nem nulla,
amely ráül a mintavételezett oszcillátoramplitúdóra is. A kellően gyors ADC képes követni

41

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

a változást és a fluktuáló jelet a zaj miatt néha a magasabb, máskor az alacsonyabb
értékre alakítja. A DAC a bemenetére kerülő fluktuáló digitális adatot rögtön analóg jellé
alakítja vissza, amely az aluláteresztő szűrés után az oszcillátoramplitúdó változásának
megfelelő görbét rajzol ki. Látható tehát, hogy ebben az esetben a zaj nem károsan
hatott a vizsgált rendszerre, hanem lehetővé tette az analóg-digitális és digitális-analóg
konverterek felbontásánál kisebb jelváltozás detektálását és megjelenítését.

Mivel a szenzorban elvégzett mérés és kiértékelés vezérlését mikrokontrollerrel kíván-
tam megoldani, a zajgeneráláshoz kvázi-random bitzajokat vizsgáltam, mivel ezek digitá-
lis formában a processzor memóriájában egyszerűen tárolhatók. A kvázi-random bitzaj
egy olyan, egymást látszólag rendszertelenül követő egyesek és nullák sorozata, amelyet
aluláteresztő szűrőn átengedve a megszokott zajok időtartománybeli jeléhez hasonlóan
jellemezhető jel kapható.

A szimulációk során vizsgáltam a bitszekvenciát tartalmazó tömbök méretének hatását
a kimenetre, a bitzaj generálásának – az egymást követő véletlenszerű bitek létrehozásának
– sebességét az oszcillátor szinuszjeléhez viszonyítva, a kiadott bitek amplitúdójának és a
két aluláteresztő szűrő levágási frekvenciájának hatását a kimenetre, valamint meghatá-
roztam az alkalmas zaj generálásának paramétereit. Ezeknek a jellemzőknek az ismerete
a valós szenzor tervezésekor is szükséges a passzív elektronikai alkatrészek, az ADC, DAC,
a zajgenerálás sebességparaméterei és a szűrők méretezése szempontjából.

Az előzőleg bemutatott modell segítségével kerestem a zajgenerálás azon tulajdonsá-
gait, amelyek mellett a rendszer bemenetéhez a sztochasztikus rezonancia létrejöttéhez
szükséges minőségű zaj előállítható. Első ízben a bitzaj generálását szabályozás nélkül
végeztem el egy olyan véletlengenerátorral, amely a 50 százalékos valószínűséggel nulla,
50 százalékos valószínűséggel egy értékű bitet hoz létre. Az aluláteresztő szűrés után az
így létrejövő zajt adtam hozzá a bemeneti jelhez. A megoldás blokkdiagramja a 3.3 ábrán
látható. A blokkdiagram alatt a bal oldali grafikonon az egymást véleltlenszerűen követő
bitek váltakozása, jobb oldalon a kvázi-random bitszekvenciából aluláteresztő szűréssel
előállított zaj időfüggvénye, alul pedig a zaj időfüggvényéből vett rövid minta látható,
amelyen felfedezhető a bal oldali grafikonon az egymást követő azonos értékű bitek ha-
tása.

A számos futtatás eredményeit figyelembe véve a 3.4 ábrán egy reprezentatív eredmény
látható. A 4096 bitet tartalmazó szekvenciában 2043 nulla és 2053 egy értékű bit talál-
ható, a tömb átlaga így 0,50122-re adódik. A szűrés után a bitzaj normális eloszlást követ,
a zaj időfüggvénye 99,5 százalékos valószínűséggel 0,35 és 0,65 között marad. A bitszek-
venciát elemezve azt tapasztaltam, hogy a leghosszabb egymást követő azonos bitek száma
11, ilyenből 0 és 1 értékű sorozat is található. A hosszú azonos értékű bitsorozatok ered-
ményeképp a zaj időfüggvényében nagy pozitív és negatív csúcsok jelennek meg, amelyek
túlságosan lassan változnak ahhoz, hogy kimeneti szűréssel eltávolíthatók legyenek, így a
rendszer kimenetén is észlelhetők véletlenszerűen megjelenő nagy amplitúdójú impulzus-
szerű kiugrások formájában. Habár látszik, hogy a véletlenszerű bitszekvencia szűrésével
normális eloszlású, zajtanilag szabályos fluktuáció hozható létre, a modellrendszer beme-
netéhez adva mégsem érjük el a kívánt eredményt az alacsonyfrekvenciás zajkomponensek
jelenléte miatt.

A rendszer kimenete jel-zaj viszonyának maximalizálása céljából, alacsonyfrekvenciás
jelkomponenseket kisebb mértékben tartalmazó zajminták létrehozása érdekében a gene-
rátort egy szabályozó visszacsatoló ággal egészítettem ki (3.5 ábra) [88–90]. A bitek ebben
az esetben is 50 százalékos valószínűséggel jönnek létre, azonban az aluláteresztő szűrő

42

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

3.3. ábra. Szabályozás nélküli zajgenerálás szemléltetése

3.4. ábra. Szabályozás nélküli zajgenerálás eredménye

után a zaj értékét megvizsgálom, s amennyiben az eléri a pozitív vagy a negatív limitet,
a szabályozó egység beavatkozik a bitgenerálásba és a következő bittel a zaj visszatér a
kívánt tartományba. Például, ha a sok egymást követő egy értékű bit miatt a zaj pilla-
natnyi értéke eléri a felső limitet, akkor a szabályozásnak köszönhetően a következő bit
értéke 0 lesz. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy a megoldásnak köszönhetően a zaj idő-
függvénye a pozitív és a negatív limit között marad, így várhatóan a rendszer kimeneti
jelének minősége is javul.

A szabályozást különböző beállítások mellett üzemeltettem, elsőként a zaj időfüggvé-
nyének minimumát 0,35-re, maximumát 0,65-re állítottam be. Mivel szabályozás nélkül is
99,5 százalékban ebben a tartományban mozgott a függvény, nagyon hasonló eredményt
kaptam. A 2032 nulla és 2054 egyes bitet tartalmazó szekvencia maximum 10 egymást
követő azonos bitet tartalmazott, s a generálás során a bitek 0,5%-át kellett módosíta-
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3.5. ábra. Szabályozott zajgenerálás szemléltetése

nia a visszacsatolt szabályozó egységnek. A beállítások eredményeként a zaj továbbra
is normális eloszlást követ, az alacsonyfrekvenciás tagok továbbra is láthatók a zajban
és a kimeneti jelben. A limit 0,4 és 0,6 értékénél az összefüggő bitsorozatok maximális
száma 9, a szabályozó algoritmus a bitek 2,89 százalékát módosította a generálás során.
Az eloszlás normális, a bittömb átlagértéke 0,5, tehát a zaj jellegét nem befolyásolta a
szabályozás, azonban időfüggvényében jelentősen csökkentek a kiugrások. Ugyanez ta-
pasztalható a limit 0,45 és 0,55 értékénél, e beállításokkal felvett zaj időfüggvénye és a
DAC, valamint a rendszer kimenete a 3.6 ábrán látható. Itt a szabályozó a bitek generá-
lásának 11,86 százalékában avatkozott be, a leghosszabb összefüggő, azonos bitekből álló
sorozat 9. Megfigyelhető, hogy a zaj időfüggvénye a megadott sávban helyezedik el, nagy
amplitúdójú impulzusokat nem tartalmaz, statisztikailag közel normális eloszlást mutat.
A kimeneti jel időfüggvénye ennek megfelelően hasonlóan alakul, a szűrés után a kívánt
jelalak megjelenik és nem tartalmaz nem kívánt, nagy értékű kilengéseket, így alkalmas
a rendszer javításához. A limit további csökkentésével az egymás követő azonos értékű
szekvenciák száma csökken, a szabályozottság növekszik. Amikor limit csökkentésének
hatására a generálás szabályozottsága eléri a 25-30 százalékot, azaz a kontroller az esetek
ekkora részében avatkozik be, a zaj sűrűségfüggvénye már jelentősen eltér a normális elosz-
lástól. A túlszabályozásnak köszönhetően az összefüggő azonos bitek száma lecsökken, így
a zaj időfüggvénye által felvehető értékek száma is néhány esetre korlátozódik. A fentiek
értelmében a rendszer javítására olyan szabályozott, tehát kvázi-random bitszekvenciát
használok, melynek szabályozottsági aránya 10-30 százalék, jelen rendszer szempontjából
ezt tekintem jó zajnak, az ezt a kritériumot nem teljesítő zajokat pedig rossz zajnak.
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3.6. ábra. Szabályozott zajgenerálás eredménye

3.2.1. Jel-zaj viszony vizsgálat
A rendszer kimenetének minőségére hatással lévő paraméterek közül az egyik legfonto-
sabb a mérőjelhez adott zaj amplitúdója. Az ideális zajamplitúdó meghatározásához a
modellrendszer kimenetének jel-zaj viszonyát a bemenethez adott zaj függvényében vizs-
gáltam, ahol az SNR értékét a (2.42) egyenlet szerint határoztam meg. A zaj amplitúdója
mellett paraméterként változtattam az ADC és a DAC felbontását, illetve a rendszer ki-
meneti aluláteresztő szűrőjének levágási frekvenciáját is. A jel-zaj viszony alakulása ezen
paraméterek függvényében a 3.7 ábrán látható. A bal oldali grafikonon megfigyelhető,

3.7. ábra. Jel-zaj viszony alakulása a szimulált rendszerben

hogy az ADC és a DAC minden beállítása mellett a bemenethez adott zajjal növelhető
a rendszer kimenetének jel-zaj viszonya. Az összes görbére igaz, hogy a bemenetre adott
zaj körülbelül 0,45 LSB amplitúdójánál a jel-zaj viszonynak maximuma van, majd a zaj
amplitúdójának további növelésével az SNR csökkenni kezd. A legnagyobb jel-zaj viszony
erősítést 8 bites ADC és 10 bites DAC esetében mutattam ki, ahol a kezdeti, zaj nélküli
értékhez képest körülbelül ötszörös növekedést tapasztaltam.
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A 3.7 ábra jobb oldali grafikonján az SNR látható a bemenethez adott zaj amplitú-
dójának és a kimeneti aluláteresztő szűrő levágási frekvenciájának függvényében. Meg-
figyelhető, hogy a jel-zaj viszony görbéjének ebben az esetben is maximuma van a zaj
amplitúdójának körülbelül 0,45 LSB értékénél, vagyis hasonlóan az előző grafikonhoz, itt
is a sztochasztikus rezonanciára jellemző függvényt kaptam. A görbék azt mutatják, hogy
a kimeneti aluláteresztő szűrő levágási frekvenciájától függ az SNR görbe maximuma: mi-
nél kisebb a levágási frekvencia, annál nagyobb a kimenet jel-zaj viszonya. A gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy a rendszer kimenetének pontossága és a szenzor sebessége az alulát-
eresztő szűrő karakterisztikának beállításával skálázható, vagyis a pontosság növelése a
sebesség csökkenésével jár, és vice versa.

A jel-zaj viszony mellett a rendszer kimeneti karakterisztikáját és linearitási hibáját is
megvizsgáltam a mérőjelhez adott zaj függvényében. A 3.8 (a) (b) és (c) ábrán a szenzor
modelljének kimeneti karakterisztikái és a hozzájuk tartozó linearitási hibák láthatók a
mérőjelhez adott zaj különböző amplitúdójánál, a normalizált szenzor-céltárgy távolság
függvényében.

A 3.8 (a) ábrán a mérőjelhez adott zaj amplitúdója zérus. Habár a kalibrációs táblá-
zattal elvégzett linearizálás hatékonyan csökkenti a mérőlánc nemlinearitását, az alacsony
felbontású ADC miatt a kvantálási hibák jól megfigyelhetők, amelynek köszönhetően a
kimenet linearitási hibája is viszonylag nagy, eléri a ±3 %-ot. A 3.8 (b) ábrán a mérő-
jelhez adott zaj amplitúdója optimális (0,45 LSB) mértékű, amelynek hatására a modell
kimeneti karakterisztikájában a digitális jelek kis felbontása miatti kvantálási lépcsők
eltűntek, annak ellenére, hogy a hozzáadott zaj amplitúdójának növelésén kívül a rend-
szerben változtatás nem történt. A hozzáadott zajnak köszönhetően a modell kimenetének
linearitási hibája gyakorlatilag ±1 % alá csökkent a mérési tartományon. A mérőjelhez
adott zaj amplitúdóját tovább növelve 1,5 LSB-re a (c) ábrán látható eredményt kaptam.
Megfigyelhető, hogy a zajamplitúdó további növelésével kimenet pontossága nem javul
tovább, ellenkezőleg, a hozzáadott túlságosan nagy amplitúdójú fluktuációk a kimeneti
aluláteresztő szűrés ellenére megjelennek a kimeneten is. Így az optimális esethez képest
romlik a kimenet linearitása is, a mérési tartományon belül nagyjából ±1 %-ig emelkedik.

A mérőjelhez adott kvázi-random bitzaj jelen példában egy 4096 bitet tartalmazó szek-
venciából áll. Előbbi paraméter értékét az előzetes vizsgálatok során szerzett tapasztala-
tok indokolják. Rövidebb bitszekvenciák esetén nem biztosítható a bitzaj sztochasztikus
jellege, a kimeneti jel alakján determinisztikus változásokat lehet tapasztalni. Ennek oka,
hogy a bitszekvencia ismétlődése gyakori, kevés a bitzaj által felvehető mintázatok száma.
A használt bitszekvenciát több mintából választottam ki, a bitszekvenciából generálható
zaj eloszlásának és átlagértékének figyelembe vételével. Előző esetében normális eloszlást,
míg a második feltételre 0,5-et vártam.
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3.3. Zajjal segített mérő- és kiértékelőlánc
A hőmérsékletkompenzált, linearizált induktív útmérő szenzor mérő- és kiértékelőláncát
a fenti szimulációk során szerzett tapasztalatokra alapozva terveztem meg. A rendszer
felépítésekor a gyors, olcsó és kisméretű, Silicon Labs F996 típusú mikrokontrollert két
gyors és olcsó analóg-digitális konverterrel egészítettem ki [98,105]. A 8 bites mikrokont-
roller 8051-es utasításkészlettel dolgozik, 2% pontosságú 24,5 MHz-es belső oszcillátorral
rendelkezik, amely külső kristállyal is helyettesíthető, illetve rendelkezik SPI (Serial Pe-
ripheral Interface), I2C, valamint UART (Universal asynchronous receiver/transmitter)
kommunikációs interfésszel, amelyekkel a perifériákkal való kommunikáció megvalósít-
ható. A vezérlő egység alacsony fogyasztású (150 µA/MHz) és 1,8-3,6V feszültséggel
üzemeltethető, valamint 4x4 mm2 alapterületű (24-pin QFN), amely tulajdonságai alkal-
massá teszik kompakt érzékelőben való alkalmazásra. A processzorban 512 byte RAM és
8 kB flash memória áll rendelkezésre. A mikrovezérlő rendelkezik ugyan egy ADC-vel,
amely 12 bites felbontás mellett 75 kSPS sebességre, illetve 10 bites felbontás mellett
300 kSPS sebességre képes, azonban a kitűzött célok megvalósításához ezek a sebesség-
paraméterek nem elegendőek. Helyette két, a Texas Instruments által gyártott, ADS7887
típusú analóg-digitális konvertert építettem a rendszerbe [105]. Ezek az alkatrészek kon-
denzátor alapú szukcesszív approximációs elven működő, 1.25 MSPS sebességre képes, 10
bites felbontással üzemelő konverterek, melyek 2.35-5.25 V feszültséggel üzemeltethetők
és soros kommunikációval (SPI) kommunikálnak a mikrokontrollerrel. A kimenő ana-
lóg jel előállításához a Texas Instruments DAC6311 típusú analóg-digitális konverterét
választottam [107], mely 10 bites felbontással rendelkezik és mérete, fogyasztása, illetve
sebességparaméterei alapján alkalmas jelen rendszerben való alkalmazásra.

A mérő- és kiértékelőlánc blokkdiagramját a 3.9 ábrán rajzoltam fel. A céltárgy tá-
volságának érzékelését egy párhuzamos LC-kör végzi, amelyben az induktivitás vasmagja
az érzékelési irányban nyitott. Az LC-kör táplálásáról egy pozitív visszacsatolású osz-
cillátor gondoskodik. A körben kialakuló szinuszos feszültséget egy demodulátor fokozat

3.9. ábra. Zajjal segített távolságmérő szenzor blokkdiagramja, a pon-
tozott vonallal határolt funkciók mikrokontroller segítségével megvaló-
síthatók [54,55]
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egyenfeszültséggé alakítja, amelyet a felső ADC méri. A zaj csatlakozhat az oszcillátor
tápfeszültségére, ezzel sztochasztikusan változó oszcillátoramplitúdót eredményezve, de
a demodulált feszültséghez, azaz az ADC bemenetére is adható. Az alsó ADC a távol-
ságfüggő feszültség mérésével párhuzamosan a hőmérséklet változását figyeli például egy
hőmérsékletérzékeny ellenállás (NTC) feszültségének formájában, amelyhez szintén zajt
adok. Fontos megjegyeznem, hogy a távolság- és a hőmérsékletmérésnél használt zajok
függetlenségét biztosítani kell, mert az esetleges korreláció determinisztikus változásokat
okozhat a kimeneten, amelyek a rendszer hatékonyságát ronthatják. Ezért a mikrokontrol-
ler memóriájában zajgenerálásra használt két bitsorozatot ellenőriztem és korrelálatlannak
találtam. Az oszcillátoramplitúdó-céltárgytávolság karakterisztika változásának mértéke
miatt a mérőjel effektív felbontása kevesebb, mint 7 bit, a hőmérsékletfüggő feszültségjel
pedig 4 bites felbontással került digitalizálásra [54,55].

A mért oszcillátoramplitúdó- és hőmérsékletértékek birtokában a linearizált, hőmér-
sékletkompenzált kimeneti információ a mikrokontrollerben végzendő matematikai átala-
kítások, függvénykiértékelések és interpoláció nélkül kerül létrehozásra. Ehhez egy kalib-
rációs táblázatot, vagyis LUT-t használok, amely a mért és a kis felbontással digitalizált
oszcillátoramplitúdó-hőmérséklet értékpárokhoz tartozó kimeneti értékeket, azaz a távol-
ságadatokat tartalmazza. A táblázat egy sora a céltárgytávolság-oszcillátoramplitúdó
karakterisztikájához tartozó linearizálófüggvényt tartalmazza egy adott hőmérséklethez,
egy oszlopa pedig az oszcillátoramplitúdóból származó mérőjel egy adott értékéhez tartozó
kimeneti értékeket adja meg.

A kalibrációs táblázattal történő kiértékelés szemléltetése a 3.10. ábrán látható. Ha
feltételezem, hogy az aktuális targettávolságot és hőmérsékletet reprezentáló feszültségje-
lek a digitalizálás felbontásához képest tört értékekre esnek, ahogy az ábrán a szaggatott
vonalak jelzik, akkor a pontos kalibrált kimeneti érték a szaggatott vonalak metszéspontja,
amelynek környezetéből kerülnek a kimenetre a kalibrációs táblázat értékei az ábrán a pon-
tok méretének megfelelő valószínűséggel. Fontos megjegyezni, hogy a hőmérsékletet és a

3.10. ábra. A kalibrációs görbék kiértékelésének szemléltetése. A külön-
böző kalibrációs görbék különböző hőmérsékletekhez tartoznak [54,55].
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targettávolságot reprezentáló jelekhez kevert zajok korrelálatlansága előfeltétele a vázolt
kiértékelési eljárásnak. A sztochasztikusan címzett kalibrált kimeneti értékek közvetlenül
a DAC-ra kerülnek, amely analóg jellé alakítja azokat. A zajjal terhelt jelet egy hatékony
aluláteresztő szűréssel nagyfelbontású és nagy jel-zaj viszonyú jellé alakítom [54, 55]. A
kimeneti fokozaton alkalmazott aluláteresztő szűrés megvalósítására kézenfekvő megoldás
lehet az induktív távolságérzékelőkben hagyományosan is alkalmazott teljesítményerősítő
fokozat, amelynek alapvető tulajdonsága a korlátozott sávszélesség, így az aluláteresztő
jelleg [109]. Alternatívaként a kalibrált kimeneti értékek digitális szűréssel is kondicionál-
hatók, majd a szűrt digitális jel (digitális-analóg konverzió nélkül) egy digitális szenzorhá-
lózat bemenetére is csatlakoztatható [56]. Megjegyzem, hogy a fenti módon működő szen-
zorok hőmérsékleti viselkedésének és a targettávolságot jellemző feszültségkarakterisztika
felvételéhez mindenképpen szükséges a digitális kommunikációs interfész megléte, mivel
a kalibrációs táblázat elkészítéséhez és mikrokontrollerbe való letöltéséhez külső eszközt
(például számítógép) kell alkalmazni. Így a digitális adat kimeneten történő szolgáltatása
ezen érzékelők alapvető tulajdonsága.

Annak ellenére, hogy mind az ADC-ken bemenő, mind a DAC-en kimenő adatok
kis felbontásúak, matematikai interpolációra nincs szükség a szenzor kimeneti értékeinek
meghatározásakor. Ennek oka, hogy a kalibrációs táblázatban alkalmazott sztochasztikus
címzés a DAC kimenetén olyan sztochasztikusan változó analóg jelet eredményez, amely-
nek várható értéke a pontos kimeneti jel. Ezt a zajjal terhelt kimeneti jelet a kimeneti
fokozat aluláteresztő szűrő jellege (vagy digitális szűrés) konvertálja nagy jel-zaj viszonyú
kimeneti jellé.

3.3.1. Alkalmazási példa
A szenzor elsődleges érzékelőelemét ferrit P-maggal rendelkező tekerccsel készítettem el,
az iparban leggyakrabban használt M18-as méretben. Az érzékelőmodell elektronikai fel-
építése a 3.11 ábrán látható. A tápellátásról az USB-UART átalakító 5 voltos feszültsége
gondoskodik, amelyet egy TPS76933 típusú DC-DC konverter 3,3 V-ra transzformál. A
panel középpontjában a Silabs F996 típusú 8 bites mikrokontroller helyezkedik el. A szá-
mítógép és a mikrokontroller közötti kommunikáció UART interfészen keresztül történik,
figyelembe véve, hogy a processzor I/O interfészei nem képesek 5 V-os bemeneti feszültség
elviselésére. A mikrokontroller C2D (kétvezetékes kommunikációs protokoll) interfészen
keresztül programozható, illetve tápfeszültséggel is elláthatja a panelt. Az L1 elsődleges
érzékelőelem a C004 kondenzátorral alkot LC-rezgőkört, amelyet a szaggatott vonallal ha-
tárolt oszcillátor szinuszos jellel gerjeszt. Az oszcillátor feszültségét demoduláció után a
V511 jelű ADC alakítja digitális értékké, amelyet soros porton keresztül a mikrokontroller
kap meg. A hőmérséklettel arányos feszültségjel az R013 hőmérsékletfüggő ellenállásról
(NTC) vehető le. Ezt a jelet a V510 számmal jelölt egység konvertálja digitális jellé, majd
küldi a processzornak. Az a bemenő adatok függvényében kiválasztja a kalibrációs táb-
lázatból a kimenetre kapcsolandó értéket, amelyet a V512 számmal jelölt D/A-konverter
alakít analóg jellé. Jelen példában a kimeneti szűrést egy 1 kΩ és 4,7 µF értékű ellenál-
lást és kondenzátort tartalmazó RC szűrő végzi, melynek időállandója τ = 4,7 µs, ebből
levágási frekvenciája fc = 33 kHz.

Az oszcillátor jelének zajjal való modulálásához a mikrokontroller állítja elő a vélet-
lenszerű bitsorozatot, amelyet közvetlenül az oszcillátor tápfeszültségére kapcsolok. Az
elsődleges érzékelőelemet alkotó LC-kör és oszcillátor ez esetben aluláteresztő szűrőként
is funkcionál az oszcillátoramplitúdó fluktuációjára nézve, így a bitzaj külön szűrésére
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nincs szükség. A processzor által kiadott bit skálázására az R015 jelű potenciométert
használtam. Alternatívaként a kiadott véletlenszerű bitsorozat szűrés után a demodulált
jelhez is adható lenne, itt azonban plusz alkatrészekre lenne szükség a szűréshez, így jelen
példában ezt a megoldást elvetettem. A hőmérsékletfüggő ellenállás jeléhez kevert zaj
alapjául szolgáló bitsorozatot szintén a mikrokontroller adja ki, amelyet az R014 jelű po-
tenciométerrel való skálázás, majd szűrés – R014 és C006 – után az NTC feszültségéhez
adok.

Jelen példában a mikrokontroller által az oszcillátor és a hőmérsékletfüggő ellenállás
jeléhez adott zaj létrehozásához előállított bitsorozatokat korábban számítógéppel gene-
ráltam, majd az MCU memóriájába mentettem, amely a zajgenerálás során ismétlődően
kapcsolja a bitszekvenciát a hálózatra. A két bitsorozat eloszlását és korrelálatlansá-
gát ellenőriztem, így megbizonyosodtam ezek alkalmazhatóságáról. A mikrokontrollerben
tárolt, véletlenszerű bitsorozat általi zajkeltés alternatívájaként az analóg-digitális konver-
terek alsó, fel nem használt bitjei, mint bitzaj-generátorok is felhasználhatók a mérőlánc
támogatására.

A kalibrációs táblázat létrehozásához stabilizált hőmérsékleteken felvettem a zajjal ter-
helt, demodulált oszcillátoramplitúdót a céltárgytávolság függvényében, nagy felbontás-
sal. A mérőjelen erős digitális szűrést alkalmaztam a zajkomponens leválasztásához, mivel
ebben a lépésben a céltárgytávolság-oszcillátoramplitúdó karakterisztika pontos meghatá-
rozása volt a célom. A jelleggörbét -35-től 85 ◦C-ig 10 ◦C-onként rögzítettem. A céltárgy
távolságának és a demodulált feszültségnek az összefüggései néhány hőmérsékleten a 3.12
ábrán láthatók [54,55].

Minden hőmérséklethez az NTC feszültségének egy bizonyos értéke tartozik, amely a
fenti hőmérsékleteken nem szükségszerűen egész szám (például -35 ◦C-on 11,719, -5 ◦C-on

3.11. ábra. Zajjal támogatott távolságmérő szenzor kapcsolási rajza
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3.12. ábra. A demodultált feszültség távolságfüggésének alakulása kü-
lönböző környezeti hőmérsékleteken

9,586, 25 ◦C-on 8,06, 55 ◦C-on 5,949 és 85 ◦C-on 3,798), így a kalibrációs táblázatban sem
tudok ezekkel a konkrét hőmérsékletekkel dolgozni. Ezért a mért görbéket szakaszon-
ként lineárisan interpoláltam a hőmérsékletfüggő ellenállás feszültségének egész értékeire,
konkrétan -38, -27, -13, 7, 26, 40, 54, 67, 81 és 99 ◦C-ra, ahol az NTC feszültségének
digitalizált értékei sorrendben 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 és 3.

A linearizált kimeneti adatok létrehozása érdekében az így meghatározott jelleggörbék
inverz függvényeit kiszámítottam, majd az előállított adatokat skáláztam és a legközelebbi
egész számra kerekítettem úgy, hogy azok a 8 bit felbontáson üzemeltetett kimeneti DAC
bemenetére illeszkedjenek. Az így kapott kalibrációs táblázat az elsődleges mérőjel kü-
lönböző hőmérsékleteken számított inverz görbéit tartalmazza és a 3.13. ábrán figyelhető
meg. A kimeneti DAC bemenetére az a táblázatból kivett kalibrációs adat kerül, amely
az aktuális hőmérsékleten mért (sorcím) targettávolság függvényében mérhető oszcillátor-

3.13. ábra. Kalbirációs táblázat szemléltetése
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amplitúdó (oszlopcím) értékénél található. Jelen példában a szenzor linearizációját 0 és
6 mm között végeztem el, mert ebben a tartományban az oszcillátoramplitúdó változása
a vizsgált hőmérsékleteken még rendelkezik a szükséges dinamikával. A 6 milliméternél
távolabbi céltárgy esetén a kimenet a maximális értéket veszi fel.

