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1. Bevezetés
Ősidők óta használ az emberiség kompozit eszközöket: például több ezer éves egyiptomi sírok
feltárásánál találtak a régészek mumifikáláshoz használt gyantával átitatott vászonanyagokat,
apróra tört széna vagy szalmadarabokkal kevert égetett agyagedényeket, de gondolhatunk akár
a vályogtéglára, amely agyagba kevert szalmatörekből áll. A kompozit eszközök fejlődése
napjainkig töretlen, a szálerősítésű műanyagokat az élet szinte minden területén fellelhetjük
(pl.: teniszütők, orvosi implantátumok, szélerőművek lapátjai, elektronikai nyomtatott áramköri
lapok, repülőgépek, hajók, személy- és tehergépkocsik, buszok karosszériái).
A jelentős térhódítás a polimer kompozitok összetett szerkezetének köszönhető, amely szívós
mátrixból, és a teherviselés kitüntetett irányában a szerkezeti anyag szilárdságát növelő, nagy
szilárdságú és rendszerint nagy rugalmassági modulusú erősítőanyagból áll. Közöttük alakul ki
az a kiváló adhéziós kapcsolat, amely hosszú távon, tartós- és ismétlődő terhelések esetén is
fennmarad [1]. A legtöbb műszaki alkotásban, gépben, gépalkatrészben, építményben vagy
bármely használati eszközben az igénybevétel, a terhelés jól meghatározható irányvonalak
mentén érvényesül. Ezen erővonalak irányában gyakran nagyságrendekkel nagyobb
szilárdságra, merevségre van szükség, mint más irányokban, vagyis az alkatrészek terhelése a
legtöbb esetben irányfüggő: anizotróp. Ez indokolja a homogén szerkezeti anyagok
megerősítését nagyobb szilárdságú és/vagy moduluszú erősítőanyagokkal, a teherviselés
kitüntetett irányában. Az effajta összetettség biztosítja a kompozitok kiváló mechanikai
tulajdonságait (szívósság mellett a tömegre vonatkoztatott nagy szilárdság), korrózió- és
vegyszerállóságukat, jó csillapító- és szigetelőképességüket (hang-, hő-, rezgés-, elektromos).
A pozitív tulajdonságaikat a felépítő anyagok célszerű megválasztásával előnyösen
kiaknázhatjuk a felhasználásnak megfelelően, így testre szabott (tailor-made) termékeket
készíthetünk. A velük kapcsolatos nagy mérnöki szabadságnak köszönhetően nem csak kis,
egyedi, hanem nagy teherbírású és nagyméretű, sorozatgyártásra alkalmas alkatrészek
alapanyagaként is használhatjuk ezen anyagokat, így már mindennaposak többek között a
járműiparban is [2-4]. Magyarországon is egyre nagyobb szerepet kap a kompozitok szerkezeti
anyagként való felhasználása a korábban alkalmazott, nehezebb fémszerkezetek kiváltására. Az
elmúlt években tervezett, magyar fejlesztésű Modulo autóbusz könnyűszerkezetes karosszériája
is teljes mértékben polimer kompozitból készül [5] (1. ábra).
Ezen kompozitok mindennapos használata számos megoldandó mérnöki feladatot jelent. A
fémek homogén szerkezetével szemben a kompozitok felépítése sokkal összetettebb, ebből
adódóan új módszereket kívánnak az alkatrészek méretezése, szerkezetoptimalizálása,
1
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gyártástechnológiája szempontjából is, amelyek jelentősen eltérnek a „hagyományos” fém
alkatrészeknél használt eljárásoktól.

(b)

(a)

1. ábra Magyar fejlesztésű elektromos Modulo busz modellje (a) és prototípusa (b) [5]

A kompozit szerkezet viselkedése az élettartama alatt eltér a fémelemek viselkedésétől. A
fémszerkezetek jóval homogénebb anyagával ellentétben a kompozitok összetett szerkezetében
terhelés alatt máshogy viselkedik a mátrix és az erősítőszál. A kompozit szerkezetek
állapotismerete éppen ezért rendkívül fontos, ami magával vonzza a kompozitok
állapotvizsgálatának új módszereit, és megköveteli a minél egyszerűbb roncsolásmentes, üzem
közbeni (in-situ) elemzési módszerek kifejlesztését.
Az állapotelemzési eljárások nagy részéhez önálló, az alkatrésztől független berendezés
szükséges, amelyekkel változó hatékonysággal lehet elemezni a termékek állapotát, de
általában nem a felhasználás helyén, nem beszerelt állapotban és nem működés közben. Ezzel
szemben a beépített hibafeltáró módszereknél a megváltozott szerkezeti reakció a kompozitba
integrált szenzor által szolgáltatott jel változásából következtethető. Mivel a szenzor az
alkatrészbe van beépítve, így működés közben is alkalmas folyamatos jeladásra, a jelek külső
feldolgozásával az állapot folyamatos követésére. Szálerősítésű kompozitok esetében a
szénszál elektromos vezetőképességét és az üvegszál fénytovábbító képességét lehetne erre
kihasználni. A fény teljesítményének változásából következtetni lehetne a kompozit szerkezet
állapotára.
A PhD munka eredményeként a célom olyan költséghatékony optikai állapotelemző
technológia alapjainak lefektetése volt, amely a kompozitok összetett szerkezetét kihasználva
a kompozit szerkezetek roncsolásmentes, üzem közbeni állapotelemzésére szolgál. Célom ezen
szerkezeteknél a kritikus tönkremenetel előtt a jelen lévő deformációt folyamatosan kimutatni,
mert ennek ismerete a leendő felhasználók számára nagyfokú biztonságot nyújthat.
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2. Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben áttekintem a kompozit szerkezetek tönkremeneteli formáit, a kompozitok
állapotelemzési módszereit az optikai szálas módszerekre koncentrálva, továbbá röviden
bemutatom azokat a távközlési optikai szálakat és a hozzájuk kapcsolódó eszközöket, amelyek
ismerete kutatásomhoz szükségesnek bizonyult.
2.1. Kompozit szerkezetek állapotelemzési módszerei
A kompozit szerkezet állapot-elemzéséhez (Structure Health Monitoring – SHM) ismernünk
kell a szerkezetek károsodási formáit, különösen a teherhordó szerkezeti elemekben okozott
hatásukat. Ezen károsodások gyártási hiba, vagy használat során előforduló változás (ismétlődő
igénybevétel, UV fény stb.) okozta károsodás eredményei. Balaskó és Vigh [6] munkájukban
helikopter forgószárny-lapátok roncsolásmentes vizsgálatát végezték el. Az irodalmi adatok és
saját vizsgálataik alapján a következő gyártási hibákat azonosítottak: rétegelválás, bezáródás,
üreg és porozitás, gyantában gazdag terület, gyantahiányos terület, szálak gyűrődése,
deformációja, száltörés és az elválás. Lopes és Ribeiro [7] cikkükben megemlítik az autóipari
felhasználású kompozit elemek fő károsodásait. Ezek, a gyártási folyamat, vagy a használat
alatti külső feszültségek eredményei a mátrixban: mikrorepedések, szálkihajlások, rétegelválás
és légzárványok, amelyek rontják a mátrix és szál közötti adhéziós kapcsolatot. A rétegelválás
és szálkihúzódás gyakori, de általában láthatatlan károsodása a kompozit szerkezeteknek,
amely a mátrix és a szál közötti nem megfelelő adhéziós kapcsolatnak a következménye. Az
effajta tönkremeneteli formát a legveszélyesebbnek ítélik, hiszen ez az elem terhelhetőségét
nagymértékben csökkenti. Az említett tönkremeneteli formákon túl előfordulhat még
mátrixdeformáció, mátrixtépődés, szál-réteg elválás és szálszakadás (2. ábra). A témában
található publikációk gyakran foglalkoznak a szabad szemmel nem, vagy alig látható
károsodások [8] felderítésével, létrejöttének előrejelzésével. Ezekre a hibákra a kompozit elem
mechanikai tulajdonságainak megváltozásából, statikus, illetve dinamikus terhelésre adott
szerkezeti válaszából, vagy az elem átvilágítása (röntgen, vagy egyéb sugárzás) alapján kapott
információkból lehet következtetni [7-11]. Általában ezt a megváltozott szerkezeti
válaszreakciót használják ki a roncsolásmentes állapotvizsgálati módszerek.
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1 - Szálkihúzódás
2 - Mátrix szakadás
3 - Szál - mátrix elválás
4 - Szálszakadás
5 - Mátrixtépődés

(b)

(c)

2. ábra Kompozitok tönkremeneteli formái: réteghibák (a) rétegelválás (b) szálkihajlás (c) [11]

Rytter [12] szerint általánosságban a szerkezet károsodásának azonosítására szolgáló eljárások
négy fő csoportba sorolhatók: szerkezeti integritás változásának vizsgálata, kár lokalizációja,
kár számszerűsítése, hátralévő élettartam prognózisa. Míg az első három csoportba tartozó
eljárások a károsodás felderítésére szolgálnak, a 4. csoportba tartozó eljárások a károsodás
sokkal komplexebb feltárását és pontosabb ismereteket követelnek meg, amelyekkel együtt jár
a teljes élettartam alatti megfigyelés, a mért adatok gyűjtése és kiértékelése. Az állapotelemzési
eljárások nagy részéhez önálló, az alkatrésztől független berendezés szükséges. Ezekkel az
eljárásokkal különböző hatékonysággal lehet elemezni a termékek állapotát, de általában nem
a felhasználás helyén, nem beszerelt állapotban, nem működés közben. További hátránya ezen
eljárásoknak, hogy úgynevezett „helyi” technikák, mivel egyszerre csak egy viszonylag kis
terület vizsgálatára korlátozódnak, mindazonáltal több „helyi” technika összegzésével
információt kaphatunk a szerkezet egészéről is. Pezzoni [13] munkájában megkülönböztet
„direkt” és „indirekt” eljárásokat. A direkt módszerekkel szemben az indirekt eljárások nem
tárják fel közvetlenül a rejtett hibákat, vagy szerkezeti tulajdonságokat. Ehelyett például a hiba
okozta hőmérsékletváltozást, vagy a felület deformációját jelzik terhelés hatására. Ezen
módszerek megismerését és megemlítését fontosnak tartom, de nem kívánom részletesebben
kifejteni őket, mivel dolgozatomban az optikai beépített hibafeltárást tűztem ki célul. A
beépített hibafeltáró módszereknél a megváltozott szerkezeti reakció a kompozitba integrált
szenzor jelváltozásából következtethető. A szenzor jelváltozását egy külső egységgel mérni
lehet, ami összefügg a szerkezet deformációjával. Ezen eljárások - mivel a szenzor az
alkatrészbe van beépítve - használhatóak működés közben, nem szükséges az alkatrészhez
hozzáférni, és ezáltal folyamatos állapotelemzésre adnak lehetőséget. Az irodalmi adatok
alapján a vizsgálati módszereket önkényesen 4 csoportba foglaltam, de a csoportok közötti
határok nem élesek, egyes technikák összetettségük miatt akár több csoportba is besorolhatók.
Disszertációmban

csak

a

kompozit

szerkezetek

roncsolásmentes

állapotelemző módszereit tártam fel, amelyeket az 1. táblázat foglal össze.
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Nem beépített szenzoros módszerek
Direkt állapotelemzési módszerek:
- szemrevételezés és érintés,
kopogtatás
- mechanikai vizsgálat
- mikroszkópos vizsgálat
- folyadékbehatolásos vizsgálat
- diffrakciós képalkotó eljárás
- akusztikus emisszió
- ultrahangos mérés
- akusztográfia
- akuszto-ultrahang
- mikrohullámú vizsgálat
- Terahertz képalkotás
- röntgenvizsgálat

Beépített módszerek
Beépített nem optikai
módszerek:
- nyúlásmérő bélyeg
- kapacitív érzékelő
- piezorezisztív érzékelő
- piezoelektromos
átalakító
- szén nanocsöves
deformáció mérés
- önjelölő kompozit
- beépített szénszálas
állapotelemzés

Indirekt
állapotelemzési
módszerek:
- infravörös
termográfia
- rétegbevonásos
optikai
feszültségmérés
- holografikus /
lézer
interferometria
- lézer-ultrahang

Beépített optikai módszerek:
- interferométer alapú
érzékelők (SOFO
interferométer, Fabry-Perot
interferométer)
- elosztott paraméterű
szenzorok (Raman, Brillouin,
Rayleigh)
- fényvezető szálba írt Braggrácsok
- száloptikai érzékelő
Doppler-effektus alapján
- teljesítmény alapú intrinsic
szenzorok
- optikai szálas
állapotelemzés
csillapításméréssel
- fénytovábbító erősítő
üvegszálak

1. táblázat Kompozit szerkezetek állapotelemző módszerei (részletek a 9.1. Mellékletben)

Az állapotelemzési eljárások nagy része hanghullámokat, vagy elektromágneses sugárzást
használ fel, ami alapján az 1. táblázatban szereplő módszereket csoportosítottam (2. táblázat).
A 2. táblázatban jól látszik, hogy a beépített száloptikai érzékelők működési tartománya az

