Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő
műszerekkel
Az anyagok (kőzetek, elő struktúrák) felépítéséből, szerkezetéből következik, hogy
elektromos tulajdonságaikat (elektromos vezetésüket, impedanciájukat, dielektromos
polarizációjukat) alkotórészeik, az anyagok vezetési és dielektromos sajátságai a víz, illetve
elektrolittartalmaik szabják meg azzal a megjegyzéssel, hogy a vezetési tulajdonságaikat az
elemi részecskék (szemcsék, szövetek, sejtek) közötti kapcsolódás módja és annak mértéke
döntően befolyásolja. Az anyagok, az élő szövetek elektromos jellemzőinek mérésével és
azok időbeni lefolyásának regisztrálásával a vizsgált tér (anyag) pH és ion viszonyai
meghatározhatók, így közvetett információt kapunk a teret kitöltő, létrehozó (és szabályozó
sejtek, valamint szervek funkcionális) anyagok összetételéről, tulajdonságairól, állapotáról,
azok időbeli változásairól. A természetben előforduló anyagok fajlagos ellenállása –a vezetési
módok változatossága miatt – több mint 20 nagyságrendet fognak át.
A projekt keretében az összetett anyagok vizsgálatára, mérési eredmények feldolgozására
fejlesztünk berendezéseket, szoftvereket. Ezeket több tudományterületen, kívánjuk
felhasználni, így többek között:
Földtan területén: karotázs vizsgálatok, fúrómagok vizsgálata, felszíni geofizikai
vizsgálatok, környezetszennyezési feladatok megoldása, monitoring kiépítése.
Élő struktúrák vizsgálata időben való változások statikus és dinamikus vizsgálatai, ezek
regisztrálása, elemzése, (pl. növekedés, anyagcsere, szerkezet, technológiai folyamatok
ellenőrzése. ) térben és időben.
Időben állandó és változó elektronos impedancia síkban és térben való ábrázolása, az időbeli
viselkedés megismerése mellett, tipikusan (magasabb frekvenciákon) akár 20 ms-os
felbontással, eredményeket szolgáltat az elektromos impedanciák térbeli viselkedéséről is,
topográfiai térképek sorozata segítségével. (ennek főleg az élő, időben változó struktúrák
esetén van nagy jelentősége)
Az Elektromos Impedancia Tomográfia, az Elektromos Impedancia Spektrum (EIT, EIS) és a
hozzá kapcsolódó technológiák, egy relatíve új, hordozható, sokcélú virtuális képalkotó
eljárásként alkalmazható technika, mely hatalmas fejlődés előtt áll. A mérőelektródák jeleinek
összegyűjtése, feldolgozása során impedancia változások, a különböző 2D, 3D és 4D
struktúrák feltérképezhetők.
Alap esetben minden egyes impedancia mérés 2 vagy 4 elektróda kombinációjából áll. A négy
elektróda kötegből kettő, amely a váltakozó áramot szolgáltatja, míg a másik két elektródán a
változó feszültség mezőt regisztráljuk.
Fontos megemlíteni, hogy maguk az impedancia (és a (bio)elektromos) képalkotók minden
bizonnyal lényegesen kedvezőbb árfekvésben készíthetők el, mint a ma ismert többi rendszer
(CT, MRI, fMRI...). Fontos, hogy az ismételt használat költsége alig haladná meg a mai EKG
vagy EEG vizsgálatok árát és komplexitását, az új méréstípus bevezetésének egyéb előnyei
mellett.
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A következő három fejezetben a projekt keretében fejlesztett műszerek tesztelésével
foglalkozunk és a folyamatosan növekvő nagyszámú teszteredményeinkből, mutatunk be
néhányat. (földtani alkalmazás, humán mérések validálása, EIT és EIS mérések dinnyén)
 Az első fejezet, a mérési körülmények vizsgálatával, mérések tervezésével, a mérési
csatornákon mérhető (1-256 csatorna) jel/zaj viszonyok a tesztelésével, a
beavatkozások eredményeivel foglakozik (FFT). Mérést előkészítő fázist, a virtuális
műszer paramétereinek és a mérési körülményeknek (pl. elektróda elrendezés) az
optimalizálása érdekében fejlesztettük.
 A második fejezet a sokcsatornás (EIT) elektromos impedancia mérésekre mutat
néhány alkalmazásfejlesztési példát. A rendszer alapvetően 8/64 csatornás
egységekből épül fel, az impedancia mérések mellett tárolásra kerül egy fontos
paraméter a csatornákon fellépő (változó), kompenzált DC szint is! Egy 8 csatornás
eszközzel lehetőség van egy időben 4 frekvencián való elektromos impedancia
mérésre, egységek összekapcsolásával ez a szám növelhető! (pl. Időkritikus
méréseknél lehet előnyös.)
 Az utolsó fejezet az elektromos impedancia spektrumok vizsgálatával, tesztelésével
foglalkozik (EIS). A mérés megkönnyítésére, „woblert” fejlesztettünk, a legkisebb, a
legnagyobb mérési frekvencia és a lépésköz megadása után a berendezés
automatikusan elvégzi az EIS mérést, a megadott csatornákon!
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1. FFT, frekvencia spektrummérés
Az FFT (Fast Fourier-traszform - gyors Fourier transzformáció - Fourie sor felbontás). A
Fourier transzformáció teremt kapcsolatot az időtartománybeli jel leírás (hullámforma) és a
frekvenciatartánybeli leírás a (spektrum) között. A Fourier-transzformáció bonyolult és
összetett jelek analízisének eszköze, amely a hullámokat egyszerű szinusz és koszinusz
hullámokkal írja le, frekvenciájuk és amplitúdójuk szerint szétbontja.
Fourier-sor – kompakt forma:


yt   A 0   A n cos2  nf 0 t   n 
n 1

Ahol f0 az alap frekvencia, 2f0 … (fel)harmonikusok (n = 1, 2, 3, … egész szám)
Minden periodikus jel előállítható szinuszos jelek összegeként (Fourier-sor). Ennek többféle
ekvivalens alakja van, az egyik az un. kompakt forma (cos hullámok szummája). A jelalak
határozza meg az amplitúdó és a fázis adatokat, vagyis ezekkel egyértelműen jellemezhetjük
az adott hullámformát, frekvencia skála mentén (x), az amplitúdó értékekkel arányos
hosszúságú vonalakkal való ábrázolás a jel amplitúdó spektruma:
Szinusz jel (sine):

A1  U , 1  


( 1  0 , ha cos hullám)
2



vt   U cos 2l  f 0 t    U sin 2l  f 0 t 
2


- szinuszos jelnél egyetlen vonal van,
- négyszög és háromszög jeleknél csak páratlan számú komponensek lépnek fel.
Miért fontos a jelek frekvenciatartománybeli elemzése:
- a jeltorzítások (nem kívánt frekvencia komponensek) kimutathatók.
- lineáris rendszermodell átvitele jól elemezhető.
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Spektrum-szivárgás: egyrészt frekvencia- és amplitúdó érték hibát okoz, másrészt elnyomja
(felismerhetelenné teszi a közeli, a mérendő jelben ténylegesen jelenlévő kis amplitúdójú
frekvencia komponenseket. Ezeket a hatásokat enyhíti, az un. ablak (súlyozó) függvény
alkalmazása. Az ablakfüggvény a mérési cél határozza meg.
Az elektromos impedancia mérő eszközzel lehetőség van FFT spektrum felvételére gerjesztő
és mérő csatornákban. Ilyen spektrumot mutat az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ábra:

1.1. ábra: 3 Hz-es gerjesztőjel és a mérési tartomány (FFT) spektruma

1.2. ábra: Kis frekvenciás gerjesztő jel spektruma és környezete!
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1.3. ábra: 7 kHz gerjesztő jel és környezetének FFT spektruma!

