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1. Motiváció

A modern szabályozórendszerek alapvető építőelemei az érzékelők, másnéven
szenzorok. Egy modern automatizált gépsor, egy robot, egy gépjármű olyan
komplex szenzorokból, aktuátorokból – másnéven beavatkozókból – mecha-
nikai 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 ké-
pes egy termék, vagy alkatrész beavatkozás nélküli – vagy minimális emberi
beavatkozással támogatott – legyártására, legyen az mobiltelefon, dobozos
üdítő, egy autó karosszériaeleme, vagy komplett számítógép. Ehhez olyan
szenzorok tömkelegére van szükség, amelyek érzékelik a munkadarab jelen-
létét, aktuális pozícióját, hőmérsékletét, páratartalmát, színét, vagyis a fo-
lyamat végrehajtásához szükséges tulajdonságait. De hasonló komplexitású
rendszerként tekinthetünk egy gépjárműre, amely a fedélzeti elektronika dön-
téseire támaszkodva, az autóban lévő több száz, vagy ezer érzékelő által mért
adatok alapján képes kritikus helyzetben jelezni a veszélyt, kijavítani a so-
főr hibáját, vészfékezni, megállítani a megcsúszást, de ugyanígy szürkületben
felkapcsolni a lámpát, esőben ablakot törölni, vagy jelezni az alacsony nyo-
mást az abroncsokban. Mindkét említett példa esetében a mért adatokra
támaszkodva a rendszer előre beprogramozott utasításokat ad a beavatkozó
eszközöknek, amelyek végrehajtva a parancsokat újabb és újabb művelete-
ket végeznek el, század- vagy ezredmásodperces ismétléssel, éveken keresztül,
kiszámítható pontossággal és megbízhatósággal.

Az ipari automatizálásban elsősorban a termelékenység, a megbízhatóság
és a pontosság 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 létre-
hozása érdekében folyamatos fejlődés tapasztalható. Ezt az összeszerelő gép-
sorokban és a végtermékekben használt szenzorok evolúciójának is követnie
kell, azaz a szenzorgyártóknak időről-időre olyan innovatív és modern meg-
oldásokkal kell előállnia, amelyek kielégítik a felvevőpiac igényeit. A világ
egyik vezető szenzorgyártója, a BALLUFF, elsősorban az ipari automatizá-
lást célozza meg portfóliójával, melyben főként induktív, kapacitív, mágneses,
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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 fej-
lődési irányainak megfigyelésére.

A modern szenzorok fejlesztése során nem kizárólag az a cél, hogy szen-
zoraink teljesítőképességének – érzékenységének, sebességének, hőmérsékleti
tartományának – határait egyre tovább toljuk ki például a mérőlánc töké-
letesítésével, illetve gyorsabb vagy kedvezőbb hőmérsékletfüggésű analóg és
digitális elektronikai alkatrészek felhasználásával, hanem olyan új érzékelés-
technikai alapelvekre, kiértékelési eljárásokra és konstrukciós megoldásokra is
szükség van, amelyekkel a mérendő fizikai mennyiségek érzékelése pontosab-
ban, gyorsabban, a zavaró környezeti hatások hatékony kizárásával végezhető
el. Ezen felül a digitális elektronikai eszközök és alkatrészek fejlődésének kö-
szönhetően olyan plusz szolgáltatások – például digitális kommunikáció, kon-
figurálhatóság, digitális jelfeldolgozás, diagnosztika stb. – szenzorba integrá-
lása is lehetővé vált, amelyekkel az érzékelők a modern irányító rendszerekkel
hatékonyabb egységet képesek alkotni.

Disszertációmban olyan induktív szenzorokban felhasználható modern in-
formatikai megoldásokat, digitális jelfeldolgozási módszereket, matematikai
eljárásokat vizsgálok meg, amelyek alkalmazásával a tudomány mai állása
szerint tervezett érzékelők számos tulajdonsága meghaladható.