Elnevezés

Frekvencia

Elemzési módszer

Infrahang

< 20 Hz

-

Hang

1 kHz-1 MHz

Akusztikus emisszió

20 kHz - 1000 kHz

Nagy távolságú ultrahangos mérés

500 kHz- 5 MHz

Akuszto-ultrahang vizsgálat

500 kHz- 25 MHz

Ultrahangos mérés

500 kHz- 25 MHz

Akusztográfia

Mikrohullám alatti terület

< 1 GHz

-

Mikrohullám

8.2 - 12.4 GHz

Mikrohullámú vizsgálati módszer

Terahertzes sugárzás

0,1 – 10 THz

Terahertz képalkotás

Infravörös sugárzás (IR)

3 – 300 THz

Infravörös termográfia

Ultrahang

Diffrakciós képalkotó eljárás
Látható fény

384 THz – 789 THz

Rétegbevonásos feszültségmérés
Holografikus interferometria

Ultraibolya sugárzás (UV)

0,8- 150·PHz

Röntgensugárzás

30·- 30000 PHz

Röntgenvizsgálat

Gamma-sugárzás

>30 EHz

-

2. táblázat Hanghullámokat és elektromágneses sugárzást felhasználó állapotelemzési
módszerek (részletek a 9.1. Mellékletben)
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Az állapotelemzési módszerek egy külön csoportját alkotják a beépített optikai szálas
szenzorral megvalósított állapotvizsgálati eljárások [14]. Értekezésem ezen állapotelemzési
eljárásokhoz kapcsolódik, ezért csak ezen eljárásokat ismertetem részletesebben, míg a többi
eljárás rövid bemutatása a 9.1. Mellékletben található.
Beépített száloptikai állapotelemzési módszerek
A száloptikával megvalósítható a fény továbbítása totálreflexió útján. egy—egy elemi szál
nagyságrendileg 10 µm átmérőjű belső n2 törésmutatójú üvegszál magból, és rajta n1
törésmutatójú (optikailag ritkább), köpenyből (héjból) áll (általánosan 125 µm külső átmérőjű).
A szálba belépő fénysugár a határszögnél nagyobb szögben éri a határfelületet és arról
visszaverődik. A fénysugár az elemi szál végén abból kilép (3. ábra) [15].

3. ábra Optikai szál működési elve (n1 köpeny törésmutatója, n 2 mag törésmutatója) [15]

Több ezer darab rendezett elemi szálat felhasználva, akár képi információ továbbítására
alkalmas hajlékony kábelt is készíthetünk (endoszkópok).
Az optikai szálak igen kis csillapítása miatt nagy távolságok közötti adattovábbítására kiválóan
alkalmazhatóak, mivel az adatátvitel igen gyors és az esetek többségében valós időben
megfigyelhető [16]. További előnyük, hogy működésüket elektromágneses zavarforrás nem
befolyásolja (pl.: rádióhullámok, villámlás, háttérsugárzás), nincs szükség elektromágneses
szempontból árnyékolásra, ugyanakkor az optikai szál maga sem sugároz, így nem jelent
zavarforrást [16-18]. Ezen előnyös tulajdonságaik is alkalmassá teszik őket szenzorként való
felhasználásra. Optikai szálat kétféle módon használhatunk szenzorként: ha a szál maga csak
az információt közvetíti az érzékelő és feldolgozó egység között, extrinsic szenzornak, míg ha
a szál maga a jeltovábbító (fényvezető) közeg és az érzékelő egyben, intrinsic szenzornak
nevezzük. Az optikai szenzorok optikai szálában terjedő fény valamely jellemzője
(teljesítménye, fázisa, polarizációja, hullámhossza, időzítése, spektrális eloszlása) megváltozik
a külső körülmények hatására (mint például a szálat ért terhelés, deformáció) [19]. Ennek
megfelelően vannak teljesítmény alapú, spektrális alapú, polarimetrikus és interferometrikus
szenzorok, illetve ezek kombinációi. A mérést általában visszavezetjük teljesítménymérésre. A
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különböző típusú optikai szenzorokban közös, hogy a jelfeldolgozó eszköz az optikai szálról
leválasztható, külön egység, azt nem szükséges beépíteni [20]. Az üveg optikai szálak anyaga
nagymértékben ellenáll a korróziónak és a hőterhelésnek [21]. Előnyük továbbá a kis átmérőjük
(~125 µm), kis tömegük és nagy flexibilitásuk. Polimer mátrixú kompozitba az optikai szál
ezen előnyös tulajdonságai miatt könnyen beépíthető, és így a szenzor maga használható
gyártás közbeni folyamatos megfigyelésre [19, 21-27], használat közbeni állapotelemzésre és
károsodáselemzésre (4. ábra) [28].

4. ábra Életciklus alatti elemzés beépített optikai szállal [28]

Hátrányuk, hogy általában drágábbak, mint az elektromos, elektromechanikus érzékelők, és
szakadásuk után, kis méretük miatt nehézkes a javításuk, bár Minakuchi és társai [22]
munkájukban bemutattak a szakadt szálak összeillesztésére egy jól használható megoldást [29].
További hátrányuk, hogy a szálakkal (felépítésükből adódóan) rendkívül nehéz több irányban
a deformációt mérni [30]. Az optikai érzékelők hátránya Jin [31] szerint a relatív összetettségük
és szűk dinamikus mérési tartományuk.
Több publikáció foglalkozik az optikai szenzorok csoportosításával, összehasonlításával [32].
A 5. ábra különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőséget mutat be.

(b)

(a)

5. ábra Optikai szenzorok csoportosítása Glisic és Inaudi [20] (a), Guo és társai [33] (b) szerint
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Glisic és Inaudi [20] az érzékelési tartomány hossza alapján csoportosították a szenzorokat, míg
Guo és társai [33] a működési elvük szerint. A működési elv szerinti rendezést követem én is
az egyes módszerek bemutatásánál, kiegészítve a két szerzőcsoport által be nem kategorizált
Doppler-effektust kihasználó és teljesítménymérésen alapuló egyéb módszerekkel.
Interferométer alapú optikai érzékelők
Az interferometrikus szenzorok két különböző hatásnak kitett optikai ágból állnak. Az egyik ág
(referencia) a külső hatások ellen védve van, a másik ág (szenzor) a külső hatásokra (pl.
hőmérsékletváltozás, nyomásváltozás, kémiai hatás) megváltoztatja optikai tulajdonságait, pl.
az optikai úthosszt vagy törésmutatót. Ezáltal a két ág között optikai úthossz-különbség jön
létre. Működési elvük a fázismoduláción alapszik, miszerint az átvitt fény fázisa az optikai
úthossz változása miatt módosul. Ugyanazon koherens fényforrással megvilágítva mindkét
szálat, a fáziskülönbség interferométerben teljesítménymérésre visszavezethető. A szenzorok
érzékenysége nagy, de mérési tartományuk korlátozott (ekvivalens hossz maga a hullámhossz)
[16]. Különböző interferométer elrendezések vannak. A Sagnac-interferométer [16] két ága
ugyanabban a hurokban van, a fény a két ágban ellenkező irányban terjed, így a fáziseltolódás
révén pl. a hurok forgása érzékelhető. A Mach-Zehnder interferométer [16] két üvegszálból áll,
az egyik ága a referencia, a másik az érzékelő. Ehhez hasonló a Michelson-interferométer,
felépítésében azonban különbözik: a két ág végén egy-egy tükör van, így a fény oda-vissza
befutja az ágakat. A kereskedelemben kapható effajta érzékelőt SOFO interferométernek hívják
[16, 34].
Az ellenőrizni kívánt szerkezetbe épített SOFO interferométer (SOFO Interferometric Sensors)
2 különálló optikai szálat tartalmaz. A mérőszál mechanikus kapcsolatban van a szerkezettel
(hozzá van rögzítve előfeszített állapotban), míg a másik szál előfeszítés nélkül van ugyanabba
a védőcsőbe helyezve [35]. A szerkezet deformációja e két szál között méretváltozást
eredményez (míg az előfeszített szál megnyúlik, a laza szál nem deformálódik). Mivel ez a
méretváltozás nem pillanatnyi, nincs szükség folyamatos megfigyelésre, egy hordozható
kiértékelő egység elegendő több szenzor vizsgálatára [20].
A Fabry-Perot interferométer szenzorban (Extrinsic Fabry-Perot Interferometer – EFPI) két,
részben tükröző optikai szálvég között pár mikrométeres rés van. A közvetített és
visszatükrözött fény spektruma a végek távolságától függ. A rés deformációja a visszaverődő
spektrum kiértékelésével meghatározható [20, 31].

8

Hegedűs Gergely

PhD Értekezés

Zhao és társai [36] akusztikus emissziós jelek érzékelésére Fabry-Perot szenzorokból álló
hálózatot használtak, és megállapították, hogy akár a piezoelektromos érzékelők is kiválthatók
velük.
Elosztott paraméterű szenzorok
A telekommunikációs fejlesztés, az OTDR (Optical Time-Domain Reflectrometry) az alapja az
elosztott paraméterű szenzoroknak (Distributed Optical Fibre Sensors - DOFS) [37]. Elosztott
paraméterű szenzorokkal egy fizikai jellemzőnek az üvegszál mentén történő folytonos
(elosztott) érzékelése lehetséges, így nagyszámú különálló szenzor kiváltására alkalmasak. A
szenzorok főként a Rayleigh- (Optical Frequency-Domain Reflectometry – OFDR, Optical
Backscatter Reflectometry – OBR), a Raman- (Raman Optical Time-Domain Reflectometry –
ROTDR), vagy a Brillouin szórás (Brillouin Optical Time-Domain Reflectometry - BOTDR) elvén

működnek. Mindegyik módszer a mért jellemző (pl. deformáció, hőmérséklet) és a
visszaverődő fény optikai jellemzőinek összefüggésére épít (6. ábra). Egy optikai szálban
terjedő fényimpulzus Rayleigh- és Brillouin-szórás miatt visszaverődő fénye mérhető, és
használható hőmérséklet, továbbá deformáció mérésére is. A Raman-szórás miatt visszaverődő
fény elemzése hőmérsékletmérésre alkalmas [37, 38].

(a)
(b)
(c)

6. ábra Optikai szálban a fény terjedése (a), a szálon belüli hiba miatt kialakuló fényszóródás (b)
és a hiba miatti visszaszóródás (c) jelensége [38]

A helyi Rayleigh-szórás miatt visszaverődött fény megváltozása elmozdulás- és időfüggő,
akárcsak

a

Brillouin-szórás

visszavert

fényének

frekvencia

változása,

ezért

deformációmérésnél szükséges a hőmérsékletkompenzáció. A módszer alkalmas a szál teljes
hosszában mérni a mérendő jellemzőt, de nem pontszerűen, hanem csak egy térbeli átlagként,
amely a szál bizonyos szakaszára esik [18, 30, 33, 39-42] (a különböző elosztott paraméterű
szenzorok összehasonlítása a 9.1. Melléklet 9. táblázatában található). Az elosztott paraméterű
optikai szálak anyaga lehet akár polimer is (Polymer Optical Fibers – POF) [43].
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Minakuchi és társai [28] összefoglaló cikkükben bemutatják a Brillouin-szórás alapú szenzorok
felhasználásának előnyeit nagy felületű kompozit szerkezetek monitorozásánál. Előnyük
többek között, hogy akár egy optikai szálból teljes szenzorhálózatot ki lehet építeni.
Sánchez és társai [38] OFDR módszerrel vizsgáltak beépített, elosztott paraméterű szenzort
szénszál erősítésű kompozit gyártási folyamata alatt. Ezt a típusú szenzort kiválónak találták a
térhálósodás és a hűlési idő alatt fellépő feszültségek mérésére.
Az optikai visszaszóródásos reflektrometria (OBR) módszerét Grave és társai [44] alkalmasnak
ítélték kompozit elem károsodásának feltárására. Ezen módszer pásztázott hullámhossz
interferometriát (Swept Wavelength Interferometry - SWI) használ a Rayleigh-szórás
méréséhez az optikai szál hosszának függvényében, magas térbeli felbontással. Egy külső hatás
(elmozdulás, hőmérsékletváltozás) pillanatnyi eltolódást okoz a helyi Rayleigh-szórás
spektrumában. Ez az ideiglenes spektrumeltolódás mérhető és skálázható egy elosztott
hőmérséklet vagy elmozdulás méréshez. Az SWI összekötés lehetővé teszi az elosztott
hőmérséklet- és elmozdulásmérést egy általános optikai szálon milliméteres felbontásban, 10100 méteres hosszban, 1 µm/m és 0,1 °C pontossággal. Egy egyszerű optikai szál elosztott
paraméterű deformáció/hőmérséklet szenzorként működhet, FBG szenzor pontosságához
hasonlóan. A visszatükrözött jel kis teljesítménye magában foglalja a rossz jel-zaj arányt, ami
részben javítható átlagolással, vagy a mérés többszöri megismétlésével, visszavezetve ezzel a
technológia felhasználását majdnem statikus vizsgálatra [30].
Fényvezető szálba írt Bragg-rácsok
Az optikai Bragg-rács a fényvezető szál magjában a tengelyére merőlegesen álló, a szál
magjától eltérő törésmutatójú keskeny sávok sorozata (Fiber Bragg Grating – FBG) [45]. A
szálba fényt bocsátva a törésmutatótól és a sávok távolságától függően a rács visszaver
bizonyos hullámhosszúságú nyalábot, míg minden más hullámhossz ezen zavartalanul áthalad
(7. ábra). A sávok távolsága, alakja függ a deformációtól és a hőmérséklettől. Ha ez
megváltozik, akkor más hullámhosszúságú fény verődik vissza. A visszavert fény
hullámhosszúságtól függő teljesítmény elemzésével, a hullámhossz-eltolódásból a sávok
távolságának változását számítani lehet [46-48]. Ha deformáció és hőmérsékletváltozás
egyszerre előfordulhat, szükséges egy szabad referencia sávot használni a hőmérsékletváltozás
kompenzálására. Egy optikai szálon akár több, különböző hullámhosszhoz tartozó sávozást is
ki lehet alakítani különböző helyeken (tipikusan 4-16, de akár több száz helyen is [49]), így
több ponton mérhető a deformáció [20].
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7. ábra FBG szenzor működési elve; az áteresztett és a visszavert fény teljesítménye a
hullámhossz függvénéyben [20]