1.4. ábra: Dinnye, CH6 csatornán mért FFT spektrum, négyvezetékes mérési elrendezés!
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2. Sokcsatornás Elektromos Impedancia mérések (EIT)
2.1. Ásványok (anyagok) elektromos vezetőképessége
Azokat az anyagokat (kőzeteket), amelyek az elektromágneses hullám energiájának egy részét
elnyelik, veszteséges anyagoknak (kőzeteknek) nevezzük. Az ilyen anyagokban (kőzetekben)
haladó elektromágneses hullám az energiája egy részét átadja az anyagnak (kőzetnek), az
energia átadás hatására hullám amplitúdója csökken. A veszteségmentes anyagokban,
kőzetekben (dielektrikumokban, szigetelőkben) haladva, az elektromágneses hullám nem
veszít az energiájából, s így amplitúdó csökkenés nélkül halad át ezeken az anyagon,
kőzeteken. Ebből következik, hogy az elektromágneses hullám veszteségmentes közegben
végtelen távolra eljuthat az amplitúdó csökkenése nélkül. A térerősség vektorokban a
komplex rész valós szorzója az elektromágneses hullámtér amplitúdójának a csökkenését írja
le. Ez alapján meghatározhatjuk a behatolási, más megnevezéssel szkín mélységet (hb), amit
definíció szerint azon mélységnek veszünk, ahol a felszíni térerősség amplitúdója az e–ed
részére csökken:
- Az előzőekben összefoglaltak lényeges konklúziója: az elektromágneses hullámtér az
elektromágneses energiáját az ohmosan vezető tagokon adja át az anyagnak
(kőzetnek).
- A hullámszám imaginárius részéből véges behatolási mélység számítható. Ebből
következik, hogy az elektromágneses tér véges távolságon belül fokozatos csökkenést
követően megszűnik a közegben.
Megállapítható tehát, hogy a behatolási mélység a közeg fajlagos ellenállásának (ρ) a
növekedésével nő, míg a frekvencia (f) növekedésével csökken. (Figyelembe vesszük, hogy a
kőzet mágneses permeabilitása jó közelítéssel a vákuuméval megegyező.)
Az elektromágneses hullám hullámhossza hasonlóan viselkedik, mint a behatolási mélység, a
közeg fajlagos ellenállásának (ρ) a növekedésével nő, a frekvencia (f) növekedésével pedig,
csökken. A terjedési sebesség viszont mind a frekvencia, mind pedig a közeg fajlagos
ellenállásának a növekedésével nő.

2.2. Látszólagos fajlagos ellenállásmérés
Egy kőzet fajlagos ellenállását (elektromos impedanciáját) a következő egyenlet adja meg: (ha
a képzetes részt nem vesszük figyelembe)
K

V
.
I

(1)

Bármilyen elektródaelrendezést alkalmazzanak is a fajlagos ellenállásmérésnél, a vizsgált
térfogatok hatalmasak, általában több százezer, vagy sok millió m3-es kőzettömegből történik
a meghatározás. Ennek következménye, hogy:
a)

nagy térfogatból számított fajlagos ellenállásértékek erősen átlagoltak, kisebb
ellenállás-inhomogenitások hatása nem jelentkezik;
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b)

felszíni ellenállásméréssel a homogén anyakőzettől eltérő fajlagos ellenállású
kőzet (réteg vagy betelepülés) csak akkor mutatható ki, ha kiterjedése az elektróda
elrendezés méreteivel azonos nagyságrendű vagy annál nagyobb.

A terepi mérések során a fajlagos ellenállást leggyakrabban AMNB (Schlumberger vagy
Wenner) elrendezéssel, AMN-gradiens elrendezéssel vagy valamilyen dipól elrendezéssel
határozzák meg.
A különböző elektródaelrendezések alkalmazási területe:
- a kis (1 - 400 m) és közepes (400 - 1000 m) mélységű kutatásnál a Schlumbergerelrendezést (2.1. ábra) használják, a vertikális elektromos szondázások 80 - 90%-át
ezzel végzik;a Wenner-elrendezést a vízszintes szelvényezésnél,
- az AMN-gradiens elrendezést néhány speciális feladat megoldásánál alkalmazzák;
- dipól ekvatoriális elrendezéssel nagy, 1000-6000 m mélységű szondázásokat
végeznek.