A kalibrációs táblázat a mikrokontroller memóriájába való letöltése után a szenzor
működőképes. A rendszer kimenetén a céltárgy távolságának függvényében, széles hő-
mérséklettartományban, lineárisan változó kimeneti feszültség mérhető, amely a 0 mm és
6 mm közötti szenzor-céltárgy távolságban 0 V és 2,7 V között változik, ahogy a 3.14.
ábrán látható. Az ábrán a különböző görbék a -30, -10, 0, 20, 40, 60, 80 ◦C-os hőmér-

3.14. ábra. A szenzor linearizált, hőmérsékletfüggetlen kimeneti karak-
terisztikája

sékletekhez tartoznak. Fontos megjegyezni, hogy a fenti, a rendszer működőképességének
mérésekor beállított hőmérsékletek sem a jelleggörbék felvételekor, sem a kalibrációs táb-
lázat létrehozásakor nem voltak jelen az adathalmazban, így az itt látható eredmény már
a zajjal segített mérő- és kiértékelőlánc alapvető tulajdonságának, az automatikus inter-
polációs képességnek köszönhető [54,55].

A 3.15 ábrán a szenzor számított kimeneti hibája látható, amelyet a kimeneti feszültség
és a céltárgytávolság ismeretében elvárt kimeneti feszültség különbségeként határoztam
meg. Az összes vizsgált hőmérséklet esetében (-30 és +80 ◦C között) igaz, hogy a kimeneti
hiba a 0-6 milliméteres tartományon jóval kisebb, mint a teljes mérési tartomány (Full
Scale – FS), azaz a 6 mm 10 százaléka, amely egyébként általános elvárás a szabványos
ipari induktív távolságmérő szenzorokkal szemben [46]. Megjegyzem továbbá, hogy az
M18-as méretű induktív szenzorok norma szerinti névleges működési tartománya csak
5 mm.

A mérő- és kiértékelőlánchoz adott zaj által elért hatékonyságnövekedés megfigyelhető
a 3.16 ábrán, ahol a bemutatott rendszer jel-zaj viszonya látható a hozzáadott zaj amp-
litúdójának függvényében. A vízszintes skála a zaj amplitúdóját a legkisebb helyiértékű
bithez (LSB) viszonyítva ábrázolja, a függőleges tengelyen a jel-zaj viszony a szórás recip-
rokaként került kiszámításra. Az eredmény azt mutatja, hogy a rendszer jel-zaj viszonya
0,4-0,5 LSB értékű zajt a bemeneti jelhez keverve nagyjából ötszörösére növelhető. Az

53

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

3.15. ábra. Szenzor kimenetének hibája. A szaggatott vonal a ±10 %-os
kimeneti hibahatárt jelöli.

3.16. ábra. A rendszer jel-zaj viszonya a mérőjelhez adott zaj amplitú-
dójának függvényében

is látható, hogy a bemutatott multistabil rendszer jel-zaj viszonyának a hozzáadott zaj
nemnulla értékénél maximuma van, tehát a sztochasztikus rezonancia jelensége megfigyel-
hető [54,55].

A mikrokontroller és a perifériák használt beállításai mellett 55 kHz-es kimeneti frissí-
tési frekvenciát alkalmaztam. A komplett szenzor modulációs sávszélessége és a kimeneti
feszültségen mérhető zaj nagysága közötti kompromisszum figyelembevételével a kimeneti
teljesítményerősítő fokozat belső szűrőkarakterisztikája a szenzor kívánt teljesítményének
függvényében tetszőlegesen tervezhető [54,55].

Véleményem szerint a szenzor sorozatgyártásának tekintetében a következő probléma
merülhet fel. Az érzékelőben található elektronikai alkatrészek paraméterszórásából és
az összeszerelési pontatlanságokból adódóan az egyes példányok céltárgytávolság-mérőjel
jelleggörbéje kissé különböző lehet, azonban a folyamat időszükséglete miatt a tömeg-
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termelés nem teszi lehetővé minden egyes példány mérőjeleinek felvételét a hőmérséklet
függvényében. A jelenleg gyártott induktív szenzorok viselkedéséből viszont ismert, hogy
az ilyen típusú érzékelők tipikus hőmérsékleti viselkedéssel rendelkeznek, így a szoba-
hőmérsékleten mért karakterisztikából a hőmérséklet függvényében változó görbék nagy
megbízhatósággal extrapolálhatók. Az egyes példányokhoz tartozó kalibrációs táblázatok
e részben tapasztalati adathalmaz segítségével generálhatók.

A fejezetben egy hőmérsékletkompenzált, linearizált induktív távolságmérő szenzort
mutattam be, melyben a mérő- és kiértékelőlánc pontosságát hozzáadott zajjal növeltem.
Az érzékelő kisméretű, kisfogyasztású, olcsó alkatrészekből felépíthető és a kisfelbontású
ADC és DAC modulok ellenére matematikai interpolációk és függvénykiértékelések nél-
kül nagyfelbontású kimenet előállítására képes a kalibrációs táblázatban a zajjal terhelt
bemeneti jelekkel való címzés és az aluláteresztő szűrés interpolációs képességének köszön-
hetően. A létrehozott szenzor mind az érzékelési távolság, linearitási és hőmérsékletfüggési
paraméterek, mind a sebességparaméterek szempontjából jóval meghaladják a megfelelő
ipari szabványok által előírt szintet.

Zajgenerálás analóg-digitális konverter legkisebb helyiértékű bitjének vissza-
vezetésével

A bemutatott rendszerben zaj generálására kvázi-random bitszekvenciát használtam. An-
nak ellenére, hogy a megoldás bizonyítottan működőképes, a zajgenerálás a szenzorban
elhelyezett mikrokontrollertől számítási kapacitást von el, illetve a memóriában is helyet
foglal. A szenzorban elhelyezkedő analóg-digitális konverterek természetes és alapvető
tulajdonsága, hogy a termikus zajnak és működési mechanizmusuknak köszönhetően a
digitalizált adat legkisebb helyiértékű bitje (LSB) közel véletlenszerűen változik. Ezért a
mérőlánc segítésére használt a mikrokontrollerrel mesterségesen, kvázi-random bitszekven-
ciából előállított zaj kiváltható az ADC legkisebb helyiértékű bitjének, mint véletlenszerű
bitsorozatnak a felhasználásával.

Az előzőekben bemutatott és felépített szenzorral ellentétben, ahol ugyan 10 bites
analóg-digitális konvertert használtam, azonban csak a felső 8 bit értékét dolgoztam fel
és az alsó bitek értékeit elvetettem, az ADC legkisebb helyiértékű bitjével létrehozható
zaj vizsgálatához LabVIEW környezetben implementált szoftverrel vettem fel a két (oszcil-
látoramplitúdót és NTC feszültséget mérő) ADC alsó bitjének változását, majd ezekből
aluláteresztő szűrés segítségével zajfüggvényt generáltam. Az így kapott zajok eloszlá-
sára mindkét esetben a 3.17 ábrán láthatóhoz hasonló eredményt kaptam. Megfigyelhető,
hogy a zaj normális eloszlást követ, így azt feltételeztem, hogy az alapjául szolgáló bit-
sorozat alkalmas a mérőjelekhez adandó zaj generálásához. A megoldás előnye, hogy
így nem szükséges az előre generált kvázi-random bitsorozat tárolása a mikrokontroller
memóriájában, mert a rendszerben alapvetően jelen lévő zajt használom fel a rendszer
paramétereinek javítására.

A megoldást a bemutatott szenzor szoftvervariánsaként teszteltem és azt tapasztaltam,
hogy az ADC legkisebb helyiértékű bitjének visszavezetésén alapuló zajgenerálás a tárolt,
kvázi-random bitsorozattal létrehozott zajjal működő megoldással egyező tulajdonságokat
mutat linearitásban, jel-zaj viszonyban és sebességparaméterekben egyaránt.
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3.17. ábra. A/D-konverter legkisebb helyiértékű bitjéből generált zaj
eloszlása

3.4. Új tudományos eredmények
Egy kevertjelű – analóg és digitális jeleket is tartalmazó – induktív távolságmérő szen-
zorban mint multistabil rendszerben kimutattam a sztochasztikus rezonancia jelenségét,
amelynek segítségével a rendszer kimenete jel-zaj viszonyát közel ötszörösére növeltem.
A szenzor mérőjeleinek felvételére kisfelbontású analóg-digitális konvertereket, hőmérsék-
letkompenzációjára és linearizációjára kisfelbontású kalibrációs táblázatot alkalmaztam,
amelyekkel a sztochasztikus rezonanciának köszönhetően a mérési tartományban lineáris
kimeneti karakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedéssel rendelkező, nagyfelbontású
és nagysebességű szenzort realizáltam [54,55,88–90].

a. LabVIEW környezetben implementáltam egy induktív mérőláncból, a mérőjelet digi-
talizáló analóg-digitális konverterből, kalibrációs táblázatból, digitális-analóg kon-
verterből és zajforrásból álló rendszer modelljét, amellyel az induktív mérőlánchoz
adott zaj és a rendszer kimeneti jelének kapcsolatát vizsgáltam. Megállapítottam,
hogy a rendszer optimális működéséhez olyan normális eloszlású zajt kell a mé-
rőjelhez adni, melynek amplitúdója a kvantálást végző analóg-digitális konverter
legkisebb helyiértékű bitjének körülbelül 0,45-szöröse.

b. A mérőjelhez adott zaj létrehozására olyan aluláteresztő szűrőn átengedett kvázi-
random bitszekvenciát használtam, melynek generálását LabVIEW környezetben meg-
valósított algoritmussal végeztem el. Az algoritmus véletlenszerű bitek sorozatát
hozza létre, miközben a generált bitszekvenciából kialakuló zaj időfüggvényének
átlagtól való eltérését figyeli. A bitgenerálás folyamatára való visszacsatolás ered-
ményeként olyan korlátos időfüggvényű zaj jön létre, mely normális eloszlást követ.
Megállapítottam, hogy a rendszer optimális működéséhez olyan kvázi-random bit-
zajt célszerű használni, melynek szabályozottsága 10-30%.

c. A hagyományos harmonikus gerjesztésű induktív távolságmérő szenzorok linearitá-
sának, hőmérsékleti stabilitásának és sebességének növelése céljából olyan érzékelőt
valósítottam meg, amely funkcionálisan mindössze egy oszcillátor által szinuszos
jellel gerjesztett induktív mérőfejből, a szinuszos jel amplitúdóját meghatározó de-
modulátorból, egy hőmérsékletfüggő ellenállást tartalmazó kapcsolásból, két kisfel-
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bontású analóg-digitális konverterből, egy mikrokontrollerben implementált kisfel-
bontású kalibrációs táblázatból, egy digitális-analóg konverterből és egy kimeneti
aluláteresztő szűrőből áll. A rendszer kimenete jel-zaj viszonyának növelése érdeké-
ben az analóg-digitális konverterekre kapcsolt mérőjelekhez szabályozott minőségű
és amplitúdójú zajt adtam. Kimutattam, hogy a kimenet jel-zaj viszonyának ma-
ximuma van a rendszerhez adott zaj bizonyos amplitúdójánál. Ez azt jelenti, hogy
a szenzorban mint analóg modulációval – a céltárgy mozgásával – és analóg kime-
nettel rendelkező, de digitális feldolgozóegységet tartalmazó, több stabil állapotot
– kimeneti értéket – felvenni képes, vagyis multistabil rendszerben megjelenik a
sztochasztikus rezonancia jelensége. A kalibrációs táblázat alkalmazásával a mérési
tartományban lineáris kimeneti karakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedés-
sel rendelkező szenzort realizáltam.

d. Vizsgáltam a felépített rendszerben található analóg-digitális konverterek legkisebb
helyiértékű bitjének fluktuációit és azok felhasználhatóságát az előre generált és a
mikrokontroller memóriájában tárolt bitzaj kiváltására. Azt tapasztaltam, hogy
az analóg-digitális konverterek legkisebb helyiértékű bitjének változása közel vélet-
lenszerű, belőle aluláteresztő szűréssel normális eloszlású zaj generálható, ami így
felhasználható a mérőlánc segítésére. A rendszerben található két analóg-digitális
konverter legkisebb helyiértékű bitjén kialakuló bitzaj egymással korrelálatlan.
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4. fejezet

Fém céltárgyak tranziens válaszának
analízise gradiometrikus induktív
mérőrendszerben

4.1. Motiváció
A legtöbb induktív érzékelő eszközben, például fémdetektorokban [70], roncsolásmentes
anyagvizsgálókban [85], induktív közelítéskapcsolókban [31, 57, 108, 110] és analóg útmé-
rőkben [15], valamint mágnesestér detektorokban [102] a gerjesztés és adatgyűjtés az
induktív érzékelés klasszikus megoldásán alapul, amely egy elsődleges érzékelőelem – ál-
talában mágnesesen az érzékelési irányba nyitott induktivitás – harmonikus gerjesztését
és az oszcilláció valamely paraméterének mérését jelenti [31, 57, 108, 110]. A tekercs ál-
tal létrehozott változó mágneses tér a környezetébe helyezett fémtárgyban örvényáramot
indít meg és mágneses polarizációt hozhat létre, amely visszahat az őt létrehozó mág-
neses térre, megváltoztatva ezzel az elsődleges érzékelőelemet is magába foglaló rezgőkör
paramétereit.

Ennek következtében a harmonikus gerjesztő jel amplitúdója, fázisa és frekvenciája
megváltozik, melyek valamelyikének – leggyakrabban az amplitúdónak – mérését és kiér-
tékelését egy elektronikai áramkör végzi el. Induktív közelítéskapcsolók esetében az osz-
cillátoramplitúdó előre beállított értékénél a szenzor megváltoztatja a kimeneti állapotát.
Ez a távolság a kapcsolási távolság. Induktív útmérők esetében az oszcillátoramplitúdó
mint mérőjel karakterisztikájának linearizálása után a kimeneten a céltárgy távolságával
arányos feszültség-, vagy áramjel, illetve digitális adat állítható elő.

Az induktív szenzorok kimeneti karakterisztikájának céltárgy anyagától független vi-
selkedése szívesen látott tulajdonság lenne az ipari érzékelők piacán, ez azonban a ha-
gyományos induktív érzékeléstechnikával nagyon nehezen megvalósítható. A különböző
anyagú fémből készült céltárgyak eltérő anyagparaméterekkel, elektromos vezetőképes-
séggel és mágneses permeabilitással rendelkeznek, ezért a gerjesztés hatására a bennük
létrejövő örvényáram és mágneses polarizáció mértéke is más és más lesz. Ennek kö-
szönhetően a gerjesztést végző rezgőkörre is eltérő módon hatnak vissza, azaz a vizsgált
oszcillátoramplitúdó, a rezgés fázisa, vagy a frekvencia a céltárgy eltérő távolsága mellett
éri el a küszöbértéket, melynek következtében az induktív közelítéskapcsoló kapcsolási
távolsága megváltozik. Ezt a változást a már korábban tárgyalt redukciós faktorral (2.1.
fejezet) szokás jellemezni. Mivel a különböző anyagú céltárgyak az induktív távolságmérő
szenzorok mérőláncára eltérő mértékben hatnak, ezért az ilyen érzékelők kimeneti karak-
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terisztikája eltér az ideálistól a nem szabványos anyagú céltárgyak érzékelésekor. További
nehézség a tetszőleges anyagú céltárgy pontos pozíciójának meghatározásában, hogy a
szinuszos mérés paraméterei csak korlátozott mennyiségű információt tartalmaznak a cél-
tárgyról, mert a vizsgálat csak egy nagyon szűk frekvenciatartományban történik.

Az egyfrekvenciás, harmonikus gerjesztéssel működő mérőláncok mellett növekszik
azoknak az induktív érzékelési megoldásoknak a száma, melyek a fém céltárgyak áram-
impulzussal vagy speciális időfüggvényű áramjellel való gerjesztésére adott válaszának
időtartománybeli analízisén alapulnak [23, 27, 36, 44]. A tranziens analízis [41, 60] sokkal
részletesebb információkat biztosít a fém céltárgyakról, mint a harmonikus jel kiérté-
kelése, mert a céltárgy viselkedése sokkal szélesebb frekvenciatartományban vizsgálható
nagy sávszélességű gerjesztőimpulzusok segítségével. A tranziens gerjesztésen alapuló in-
duktív mérésen alapuló megoldások ezért magukkal hozhatják olyan intelligens szenzorok
kialakulását, amelyek képesek fém céltárgyak távolságának meghatározására függetlenül
azok anyagi minőségétől, illetve képesek megállapítani az eléjük helyezett céltárgy anya-
gát.

A kutatás célja egy olyan tranziens gerjesztést alkalmazó induktív szenzor prototípusá-
nak létrehozása, mely képes a szenzor-target távolság pontos, a céltárgy anyagától függet-
len meghatározására. Először végeselem-módszerrel [9,14,62,80,116] elvégzett szimuláci-
ókkal kívánom vizsgálni, hogy a fém céltárgyak tranziens válasza tartalmaz-e információt
a szenzortól való távolságra és a céltárgy anyagára nézve. Ehhez egyrészt realisztikus
anyagparaméterekkel rendelkező fémek általam realizált modelljét használom, továbbá a
mágneses permeabilitás és elektromos vezetőképesség céltárgyak tranziens válaszára való
hatásának meghatározása céljából a természetben nem törvényszerűen létező anyagpa-
raméterekkel rendelkező, fiktív anyagokat is kívánok definiálni. A céltárgyak tranziens
válaszának analízisével megoldást keresek a jelek anyagfüggetlen kiértékelésére. Célom
az induktív mérőlánc fizikai modelljének felépítése is, amellyel validálom a szimulációs
eredményeket. A mérés vezérlését, a mérőjelek felvételét és kiértékelését mikrokontrol-
ler segítségével kívánom elvégezni annak érdekében, hogy a rendszer a kompakt induktív
szenzorok mérettartományában realizálható legyen. Cél az érzékelő reakcióidejének mini-
malizálása is, ezért a kiértékelő algoritmussal szemben támasztott követelmény a céltárgy
anyagától független távolságmeghatározáson kívül a hatékony, gyors, tehát kis számítás-
igényű működés.

4.2. Az elsődleges érzékelőelem numerikus analízise
Gradiometrikus tekercsrendszert építettem fel, mely három, közös tengelyen, egymástól
egyenlő távolságra elhelyezkedő sík tekercsből áll; a tekercsrendszer a középső tekercsre
nézve szimmetrikus [81, 83, 84]. A középen található tekercs a gerjesztő tekercs, amely
egy lapos, sokmenetes induktivitás, ahol a menetek spirálisan helyezkednek el. A gya-
korlatban ez a geometria nyomtatott áramköri lemezen, spirális vezetőpályákkal könnyen
kialakítható. A gerjesztő tekercset a szimulációban egy körlemez segítségével modellez-
tem, melyre nagy sávszélességű áramjelet kapcsolok. A gerjesztőjelet a modellben úgy
kapcsoltam a tekercsre, hogy az annak keresztmetszetén átfolyó áram eloszlása egyenle-
tes legyen. A vevőtekercseket, melyeket egymenetes hurokként modelleztem és a középső
tekercs két oldalán helyezkednek el, egymással ellentétes polaritással, sorosan kapcsoltam
össze. Együttesen a különbségi feszültség vételére alkalmas gradiométert alkotnak. A
tekercselrendezés modellje a 4.1 ábrán látható.

59

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

4.1. ábra. Gradiometrikus tekercselrendezésű induktív érzékelőelem se-
matikus rajza [81]

Az érzékelő modelljét M18-as méretben készítettem el, mivel az induktív közelítés-
kapcsolók és távolságmérők esetén az iparban ez a leggyakrabban használt kialakítás. A
tekercsrendszer maximális D átmérője erre a kialakításra jellemző, a modell a szenzor-
házat, áramköri elemeket és egyéb konstrukciós objektumokat nem tartalmazza. A 4.1
ábrán látható méretek a következők: D = 13 mm, d = 1 mm, w = 0,2 mm, t = 0,1 mm, X
= 1,2 mm, X1 = X2 = 0,55 mm. Az érzékelőtekercsek esetén három különböző átmérőt
is vizsgáltam a szimulációk során, így az a paraméter 2,2 mm, 8,2 mm és 14,2 mm-es
értékeket vehet fel. A későbbiekben a belső gradiometerre, melynek átmérője 2,2 mm, A
gradiométerként, a középsőre, melynek átmérője 8,2 mm, B gradiométerként, a 14,2 mm
átmérőjű külső tekercsre pedig C gradiométerként hivatkozok.

Mivel a tekercsrendszer szimmetrikus a középső (gerjesztő) tekercsre nézve, amennyi-
ben a rendszert szabad térben helyezem el, a vevőtekercseken megjelenő feszültség tet-
szőleges gerjesztés esetén egyenlő. Ezért ebben a speciális helyzetben a két vevőtekercs
különbségi feszültsége, vagyis a gradiométeren mérhető feszültség nulla. Ha egy fémtárgy
kerül a tekercsrendszer környezetében a középső tekercs által létrehozott időben változó
mágneses térbe, akkor a fémtárgyban örvényáram indul meg és mágneses polarizáció jöhet
létre, amely olyan mágneses teret hoz létre, melynek gradiense a tekercsrendszer tenge-
lyébe esik. Ennek köszönhetően a kétoldali vevőtekercsekben eltérő feszültségek alakulnak
ki, így nemnulla különbségi feszültség mérhető a gradiométer kivezetésein [81,83,84].

A szimulációkban a gerjesztő tekercs áramát a gerjesztőjellel adjuk meg, amely egy
passzív tekercsmeghajtó-áramkör feszültségének ugrásszerű bekapcsolását reprezentálja
[85]. Az egységugrás, mint gerjesztés használata különböző fémtárgyak anyagi minősé-
gének analízisében azért előnyös, mert az így felvett válaszjelekből a target viselkedésére
széles, a levágási frekvencia alatti frekvenciatartományban következtetni lehet. A céltár-
gyak válaszjeleinek spektrális vizsgálatával amellett, hogy hasznos információk gyűjthetők
a komplett érzékelőrendszerről, az matematikailag is leírhatóvá válik. A tekercs gerjesz-

60

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

tőjel időfüggvénye a következő:

i(t) = 50 ·
(
1− e−2·106 t

τ

)
mA, (4.1)

ahol τ az idő jele másodpercben.
Az áram az első mikroszekundumban meredeken emelkedik, majd 5 µs után gyakor-

latilag konstans értékre, 50 mA-re áll be. Az áram konstans értéke és az áramjel időbeli
viselkedése egyszerűen realizálható kisteljesítményű induktív mérőláncban is.

A szimulációban használt céltárgyak anyagparaméterei elsődlegesen a valóságban is
megtalálható anyagokra, alumíniumra, rézre, szerkezeti acélra és rozsdamentes acélra
jellemzőek, de annak érdekében, hogy a mágneses permeabilitás és az elektromos ve-
zetőképesség targetek válaszjeleire gyakorolt specifikus hatásait szélesebb tartományban
vizsgálhassam, négy fiktív anyagot is létrehoztam. A fiktív anyagok olyan mágneses per-
meabilitású és vezetőképességű modellek, melyekhez hasonló paraméterekkel rendelkező
anyaggal mint céltárggyal a kísérletek elvégzéséhez nem rendelkeztem. A szimulációk so-
rán felhasznált anyagmodellek segítségével azonban a paramétertér nagyobb felbontású
vizsgálatára van lehetőségem. A céltárgyak anyagi jellemzői a 4.1. táblázatban olvas-
hatók, illetve a 4.2. ábrán a paraméterek vizuális összehasonlítása is látható. Mivel az
induktív közelítéskapcsolókban, így a jelenlegi példában is, jellemzően kis mágneses tér-
erősség alakul ki, az anyagok nemlineáris mágnesezési karakterisztikáját minden esetben
elhanyagoltam és a kezdeti permeabilitással számoltam [81,83,84].

4.1. táblázat. A szimuláció során használt valóságos és fiktív anyagok
paraméterei

Vezetőképesség [S/m] Realtív permeabilitás
Alumínium 3, 8 · 107 1,000021
Réz 5, 8 · 107 0,999991
Rozsdamentes acél 2, 11 · 106 1
Szerkezeti acél 2, 11 · 106 100
Fiktív1 2, 11 · 104 100
Fiktív2 2, 11 · 105 100
Fiktív3 2, 11 · 106 10
Fiktív4 3, 8 · 107 100

A különböző anyagú céltárgyak ugrásválaszának kvalitatív összehasonlítását a targetek
négy csoportjában végeztem el. Az A csoport három anyagot foglal magába, melyek
elektromos vezetőképessége megegyezik, mágneses permeabilitásuk viszont különböző. Az
eltérő vezetőképességű ferromágneses anyagok alkotják a B csoportot. A C csoportban az
alumínium és a négyes számú fiktív anyag található, melyek vezetőképessége megegyezik,
de a fiktív anyag permeabilitása százszorosa az alumíniuménak. A D csoport a nem-
ferromágneses anyagokat tartalmazza.

A vizsgált elrendezés hengerszimmetrikus, ahol a szimmetriatengely egybeesik a ger-
jesztő és a vevőtekercsek közös tengelyével. Habár az induktív szenzorok előtt az érzéke-
lendő céltárgyak a legtöbb alkalmazásban az érzékelés irányára merőlegesen mozognak, az
érzékelők specifikációja és mérési utasítása a kapcsolási távolságot a szenzor és a céltárgy
tengelyirányú távolságában határozza meg. Ezért a szimulációkban a tekercsrendszer meg-
lévő hengerszimmetriáját figyelembe véve úgy helyeztem el a céltárgyakat, hogy a teljes
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4.2. ábra. Céltárgyak ábrázolása az anyagparaméterek függvényében

modell az axiális szimmetria alapján kétdimenzióssá egyszerűsíthető legyen. A problémát
az ANSYS Maxwell szoftvercsomagban [3,78] tengelyesen szimmetrikus kétdimenziós mo-
dellként építettem fel. A kétdimenziós végeselem-módszerrel végzett szimuláció előnye a
háromdimenzióssal szemben, hogy a geometria lényegesen kisebb elemekre bontható, azaz
jóval finomabb térbeli felbontás érhető el kisebb erőforrásigénnyel, így a modell diszkre-
tizációjából adódó hiba kisebb [52, 62]. A kiindulási végeselemes hálót speciális, a rács-
generáláskor a szoftver által figyelembe vett geometriai feltételekkel az egyes régiókban
tovább javítottam. A régiók méretét és a szükséges diszkretizálási felbontást figyelembe
véve egy elem maximális oldalhosszát a levegőt alkotó tartományban 0,5 mm-nek, a ger-
jesztő tekercsben 0,1 mm-nek, a vevőtekercsekben 0,01 mm-nek, illetve a céltárgyban 0,25
mm-nek állítottam be. Ezekkel a paraméterekkel a modellt diszkretizáló végeselem-háló,
melynek egy részlete a 4.3. ábrán látható, nagyjából 92 000 elemet tartalmaz minden
szimuláció esetében.

A gerjesztőtekercset, mely egy 13 mm átmérőjű nyomtatott áramköri lemezen kialakí-
tott 65 menetből álló, 100 µm vonalszélességű és 200 µm menetemelkedésű induktivitást
reprezentál, egy összefüggő objektum alkotja, azaz a különálló menetek nem kerültek
részletezésre. Az egész tekercsre kiszámolt gerjesztő áramjelet a (4.1) egyenlet alapján
szakaszonként lineáris függvényként definiáltam, melynek időbeli felbontása 0,05 µs.