Amennyiben nem tengelyszimmetrikus deformáció éri a szenzort, a visszavert spektrum két
csúcsértékből tevődik össze a kettőstörés hatása miatt [22]. Ez a hatás előnyösen kihasználható
pl. nyomásmérésre [50], vagy maradó deformáció mérésével „károsodásemlékezésre” [28].
Több

publikáció

foglalkozik

FBG

szenzor

használatának

előnyeivel

szerkezeti

állapotelemzéshez, többek között elektromágneses ellenállás, kis méret, korrózióval szembeni
ellenállás, több mérési pont egyetlen szálon, egyértelmű összefüggés a deformáció és a
visszatükrözött hullámhossz között mérhető a segítségével [51-61]. Ha a fényvezető szálban
növekvő távolsággal helyezkednek el a Bragg-rácsok (Chirped FBG - CFBG), akkor a szenzor
hosszával arányosan növekvő hullámhosszú fénynyalábok verődnek vissza. A visszaverődés
spektruma nem egy hullámhossz lesz, hanem egy tartomány, amely megfeleltethető a szenzor
hosszának. Ebben az esetben a visszavert spektrumból nem egy pontban fellépő deformációra,
hanem a szenzor „rácsozott” hosszában bekövetkező változásokra következtethetünk. Ez
kompozit szerkezetekben felhasználható akár a delamináció terjedésének vizsgálatára is [59,
62]. Ezen kívül léteznek ferde rácsszerkezetű Bragg-rácsos optikai szálak (Tilted FBG - TFBG),
melyek rácsozata a fény terjedési irányára nem merőleges, így a tükrözött jel nem terjed
visszafelé, amivel védhetőek például a lézerforrások is [45]. A germánium-adalékolt üvegszál
helyett polimer is lehet a FBG optikai szál anyaga (pl. PMMA, POF FBG). Előnye, hogy
nagymértékben nyújtható, így előnyösen használható nagy megnyúlások monitorozására, és
beágyazható flexibilis áramkörökbe. Többen bemutatták [33, 63, 64], hogy FBG szenzorokkal
lehet akusztikus emissziós hullámokat, pontosabban az ultrahang hullámok által gerjesztett
rezgéseket érzékelni, és hullámok generálásával a módszer alkalmas lehet kompozit
szerkezetek belső hibáinak feltárására. A szenzorok beépítve alkalmasak kompozit szerkezetek
teljes élettartam alatti megfigyelésére, az alakadás, térhálósodás, utóhőkezelés, használat és
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károsodás esetén kialakult belső deformációk mérésére [19, 21-27]. Panopoulou és társai [65]
kompozit szerkezet dinamikus válaszát figyelték FBG szenzorokkal. Megállapították, hogy a
szenzorok alkalmasak voltak a szerkezet mechanikai rezgési sajátfrekvenciájának a
meghatározására. Kinet és társai [45] összefoglaló cikkükben bemutatják a deformáció- és
hőmérséklet-érzékenységet a különböző hullámhosszokon, a beépített szálak detektálási
technikáit, a környezettel való csatlakoztatás lehetőségeit. Konklúzióként megállapítják, hogy
még van tere a fejlődésnek, különös tekintettel a szálak kapcsolódására és a térhálósodás
megfigyelésére.
A beépített szenzorok spektrális válasza eltérhet a nem beépített szenzorokétól. Ennek oka
lehet, hogy a gyártás alatt a hőkezelés fázisában a szál feszültségnek van kitéve, mely a köpeny
és a kompozit rétegek határán ébred, míg a hűlés fázisában ez a feszültség csak részben csökken.
Ez maradó deformációt jelent mind az anyag belsejében, mind a szálban. Következésképpen a
szenzor spektrális válaszára hatással van a keresztirányú, általában egyenetlen deformációs
terület [17]. Több publikáció foglalkozik ezzel a témával. Guemes és Menendez [66]
megfigyelték, hogy két beépített FBG szenzor spektrális válasza komolyan eltorzult a gyártási
folyamat alatt. A Bragg-hullámhossz csúcsa kettévált két spektrális komponensre, utalva a
jelenlévő keresztirányú deformációra. Ez a hatás jellemezhető az optikai szál kettős törésével,
és a különbség a hullámcsúcsok között kihasználható a keresztirányú deformáció mérésére.
Azonban a spektrum torzulása akadályozza a szál tengelyével párhuzamos deformáció mérését
[67-70]. A szál burkolata fontos szerepet játszik a gyártás alatt fellépő keresztirányú deformáció
hatásának minimalizálásában. Akrilát, vagy poliimid burkolat használatával a Bragghullámhossz egyszerűen eltolódik köszönhetően a hosszirányú deformációnak, de a spektrum
nem válik szét [71, 72]. Még ebben az esetben is befolyásolni fogja a tisztán szálirányú
deformáció pontos mérését a terhelés mértéke, az alkalmazás típusa és célja [70, 71, 73].
Mindezek miatt, és figyelembe véve, hogy a deformációt a szál burkolata közvetíti a magjára,
a beépített szál pontos kalibrációja és a működési kondíciók kritikai elemzése szükséges annak
érdekében, hogy biztosítsuk a mért adatok megbízhatóságát.
Ha a deformáció megfigyelése helyett károsodásérzékelés a feladat, a részben beépített FBG
szenzor torzult spektruma nagyon hasznos lehet [74, 75]. A torzulást megfeleltetve a különböző
hibáknak és károsodási folyamatoknak, lehetséges mátrixtépődést, szálszakadást, rétegelválást
vagy szál-mátrix elválást érzékelni [75]. Ebben az esetben az optikai érzékelőnek a károsodás
helyéhez szorosan közel kell lennie.
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Fényvezető száloptikai érzékelő Doppler-effektus alapján
Ezen típusú száloptikai érzékelő a Doppler-hatást használja ki. A kompozit szerkezet
deformációja az érzékelő hosszváltozását okozza, és a Doppler effektus miatt ez a
színképvonalak eltolódását, a frekvencia megváltozását eredményezi (Doppler Effect-based
Fiber Optic – FOD) [63]. Egy körkörös hurokba tekercselt optikai szállal síkbeli
elmozdulásokat lehet érzékelni (8. ábra), és ellentétben a FBG szenzorral, nem érzékeny a
beépítés irányára. Li és társai [63] munkájukban bemutatták, hogy FOD szenzorokkal lehet
ultrahanggal gerjesztett hullámokat is érzékelni, és a módszer alkalmas szénszál erősítésű
kompozitban rétegelválás jelenlétét kimutatni.

(a)

(b)

8. ábra Körkörös hurokba tekert optikai szál elvi rajza (a) és megvalósítása (b) [63]

Teljesítmény alapú intrinsic szenzorok
A teljesítmény alapú szenzoroknál külső környezeti hatásra az áthaladó vagy a visszavert fény
teljesítménye a külső hatás okozta veszteségek miatt megváltozik, és ez a változás mérhető
[16]. Ilyen szenzorral egyszerűen megvalósítható mikrométeres nagyságrendű távolság- vagy
rezgésmérés, mivel két szálvég között a fényátvitel nagymértékben függ a szálvégek közötti
távolságtól. Ezen távolságmérő szenzoroknál a rendszer okozta csillapítás függ a mag (n1) és a
héj (n2) törésmutatójától, valamint a szálvégek közötti légrés nagyságától. Az optikai szálból
kilépő fény (9. ábra) az üveg—levegő határfelületen törik, és minél nagyobb a kilépő- és a
belépő szálvég távolsága, annál kevesebb fénysugár lép be. A szálba csak azon sugarak képesek
belépni, melyek az ún. akceptancia-szög (δ) alatt érkeznek, a többi visszaverődik. A légrés
nagysága (d) a kilépő fény teljesítménymérésével meghatározható [16].

9. ábra Teljesítmény alapú száloptikai szenzorok távolságmérésének elvi ábrája [16]
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Amennyiben egy elemi szál elszakad, a törés egyik oldalán lévő szálvég, és a másik oldalán
levő szálvég között is egy eltérő törésmutatójú réteg jön létre. A szakadás miatt létrejövő két,
egyenetlen szálvég nagymértékben fogja szórni a ki- és a belépő fényt, ami
teljesítménycsökkenést eredményez [15]. Crane és társai [76] munkájukban üvegszál erősítésű
epoxi mátrixú kompozit próbatestbe optikai szálakat lamináltak be. A szálak egymást
keresztezve négyzethálós rendszert alkottak. Minden egyes szálat külön-külön megvilágítottak,
és a szálakból kilépő fény segítségével azonosították a károsodás helyét (10. ábra). A panel
végén nem lépett ki fény, ha a károsodás mértéke akkora volt, hogy megszakította a beépített
optikai szálat.

Sérülés helye

Kijelző

LED megvilágítás
Beépített optikai
szálak
10. ábra Száloptikából álló érzékelőhálózat elvi ábrája [76]

Ezt az elvet használták ki Glossop és társai [77], valamint LeBlanc és Measures is [78]
munkáikban becsapódásból eredő károsodás kimutatására. Hátránya a módszernek, hogy
információt csak abban az esetben kapunk a károsodásról, ha az kellően nagy volt ahhoz, hogy
legalább egy optikai szál elszakadjon. Ebben az esetben a módszer a károsodás helyének
meghatározására megfelelő, de a károsodás nagyságáról nem kapunk információt.
Takeda [79] elemezte a fényteljesítmény-változás alkalmazhatóságát kompozit alkatrész
állapotának elemzésére úgy, hogy üvegszál erősítésű bismaleimid mátrixú kompozitokba
épített polimer optikai szál segítségével a szerkezet deformációját vizsgálta. 660 nm-es LED
fényforrást használt, és fotodetektorral mérte az átvitt fény teljesítményét, amely terhelés
közben a deformációval arányosan változott. Eredményei alapján ~1%-os deformációhoz az
erősítőanyag rétegrendjétől függően 0,5-2%-os változás volt tapasztalható a beépített, 60 mm
hosszan deformált polimer optikai szálon átvitt fény teljesítményében. A módszert alkalmasnak
találta nemcsak a deformáció, hanem a keresztirányú repedésterjedés megfigyelésére is.
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Optikai szenzorok alkalmazása kompozit szerkezetek állapotvizsgálatánál
Di Sante [17] összefoglaló munkájában kitér az optikai szenzorok beépítésének lehetőségeire.
Általában az optikai szenzorok felületre szereltek, vagy a kompozit alkatrészbe beépítettek. A
szenzorok felületre illesztése kevesebb kihívást rejt magában, ugyanakkor kevésbé megfelelő a
szálak törékenysége következtében. Több publikáció foglalkozik a felület és a rá szerelt szenzor
közötti deformáció átadódásáról [80, 81]. Ebben az esetben az adhéziós réteg vastagsága,
hossza és mechanikai tulajdonságai fontos szerepet játszanak a deformáció közvetítésében a
szál magjához. Kis méretük és hajlékonyságuk miatt az optikai szálakat akár a kompozit
alkatrészbe is bele lehet építeni az alkatrész kialakításának fázisában. Ennek előnye a törékeny
szál fokozott védelme, valamint a deformáció megfigyelésének, a károsodás érzékelésének
lehetősége az anyagon belül. Azonban a beépítés hibalehetőségeket is rejt magában, amelyekre
oda kell figyelni.
Az optikai üvegszálak átmérője (125 μm) jóval nagyobb az erősítőanyagként használt
szálakénál (10-15 μm). Ennek eredményeként gyantában gazdag területek alakulhatnak ki az
optikai szálak mellett, különösen az erősítő szövetekben [17]. A 11. ábra jól mutatja a méretbeli
különbséget az érzékelő és az erősítőanyag között.
0,5 mm

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

11. ábra Beépitett száloptika különböző elhelyezésben az erősítő szálakhoz képest (optikai szál
nélkül (a), erősítő szálakkal 0º-ot (b), 90º-ot (c), 30 º-ot (d), 45 º-ot (e), és 60 º-ot (f) bezáró optikai
szál) [82]

Mindazonáltal Saton és munkatársai [83] szerint a kis átmérőjű optikai szenzorok fénytovábbító
szálai (40 μm) nem okoznak jelentős módosulást a fogadó anyag mechanikai tulajdonságaiban.
Shivakumar és Emmanwori [82] optikai szenzort építettek be 8-tól 20 rétegű UD erősítésű
szénszálas epoxi prepreg kompozit próbatestbe, és a megváltozott mechanikai tulajdonságait
vizsgálták. Feltételezésük szerint a gyantatáskák és erősítő szálak rendezettségének zavara
korai hibahelyként viselkedik, ezeknek köszönhetően keresztirányú feszültség-koncentráció
alakul ki. Az optikai szenzor helyzetét 0-90°-ig változtatták. Húzási modulusban nem volt
változás, de 10%-os húzószilárdság-, és akár 40%-os nyomószilárdság-csökkenést mértek.
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Az optikai szenzorok belépési és kilépési pontja a kompozit lemezbe egy kritikus hely [17]. A
gyártás, vagy a használat alatt ebben a pontban fellépő feszültségek az optikai veszteséget, vagy
akár a szál törését is okozhatják. Különböző lehetőségek találhatók az irodalomban ennek a
problémának az enyhítésére. Egyszerű megoldásként kis átmérőjű műanyag csövek
alkalmazhatóak a szál védelmére rövid szakaszon a ki- és a belépési pont előtt és után (13. ábra)
[84, 85]. A csövek anyaga általában PTFE vagy PVDF, és erősíthetők fém betéttel [71]. A
csövek nyílásait tömíteni kell, hogy megelőzzük a gyanta belépését. Annak érdekében, hogy
gyártás után a termék felületét meg lehessen munkálni (vágás, polírozás), a szál be-, illetve
kilépési pontjának a kompozit szerkezet vége előtt kell lennie [71]. Ebben az esetben el kell
kerülni a szál éles hajlítását. Részben beépített (felületre szerelt) [86, 87] (12. ábra), vagy
beépített csatlakozók kínálnak egy másik lehetőséget.