2. Sztochasztikus rezonancia hőmérsékletkom-
penzált, linearizált, induktív távolságmérő-
ben

Működési elvük, megbízhatóságuk, könnyű alkalmazhatóságuk és költségha-
tékonyságuk miatt az ipari automatizálásban leggyakrabban használt szen-
zorok induktív méréstechnikán alapulnak. Ennek alapját olyan elektronikai
megoldások képezik, amellyel egy harmonikus vagy tranziens jellel gerjesztett
tekercs mágneses terébe helyezett fém céltárgy jelenléte érzékelhető a céltárgy-
ban kialakuló örvényáram és mágneses polarizáció tekercsre való visszahatásán
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keresztül. Az induktív szenzorok legfontosabb tulajdonságai közé tartozik a
hőmérsékleti stabilitás, vagyis az érzékelő karakterisztikájának hőmérséklet-
változással szembeni invarianciája. Mivel az elsődleges érzékelőelem általában
jelentős hőmérsékletfüggést mutató ferritmagos induktivitás, a hatékony hő-
mérsékletkompenzáció nagy jelentőséggel bír. A távolságmérő szenzorokra
vonatkozó ipari szabvány szerint a céltárgytávolság–kimeneti jel karakterisz-
tika egy meghatározott tűréshatáron túl nem térhet el a lineáristól. Mivel
az induktív mérőlánc elektromos jellemzői a céltárgy távolságával közel sem
lineárisan változnak, ehhez linearizálásra is szükség van.

Kutatásom során egy olyan kevertjelű – analóg be- és kimenettel ren-
delkező, de digitális jelfeldolgozást tartalmazó – induktív szenzor modell-
jét és prototípusát is realizáltam, amely az induktív mérőlánc nemlineáris
hőmérséklet- és céltárgytávolság-függését kisméretű, alacsony felbontású, ol-
csó és gyors analóg-digitális konverterrel és egy mikrovezérlőben implementált
alacsony felbontású kalibrációs táblázattal kompenzálja. Az alacsony felbon-
tású kiértékelésben matematikai alapú interpolációt nem alkalmazok, ehelyett
a mérőjelekhez kontrollált amplitúdójú és minőségű zajt keverek, mellyel a
szenzor kimenetének céltárgytávolság-kimeneti feszültség karakterisztikáját
optimalizáltam a kimenet jel-zaj viszonyának növelése érdekében. A mate-
matikai alapú interpoláció helyett a hozzáadott zajjal történő jel-zaj viszony
növelés miatt a szenzor sebessége jelentősen magasabb, illetve a benne fel-
használt alkatrészek mérete és ára is kedvezőbb a nagyfelbontású, precíziós
alkatrészeket és a pontos kimeneti érték meghatározása miatt idő és számí-
tásigényes eljárásokat tartalmazó kevertjelű induktív szenzorokhoz képest.

A szenzor céltárgytávolság–kimeneti feszültség karakterisztikájának jel-zaj
viszonyát a mérőlánchoz adott zaj amplitúdójának függvényében vizsgálva azt
tapasztaltam, hogy a kimenet jel-zaj viszonyának maximuma van a hozzáadott
zaj amplitúdójának konkrét, nemnulla értékénél. Ezt a jelenséget sztochasz-
tikus rezonanciának nevezik és olyan analóg gerjesztéssel és válasszal jelle-
mezhető fizikai, biológiai, elektronikai rendszerekben figyelhető meg, amelyek
kettő vagy több stabil állapottal rendelkeznek, vagyis bistabil és multistabil
rendszerekben. Tekintve, hogy a vizsgált induktív érzékelőre mint rendszerre
igazak a multistabil rendszerekre jellemző tulajdonságok, vagyis analóg mo-
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dulációval – a céltárgy szabad mozgásával – történik a gerjesztése és analóg
feszültség kimenetet biztosít, kijelenthető, hogy a zajjal segített érzékelőben
megjelent a sztochasztikus rezonancia jelensége.