2.1. ábra: Az elektródák elhelyezkedése, az áramvonalak és potenciálfelületek képe
homogén, izotrop altalajban (AMNB, Wenner, Schlumberger-elrendezésnél)
A két gerjesztő elektróda közé (A-B) váltóáramot bocsátunk, mely konduktív csatolásban van
a talajjal. A két másik elektróda között mérjük az elektromos impedanciát. (M-N)

2.3. Elektromos impedancia mérő tesztje Wenner elrendezésben (egy
csatornás mérés)
Az általunk fejlesztett elektromos impedancia mérő eszközt alkalmaztuk geoelektromos
mérések végrehajtása. A tesztméréseket Wenner elrendezésben végeztük. Az alkalmazott
elektródakonfigurációval a mérés kiértkelése a következőképpen néz ki (négypólus vonalban
egyenlő közökben).
o
A
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A Wenner elrendezésben a konfiguráció szélső elektródái az áramelektródok (A és B) és a
mérőelektródok (M és N) az áramelektródok között elhelyezkedő mérőelektródok. Minden
elektróda távolsága egyenlő, értéke a. A mért értékekből (ΔV/I) a következő képlet
segítségével számítható a látszólagos fajlagos ellenállás:

V 

I  1 1
1 1  I 1

 

 
2  a 2a 2a a  2 a
  2a

V
I

A tesztek során a = 2 m, 3 m-es elektródaközzel végeztünk méréseket. Az a = 2 m-es
elektródaközzel mért impedancia értékeket mutat a következő ábra: (2.2. ábra)

2.2. ábra: Mérési képernyő, geoelektromos mérés Wenner (a = 2 m) elrendezésben
Mivel a geoelektromos tesztmérés Wenner (azaz négyelektródás) elrendezésben történt, ezért
a mérés során a nyolc csatornából csak egyet használtunk. Ez a 3-as csatorna volt, amin a
mérési eredmény is leolvasható. A 2.2. ábrán látható, hogy a 3-as csatornában 0 körüli fázis
volt mérhető és ezen kívül a mérés eredménye is teljesen megfelelt a várt (és reális) értéknek.
Az a = 3 m-es elektródatávolsággal végzett tesztmérés mérési képernyőjét szemlélteti a
következő kép (2.3. ábra):
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2.3. ábra: Mérési képernyő, geoelektromos mérés Wenner (a = 3 m) elrendezésben
A 2.3. ábrán bemutatott mérési képernyőn a 3-as csatornán mutatott érték a mért érték. Mivel
növeltük az elektródák távolságát, ezért a mért érték is csökkent. A fázis értéke továbbra is 0°
fok körül maradt. Így megállapítható, hogy a mérés eredménye reálisnak tekinthető, megfelel
az elvértaknak. A kiértékelt eredményeket a későbbiekben mutatjuk be.

A mérési sorozat eredményeit a következő táblázat foglalja össze (1. táblázat):

K
[m]

12,6

Impedancia
[Ohm]
3,06
3,11
2,90
3,16

a=2m
Fázis- Ellenszög
állás
[°]
[Ohm]
1,20
3,06
0,30
3,11
2,64
2,90
3,30
3,17

Fajlagos
ellenállás
[Ohmm]
38,56
39,19
36,54
39,94

K
[m]

18,8

Impedancia
[Ohm]
2,41
2,72
2,44
2,96

a=3m
Fázis- Ellenszög
állás
[°]
[Ohm]
4,64
2,43
- 0,03
2,72
5,58
2,46
6,40
2,98

Fajlagos
ellenállás
[Ohmm]
45,68
51,14
46,25
56,04

2.1. táblázat: Wenner elektródaelrendezéssel mért impedancia és látszólagos fajlagos
ellenállás értékek

A méréseket 33 Hz-es gerjesztő jellel végeztük. A táblázatban látható értékek teljesen
megfelelnek a száraz talajban, általánosságban mérhető értékekkel. Az eszköz stabilan, a
tapasztalatainknak megfelelő értékeket mért a teszt során. A fázisszög minden mérés esetében
0° körül mozgott.
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A mérési eredmények ábrázolása 2D képalkotási módszerekkel történik. Egy ilyen ábrát
mutat a következő, 2.4. ábra:

2.4. ábra: Wenner elrendezéssel mért, inverziós módszerekkel kiértékelt és ábrázolt ellenállás
profil (2D-s metszet)
Az alkalmazott geofizika szempontjából a gerjesztett polarizációs (IP) hatás a fajlagos
ellenállás u.n. frekvencia-diszperziója. Ebben az esetben a diszperziós közeg fajlagos
ellenállása a frekvencia függvényében komplex változóként viselkedik, olyan módon, hogy a
frekvencia növekedésével a fajlagos ellenállás abszolút értéke az egyenáramon mért értékhez
viszonyítva egy, az adott esetre jellemző értékre csökken le. Az IP hatásban jelentős a szerepe
a közeg reaktáns, kapacitív vezetésének, amiről a komplex impedancia argumentumából,
vagyis fázismérés adataiból kapható információ.