(a)

(b)

12. ábra Beépítés előtt (a) és a beépített optikai csatlakozó (b) [86]

Ha az optikai szál belső rétegek közé van fektetve, ezt a megoldást nehéz alkalmazni. Erre a
problémára léteznek speciálisan tervezett beépített csatlakozók [88-90], amelyek mellett a
kompozit alkatrész felülete a kívánt módon megmunkálható (13. ábra). Ezek a csatlakozók
gyakran miniatürizáltak [89]. A rendszer megbízhatóságát csökkenti, hogy a csatlakozók a
gyártási folyamat alatt deformálódhatnak, ami hatással van az illesztésre [90]. Mindemellett
beépített csatlakozók használatánál szükséges értékelni a kompozit szerkezet mechanikai
tulajdonságainak a romlását.

(a)

(b)

(c)

Teflon cső
13. ábra Szálvédelem teflon csővel (a) és beépített optikai csatlakozóval (b, c) [17, 91]
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A legtöbb említett probléma elkerülhető az úgynevezett szabad csatlakozók használatával [89],
melyek lehetővé teszik a fény be- és kijutását a szálba fizikai csatlakozó nélkül. Ez elérhető egy
multimódusú szál illesztésével a monomódusú szálhoz, kézi polírozást használva. Jóllehet,
ezzel a módszerrel a csatlakozásnál becsülhető veszteség elég magas (23 dB), de lehetővé teszi
FBG szálnál a pontos deformáció mérését egészen 2000 μm-ig, és növeli a rendszer
robosztusságát és egyszerűségét. A szabad csatlakozó kialakításánál a megvilágító optikai szál
kiválasztásánál számolni kell az illesztésből eredő geometriai hibákkal, eltérésekkel, hogy a
megvilágító szál magján belülre essen mindenképpen a megvilágított szál magja, így abba a
megvilágító szálból kilépő fény egy része biztosan be tudjon lépni. Végezetül meg kell említeni,
hogy kompozit alkatrészek gyártásánál meg kell védeni a szál külső részét a többlet gyantától,
mely a rétegek közül kifolyhat [17].
Beépített erősítő üvegszálas állapotelemzés
A kompozitok folytonos elemi erősítő üvegszálai gyártástechnológiájukból, anyagi és
szerkezeti összetételükből adódóan is lényegesen eltérnek az optikai szálaktól, mégis néhány
publikáció alapján speciális gyantarendszerekben és speciális előkészítéssel az erősítő szálak
alkalmassá tehetőek fény továbbítására. Az elemi szálakból kilépő fény teljesítményének
változásából (pl. száltörés esetén) következtetni lehet az elemi szálakból felépülő szálköteg
környezetének megváltozott állapotára, ami felhasználható a károsodás helyének azonosítására
[92, 93], vagy akár a térhálósodás megfigyelésére [94, 95]. A témával foglalkozó publikációk
anyagait és vizsgálati módszereit a 3. táblázatban foglaltam össze.
Hayes és társai [93] cikkükben eltávolított felületkezelő rétegű (sizing), kvarc anyagú erősítő
üvegszálakat kis törésmutatójú szilikon gyantával vontak be, majd építettek be karbonszálas
prepreg rétegek közé. Az így előkészített és beépített szálköteget megvilágítva sikeresen
alkalmazták a fény továbbítására és ütésből eredő károsodás kimutatására (a szálkötegből
kilépő fény teljesítményét hasonlították össze az terhelés előtt és után). Többen vizsgálták a
kvarcszálaknál olcsóbb E-üveg anyagú, eltávolított felületkezelő rétegű erősítő szálköteg
fényátvitelének tulajdonságait különböző, kis törésmutatójú, speciális (optikai) felhasználású
gyantarendszerekben, és kimutatták terhelés hatására az átvitt fény teljesítményének változását
[92, 96-100, 102]. Az így elkészített „szenzort” (a spec. gyantába épített, előkezelt szálköteget)
sikeresen alkalmazták prepreg rétegek közé építve a kompozit károsodásának kimutatására.
Kister és társai [92] munkájukban eltávolított felületkezelő rétegű erősítő üvegszálak
adszorpciós képességét vizsgálták a megvilágítás hullámhosszának függésében (400 és 900 nm
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között). Rámutattak az erősítő üvegszálak nagy adszorpciós tulajdonságára mind az emberi
szemmel látható rövid, mind a hosszú hullámhosszokon, és a zöld színű megvilágítást (532 nm)
találták ideálisnak. Malik és társai [98, 101] egyedileg kialakított, kis átmérőjű (erősítő szál
átmérőjével nagyságrendileg megegyező) kompozitba épített optikai szálak fényátvitelét
vizsgálták szakítás közben. Előnyük az E-üveg szálak felhasználásával szemben, hogy
fénytovábbító képességük nem korlátozódik méteres távolságra, és kisebb teljesítményű
fényforrás használható az átvilágításukra, hátrányuk viszont az egyedi kialakítás
szükségszerűsége.
Rauf és társai [102] sizing rétegétől eltávolított E-üveg anyagú erősítő szövetet lamináltak be
módosított epoxi gyantával, és mutatták be a módszer alkalmazhatóságát becsapódásból
keletkező károsodás azonosítására és helyének feltárására.
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3. táblázat Erősítő üvegszál károsodáselemzésre való alkalmazhatóságát vizsgáló publikációk

Összefoglalásként megállapítható, hogy az áttekintett publikációkban több kutató vizsgálta
eltávolított felületkezelő rétegű erősítő üvegszálköteg, illetve egyedileg kialakított üvegszálak
fénytovábbító tulajdonságait különleges területen felhasznált gyantákban, és rámutattak az így
elkészített „szenzorok” alkalmasságára kompozit testek károsodásainak kimutatásához.
Azonban a felületkezelő réteg nem csak összetartja a szálköteget és védelmet biztosít a
szálaknak a szálgyártást követő feldolgozási lépésekben (pl. szövés), de a szál mátrix közötti
adhéziós kapcsolatot nagymértékben erősíti, így eltávolítása jelentősen csökkenti a kompozit
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szerkezet teherbírását. Az erősítő szövet üvegszálainak felhasználása szenzorként önérzékelő,
multifunkcionális kompozitot [103, 104] eredményezhet.
2.2. Optikai szálak és az optikai hálózatok eszközei
Az irodalomkutatásom kiterjedt a kereskedelmi forgalomban kapható optikai szálakra, az
optikai hálózatok vizsgálatánál alkalmazott eszközökre és ehhez a területhez tartozó általános
ismeretekre, amelyek a híradástechnikában elfogadottak, de a kutatásom elvégzéséhez, és a
fejlesztett módszer bemutatásához szükségesek. Ezen ismereteket ebben a fejezetben röviden
összefoglalom.
Optikai szálak
Napjainkban az optikai szálak használata a távközlésben széles körben elterjedt. Az optikai szál
kialakítása lehetővé teszi, hogy a becsatolt fény a szálból ne tudjon kilépni. Az optikai szálak
nagy tisztaságú alapanyagának és precíz gyártási eljárásának köszönhetően minimalizálódnak
a szálon belüli hibahelyek (14. ábra), ami lehetővé teszi, hogy a szál a fény által hordozott
információt akár kontinenseken át közvetítse [105].

14. ábra Optikai szálak fényveszteséget okozó hibahelyei [106]

A nagy volumenű felhasználásnak köszönhetően az optikai szálak és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések könnyen elérhetővé váltak. Kereskedelmi forgalomban multimódusú lépcsős
indexű (adat, mérés, vezérléstechnika), többmódusú gradiens indexű (helyi hálózatok) és
egymódusú lépcsős indexű (távközlés) optikai szálak elérhetőek (15. ábra). Az egyszerű
felépítésű multimódusú szálban a fény a belső vezető falról teljes visszaverődéssel, több
sugárban terjed. Az egymódusú szálban a fény gyakorlatilag egy fénysugárként a vezető
tengelye mentén halad. A multimódusú szálak magjának (core) átmérője (tipikusan ~50 μm)
többszöröse, mint az egymódosúaké (tipikusan ~10 μm). Az optikai szál külső átmérője a
héjával (cladding) együtt tipikusan 125 μm. A rajta lévő lakkozott védőbevonat 250 μm, míg a
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külső védőcső 1-2 mm átmérőjű. A szálak flexibilisek, megengedett hajlítási sugaruk akár 7,5
mm is lehet [105].

15. ábra Optikai szálak fajtái, a mag és héj átmérője (a), a mag és héj törésmutatója közötti
különbség (b), és a fénysugarak terjedése a különböző típusú optikai szálakban (c) [107]

Az optikai szálak csatlakoztatására többfajta lehetőség áll rendelkezésre: hegesztés, gyorskötő
hüvelyekkel toldás és csatlakozók felszerelése. A hegesztés előnye a kis csillapítás és reflexió,
jó mechanikai szilárdság, de drága berendezés szükséges a kötés kialakításához. A gyorskötő
hüvelyek segítségével megoldható az optikai szálak toldása (bár a hegesztésnél nagyobb
veszteséggel). Ezeknél a toldóknál a megtisztított szálvégeket egy befogó szerkezet egymással
szembe pozícionálja, és rögzíti. A csatlakozókat rendszerint ott használják, ahol sokszor kell
bontani a hálózatot. Olcsó megoldás, nem igényel drága berendezést, de gyakori csatlakoztatás
után a csatlakozó felülete szennyeződhet, ami gátolhatja a fényátvitelt. Különböző kialakítású
csatlakozók vannak, többek között mechanikus, csavaros rögzítésűek (16. ábra) (FC/PC – az
egyik legkedveltebb egymódusú szálat fogadó csatlakozó egyenes csiszolással; FC/APC – ferde
csiszolású, SMA – mérőkészülékeknél elterjedt stb.) [108].

16. ábra Optikai csatlakozók [108]

A szálak toldásához, illetve csatlakozók felszereléséhez üvegszálvágó kés, kábelcsupaszító
fogó, izopropil alkohol (tisztításhoz), száltörő, szálhegesztő vagy csatlakozó szerelő készlet,
valamint teszterek, hibakeresők szükségesek [108].
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Optikai hálózat minőségének vizsgálata, az optikai szál csillapításának változása
A távközlésben az optikai hálózatokban alkalmazott kötések (csatlakozások, hegesztések),
minőségi állapotának vizsgálatára legáltalánosabban elterjedt eszköz az optikai beiktatásos
csillapításmérő, mivel az optikai rendszerek kiépítésekor, üzemelésekor és karbantartásakor az
átviteli tulajdonságaik közül a csillapítás a leggyakrabban mért jellemző. A beiktatásos
csillapításmérő

berendezés

az

optikai

hálózat

egyik

végére

csatlakoztatható

fix

hullámhosszúságú (leggyakrabban 1310 és 1550 nm) fényforrásból, és a hálózat másik végére
csatlakoztatható csillapításmérő egységből áll. A csillapítás (a(λ)) a szálba betáplált (Pbe) és a
szál kimenetén (Pki) megjelenő optikai teljesítmény viszonya decibelben kifejezve [109] (1):
𝑎(𝜆) = 10 𝑙𝑔

𝑃𝑏𝑒
[𝑑𝐵]
𝑃𝑘𝑖

(1)

A csillapítás számításához szükséges optikai teljesítmény (sugárzott teljesítmény) a sugárzás
formájában kibocsátott, áteresztett vagy felfogott teljesítményt (watt) jelenti [110]
(továbbiakban teljesítményként hivatkozom rá). A csillapítás az optikai hálózat fényáteresztő
képességének csökkenését, így az optikai hálózat „minőségét” mutatja. A csillapítás nagyságára
példaként vehetjük, hogy a szálak toldására használt hegesztési helyeken a csillapításérték a
hegesztés minőségétől függően 0,01-0,02 dB (~2-5%-os teljesítménycsökkenés), míg
mechanikus csatlakozók esetében a csillapításérték ~0,5 dB (~10%-os teljesítménycsökkenés).
Az optikai szálaknak természetesen van saját csillapításuk is, amely a megvilágítás
hullámhosszától függően hosszukra vetítve tized dB/km-es nagyságrendűek (pl.: SiO2 üveg
1310 nm-es megvilágításnál ~0,3 dB/km, 1550 nm-en ~0,16 dB/km [105]). Általánosan ezt a
két hullámhosszúságú fényt (1310 nm és 1550 nm) használják a távközlésben az adatok
továbbítására, mert ezeken a hullámhosszokon a SiO2 anyagú fényvezető szál csillapítási
karakterisztikájában átviteli „ablakok” találhatóak (17. ábra) [105, 111].