A méréstechnikában a feszültségmérést nagy belső impedanciával rendelkező eszközzel
szokás elvégezni [71]. Hasonlóképpen, annak érdekében, hogy a vevőtekercsekben folyó
áram ne befolyásolja jelentősen a tekercsrendszer körül kialakuló mágneses teret, a ve-
vőtekercseket kis vezetőképességű vezetőpályákból készítettem el. A vevőtekercsekben
indukálódó – a kis vezetőképesség miatt nagyon kicsi – áramsűrűség integrálásával kiszá-
mítottam a benne folyó áramot, majd az Ohm-törvény alkalmazásával meghatároztam a
vevőtekercs feszültségét [81]:

Ui = Ii
σ · A

, (4.2)

ahol Ui és Ii a vevőtekercsben indukált feszültség és a benne folyó áram, σ a vezeték
anyagának vezetőképessége és A a tekercs keresztmetszete. A példában a tekercs vezető-
képessége 10 S/m, a tekercs keresztmetszete pedig 3,14·10−8 m2 volt.
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4.3. ábra. A tengelyesen szimmetrikus 2D modell végeselemes rácsának
részlete. Az a, t, r és e betűk sorrendben a levegő, a target, a vevőteker-
csek és a gerjesztőtekercs tartományát jelölik. A háló baloldali pereme
egybeesik a modell szimmetriatengelyével.

Peremfeltételként előírtam a mágneses térerősség vektorok párhuzamosságát a távoli
peremmel,

B · n = 0, (4.3)

ahol B a mágneses indukció és n a távoli perem normálisa.
A szimulációkat 0 és 10 µs között 0,05 µs lépésközzel végeztem el. Az időbeli integ-

rálásra a hátralépő Euler-módszert használtam, illetve a számítás leállási feltételeként az
egyenletrendszer hibáját 10−6-ra állítottam be. Mind a nyolc vizsgált céltárgyra paramé-
terezett analízist végeztem, melynek során a tekercsrendszer és a céltárgy közötti távolság
2, 4, 6, 8, 10 és 12 mm volt.

4.2.1. Szimulációs eredmények
A vizsgált céltárgyak tranziens válaszait mindhárom gradiométeren kiszámítottam. Ahogy
az várható, a legnagyobb feszültség a legnagyobb átmérőjű, C gradiométeren mérhető, a
legkisebb pedig az A jelű differenciális vevőtekercsen, ahogy a 4.4 ábrán látható. Mivel
a különböző átmérőjű gradiométereken mért válaszjelek jellegükben gyakorlatilag meg-
egyeznek, eltérés a jel erősségében tapasztalható, a továbbiakban a B gradiométeren fel-
vett válaszjeleket, mint reprezentatív példákat elemzem [81,83,84].

Egy céltárgy válaszjelét a tekercsrendszer és a target különböző távolságainál vizsgálva
az figyelhető meg, hogy a görbék eredendően megegyeznek, különbség a jelek amplitúdó-
jában fedezhető fel. A réz céltárgy válaszjeleit 2, 4, 6 és 8 mm szenzor-target távolság
esetén a 4.5 ábrán hasonlítottam össze. A görbék viszonylagosan nagy pozitív értékről
indulnak, melyet 1,5 µs környékén egy tengelymetszés követ. Ezután a görbéknek negatív
minimumhelye van, majd a réz nagy vezetőképessége miatt az örvényáramok lassan szűn-
nek meg a targetben, így a görbe lecsengési ideje is viszonylag hosszú. A távoli targetek
esetén hosszabb lecsengési idő tapasztalható.
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4.4. ábra. Alumínium céltárgy válaszjelei az A, B és C gradiométereken

4.5. ábra. Réz céltárgyak válasza különböző szenzor-target távolságok
esetén

A szerkezeti acél céltárgyhoz tartozó tranziens válasz görbék a 4.6 ábrán láthatók.
A réz céltárggyal szemben az acél esetében a görbék alacsonyabb feszültségről indulnak,
majd egy erős negatív csúcspontot érnek el. Megfigyelhető, hogy a céltárgy távolságának
csökkenésével az induló feszültségszint negatív irányba eltolódik, azaz a mágneses jelenség
hatása erősebbé válik. Az acél target kisebb elektromos vezetőképességének eredménye-
ként az örvényáramok gyorsabban megszűnnek az anyagban, ennek köszönhetően a válasz-
jel görbéje is gyorsabb lecsengést mutat a réz esetében tapasztaltakhoz képest [81,83,84].

A realisztikus anyagok válaszjeleinek összehasonlítása 4 mm-es szenzor-target távolság
esetén a 4.7 ábrán látható. Amíg a nagy elektromos vezetőképességű, nem-ferromágneses
anyagok – az alumínium és a réz – görbéje gyakorlatilag egybeesik, addig a rozsdamentes
acél görbéje nem ferromágneses jellegében ezekhez hasonló, azonban a kis vezetőképesség
miatt a görbe által felvett feszültségértékek a negatív irányba tolódnak, amíg a gerjesztő
áram függvényének időbeli változása tart. A (szerkezeti) acél modelljének elektromos ve-
zetőképessége megegyezik a rozsdamentes acéléval, azonban relatív permeabilitása 100.
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4.6. ábra. Acél céltárgyak válasza különböző szenzor-target távolságok
esetén

4.7. ábra. Realisztikus anyagok válasza 4 milliméteres szenzor-céltárgy
távolságban

Ennek válaszjele jelentősen alacsonyabb feszültségértékről indul, mint a nem mágnesez-
hető anyagoké, majd az első mikroszekundum első felében erős negatív csúcsértéket ér
el. A görbe lecsengési ideje az azonos vezetőképesség miatt nagyon hasonló a rozsdamen-
tes acél válaszához, viszont jóval rövidebb a jól vezető réz és alumínium jelleggörbéjé-
nél [81, 83,84].

A 4.8 ábrán az A csoportban elhelyezkedő, tehát az azonos vezetőképességű, de eltérő
mágneses permeabilitással rendelkező anyagokat hasonlítottam össze. A grafikonon az lát-
ható, hogy a mágneses permeabilitás növekedésével a válaszjel kiindulási értéke csökken,
illetve ezzel együtt növekvő negatív csúcsérték jelenik meg. Mivel az anyagok elektro-
mos vezetőképessége megegyezik, így a céltárgyakban az örvényáram megszűnése hasonló
sebességgel történik, ezért a jelek lecsengése is hasonló időállandóval meg végbe [81,83,84].

A B anyagcsoportban elhelyezkedő anyagok létrehozásának célja az elektromos veze-
tőképesség hatásának kimutatása volt a ferromágneses anyagok tranziens válaszára. A
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4.8. ábra. Azonos elektromos vezetőképességű céltárgyak válasza 4 mm-
en

fiktív1 és fiktív2 anyagok az acélnál rendre 100-szor és 10-szer kisebb vezetőképességgel
rendelkeznek, míg a fiktív4 anyag vezetőképessége az alumíniuméval egyenlő. A relatív
mágneses permeabilitása mind a négy anyagnak százzal egyenlő. A 4.9 ábráról kiderül,
hogy az elektromos vezetőképesség csökkenésével a válaszjel kezdőpontja a negatív irányba
tolódik el, továbbá a jel negatív csúcsértéke is markánsabbá válik. A kisebb vezetőképes-
ségű anyagok válasza gyorsabb lecsengést mutat, mivel az anyagban a gerjesztés hatására
indukálódó örvényáramok hamarabb eltűnnek [81,83,84].

Végül a mágneses permeabilitás hatását vizsgáltam a válaszjelre két nagyon jól ve-
zető target, az alumínium és a fiktív4 anyag segítségével (4.10 ábra). A két anyagmodell
elektromos vezetőképessége megegyezik, azonban a fiktív4 relatív mágneses permeabilitása
százzal egyenlő. Jól megfigyelhető, hogy a nagyobb permeabilitású teszt anyaghoz tartozó
görbe alacsonyabb induló feszültséggel rendelkezik, majd a mágnesezhető anyagokra jel-
lemző erős negatív csúcs azonosítható a jelleggörbében. Mindkét anyag válaszjeléhez lassú

4.9. ábra. A B csoport céltárgyainak válasza 4 mm-en
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4.10. ábra. Mágneses permeabilitás változásának hatása a válaszjelre
azonos vezetőképességű, jó vezető céltárgyak esetében

lecsengési idő társul a nagy elektromos vezetőképességnek köszönhetően, a céltárgyakban
sokáig megmaradó örvényáramok miatt [81, 83,84].

4.2.2. Tranziens válaszjelek közvetlen kiértékelésének lehetősége
Annak ellenére, hogy a különböző anyagok tranziens válaszjelei egymástól nyilvánvalóan
sokban különböznek, a szimulációk alapján megfigyelhető, hogy mind a céltárgy mágneses
permeabilitása, elektromos vezetése és szenzortól való távolsága eltérő hatást gyakorol a
válaszjel alakjára, amplitúdójára és lecsengési idejére. Ebből arra következtetek, hogy
mind a céltárgy távolságára, mind anyagi jellemzőjére vonatkozó információk a céltár-
gyak válaszjelében jelen vannak, így a megfelelő kiértékelő algoritmussal a válaszjelek idő-
függvényéből meghatározhatók. Tekintve, hogy az időfüggő jelek frekvenciatartományba
történő transzformációjával többlet információ nem kerül a rendszerbe, a számításigényes
átalakítás elhagyható és a válaszjelek időfüggvénye közvetlenül is vizsgálható [82].

A tranziens válaszjelek közvetlen kiértékelésének legnagyobb előnye a jelek frekvencia-
tartományba történő transzformációval és a frekvenciatartománybeli analízissel szemben,
hogy a feladat számítási igénye drasztikusan csökkenthető. Ennek eredményeként az in-
duktív távolságmérő szenzorban egyetlen kisméretű, olcsó mikrokontroller alkalmazása is
elegendő, így a szenzor kompakt méretben realizálható.

4.2.3. Válaszjelek kiértékelése közelítéskapcsoló készítéséhez
Előzőleg feltételeztem, hogy a fém céltárgyak tranziens válaszjelei tartalmaznak informá-
ciót a céltárgy távolságára nézve. Eszerint a szenzortól azonos távolságban elhelyezett
különböző anyagú céltárgyak válaszjeleit vizsgálva található olyan kiértékelési módszer,
amellyel megállapítható, hogy a céltárgy egy bizonyos távolságnál közelebb vagy távolabb
helyezkedik el a szenzorhoz képest. Egy ilyen kiértékelési eljárás a céltárgy anyagától
független közelítő kapcsoló készítését is lehetővé tenné.

Egy megfelelő kiértékelési módszer kidolgozása érdekében a különböző anyagú cél-
tárgyak szimulációból származó tranziens válaszjeleit 4 mm-es szenzor-tareget távolság
esetén egy ábrán jelenítettem meg, ahogy a 4.11 ábrán is látható [81, 83, 84]. A válaszje-
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4.11. ábra. Az összes vizsgált céltárgy válaszjele 4 mm-es szenzor-target
távolságban

lek időfüggvényében megfigyelhető, hogy az egyes görbék minimumhelyei a feszültség-idő
grafikonon egy monoton függvényt jelölnek ki, amely a kiértékelés során küszöbfüggvény-
ként használható. Ezt a küszöbfüggvényt az ábrán szaggatott vonallal jelöltem. Mivel
a céltárgy közeledése esetén a válaszjel erőssége a jelalak jelentős változása nélkül nő, a
válaszjel minimumhelyének és a küszöbfüggvénynek az összehasonlításával egyértelműen
megállapítható, hogy a tetszőleges anyagú céltárgy egy meghatározott távolságnál (jelen
esetben 4 mm) közelebb vagy távolabb helyezkedik el a szenzortól. Vagyis ha az egyes
válaszjelek minimumhelyét tranziens jelfeldolgozással megkeresem, majd az ott felvett ér-
téket összehasonlítom a küszöbfüggvény azonos időpontban felvett értékénél, akkor ha a
válaszjel minimumhelyen felvett értéke kisebb, mint az adott pontban érvényes küszöbfe-
szültség, akkor a céltárgy a szenzortól kevesebb, mint 4 mm-re helyezkedik el, ellenkező
esetben pedig messzebb található. Így a céltárgy anyagától független kimenettel, azaz
minden céltárgy anyagra nézve 1-es redukciós faktorral rendelkező induktív közelítéskap-
csoló hozható létre [81].

4.2.4. Válaszjelek feldolgozásának optimalizálása low-cost szen-
zor létrehozásához

Ugyan a fenti megoldással az egyik kítűzött cél, az anyagfüggetlen kapcsolási távolsággal
rendelkező induktív közelítéskapcsoló megvalósítható és a kiértékelési módszer is egyszerű,
a fém céltárgyak tranziens gerjesztésre adott válaszjelének közvetlen felvétele több szem-
pontból sem magától értetődő. Egyrészt a tranziens válasz kielégítő felvételéhez kellően
nagy időbeli felbontással kell dolgozni (a válaszjel lecsengése 3-4 µs), amelyhez nagy min-
tavételi frekvenciával rendelkező ADC-re van szükség. Egy ilyen ADC ára azonban a
kompakt induktív közelítéskapcsolók jellemző gyártási költségeit jelentősen megnövelné.
Ha viszont válaszjel felvételekor azt a megoldást választom, hogy az egymás utáni, egy-
mással megegyező tranziens gerjesztésekre adott válaszjelekből mindig csak egy mintát
veszek időben eltolva és így n számú mérésből állítom össze az n számú mintából álló
jelalakot, akkor a jelalak felvételéhez szükséges idő növekedne meg jelentősen. További
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nehézséget okoz a fenti kiértékelési módszer esetén, hogy a műszakilag széles körben hasz-
nált – és így az induktív szenzorok céltárgyaként gyakran alkalmazott – jó vezetőképességű
fémekre (réz, alumínium stb.) a minimumhelynél mérhető feszültségérték kicsi (4.11), így
a távolság pontos meghatározása ezekre a targetekre kérdéses lehet [81].

Mivel egy induktív közelítéskapcsoló tervezésénél a gazdaságossági és teljesítménybeli
szempontokat is figyelembe kell venni, a fenti mérési módszer hátrányainak kiküszöbölé-
sére a következő megoldást alkalmaztam. A céltárgyból származó válaszjelet, mint ger-
jesztő feszültséget, egy RLC-körre kapcsoltam, amely sáváteresztő szűrőként viselkedve a
rövid ideig tartó jelalak hatására tranziens oszcillációba kezd, majd a közvetlen válaszjelnél
lassabban csillapodik. Ilyen módon a csak nagy időbeli felbontással rendelkező ADC-vel
rögzíthető válaszjel, mely 3-4 µs alatt szinte teljesen megszűnik, hosszabb lecsengésű fe-
szültségjellé alakítható, amely a több tíz mikroszekundumos időtartományban lényegesen
egyszerűbben, kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő ADC és elektronikai áramköri
elemek segítségével felvehető. Azt feltételezem, hogy a céltárgyak tranziens válaszából
az anyagi minőségre és a távolságra vonatkozó információk az időbeli konverzió után is
megmaradnak a jelben, így ezek a paraméterek – más algoritmussal – ebből a mérőjelből
is kinyerhetők. Amennyiben a céltárgy anyagától független távolságmeghatározás lehetsé-
ges, a feltételezés igaz. A fém targetek szimulációs eredményként előállított válaszjeleinek
hosszabb időtartományú jellé alakításához a 4.12 ábrán látható kapcsolás matematikai
modelljét építettem fel LabVIEW környezetben. A kapcsolás LabVIEW programja a 4.13
ábrán látható, amely az alábbi összefüggés szerint működik:

d2uc(t)
dt2 + duc(t)

dt
L

R
+ uc(t)

LC
= x(t)R

LC
− dx(t)

dt
1
C
, (4.4)

ahol Uc a kondenzátor feszültsége és x(t) a válaszjel szerinti áramjel időfüggvénye. A R, L
és C paraméterek sorrendben 9 Ω, 200 µH és 390 nF. A végeselem-szimulációból származó
ui = ui(t) feszültség a céltárgy tranziens válasza, amelyet az a1 erősítő és egy nagyértékű
ellenállás segítségével áramjellé alakítok. Az RLC-kör tranziens válaszjellel való gerjesz-
tésének hatására olyan csillapodó oszcilláló feszültség alakul ki kondenzátoron, amelynek
periódusa és lecsengése az RLC-körre jellemző. A kondenzátor uc = uc(t) feszültsége az

4.12. ábra. Válaszjel indőbeli konverziójára használt kapcsolás elvi rajza
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4.13. ábra. A kapcsolás LabVIEW realizációja

a2 erősítő segítségével skálázható az ADC bemeneti tartományának megfelelően az ua2

feszültséggé [81].
A 4.14 ábrán az a2 erősítő kimenetén megjelenő jelalakok folytonos vonallal figyelhetők

meg az összes realisztikus és fiktív anyag, illetve 4 milliméteres szenzor-target távolság ese-
tén. Az időtartománybeli konverziónak köszönhetően a görbék lengésének és lecsengésének
időtartama jelentősen megnőtt, így a hullámformák felvétele kisebb teljesítőképességű –
néhányszáz kSPS időbeli felbontással rendelkező – ADC-vel, valós időben végrehajtható.
A tranziens válaszjelek közvetlen kiértékelésekor a jól vezető, nem ferromágneses anyagok
minimumhelyénél mérhető kis feszültségértékek e megoldás alkalmazásakor nem tapasz-
talhatók, a lengésbe hozott rendszerben mérhető jelek határozottabb minimumértékekkel
rendelkeznek. Az egyes céltárgyak 4 milliméteres távolságában az időbeli konverzió után

4.14. ábra. Az a2 erősítő kimenetén megjelenő átalakított válaszjelek
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előálló mérőjelek első minimumhelyét az ábrán szimbólumokkal jelöltem meg. A szimbó-
lumokat összekötő vonalat mint küszöbszintet felhasználva eldönthető, hogy a tetszőleges
anyagú céltárgy közelebb vagy távolabb helyezkedik el a kapcsolási szintnél, jelen eset-
ben 4 mm-nél. Vagyis ha a válaszjelek első minimumhelyeit összekötő görbét a 4 mm-es
céltárgytávolságra vonatkozó küszöbfüggvényként kezelem, akkor ha a válaszjel első mini-
mumhelyénél mért feszültségérték kisebb a küszöbfüggvény által meghatározott szintnél,
akkor a szenzor-céltárgy távolság biztosan kisebb mint 4 mm, függetlenül a céltárgy anya-
gától. Ha a válaszjel első minimumhelyén felvett érték nagyobb, mint a küszöbszint, akkor
a céltárgy távolabb van 4 mm-nél. Ezzel a kiértékelési módszerrel olyan kompakt induktív
közelítéskapcsoló hozható létre, melynek kapcsolási távolságát nem befolyásolják a fémből
készült céltárgy anyagi paraméterei [81].

4.3. Validációs mérések
A szimulációs eredmények kvalitatív és részbeni validálására mérési elrendezést építettem
fel a következő megfontolások alapján. Mivel a szimulációban realisztikus anyagokként ke-
zelt céltárgyak elektromágneses paramétereiről rendelkezésre álló adatok nem pontosak –
például a szerkezeti acél relatív permeabilitása egy nagyságrendet is változhat –, a szimu-
lációban fiktív anyagokként használt fémek a természetben nem szükségképpen léteznek,
a validáció csak részleges és kvalitatív lehet. Továbbá a felépített végeselem-modell geo-
metriája a jelenség elméleti kimutatására készült, így egy ilyen ideális tekercsrendszer
felépítése a valóságban nem lehetséges. Mindezek ellenére a fém céltárgyak tranziens
válaszának alapvető tulajdonságai a mérések során is jól azonosíthatók, ahogy az a követ-
kezőkben bemutatom.

A céltárgyak tranziens válaszának felvételére épített tekercsrendszer gyakorlati szem-
pontok miatt eltér a szimulációban használtaktól, azonban a válaszjelek tulajdonságai –
amelyeket a céltárgyak elektromos vezetése és mágneses permeabilitása határoz meg – és
a gradiometrikus érzékelési elv nem függ nagyban az érzékelőtekercs méretétől. A mérés
során használt tekercsrendszer nyomtatott áramköri lemezen, tekercsenként lapos, spirá-
lisan kialakított vezetőpályaként került létrehozásra. Az adó és a vevőtekercsek átmérője
22 mm, a tekercsrendszer egészének vastagsága pedig 2,25 mm. Mindhárom tekercs (egy
adó középen és két vevő annak két oldalán szimmetrikusan elhelyezve) menetszáma 100. A
vevőtekercseket a – szimulációban használt három darab hurokkal ellentétben – egy lapos,
spirális tekercs alkotta. Mivel a szimulációs eredmények vizsgálatakor megfigyelhető volt,
hogy a három, különböző átmérőjű vevőtekercsen felvett feszültség gyakorlatilag csak a
jel erősségében különbözött, a kvalitatív összehasonlítást a mérésben használt vevőtekercs
geometriája nem befolyásolhatja jelentősen. A középen elhelyezett adótekercs gerjeszté-
sére használt áramjel korlátozott sávszélességű egységugrás volt a mérések során is, amely
paramétereiben megegyezett a szimulációk során használt gerjesztéssel.

A mérőrendszer blokkdiagramja a 4.15 ábrán látható. A gerjesztőjel formálását analóg
áramköri elemekkel végeztem el, amely egy erősítőn keresztül hajtja meg az adótekercset.
Az egymással ellentétes polaritással összekapcsolt vevőtekercsek által szolgáltatott kü-
lönbségi feszültségjelet egy műszererősítő [109] fokozaton keresztül választottam le, majd
egy műveleti erősítő [11,109] fokozattal tovább erősítettem. A nagy bemeneti impedanci-
ával rendelkező műszererősítő (INA2332A [106]) alkalmazásával a mérőjel alakhűen, jelen-
tős torzítás nélkül felvehető, majd a további erősítéssel a jel a mérést végző ADC bemeneti
feszültségtartományának nagyságrendjére hozható. Habár az alkalmazott műszererősítő
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sávszélessége 2 MHz, így a mérőjel erősítésekor az mérsékelt aluláteresztő szűrésen megy
át, a differenciális vevőtekercsen mért jel kellő alakhűséggel követhető. Az adótekercs
gerjesztésének vezérlését és ezzel szinkronban a gradiometrikus tekercs feszültségének
mérését egy Silicon Laboratories által gyártott 8051-es maggal rendelkező F996 típusú
mikrokontrollerrel [98] végeztem el. Mivel a processzorban található ADC maximális se-
bessége 10 bitesre csökkentett felbontással 300 kSPS, azaz legjobb esetben is csak 3,3 µs
időbeli felbontással képes mintavételezni a bemenetére adott jelet, a céltárgyak tranzi-
ens válaszjelének felvétele egyetlen gerjesztési periódusban nem volt lehetséges. Ezért a
mikrokontroller minden gerjesztési impulzusra adott válaszjelből egy mintát vesz, a ger-
jesztő jel indulásához képest növekvő késleltetéssel. Így a céltárgy válaszjelének felvétele
annyi gerjesztés-mintavétel periódusból megoldható, amennyi mintát veszek a jelalakból.
Ezzel a megoldással a jelek 0,4 µs időbeli felbontással kerültek felvételre. A megoldás
hátránya, hogy egy válaszjel felvételének időtartama a számos egymás után elvégzett
gerjesztés-mintavétel periódusnak köszönhetően jelentősen megnő, ezért belátható, hogy
ez a megoldás nagy teljesítőképességű induktív szenzorban nem alkalmazható. A mért
jelalakok soros kommunikáción keresztül jutnak el a számítógéphez, amelyen LabVIEW
szoftvercsomagban implementált környezetben vizualizálhatók és feldolgozhatók.

A végeselem-módszerrel végzett szimulációban a gradiometrikus tekercselrendezést a
középső tekercsre nézve teljesen szimmetrikusként építettem fel. A mérések során ez a
szimmetria nem tartható fenn, egyrészt mert a nyomtatott áramköri lemezen kialakított
tekercsrendszer a gyárthatósági szempontok és a gyártási pontatlanság miatt nem lehet
teljesen szimmetrikus, másrészt pedig egy valódi szenzoralkalmazásban a tekercsrend-
szert körülvevő mechanikai elemek – szenzorház, szenzor elhelyezését szolgáló alkatrészek,
szenzort körülvevő anyagok – sem szimmetrikusan helyezkednek el. Ennek megfelelően
a gradiométeren mérhető feszültség abban az esetben sem nulla, amikor nincs céltárgy
a szenzor közelében. Ezért a céltárgyak válaszjeleinek kiértékelésekor a céltárgymentes
jelalakot mint hátteret a mérőjelről el kell távolítani. A 4.16 ábrán a szerkezeti acél, a
rozsdamentes acél és a réz céltárgyak mérés útján rögzített tranziens válaszjelei láthatók.
A mérés során a mikrokontroller A/D-konverterét 12 bites módban üzemeltettem, a mérés
referencia feszültsége 2,25 V volt, tehát az ábrán látható maximális 0,5 voltos amplitúdó
620 LSB-nek felel meg [81].

Ahogy látható, a szerkezeti acél, rozsdamentes acél és réz targetek mérésből származó
tranziens válaszjelei jellegükben nagyon hasonlóak a 4.7 ábrán bemutatott szimulált ered-

4.15. ábra. Validációs mérésre használt rendszer blokkdiagramja
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4.16. ábra. Fém céltárgyak mérés útján felvett tranziens válaszjelei – a
mintavételi idő 0,4 µs

ményekhez. A tekercsrendszerek geometriai és méretbeli különbözősége, a valódi anyagok
és azok modelljeinek anyagparamétereiben való eltérések, illetve a mérési eljárás alulát-
eresztő szűrő jellege miatt a görbék időbeli lefutása kissé különbözik, ennek ellenére a
szimulációs és mérési eredmények esetén is ugyanazok a jelenségek azonosíthatók [81].

4.4. Tranziens válaszjelek kiértékelése neurális háló-
zattal

A fém céltárgyak tranziens válaszának kvalitatív vizsgálata során tapasztaltam, hogy a
felvett mérőjelek információt tartalmaznak a szenzor-target távolságára nézve a jel ampli-
túdójában, illetve a jel alakja és lecsengése a céltárgy anyagára is utal. Bemutattam, hogy
a céltárgyak válaszainak kiértékelésére található olyan geometriai megoldás, amellyel a cél-
tárgy anyagától független kapcsolási távolságú induktív közelítéskapcsoló hozható létre.
Egy olyan matematikai megoldással, amely egyidőben képes a target anyagának felismeré-
sére és ennek függvényében a jel amplitúdójából a céltárgy távolságának meghatározására,
olyan induktív távolságmérő szenzor készíthető, melynek kimeneti karakterisztikája nem
függ az elé helyezett céltárgy anyagától.