3. Fém céltárgyak tranziens válaszának analí-
zise gradiometrikus induktív mérőrendszer-
ben

A hagyományos, harmonikus gerjesztésű induktív mérőlánccal rendelkező szen-
zorok az eléjük helyezett, fémből készült céltárgyakban gerjesztett örvényáram
és mágneses polarizáció visszahatásán keresztül detektálják a céltárgy közelsé-
gét. Különböző fémből készült céltárgyak mérőláncra való visszahatása eltérő,
mivel azok anyagparaméterei – elektromos vezetése és mágneses permeabili-
tása – is különböző. Ez a kapcsoló kimenetű érzékelőknél a kapcsolási távol-
ság, távolságmérő típusú érzékelőknél a kimeneti karakterisztika változását
vonja maga után. Egy általános automatizált rendszerben azonban előfordul-
hat, hogy többféle fémből készült céltárgy érzékelésére van szükség, ezért az
alkalmazhatóság szempontjából előnyös tulajdonság, ha a különböző anyagú
fém céltárgyakra azonos kimeneti jellel válaszol a szenzor. Harmonikus mé-
rőlánccal rendelkező induktív közelítéskapcsolók esetén 2-3 gyakran használt
anyagra nézve a kapcsolási távolság invariánssá tehető, induktív távolságmé-
rőknél azonban az egész érzékelési tartományra kiterjedő invariáns viselkedés
a hagyományos mérési és kiértékelési módszerekkel nem elképzelhető.

Ezért egy gradiometrikus tekercselrendezésű induktív mérőrendszerben
vizsgáltam a érzékelőelem elé helyezett fém céltárgyak tranziens válaszjeleit.
A disszertációban bemutatott modern numerikus tervező módszerrel végzett
szimulációk segítségével kimutattam, hogy a fém céltárgy tranziens gerjesz-
tésre adott válaszjele információt tartalmaz a céltárgy távolságáról, mágneses
permeabilitásáról és elektromos vezetéséről is. Bemutattam, hogy a válaszje-
lek időfüggvényének közvetlen, geometriai kiértékelésével létrehozható olyan
kompakt induktív közelítéskapcsoló, amelynek kapcsolási távolsága nem függ
az elé helyezett fém céltárgy elektromágneses anyagparamétereitől. A szimu-
lációs eredményeket mérésekkel is alátámasztottam.
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Kimondtam, hogy a fém céltárgyak tranziens válaszjeleinek időfüggvénye
közvetlenül, a frekvenciatartományba történő transzformáció nélkül kiérté-
kelhető olyan induktív távolságmérő létrehozásához, amely érzéketlen a fém
céltárgy anyagparamétereinek változására.

A tranziens válaszjeleket egy mikrokontrollerben implementált neurális há-
lózattal értékeltem ki, mellyel a céltárgy anyagától független céltárgytávolság-
kimeneti jellel rendelkező induktív távolságmérőt hoztam létre, amely a mé-
reteit tekintve realizálható kompakt méretben is. A létrehozott prototípus
szenzor így olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel jelenleg a piacon
és a dokumentált irodalomban nem találkozhatunk. Ezen felül a szenzor li-
nearitásában és sebességparamétereiben is jóval meghaladja a hagyományos
induktív távolságmérőket és a rájuk vonatkozó ipari szabványok által megkö-
vetelt szintet.

4. Induktív szenzorok fejlesztésének szimulá-
ciós és mérési módszertana

Az induktív szenzorok mérő- és kiértékelőláncának pontosabbá és hatéko-
nyabbá válásával az új típusú érzékelők fejlesztési folyamatai közben elvég-
zendő méréseket és minősítéseket is egyre növekvő precizitással és a megfelelő
módszertannal kell elvégezni. A szenzor kapcsolási távolságára és beépíthető-
ségére legnagyobb hatással az elsődleges érzékelőelem, azaz a vasmagos tekercs
geometriája van. Ezért a megfelelő geometria kialakítása, kifejlesztése sarka-
latos pont, mely általában sok prototípus szimulációját, mérését és minősítését
jelenti. A prototípusok minősítését úgy kell elvégezni, hogy az elvégzett mé-
rések és vizsgálatok a prototípus azon paramétereit érintsék, amelyek a kész
szenzor mérőláncában is befolyásolják a működést.