17. ábra Fényvezető szál (olvasztott kvarc, SiO 2) csillapítási karakterisztikája.
Átviteli “ablakok”: I. – 850 nm, GaAs lézer, II. – 1200-1300 nm, minimális diszperzió, III. 15401450 nm, minimális csillapítás, InGaAsP/InP lézer [111]
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A szálak saját csillapításértékét visszavágásos módszerrel határozhatjuk meg. Ez a módszer a
csillapítás fogalom meghatározásából közvetlenül valósítja meg a mérést. A visszavágásos
módszernél először a szál végén mérjük a P1 kilépő teljesítményt, majd a mérendő szálat a
becsatolási körülmények megváltoztatása nélkül L hosszúságra visszavágjuk (L jellemzően 1
m), és így is mérünk a szálvégen egy P2 teljesítményt. A mért értékekből a fajlagos csillapítás
(α(λ)) a definíció szerint [105], ahol λ a vizsgálati hullámhossz (2):

𝛼(𝜆) =

10
𝑃2 𝑑𝐵
𝑙𝑔
[ ]
𝐿
𝑃1 𝑘𝑚

(2)

Többen kimutatták (nem kompozitba építve), hogy az optikai szálak mikro- és makroszintű
hajlítása megjelenik a szál által átvitt fény teljesítményében [112-114].
Az irodalom alapján megállapítható, hogy a szál átviteli tulajdonságai nagymértékben függnek
az optikai szál anyagától (üveg, vagy polimer). Az általánosan elérhető polimer optikai
szálaknak nagy az elnyelése az infravörös tartományban, így a távközlésben elterjedt
beiktatásos csillapításmérő berendezés esetükben nem alkalmazható, mert a megvilágítása már
az infravörös tartományba esik (1310 és 1550 nm).
Optical Time Domain Reflectrometer
A telekommunikációs fejlesztés, az optikai időfüggő reflektometria (Optical Time-Domain
Reflectrometry, OTDR) az alapja az elosztott paraméterű szenzoroknak, ahol a Rayleigh-szórás
jelenségéből adódó visszavert fényt használják. A Rayleigh-szórás az optikai szálban található
mikroszkopikus egyenetlenségek miatt alakul ki. Az egyenetlenség diffrakciót okoz, vagyis a
szálban a fényenergia egy része minden irányban szétszóródik. Minél közelebb van a fény
hullámhossza a mikroszkopikus hibák nagyságához, annál nagyobb a diffrakció mértéke. A
Rayleigh-szórás mértéke a fény hullámhosszának növelésével csökkenthető. A szórt fény azon
része, mely az optikai szál köpenyére a határszögnél nagyobb szögben érkezik, arról
visszaverődik és a szálon belül akár visszafelé továbbítódik (2.1.2. Fejezet 6. ábra). A visszafelé
terjedő

fényt

mérve

információt

kaphatunk

az

egyes

szálszakaszok

bizonyos

inhomogenitásairól, vagy akár azok megváltozásáról. A mérőberendezés fényimpulzust küld a
szálba (az optikai hálózatok ellenőrzésénél általánosan 1310 nm, vagy 1550 nm
hullámhosszúságút), és figyeli az abból visszatérő fényt. A detektált jelet Rayleigh-jelnek
nevezik. A visszaérkező jel az idő múlásával egyre gyengül, ugyanis egyre hosszabb utat tesz
meg a fény. Ismerve a fény terjedési sebességét, következtethetünk a visszaérkező jel kiindulási
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helyére. A Rayleigh-szórás segítségével lokalizálhatjuk az esetleges töréseket, illesztéseket és
elágazásokat az optikai hálózaton belül [115]. Az OTDR mérés előnye, hogy egy oldalról
elvégezhető, hiszen a szerkezet az optikai kábelből visszaverődő impulzusokat méri. Generátor
segítségével elektromos impulzust állít elő, melyet elektromos-optikai átalakító fényimpulzussá
alakít. A visszaérkező impulzusok a detektorba irányítódnak, ahol az optikai jeleket elektromos
jelekké alakítja. Erősítés után ezeket a jeleket vizsgálja. A visszavert jel nagysága függ a
megtett úttól. Az OTDR felépítését a 18. ábra mutatja be [116].

(a)

(b)

18. ábra OTDR berendezés összeállítása (a) és a Rayleigh-szórásból és visszaverődésből
megállapítható hibahelyek (b) [116]

A jel folyamatos csillapításon megy keresztül. Ha ismerjük a fény terjedési sebességét az
optikai szálban, akkor könnyen meghatározható, hogy honnan történt a reflexió. A vizsgálat
felbontása a fényimpulzus hosszának csökkentésével javítható, így ugyanis a visszaérkező
fénycsomag hossza is kisebb lesz. Adott pontból így a reflexió rövidebb ideig tart és pontosabb
lesz a távolság számítása. Ez azonban rendkívül megdrágítja a berendezés árát. A 18. ábra a
távolság függvényében mutatja, hogy hol milyen hatás éri az optikai kábelt [116]. Az ábrán
látható, hogy a távolság növekedésével csökken a jel erőssége. Alapvetően két típusú
hibahellyel találkozunk: reflexiós és nem reflexiós hibahely. Nem reflexiós hibahellyel
találkozhatunk optikai hálózatok esetén a szálhegesztéseknél és a mikrohajlatoknál. Ezekben a
pontokban kis csillapítás figyelhető meg. Reflexiós hibahelyeknél jóval több a visszavert jel.
Ezekben a pontokban nagy ugrások figyelhetők meg. Távközlési hálózatok esetén a csatlakozós
kötések, szálhibák és repedések okozzák ezt a fajta hibát [116]. Az OTDR segítségével az egyes
hibák helye az optikai szálon méteres nagyságrendű pontossággal meghatározhatók [117].
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2.3. Az irodalom kritikai elemzése, a PhD értekezés célkitűzése
Alapvetően kétféle módszer lehetséges a polimer kompozit szerkezetek állapotának
vizsgálatára. Egyik lehetőség a külső berendezés segítségével történő vizsgálat, amelynek során
a vizsgálatot a kompozit szerkezet felületének egészén elvégezve közvetve vagy közvetlenül
feltárhatók a szerkezeten belüli belső hibák. Másik lehetőség a kompozit szerkezet
összetettségét kihasználva szenzorokat beépíteni a szerkezetbe, majd következtetni az ezek által
küldött jelekből a szerkezetben ébredő feszültségre, deformációra, és a szerkezet strukturális
változásaira. A külső berendezéssel működő módszerek alkalmasak lehetnek egy-egy
időszakos állapotvizsgálatra, amíg a beépített szenzorokkal folyamatosan, a kompozit elem
használati helyén, annak eltávolítása nélkül, akár működés közben, in-situ lehet követni a
szerkezet belső deformációit. A két eljárás hasznosan kiegészítheti egymást [118]. A beépített
érzékelők jelezhetik a károsodás bekövetkezését, majd külső berendezéssel pontosabban fel
lehet tárni a szerkezeten belüli hibák típusát, kiterjedését, pontos helyét és egyéb tulajdonságait.
Beépített optikai szenzorokkal meg lehet figyelni a kompozit szerkezet teljes élettartama alatt,
azon belül az életciklusának különböző szakaszaiban (laminálás, térhálósodás, formából való
kiemelés, összeszerelés, használat) bekövetkező deformációkat, feszültségeket és az ebből
eredő károsodásokat, hibákat. Az optikai szálak további előnye, hogy beépítésükkel nem
romlanak számottevően a kompozit szerkezeti elem mechanikai tulajdonságai. Hátrányuk a
relatív összetettségük és szűk dinamikus mérési tartományuk. További hátrányuk, hogy csak a
szál közvetlen környezetéről kapható információ.
Az irodalomkutatás alapján úgy gondolom, hogy a polimer kompozit szerkezetek
állapotvizsgálatára a kereskedelmi forgalomban kapható beépített optikai állapotelemzési
eljárások közül a Bragg-rácsokkal ellátott (FBG) szenzor alkalmazása lehet a legmegfelelőbb,
mivel azon túl, hogy ez talán az egyik legelterjedtebb, publikációkban leggyakrabban
előforduló eljárás, ez a módszer pontos deformáció-értékeket, megfelelő felbontást és
érzékenységet tesz lehetővé. Ezek alapján indokoltnak látom, hogy FBG szenzorral
előkísérleteket végezzek, és ezen a módszeren keresztül megismerkedjek a beépített optikai
állapotelemzés területéhez tartozó eszközökkel, alkalmazási korlátokkal.
Bár az FBG szálas eljárás eszközei kereskedelmi forgalomban kaphatóak, a módszer
laboratóriumi körülmények között gyakran használt eljárás, ennek ellenére költségérzékeny
iparágakban (pl. járműipar) nem terjedt el, mert viszonylag bonyolult, drága rendszer beépítését
teszi szükségessé. Irodalomkutatásom alapján úgy gondolom, hogy a távközlésben elterjedt
üveg optikai szál, és a távközlési hálózatok jellemzésére használt optikai beiktatásos
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csillapításmérő és OTDR berendezés gazdaságosabb megoldás lehet polimer kompozit
szerkezetek állapotának vizsgálatára, habár ezt még egyetlen kutatói közösség sem vizsgálta.
Az optikai szálat feszültséggyűjtő helyekre beépítve a szál csillapításának megváltozása által
elemezhető lehetne a kompozit deformációja, amellyel akár egy költséghatékony mérési
módszer alapja is megteremtethető.
A kompozit szerkezetekbe beépített optikai fényvezető szálak hátránya, hogy átmérőjük
többszöröse a szerkezetben lévő erősítő szálakénak, emiatt a szerkezet integritását megbontják,
és környezetükben gyantadúsulás lép fel. Mindezek a szerkezet mechanikai tulajdonságait
negatív irányban befolyásolhatják. Feltételeztem, hogy egy olyan állapotelemzési eljárás,
amely az erősítő üvegszálakat használja fel és megfelelő információt szolgáltat a beépített
szálak állapotáról és azok környezetéről, megfelelően kiegészítheti, vagy akár feleslegessé is
teheti az optikai szálak beépítését. Az erősítőszálak felépítése nem hasonlít a fényvezető optikai
szálak felépítéséhez a különböző törésmutatójú mag és köpeny réteg tekintetében, amelyek
biztosítják a fény terjedéséhez szükséges totálreflexiót a mag-köpeny határánál. Amennyiben
az erősítő szálat törésmutatójánál kisebb törésmutatójú közeg veszi körül, a publikációk
tanúsága szerint megvalósulhat a totálreflexió és a szálon belüli fényterjedés. Az eddigi
munkákban csak különleges területen felhasznált gyantákba ágyazott, sizing réteg nélküli,
illetve utólagosan eltávolított sizing rétegű erősítő üvegszálkötegek, valamint egyedileg
kialakított üvegszálak fénytovábbító tulajdonságait vizsgálták. Azonban a sizing, azaz a
felületkezelő réteg amellett, hogy összetartja a szálköteget és védelmet biztosít a szálaknak a
szálgyártást követő feldolgozási lépésekben (pl. szövés), a szál mátrix közötti adhéziós
kapcsolatot a legtöbb esetben nagymértékben erősíti, így eltávolítása csökkentheti a kompozit
szerkezet teherbírását. Azonban a nem speciális célú gyanták törésmutatója is tág határok között
mozog, mint azt Aloui és társai bemutatták [119] (az általuk vizsgált, kereskedelmi
forgalomban kapható akrilgyanták törésmutatói 1,4804 és 1,5632 közöttiek). Feltételeztem,
hogy az erősítő üvegszövet kiválasztott szálkötegének előkészítése nélkül (sizing rétegének
eltávolítása nélkül), jól megválasztott, általános célú mátrixanyag segítségével, amelynek
törésmutatója kisebb, mint az erősítő szál törésmutatója, a totálreflexiót biztosítani lehetne, így
az erősítő szálakat ki lehetne használni fény továbbítására általános felhasználású kompozitok
esetében is. Amennyiben az erősítőszálak képesek a becsatolt fényt továbbítani, akkor
következtetni lehetne a rajtuk átjutó fény teljesítményének változásából a szálaknak és közvetve
a folytonos üvegszál erősítésű polimer kompozit alkatrésznek (ill. feszültséggyűjtő helyeinek)
az állapotára.
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A PhD értekezés célkitűzése
Az irodalomkutatás kritikai elemzése alapján előkísérleteket végzek FBG szálas optikai
módszerrel. Kísérletet teszek a távközlésben általánosan használt optikai üvegszál kompozitba
való beépítésével, és a szálban terjedő fény teljesítménycsökkenésének, tehát a szál
csillapításnövekedésének figyelésével gazdaságosan használható állapotelemzési rendszer
fejlesztésére, a kompozit szerkezet feszültséggyűjtő helyeinek megfigyelésére. Ezt a kompozit
szerkezetbe épített optikai szál mellett egy beiktatásos csillapításmérő berendezés
alkalmazásával fogom elvégezni. Effajta felhasználást az irodalomban nem találtam. Ha a
megengedettnél nagyobb a szál csillapításának növekedése, tehát valahol az optikai szál
roncsolódott, egy külsőleg csatlakoztatott, a távközlésben elterjedt OTDR berendezés alkalmas
lehet a hiba megtalálására.
Azt is vizsgálom, hogy általános célú gyantába ágyazott, a kereskedelmi forgalomban kapható
erősítő üvegszövetét alkotó üvegszálakat képessé lehet-e tenni fényvezetésre. Ha igen, akkor a
szálakban továbbított fény paramétereinek megváltozása a szerkezet megváltozott állapotára
utalhat. Amennyiben a fény valamely paraméterének megváltozása és a kompozit szerkezet
mechanikai állapota között összefüggés mutatható ki, akkor ez egy olyan állapotelemzési
módszer alapja lehet, amelyhez nem szükséges független szenzor beépítése, hanem maga az
erősítőanyag láthatja el ezt a funkciót a kompozit szerkezet mechanikai tulajdonságainak
megváltoztatása nélkül. Az erősítő üvegszálak ilyen módon történő felhasználása önérzékelő,
multifunkcionális anyagot eredményezne, amelyben a szálak az erősítő funkción túl betöltenék
az állapotelemző szenzor szerepét is. Ezen elméletileg lehetséges eljárások alkalmazhatóságát
kísérletek útján kívánom bizonyítani. Fentiek alapján PhD értekezésem célja:
-