Szabad szemmel vizsgálva a különböző céltárgyak válaszjelei között egyértelmű kü-
lönbség tehető és az eltérő anyagok a görbék lefutása alapján könnyen felismerhetők,
illetve az eltérő szenzor-target távolság is jól követhető az amplitúdó változása miatt.
A mágneses permeabilitás változására a rendszer amplitúdó- és fázisváltozással reagál,
a vezetőképesség változása szintén az amplitúdó változásában nyilvánul meg, illetve a
céltárgytávolság is hatással van a válaszjel amplitúdójára, kismértékben a jelalakra is.
Ennek megfelelően a görbék egy-egy speciális pontjának kiválasztásával nem lehetséges a
céltárgyról elegendő információt szerezni, mert a céltárgy bármely paraméterének (veze-
tőképesség, permeabilitás, távolság) változása a válaszjel több paraméterének nemlineáris
változását eredményezheti. Ezért a céltárgy anyagparaméterektől független távolságát
csak az időfüggő jel pontjainak mint összefüggő adatsornak a kiértékelésével lehet megha-
tározni, amelyre a komplex, nemlineáris összefüggések miatt hagyományos matematikai
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módszerekkel rendkívül nehéz pontos megoldást találni. Ráadásul egy adott prototípusra
alkalmazható zárt alakban felírt kiértékelő algoritmus egy másik, paraméterszórás miatt
kismértékben különböző mérőjeleket szolgáltató prototípusban nem feltétlenül működőké-
pes, vagy pontatlan lehet. Az ilyen jellegű problémák neurális hálózattal való megoldása
általában eredményre vezet [4, 18], mivel segítségével komplex, nemlineáris összefüggések
hozhatók létre, illetve képes összefüggő adathalmazból egy bizonyos információ kinyeré-
sére. Ezért a szenzor-target távolság válaszjelekből történő meghatározására mesterséges
neurális hálózatot alkalmaztam [82].

Ehhez olyan mérőrendszert építettem fel, amely a céltárgyak tranziens válaszát a 4.2.4.
fejezetben javasolt eljárással hosszabb lecsengésű jelalakká konvertálja, így annak felvétele
egyszerűsödik. A gradiometrikus tekercsrendszer középső (adó) tekercsére a korlátozott
sávszélességű ugrásjelet egy PIC12F617 [72] típusú mikrokontroller egy térvezérléses tran-
zisztoron keresztül kapcsolja. Az L1 differenciális vevőtekercsen kialakuló feszültségjelet
egy kétfokozatú transzimpedancia-erősítő segítségével veszem fel, melynek felépítése a
4.17 ábrán látható. Az U feszültségjel felvétele egy Tektronics DPO3034 típusú oszcil-
loszkóppal [104] történik, amely ezzel egyidőben a gerjesztő tekercs feszültségét is figyeli.
A kétfokozatú műveleti erősítős [58] áramkör első fokozata az L1 tekercsen vett gyorsan
lecsengő jelalakot egy lassabban csillapodó oszcilláló hullámformává alakítja. Az áram-
kör második invertáló erősítő fokozata a kiakaluló jelalakot tovább erősíti az R3 és R2
ellenállás értékeinek arányában.

Az oszcilloszkópon felvett jelalakok USB (Universal Serial Bus) kapcsolaton keresz-
tül a számítógépre jutnak, ahol LabVIEW szoftvercsomagban elkészített alkalmazással –
amelynek részlete a 4.18 ábrán látható – kerülnek feldolgozásra. Az oszcilloszkóp által
szolgáltatott gerjesztő és mérőjel felvételén kívül a program rögzíti az aktuális szenzor-
céltárgy távolságot is, amelyet egy mágnesszalagos pozíciószenzorral mérek, amely a cél-
tárgytávolságot a számítógépre küldi. A mérési elrendezés a 4.19 ábrán látható. A fel-
vett céltárgytávolság-válaszjel adatsorokhoz további információk rögzíthetők, például a
céltárgy anyaga és a szenzor beépítettségének jellemzői. A mérőjel időbeli mintavéte-
lezésének felbontása is beállítható. Először a céltárgyak gerjesztésre adott válaszjeléből
esetenként 24 mintát vettem, melyeket az aktuális szenzor-target távolsággal és a céltárgy
anyagával összetartozó adatként táblázatba rendeztem, majd szöveges fájlba mentettem.
Szerkezeti acél, rozsdamentes acél, szürkeöntvény, sárgaréz, vörösréz és alumínium céltár-
gyak válaszjelét vettem fel 0 és 7 mm között véletlenszerűen megválasztott távolságokban.
A céltárgymentes mérőjel is felvételre került. Tekintve, hogy a gyakorlatban 50 mm-es

4.17. ábra. Válaszjelek felvételére használt vevőáramkör
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szenzor-céltárgy távolság felett a mérőjel változása nem kimutatható, a céltárgymentes
állapotot 80 mm-nél magasabb szenzor-target távolság mellett vettem fel.

A szöveges fájlokban előállított adatsorokat MATLAB szoftvercsomagban [114] dolgoz-
tam fel neurális hálózat segítségével. Vizsgálataim célja annak megállapítása volt, hogy
létezik-e olyan neurális hálózaton alapuló matematikai megoldás, mellyel a céltárgy tranzi-
ens válaszából a szenzor-target távolság meghatározható, vagyis olyan algoritmus melynek
segítségével tranziens gerjesztésen alapuló, céltárgy anyagától független kimeneti karak-

4.18. ábra. Mérőjelek felvételére készített LabVIEW program részlete

4.19. ábra. Tranziens válaszjelek felvételére összeállított mérési elrende-
zés
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terisztikájú induktív távolságmérő szenzor készíthető. Ehhez a Neural Network Based
System Identification Toolbox-ot használtam [76], mely alapvető függvényeket tartalmaz
Multilayer Perceptron típusú neurális hálózatok létrehozásához, tanításához és tesztelésé-
hez.

Multilayer Perceptron típusú neurális hálózatot hoztam létre, amely 24 bemenettel, a
rejtett rétegben 20 neuronnal és egy kimenettel rendelkezik, minden neuronban tangens
hiperbolikusz kiértékelő függvény kapott helyet. A hálózatot 24 sorból és 292 oszlopból
álló bemeneti mátrixszal tanítottam, ahol minden oszlop egy céltárgy adott távolságban,
24 diszkrét időpillanatban felvett jelalakját tartalmazza, s a tanításra használt minták
száma 292, melyek között mind a hat céltárgy válaszjelei szerepelnek. A lehetséges cél-
tárgytávolságokkal és céltárgyanyagokkal a lehetséges paraméterteret ezzel lefedtem. A
bemeneti mátrix minden oszlopához az a szenzor-target távolságérték tartozik amelyen a
jelalak felvétele történt. A hálózat kimenetén elvárt kimeneti vektor ezeket a távolságokat
tartalmazza. A megoldás szemléltetése a 4.20. ábrán, néhány tanításra használt bemeneti
minta a 4.21 ábrán látható.

4.20. ábra. Bemeneti és kimeneti mátrix felhasználási módja tanításkor

A hálózat tanítása előtt a kimeneti mátrix értékeit 0 és 1 közé skáláztam, a hálózat
kiindulási súlyait mindenhol nullának választottam. A tanítást a hibavisszaterjesztéses al-
goritmussal és Levenberg–Marquardt-algoritmussal is elvégeztem. Tapasztalataim szerint
a Levenberg–Marquardt-algoritmust használva a konvergencia gyorsabb és az így tanított
hálózat működése is pontosabb volt, a későbbiekben a tanítást a Levenberg–Marquardt-
algoritmussal végeztem, amely a felhasznált Matlab függvénycsomagban rendelkezésre
állt.

A hálózat tesztelésére négy céltárggyal, rézzel, alumíniummal, szerkezeti acéllal és
rozsdamentes acéllal újabb válaszjeleket rögzítettem, amelyeket 2-6 mm között milliméte-
res lépésközzel vettem fel. Fontos megjegyezni, hogy ezekben a távolságokban a tanításra
használt bemeneti mátrix nem tartalmazott adatokat. A céltárgyak diszkrét távolságok-
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4.21. ábra. Különböző céltárgyak különböző távolságokban felvett vá-
laszai, mint bemeneti minták szemléltetése

ban felvett válaszjeleinek mintavételezett alakját a betanított neurális hálózat bemenetére
bocsátva a 4.22 ábrán látható eredményeket kaptam. A grafikon vízszintes tengelyén a
válaszjel felvételekor érvényes szenzor-céltárgy távolság látható, a függőleges tengelyen
pedig a neurális hálózat kimenetén megjelenő értéket ábrázoltam [82]. Látható, hogy a
felvett tranziens válaszokból a hálózat által számított távolságok az összes céltárgy ese-
tében gyakorlatilag megegyeznek a tényleges szenzor-target távolságokkal. Némi eltérés
a rozsdamentes acél esetében figyelhető meg, ahol a becsült távolság 5 mm-en 0,34 mm-
rel, 6 mm-en 0,3 mm-rel tér el a válaszjel felvételekor rögzített távolságadattól. Habár
az eltérés szisztematikus jellege miatt – 2-4 mm-ig pontos egyezés, 5 mm-es és 6 mm-es
távolságban a lineáristól gyakorlatilag azonos eltérés – feltételezhetően a céltárgy elmoz-
dulása miatti pontatlan adatrögzítés történt a rozsdamentes acél válaszjelének 5 mm-es
és 6 mm-es céltárgytávolságban elvégzett felvételekor, a neurális hálózat kimenetén meg-
jelenő távolságadat így is megfelel az induktív távolságmérő szenzorok linearitási követel-
ményeinek.

A fentiek alapján kijelentem, hogy készíthető olyan tranziens gerjesztésű induktív tá-
volságmérő szenzor, melyben a céltárgyak anyagi paramétereitől és távolságától is függő

4.22. ábra. Neurális hálózat kimenete a válaszjelek felvételekor mért
szenzor-target távolság függvényében
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tranziens válaszjelek a megfelelő eljárással kiértékelhetők úgy, hogy a céltárgy pontos tá-
volsága meghatározható függetlenül a fémből készült céltárgy anyagának elektromágneses
paramétereitől. A céltárgy anyagától független pozíciómeghatározásra neurális hálózattal
adtam megoldást [82].

4.4.1. Neurális hálózat méretének csökkentése
Kompakt induktív szenzor fejlesztésekor elsődleges szempont a kiértékelő algoritmus se-
bessége, amelyet nagyban befolyásol a mikrovezérlőben elvégzett matematikai műveletek
száma. Az előzőekben létrehozott és tesztelt 24 bemenettel, 20 rejtett és egy kimeneti
neuronnal rendelkező neurális hálózat megoldásához az első rétegben 24 · 20 = 480, a
második rétegben 20, tehát összesen 500 szorzásra és összeadásra (MAC – Multiply and
Accumulate művelet), valamint 21 függvény kiértékelésére van szükség. A számítási szük-
séglet csökkentése érdekében vizsgáltam a rendszer méretcsökkentési lehetőségeit.

Tekintve, hogy a céltárgyak válaszjeléből a korábban tárgyalt elektronikai megoldással
előállított hosszabb lecsengésű mérőjel lengésének periódusa és lecsengési ideje a kapcso-
lás paramétereinek függvénye, a neurális hálózat komplett jelalakkal való tanítása nem
indokolt, a jelből vett kevesebb minta is tartalmazhatja a céltárgy anyagára vonatkozó
lényeges információkat a minták helyes megválasztása esetén.

A korábban felvett és a 4.21 ábrán bemutatott mérőjelekből öt mintát vettem úgy,
hogy azok megfeleltek e 24 mintából álló mérőjel 2-dik, 3-dik, 4-dik, 6-dik és 8-dik min-
tájának, azaz a tanításra használt minták gyakorlatilag az oszcilláló mérőjel első félperi-
ódusából származnak. A bemeneti mátrix néhány oszlopának vizualizációja a 4.23 ábrán
látható. Az így előálló bemeneti mátrixhoz 5 bemenettel, 6 rejtett neuronnal és 1 kimenet-

4.23. ábra. Bemeneti mátrix néhány elemének szemléltetése

tel rendelkező Multilayer Perceptron típusú neurális hálózatot hoztam létre. A tanításkor
elvárt kimeneti mátrix, a tanító algoritmus és a többi beállítás a korábbi tanítási folya-
matnál használttal teljesen megegyezett.

Az ilyen módon generált súlyokkal dolgozó hálózatot a tanításkori bemeneti mátrix-
ban nem szereplő mérőjelekkel teszteltem. Azt tapasztaltam, hogy a rendszer kimenetén
megjelenő távolságadat kevesebb mint 3%-os pontossággal megegyezik a mérőjel felvé-
telekor beállított szenzor-target távolsággal. A 4.24 ábrán az acél és a réz céltárgyakra
a hálózat által meghatározott távolságadatokat ábrázoltam a méréskori céltárgytávolság
függvényében.
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4.24. ábra. Neurális hálózat kimenete acél és réz céltárgyakra a válasz-
jelek felvételekor mért szenzor-target távolság függvényében

Látható, hogy a kimeneti értékek gyakorlatilag egybeesnek a lineárissal függetlenül a
céltárgy anyagától. A hálózat redukciójának köszönhetően tehát a távolságadat pon-
tossága nem romlott, viszont a kimeneti érték meghatározásához szükséges számítási
kapacitás jelentősen csökkent. A méretcsökkentett hálózat kimenetének számításához
(5 · 6) + 6 = 36 MAC műveletre és 7 függvénykiértékelésre van szükség, amely mikrokont-
rollerrel belátható időn belül megoldható.

4.5. Tranziens gerjesztésű induktív távolságmérő mo-
dellje

A vizsgálatok során kijelentettem, hogy készíthető olyan kompakt, induktív, tranziens
gerjesztésű távolságmérő szenzor, melynek kimeneti karakterisztikája a mérési tartomá-
nyon belül lineáris és nem függ a céltárgy anyagától, és melyben egy olyan neurális hálózat
működik, amely a fém céltárgyak válaszjelét távolságadattá konvertálja. Egy ilyen szenzor
működési modellje látható a 4.25 ábrán [82].

A struktúra központi eleme a szenzor, amely egy transzducert, egy időzítő egységet,
egy digitalizáló egységet, egy jelfeldolgozó egységet és egy kimeneti egységet tartalmaz,
melyek a szenzorházban helyezkednek el. Az időzítő egység, a jeldigitalizáló egység és a
jelfeldolgozó egység a szenzorban elhelyezkedő mikrokontrollerben megvalósítható.

A transzducerben legalább egy adótekercs található, melyet egy tekercsmeghajtó erő-
sítőn keresztül gerjesztek. Tartalmaz egy gradiometrikus vevőtekercspárt, amelynek jelét
a jelkondicionáló erősítőn keresztül alakítok a mérhető feszültség- és időtartományba. A
szenzor elsődleges érzékelőelemét az adótekercs és a vevőtekercsek alkotják. A digitalizáló
egységet egy analóg-digitális konverter és a jelalak-memória képezi.

A jelfeldolgozó egységben egy „downsampler” és egy mesterséges neurális hálózat talál-
ható. A teljesen összekapcsolt Multilayer Perceptron típusú neurális hálózat egy bemeneti
rétegből, egy rejtett rétegből és egy kimeneti rétegből áll, minden neuronjában szigmoid
kiértékelő függvény helyezkedik el.

A szenzor feladata a szenzor elé, az elsődleges érzékelőelem közelébe helyezett fém
céltárgy érzékelése és a kimeneten a céltárgy távolságával arányos feszültség- vagy áramjel,
illetve digitális távolságadat szolgáltatása.
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4.25. ábra. Lineáris, céltárgy anyagától független kimeneti karakterisz-
tikájú induktív távolságmérő szenzor funkcionális modellje

A szenzor működése a következő. Az adótekercs gerjesztése egy nem periodikus, tran-
ziens áramjellel történik, melyet a jelalak-generátor hoz létre és a tekercsmeghajtó erősítő
kapcsol az induktivitás kapcsaira. A mérés és a jelfelvétel pontos időzítésének érdekében
a jelalak generátort az időzítő egység által kiadott trigger jel hozza működésbe meghatá-
rozott pillanatban. Az adótekercs a rajta átfolyó tranziens áramnak megfelelő tranziens
mágneses teret hoz létre a szenzor környezetében és a vevőtekercseken áthaladó inho-
mogén változó mágneses térnek köszönhetően feszültség indukálódik a gradiometrikus
vevőtekercsben. Ha egy fém céltárgy jelenik meg az elsődleges érzékelőelem környezeté-
ben, a változó mágneses tér örvényáramot és mágneses polarizációt hoz létre benne, amely
módosítja a szenzor előtt kialakuló mágneses teret, ezáltal a vevőtekercsben létrejövő fe-
szültségjel időfüggvényét is. A vevőtekercsben indukálódott feszültséget a jelkondicionáló
erősítő hozza a jól mérhető idő- és feszültségtartományba, létrehozva a transzducer jelet.
A trigger jel kiadásával párhuzamosan az időzítő egység kiadja az ADC parancsjelet, mely
utasítja az ADC-t a transzducer jel felvételére. Az ADC a transzducer jelét folyamatos,
egyenletes lépésközű mintavételezéssel felveszi és a digitalizált értéket a jelalak-memóriába
küldi addig, amíg az előre definiált számú konverzió meg nem történik. Ekkor a jelalak-
memória a teljes digitalizált transzducer jelalakot tartalmazza. A digitalizált transzducer
jelalak mintái a downsampler egység segítségével opcionálisan csökkenthetők különböző
megfontolások alapján, majd a csökkentett számú mintából álló jelalak a neurális hálózat
bemenetére kerül, mint bemeneti vektor. A neurális hálózat a bemeneti vektort kimeneti
adatokká alakítja, amely további kiértékelésen mehet keresztül a kimeneti egységben,
hogy az kimeneti adattá alakítsa azokat.
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A jelalak-generátor, az időzítő egység, a digitalizáló egység, a jelfeldolgozó egység,
és a kimeneti egység egy része, megvalósítható mikrokontrollerben. A szenzornak az
elektronikai megvalósíthatóság érdekében tartalmaznia kell még legalább egy tápegységet,
amely az egységek működéséhez szükséges energiát biztosítja. A tápegység azonban a
mérési és kiértékelési eljárásokra nincs befolyással, így az ábrán nem jelenítettem meg.

A digitalizált transzducer jelalak mintáinak csökkentése azért előnyös, mert így előállít-
ható az a legkisebb bemeneti vektor, amellyel a céltárgy anyagától független távolságadat
még előállítható a neurális hálózat segítségével. A leválogatás előnye az, hogy a bemeneti
vektor csökkentésével a rejtett rétegben elhelyezkedő neuronok száma is csökkenthető, így
a neurális hálózat kimenete kisebb erőforrásigénnyel kiszámítható. A hálózatban létrejövő
kevesebb kapcsolat miatt kevesebb MAC műveletre és függvénykiértékelésre van szükség,
emellett a mikrokontroller memóriájában tárolt adatok mennyisége is csökken. A korábbi
tapasztalatok azt mutatták, hogy a céltárgyak tranziens válaszjelében lévő információ leg-
nagyobb részét a gerjesztő jel felfutását követő első 15-20 µs tartalmazza, de a későbbi
időpontokban is lényeges adatok lehetnek például a beépítő környezetre nézve, ezért a
leválogatással olyan bemeneti vektort célszerű létrehozni, amely a digitalizált transzducer
jelből vett mintákat nem egyenlő időbeli lépésközökkel tartalmazza [82]. A 4.26. ábrán
az analóg mérőjel bemeneti adatokká alakításának folyamata figyelhető meg a fentieknek

4.26. ábra. Analóg mérőjel neurális hálózat bemeneti adataivá alakítá-
sának lépései

megfelelően, ahol látható, hogy a bemeneti vektor a digitalizált transzducer jelalak olyan
részhalmaza, ahol a bemeneti minták előre kiválasztott időpillanatokból származnak, nem
feltétlenül egyenközű mintavételezéssel. Opcionálisan a bemeneti vektorhoz egy hőmérsék-
letfüggő jelet adva a neurális hálózat képes lehet a szenzor hőmérsékletkompenzációjának
elvégzésére is [82].
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A transzducer jel időfüggvényére a szenzor elé helyezett céltárgy mágneses permeabi-
litásán, elektromos vezetésén, térbeli pozícióján, orientáltságán és alakján kívül hatással
vannak még a szenzor mechanikai elemei, a szenzor beépítési környezete, vagyis beépít-
hető szenzornál az azt körülvevő fém objektum is. Ezért megfelelő tanítás és működési
peremfeltételek esetén a fenti modellen alapuló érzékelő alkalmas lehet ezen paraméterek
közül egy vagy néhány egyidejű meghatározására, a többi paraméter rögzítése esetén [82].

A kimeneti egység a neurális hálózat kimeneti jeleit a szenzor kimenetévé, vagy ki-
meneteivé alakítja. Minden kimenet számszerű reprezentációja előállítható a neurális
hálózat kimeneti jeleiből egyszerű matematikai műveletekkel, küszöbszint kiértékeléssel,
a kimenetek logikai kombinációival, szűréssel stb. A kimenetek digitális alakjának feszült-
ségjellé, áramjellé, vagy a megfelelő digitális protokoll szerinti digitális adattá alakítása
szintén a kimeneti egység feladata, melyhez tartalmazhat digitális-analóg konvertert, tel-
jesítményerősítő fokozatot vagy digitális interfészt. A kimeneti jeleknek meg kell felelniük
az induktív szenzorokra vonatkozó ipari szabványoknak is.

A neurális hálózat legalább egy kimenettel rendelkezik, amely jellemzően a céltárgy tá-
volságával arányos digitális adat. A távolságadat célszerűen független a mérést befolyásoló
tényezőktől, elsősorban a céltárgy mágneses permeabilitásától és elektromos vezetésétől,
de megfelelő bemeneti vektor előállításával és megfelelő tanítással például a hőmérsékletre
vagy a beépítésre is invariánssá tehető [82].

A szenzor tanítása a 4.27 ábrán látható folyamatábra szerint végezhető el. Első lépés-
ként a szenzor struktúrája kerül létrehozásra beleértve a konstrukciós és elektronikai ki-
alakítást, valamint a neurális hálózat felépítését és a mikrokontrollerben futó programkód
letöltését is. Ezután a tanításhoz szükséges be- és kimenő vektorok és felépítése követke-
zik, melyet a szenzor által különböző targettávolságokban, különböző céltárgyanyagokra
felvett digitalizált transzducer jelalakokból és a megfelelő elvárt kimeneti adatokból (pél-

4.27. ábra. Szenzor tanításának folyamatábrája
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dául targettávolság) állítok össze. A sorozatgyártáskor azért fontos a szenzor saját maga
által felvett jeleit használni a tanításhoz, mert a korábban leírtak szerint a mérőjelre a
szenzor konstrukciós és elektronikai kialakítása is hatással van (beleértve az alkatrészek
szórását és a gyártási pontatlanságokat is), így ezekre az egyes példányok esetében változó,
de példányonként konstans paraméterekre a tanulás során érzéketlenné válik a hálózat.
A harmadik lépés a neurális hálózat tanítása a megfelelő algoritmussal. Ennek során
a hálózatban a bemeneteket és a rejtett rétegben elhelyezkedő neuronokat, valamint a
rejtett réteg neuronjait a kimeneti neuronokkal összekötő súlyok értékeit úgy változtatja
az algoritmus, hogy a megfelelő bemeneti vektorra a hálózat az elvárt kimeneti értéket
adja. A tanító algoritmus által meghatározott súlyokat a mikrokontroller memóriájában
tárolom és a hálózat kimeneti értékeinek számításához felhasználom. Ezután a szenzor
kimeneti funkcióinak tesztelése következik. Ha a szenzor az elvárt kimeneti karakterisz-
tikát a kívánt pontosságon belül képes szolgáltatni, akkor a tanítása befejeződött, ha a
kimeneti karakterisztikát nem jellemzi az elvárt pontosság, akkor a folyamat visszacsato-
lódik a tanítási algoritmushoz. Ha több egymás utáni tanítási kísérlet sem éri el a kívánt
eredményt, akkor a mérőjelek újbóli felvétele, majd a be- és kimeneti vektorok létreho-
zása válhat szükségessé a mérőjelek külső hatások miatti esetleges túlzott torzulása, vagy
a mérőrendszerben fellépő egyéb hibák miatt.

A tanításhoz szükséges be- és kimeneti vektorok összeállításakor célszerű figyelmet
fordítani az adathalmaz elemeire. A bemeneti mátrixban elhelyezkedő, különböző céltár-
gyakhoz és szenzor-target távolságokhoz tartozó mérőjelekben a rendszert méréskor érő
impulzuszaj hatására előfordulhatnak hibás jelalakok. Mivel ezek nem hordoznak érdemi
információt a target távolságára és anyagi minőségére nézve, a tanítás során nemkívánt
eredményre vezethetnek. A hibás mérőjelek eltávolításával a hálózat pontosabban ta-
nítható a mérőjelből a távolságadat anyagfüggetlen meghatározására. A mérőjelre ülő
kis amplitúdójú véletlenszerű, fehérzaj jellegű fluktuációk eltávolítására nincs szükség,
ezek jelenléte ugyanis csökkenti a túltanulásból adódó kiértékelési hibákat, ezáltal meg-
bízhatóbbá teszi a kimenet meghatározását [34]. Az elvárt kimeneti mátrix elemeinek
módosításánál figyelembe kell venni az aktuális mérőlánc céltárgyakra vonatkoztatott ér-
zékenységét és ennek értelmében meg kell határozni egy olyan minimális és maximális
szenzor-target távolságot, amelyek között a szenzor lineáris kimenetét biztosítani lehet.
Az ennél a tartománynál közelebb felvett mérőjelekhez tartozó elvárt kimenetet a minimá-
lis értékre, a távolabbi céltárgyaknál felvett mérőjelekhez tartozó elvárt kimeneti értéket
pedig a maximális értékre célszerű változtatni. Az így csonkolt kimeneti mátrixszal a
hálózat képes megtanulni, hogy a kis amplitúdójú jelek esetében, amikor a mérőlánc nem
érzékeny a céltárgyra, akkor a céltárgy távolsága maximális, a mérőjel telítődésekor pedig
a target túl közel van, tehát távolsága minimális. Így a kis érzékenységű targettávolsá-
gokban, ahol a hálózat kimenetén nagyobb hiba valószínű, nem tanítom a szenzort.

A szenzor sorozatgyártásakor a tanítási folyamat a 4.28 ábrán látható módon végezhető
el egy berendezésen. Az elektronikailag és konstrukciósan készre szerelt és a mikrokont-
rolleren futó algoritmussal ellátott szenzor elhalad a ϕ szögben döntött, fix pozícióban
elhelyezkedő céltárgyak fölött, miközben a felvett, digitalizált és mintaszámában csökken-
tett válaszjeleket – bemeneti vektorokat – az adatkábelen keresztül folyamatosan felküldi
a vezérlő számítógépnek. A vezérlő számítógép által a szenzor a pozíciója ismert, melyből
az S = a · tan(ϕ) összefüggéssel kiszámítja az aktuális szenzor-céltárgy távolságot. Az
egymáshoz tartozó bemeneti vektorokból és távolságadatokból összeállítja a tanításhoz
szükséges be- és kimeneti vektorokat, majd elvégzi a szenzor, vagyis a benne található
neurális hálózat tanítását. Végül a tanítás eredményeként előálló súlyok letöltése követ-

83

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

4.28. ábra. A gyártásban az egyedi szenzorok jeleinek felvételére és
tanítására alkalmas berendezés

kezik a mikrokontrollerbe, majd a folyamat végén a szenzor tesztelhető, szükség szerint
visszacsatolható a folyamat elejére.

A tranziens válaszjelben a szenzor konstrukciós elemeinek hatása is megjelenik, amely
a vevőtekercsek gradiometrikus elrendezése miatt targetmentes esetben is nagy mérőjelet
eredményez. Mivel ez a hatás a szenzor élettartama során állandó, célszerű ezt az idő-
függvényt az adott példány esetében állandónak tekinteni és a céltárgyak hatását ehhez
az alapjelhez viszonyítani. Ekkor a mérőjelek felvételét, a neurális hálózat tanítását és a
kiértékelést is ezzel a korrigált jelalakkal lehet elvégezni.