A fejezet célja induktív közelítéskapcsolók elsődleges érzékelőelemének vé-
geselem-módszerrel támogatott vizsgálata, tervezése és optimalizációja során
– ANSYS Maxwell környezetben – impedanciaanalízisre használható megoldá-
sok ismertetése volt. Ezen kívül induktív közelítéskapcsolók elsődleges érzé-
kelőelemének vizsgálatához olyan összefüggések megfogalmazása, melyekkel
mind azok mérése, mind szimulációja során nagy hatékonysággal megálla-
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pítható, hogy az alkatrész szenzorba építése esetén az teljesíti-e a kitűzött
kapcsolási távolságra, illetve beépíthetőségre vonatkozó elvárásokat, felhasz-
nálásával készíthető-e megfelelő minőségű szenzor. A célom egy olyan mód-
szertan kidolgozása volt, amely megadja egy induktív szenzor elsődleges érzé-
kelőelemének minősítéséhez szükséges összefüggéseket. Ezen felül numerikus
szimulációs környezetben megoldást adtam a szenzor elsődleges érzékelőele-
mének mint tekercsnek a hatékony impedanciaszámítására önindukciós szen-
zorok esetében, ANSYS Maxwell környezetben. Transzformátoros működési
elvű induktív szenzorok esetén a vevőtekercsekben történő feszültségszámí-
tásra adtam jól használható megoldást.
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5. Új tudományos eredmények bemutatása

1. Tézis
Egy kevertjelű – analóg és digitális jeleket is tartalmazó – induktív távol-

ságmérő szenzorban mint multistabil rendszerben kimutattam a sztochaszti-
kus rezonancia jelenségét, amelynek segítségével a rendszer kimenete jel-zaj
viszonyát közel ötszörösére növeltem. A szenzor mérőjeleinek felvételére kis-
felbontású analóg-digitális konvertereket, hőmérsékletkompenzációjára és li-
nearizációjára kisfelbontású kalibrációs táblázatot alkalmaztam, amelyekkel
a sztochasztikus rezonanciának köszönhetően a mérési tartományban lineá-
ris kimeneti karakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedéssel rendelkező,
nagyfelbontású és nagysebességű szenzort realizáltam [1,2, 10–12].

1.a. LabVIEW környezetben implementáltam egy induktív mérőláncból, a mé-
rőjelet digitalizáló analóg-digitális konverterből, kalibrációs táblázat-
ból, digitális-analóg konverterből és zajforrásból álló rendszer modelljét,
amellyel az induktív mérőlánchoz adott zaj és a rendszer kimeneti jelé-
nek kapcsolatát vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a rendszer optimális
működéséhez olyan normális eloszlású zajt kell a mérőjelhez adni, mely-
nek amplitúdója a kvantálást végző analóg-digitális konverter legkisebb
helyiértékű bitjének körülbelül 0,45-szöröse.

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

1.c. A hagyományos harmonikus gerjesztésű induktív távolságmérő szen-
zorok linearitásának, hőmérsékleti stabilitásának és sebességének nö-
velése céljából olyan érzékelőt valósítottam meg, amely funkcionálisan
mindössze egy oszcillátor által szinuszos jellel gerjesztett induktív mé-
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rőfejből, a szinuszos jel amplitúdóját meghatározó demodulátorból, egy
hőmérsékletfüggő ellenállást tartalmazó kapcsolásból, két kisfelbontású
analóg-digitális konverterből, egy mikrokontrollerben implementált kis-
felbontású kalibrációs táblázatból, egy digitális-analóg konverterből és
egy kimeneti aluláteresztő szűrőből áll. A rendszer kimenete jel-zaj vi-
szonyának növelése érdekében az analóg-digitális konverterekre kapcsolt
mérőjelekhez szabályozott minőségű és amplitúdójú zajt adtam. Kimu-
tattam, hogy a kimenet jel-zaj viszonyának maximuma van a rendszer-
hez adott zaj bizonyos amplitúdójánál. Ez azt jelenti, hogy a szenzorban
mint analóg modulációval – a céltárgy mozgásával – és analóg kimenet-
tel rendelkező, de digitális feldolgozóegységet tartalmazó, több stabil
állapotot – kimeneti értéket – felvenni képes, vagyis multistabil rend-
szerben megjelenik a sztochasztikus rezonancia jelensége. A kalibrációs
táblázat alkalmazásával a mérési tartományban lineáris kimeneti ka-
rakterisztikával és stabil hőmérsékleti viselkedéssel rendelkező szenzort
realizáltam.