2.4. Sokcsatornás elektromos impedancia mérések gyümölcsben
Egynél több csatornás méréseket végeztünk dinnyében (mint élő szövetben). Növények,
gyümölcsök vizsgálata esetében az EIT alkalmazható belső szerkezet, összetétel vizsgálatára,
előnye, hogy kihasználja a különböző anyagok vezetőképességi eltéréseit, gyors, roncsolás
mentes, olcsó eljárás.
Fák, nővények, gyümölcsök élő (elhalt) szövetein mért elektromos impedancia és a fázisszög
nagysága életciklusuk alatt (csírázás, kifejlődés, tárolás, minőségüktől függően) különböző
értéket vesz fel. A megfigyelt változások alapján kidolgozható ezek elektromos (impedancia)
modellje, kvalitatívan leírhatók az életciklusok során lejátszódó folyamatok. A külső
paraméterek változtatásával (hőmérséklet, tápellátás) a belső változások figyelemmel
kísérhetők. A sok elektródás vizsgálatokkal (EIT) belső szerkezetének, a frekvencia
spektrumban (és időben) való vizsgálatokkal anyagi jellemzői, ezek kombinálásával az
anyagjellemzők (változása) térben és időben.
A módszer előnye, hogy non-invaziv (beavatkozás nélküli) módszer, egyelőre hátránya a kis
térbeli felbontóképesség és a szükséges komoly számítási kapacitás.
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Gyümölcsben végzett tesztméréseket illusztrál a következő 2.5. ábra:

2.5. ábra: Dinnyében végzett tesztmérés, illusztráció
A dinnyében végzett mérések tesztelrendezését a következő kép szemlélteti (2.6. ábra): A
tesztelés után nem veszett kárba a mért objektum!

2.6. ábra: Dinnyén végzett tesztmérések
A dinnyében végzett impedancia mérések egyik mérési képernyője látható a következő ábrán
(2.6. ábra):
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2.6. ábra: Dinnyében végzett tesztmérés mérési képernyője
A mérést 333 Hz-en végeztük. A képernyőn látható értékek lefutása (egymáshoz való
viszonya) a geometriai elrendezésnek megfelelő. Az impedancia mérések folyamán
megbizonyosodtunk arról, hogy a dinnyében végzett impedancia mérés eredménye
frekvenciafüggő. Ez a későbbiekben részletesebben ki lesz fejtve.
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2.5. 16
csatornás
mintaedénnyel

elektromos

impedancia

mérések,

tesztelések

A 16 elektródapárral végzett méréseket a következő elektróda elrendezéssel végeztük el (2.7.
ábra):
M-N mérő elektródák
5
U

mérendő
objektum

U

1

A-B elektródák
sin/cos
gerjesztés

U

U

U

U

U

víz

I

9
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2.7. ábra: Hengeres edényben kialakított elektróda konfiguráció (rossz geometriai
elrendezéssel a műszerek paramétereit, azok határait vizsgáltuk)
A méréseket a következő teszt összeállításban végeztük (2.8. ábra):

2.8. ábra: A 16 elektródás tesztkonfiguráció
Ezen elrendezéssel végzett tesztmérés mérési képernyőit mutatják a következő, 2.9. és 2.10.
ábrák:
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2.9. ábra: 16 csatornás mérés mérési képernyője (1.)

2.10. ábra: 16 csatornás mérés mérési képernyője (2.)
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3. Elektromos impedancia spektrum mérések (EIS)

Az általunk fejlesztett elektromos impedancia mérő berendezés alkalmas elektromos
impedancia spektrum felvételére is. Ez azt jelenti, hogy egy olyan mérési funkció van
beépítve a mérőrendszerbe, amely megadott frekvenciatartományban, megadott számú
frekvenciaponton méri meg az impedancia valós értékét és a fázisszöget. A mérés eredménye
az ún. impedancia spektrum. Egy ilyen impedancia spektrumot mutat a következő, 3.1. ábra:

3.1. ábra: Tesztmérések során rögzített impedancia spektrum

AZ EIS elemzésének, szemléltetésének nem ez az egyetlen módszere, ilyen még Bode
impedancia diagram: a mért impedancia logaritmusának a változása a frekvencia
logaritmusának a függvényében. Térbeli, időbeli változások, lefutások vizsgálata.
Egy harmadik elemzési, ábrázolási lehetőséget mutat a 3.2. ábra, amely egy Nquist diagramot
mutat (a reális és az immaginárius impedanciák függvénykapcsolata az idő függvényében.
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3.2. ábra: Nquist diagram élő szövet esetében (t1 <t2<t3)

3.1. Földtani alkalmazási lehetőség
Az anyagok elektromos vezetőképessége, illetve fajlagos ellenállása és dielektromos állandói
egyaránt frekvenciafüggőek (hullám egyenlet), mely szigorúan megszabja ezen elektromos
mennyiségek mérési feltételeit. A fentiek értelmében pl. a fajlagos szelvényezési módszerek
kis, a dielektromos állandó mérésén alapuló (mélyfúrási, meddőválogatási, víztartalom
meghatározási) módszerek nagy frekvencián működnek.
Az anyagok (szervetlen, szerves struktúrák) vezetőképességének, dielektromos állandójának,
veszteségi szögének vizsgálata, összetétel, porozitás, víztartalom, hőmérséklet, nyomás,
frekvencia függvényében.

3.2. Anyagvizsgálatok
Elektrokémiai rendszerek vizsgálatánál fontos szerepe van az impedancia spektroszkópiának,
felhasználásával, pontos kinetikailag hibamentes korrekt leírás adható a bemeneteken és a
kimeneten megjelenő jelalakok kapcsolatáról. Vizsgálhatók (EIS ): félvezetők,
akkumulátorok, korrózió, vezető (félvezető) műanyagok, elektro-organikus szintézisek,
kutatásainál, gyártás és ellenőrző technológiaként. Az elektrokémiai impedancia értékeit az
elektród kapacitások, belső ellenállások és a töltés szállítási kinetika tartalmazza, ezért
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használatával értékes kutatás, gyártásellenőrzési információk nyerhetők. Elektromos
impedancia paraméterek és más fizikai paraméterek közti összefüggések vizsgálata.
Élelmiszeriparban roncsolás mentes, költségtakarékos anyag, szövetvizsgálatokra,
minőségvizsgálatokra, ellenőrzésre. (zsírtartalom, víztartalom, tárolás közben beállt
változások, életképesség vizsgáltok (csíra) biokompatibilitás vizsgálatok (implantátumok),
korrózió, kristályszerkezet, oldódás, bevonatok-passzívák vizsgálata, allergia, statisztikai
elemzések …)

3.3. Élő szövetek vizsgálata
Az élő szöveteken 1 Hz -töl – 1212 Hz –ig terjedő frekvencia tartományban négy olyan sáv
fordul elő melyhez elektromos polarizáció kapcsolódik. (3.3. ábra) Az α polarizációs sáv
kialakításában szerepet játszanak többek között, sejtmembrán felületén található ellenionok,
aktív membránhatások, ion csatornák, ionok diffúziója. A β polarizációs sávot többek között a
passzív membrán kapacitások, valamint a sejtek közötti és sejten belüli állományok
polarizációs és vezetési mechanizmusai okozhatják. (Maxwell-Wagner hatás). A fejlesztett
berendezéssel ezekben a tartományokban tudunk méréseket végezni, tervezzük a
méréstartomány bővítését.

3.3. ábra: Élő szövetek impedancia spektruma
Impedancia spektrumot rögzítettünk a görögdinnyében végzett tesztmérések során is (3.4.
ábra):
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3.4. ábra: Dinnye elektromos impedancia spektruma egy mérési csatornában.
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3.4. Alkalmazási lehetőség az oktatásban
Az impedancia spektrum mérése az oktatásban is jól használható, hiszen segítségével a
gyakorlatban szemléltethetők az elmélet során megismert összefüggések. Például párhuzamos
RC tag sorba kapcsolva ellenállással:

Az elektromos impedancia mérés az oktatásban alkalmazható:
- modellezésre;
- szemléltetéshez;
- komplex feladatok megoldására;
- szakdolgozat témákhoz stb

Pécs, 2011. szeptember
Henézi Ferenc, Vízvári Zoltán
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