FBG szálas módszerrel előkísérletek végzése,

-

annak bizonyítása, hogy az üveg optikai szál és a távközlésben használt általánosan
elterjedt eszközök (csillapításmérő, OTDR) alkalmazhatóak a kompozit szerkezet
állapotvizsgálatához,

-

annak bizonyítása, hogy a kompozitot erősítő üvegszálkötegek alkalmazhatóak a
kompozit szerkezet állapotvizsgálatához, tönkremeneteli módjainak kimutatásához.

A kitűzött célok eléréséhez a 19. ábrán bemutatott lépések tartoznak.
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Tevékenység

Vizsgálatok

Kompozitba épített FBG szenzor
jelváltozása terhelés hatására

Irodalomban sokak által kutatott, jól kidolgozott eredmények / összefüggések
Lásd: Irodalmi áttekintés fejezete

Következtetések

A módszert befolyásoló
tényezők feltárása

Optikai szál nyomásának hatása
Optikai szál húzásának hatása
Kompozitba épített optikai szál tengelyére merőleges nyomás hatása
Kompozit szakításának hatása, befogók után kivezetett szállal
Kompozit szakításának hatása, befogók előtt kivezetett szállal
UD kompozit szakításának hatása, befogók előtt kivezetett szállal

Kompozitba épített optikai szál
csillapításának változása
terhelés hatására

Ismétlődő húzó igénybevétel hatása
Ismétlődő húzó igénybevétel hatása az optikai szál több terhelt szakaszán
A nagy deformáció helyének megállapítása látható fény segítségével
A nagy deformáció helyének megállapítása OTDR eszköz segítségével

Erősítő üvegszál-köteg

Következtetések

A módszert befolyásoló
tényezők feltárása

A megvilágítás hullámhosszának hatása
A hajlítás sugarának hatása
Az elemi szálak összetömörítésének hatása
A fény becsatolásának hatása
Az üvegszálköteg hosszának hatása
Az üvegszálköteg fajlagos csillapítása látható hullámhossz-tartományban
Az üvegszálköteg fajlagos csillapítása IR tartományban
Üvegszálköteg szakításának hatása

Kompozitba épített erősítő
üvegszövet felhasználása
deformáció kimutatására

Szakítás hatása
Ismétlődő húzás hatása
Húzás hatása a szálak felületéről kicsatolódó fény intenzitására
Húzás hatására az elemi szálak végén kilépő fény változása
A szálkötegből kicsatolódó fény vizsgálata digitális mikroszkóppal
Szálköteg tengelyére merőleges nyomás hatása
Szálköteg hajlításának hatása (hárompontos hajlítás)
Szálköteggel párhuzamos nyomás hatása (négypontos hajlítás)
Fehér színű megvilágítás hatása

Kompozitba épített erősítő
üvegszövet felhasználása
sérüléselemzésre

Szálköteg szakadásának hatása
Szálköteg és mátrix elválásának hatása
A sérülés helyének megállapítása

Következtetések

19. ábra PhD értekezés kísérleti részének felépítése
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3. Előkísérletek - FBG szenzor alkalmazása kompozit szerkezetek állapotelemzéséhez
Az irodalom kritikai elemzése után az iparban elterjedt optikai állapotelemző módszerek közül
a Bragg-rácsokkal ellátott optikai szálakat felhasználó eljárás bizonyult a legígéretesebbnek. A
módszerrel kapcsolatban fellelhető nagyszámú publikáció alapján a könnyen beépíthető FBG
szenzor segítségével teljes életciklus alatt nagy pontossággal ellenőrizhető a kompozit
szerkezet deformációja. Az előkísérletek lefolytatásával célom volt az FBG mérési eljárás
megismerése, és olyan tapasztalatok és rutin szerzése, amelyek a további módszerek
fejlesztéséhez hozzá tudnak járulni.
A módszerek alkalmazhatóságának bizonyítását több fejlesztési lépésen keresztül értem el. Bár
a különböző módszerek mérési eljárásai általánosságban hasonlítanak (mindegyik módszernél
a vizsgálandó próbatestet külső terhelésnek vetettem alá, miközben fényforrással
megvilágítottam egy jeltovábbító közegen / eszközön keresztül - ami lehetett akár a levegő is és a szenzorként használt szálból kilépő fény valamely paraméterét egy jelkiértékelő eszköz
segítségével mértem), mégis mind a felhasznált anyagok, mind a felhasznált berendezések,
mind a pontos mérési elrendezések tekintetében a módszerek nagymértékben különböztek.
Ezért célszerűnek tartottam az egyes módszerekhez tartozó anyagokat és berendezéseket külön,
a módszerről szóló fejezetekben ismertetni.
A előkísérletek elvégzéséhez FBG adatgyűjtőt (SCN-84 S-line Scan 804, Sylex Fiber Optics,
Szlovákia) és egyedileg gyártott, poliimid bevonatú FBG szenzorokat (SGC-01, Sylex Fiber
Optics, Szlovákia) használtam. Az SCN-84 S-line Scan 804 adatgyűjtő 4 csatornás, így 4 db
különböző hullámhossz tartományban mérő SGC-01 típusú FBG szenzor csatlakoztatható
hozzá. A szenzorok egymással sorba is köthetők. A mért hullámhossz-eltolódást az S-line
Sentinel 2.0 programmal értékeltem ki.
Az előkísérletek a kiértékelő berendezéshez csatlakoztatott egyedileg gyártott FBG szál
beépítés nélküli tesztelésére korlátozódtak a rendszer működésének megismerése érdekében. A
szenzorok adatgyűjtőhöz csatlakoztatása után a szoftveres beállítások következtek.
Szoftveresen minden szenzort kalibráltam a gyári adatlapján található mért értékekkel,
amelyekből a (3) egyenlet alapján számítható az FBG szál nyúlása a rácsozott hosszán [120].
𝜆𝑎𝑐𝑡,𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 −𝜆0,𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

∆𝜀 =

𝜆0,𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛

− 𝐵 ∗ (𝑇𝑎𝑐𝑡 − 𝑇0,𝑖𝑛𝑠𝑡 )
𝐴
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ahol ∆ε a nyúlás [µε], λact,strain az aktuális nyúláshoz tartozó hullámhossz [nm], λ0,inst,strain a
kiindulás hullámhossz érték [nm], Tact a pillanatnyi hőmérséklet [OC], T0,inst a kiindulási
hőmérséklet [°C], A a szenzorhoz tartozó egyedi kalibrációs érték [µε-1], és B a szenzorhoz
tartozó másik kalibrációs érték [°C-1]. A 20. ábra mutatja állandó hőmérsékleten a terhelés
hatására bekövetkező hullámhossz eltolódást.

20. ábra: FBG szenzor által mért hullámhossz (1 - alaphelyzet:1548,713 nm,
2 - terhelve: 1549,388 nm) [120]

Ebből a hullámhossz-eltolódásból az ismert kalibrációs értékek alapján a (3) egyenlet
segítségével kiszámítható az FBG szenzor megnyúlása. A (3) egyenletből látszik, hogy a
hőmérséklet megváltozása hatással van a mért hullámhossz eltolódására, ezért egy másik,
terheletlen FBG szenzorral mérni kell a hőmérsékletet a terhelt FBG szál környezetében, vagy
utólag az FBG interrogátor által mért értékeket kompenzálni kell egy külső hőmérsékletmérő
szenzor jelével.
Az elvégzett előkísérletekből egyértelműen látszik, hogy az elrendezés alkalmasnak bizonyult
a deformáció pontos mérésére (<10 με) változó hőmérséklet mellett is. A tapasztalatok alapján
a módszert sikeresen alkalmaztam kompozit test térhálósodásának és mechanikai
tulajdonságainak vizsgálatára a 2017-2.2.4-TÉT-AT osztrák–magyar tudományos és
technológiai együttműködési pályázat keretében.
Az FBG szálak környezetének deformációja a szenzorok segítségével nagy pontossággal
megfigyelhető. Egy szálra akár több hullámhosszhoz tartozó rácsozás is felvihető (max. 16 db),
így egy szál a kompozit test akár több feszültséggyűjtő helyén is keresztülvezethető, egyszerre
figyelve a kritikus helyek deformációját, és ezzel a test állapotát. Az általam is használt
négycsatornás kiértékelő eszköz összesen 16x4 db = 64 db Bragg-rácsozott érzékelési szakasz
jelének feldolgozására is alkalmazható. Ez viszonylag nagy mennyiségű feszültséggyűjtő hely
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állapotának megfigyelésére használható, kis darabszámú szenzorral, melyeket az üvegszálra
jellemző pozitív tulajdonságok miatt viszonylag előnyösen a kompozit szerkezetbe vagy
szerkezetre lehet építeni. Egy ilyen szenzorozás számos információval képes szolgálni
laboratóriumi körülmények között, beépítve ideális a kompozit szerkezet mechanikai
tulajdonságainak feltérképezéséhez, de az eljárás széles körben való elterjedését a rendszer
költséges volta gátolja. Ezek alapján megállapítható, hogy az FBG szálas állapotelemzési
módszer legnagyobb hátránya a magas bekerülési költség, amely többszörösen meghaladja azt
az árszintet, ami kifizetődő lehet több iparág számára (pl. járműipar). Ráadásul járművek
kompozit szerkezeti elemeinek üzemszerű állapotellenőrzése nem kívánja meg azt a
pontosságot, amit az effajta rendszer nyújtani tud. Irodalomkutatásom alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy egy kevésbé pontos, ugyanakkor sokkal kedvezőbb költségű
optikai állapotellenőrző módszer fejleszthető ki a távközlésben általánosan elterjedt optikai
szálak és eszközök felhasználásával (pár mm hosszúságú érzékelővel ellátott FBG szenzor ára
több, mint százszorosa az 1 m hosszú optikai szálnak).
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4. Optikai szál felhasználása kompozit szerkezetek állapotelemzéséhez
Ebben a fejezetben a távközlésben elterjedt üveg optikai szálak és eszközök felhasználhatóságát
vizsgáltam polimer kompozit szerkezetek állapotelemzéséhez. Célom volt beépített optikai
szálban terjedő fény megváltozott jellemzőjéből következtetni a szerkezet kezdeti,
terhelésmentes állapotához képesti változására, ennek érdekében az optikai szál terhelése
közben mértem a szál csillapításának változását a távközlésben általánosan elterjedt optikai
mérőberendezések segítségével. Célom volt a deformáció kimutatása a tönkremenetelt okozó
kritikus állapot előtt és ehhez kapcsolódóan egy egyszerű és költség-hatékony módszer
kifejlesztése, amellyel a szerkezeti elemek állapota a teljes életciklus alatt (üzem közben,
karbantartás alatt, sérülés, meghibásodás esetén) osztályozhatók bizonyos kategóriákon belül.
4.1. Az optikai szálas kísérletekben felhasznált anyagok, berendezések
A kísérletekben felhasznált optikai szál G.652.D monomódusú, 125 µm átmérőjű üvegszál
(Corning, USA), amelynek jellemzője, hogy 9 µm átmérőjű maggal rendelkezik, deformációra
érzékenyebb, mint más típusú szálak, és merőleges szálvég kialakítású. Az optikai szálat
magában és üvegszál erősítésű kompozit próbatestbe építve is vizsgáltam. Az optikai szálat
önmagában vizsgálva a mechanikai védelmére szolgáló lakkréteget (250 µm átmérőjű) nem
távolítottam el, mert a szál a legkisebb mechanikai ráhatásnál hajlamos volt eltörni. Kompozitba
épített szálnál a lakkréteget kábelcsupaszító fogó segítségével eltávolítottam, mert az azt
körülvevő mátrix biztosította a szál mechanikai védelemét és törekedtem a kompozit szerkezet
folytonosságát megőrizni a lehető legkisebb keresztmetszetű beépített szállal. A próbatest
készítésénél egy réteg [0/90] szövésű üvegszövetbe (300±5% g/m2, RT 300 N, Kelteks,
Horvátország), ill. két réteg közé fűztem be az optikai szálat, és kézi laminálással
mátrixanyagként telítetlen poliésztergyantát (AROPOL M105 TB, Ashland S.p.A.,
Olaszország) használtam, amihez hozzáadtam a gyártás során felhasznált gyanta tömegéhez
viszonyított 1,5% iniciátort (PROMOX P200TX, PROMOX SRL, Olaszország), majd 24 órán
keresztül térhálósítottam szobahőmérsékleten.
Az optikai szál toldására száltörőt (Fujikura, CT-30, USA) és szálhegesztő berendezést
(Fujikura, FSM 12 S, USA) használtam. A méréseim korai szakaszában az optikai szál egyik
végénél fényforrás (AFL Telecommunications, OLS7 FTTH UCI, USA) segítségével 1550 nm
hullámhosszúságú fényt csatoltam be, és a másik végén 0,01 dB felbontású csillapításmérő
(AFL Telecommunications, OPM5-4D, USA) készülékkel vizsgáltam a szálból kilépő fény
teljesítményét. Ezen berendezések hosszú válaszidejük miatt nem voltak a legalkalmasabbak
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kis frekvenciás ismétlődő igénybevételnél a csillapítás mérésére, ezért a 4.3.1. fejezetben és a
további méréseknél is a felhasznált fényforrás FlexScan (AFL Telecommunications, FlexScan,
USA) és a csillapításmérő és OTDR egyben FLX 380 OTDR (AFL Telecommunications, FLX
380 OTDR, USA) típusú volt.
Az optikai szálat és a kompozit próbatesteket szakítógépben (Zwick, BZ050/TH3A,
Németország) terheltem, és a keresztfej-elmozdulásból számoltam a nyúlást (keresztfej
elmozdulása [mm] / kezdeti befogási hossz [mm]). A csillapításmérő berendezésnek saját
adatgyűjtője nincsen, de a kijelzőjén leolvasható az aktuális csillapításérték. Annak érdekében,
hogy a vizsgálatok alatt mért elmozdulás és erőértékekhez ezen csillapításértékeket hozzá
tudjam rendelni, videón rögzítettem a mérések alatt a szakítógép szoftvere által megjelenített
értékeket és a csillapításmérő berendezés kijelzőjét (21. ábra). E felvételek segítségével később
egyértelműen hozzárendelhettem a szakítógép által rögzített értékekhez a csillapításértékeket.