4.6. Tranziens gerjesztésű induktív távolságmérő szen-
zor realizálása

Az előző fejezetekben végeselem módszerrel végzett szimulációk és a gyakorlatban felépí-
tett rendszeren elvégzett kvalitatív mérések, illetve a szimulációs és mérési eredmények
neurális hálózattal történő kiértékelésével bizonyítottam, hogy a fém céltárgyak tranziens
válaszának közvetlen kiértékelésén alapuló kompakt induktív szenzor készíthető, mely-
nek kimeneti karakterisztikája lineáris és független a céltárgy anyagától. Megalkottam
a szenzor elméleti működési modelljét és megterveztem a tanítási folyamatát. Ebben a
fejezetben a megszerzett elméleti és gyakorlati eredményeken alapuló szenzor felépítését
mutatom be.

4.6.1. A szenzor alkotóelemei
Elsődleges érzékelőelemként nyomtatott áramköri lemezen (PCB – Printed Circuit Board)
kialakított tekercsrendszert használtam, melynek sematikus rajza a 4.29 ábrán látható.
A hatrétegű PCB-lemezen létrehozott tekercsrendszer hat tekercset tartalmaz, melyek
páronként (1–2, 3–4, 5–6) soros kapcsolásban állnak egymással. A középső tekercspárt
(3–4) adótekercsként, a felül és alul található tekercspárokat (1–2 és 5–6) pedig vevőte-
kercsként használtam. A vevőtekercseket egymással ellentétes polaritással kapcsoltam,
melyek így gradiométert alkotnak. A tekercsrendszer összes tekercsének átmérője 20 mm,
a tekercsek meneteinek csíkszélessége és a szomszédos menetek távolsága 100 µm, vagyis
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a menetemelkedés 200 µm. A tekercsrendszer az r tengelyre forgásszimmetrikus, z irányú
vastagsága 2,25 mm.

Mivel a szenzor központi eleme a mérést vezérlő és a kiértékelést végző mikrokont-
roller, fontos szempontokat kell figyelembe venni ennek kiválasztásakor. Célszerű olyan
processzort választani, amelyikben ADC is található, így a mérőjel felvételéhez nincs
szükség külső ADC rendszerbe integrálására. Az ADC legyen nagy sebességű és legalább
12 bit felbontású, hogy a mérőjel felvétele egy gerjesztési ciklusban realizálható legyen.
Rendelkezzen a mikrokontroller gyors maggal, amely képes az alapvető matematikai műve-
letek gyors elvégzésére, így a neurális hálózat kimenetének gyors meghatározására. Előny,
ha rendelkezik FPU-val (Floating Point Unit – lebegőpontos egység), mert a neurális
hálózatok számításánál lebegőpontos számokkal egyszerűbb dolgozni, mint fixpontos mű-
veletekre áttérni. Legyen elegendő rendszermemóriája a neurális hálózat súlyainak és a
programkód tárolására. Rendelkezzen olyan perifériákkal, amelyen az adatgyűjtés, azaz a
tanításkori mérőjelek számítógépre küldése egyszerűen elvégezhető, illetve a szenzor kime-
neti jelének digitális, vagy analóg reprezentációja előállítható. Mivel kompakt induktív
szenzorban kerül elhelyezésre, amelyek jellemzően kisméretű és olcsó eszközök [57], le-
hetőleg elhelyezhető legyen a szenzorházon belül a többi alkatrész mellett, és ne emelje
jelentősen az érzékelő előállítási költségét. Előny, a minél alacsonyabb fogyasztás és a
széles tápfeszültség tartomány is a könnyű alkalmazhatóság miatt.

A fenti szempontokat figyelembe véve az ST Microelectronics által gyártott Cortex-
M4 maggal rendelkező STM32F401 típusjelű mikrokontrollert választottam [96]. A mag
32 bites, 84 MHz maximális órajellel működik, emellett beépített FPU-val és DSP (Digital
Signal Processing) egységgel is ellátott. A processzor beépített, 2,4 MSPS (Megasample
per second) sebességű, 12 bites A/D-konvertert tartalmaz, melyre 16 csatorna jele multip-
lexálható. Kiviteltől függően akár 256 kB flash memóriával és 64 kB rendszermemóriával is
rendelkezhet, így elegendő kapacitást nyújt a célprogram és a járulékos adatok tárolására.
1,8 V és 3,6 V-os tápfeszültség mellett működőképes, így az általános, induktív szenzo-
rokra jellemző tápegységekkel működtethető, a processzormag fogyasztása 137 µA/MHz,
amellyel a maximális 84 MHz-es órajelen 11,5 mA várható áramfelvétel mellett képes dol-
gozni. Habár ennél kisebb fogyasztású mikrovezérlők nagy számban találhatók a piacon,
a hagyományos induktív szenzorok áramfelvételét ez a megoldás nem növeli jelentősen.
Két DMA (Direct Memory Access) vezérlő is megtalálható a mikrokontrollerben, amellyel
bizonyos műveletek – például az adatkommunikáció, vagy az analóg-digitális konverzió –

4.29. ábra. Nyomtatott áramköri lemezen kialakított tekercsrendszer
metszeti ábrája
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a háttérben (processzoridő igénybevétele nélkül) is elvégezhetők, így a processzormag szá-
mítási kapacitása a matematikai és egyéb műveletek megoldására fordítható. 10 Timer is
rendelkezésre áll, mellyel a mérés és adatfeldolgozás időzítései nagy szabadsággal megva-
lósíthatók. Több I2C, nagy sebességű USART és SPI interfészekkel is el van látva, amely
a feladat megoldása szempontjából minden igényt kielégít. A mikrokontroller elérhető
WLCSP49 tokozásban, melynek mérete 3x3 mm2, így akár M08-as méretű induktív ér-
zékelőben is problémamentesen elhelyezhető. A széles funkcionalitás ellenére kedvező árú
mikrovezérlőről van szó.

Szem előtt tartva a szenzor fogyasztását, a szimulációk és a kvalitatív mérések so-
rán használt gerjesztés megváltoztatásra került. A rendszerelméletben a speciális vizsgá-
lófüggvények (például egységugrás) alkalmazása megszokott lineáris, invariáns, kauzális
hálózatok jellemzésére, mivel a rendszer tulajdonságai az ugrásválaszából analitikusan
egyszerűen meghatározhatók [60]. Mivel kutatásomnak nem célja a rendszer analitikus
identifikációja vagy spektrálanalízise, kizárólag geometriai paraméterek és anyagi esetek
meghatározása, a gerjesztőjellel szemben két alapvető kritériumot támasztok. Egyrészt
a gerjesztésnek elegendően széles frekvenciaspektrummal kell rendelkeznie ahhoz, hogy
a céltárgyak anyagi jellemzői és a céltárgytávolság hatásai a válaszjelben megjelenjenek,
így abból neurális hálózattal a target távolsága anyagfüggetlenül meghatározható legyen.
Másrészt pontosan megismételhetőnek kell lennie annak érdekében, hogy a válaszjel kiér-
tékelésekor a gerjesztést konstans peremfeltételnek tekinthessem. Ezeket a szempontokat
figyelembe véve egy, a korábbi gerjesztőjellel azonos felfutású, majd a csúcsérték elérése
után lassú lecsengésű jelalakot használtam az adótekercs gerjesztésére.

A módosított gerjesztőjel alkalmazásának legnagyobb előnye a korábban használt ger-
jesztéssel szemben, hogy a hatására az adótekercsen az egy gerjesztési periódus alatt átfo-
lyó áram mindössze 23%-a az ugyanakkora amplitúdójú korábbi gerjesztő jel alkalmazása
esetén mérhetőnek. Így a szenzor gerjesztőjel kiadásából származó fogyasztása 77%-kal
csökkenthető. Emellett a két jel frekvenciaspektruma nem különbözik jelentősen, levágási
frekvenciájuk a gyors felfutási szakasz egyezése miatt megegyezik, a módosított jelből hi-
ányzó alacsony frekvenciás komponensek pedig tapasztalataim szerint nem tartalmaznak
többletinformációt a meghatározandó paraméterekre nézve.

A gerjesztőjel előállítását a mikrokontroller és a hozzá kapcsolt tekercsmeghajtó áram-
kör végzi. A mikrokontroller egyik kimenetére egységugrás jelet kapcsol, majd a passzív
elektronikai elemekből felépített sávszűrő elvégzi a jelformálást, ezután pedig a kívánt
alakú feszültségjelet egy műveleti erősítő tovább erősíti. Az így létrejövő feszültségjel egy
térvezérlésű tranzisztoron keresztül kapcsolódik az adótekercsre. A gerjesztőjel alakja a
passzív alkatrészhálózat paramétereitől függ.

A gradiometrikus vevőtekercsen ébredő feszültség vételére a 4.17 ábrán láthatóhoz
hasonló kétfokozatú transzimpedancia-erősítőt alkalmaztam. A kétlépcsős műveleti erősí-
tős fokozat egyrészt sáváteresztő szűrőként viselkedik, azaz a szenzor környezetében lévő
fémtárgyak jellemzően nagyon gyorsan lecsengő tranziens válaszjelének hosszabb időbeli
lecsengésű jellé alakítását végzi el. Másrészt a jelet két lépésben erősíti az ADC bemene-
tének megfelelően.

Az elektronikai realizáció ezen kívül egy tápegységet tartalmaz, amely a szenzort táp-
láló 10-24 V-os egyenfeszültségből előállítja az analóg és digitális áramkörök működteté-
séhez szükséges 5 és 3,3 V-os feszültségszinteket.
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4.6.2. A szenzor időzítése, jelfelvétel, kommunikáció
A szenzor környezetében elhelyezkedő fémek tranziens válaszának felvételénél elengedhe-
tetlen a mérőjel kiadásának és a válaszjel felvételének egymáshoz képesti rendkívül pontos
időzítése. Ha a két folyamat közötti szinkron nem megbízható, akkor a pontosan és meg-
ismételhetően kiadott gerjesztő jelekre az ADC által rögzített válaszjel más és más lesz,
ami lehetetlenné teszi a pontos kiértékelést. Ezért a mérés és jelfelvétel időzítését a mikro-
kontrollerben Timerek segítségével végeztem el. A 4.30 ábrán látható a szenzor megfelelő
jeleinek viszonya, melyet oszcilloszkóp segítségével rögzítettem.

Ahogy a 4.30 ábrán megfigyelhető, a mérési ciklus indulása előtt a mérő- és vezér-
lőjelek alapállapotban, vagyis logikai magas szinten vannak. A gerjesztő jel kiadása a
„gerjesztés vezérlőjel” lehúzásával indul, amely a tekercsmeghajtó erősítőre csatlakozik.
Ennek eredményeként a vevőtekercsen megjelenik a szenzor környezetének válasza a ger-
jesztésre, amelyet a vevőáramkör a „válaszjellé” alakít át. A válaszjelben tapasztalható
nagy kezdeti tranziens megszűnése után a „mérés vezérlőjel” kerül lehúzásra a logikai
nulla szintre, amely elindítja az ADC ciklikus konverzióját, s a válaszjel az előre beállított
mintavételi rátával felvételre kerül. Minden egyes minta konverziója után a digitalizált
érték a mikrokontroller memóriájában tárolódik el. Miután a meghatározott számú minta
felvétele megtörtént, a mérés vezérlőjel visszaáll az alapállapotba – logikai magas szintre
– mellyel egyidőben az ADC leállítja a jel ciklikus konverzióját. A mikrokontroller me-
móriájában a felvett minták egymás után egy tömbben helyezkednek el, így alkotva a
digitalizált jelalakot. A mérési ciklus befejezéseként a gerjesztés vezérlőjel is visszaáll a
logikai magas szintre, ezzel felvéve az alaphelyzetet. Majd bizonyos idő elteltével újabb
mérési ciklus kezdődik. Az ábrán a-val jelölt intervallum a konverziós időtartamot jelöli,
melynek hossza 21,88 µs. A gerjesztés vezérlőjel két, egymást követő lehúzása, vagyis két
gerjesztési periódus között 95,3 µs telik el, tehát a mérési periódusok 10,5 kHz frekvenci-
ával követik egymást.

A 4.31 ábrán a mikrokontroller által egy mérési periódusban felvett, 12 bites felbon-
tású jelalakokat ábrázoltam, három különböző céltárgy és 10 milliméteres szenzor-target
távolság esetén. Ahogy látható, egy mérési ciklus alatt a mikrokontroller analóg-digitális

4.30. ábra. Szenzor vezérlőjelei és a szenzor környezetének válasza
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4.31. ábra. Szenzor által rögzített válaszjelek 10 mm-es szenzor-target
távolságban

konvertere 60 mintából álló jelalakot vesz fel, amely sebességét tekintve megfelel az ADC
maximális konverziós rátájának. Mivel a korábbi vizsgálatokból kiderült, hogy a céltárgy
anyagi paraméterektől független távolsága a válaszjelből akár 5 mintából is meghatá-
rozható, ez az adatfelvételi sebesség minden kétséget kizáróan elegendő lesz a tervezett
működési paraméterek megtartásához.

Az adatgyűjtás során a mikrokontroller memóriájában tárolódó digitalizált jelalakok
UART kommunikáció útján jutnak el a szenzorral kommunikáló számítógépre. A számí-
tógépen egy LabVIEW szoftvercsomagban implementált algoritmus fut és a jelalakokhoz
tartozó szenzor-target távolságot is rögzíti, amelyet egy mágnesszalagos pozícióérzékelő
szenzorral folyamatosan mérek. Annak érdekében, hogy a szenzor és a számítógép kom-
munikációja ne befolyásolhassa a mérőjel felvételét, a kommunikáció időtartamára a mé-
rést a szenzor felfüggeszti. Az adatfelvétel mód folyamatábrája a 4.32 ábrán látható. A
szaggatott vonallal határolt programrészlet megszakításból fut. Amikor a számítógépen
futó LabVIEW program meghatározott számú karaktert küld a szenzornak UART kom-
munikáción keresztül, a megszakítás életbe lép és ha a számítógép a jelalak lekérését
kezdeményezte, akkor az ezt jelző bitet beállítom. A főprogramban futó program minden
ciklus előtt megvizsgálja, hogy a számítógép kezdeményezte-e a jelalak lekérését és ha
igen, akkor a mikrokontroller memóriájában tárolt jelalakot felküldi a PC-nek. Ha nincs
jelalak lekérés kezdeményezve, akkor a processzor a jelalak felvételét indítja el. Az ADC
egészen addig vesz ciklikusan mintát a válaszjelből, amíg a felvett minták száma el nem
éri az N kívánt mintaszámot. A jelfelvétel után a minták DMA segítségével közvetlenül
a mikrokontroller memóriájába kerülnek. Habár mind a mérés, mind a kommunikáció
pontos időzítést igényel, a mérés és a kommunikáció elkülönítésével mindkét folyamat
időzítését megtarthatom, ezen felül védekezhetek a kommunikáció közben a memóriában
tárolt jelalak változása ellen is.
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4.32. ábra. A mikrovezérlő adatfelvételkori programjának folyamatáb-
rája

4.6.3. A céltárgytávolság meghatározása neurális hálózattal
Az adatfelvétel módban működő szenzor által a számítógépnek küldött mérőjelekből és a
szintén rögzített szenzor-target távolságokból a LabVIEW szoftver összeállítja a mikrokont-
rollerben futtatható neurális hálózat tanításához szükséges be- és kimeneti mátrixokat.
Ezután a MATLAB szoftvercsomagban általam elkészített algoritmus elvégzi a hálózat taní-
tását. A tanító algoritmus által meghatározott súlyokat a mikrokontroller memóriájába
töltöm, majd a szenzort távolságmérő funkcióba kapcsolom. Ekkor a szenzor a megszo-
kott módon végzi a mérőjelek felvételét, a felvett jelalakokat azonban nem a PC-nek küldi,
hanem a jelalak megfelelő mintáit leválogatja és azokat a mikrokontroller főprogramjában
futó neurális hálózat bemeneteire kapcsolja. A mikrokontroller elvégzi a hálózat kiszámí-
tását és az előálló távolságadatot küldi el a számítógép kérésére UART kommunikáción
keresztül. A távolságmérés funkció folyamatábrája a 4.33 ábrán látható.

A neurális hálózat mikrokontrolleren végzett kiértékelésének általam implementált C-
kódja a B. függelékben található. A mellékelt programkód csak a neurális hálózat szá-
mításának módját, és az ehhez szükséges változók definiálását tartalmazza, az analóg-
digitális konverziót, a kommunikációt, a perifériák beállítását és az időzítéshez szükséges
lépéseket – ezek terjedelme miatt – eltávolítottam. A hálózat tanításakor meghatározott,
a bemeneti és a rejtett réteget, illetve a rejtett és a kimeneti réteget összekötő súlyok
a mikrokontroller memóriájában kerülnek rögzítésre. A használt mikrovezérlő beépített
lebegőpontos egységgel rendelkezik, ezért a számítások során nincs szükség egész típusú
változókra való áttérésre, amely egyszerűsíti a programkódot. A hálózat bemeneti vektora
(data[6]) a mérések során a mérőjel mintáival kerül feltöltésre, az utolsó érték az elto-
lás, amely 1-gyel egyenlő. A hálózat minden neuronja tangens hiperbolikusz kiértékelő
függvényt tartalmaz. Habár a C-programkód math.h függvénykönyvtára tartalmaz olyan
függvényt, amellyel a tangens hiperbolikusz függvény számolható (tanh), azonban ennek
a megoldásnak az erőforrásigénye jelentős. Ezért a függvény pozitív bemenetekre adott
kimeneti értékeit szintén táblázatosan rögzítettem a memóriában és a függvénykiértékelé-
seknél ennek a görbének a lineáris interpolációjával közelítettem a tangens hiperbolikusz
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4.33. ábra. A mikrovezérlő távolságmérés funkciójának folyamatábrája

függvény kimenetét. Mivel a függvény az origóra szimmetrikus, ezért a függvény negatív
értékekre adott kimenetei mínusz eggyel való szorzással meghatározhatók. A súlyok, a
bemeneti vektor és a neuronfüggvény ismeretében a neurális hálózat kimenetét a megfelelő
elemek szorzásával és összeadásával a mellékelt módon számoltam.

Tekintve, hogy abban az esetben ha a számítógép nem fordult adatkéréssel a mik-
rovezérlő felé, a fő ciklusban csak a hálózat kiértékelése fut, a ciklus lefutási sebességé-
nek mérésével meghatározható a hálózat kiértékelési sebessége is. A fő ciklus lefutási
sebességét úgy határoztam meg, hogy a mikrovezérlő egyik kimenetét a ciklus elején meg-
változtattam, s a kimenet két változása között eltelt időt oszcilloszkópon mértem. Ez
az idő gyakorlatilag megegyezik a neurális hálózat kiszámításának idejével. A használt
STM32F401 típusú mikrokontroller FPU egységét kikapcsolva a ciklusidő 96 µs-ra, az
FPU egységet használva 10,6 µs-ra adódott. Mivel két gerjesztési periódus indítása kö-
zött 95,3 µs telik el, melyből 21,88 µs a mintavételezés időtartama, a fennmaradó időben
a hálózat kimenetének számítását a processzor megbízhatóan képes elvégezni.

4.6.4. Mérési eredmények
A prototípus szenzor statikus kimeneti karakterisztikájának ellenőrző méréseit az ipari
automatizálásban leggyakrabban használt és leginkább eltérő elektromágneses tulajdon-
ságokkal rendelkező céltárgyakkal, alumíniummal, szerkezeti acéllal és rozsdamentes acél-
lal végeztem el. Az érzékelő kimeneti jelét, amely reprezentációja jelen esetben digitális
adat, a LabVIEW szoftvercsomagban elkészített algoritmussal vettem fel, amely a szen-
zor kimeneti jelével párhuzamosan rögzíti a mágnesszalagos útmérőtől kapott aktuális
szenzor-céltárgy távolságot is, így a két adat egymás függvényében vizsgálható. Az ér-
zékelő kimeneti karakterisztikájának felvételekor a LabVIEW programban a mérőjelet alu-
láteresztő szűréssel kondicionáltam. A 4.34 ábrán a szenzor kimeneti karakterisztikája
látható a három különböző céltárgy esetében, a valódi szenzor-target távolság függvényé-
ben. Megfigyelhető, hogy a három különböző fém céltárgyra a szenzor által adott kimenet
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minden távolságban gyakorlatilag megegyezik. A kimeneti karakterisztika ezen kívül az
5 mm és 20 mm közötti tartományban gyakorlatilag lineáris, a közelebbi és távolabbi
régiókban pedig a tanításkor elvégzett adatcsonkolásnak köszönhetően konstans.

Ahogy a 4.30 ábrán is megfigyelhető, a mérési ciklusok 10,5 kHz frekvenciával követik
egymást és mivel a neurális hálózat két mérési ciklus között képes a hálózat kimenetének
meghatározására, a használt beállításokkal 10,5 kHz-es frekvenciával képes a szenzor a
kimeneti érték frissítésére. A válaszjel felvétele közben érkező impulzusszerű zavarokra a
mérő- és kiértékelőlánc érzékeny, amely a neurális hálózat bemeneteként használt minta
értékének megváltozásában nyilvánul meg; ekkor a hálózat kimenetén hibás távolságadat
keletkezik. A hibás adat szenzor kimenetére kerülésétől célszerű szűréssel védekezni, amely
analóg kimenetű szenzor esetén lehet passzív RLC-tagokból felépített szűrő, vagy a mik-
rokontrollerben megvalósított digitális szűrő is. Tekintve, hogy a jelen példában használt
mikrovezérlő elegendő erőforrással rendelkezik két mérési ciklus között a neurális hálózat
kiszámítására, illetve akár további műveletek elvégzésére is, a kimenet frissítési frekven-
ciája digitális szűrés alkalmazása esetén is feltételezhetően magas értéken tartható.

A mérési eredmények tekintetében kijelentem, hogy a létrehozott prototípus szenzor
kimeneti karakterisztikája lineáris és a fém céltárgy elektromágneses paramétereitől gya-
korlatilag független. Az alkalmazott mikrokontrollerrel szerelve – ár és méret tekinteté-
ben – a megoldásból kompakt induktív szenzor készíthető. A szenzor sebességparaméterei
és kimeneti karakterisztikájának pontossága az induktív távolságmérőkre vonatkozó ipari
szabványok által előírt szintet meghaladják. Tekintve, hogy a piacon nem létezik kompakt,
anyagfüggetlen és lineáris kimeneti karakterisztikájú induktív távolságmérő szenzor, a tel-
jesítőképességek összehasonlítása csak a hagyományos induktív távolságmérő szenzorokkal
lehetséges. Ezekhez viszonyítva a kimeneti linearitás az elvárt ±10%-os pontosságot telje-
síti, sebességben viszont jóval felülmúlja az ismert megoldásokat, még az esetleges digitális
szűrés miatti sebességcsökkenést figyelembe véve is. A bemutatott mérő és kiértékelőlánc
segítségével digitális (például IO-Link) kimenetű szenzor egyszerűen készíthető, illetve egy
digitális-analóg konverterrel felszerelt mikrokontrollerrel, vagy diszkrét DAC rendszerbe
integrálásával és a megfelelő végerősítő fokozat alkalmazásával analóg feszültség-, vagy
áramkimenetű szenzor is létrehozható.

4.34. ábra. Szenzor kimeneti karakterisztikája alumínium, szerkezeti
acél és rozsdamentes acél céltárgyakra
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4.7. Új tudományos eredmények
Tranziens gerjesztésű induktív mérőrendszerben a fém céltárgyak időtartománybeli vá-
laszjelének közvetlen kiértékelésére neurális hálózat alapú kiértékelési módszert hoztam
létre, amellyel a céltárgy elektromágneses anyagparamétereitől független, lineáris karakte-
risztikájú, vagyis új tulajdonságokkal rendelkező kompakt induktív távolságmérő szenzor
készíthető [81–85].

a. Végeselem-módszerrel időtartománybeli szimulációkat végeztem fém céltárgyak tran-
ziens válaszának felvételére induktív, gradiometrikus érzékelőrendszerben. Realisz-
tikus és fiktív anyagok modelljeinek segítségével azonosítottam a céltárgy mágneses
permeabilitásának és elektromos vezetésének hatását a tranziens válasz időfügg-
vényére. Egy hasonló struktúrájú, általam felépített fizikai rendszeren méréseket
végeztem, melyekkel a szimulációk eredményeit kvalitatíve alátámasztottam.

b. Bizonyítottam, hogy a fém céltárgyak tranziens válaszjelének időfüggvénye tartal-
maz információt a céltárgy anyagi jellemzőiről és szenzortól való távolságáról is a
jel alakjában, lecsengési idejében és amplitúdójában.

c. Kimondtam, hogy a fém céltárgy tranziens válaszjelének időfüggvényéből frekvencia-
tartományba történő transzformáció nélkül egyértelműen meghatározható a szenzor-
céltárgy távolság függetlenül a céltárgy elektromágneses anyagparamétereitől. A vá-
laszjelek transzformációjának elhagyásával a kiértékelési eljárás számítási kapacitása
jelentősen csökkenthető, így a kiértékelés kisméretű mikrokontrollerben implemen-
tálható, amely kompakt szenzorba építhető.

d. Kompakt induktív közelítéskapcsolóban való alkalmazáshoz a fém céltárgyak gyors
lefutású tranziens válaszának hosszabb időbeli lefutású időfüggvénnyé alakítására
elektronikai megoldást realizáltam. A megoldás előnye, hogy a lassabb lecsengésű
jelek felvétele és kiértékelése a kompakt induktív szenzorokban egyszerűbb és ol-
csóbb alkatrészekkel kivitelezhető, illetve lassabb elektronikai megoldásokkal is el-
végezhető. A hosszabb lecsengésű időtartománybeli jelek kiértékelésére geometriai
megoldást adtam, mellyel céltárgy anyagától független induktív közelítéskapcsoló
hozható létre.

e. Többrétegű neurális hálózatot hoztam létre fém céltárgyak tranziens válaszának
közvetlen kiértékelésére. A hálózat tanításakor bemeneti mátrixként használt adat-
halmazt a válaszjel digitalizált mintáinak öt elemből álló részhalmazaiból állítottam
össze, a kimeneti mátrixot pedig a megfelelő elvárt távolságértékek alkották. Bizo-
nyítottam, hogy az ilyen módon tanított neurális hálózat képes a tranziens válasz-
jelből a fém céltárgy távolságának pontos meghatározására a céltárgy elektromos
vezetésétől és mágneses permeabilitásától függetlenül.

f. A céltárgy anyagának paramétereitől független, lineáris kimeneti karakterisztikájú
induktív távolságmérő szenzor létrehozása érdekében megalkottam egy tranziens
gerjesztésű, gradiometrikus elsődleges érzékelőelemmel rendelkező, a fém céltárgyak
tranziens válaszjelét neurális hálózattal kiértékelő érzékelő modelljét. A megvalósí-
tott prototípus szenzor kimeneti karakterisztikája lineáris és fém céltárgyak esetében
független azok anyagparamétereitől, így olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely
a kompakt induktív távolságmérő szenzorok piacán nem ismert.
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5. fejezet

Induktív szenzorok fejlesztésének
szimulációs és mérési módszertana

5.1. Motiváció
Induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során számos szempont figyelembevétele szüksé-
ges. Az aktuális trendeknek megfelelően az új fejlesztésű közelítéskapcsolóktól elsősorban
a kapcsolási távolság növekedését várják. Tekintve, hogy a közelítéskapcsolók új generáci-
óinak legtöbbje a hagyományos, harmonikus gerjesztésű, vasmagos tekercsből készült el-
sődleges érzékelőelemmel rendelkező, az oszcillátoramplitúdót – analóg vagy digitális mó-
don – kiértékelő mérőlánccal dolgozik, nem beszélhetünk olyan méréstechnikai változásról,
amely indokolhatná az új fejlesztésű szenzorok céltárgyra vonatkozatott érzékenységének
jelentős növekedését. Habár a jelfeldolgozás, linearizálás, hőmérsékletkompenzáció terén
lényeges fejlődésen mentek keresztül az induktív közelítéskapcsolók, a kapcsolási távolság
növelése nem triviális feladat. A kapcsolási távolság növelése különösen szintbe építhető
szenzorok esetén bonyolult. Az ilyen szenzorok elsődleges érzékelőeleme, amely általá-
ban egy ferritmagos tekercs, annak a fémtestnek a síkja alatt helyezkedik el, amelybe a
szenzor beépítésre kerül. Ez a beépítő környezet a céltárgyhoz hasonló hatással van az
elsődleges érzékelőelemre, ráadásul közelebb is helyezkedik el hozzá, mint az a céltárgy,
aminek az érzékelése a szenzor célja. Így a feladat gyakorlatilag a mérőrendszer céltárgyra
való érzékenységének növelése, a beépítő környezetre való érzékenység csökkentése mellett.
Az előzőek mellett fontos szempont a szenzor kapcsolási frekvenciája is, amelyet szintén
maximalizálni kell.