1.d. Vizsgáltam a felépített rendszerben található analóg-digitális konverte-
rek legkisebb helyiértékű bitjének fluktuációit és azok felhasználhatósá-
gát az előre generált és a mikrokontroller memóriájában tárolt bitzaj
kiváltására. Azt tapasztaltam, hogy az analóg-digitális konverterek leg-
kisebb helyiértékű bitjének változása közel véletlenszerű, belőle alulát-
eresztő szűréssel normális eloszlású zaj generálható, ami így felhasznál-
ható a mérőlánc segítésére. A rendszerben található két analóg-digitális
konverter legkisebb helyiértékű bitjén kialakuló bitzaj egymással korre-
lálatlan.

2. Tézis
Tranziens gerjesztésű induktív mérőrendszerben a fém céltárgyak időtar-

tománybeli válaszjelének közvetlen kiértékelésére neurális hálózat alapú kiér-
tékelési módszert hoztam létre, amellyel a céltárgy elektromágneses anyagpa-
ramétereitől független, lineáris karakterisztikájú, vagyis új tulajdonságokkal
rendelkező kompakt induktív távolságmérő szenzor készíthető [3–7].

2.a. Végeselem-módszerrel időtartománybeli szimulációkat végeztem fém cél-
tárgyak tranziens válaszának felvételére induktív, gradiometrikus érzé-
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kelőrendszerben. Realisztikus és fiktív anyagok modelljeinek segítségé-
vel azonosítottam a céltárgy mágneses permeabilitásának és elektromos
vezetésének hatását a tranziens válasz időfüggvényére. Egy hasonló
struktúrájú, általam felépített fizikai rendszeren méréseket végeztem,
melyekkel a szimulációk eredményeit kvalitatíve alátámasztottam.

2.b. Bizonyítottam, hogy a fém céltárgyak tranziens válaszjelének időfügg-
vénye tartalmaz információt a céltárgy anyagi jellemzőiről és szenzortól
való távolságáról is a jel alakjában, lecsengési idejében és amplitúdójá-
ban.

2.c. Kimondtam, hogy a fém céltárgy tranziens válaszjelének időfüggvényé-
ből frekvenciatartományba történő transzformáció nélkül egyértelműen
meghatározható a szenzor-céltárgy távolság függetlenül a céltárgy elekt-
romágneses anyagparamétereitől. A válaszjelek transzformációjának el-
hagyásával a kiértékelési eljárás számítási kapacitása jelentősen csök-
kenthető, így a kiértékelés kisméretű mikrokontrollerben implementál-
ható, amely kompakt szenzorba építhető.

2.d. Kompakt induktív közelítéskapcsolóban való alkalmazáshoz a fém cél-
tárgyak gyors lefutású tranziens válaszának hosszabb időbeli lefutású
időfüggvénnyé alakítására elektronikai megoldást realizáltam. A meg-
oldás előnye, hogy a lassabb lecsengésű jelek felvétele és kiértékelése a
kompakt induktív szenzorokban egyszerűbb és olcsóbb alkatrészekkel
kivitelezhető, illetve lassabb elektronikai megoldásokkal is elvégezhető.
A hosszabb lecsengésű időtartománybeli jelek kiértékelésére geometriai
megoldást adtam, mellyel céltárgy anyagától független induktív közelí-
téskapcsoló hozható létre.

2.e. Többrétegű neurális hálózatot hoztam létre fém céltárgyak tranziens
válaszának közvetlen kiértékelésére. A hálózat tanításakor bemeneti
mátrixként használt adathalmazt a válaszjel digitalizált mintáinak öt
elemből álló részhalmazaiból állítottam össze, a kimeneti mátrixot pe-
dig a megfelelő elvárt távolságértékek alkották. Bizonyítottam, hogy az
ilyen módon tanított neurális hálózat képes a tranziens válaszjelből a
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fém céltárgy távolságának pontos meghatározására a céltárgy elektro-
mos vezetésétől és mágneses permeabilitásától függetlenül.

