
Vá� lász Dr. Augusztinovicz Fu� lo� p opponensi ve� leme�nye�re

Nágyon ko� szo� no� m á dolgozát gondos á� tne�ze�se� t,  á kedvezo�  so� t  megtisztelo�  ve� leme�nyt, válá-
mint – á tártálmon tu� l – á formái jellemzo� k e�szreve� tele� t, e�rte�kele�se� t. A bí�rá� látbán egy ke�rde�s
e�s egy jáváslát nyert megfogálmázá�st (dőlt betűvel ide�zem), ámelyet áz álá�bbiákbán megvá� lá-
szolok, illetve ko� zlo� m á jáváslát nyomá�n mo� dosí�tott te�zisem szo�vege� t.

Kérdés

Nem teljesen érthető ugyanakkor az a megjegyzés, hogy mivel a kétféle huzalra kapott eredmény
eltérését a BLSE (bundle level skin effect, kötegszintű áramkiszorítás) okozhatja, így ez a megol-
dás jelenleg a BLSE mérés egyetlen járható útja. (Minden vizsgálandó tekercset két, esetleg több
huzalból el kell készíteni és a kapott impedancia-görbéket összevetni?)

Válasz

A dolgozátbán bemutátott, ko� ru� lme�nyes e�s drá� gá me�re�si eljá� rá� s elso� dleges ce� ljá á szimulá� cio�
verifikálása volt. Há á modellt sikeru� l kello�  szá�mu�  me�re�ssel álá� tá�másztáni, u� gy álkálmássá�  vá� -
lik á vizsgá� lt effektusok predikciójára, ámi á tová�bbiákbán szu� kse�gtelenne�  teszi to� bbfe� le huzál,
illetve tekercs legyá� rtá� sá� t pusztá�n áz effektus megme�re�se ce� ljá�bo� l.

Mindázoná� ltál  le� tezhet egyszeru� bb mo� djá is bizonyos effektusok me�re�se�nek, ámelyhez tá�m-
pontot ád á szimulá� lt tekercsellená� llá� s felbontá� sá á frekvenciá fu� ggve�nye�ben (2.20. e�s 2.21. á�b-
rá á dolgozátbán). A komponensek elku� lo� ní�te�se�re ugyánis kihászná� lháto�  á frekvenciáfu� gge�su� k
elte�ro�  jellege (pl. RDC frekvenciáfu� ggetlen, RBLSE szigmoid, RSLSE e� s RSLPE exponenciá� lis, stb.), ku� lo� -
no� sen há egymá� sto� l tá�vol eso�  frekvenciá�kon le�pnek fel.

Javaslat

A második tézis és altézisei vékony szalagból készült áramvezető tekercsek háromdimenziós vé-
geselemes számításához adnak újszerű, homogenizált modellt. Bár a tézis fő alkalmazásként a
magas hőmérsékletű szupravezetőből készült hengeres spirálszalagtekercseket említi, ez az érte-
kezés főszövegéből nem tűnik ki (ennek feltehető oka a már említett iparjogvédelmi aspektus),
miközben az altézisek jóval bővebb megfogalmazásúak. Ezt a tézist is elfogadom új tudományos
eredménynek, de a négy altézis rövidítését és összevonását lehetségesnek és célszerűnek tarta-
nám.

A 2. tézis módosítva

Ve�kony szálágbo� l  vágy fo� liá�bo� l  ke�szu� lt  á� rámvezeto�  tekercsek há� romdimenzio� s  ve�geselemes
szá�mí�tá� sá�hoz olyán homogenizá� lt modellt dolgoztám ki, ámellyel kivá� ltháto�  ázok menetszintu�
diszkretizá� lá� sá.  Le�nyege� t  egy  olyán helyfu� ggo� ,  ekviválens,  ánizotrop vezeto� ke�pesse�g-tenzor
ádjá, ámelynek fo� irá�nyái loká� lisán á spirá� lis szálágrá illeszkednek. A modellben ezá� ltál leke�pe-
zo� dik á szálág ke� t kivezete�se, ámelyekre e�rtelmezheto�  á kápocsfeszu� ltse�g, tová�bbá�  – mivel áz
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á� rámot áz ánizotrop vezeto� ke�pesse�g eleve spirá� lis pá� lyá� rá ke�nyszerí�ti – feszu� ltse�gke�nyszer ál-
kálmázháto� .  A feládátot áz  A,V-A potenciá� lformálizmussál  megfogálmázvá á feszu� ltse�gke�ny-
szer elo� í�rá� sá kifejezetten egyszeru� ve�  vá� lik.

Lineá� ris tesztfeládátokon keresztu� l megvizsgá� ltám á mo� dszer konvergenciá� já� t, pontossá�gá� t e�s
korlá� táit, ázt ko�veto� en pedig sikerrel szimulá� ltám mágás ho� me�rse�kletu�  szuprávezeto� bo� l (HTS)
ke�szu� lt spirá� lszálágtekercsek bekápcsolá� si tránziense� t e�s kritikus á� llápotá� t. A modell ko� nnyen
ádáptá� lháto�  ku� lo� nbo� zo�  tekercsgeometriá�krá, illetve vá� rháto� án álkálmázháto�  hásonlo�  geomet-
riá� ju�  fo� liátránszformá� torok, ákkumulá� torcellá�k modelleze�se�re, válámint kiterjesztheto�  á ho� tá-
ni szimulá� cio� rá is.

Budápest, 2021. ju� nius 21.

Dr. Gyimo� thy Szábolcs
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