Mindezek egyúttal azt is jelentik, a szenzorok mérő- és kiértékelőláncának pontosabbá
és hatékonyabbá válásával ezek fejlesztési folyamatok közbeni mérését és minősítését is
egyre növekvő precizitással és a megfelelő módszertannal kell elvégezni. A szenzor kapcso-
lási távolságára és beépíthetőségére legnagyobb hatással az elsődleges érzékelőelem, azaz
a vasmagos tekercs geometriája van. Ezért a megfelelő geometria kialakítása, kifejlesz-
tése sarkalatos pont, mely általában sok prototípus mérését, szimulációját és minősítését
jelenti. A prototípusok minősítését úgy kell elvégezni, hogy az elvégzett mérések és vizs-
gálatok a prototípus azon paramétereit érintsék, amelyek a kész szenzor mérőláncában is
befolyásolják a működést. Például közelítéskapcsoló fejlesztésénél nem elegendő a minő-
sítendő elsődleges érzékelőelemmel felépített szenzor prototípusának kapcsoló kimenetét
vizsgálni, mert ugyan a működési funkció helyes vagy helytelen működése kimutatható, de
nem kapunk elegendő információt arra nézve, hogy az elsődleges érzékelőelem karakterisz-
tikája hogyan változik a targettávolság, a beépítő környezet, vagy a hőmérsékletváltozás
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hatására. Fontos a megfelelő mennyiségű adat felvétele is, tehát a beépítő környezet, a
céltárgytávolság és a többi jellemző által meghatározott paramétertérben elegendő számú
mintát kell felvenni a példány működését leíró jelleggörbék megalkotásához.

Sokszor az elsődleges érzékelőelem geometriájának kialakításához numerikus szimulá-
cióval támogatott optimalizációra is szükség van. Habár a numerikus szimuláció közelítő
módszer, amellyel – figyelembe véve az anyagparaméterek valóságban előforduló szórását
is – lehetetlen 1-2 százaléknál nagyobb pontossággal meghatározni alkatrész működési pa-
ramétereit, megfelelő modellépítéssel és célkitűzéssel a fejlesztési folyamatok hatékonyan
támogathatók. A szimuláció és a mérések során olyan származtatott paraméterek vizsgá-
latát kell célul kitűzni, melyekkel a mérés és a szimuláció megbízhatóan összehasonlítható.
Így a szimulációk által szolgáltatott eredmények a fizikai világba leképezhetők lesznek.

A fejezet célja induktív közelítéskapcsolók elsődleges érzékelőelemének végeselem-mód-
szerrel támogatott vizsgálata, tervezése és optimalizációja során – ANSYS Maxwell [3]
környezetben – impedanciaanalízisre használható megoldások ismertetése. Ezen kívül in-
duktív közelítéskapcsolók elsődleges érzékelőelemének vizsgálatához olyan összefüggések
megfogalmazása, melyekkel mind azok mérése, mind szimulációja során nagy hatékony-
sággal megállapítható, hogy az alkatrész szenzorba építése esetén az teljesíti-e a kitűzött
kapcsolási távolságra, illetve beépíthetőségre vonatkozó elvárásokat. A célom egy olyan
módszertan kidolgozása, amely megadja egy induktív szenzor elsődleges érzékelőelemének
minősítéséhez szükséges összefüggéseket. Ezen felül numerikus szimulációs környezetben
megoldást kívánok adni a szenzor elsődleges érzékelőelemének mint tekercsnek a hatékony
impedanciaszámítására önindukciós szenzorok esetében, ANSYS Maxwell környezetben.
Transzformátoros működési elvű induktív szenzorok esetén a vevőtekercsekben történő
feszültségszámítás kidolgozása a célom.

5.2. Impedanciaszámítás ANSYSMaxwell környezet-
ben

Az ANSYS Maxwell szoftvercsomag alacsonyfrekvenciás elektromágneses problémák vé-
geselem-módszerrel történő megoldására kifejlesztett szoftvercsomag. Segítségével elekt-
rosztatikai, magnetosztatikai, DC áramú és örvényáramú problémák oldhatók meg, így
alkalmas például kapacitív rendszerek, permanens mágnest tartalmazó problémák, in-
duktivitások, villamos gépek [75] és induktív szenzorok szimulációjára is [3,86,87,91,92].
Frekvencia- és időtartománybeli megoldóalgoritmusokkal rendelkezik, támogatja a több-
processzors számítást, figyelembe veszi a skalár és vektor mágneses hiszterézis karakte-
risztikát, támogatja a paraméteres szimulációkat, az adaptív rácsgenerálást és az optima-
lizációt hagyományos és genetikus alapú algoritmusokkal [3]. Mindezeknek köszönhetően
hatásos eszköz az elektromágneses elven működő eszközök fejlesztésének támogatásában.

Hagyományos vasmagos tekerccsel rendelkező induktív szenzorok esetén az oszcillá-
tor általában a tekercs jósági tényezőjének változására érzékeny [22, 45], ezért szimulá-
ció során általános probléma a gerjesztett tekercs impedanciaparamétereinek meghatá-
rozása [86, 87, 91, 92]. Egy ilyen típusú, M8 méretű szenzor tengelyesen szimmetrikus
kétdimenziós modellje látható az 5.1 ábrán. A feladat a gerjesztett tekercs ellenállásá-
nak és induktivitásának meghatározása, amelyből a jósági tényező a következő képlettel
számolható:

Q = ωL

R
, (5.1)
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5.1. ábra. Induktív közelítéskapcsoló 2D tengelyesen szimmetrikus mo-
dellje ANSYS Maxwell szoftvercsomagban

ahol ω = 2πf a körfrekvencia és ahol f a frekvencia. A szenzor ferritmagjának relatív
mágneses permeabilitása µr = 1200, relatív dielektromos állandóját εr = 1-nek választot-
tam, vezetését elhanyagoltam. A szenzor előtt 6 mm-re elhelyezett céltárgy és a szenzort
befoglaló környezet anyaga szerkezeti acél, melynek elektromos vezetése 8,3 MS/m, relatív
permeabilitása µsr = 150. A szenzorház anyaga jó vezetőképességű fém (σ = 13, 9 MS/m).
A tekercs 80 menetből álló rézhuzalként került modellezésre, a meneteken átfolyó áram
erőssége 1 mA. A feladat megoldása során minden régióban figyelembe veszem az ör-
vényáramok hatását. A lezárás szerint a távoli peremen a mágneses indukcióvonalak
párhuzamosak a felülettel [52,62],

B · n = 0, (5.2)

a szimmetriatengelyen pedig r = 0.

Eredmények az ANSYS Maxwell gyári beállításaival

Az impedanciaparamétereket először a Maxwell szoftvercsomagba beépített lehetőséggel
számítottam ki. Ehhez a Project Manager ablakban látható fastruktúrában a Parame-
ters sorban a Matrix műveletet kell kiválasztani, ahol csoportba kell foglalni a meneteket,
ahogy az 5.2 ábrán látható. Ezzel a szimuláció lefutása után a szoftver automatikusan
meghatározza a tekercs impedanciaparamétereit, amelyeket az eredmények között a So-
lution Data... opción belül megkapok ellenállás és induktivitás, valamint Re(Z) és Im(Z)
formában. Az M8 méretű induktív közelítéskapcsoló kétdimenziós modelljének szimulá-
cióját ezzel a beállítással végeztem el. A gerjesztés frekvenciája 100 kHz, a végeselemrács
elemszáma 3202 volt. A szoftvert futtató HP Z620 típusú munkaállomáson (Intel Xeon
E5-2690 processzor, 64 GB RAM) a szimuláció időtartama 10 perc 36 másodpercre adó-
dott. A kiszámított impedanciaparaméterekre az R=3,788 Ω és L=91,752 µH értékeket
kaptam.

Impedanciaszámítás egyenletek megadásával

Az elektromágneses szimuláció lefutásának eredményeként előállnak az elektromágneses
térjellemzők [49,52,62], a B mágneses fluxussűrűség és az E elektromos térerősség. Ezek-
ből a konstitutív relációk segítségével (A.2. függelék) előállítható az összes elektromágne-
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5.2. ábra. Maxwell szoftvercsomag beépített impedanciaszámítási lehe-
tőségének beállítása

ses teret leíró mennyiség, a J áramsűrűség, a H mágneses térerősség és a D elektromos
fluxussűrűség. Ezekből a problémára jellemző paraméterek már meghatározhatók. Az
induktivitás kiszámításához a w elektromágneses energiasűrűségből lehet kiindulni [3],

w = 1
2Re{B ·H

∗ − (E ·D∗)}, (5.3)

amelyet a Maxwell szoftvercsomag Calculator elnevezésű posztprocesszáló eszközében
Energy néven található meg. Ennek a mennyiségnek a problémát határoló távoli peremen
belüli, minden tartományra kiterjedő integrálásával kapom az elektromágneses energiát,

W =
∫∫∫

V
w dV. (5.4)

A tekercs induktivitása a W elektromágneses energiából számolható,

L = 2W
I2 , (5.5)

ahol I a gerjesztésre használt áramerősség, jelen esetben 1 mA.
A tekercs soros ellenállását a PR ohmos veszteségből lehet kiszámolni, amelyet a mo-

dellben kialakuló áramsűrűségek ismeretében határozok meg [3],

PR =
∫∫∫

V

J · J∗

2σ dV. (5.6)

Innen az induktivitás ellenállása
R = 2PR

I2 . (5.7)

96

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

A Calculator posztprocesszáló felületen az egyenletek összeállíthatók, s a szimuláció
lefutása után ezek kiszámolása is beállítható. A fenti M8 méretű induktív közelítéskap-
csoló példáját újra megoldottam, az R és L paramétereket jelen egyenletekkel kalkuláltam.
A modellen más változtatást nem végeztem, a gerjesztés frekvenciája 100 kHz és a véges-
elemrács is 3202 elemű maradt. Az azonos hardveren lefutatott szimuláció eredményeként
kapott értékek R=3,82 Ω-ra és L=91,6702 µH-re adódtak. A szimuláció futási ideje 4 má-
sodpercre csökkent, amely a szoftver beépített megoldásához képest 159-szeres gyorsulást
jelent.

Habár számítási időben jelentős a különbség a két megoldás között, a végeredmények
gyakorlatilag megegyeznek. Korábbi, hasonló paraméterekkel rendelkező vasmagos teker-
csek impedanciaparamétereinek mérései alapján kijelentem, hogy a tekercs ellenállására
és induktivitására a szimulációval kapott értékek reálisak.

5.3. Feszültségszámítás a vevőtekercseken
Léteznek olyan induktív érzékelők, melyek szemben az önindukciós-típusú elsődleges érzé-
kelőelemet tartalmazó szenzoroktól, transzformátoros vagy gradiometrikus tekercselren-
dezést használnak. Ezekben egy vagy több adótekercs található, amelyeken időben vál-
tozó harmonikus vagy tranziens áram folyik keresztül. Mivel a target érzékelését ebben
az esetben nem az adótekercs végzi, gerjesztése stabil, céltárgyra és környezeti behatá-
sokra (például beépítő környezet) érzéketlen áramkörrel történik. Az ilyen szenzorokban
a vevőtekercsen, vagy vevőtekercseken eső feszültség nagy bemeneti impedanciával ren-
delkező áramkörrel érzékelhető, vagyis a tekercseken átfolyó áram nagyon kicsi. Ennek
köszönhetően a vevőtekercsek elhanyagolható mértékben befolyásolják a mérőrendszert,
a gerjesztésben és a szenzor környezetében kialakuló mágneses tér kialakításában nem
töltenek be szerepet.

A szimulációban elvégzendő feladat stabil gerjesztés előállítása és a vevőtekercseken
eső feszültség nagy bemeneti impedanciával való mérése, annak érdekében, hogy a vevő-
tekercsekben folyó áram ne módosítsa jelentősen a rendszer elektromágneses terét, így ne
befolyásolja a mérést.

A probléma megoldására több lehetőség is adódik. Az 5.3 ábrán egy gradiometrikus
tekercselrendezésű szenzor modellje látható, ahol az adó és a vevőtekercsek nyomtatott
áramköri lemezen kerültek kialakításra. Ha egyrétegű spirálisan elrendezett tekercseket
feltételezek mind az adó, mind a vevőtekercsek esetében, akkor ezek szimmetriatengely
irányában vett kiterjedése nagyon kicsi. A rézből készült adótekercs menetenkénti mo-
dellezése nem szükséges, a benne folyó áramgerjesztést a tekercs keresztmetszetén előírt
homogén áramsűrűséggel megadhatom. A vevőtekercseket nem implementálom a modell-
ben, hanem mindkettő helyén felveszem egy vonalat a tekercsek elméleti középvonalában,
a tekercsek sugarával megegyező hosszúságban. A szimuláció lefutásának eredményeként
előállítható a B mágneses indukció, amelyből [49]

ΦB =
∫∫

A
B · dA, (5.8)

ahol ΦB a tekercs A felületén átmenő fluxus. Ismeretes, hogy a fluxus változása a tekercs-
ben feszültséget indukál, azaz időtartománybeli szimulációnál [49]

ui(t) = −dΦ
dt . (5.9)
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5.3. ábra. Feszültségmérési lehetőség gradiometrikus tekercselrendezésű
szenzor 2D tengelyesen szimmetrikus modelljén Maxwell környezetben

Ha frekvenciatartománybeli analízist végzek, akkor d
dt → jω, vagyis

Û = −jωΦ. (5.10)

A fenti összefüggéseket a szoftver utófeldolgozó ablakában összeállítom, így a szimuláció
lefutásakor a tekercseken eső feszültséget is megkapom.

Ha a vevőtekercsek geometriája vagy más okok miatt a tekercs középvonalában elvég-
zett integrálás feltételezhetően nem jó közelítése a problémának, a vevőtekercs modellezé-
sével is pontosan felvehető a rajta eső feszültség. Annak érdekében, hogy a vevőtekercsen
folyó áram minimális legyen – modellezve a nagy bemeneti impedanciás mérő áramkört –
és így ne változtassa meg jelentősen a gerjesztő tekercs által létrehozott elektromágneses
teret, a vevőtekercs anyagát kis vezetőképességűnek választom [81]. Az 5.4 ábrán egy gra-
diometrikus tekercselrendezésű szenzor kétdimenziós tengelyesen szimmetrikus modellje
látható, melyben a vevőtekercseket, melyek elektromos vezetése jelen példában 10 S/m,
menetenként modelleztem.

A szimuláció futtatásának eredményeként a vevőtekercsekben előálló J = σE áram-
sűrűségből a menetekben folyó áram meghatározható,

ii =
∫∫

C
J · dC, (5.11)

ahol C a menet keresztmetszete. A meneten folyó áramból a vevőtekercs σ elektromos
vezetésének és a menet C keresztmetszetének ismeretében az indukált feszültség a módo-
sított Ohm-törvénnyel számolható [101],

U = Ii
σC

. (5.12)
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5.4. ábra. Szondával történő feszültségmérés gradiometrikus tekercsel-
rendezésű induktív közelítéskapcsoló modelljén

Ha a vevőtekercs m számú menetből épül fel, akkor a komplett tekercsen eső indukált
feszültség az önálló meneteken eső indukált feszültségek összegzésével kapható meg,

Uc =
m∑
n=1

Un, (5.13)

ahol Un az n-edik meneten eső indukált feszültség [81].

5.4. Érzékenység és beépíthetőség vizsgálata
Induktív közelítéskapcsolók fejlesztésekor a mérőlánc statikus karakterisztikájának vizsgá-
latát a céltárgytávolságra és a beépítő környezetre való érzékenységre mindenképpen el kell
végezni. Mivel önindukciós típusú érzékelők esetében a szenzor be- és kikapcsolási pontja
az oszcillátoramplitúdó két küszöbszintjére kerül beállításra, mérőlánc alatt a szenzor há-
zába beépített LC-oszcillátor és a vele üzemeltetett elsődleges érzékelőelem együttesét
értjük, a céltárgytávolság és a beépítés függvényében vizsgált paraméter pedig az oszcillá-
tor amplitúdója (vagyis az oszcillátor demodulált feszültsége). Az oszcillátor amplitúdója
közvetlen – nemlineáris – összefüggésben van az elsődleges érzékelőelem jósági tényezőjé-
vel, így ez a paraméter is vizsgálható. Végeselem-módszerrel végzett elektromágnesestér-
szimulációval szintén vizsgálható az elsődleges érzékelőelem jósági tényezője. Induktív
közelítéskapcsolók esetén a kapcsolási távolságot szerkezeti acél céltárgyra szokás meg-
adni, beépítését pedig szerkezeti acél és alumínium környezetben vizsgálni. Jellemzően az
ilyen érzékelők specifikációjában a beépítés hatását 10% alá próbálják csökkenteni, ami
azt jelenti, hogy a kapcsolási távolság alumínium vagy acél környezetbe építve sem válto-
zik 10%-nál többet. Az 5.5 ábrán egy induktív közelítéskapcsoló oszcillátoramplitúdójára
jellemző, céltárgytávolságtól függő statikus karakterisztikák láthatók. Az oszcillátor U
amplitúdója az S szenzor-target távolsággal az ismert módon csökken, alumíniumba és a
szerkezeti acélba beépítve a mérőlánc karakterisztikája ellentétesen változik.

Tegyük fel, hogy a cél egy olyan közelítéskapcsoló létrehozása, melynek névleges kap-
csolási távolsága Sn, továbbá acélba és alumíniumba építve a kapcsolási távolság nem
változik jobban ±10 %-nál. Kritérium továbbá, hogy mindkét beépítés esetén a szenzor
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5.5. ábra. Induktív szenzor mérőjelének változása a céltárgytávolság
függvényében

funkciója megmaradjon, azaz target közeledésére be, eltávolodására kikapcsoljon (az egy-
szerűség kedvéért tekintsük a szenzor kimenetének céltárgy megjelenésekor szolgáltatott
kapcsolójelét bekapcsolásnak, az ellentétes állapotot pedig kikapcsolásnak). Tegyük fel
továbbá, hogy a szenzort beépítés nélkül, tehát levegő környezetben állítjuk be úgy, hogy
az oszcillátoramplitúdó Ube értékénél, tehát Sn névleges kapcsolási távolságban bekapcsol,
Uki értékénél pedig kikapcsol, amely jelen esetben Sn+10%-nál történik meg.

Ha az alumíniumba beépített állapotot tekintjük látható, hogy az oszcillátorampli-
túdó görbéje végig a levegőben felvett görbénél nagyobb értékeket vesz fel. A céltárggyal
a végtelenből közelítve a szenzor felé, a beépítés hatására a szenzor bekapcsolási pontja
megváltozik, az oszcillátoramplitúdó Ube feszültségre csökkenése kisebb szenzor-céltárgy
távolságnál következik be. A gyakorlatban végtelen szenzor-target távolság helyett az Sn
kapcsolási távolság háromszorosát, vagy ennél nagyobb értéket szokás használni, mivel a
céltárgy hatása itt már elhanyagolhatóan kicsi. Az ábráról leolvasható, hogy a szenzor
bekapcsolása az Sn névleges kapcsolási távolság és az Sn−10% távolság között következik
be, vagyis ez esetben az alumíniumba való beépítés hatására a szenzor kapcsolási távol-
sága kevesebb mint 10 százalékot változik. Ha a céltárgyat eltávolítjuk a szenzortól, az
oszcillátoramplitúdó nőni kezd és az Sn névleges kapcsolási távolsághoz közel eléri az Uki
feszültségszintet, vagyis a szenzor ebben a távolságban kikapcsol.

Az oszcillátoramplitúdó acél környezetbe beépített jelleggörbéjét vizsgálva látható,
hogy az a céltárgy nélküli állapotban alacsonyabb értéket vesz fel, mint levegő környezet
esetén. Ha közelítjük a céltárgyat, az oszcillátoramplitúdó gyorsan eléri az Ube feszültség-
szintet, ekkor a szenzor bekapcsol. Jelen esetben látszik, hogy a céltárgy közeledésének
hatására a küszöbfeszültséget az Sn+10%-os távolságnál messzebb éri el a szenzor, tehát
acél környezetbe beépítve a kapcsolási távolság változása nagyobb lesz, mint 10 %. A
targetet távolítva a szenzortól, az oszcillátoramplitúdó az Uki feszültség fölé emelkedik,
vagyis a szenzor kikapcsol. Fontos megjegyezni, hogy mivel acél környezetbe építve az
oszcillátoramplitúdó csökken, előfordulhat, hogy a beépítés hatására az Uki, extrém eset-
ben az Ube feszültségszint alá csökken. Ez azt jelenti, hogy a második esetben a szenzor
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már az acél környezetbe való beépítés hatására bekapcsol, első esetben pedig a céltárgy
megjelenése előtt ugyan kikapcsolt állapotban van, de távozása után nem kapcsol ki. Alu-
míniumba építés esetén ilyen probléma nem fordul elő, mivel az oszcillátoramplitúdót az
alumínium beépítő környezet növeli, vagyis a be- és a kikapcsolási távolság csökken.

Vizsgálni kell azt is, hogy az elsődleges érzékelőelem jósági tényezőjének tulajdonságai-
ból adódóan az oszcillátoramplitúdó elegendően érzékeny-e a céltárgy mozgására a szenzor
funkció ellátásához, vagyis rendelkezik-e a mérőjel kellő dinamikával a kiértékeléshez.

A fentiek értelmében a β mérőjelváltozás fogalmát vezetem be, amely megmutatja,
hogy az x mérendő tulajdonság – jelen esetben az S céltárgytávolság – megváltozása
esetén mekkora az y mérőjel megváltozása, vagyis

β = dy
dx. (5.14)

A mérőjel lehet az induktív szenzor elsődleges érzékelőelemének méréssel vagy numerikus
szimulációval meghatározott jósági tényezője. Ebben az esetben

β = dQ
dS . (5.15)

De lehet mérőjel egy működő mérőlánccal rendelkező prototípus szenzor esetén az oszcil-
látoramplitúdó feszültsége is, tehát (5.14) a következő alakra módosul:

β = dU
dS . (5.16)

Habár a szenzor által mérendő tulajdonság a céltárgytávolság, így erre nézve a mérő-
jelváltozás mint érzékenységre vonatkozó paraméter egyszerűen számolható, foglalkozni
kell a beépítő anyag hatására bekövetkező mérőjelváltozással is. A beépítő anyagra vo-
natkozó mérőjelváltozásról beszélek akkor, amikor a mérőjel változását a beépítés nélküli
és valamilyen fém környezetbe beépített állapot között nézem. Mivel a beépítő környe-
zet megváltozásakor nem számszerűsíthető a mérendő tulajdonság, az egyenletek nevezői
ez esetben nem értelmezhetők. A beépíthetőség vizsgálatához azonban szükség van a
céltárgyra és a beépítésre vonatkozó mérőjelváltozások összehasonlítására, ezért a továb-
biakban a fenti egyenletek nevezőit minden esetben 1-nek választom. Ez azt jelenti, hogy
a mérőjel bizonyos körülmények közötti változásait számítom ki és ezt a mérőjel dimen-
ziójával megegyező dimenziójú mennyiséget nevezem a továbbiakban mérőjelváltozásnak,
amellyel már nem csak a céltárgyra, hanem a beépítő környezetre, vagy más zavaró té-
nyezőkre vonatkoztatott érzékenység is kifejezhető.

Az elsődleges érzékelőelem minősítéséhez, tehát annak eldöntéséhez, hogy a kitűzött
célok (kapcsolási távolság, beépíthetőség) a vizsgált példánnyal teljesíthetők-e a mérőjel-
változást a következő esetekre számolom ki, ahol a Q jósági tényező és U oszcillátoramp-
litúdót együttesen az Y mérőjellel jelölöm:

1. Mérőjelváltozás a szenzor beépítetlen állapotában a céltárgy Sn és Sn+10% közötti
elmozdulása esetén.

β1,1Sn−Sn,free = Y1,1Sn − YSn . (5.17)

2. Acél beépítő anyagra vonatkozó érzékenység a céltárgy Sn távolsága esetén.

βSn,free−steel = YSn,free − YSn,steel. (5.18)
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3. Alumínium beépítő anyagra vonatkozó érzékenység a céltárgy Sn távolsága esetén.

βSn,free−al = YSn,al − YSn,free. (5.19)

4. Mérőjel változása az Sn+10%-levegő környezet és a target nélküli, acél környezetbe
beépített eset között.

βinf,steel−1,1Sn,free = Yinf,steel − Y1,1Sn,free. (5.20)

Az (5.17) egyenlettel meghatároztam, hogy mekkora a mérőjel változása a céltárgy
1, 1Sn-ről Sn távolságra, mozdulása esetén, ha a szenzor nincs beépítő környezetbe sze-
relve. Ez az érték megegyezik a mérőjel bekapcsolási és kikapcsolási küszöbértékeinek kü-
lönbségével is. A (5.18) egyenlet azt adja meg, hogy mekkora a mérőjel változása beépítés
nélküli és az acél környezetbe való beépítés között, miközben a céltárgy Sn távolságban
helyezkedik el. Az ((5.17)) és (5.18) által meghatározott értékeket összehasonlítva megál-
lapítható, hogy a mérőjelben a beépítő anyag hatására beálló változás hogyan viszonyul
a céltárgy 10 %-os elmozdulása által okozott mérőjelváltozáshoz. Amennyiben az (5.17)
egyenlet eredményeként kapott érték nagyobb, mint a ((5.18)) egyenlet eredménye, akkor
a beépítés hatása kisebb lesz a mérőjelre, mint a céltárgy 10 %-os elmozdulásának hatása,
vagyis a szenzor acél környezetbe való beépítése kisebb mint 10 %-os kapcsolásitávolság-
változást eredményez.

Ehhez hasonlóan kell eljárni az (5.17) és a (5.19) egyenlet eredményének összehason-
lításakor. Ha (5.19) kisebb mint (5.17), akkor az alumínium beépítés hatása kisebb mint
a céltárgy szenzorhoz képesti 10 %-os elmozdulása, tehát az alumínium beépítés hatására
a kapcsolási távolság változása is kisebb lesz 10 %-nál.

A (5.20) egyenlet önmagában vizsgálandó és azt mutatja meg, hogy a beépítés hatására
(céltárgy nélkül) lecsökken-e annyira a mérőjel, hogy a kikapcsolási küszöbszint alá essen.
Amennyiben az egyenlet eredménye pozitív, a szenzor acél környezetbe építése esetén is
ki fog kapcsolni, ellenkező esetben a szenzorfunkció helytelen működése várható.

