
2012. 06. 04. 1. dia 



2012. 06. 04. 2. dia 

Az FBG az optikai szál magjában kialakított 
Bragg-rács, periodikusan változó 
törésmutatójú tartomány. 
 
Előállítása: 
• a megvilágító UV fényt interferáltatva érik 
el a periodikus fényintenzitás-eloszlást, 
• vagy megfelelően kialakított maszkot 
helyeznek a fényforrás és a szál közé. 

Működése: 
• Az FBG-re fehér fényt bocsájtva, a 
különböző törésmutatójú részek 
határfelületéről visszaverődő fénysugarak 
konstruktív interferenciája csak egy adott 
hullámhossz esetén érvényesül. 
• A Bragg- hullámhossz az n effektív 
törésmutató és a d rácsállandó függvénye. 



2012. 06. 04. 3. dia 

Kedvező tulajdonságok: 
• érzéketlenek az elektromos és a mágneses terekre, 
• ellenállók a korrózióval szemben, 
• egy szálon több tíz FBG is elhelyezhető és azok messziről (több km) 
is kiolvashatók, 
• kis méret. 



2012. 06. 04. 4. dia 

Ramp 

Szupravezető mágnesek 
hőtérképének megfigyelése, 
quench-ek detektálása. 
 
Az FBG szenzorok segítségével 
jelentősen csökkenthető a 
szükséges kábelek száma. 



2012. 06. 04. 5. dia 

Az új típusú szupravezető mágnes  
elkészítésének fontosabb lépései. 



2012. 06. 04. 6. dia 

• Kriogén mérések folyékony He segítségével, szobahőmérséklet 
és 4,2 K között. 
• Új típusú szenzorok: Epoxy (A) és PMMA (B) hordozók 
alkalmazása az alacsony hőmérsékletű intenzitásvesztés 
elkerülésére. 
• CERNOXTM és pt100 típusú referencia hőmérők alkalmazása. 



2012. 06. 04. 7. dia 

A mérések során az FBG szenzorok és a referencia hőmérők az erre a célra készített mintatartóban (rézdoboz) 
helyezkedtek el, a kriosztát alján.  A réz doboz alkalmazása elősegítette, hogy a felhasznált szenzorok mindvégig 
termikus egyensúlyban legyenek egymással. 



2012. 06. 04. 8. dia 



2012. 06. 04. 9. dia 

A hűtés során folyékony Héliumot engedtünk a 
kriosztátba egészen addig, amíg a mintatartóban ki 
nem alakult a termikus egyensúly 4,2 K hőmérsékleten. 
A hűtés túl gyors folyamat, ami alatt a az érzékelők 
eltérő hőmérsékletűek. 
 
A felmelegítések jóval hosszabbak voltak, továbbá a 
mintatartó alján elhelyezett két fűtőellenállással 
szabályozni lehetett ezek sebességét. 
 
A kísérlet során mért adatokat két csoportra oszthatjuk: 
1. feszültségmérés (CERNOXTM és pt100 referencia 

hőmérők), kiolvasási frekvencia: 0,3 Hz, 
2. optikai mérés (FBG szenzorok), kiolvasási 

frekvencia: 1 Hz. 
A kiolvasórendszer a mért értékeket ASCII fájlokba 
menti, később ezeket adatbázisba is feltöltöttük.   



2012. 06. 04. 10. dia 

Interpoláció az eltérő  
kiolvasási frekvenciák 
miatt. 
 
A lineáris interpoláció 
alkalmazása elegendő: 
nagyon alacsony fűtési 
sebesség. 



2012. 06. 04. 11. dia 

A kísérlet 16 mérési ciklusa alatt mért 
hullámhossz-eltolódás (felül) és amplitúdó (alul) 
értékek időbeli eloszlása. 
 
Jelölés: 

A55/A65: Epoxy 
  Bragg-hullámhossz : 
  1555 és 1565 nm 
B55/B65: PMMA 
  Bragg-hullámhossz : 
  1552 és 15652nm 

 
Eltérés figyelhető meg a 4,2 K hőmérsékleten 
mért hullámhossz-eltolódás értékekben. 
 
A szobahőmérsékletig történő felmelegítések 
után nagyobb eltérés tapasztalható, mint a 80 
K-ig történő felmelegítéseket követően. 
 
Amplitúdó esés az A55 és a B52 szenzorok 
esetén a hegesztés miatt. 



2012. 06. 04. 12. dia 

A mért hullámhossz értékek a referencia hőmérséklet 
függvényeként ábrázolva. 



2012. 06. 04. 13. dia 

A mért hullámhossz értékek a referencia hőmérséklet 
függvényeként ábrázolva. 



2012. 06. 04. 14. dia 

A mért hullámhossz értékek a referencia hőmérséklet 
függvényeként ábrázolva. 



2012. 06. 04. 15. dia 

A mért hullámhossz értékek a referencia hőmérséklet 
függvényeként ábrázolva. 