21. ábra Tipikus mérési elrendezés (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-kompozit próbatest, 6-szakítógép által mért értékek, 7-videókamera)

Célom volt ezen módszer alkalmazhatóságának bizonyítása, a módszer alapjainak feltárása és
ezért a lehető legegyszerűbb próbatestek elkészítésére törekedtem, koncentrálva a fejlesztés
egymást követő lépéseinek eredményeire. Minden vizsgálathoz 6 próbatest készült, és az
egymást követő vizsgálatokat a 4. táblázat foglalja össze. A beépített optikai szál kivezetése
nagymértékben befolyásolta a méréseket, ezek leírását az egyes alfejezetek tartalmazzák.
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szorítós
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befogópofái
előtt
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OPM5-4D

FLX 380
OTDR

4. táblázat Optikai szál csillapításának változását vizsgáló mérések

4.2. A módszert befolyásoló tényezők feltárása
Az egymást követő kísérletek annak bizonyítására szolgáltak, hogy a távközlésben is használt
általános üveg optikai szál deformációja az optikai szál csillapításának változásában mérhetően
megmutatkozik. Védő lakkréteg nélkül a 125 µm-es optikai szál nagyon érzékeny a közvetlen
mechanikai hatásokra, a legkisebb pontszerű ütésre hajlamos volt eltörni, ezért az önmagában
vizsgált optikai szálnál a 250 µm átmérőjű lakk védőréteget nem távolítottam el.
Optikai szálra merőleges nyomás hatása
Az önmagában álló, nem kompozitba épített optikai szál csillapításának változását vizsgáltam
a szál tengelyére merőleges nyomásra. A szál érzékenysége miatt, az azonnali megroppanás
elkerülése érdekében a szálat a mechanikus védelmére szolgáló 1 mm átmérőjű PE
védőcsövében terheltem a szál megroppanásáig. A maximális terhelő erő 5000 N, felterhelés
nagysága 10 N/s és az acél nyomófelület 10x25 mm volt. A különböző összenyomó
erőértékeket, és a hozzá tartozó csillapítás értékeket a 22. ábra mutatja.
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22. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5- nyomófelület) és tipikus mérési pontpárok (b)

A mért értékekből látszik, hogy a szál csillapítása nőtt az összenyomó erő növelésével. 10 N
nagyságrendű nyomóerő növekedés több tized dB nagyságrendű csillapításváltozást jelent (ez
a változás egyértelműen mérhető, mivel nagyságrendben megfeleltethető egy optikai
mechanikus toldó csillapításával), bár a szál csillapításváltozásának érzékenysége erősen
csökken 400 N felett. A mérés jól jelzi, hogy az eljárás alkalmas megváltozott nyomóerő, a
szálat ért deformáció kimutatására, de a deformáció helyét nem lehet belőle megállapítani. A
szál törését okozó deformáció hatására a fény nem tud tovább a szálban terjedni, nem is fog
abból a vizsgálati oldalon kilépni (korábban kilép a töréspontnál), így a módszer alkalmas lehet
az optikai szál törését eredményező hibák, szélsőséges deformációk kimutatására is.
Optikai szál húzásának hatása
Az optikai szál csillapításának változását húzás közben befogó fülekkel ellátott próbatesteken
vizsgáltam (a befogópofákból való kicsúszás elkerülése érdekében), a befogó fülek között 50
mm szabad hosszt hagytam a nem beépített szálszakaszon mérhető csillapításváltozás
vizsgálatára. A mérési elrendezést a 23. ábra mutatja. A húzási sebesség 0,4 mm/perc volt. A
mérések során a próbatest befogásánál, a szakítógép befogópofáinak szorításának hatására a
kezdeti csillapításérték 0 fölé nőtt.
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23. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-befogó fülek) és a lakkréteggel ellátott szál kicsúszása mellett mért görbelefutás
(b)

Az optikai szál (lakkréteggel ellátott) húzás hatására kicsúszott a befogáshoz készített kompozit
lapok közül a lakkréteg és a mátrixanyag rossz adhéziós kapcsolata miatt, így eltérő húzóerőcsillapítás értékeket kaptam a relatív elmozdulás függvényében. A húzóerő-elmozdulás
diagramon megfigyelhető a szál szakaszos kicsúszása a kompozit befogó fülek közül, a szál
csillapítása szakaszonként mégis növekedik a húzóerő növekedésével. Ez a jelenség is azt
mutatja, hogy a szál deformációjával, a szálra ható húzófeszültséggel kapcsolatban van a
mérhető csillapítás nagysága.
Az elvégzett kísérletekből kitűnik, hogy önmagában a szálra ható nyomó- és húzóerő hatással
van a szál csillapításának változására. A módszer kompozit szerkezeti elem vizsgálatához való
használhatóságának megállapítása érdekében a lecsupaszított szálat kompozit próbatestbe
építettem és vizsgáltam a szál csillapításának változását terhelés hatására. A szál megváltozott
csillapításának tanulmányozása egy új állapotfelügyeleti eljárás alapja lehet, ezért több
méréssorozattal vizsgáltam meg azt, hogy miként kell beépíteni az optikai szálat, és melyek
azok a tényezők, amelyek befolyásolják a mért csillapításértékeket.
Kompozitba épített optikai szál tengelyére merőleges nyomás hatása
Kompozit elemek nyomás hatására bekövetkező szerkezeti állapotváltozásának vizsgálatára
egy réteg [0/90] szövésű üvegszövet szálai közé fűzött optikai szállal 140 mm hosszú, 25 mm
széles, 0,65 mm vastag próbatestet készítettem, és vizsgáltam a szál csillapításának változását
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a nyomóerő folyamatos növelésével (24. ábra). A maximális terhelő erő 5000 N, a felterhelés
nagysága 10 N/s, a nyomófelület 10 x 25 mm volt.
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24. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-kompozit próbatest, 6-nyomófelület) és tipikus görbelefutás (b)

A nyomóerő – csillapítás diagramokból leolvasható, hogy a kompozit próbatestbe épített
optikai szál csillapítása növekedik a nyomóerő növelésével, viszont nem változik akkora
nagyságrendben, mint a nem beépített szálnál, az érzékenység a teljes vizsgált tartományban
kicsi. Ennek az az oka, hogy az optikai szálat körülvevő mátrix és az üvegszövet réteg a
terhelést nagymértékben elosztja, így a terhelés nem teljes egészében az optikai szálra jut.
Kompozit szakításának hatása, befogók után kivezetett optikai szállal
Az előző kísérletekből kitűnt (4.2.2.), hogy önmagában az optikai szálnak a húzás miatt
bekövetkezett nyúlása hatással van a szál csillapításának változására. A következő
kísérletsorozat annak bizonyítására szolgált, hogy kompozit próbatestbe épített optikai szál
csillapítása is változik a húzásból eredő deformációval.
Egy réteg [0/90] szövésű üvegszövet közé befűzött optikai szállal 140 mm hosszú, 25 mm
széles, 0,65 mm vastag próbatestet készítettem, és vizsgáltam a szál csillapításának változását
szakítás hatására (25. ábra). A szakítási sebesség 0,4 mm/perc volt. A kompozit lemez szakítása
során folyamatosan mértem a beépített szál csillapítását, és a terhelés nagyságát. A szakítógép
befogó pofái között a kezdeti távolság 70 mm volt. A beépített szál kezdeti csillapítása befogás
után 6,55 dB-lel megnövekedett.
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25. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-kompozit próbatest) és tipikus görbelefutás (b)

Az eredmények alapján látható (25. ábra), hogy a kompozit próbatest, és így a beleépített
optikai szál deformációjával nő az optikai szál csillapítása. A próbatest ~0,6%-os nyúlásáig a
szál csillapítása ~1 dB-lel nőtt (~20%-os csökkenés a kilépő fény teljesítményében), ezután a
csillapítás meredekebben növekedett, ~0,8%-os nyúlásnál a csillapításérték a kezdetihez képest
~2,3 dB-lel nőtt (~41%-os csökkenés a kilépő fény teljesítményében). Ez a megváltozott
csillapításérték azonosítható, és a próbatest tönkremenetele előtt (~1,5%-os deformáció)
megfelelő támpontot biztosít a megengedettnél nagyobb terhelés kimutatására. Az elvégzett
mérés hátránya, hogy a szál a szakítógép befogópofáin túl lett kivezetve, így a próbatest
befogásánál az optikai szálat nagy nyomóterhelés érte, ami a kezdeti csillapításértékek
növekedéséhez vezetett. A csillapítás növekedés nagyságrendileg nagyobb volt, mint a korábbi
kompozit próbatest nyomóvizsgálatánál. Ennek magyarázata a kompozit próbatestben az
optikai szál rögzítése. Az üvegszövet erősítés keresztirányú szálain átfűzött optikai szál a
befogópofák szorításának helyén a próbatest külső oldalán futott végig, így a befogópofák
szorítása közvetlenül a szálat terhelte. Ez a mérést befolyásolhatta (a próbatest befogásának
hatására 6,5 dB-es a csillapításnövekedés), ezért újabb próbatest kialakítás mellett döntöttem,
hogy ezt a mérési hibát kiküszöböljem.
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Kompozit szakításának hatása, befogók előtt kivezetett optikai szállal
Annak érdekében, hogy a szakítógép befogópofái az optikai szálat közvetlenül ne terheljék, és
így ne változtassa meg a próbatest rögzítése a kezdeti csillapítás értéket, a következő próbatest
kialakítást alkalmaztam: egy réteg [0/90] szövésű üvegszövet szálai közé befűzött optikai
szállal próbatestet készítettem, úgy, hogy az optikai szálat a szakítógép befogópofái előtt
kivezettem a próbatestből, így a próbatest rögzítése a mért értékeket nem befolyásolta. A
próbatest 25 mm széles, 0,65 mm vastag, teljes hossza 250 mm, befogási hossz 185 mm, optikai
szál beépített hossza 140 mm. A csillapítás értéke a befogás után 0 dB volt. Szakítás közben,
terhelés hatására vizsgáltam a szál csillapításának változását (26. ábra). A szakítási sebesség
0,4 mm/perc volt.
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26. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-kompozit próbatest) és tipikus görbelefutás (b)