2.f. A céltárgy anyagának paramétereitől független, lineáris kimeneti karak-
terisztikájú induktív távolságmérő szenzor létrehozása érdekében meg-
alkottam egy tranziens gerjesztésű, gradiometrikus elsődleges érzékelő-
elemmel rendelkező, a fém céltárgyak tranziens válaszjelét neurális háló-
zattal kiértékelő érzékelő modelljét. A megvalósított prototípus szenzor
kimeneti karakterisztikája lineáris és fém céltárgyak esetében függet-
len azok anyagparamétereitől, így olyan tulajdonságokkal rendelkezik,
amely a kompakt induktív távolságmérő szenzorok piacán nem ismert.

3. Tézis
Harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése során alkal-

mazható módszertani lépéseket fogalmaztam meg, melyekkel egy vasmagos
tekercsből álló elsődleges érzékelőelem impedanciaparamétereinek meghatá-
rozása jelentős sebességnövekedéssel elvégezhető, transzformátoros vagy gra-
diometrikus tekercselrendezésű szenzorok vevőtekercseinek feszültségmérése a
valóságos méréshez hasonlóan nagy bemeneti impedanciával történik, illetve
elsődleges érzékelőelemek vagy mérőláncok a szenzor tervezett célparaméte-
reinek elérésére való alkalmasság szempontjából minősíthetők [3, 8, 9, 13,14].

3.a. ANSYS Maxwell környezetben olyan megoldást alkalmaztam, mellyel el-
sősorban induktív közelítéskapcsolókban és analóg útmérőkben elsőd-
leges érzékelőelemként használt, harmonikus áramjellel gerjesztett vas-
magos tekercsek impedanciaparaméterei kiszámíthatók. Bemutattam,
hogy ezzel a módszerrel a Maxwell szoftvercsomag beépített, impedan-
ciaparaméterek kalkulációjára alkalmas algoritmusához képest a számí-
tás közel 160-szor gyorsabban elvégezhető.

3.b. Végeselem-módszerrel történő szimuláció során alkalmazható feszültség-
mérési lehetőségeket mutattam be, mellyel transzformátoros vagy gra-
diométeres induktív szenzorok vevőtekercseinek feszültsége a valóságos
mérésekhez hasonlóan, nagy bemeneti impedanciával vehető fel. A meg-
oldások előnye, hogy a vevőtekercseken folyó áram minimális – az első
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megoldásnál zérus –, ezért a vevőtekercsek mérőrendszerre gyakorolt ha-
tása – akárcsak a valóságos mérések során – elhanyagolható.

3.c. Olyan harmonikus gerjesztésű induktív közelítéskapcsolók fejlesztése so-
rán alkalmazható összefüggéseket fogalmaztam meg, amelyekkel egy el-
sődleges érzékelőelem vagy elsődleges érzékelőelemet és LC-oszcillátort
magában foglaló mérőlánc teljesítőképessége a kitűzött kapcsolási tá-
volság és beépítési körülmények figyelembe vételével minősíthető. Az
összefüggések segítségével mind numerikus szimuláció, mind valóságos
mérések útján előállított mérőjelekből megállapítható, hogy a vizsgált
példány szenzorba építve várhatóan teljesíti-e a kitűzött célparamétere-
ket.

6. Konklúzió, jövőbeli tervek

Disszertációmban olyan megoldásokat mutattam be, amelyekkel korszerű in-
duktív szenzorok készíthetők. Mind a zajjal segített mérőlánccal felépített
induktív távolságmérő szenzor, mind a tranziens gerjesztésű gradiometrikus
tekercselrendezésű, a fém céltárgyak tranziens válaszjelét neurális hálózat-
tal kiértékelő induktív távolságmérő szenzor olyan tulajdonságok együttesé-
vel rendelkezik, amelyekkel jelenleg más ismert megoldás nem. Az intelligens
kiértékelési eljárások mellett a létrehozott szenzorok ára és a bennük felhasz-
nált alkatrészek mérete is kedvező, illetve az érzékelők gyártása is könnyen
kivitelezhető a jelenlegi gyártástechnológiával. A módszertani fejezetben le-
írt összefüggésekkel a harmonikus gerjesztésű induktív szenzorok mérőlánca a
célul kitűzött kapcsolási távolság és beépíthetőség szempontjából egyszerűen
minősíthető. Végeselem-módszerrel segített tervezés esetén mind az impe-
danciaparaméterek egyszerű és gyors számítására, mind a transzformátoros
mérési elvű szenzorok vevőtekercseinek feszültségszámítására adott megoldá-
sok segítséget nyújthatnak a fejlesztőknek új szenzortípusok tervezésekor.