A mérőjel változásainak ilyen szempontok szerinti összehasonlításával egy elsődleges
érzékelőelemről vagy mérőláncról egyértelműen eldönthető, hogy szenzorként teljesíti-e a
vele szemben támasztott érzékenységi és beépíthetőségi követelményeket. A leírt össze-
függések alkalmasak a jósági tényező és az oszcillátoramplitúdó változásainak vizsgálatára
is, mind numerikus szimulációval, mind valóságos alkatrészeken elvégzett mérések által
előállított eredmények esetén.
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5.5. Új tudományos eredmények
Harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkalmazható mód-
szertani lépéseket fogalmaztam meg, melyekkel egy vasmagos tekercsből álló elsődleges
érzékelőelem impedanciaparamétereinek meghatározása jelentős sebességnövekedéssel el-
végezhető, transzformátoros vagy gradiometrikus tekercselrendezésű szenzorok vevőteker-
cseinek feszültségmérése a valóságos méréshez hasonlóan nagy bemeneti impedanciával
történik, illetve elsődleges érzékelőelemek vagy mérőláncok a szenzor tervezett célpara-
métereinek elérésére való alkalmasság szempontjából minősíthetők [81,86,87,91,92].

a. ANSYS Maxwell környezetben olyan megoldást alkalmaztam, mellyel elsősorban in-
duktív közelítéskapcsolókban és analóg útmérőkben elsődleges érzékelőelemként hasz-
nált, harmonikus áramjellel gerjesztett vasmagos tekercsek impedanciaparaméterei
kiszámíthatók. Bemutattam, hogy ezzel a módszerrel a Maxwell szoftvercsomag
beépített, impedanciaparaméterek kalkulációjára alkalmas algoritmusához képest a
számítás közel 160-szor gyorsabban elvégezhető.

b. Végeselem-módszerrel történő szimuláció során alkalmazható feszültségmérési le-
hetőségeket mutattam be, mellyel transzformátoros vagy gradiométeres induktív
szenzorok vevőtekercseinek feszültsége a valóságos mérésekhez hasonlóan, nagy be-
meneti impedanciával vehető fel. A megoldások előnye, hogy a vevőtekercseken folyó
áram minimális – az első megoldásnál zérus –, ezért a vevőtekercsek mérőrendszerre
gyakorolt hatása – akárcsak a valóságos mérések során – elhanyagolható.

c. Olyan harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkal-
mazható összefüggéseket fogalmaztam meg, amelyekkel egy elsődleges érzékelőelem
vagy elsődleges érzékelőelemet és LC-oszcillátort magában foglaló mérőlánc telje-
sítőképessége a kitűzött kapcsolási távolság és beépítési körülmények figyelembe
vételével minősíthető. Az összefüggések segítségével mind numerikus szimuláció,
mind valóságos mérések útján előállított mérőjelekből megállapítható, hogy a vizs-
gált példány szenzorba építve várhatóan teljesíti-e a kitűzött célparamétereket.
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6. fejezet

Új tudományos eredmények
összefoglalása

1. Tézis

Egy kevertjelű – analóg és digitális jeleket is tartalmazó – induktív távolságmérő szen-
zorban mint multistabil rendszerben kimutattam a sztochasztikus rezonancia jelenségét,
amelynek segítségével a rendszer kimenete jel-zaj viszonyát közel ötszörösére növeltem.
A szenzor mérőjeleinek felvételére kisfelbontású analóg-digitális konvertereket, hőmérsék-
letkompenzációjára és linearizációjára kisfelbontású kalibrációs táblázatot alkalmaztam,
amelyekkel a sztochasztikus rezonanciának köszönhetően a mérési tartományban lineáris
kimeneti karakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedéssel rendelkező, nagyfelbontású
és nagysebességű szenzort realizáltam [54,55,88–90].

1.a. LabVIEW környezetben implementáltam egy induktív mérőláncból, a mérőjelet digi-
talizáló analóg-digitális konverterből, kalibrációs táblázatból, digitális-analóg kon-
verterből és zajforrásból álló rendszer modelljét, amellyel az induktív mérőlánchoz
adott zaj és a rendszer kimeneti jelének kapcsolatát vizsgáltam. Megállapítottam,
hogy a rendszer optimális működéséhez olyan normális eloszlású zajt kell a mé-
rőjelhez adni, melynek amplitúdója a kvantálást végző analóg-digitális konverter
legkisebb helyiértékű bitjének körülbelül 0,45-szöröse.

1.b. A mérőjelhez adott zaj létrehozására olyan aluláteresztő szűrőn átengedett kvázi-
random bitszekvenciát használtam, melynek generálását LabVIEW környezetben meg-
valósított algoritmussal végeztem el. Az algoritmus véletlenszerű bitek sorozatát
hozza létre, miközben a generált bitszekvenciából kialakuló zaj időfüggvényének
átlagtól való eltérését figyeli. A bitgenerálás folyamatára való visszacsatolás ered-
ményeként olyan korlátos időfüggvényű zaj jön létre, mely normális eloszlást követ.
Megállapítottam, hogy a rendszer optimális működéséhez olyan kvázi-random bit-
zajt célszerű használni, melynek szabályozottsága 10-30%.

1.c. A hagyományos harmonikus gerjesztésű induktív távolságmérő szenzorok linearitá-
sának, hőmérsékleti stabilitásának és sebességének növelése céljából olyan érzékelőt
valósítottam meg, amely funkcionálisan mindössze egy oszcillátor által szinuszos
jellel gerjesztett induktív mérőfejből, a szinuszos jel amplitúdóját meghatározó de-
modulátorból, egy hőmérsékletfüggő ellenállást tartalmazó kapcsolásból, két kisfel-
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bontású analóg-digitális konverterből, egy mikrokontrollerben implementált kisfel-
bontású kalibrációs táblázatból, egy digitális-analóg konverterből és egy kimeneti
aluláteresztő szűrőből áll. A rendszer kimenete jel-zaj viszonyának növelése érdeké-
ben az analóg-digitális konverterekre kapcsolt mérőjelekhez szabályozott minőségű
és amplitúdójú zajt adtam. Kimutattam, hogy a kimenet jel-zaj viszonyának ma-
ximuma van a rendszerhez adott zaj bizonyos amplitúdójánál. Ez azt jelenti, hogy
a szenzorban mint analóg modulációval – a céltárgy mozgásával – és analóg kime-
nettel rendelkező, de digitális feldolgozóegységet tartalmazó, több stabil állapotot
– kimeneti értéket – felvenni képes, vagyis multistabil rendszerben megjelenik a
sztochasztikus rezonancia jelensége. A kalibrációs táblázat alkalmazásával a mérési
tartományban lineáris kimeneti karakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedés-
sel rendelkező szenzort realizáltam.

1.d. Vizsgáltam a felépített rendszerben található analóg-digitális konverterek legkisebb
helyiértékű bitjének fluktuációit és azok felhasználhatóságát az előre generált és a
mikrokontroller memóriájában tárolt bitzaj kiváltására. Azt tapasztaltam, hogy
az analóg-digitális konverterek legkisebb helyiértékű bitjének változása közel vélet-
lenszerű, belőle aluláteresztő szűréssel normális eloszlású zaj generálható, ami így
felhasználható a mérőlánc segítésére. A rendszerben található két analóg-digitális
konverter legkisebb helyiértékű bitjén kialakuló bitzaj egymással korrelálatlan.

2. Tézis

Tranziens gerjesztésű induktív mérőrendszerben a fém céltárgyak időtartománybeli vá-
laszjelének közvetlen kiértékelésére neurális hálózat alapú kiértékelési módszert hoztam
létre, amellyel a céltárgy elektromágneses anyagparamétereitől független, lineáris karakte-
risztikájú, vagyis új tulajdonságokkal rendelkező kompakt induktív távolságmérő szenzor
készíthető [81–85].

2.a. Végeselem-módszerrel időtartománybeli szimulációkat végeztem fém céltárgyak tran-
ziens válaszának felvételére induktív, gradiometrikus érzékelőrendszerben. Realisz-
tikus és fiktív anyagok modelljeinek segítségével azonosítottam a céltárgy mágneses
permeabilitásának és elektromos vezetésének hatását a tranziens válasz időfügg-
vényére. Egy hasonló struktúrájú, általam felépített fizikai rendszeren méréseket
végeztem, melyekkel a szimulációk eredményeit kvalitatíve alátámasztottam.

2.b. Bizonyítottam, hogy a fém céltárgyak tranziens válaszjelének időfüggvénye tartal-
maz információt a céltárgy anyagi jellemzőiről és szenzortól való távolságáról is a
jel alakjában, lecsengési idejében és amplitúdójában.

2.c. Kimondtam, hogy a fém céltárgy tranziens válaszjelének időfüggvényéből frekvencia-
tartományba történő transzformáció nélkül egyértelműen meghatározható a szenzor-
céltárgy távolság függetlenül a céltárgy elektromágneses anyagparamétereitől. A vá-
laszjelek transzformációjának elhagyásával a kiértékelési eljárás számítási kapacitása
jelentősen csökkenthető, így a kiértékelés kisméretű mikrokontrollerben implemen-
tálható, amely kompakt szenzorba építhető.

2.d. Kompakt induktív közelítéskapcsolóban való alkalmazáshoz a fém céltárgyak gyors
lefutású tranziens válaszának hosszabb időbeli lefutású időfüggvénnyé alakítására
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elektronikai megoldást realizáltam. A megoldás előnye, hogy a lassabb lecsengésű
jelek felvétele és kiértékelése a kompakt induktív szenzorokban egyszerűbb és ol-
csóbb alkatrészekkel kivitelezhető, illetve lassabb elektronikai megoldásokkal is el-
végezhető. A hosszabb lecsengésű időtartománybeli jelek kiértékelésére geometriai
megoldást adtam, mellyel céltárgy anyagától független induktív közelítéskapcsoló
hozható létre.

2.e. Többrétegű neurális hálózatot hoztam létre fém céltárgyak tranziens válaszának
közvetlen kiértékelésére. A hálózat tanításakor bemeneti mátrixként használt adat-
halmazt a válaszjel digitalizált mintáinak öt elemből álló részhalmazaiból állítottam
össze, a kimeneti mátrixot pedig a megfelelő elvárt távolságértékek alkották. Bizo-
nyítottam, hogy az ilyen módon tanított neurális hálózat képes a tranziens válasz-
jelből a fém céltárgy távolságának pontos meghatározására a céltárgy elektromos
vezetésétől és mágneses permeabilitásától függetlenül.

2.f. A céltárgy anyagának paramétereitől független, lineáris kimeneti karakterisztikájú
induktív távolságmérő szenzor létrehozása érdekében megalkottam egy tranziens
gerjesztésű, gradiometrikus elsődleges érzékelőelemmel rendelkező, a fém céltárgyak
tranziens válaszjelét neurális hálózattal kiértékelő érzékelő modelljét. A megvalósí-
tott prototípus szenzor kimeneti karakterisztikája lineáris és fém céltárgyak esetében
független azok anyagparamétereitől, így olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely
a kompakt induktív távolságmérő szenzorok piacán nem ismert.

3. Tézis

Harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkalmazható mód-
szertani lépéseket fogalmaztam meg, melyekkel egy vasmagos tekercsből álló elsődleges
érzékelőelem impedanciaparamétereinek meghatározása jelentős sebességnövekedéssel el-
végezhető, transzformátoros vagy gradiometrikus tekercselrendezésű szenzorok vevőteker-
cseinek feszültségmérése a valóságos méréshez hasonlóan nagy bemeneti impedanciával
történik, illetve elsődleges érzékelőelemek vagy mérőláncok a szenzor tervezett célpara-
métereinek elérésére való alkalmasság szempontjából minősíthetők [81,86,87,91,92].

3.a. ANSYS Maxwell környezetben olyan megoldást alkalmaztam, mellyel elsősorban in-
duktív közelítéskapcsolókban és analóg útmérőkben elsődleges érzékelőelemként hasz-
nált, harmonikus áramjellel gerjesztett vasmagos tekercsek impedanciaparaméterei
kiszámíthatók. Bemutattam, hogy ezzel a módszerrel a Maxwell szoftvercsomag
beépített, impedanciaparaméterek kalkulációjára alkalmas algoritmusához képest a
számítás közel 160-szor gyorsabban elvégezhető.

3.b. Végeselem-módszerrel történő szimuláció során alkalmazható feszültségmérési le-
hetőségeket mutattam be, mellyel transzformátoros vagy gradiométeres induktív
szenzorok vevőtekercseinek feszültsége a valóságos mérésekhez hasonlóan, nagy be-
meneti impedanciával vehető fel. A megoldások előnye, hogy a vevőtekercseken folyó
áram minimális – az első megoldásnál zérus –, ezért a vevőtekercsek mérőrendszerre
gyakorolt hatása – akárcsak a valóságos mérések során – elhanyagolható.

3.c. Olyan harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkal-
mazható összefüggéseket fogalmaztam meg, amelyekkel egy elsődleges érzékelőelem
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vagy elsődleges érzékelőelemet és LC-oszcillátort magában foglaló mérőlánc telje-
sítőképessége a kitűzött kapcsolási távolság és beépítési körülmények figyelembe
vételével minősíthető. Az összefüggések segítségével mind numerikus szimuláció,
mind valóságos mérések útján előállított mérőjelekből megállapítható, hogy a vizs-
gált példány szenzorba építve várhatóan teljesíti-e a kitűzött célparamétereket.
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7. fejezet

Konklúzió, jövőbeli tervek

Doktori disszertációmban olyan modern informatikai és elektronikai megoldások vizsgá-
latára és megvalósítására fektettem hangsúlyt, melyek felhasználásával az induktív érzé-
keléstechnikában jelenleg megszokott és alkalmazott technikákkal elérhető minőségi, pon-
tossági, megbízhatósági és teljesítőképességi paraméterek meghaladhatók. Sztochasztikus
jelenségek és mesterséges intelligencia segítségével két olyan szenzor prototípusát valósí-
tottam meg, melyek sok szempontból meghaladják a technika mai állásának megfelelő
induktív érzékelőket. A teljesítőképesség növelése és új tulajdonságok létrehozása mellett
figyelmet fordítottam megoldásaim költséghatékonyságára és egyszerű gyárthatóságára is.

Kutatásom során kisfelbontású analóg-digitális konverterek és kisfelbontású kalibrációs
táblázat segítségével linearizált és hőmérsékletkompenzált távolságmérő szenzort hoztam
létre, amely a hagyományos, LC-oszcillátoros gerjesztésen alapul. A szenzor teljesítőké-
pességének növelésére a mérőlánchoz kontrollált amplitúdójú és minőségű zajt adtam és
vizsgáltam a szenzor kimenetének jel-zaj viszonyát. Mind a rendszer LabVIEW környezet-
ben implementált modelljével történő szimuláció, mind a realizált szenzor mérései során
azt tapasztaltam, hogy a rendszer jel-zaj viszonyának maximuma van a mérőlánchoz adott
zaj amplitúdójának konkrét értékénél. Ez a jelenség tipikusan a sztochasztikus rezonancia
létrejöttekor tapasztalható bistabil és multistabil rendszerekben.

A szimulációk során különböző paraméterekkel rendelkező sztochasztikus fluktuációk
hatását vizsgáltam a kimenet jel-zaj viszonyára nézve, melynek eredményeként a beme-
nethez keverendő zaj generálásához ajánlásokat adtam. Felépítettem a zajjal segített
induktív távolságmérő szenzor prototípusát, mellyel hőmérsékletkompenzált, linearizált
kimenetű érzékelőt hoztam létre. Kitértem különböző digitális zajgenerálási módszerekre,
melyeket kevertjelű mérőlánc javítására használhatunk.

Elvégeztem a felépített szenzor prototípusának minősítő méréseit, melyek során meg-
állapítottam, hogy az érzékelő mind érzékelési távolság, linearitás, hőmérsékletfüggés és
működési sebesség tekintetében jóval meghaladja a megfelelő ipari szabványok által előírt
szintet, továbbá a legtöbb jelenleg gyártott induktív távolságmérő szenzor teljesítményét.
Előnyös tulajdonságai mellett kijelentem, hogy a prototípusban felhasznált alkatrészek
mind árban, mind helyigényében jóval elmaradnak a hasonló tudású érzékelőkben használ-
taktól, így a bemutatott megoldással olcsó, kisméretű, de nagy teljesítőképességű induktív
távolságmérő szenzor készíthető.

Tranziens gerjesztésű gradiometrikus tekercselrendezésű induktív mérőrendszerrel fém
céltárgyak tranziens válaszjeleit vizsgáltam, melyekben azonosítottam a céltárgy anyag-
paramétereinek és szenzortól való távolságának hatásait. Kimondtam, hogy a céltárgyak
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tranziens válaszjelének időfüggvénye tartalmaz információt a céltárgy távolságáról, illetve
hogy a frekvenciatartományba történő transzformáció önmagában nem hoz létre plusz
információt, ezért a válaszjelek időfüggvényének közvetlen, transzformáció nélküli kiérté-
kelésével a céltárgy pontos távolsága a megfelelő algoritmussal meghatározható függetle-
nül a céltárgy anyagparamétereitől. A transzformáció elhagyásával a kiértékelés számítási
kapacitása jelentősen csökkenthető, így kompakt szenzor hozható létre.

Megalkottam egy olyan tranziens gerjesztésű gradiometrikus tekercselrendezésű in-
duktív szenzor modelljét, amely a fém céltárgyak tranziens válaszjelének időfüggvényét
neurális hálózattal értékeli ki és melynek kimeneti karakterisztikája lineáris és nem függ
a céltárgy elektromos vezetésétől és mágneses permeabilitásától. A szenzor elméleti mo-
delljét alapul véve prototípust hoztam létre, ahol a mérés vezérlését, a mérőjelek felvételét
és a kiértékelést végző neurális hálózatot mikrokontrolleren implementáltam. Tekintve,
hogy megvalósított kompakt induktív távolságmérő szenzor kimenete lineáris és a céltárgy
anyagától független, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel jelenleg a piacon és
a dokumentált irodalomban nem találkozhatunk. Ezen felül a szenzor linearitásában és
sebességparamétereiben is jóval meghaladja a hagyományos induktív távolságmérőket és
a rájuk vonatkozó ipari szabványok által előírt szintet.

Végül az induktív szenzorok fejlesztése során gyakran előforduló numerikus szimuláci-
óban és a mérőláncok minősítő mérésénél használható módszertani kérdésekkel foglalkoz-
tam. Az ANSYS Maxwell szoftvercsomagban olyan megoldást alkalmaztam, mellyel első-
sorban induktív közelítéskapcsolókban és analóg útmérőkben elsődleges érzékelőelemként
használt, harmonikus áramjellel gerjesztett vasmagos tekercsek impedanciaparaméterei a
szoftver beépített megoldásánál több mint két nagyságrenddel gyorsabban kiszámítha-
tók. Olyan végeselem-módszerrel végzett szimuláció során alkalmazható feszültségmérési
lehetőségeket mutattam be, mellyel transzformátoros vagy gradiométeres induktív szen-
zorok vevőtekercseinek feszültsége a nagy bemeneti impedanciával rendelkező megoldással
vehető fel. Olyan, induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkalmazható összefüggé-
seket fogalmaztam meg, amelyekkel a rendszer különböző esetekre vonatkoztatott, akár
numerikus szimuláció, akár valóságos mérésekből származó mérőjelekből előállított érzé-
kenységadatok ismeretében a vizsgált elsődleges érzékelőelem vagy mérőlánc minősítése
elvégezhető.

A doktori értekezésben vizsgált problémák további kutatási tevékenységek alapjául
szolgálhatnak. A sztochasztikus rezonanciával segített mérőlánccal kapcsolatos kutatási
eredmények azt mutatják, hogy analóg kimenetű, digitális jelfeldolgozással segített szen-
zorok mérőjeleihez érdemes korlátozott mértékű zajt adni az optimális kimeneti jel érde-
kében. A jelen példában két mérőjelhez kevertem zajt, a későbbiekben vizsgálhatók olyan
szenzorok, melyek több mérőjellel dolgoznak, melyek mindegyikénél vizsgálható a zajjal
segített mérés létjogosultsága. A bemutatott szenzormodell paramétereinek (sebesség,
linearitás, érzékelési távolság) további optimálása is hasznos eredményeket ígér.

A fém céltárgyak tranziens válaszjelére adott neurális hálózattal végzett kiértékelés
helyett az időbeli tranziens jelek és a céltárgytávolság között egyértelmű matematikai
összefüggés kutatása hasznos lehet a távolságadatok egyszerű és gyors generálásához. Az
időbeli jelek kiértékelésére adott megoldás más elven működő szenzorokban való alkalma-
zása is vizsgálható.
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A. Függelék

Elektromágneses terek

A.1. Az elektromágneses terek rövid története
Az emberiséget már az ókortól kezdve foglalkoztatta az elektromosság és a mágnesesség,
s e két szavunk eredete is tanúskodik arról, hogy az ókori görögöknek már voltak tapasz-
talataik a dörzselektromosság és a mágnesesség terén: ókori görög nyelven a borostyán
„élektron”, a mágneses vasérc pedig „magnetite” volt. Azonban a fizika többi ágával ellen-
tétben az elektromágnesesség elméletének tudományos leírásáig akkor még nem jutottak
el. Az első jól dokumentált mágnesességgel kapcsolatos kísérletet Pierre de Maricourt
végezte el 1269-ben, aki egy gömb alakúra munkált mágnes felületén határozta meg az
erőhatásokat egy kis fémtű segítségével, s felvette a mágneses erővonalakat. A következő
nagy lépést William Gilbert tette, aki 1600-ban megjelent összefoglaló művében kimondja,
hogy az egész Föld egy nagy mágnesnek tekinthető, ezzel lefektette az iránytű elméletét.
Részletes vizsgálatokat folytatott a villamos jelenségekkel kapcsolatban is: rájött, hogy
nem csak a borostyán, de sok más anyag is dörzsölés útján elektromossá tehető, mint pél-
dául az üveg, a viasz, a kén és több drágakő is. Fontos megállapítást tett az elektromosság
és a mágnesesség leírásában azzal, hogy leírja, a mágnesnek forgató hatása van, míg az
elektromos hatás vonzásban nyilvánul meg. A taszítás jelenségéig és a kétféle elektromos
töltésig még nem jutott el. A XVII. században Otto von Guericke, aki elsősorban a vá-
kuum előállításáról híres, megalkotta az első dörzselektromos gépet, s ezzel megteremtette
a kísérleti alapokat az elektrosztatikus jelenségek behatóbb vizsgálatához. A tudományos
világ a XVIII. században kezdett igazán érdeklődni az elektromágneses kísérletek iránt,
a század utolsó negyedében pedig elkezdődött a jelenségek kvantitatív vizsgálata, illetve
leírása is [100].

Stephen Gray és Théophile Desaguliers munkásságuk során rájöttek arra, hogy olyan
anyagok, amelyeket addig nem elektromos anyagoknak hittek, vezetik az elektromosságot,
valamint, ha az ilyen anyagokat szigetelőszállal (selyemszállal) felfüggesztik, vagy szige-
telő zsámolyra helyezik, akkor azok is elektromos állapotba hozhatók. Ezen megfigyelések
alapján Graynek sikerült az elektromos állapotot körülbelül 265 m messzire elvezetnie.
Charles Francois de Cisternay Dufay legnagyobb eredmény az volt, hogy megfigyelte:
az elektromosan feltöltött testek nem csak taszítani, hanem vonzani is tudják egymást.
Ezért ő már kétféle elektromosságról beszél, az üvegelektromosságról és a gyantaelekt-
romosságról. A kísérletezésnek újabb lökést adott, hogy Von Kleist és Musschenbroek
egymástól függetlenül létrehozták az első kondenzátorokat, amelyet Musschenbroek lakó-
helyének nevéből elsősorban leideni palackként ismerünk. Az egyik legeredményesebb és
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legszerencsésebb kísérletező volt ebben az időben Benjamin Franklin amerikai politikus
és természettudós, akinek nevéhez a villámhárító is fűződik. Rájött, hogy a villám is
elektromos jelenség, mely után sárkánnyal próbált villámokat befogni, továbbá arra is
rájött, hogy a villámból származó energiával fel lehet tölteni egy leideni palackot. Az
elektromos töltés szót is ő vezette be, s azt feltételezte, hogy csak egyféle töltés létezik,
mikor ez dominál, akkor üvegelektromosságról, mikor ebből a töltésből kevés van, gyan-
taelektromosságról beszélünk. Franklin elméleteit Franz Ulrich Theodosius tette teljessé,
megalkotva a ma is elfogadott töltések szétválasztásáról és töltésmegmaradásáról szóló
elméletet, mely szerint a töltések dörzsölés hatására szétválnak, s az azonos töltésű testek
taszítják, az ellentétesek vonzzák egymást. A töltések száma viszont zárt rendszerben
nem változik. A kísérletezések során megfigyelt jelenségek kvantitatív leírása elsősorban
Charles Coulomb nevéhez fűződik. Fontos megfigyelései voltak Cavendishnek is, aki rájött
hogyan lehet két fémtestet azonos potenciálra hozni, s vizsgálta az anyagok vezetőképes-
ségét is, amellyel nagyjából 50 évvel előzte meg Ohmot [100].

A mágneses és villamos jelenségek összekapcsolásához szükség volt az elsőként Ales-
sandro Volta által létrehozott galvánelemre, amelyet mégis Luigi Galvaniról neveztek el.
Galvani azon megfigyelésének, miszerint a rézhorogra akasztott békacombok az ablak vas-
rácsára akasztva rángatózni kezdtek mikor a combok a vasrácshoz értek, jelentős szerepe
volt a galvánelem feltalálásában. Habár Volta nem értette pontosan a rendszer működését,
megfigyelte, hogy amennyiben több réz és cinklemezt tesz egymás fölé általa másodrendű
anyagnak vélt vizes kartonnal elválasztva, erős elektromos jelenséget tapasztal. Az angol
Humphry Davy állapította meg végül, hogy a galvánelemekben lejátszódó kémiai folya-
matoknak jelentős szerepe van az elektromosság kialakulásában. Georg Simon Ohm volt
az, aki galvánelemmel és különböző fémekkel való kísérletezés során levezette az áramerős-
ség, a feszültség és az ellenállás összefüggését leíró egyenletét, melyet 1826-ban publikált.
Ohm törvényét bonyolult hálózatokra Gustav Kirchhoff terjesztette ki, illetve ő volt az,
aki a Poisson-egyenletben szereplő elektromos potenciál és az Ohm-törvényben szereplő
elektroszkopikus erő lényegi azonosságát kimutatta. Az elektromos és a mágneses jelen-
ségek közötti összefüggés keresését a filozófia vetette fel, s Hans Christian Oersted ezt
az elméletet magáévá téve kereste a kapcsolatot, s habár az általa tett kijelentések nem
fedték a valóságot, a tudományos figyelmet ráirányították a kérdésre. Jean-Baptiste Biot
és Félix Savart 1820-ban megállapították egy áramjárta vezető által a tér egy pontjában
létrehozott mágneses hatás kvantitatív összefüggését, amely leírásában Laplace is segéd-
kezett. Ugyanebben az évben André Marie Ampére kísérletileg megállapította az áramok
egymásra hatását, majd kidolgozta ennek matematikai elméletét is. Észrevette és ma-
tematikailag kimutatta, hogy egy áramhurok és egy lapos mágnes kifelé teljesen azonos
mágneses hatásokat mutat. Vizsgálta az egymás mellett elhelyezett áramkörök egymásra
hatását, azonban csak be- és kikapcsoláskor vett észre valamit, amellyel nem foglalkozott
tovább. Végül Michael Faraday észrevette, hogy az egyik áramkörben létrejövő feszültség
a másik áramkör mágneses állapota megváltozásának köszönhető, azaz kimondta az in-
dukciótörvényt. Ezen kívül foglalkozott az elektrolízis folyamatával és dielektrikumokkal
is, a dielektromos állandó fogalmát ő vezette be. Az általa elképzelt mágneses erővona-
lakat próbálta vasreszelékkel szemléletesebbé tenni, s tőle származik az erővonalak ma is
használt jelölése. Elsőként indult el azon az úton, miszerint az elektromágneses jelenségek
nem magyarázhatók a newtoni elvekkel, hanem teljesen új törvényszerűségek levezetését
teszik szükségessé [100].
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Ennek az elképzelésnek a kortárs fizikusok közül sok ellenzője volt, nem úgy James
Clerk Maxwell, aki Faraday kísérleteinek és elméleteinek továbbfejlesztését, matemati-
kai megfogalmazását, s ezáltal az elméleti fizikusok által is elfogadhatóvá tételét tűzte
ki célul. Az elektromos és mágneses jelenségek mai napig is elfogadott rendszerének fel-
írása volt munkájának csúcspontja, melynek során bevezette a vektorpotenciál fogalmát,
s az eltolási áram egyenletrendszerbe illesztésével az elektromágneses hullámok létének
matematikai kifejezését hozta létre. Ezzel bizonyította, hogy az elektromos teret a mág-
neses tér változása, a mágneses teret pedig az elektromos tér időbeni változása generálja,
így a kettő között nagyon szoros kapcsolat áll fenn. Egyenleteit, amelyek összekapcsol-
ják az évszázadokon át végzett kísérletezés és megfigyelések tapasztalatait, a mai napig
változatlan formában használjuk az elektromágneses jelenségek leírására, s további tudo-
mányágak, mint például az elektromágneses fényelmélet és az elektronelmélet, alapjait is
képezi [100].