2012. 06. 04. 16. dia 

Jelentős előrelépések: 

• mérések kriosztátban, szobahőmérséklet és 4,2 K között, 

• új mintatartó (rézdoboz), termikus egyensúly a szenzorok között, 

• kontrollált fűtési sebesség. 

 

Az új, Epoxy és PMMA hordozók segítségével a szenzorok érzékenyek maradnak 

egészen 4,2 K hőmérsékletig, igaz az érzékenységük folyamatosan csökken. 

 

Jelentős eltérés mutatkozik azonban a különböző ciklusok során azonos, 4,2 K 

hőmérsékleten mért hullámhossz-eltolódás értékekben.  

 

Tréningezési folyamat szükséges(?) 



2012. 06. 04. 17. dia 

• Cél: mechanikai feszültség- és hőmérsékletmérés a mágnesen 
a tréningezési folyamat során. 
• A feszültségmérésnél kompenzálni kell a hőmérsékletváltozás 
FBG-kre gyakorolt hatását. 
• Korábbi mérések során már használt szenzorok alkalmazása. 



2012. 06. 04. 18. dia 

FBG 2 és FBG 3  
feszültségmérés 

FBG 1 on AL 
hőmérsékletmérés 

FBG  on 1 layer 
Teflon 



2012. 06. 04. 19. dia 



2012. 06. 04. 20. dia 

• A lehűtés során ~6 nm 
hullámhossz-eltolódás mérhető 
mind a feszültség-, mind pedig a 
hőmérsékletmérő szenzorok  
esetében.  
 
• A Teflonnál ugyanez ~23 nm, 
ami összhangban van a korábban 
mért adatokkal. 
 
• Úgy tűnik valamennyi szenzor 
érzékeny marad a lehűtés során. 



2012. 06. 04. 21. dia 

Kompenzált feszültség 

Quenchek detektálása: 
 
• Minden quench látszik az FBG-k adatain. 
 
• A quench-ek nem látszanak a 
hőmérsékletmérő FBG-ken. 



2012. 06. 04. 22. dia 

No. 

(-) 

Current 

(A) 

Date 

(yyyy.mm.dd) 

Time 

(hh:mm) 

1 10108 2011.09.19 09:51 

2 11692 2011.09.19 10:51 

3 12091 2011.09.19 11:28 

4 12294 2011.09.19 16:40 

5 12925 2011.09.20 09:05 

6 13378 2011.09.20 10:03 

7 13400 2011.09.20 11:19 

8 13519 2011.09.20 12:12 

9 13413 2011.09.20 13:40 

10 13572 2011.09.20 14:15 

11 13422 2011.09.20 15:10 

12 13516 2011.09.20 15:43 

13 13562 2011.09.20 16:26 

Quench tábla 



2012. 06. 04. 23. dia 

Az FBG  és a Strain Gauge mérések 
összehasonlítása. 
 
Számított feszültség = 1000 x 
(kompenzált hullámhossz-változás) 
 
Az FBG-k érzékenysége fokozatosan 
csökken. 

Az FBG feszültségmérés jól adja 
vissza a mikrostruktúrát. 



2012. 06. 04. 24. dia 

A lehűtés kezdetéhez viszonyítva a 
relatív mérés 280-300 μm/m 
eltérést mutat. 
Ez a megfigyelt telítési effektus 
miatt lehet. 

Ha azonban az aktuális quench 
elejéhez viszonyítunk, az FBG-k jó 
értékeket mérnek, ami arra utal, 
hogy a szenzorok érzékenyek 
maradnak alacsony hőmérsékleten 
is. 



2012. 06. 04. 25. dia 

A mért  hullámhossz- 
-eltolódás értékek. 
 
A lehűtés nagyítva 
látszik középen. 

A mért amplitúdó 
értékek. 



2012. 06. 04. 26. dia 

A lehűtés során mért 
referencia hőmérsékletek. 

Alacsony hőmérsékleti, 
nagyított  grafikon. 



2012. 06. 04. 27. dia 

A mért hullámhossz-eltolódás értékek a 
referencia hőmérsékletek függvényeként. 

Alacsony hőmérsékleti, nagyított 
grafikon. 



2012. 06. 04. 28. dia 

Hőmérsékletmérés: 

• új szenzorok (Epoxy és PMMA) 

• mérés kriosztátban (szobahőmérséklet és 4,2 K között) 

• az érzékenység a teljes tartományon megmarad (folyamatosan 

csökkenve) 

• tréningezési folyamat (?) 

 

Mechanikai feszültségmérés: 

• mérés a mágnesen, a (quench) tréningezési folyamat közben 

• korábbi szenzorok, hőmérsékletre kompenzált mérés 

• valamennyi quench detektálva 

• a mérés jól visszaadja a quenchek mikrostruktúráját is 

• a relatív mérés jó érzékenységet mutat alacsony hőmérsékleten is 



2012. 06. 04. 29. dia 
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