A doktori értekezésben vizsgált problémák további kutatási tevékenységek
alapjául is szolgálhatnak. A sztochasztikus rezonanciával segített mérőlánc-
cal kapcsolatos kutatási eredmények azt mutatják, hogy analóg kimenetű,
digitális jelfeldolgozással segített szenzorok mérőjeleihez érdemes korlátozott
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mértékű zajt adni az optimális kimeneti jel érdekében. 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 ered-
ményeket ígér.

A fém céltárgyak tranziens válaszjelére adott neurális hálózattal végzett
kiértékelés helyett az időbeli tranziens jelek és a céltárgytávolság között egyér-
telmű matematikai összefüggés kutatása hasznos lehet a távolságadatok egy-
szerű és gyors generálásához. Az időbeli jelek kiértékelésére adott megoldás
más elven működő szenzorokban való alkalmazása is vizsgálható.

12



Pólik Zoltán, Doktori tézisek 2014

Hivatkozások

A disszertációban hivatkozott saját publikácóim az alábbiak.

[1] Z. Kántor, Z. Pólik: Noise assisted high performance linear inductive
distance sensor, Proceedings of Symposium on Applied Electromagnetics
(SAEM) 2014, Skopje, Macedónia, 2014.06.09-11.

[2] Z. Kántor, Z. Pólik: Noise assisted high performance linear inductive dis-
tance sensor, Przeglad Elektrotechniczny, megjelenés alatt.

[3] Z. Pólik, Z. Kántor: Finite element modeling and identification of metallic
materials step responses, COMPEL: The International Journal for Comp-
utation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 33
(2014), No. 6, pp. 1920–1934.

[4] Z. Pólik, Z. Kántor: Induktiver Wegmesssensor und Verfahren zu seinem
Betrieb, International Patent WO2014146623A1 (2014).

[5] Z. Pólik, Z. Kántor: Metallic Target Material Identification Examined by
the Finite Element Method, Pollack Periodica, Vol. 8, No. 3 (2013), pp.
59–68.

[6] Z. Pólik, Z. Kántor: Numerical modeling of a gradiometric coil arrange-
ment for metal sensing, Acta Technica Jaurinensis, Vol. 5, No. 1 (2012),
pp. 43–54.

[7] Z. Pólik, M. Kuczmann: Deep Flaws in Aluminum Examined by Different
Potential Formulations, Journal of Advanced Research in Physics, Vol. 1,
No. 2 (2010),

[8] Z. Pólik, M. Kuczmann: Examination and Development of a Radio Fre-
quency Inductor, Przeglad Elektrotechniczny, No. 12 (2008), pp. 230-233.

[9] Z. Pólik, M. Kuczmann: Finite Element Simulation and Development of
a Radio Frequency Inductor, Pollack Periodica, Vol. 4, No. 2 (2009), pp.
25–36.

[10] Z. Pólik, M. Kuczmann: Measurement and Control of Scalar Hysteresis
Characteristics, Pollack Periodica, Vol. 2, No. 2 (2007), pp. 27–37.

i



Pólik Zoltán, Doktori tézisek 2014

[11] Z. Pólik, M. Kuczmann: Measuring and Control the Hysteresis Loop
by using Analog and Digital Integrators, Journal of Optoelectronics and
Advanced Materials, Vol. 10, No. 7 (2008), pp. 1861–1865.

[12] Z. Pólik, T. Ludvig, M. Kuczmann: Measuring of the scalar hysteresis
characteristic with a controlled flux density using analog and digital in-
tegrators, Journal of Electrical Engineering, Vol. 58, No. 4 (2007), pp.
236–239.

[13] Z. Pólik, M. Kuczmann: Potential Formulations for Solving TEAM prob-
lem 27, Przeglad Elektrotechniczny, Vol. 85, No. 12 (2009), pp. 137–140.

[14] Z. Pólik, M. Kuczmann: RF Inductor Development by Using the FEM,
Acta Technica Jaurinensis, Vol. 3, No. 1 (2010), pp. 99–110.

ii