A.2. Maxwell-egyenletek
Maxwell egyenletrendszere kapcsolatot teremt az elektromágneses térjellemzők között,
azaz az E elektromos térerősség, a H mágneses térerősség, a D elektromos fluxussűrűség,
a B mágneses fluxussűrűség és a forrás jellegű jellemzők, a J elektromos áramsűrűség és
a ρ elektromos töltéssűrűség között [32,49,62,101]. A Maxwell-egyenletek a következők.

∮
l
H · dl =

∫
Γ

(
J + ∂D

∂t

)
· dΓ, (A.1)

∮
l
E · dl = −

∫
Γ

∂B

∂t
· dΓ, (A.2)∮

Γ
B · dΓ = 0, (A.3)∮

Γ
D · dΓ =

∫
Ω
ρ dΩ. (A.4)

Habár a fenti egyenletrendszer, amelyet a Maxwell-egyenletek integrális alakjának is
nevezünk, az egyenletek klasszikus formájának tekinthetők, ezentúl kifejezőek, s segítik a
jelenségek könnyebb megértését, az elektromágnesestér-számításhoz szükséges potenciál-
formalizmusok levezetésekor egyszerűbb az egyenletrendszer differenciális alakjából kiin-
dulni. A Maxwell-egyenletek differenciális alakja az alábbi formában írható fel [52, 62]:

∇×H = J + ∂D

∂t
, (A.5)

∇×E = −∂B

∂t
, (A.6)

∇ ·B = 0, (A.7)

∇ ·D = ρ. (A.8)

Az első Maxwell-egyenletet (A.1), (A.5) általánosan Ampere-törvényének nevezzük.
Ez a törvény fogalmazza meg azt, hogy a J áramsűrűség – amely a vezetőre kapcsolt
és a benne létrejövő örvényáramok összege – és az elektromos tér időbeli változása, azaz
a ∂D

∂t
eltolási áramok mágneses teret hoznak létre, amelyet a H mágneses térerősséggel
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jellemzünk. Az egyenlet klasszikus alakja kimondja, hogy a H mágneses térerősség zárt l
görbén vett integrálja azon az l görbe által határolt Γ felületen átfolyó árammal egyenlő,
amely a J áramsűrűség Γ felületen vett integráljával egyenlő. Az Ampere törvény vizuális
szemléltetése az A.1 ábrán látható.

A.1. ábra. Ampere-törvényének szemléltetése

A második egyenletet nevezzük Faraday-törvényének. Ez az összefüggés meghatározza,
hogy az időben változó mágneses tér elektromos teret hoz létre. Időben változó gerjesztés
esetében a mágneses és az elektromos tér, azaz az első és második egyenlet csatolt rendszert
alkot. A mágneses tér változása ellentétes irányú elektromos teret hoz létre a vizsgált
régióban, az így létrejövő elektromos tér örvényáramot generál az elektromosan vezető
anyagban, amely módosítja a kiinduló mágneses teret. A Faraday-törvény integrális alakja
megmutatja, hogy az E elektromos térerősség vektor l zárt görbe menti vonali integrálja
egyenlő a B mágneses fluxussűrűség vektor l görbe által határolt Γ felületen számított
felületi integráljával, ahogy az A.2 ábrán is látható.

A.2. ábra. Faraday törvénye
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A harmadik Maxwell-egyenlet (A.3) és (A.7) a mágneses Gauss-törvény, amely ki-
mondja, hogy a mágneses tér divergenciamentes, azaz a mágneses fluxusvonalak önma-
gukban záródnak. Az egyenlet klasszikus alakjából kiolvasható, hogy a mágneses fluxus-
sűrűség vektor Γ zárt felületen számított integrálja nullával egyenlő.

Az elektromos Gauss-törvény (A.4) or (A.8) azt jelenti, hogy az elektromos tér forrása
a töltés, továbbá, hogy az elektromos fluxusvonalak töltésből indulnak ki és töltésen
végződnek. A negyedik egyenlet integrális alakja leírja, hogy az elektromos fluxussűrűség
zárt felületen vett integrálja a töltéssűrűség térfogati integráljával egyenlő, ahol a Γ felület
határolja az Ω térfogatot.

A vizsgált tartományokban elhelyezkedő anyagok elektromos és mágneses tulajdon-
ságai, illetve az elektromágneses térjellemzők között a konstitutív egyenletek teremtenek
kapcsolatot [9, 49,62]:

B = µ0(H + M ), (A.9)

D = ε0εrE + P , (A.10)

J = σ(E + Eb), (A.11)

ahol M a mágnesezettség, P a mágneses polarizáció, Eb a reprezentálja a külső elektromos
teret, µ0 a vákuum permeabilitása, ε0 a vákuum permittivitása, εr a relatív permittivitás
és σ jelenti a vizsgált anyag elektromos vezetését. Levegőben εr = 1, µr = 1 mágnesesen
lineáris anyagban M = 0 és B = µ0µrH . Elektromosan lineáris anyagban P = 0.

A.2.1. A Maxwell-egyenletek osztályozása
A Maxwell-egyenletek számos kritérium alapján osztályozhatók [62,101]. A legegyszerűbb
esetben az elektromágneses tér időben állandó, tehát az áramok mágnesező hatását figye-
lembe vesszük, de ∂

∂t
= 0. Ekkor az időben állandó J0 áramsűrűség időben állandó H

mágneses teret és B mágneses fluxust hoz létre. Ebben az esetben a Maxwell-egyenletek
a következő alakra egyszerűsödnek:

∇×H = J0, (A.12)

∇ ·B = 0, (A.13)

kiegészítve a konstitutív egyenletekkel. (A.12) divergenciáját képezve a következő egyen-
letet kapjuk:

∇ · J0 = 0, (A.14)

amely előírja, hogy az áramsűrűség vonalak önmagukban záródjanak, vagy a végtelenből
a végtelenbe tartsanak.

Időben változó esetben az elektromos és a mágneses tér összefügg, azaz mindegyik
hatással van a másikra. Ekkor az időben változó áramsűrűség mágneses teret hoz létre,
amelynek időbeli változása elektromos teret generál. A létrejött elektromos tér örvényára-
mokat indít el a vezető anyagokban, amelyek mágneses tere módosítja az eredeti mágneses
teret. Amennyiben |J | >> |∂D

∂t
|, az eltolási áramok elhanyagolhatóan kicsik. Ekkor ör-

vényáramú térről beszélünk [7, 8, 61,86,87,92], amelynek egyenletei az alábbiak:
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∇×H = J , (A.15)

∇×E = −∂B

∂t
, (A.16)

∇ ·B = 0, (A.17)
J = σE, (A.18)

kiegészítve a megfelelő konstitutív egyenletekkel. (A.15) divergenciáját képezve az ör-
vényáramsűrűség forrásmentes tulajdonságát kapjuk, vagyis

∇ · J = 0. (A.19)

Nagyon magas frekvenciákon az eltolási áramok hatása már nem elhanyagolható.
Ezekben az esetekben a Maxwell-egyenletek teljes formáját kell használnunk.

A.2.2. Határ- és peremfeltételek
Fontos megjegyezni, hogy ha két anyag, Ω1 és Ω2 van a vizsgált tartományban, amelyek
más anyagjellemzőkkel, így más permeabilitással, permittivitással és vezetéssel rendel-
keznek, akkor különböző határfeltételeknek kell eleget tennünk a két anyag Γ-val jelölt
határán. Más szóval a Maxwell-egyenletek megoldása során határ- és peremfeltételeknek
kell eleget tennünk a különböző anyagok és a vizsgált régió határán. Az A.3 ábrán láthatók
az anyagjellemzőket reprezentáló változók a különböző anyagokban. Az n normálvektor
a közeg kifelé mutató normálvektorát jelenti [62].

A.3. ábra. Elektromágneses térjellemzők különböző anyagok határfelületénél

Statikus és örvényáramú problémák esetében a nyitott tér, amelyben egy problémát
vizsgálunk egy olyan gömbbel modellezhető, amelynek sugara a végtelenhez tart. Érte-
lemszerűen a végtelenben található gömbfelületen energia nem haladhat keresztül, mivel
a tanulmányozott jelenség ennek a belsejében a gömbfelülettől kellően nagy távolságban
megy végbe. Ez a feltétel a következő egyenlettel elégíthető ki [62]:

lim
r→∞

r2(E ×H) · n = 0, (A.20)
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azaz
lim
r→∞

r|E| = 0, és lim
r→∞

r|H| = 0. (A.21)

Ez azt jelenti, hogy az elektromos és mágneses tér a gerjesztéstől távol zérus.

Elektromos és mágneses térerősség

A határfeltételek előírják az elektromos tér tangenciális komponensének folytonosságát
[52,62],

n× (E2 −E1) = 0. (A.22)
Ha a felületen nem folyik áram, akkor a mágneses mező tangenciális komponense folytonos,

n× (H2 −H1) = 0. (A.23)

Ha a Γ felület az Ω1 vizsgált tartomány határa, azaz E2 = 0 és H2 = 0, továbbá E = E1
és H = H1, akkor a peremfeltételek a következőként írhatók [62]:

E × n = 0, (A.24)

és
H × n = 0. (A.25)

Elektromos és mágneses fluxussűrűség

Különböző anyagok találkozásánál az elektromos fluxussűrűség normál komponense foly-
tonos, ha a felületen nem található töltés [52,62],

n · (D2 −D1) = 0. (A.26)

Különböző anyagok határfelületén a mágneses fluxussűrűség normál komponense folyto-
nos,

n · (B2 −B1) = 0. (A.27)
Az örvényáramsűrűség normál irányú komponensének folyamatosnak kell lennie örvényá-
ramú terek esetében,

n · (J2 − J1) = 0, (A.28)
vagy általánosan a

n · (J2 − J1) + n ·
(
∂D2

∂t
− ∂D1

∂t

)
= 0, (A.29)

egyenlet érvényesül a határfelületen. Ha a Γ felület az Ω1 vizsgált tartomány határa, azaz
D2 = 0, B2 = 0, J2 = 0 és ∂D2/∂t = 0, továbbá D = D1, B = B1 és J = J1, akkor a
peremfeltételek a következő alakban írhatók fel [62]:

D · n = 0, (A.30)

B · n = 0, (A.31)
és

J · n = 0, (A.32)
vagy általánosan

J · n + ∂D

∂t
· n = 0. (A.33)
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Elnyelő peremfeltétel

Néhány esetben, főleg magas frekvenciákon fontos kritérium, hogy a szimulált elektromág-
neses hullámok ne verődjenek vissza a távoli peremekről. Ennek érdekében az úgynevezett
elnyelő peremfeltételt vezettem le és alkalmaztam a feladat megvalósítása során. A feltétel
általános formái a következők [52,86,87,92]:

1
µr2

n× (∇×E)− jk0

η
n× (n×E) = 0, (A.34)

vagy
1
εr2

n× (∇×H)− jk0ηn× (n×H) = 0, (A.35)

ahol η =
√
µr1/εr1 annak az anyagnak a normalizált belső impedanciája, amelyikben a

hullám terjed. Levegőben η = 1. Továbbá k0 = ω
√
ε0µ0, εr2 = 1 és µr2 = 1. Behelyette-

sítek a (A.34) egyenletbe η-t, k0-t és µr2-t, így eredményül

n× (∇×E)− jω√ε0µ0 · n× (n×E) = 0 (A.36)

egyenletet kapom, ahol ∇ × E = −jωµ0H . Egyszerűsítés után az elnyelő peremfeltétel
a következőképp írható: √

µ0

ε0
n×H + n× (n×E) = 0. (A.37)

Fontos megjegyezni, hogy a fenti peremfeltétel csak szinuszos lefutású gerjesztés esetén
alkalmazható.

A.3. Potenciálformalizmusok a mágneses vektorpo-
tenciállal

Egy elektromágneses térszámítást igénylő probléma megoldásához, a jelenséget leíró par-
ciális differenciálegyenlet-rendszert célszerű potenciálformalizmussá egyszerűsítenünk. A
potenciálformalizmus egy vagy több olyan parciális differenciálegyenlet, amelyben vala-
mely potenciál jelenti az ismeretlen változót. Az értekezésben végeselem-módszerrel meg-
oldott feladatoknál a következőkben bemutatott potenciálformalizmus megoldására volt
szükség [86,87,92].

A feladatokban alkalmazott potenciálformalizmus meghatározásához először be kell
vezetni az A mágneses vektorpotenciált [8, 9, 52,62],

B = ∇×A, (A.38)

amely a ∇ · ∇ ×A ≡ 0 matematikai azonosság miatt kielégíti az (A.7) mágneses Gauss-
törvényt.

Az elektromos skalárpotenciál a következőképp határozható meg. Ezután behelyette-
sítem (A.38) egyenletet Faraday-törvényébe (A.6) [62],

∇×E = − ∂

∂t
∇×A = −∇× ∂A

∂t
⇒ ∇×

(
E + ∂A

∂t

)
= 0, (A.39)
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mivel az időbeli és térbeli deriválás felcserélhető. A E + ∂A
∂t

tagból a V elektromos
skalárpotenciál levezethető, mivel ∇×∇v = 0 minden skalárfüggvényre nézve. Tehát

E + ∂A

∂t
= −∇V, (A.40)

végül az elektromos skalárpotenciál a következő egyenlettel írható le:

E = −∂A

∂t
−∇V. (A.41)

Belátható, hogy kétdimenzióban V = 0 használható [9].
(A.38) egyenletet az első Maxwell-egyenlet (A.5) megfelelő formájába helyettesítve, a

H = νB lineáris konstitutív egyenletet használva, továbbá figyelembe véve, hogy szinu-
szos gerjesztés esetén σE = −σ ∂A

∂t
⇒ −jωσA, valamint ∂D

∂t
= ε∂E

∂t
= −ε∂2A

∂2t
⇒ ω2εA, a

potenciálformalizmus különböző anyagokban érvényes egyenleteit kapjuk [86,87], amelyek
változóinak szemléltetése az A.4 ábrán látható.

A.4. ábra. Potenciálformalizmusban használt változók szemléltetése

∇× (ν∇×A)− ω2εA = 0, az Ωn tartományban, (A.42)
∇× (ν∇×A) + jωσA = J0, az Ωc tartományban, (A.43)
∇× (ν∇×A)− ω2εA = 0, az ΩD tartományban. (A.44)

A potenciálformalizmus peremfeltételei a következők [86,87]:

ν∇×A = 0, ΓHn peremen, (A.45)

n×A = 0, ΓB peremen, (A.46)
nD ×A + nn ×A = 0, ΓnD peremen, (A.47)

(ν∇×A)× nD + (ν∇×A)× nn = 0, ΓnD peremen, (A.48)

118

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.006



Pólik Zoltán, Doktori értekezés 2014

nc ×A + nD ×A = 0, ΓcD peremen, (A.49)

(ν∇×A)× nc + (ν∇×A)× nD = 0, ΓcD peremen, (A.50)

n×A = 0, ΓE peremen, (A.51)

ν∇×A = 0, ΓHD peremen, (A.52)

(ν∇×A)× nD + (ν∇×A)× nn = 0, ΓnD peremen, (A.53)

ahol (A.47) és (A.49) automatikusan teljesül. A Γa távoli peremen az úgynevezett elnyelő
peremfeltételt alkalmaztam. Helyettesítsük a H = ν0∇×A és a E = −jωA egyenletet
a (A.37) összefüggésbe:

−ν0n× (∇×A) + jω
√
ε0

µ0
n× (n×A) = 0, Γa peremen, (A.54)

amely a peremfeltétel alkalmazott alakja [86,87,92].

A.4. A gyenge alak
A végeselem-módszerrel végzett szimulációk a potenciálformalizmusok gyenge alakján ala-
pulnak. Egy parciális differenciálegyenlet gyenge alakját a súlyozott maradék elv segít-
ségével határozható meg [52,62], amely egy olyan módszercsalád, amelyek parciális diffe-
renciálegyenletek közelítő megoldását adják [14,80,116].

A gyenge alak a potenciálformalizmus parciális differenciálegyenleteinek és peremfel-
tételeinek segítségével építhető fel [62]. Az egyenletekben használt A mágneses vektor-
potenciál egy Ã függvénnyel közelíthető, tehát A ∼= Ã. A súlyozott maradék elv egy
parciális differenciálegyenlet és egy W súlyfüggvény szorzatán alapul [62].

A példában alkalmazott potenciálformalizmus gyenge alakja a (A.42), (A.43), (A.44)
parciális differenciálegyenletek, valamint a (A.45), (A.48), (A.50) és (A.52)-(A.54) Neu-
mann-típusú peremfeltételek segítségével építhető fel [86,87,92]:∫

Ωn
Wk · [∇× (ν∇× Ã)− ω2εÃ]dΩ +

∫
Ωc

Wk · [∇× (ν∇× Ã) + jωσÃ]dΩ

+
∫

ΩD
Wk · [∇× (ν∇× Ã)− ω2εÃ]dΩ +

∫
ΓHn

Wk · [(ν∇× Ã)× n]dΓ

+
∫

ΓnD
Wk · [(ν∇× Ã)× nD + (ν∇× Ã)× nn]dΓ

+
∫

ΓnD
Wk · [(ν∇× Ã)× nD + (ν∇× Ã)× nn]dΓ

+
∫

ΓcD
Wk · [(ν∇× Ã)× nc + (ν∇× Ã)× nD]dΓ +

∫
ΓHD

Wk · [(ν∇× Ã)× n]dΓ

+
∫

Γa
Wk · [−ν0n× (∇× Ã) + jω

√
ε0

µ0
n× (n× Ã)]dΓ = 0.

(A.55)

A ∇·(u×v) = v ·∇×u−u·∇×v matematikai azonosságot felhasználva és a Gauss-tételt
alkalmazva az egyenlet átírható a következő alakra:
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∫
Ωn∪ΩD

ν(∇×Wk) · (∇× Ã)dΩ +
∫

ΓHn∪Γa∪ΓB∪ΓnD
[(ν∇× Ã)×Wk]n dΓ

−
∫

Ωn∪ΩD
ω2εWk · Ã dΩ +

∫
Ωc
ν(∇×Wk) · (∇× Ã) dΩ

+
∫

ΩcD
[(ν∇× Ã)×Wk] · n dΓ +

∫
Ωc

jωσWk · Ã dΩ

+
∫

ΓE∪ΓHD∪ΓnD∪ΓcD
[(ν∇× Ã)×Wk] · n dΓ +

∫
ΓHn

Wk · [(ν∇× Ã)× n]dΓ

+
∫

ΓnD
Wk · [(ν∇× Ã)× nD + (ν∇× Ã)× nn]dΓ

+
∫

ΓnD
Wk · [(ν∇× Ã)× nD + (ν∇× Ã)× nn]dΓ

+
∫

ΓcD
Wk · [(ν∇× Ã)× nc + (ν∇× Ã)× nD]dΓ +

∫
ΓHD

Wk · [(ν∇× Ã)× n]dΓ

+
∫

Γa
Wk · [−ν0n× (∇× Ã) + jω

√
ε0

µ0
n× (n× Ã)]dΓ = 0,

(A.56)

ahol minden felületi integrálnak megvan a párja, amellyel kiejtik egymást, továbbá

n×W = 0 (A.57)

a ΓB és ΓE peremeken.
Matematikai egyszerűsítések után egy kétdimenziós problémára a Maxwell-egyenletek

teljes alakjából levezetett, elnyelő peremfeltételt is tartalmazó potenciálformalizmus a
következő: ∫

Ωn∪ΩD
[ν(∇×Wk) · (∇× Ã)− ω2εÃ]dΩ

+
∫

Ωc
[ν(∇×Wk) · (∇× Ã) + jωσÃ ·Wk]dΩ

+
∫

Γa
jω
√
ε0

µ0
Wk · Ã dΓ = 0.

(A.58)

ahol k = 1, . . . , J .
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B. Függelék

Neurális hálózat modelljének
C-kódja

1 ...
2
3 float W1 [6][6]= // Bemeneti réteg súlyai
4 {
5 { -6.4321443875961500 , -2.4532801715759900 , 6.1857303222518800 ,

4.9941546411012500 , -2.6159635800326800 , -1.2526566652262600} ,
6 { -0.1015876412800170 , -0.3464483716940660 , -2.6570773747015300 ,

0.2939902502117450 , 0.0048396247756561 , 1.1324096077377900} ,
7 { -2.8931133191060100 , 1.5607683154066100 , -0.5222919260698230 ,

1.1709022406171900 , 0.5995859374040390 , 0.3015235940344730} ,
8 {5.2870402053577600 , 11.9213215190301000 , -0.6742878765719660 ,

-7.7305485002369900 , -1.5678687286454600 , -3.2536126549734800} ,
9 {0.0955446323191760 , -0.6091943786157040 , 2.9912582503563900 ,

-1.7566895206758200 , -0.0951248270216809 , -0.7742156719257600} ,
10 {0.0194187286454710 , 0.0276420027828601 , -0.0228011790671754 ,

-0.0789546467943067 , -0.0515654721627202 , 0.1827026226497810} ,
11 };
12 float W2 [7]={ -0.0366601562923345 , 0.1232910162414260 ,

0.0532777239553281 , -0.0209233983405527 , 0.1266197774387670 ,
-0.0908915049863247 , 0.1539429788920390}; // Hidden layer weights

13 float data [6]; //A hálózat bemeneti vektora . Utolsó elem az eltolás . A
tömb a mérőjel mintavételezésekor kerül feltöltésre adatokkal .

14 float tanhyp [128]={0 , 0.03934975 , 0.07857783 , 0.11756407 , 0.156191261 ,
0.19434654 , 0.231922665 , 0.268819145 ,

15 0.304943216 , 0.340210629 , 0.374546252 , 0.407884478 , 0.440169442 ,
0.471355059 , 0.5014049 , 0.530291907 ,

16 0.557997994 , 0.584513533 , 0.609836756 , 0.633973102 , 0.656934515 ,
0.678738727 , 0.699408535 , 0.718971085 ,

17 0.737457189 , 0.754900661 , 0.771337707 , 0.786806353 , 0.801345926 ,
0.814996583 , 0.827798895 , 0.839793481 ,

18 0.851020688 , 0.861520318 , 0.871331403 , 0.880492012 , 0.889039099 ,
0.897008386 , 0.90443427 , 0.911349754 ,

19 0.917786412 , 0.92377436 , 0.929342249 , 0.934517277 , 0.939325202 ,
0.943790372 , 0.947935764 , 0.951783022 ,

20 0.955352505 , 0.958663337 , 0.961733459 , 0.964579683 , 0.967217746 ,
0.969662363 , 0.971927284 , 0.974025341 ,

21 0.975968508 , 0.977767944 , 0.979434043 , 0.980976484 , 0.982404271 ,
0.983725777 , 0.984948786 , 0.986080531 ,

22 0.987127729 , 0.988096616 , 0.988992979 , 0.989822188 , 0.990589225 ,
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0.991298709 , 0.99195492 , 0.992561827 ,
23 0.993123108 , 0.993642171 , 0.99412217 , 0.99456603 , 0.994976457 ,

0.995355956 , 0.995706848 , 0.99603128 ,
24 0.99633124 , 0.996608567 , 0.996864964 , 0.997102004 , 0.997321146 ,

0.997523738 , 0.997711026 , 0.997884163 ,
25 0.998044218 , 0.998192176 , 0.99832895 , 0.998455384 , 0.998572258 ,

0.998680296 , 0.998780163 , 0.998872477 ,
26 0.998957808 , 0.999036685 , 0.999109594 , 0.999176988 , 0.999239283 ,

0.999296864 , 0.999350088 , 0.999399285 ,
27 0.999444758 , 0.99948679 , 0.999525641 , 0.999561552 , 0.999594744 ,

0.999625425 , 0.999653782 , 0.999679994 ,
28 0.999704221 , 0.999726614 , 0.999747313 , 0.999766444 , 0.999784127 ,

0.999800471 , 0.999815578 , 0.999829541 ,
29 0.999842447 , 0.999854376 , 0.999865402 , 0.999875593 , 0.999885013 ,

0.999893719 , 0.999901766 , 0.999909204
30
31 };
32 float hlo [7]; // Rejtett réteg kimenetei , kimeneti réteg bemenetei .

Utolsó elem az eltolás .
33 float output ; //NN kimenete
34
35
36
37 ...
38
39
40 int main(void)
41 {
42 ...
43 unsigned int i,j,k;
44 short int t;
45 float *WW1;
46 float hlotemp , tantemp ;
47
48 ...
49 while (1)
50 {
51 ...
52 ...
53
54 hlo [6]=1; // Rejtett réteg bias
55 for (j=0;j <=5;j++)
56 {
57 WW1 =& W1[j ][0];
58 hlotemp =0;
59 for (i=0;i <=5;i++)
60 {
61 hlotemp += WW1[i]* data[i];
62 }
63 // Eloször origóra tükrözés , -1 megjegyzés , és a végén szorzás
64 if (hlotemp <0){
65 if (hlotemp <= -5)
66 {
67 hlo[j]= -1;
68 }else
69 {
70 t=( short int)(- hlotemp /5*127) ;
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71 tantemp = tanhyp [t];
72 hlo[j]=-( tantemp +( tanhyp [t+1]- tantemp )*(- hlotemp /5*127 -t));
73 }
74 }else
75 {
76 if (hlotemp >=5)
77 {
78 hlo[j]=1;
79 }else
80 {
81 t=( short int)( hlotemp /5*127) ;
82 tantemp = tanhyp [t];
83 hlo[j]= tantemp +( tanhyp [t+1] - tantemp )*( hlotemp /5*127 -t);
84 }
85 }
86 }
87
88 output =0;
89 for (j=0;j <=6;j++){
90 output += hlo[j]*W2[j];
91 }
92
93 if (output <0){
94 if (output <= -5){
95 output = -1;
96 }else{
97 t=( short int)(( -1)* output /5*127) ;
98 tantemp = tanhyp [t];
99 output =( -1) *( tantemp +( tanhyp [t+1] - tantemp )*(( -1)* output /5*127 -t));

100 }
101 }else{
102 if (output >=5){
103 output =1;
104 }else{
105 t=( short int)( output /5*127) ;
106 tantemp = tanhyp [t];
107 output = tantemp +( tanhyp [t+1]- tantemp )*( output /5*127 -t);
108 }
109 }
110 }
111 }
112 ...

code.c
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