Bár a próbatestek minősége a kézi laminálásnak köszönhetően változó volt, az optikai szál
csillapításának megváltozása bemutatja a módszer használhatóságát. Egyik mérésnél sem
befolyásolta a kezdeti csillapítás értéket a próbatest rögzítése, így ezeknél a kísérleteknél
ténylegesen csak a terhelés okozta csillapításváltozást mérhettem. A próbatestek mérési
eredményei alapján a 27. ábra bemutatja a csillapításváltozás értékeit a nyúlás függvényében.
Az eredményeknél szembetűnő, hogy az optikai szál csillapításának megváltozása 0,1 dB alatt
marad (~2,3%-os változás a kilépő fény teljesítményében) 0,7±0,1% nyúlásig, de ~0,6 és ~0,8%
deformáció között ugrásszerűen megnövekedett a mérhető csillapítás értéke.
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27. ábra A próbatestek szakítása során mért csillapításértékek a nyúlás függvényében (a
különböző próbatesteknél mért értékek eltérő színnel jelölve)

A méréssorozat során tapasztalható ugrás a csillapításértékben a korábbi kísérleteknél nem
jelent meg. Ezen ugrás hiányát okozhatta korábban a befogás miatt az optikai szál nagy kezdeti
csillapításértéke, de oka kereshető a továbbfejlesztett próbatest kialakításában is. A
próbatesteknél az optikai szál védelméül szolgáló lakkréteg a szálról teljes egészében
eltávolítottam. Az optikai szál a kompozitból való kilépési és belépési pontnál nagyon
sérülékenynek bizonyult, mert ezeken a helyeken az optikai szál meg volt hajlítva, valamint a
kézi laminálásnál a szál környékét körbeölelő gyanta ezeket a pontokat nagyon merevvé tette
(ezekben a pontokban a szál több elkészített próbatestnél el is tört). Továbbá a próbatest egy
réteg üvegszövetből lett kialakítva és az optikai szálat pusztán a mátrix rögzítette az erősítő
szövethez. Egy bizonyos terhelés felett ez hatással lehetett a mért csillapításértékekre, esetleg
okozhatta az ugrásszerű változást is a méréseknél. A tapasztalt jelenségek miatt rendkívül
fontos az optikai szál gondos, terhelésmentes beépítése a polimer kompozit szerkezeti elembe.
A beépítés további hatását a következő kísérlettel vizsgáltam.
UD kompozit szakításának hatása, befogók előtt kivezetett optikai szállal
A mérés célja a korábbi kísérletben bemutatott új állapotelemzési módszer hatékonyságának
vizsgálata más típusú erősítőanyagú kompozit alkatrészben. A vizsgálathoz üvegszálas
unidirekcionális kelmét választottam erősítőanyagnak, és az előző mérések tapasztalatai alapján
két réteg közé építettem be az optikai szálat. Az optikai szálat a próbatestből még a szakítógép
megfogó pofái előtt kivezettem, hogy a próbatest rögzítése a szakítógépben ne befolyásolja a
mérést (28. ábra). A próbatest 25 mm széles, 1,3 mm vastag, teljes hossza 250 mm, befogási
hossz 185 mm, optikai szál beépített hossza 140 mm. A csillapítás értéke a befogás után minden
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próbatestnél 0 dB volt. A húzási sebesség 0,4 mm/perc volt. Az optikai szálak csillapításainak
változásai a különböző kompozit próbatestek húzása közben jelentősen eltérő értékeket és
tendenciákat mutattak. Húzás közben az UD kelme egyes szálai a terhelés hatására elváltak
egymástól: míg egyes kötegek szakadás közeli állapotba kerültek, addig más kötegek szinte
terheletlenek maradtak, mert a próbatest kialakítása az egyes szálkötegek nem azonosan
előfeszített állapotában történt (laminálásnál a szálkötegek elmozdultak egymáshoz képest, és
keresztirányú szálkötegek sem tartották őket össze). Az optikai szál a környezetében
elhelyezkedő szálkötegekhez a mátrix anyagon keresztül kapcsolódott. Az optikai szálról a
lakkréteg eltávolítottam, de a közte és a mátrix anyag között lévő adhéziós kapcsolat még így
is sokkal kisebb volt, mint a szálköteg és a mátrix között. A szálkötegek egymástól való
elválásakor, elszakadásakor az optikai szál és környezetében lévő egyes szálköteg között több
mérésnél is megszűnt a kapcsolat, szélső esetben az optikai szál „kiszakadt” a próbatestből. Egy
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28. ábra Mérési elrendezés (a) (1-fényforrás, 2-csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-szakítógép
befogópofái, 5-kompozit próbatest) és görbelefutás (b)

A mért eredmények alapján az optikai szál két szálköteghez kapcsolódott szorosabban, amelyek
közül az első 2,7%-os nyúlásérték környékén kerül terhelt állapotba, és a szakadása az optikai
szál nagymértékű deformációját, akár szakadását is okozhatta, így az optikai szál nem volt
képes a fényt vezetni. Az optikai szálhoz kapcsolódó másik szálköteg szakadásának hatására az
optikai szál környezete, és maga a szál is visszakerült terheletlen állapotba (akár a törött
szálvégek újra csatlakoztak a próbatesten belül), így újra képessé váltak a fény továbbítására,
eredményként a beeső fény kb. 98%-át továbbította. 4%-os nyúlás környékén az optikai szál
újra terhelt állapotba került, ami megjelent a csillapítás növekedésében. A próbatest szakadása
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az optikai szálvégek végleges eltávolodását eredményezte. A mérés rámutatott arra, hogy az
optikai szál beépítése nem lehet független az alkalmazott erősítőanyag fajtájától, és
körültekintően biztosítani kell a szálköteg, így a kompozit szerkezet és az optikai szál megfelelő
kapcsolatát.
4.3. Kompozitba épített optikai szál csillapításának változása terhelés hatására
Az előző mérések tapasztalatai és eredményei alapján célom volt az optikai szál próbatestbe
való beépítését tovább fejleszteni, valamint vizsgálni a kompozit próbatestbe épített optikai szál
csillapításának változását tönkremenetelt nem okozó terhelésnél. A korábban alkalmazott
eszközök hosszú válaszidejük miatt nem voltak alkalmazhatóak ilyen mérésre, ezért más típusú
eszközöket választottam, amelyek szintén csak alacsony frekvenciás ismétlődő igénybevétel
vizsgálatára voltak alkalmasak. A felhasznált fényforrás AFL FlexScan, és a csillapításmérő
FLX 380 OTDR volt, amely OTDR is egyben. Annak érdekében, hogy a szakítógép
befogópofái az optikai szálat közvetlenül ne terheljék, és a próbatest szálkötegei ne váljanak el
párhuzamosan egymástól a mérés alatt, illetve a próbatest minőségének javítása érdekében a
következő kialakítást alkalmaztam: két réteg [0/90] szövésű üvegszövet rétegei közé 140 mm
hosszan befűzött 3 m hosszú optikai szállal próbatestet készítettem, úgy, hogy az optikai szálat
a szakítógép befogópofái előtt kivezettem a próbatestből. A próbatest 25 mm széles, 1,3 mm
vastag, teljes hossza 250 mm, befogási hossz 195 mm, optikai szál beépített hossza 140 mm
volt. A 4.2.5. fejezetben készített próbatesteknél az optikai szál védelméül szolgáló lakkréteget
a szálról teljes egészében eltávolítottam. Az optikai szál kompozitból való kilépési és belépési
pontnál nagyon sérülékenynek bizonyult, mert a kézi laminálásnál a szál környékét körbeölelő
gyanta a szálat nagyon merevvé tette, és az könnyen eltört. A beépített optikai szálról az előző
mérésekkel ellentétben ezért középen csak 100 mm lakkréteget távolítottam el, így a beépített
optikai szálon oldalanként 20 - 20 mm lakkos szakasz beépítve maradt. A beépített optikai szál
után (140 mm-en túl) a próbatestet további erősítőszövettel megerősítettem, és a mérés
kiértékelésénél a deformálódó próbatest hosszát 140 mm-rel számoltam. A próbatesteket az
előzőkkel ellentétben nem darabonként alakítottam ki, hanem többet egy lemezként lamináltam
(így a kézi laminálás alatt a szövetrétegeket előfeszítve rögzíteni lehetett, és azok nem
deformálódtak a mátrixanyag felhordása miatt). Szobahőmérsékleten történő 24 órás
térhálósítás után a lemezből a próbatesteket kivágtam.
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Ismétlődő húzó igénybevétel hatása
Húzás közben, terhelés hatására vizsgáltam a szál csillapításának változását 3 próbatesten a 26.
ábrán bemutatott elrendezésben. Az elkészült próbatestek csillapításértéke a befogás után közel
0 dB volt. A vizsgálatoknál a fel- és leterhelés sebességét 1,5 mm/percre állítottam be,
ciklusonként +0,1 mm növekvő elmozdulással. Egy próbatest esetében mért értékeket a 29. ábra
mutatja.

(a)

(c)

(b)

(d)

29. ábra Tipikus görbelefutás: feszültség-, nyúlás- (a), és csillapítás-, nyúlásértékek (b) az idő
függvényében, és a csillapítás a nyúlás függvényében a próbatest 1. (c) és 2. (d) mérési
ciklusában

A diagramok alapján a nyúlás és csillapításváltozás másodfokú függvénykapcsolattal leírható
94%-nál nagyobb determinációs együttható mellett (29. ábra (c) és (d) szaggatott vonalával
jelölve), ami szerint a megváltozott csillapítás mérése alkalmas a nyúlás kimutatására.
A próbatestek mérési eredményei alapján a 30. ábra összesítve mutatja be a csillapításváltozás
értékeit a nyúlás függvényében.
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30. ábra A próbatestek ismétlődő húzása során mért csillapításértékek a nyúlás függvényében (a
különböző próbatesteknél mért értékek eltérő színnel jelölve)

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a nyúlással az optikai szál csillapítása
összefüggésben van. A megnyúlással a mért csillapítás növekszik. Bár nagy szórása van a mért
csillapításértékeknek, de elmondható, hogy 1% nyúlás fölött 0,1 dB-nél nagyobb az optikai szál
csillapításának változása. Ez pontos deformációmérést nem tesz lehetővé, de a megváltozott
csillapítás segítségével a kompozit elem deformációs állapota kategorizálható: 0,1 dB
csillapításváltozás alatt a kompozit megfelelő állapotban van, 0,1 dB csillapításváltozás fölött
célszerű egyéb kiegészítő módszerrel az elem deformációs állapotát vizsgálni, míg az optikai
szál szakadása a kompozit tönkremenetelét, tönkremenetelhez közeli állapotát jelenti.
Az eddigi méréseknél 140 mm hosszú optikai szálszakasz volt a próbatestekbe beépítve, és
(ideális

esetben)

a

beépített

szakasz

teljes

egészében

terhelődött.

Következő

kísérletsorozatommal az optikai szál egynél több terhelt szakaszának a hatását vizsgáltam.
Ismétlődő húzó igénybevétel hatása az optikai szál több terhelt szakaszán
Az optikai szál több terhelt szakaszának vizsgálatához a 4.3.1. fejezetben is alkalmazott
próbatesteket használtam: 2 próbatestet egymás mellett fogtam be a szakítógépbe, és a
próbatesteket együtt húztam (hasonló elrendezésben, mint az a 4.3.4. fejezet 36. ábráján
látható). A befogott próbatestekbe épített optikai szálakat 10 m-es betétszállal egymással
összehegesztettem (a próbatesteket így közel 1,5+1,5+10=13 m terheletlen optikai szál kötötte
össze), így végeredményben egy szakítógépen tudtam modellezni egy beépített optikai szál
több ponton való terhelését. A terhelt optikai szálhossz 2 x 140 mm volt. A fel- és leterhelést
az előző kísérletsorozattal megegyezően 1,5 mm/perces sebességgel végeztem, és ciklusonként
+0,2 mm-es max. elmozdulással. A mérést az 5. ciklus közben megállítottam és a
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csillapításmérő műszer helyett OTDR berendezést használtam, amely mérés eredményét az
4.3.4. fejezetben mutatom be. Miután OTDR berendezéssel megvizsgáltam az elrendezésemet,
a csillapításmérő műszert visszakötöttem az optikai szálra, és folytattam a méréssorozatot. A 7.
ciklusnál a beépített optikai szál elszakadt, és a csillapításmérő 40 dB fölötti értéket mutatott.
Ekkor újra OTDR berendezést csatlakoztattam rá, majd látható fénnyel is megvizsgáltam az
elrendezést, aminek eredményét az 4.3.3. fejezetben mutatom be. A méréssorozat alatt kapott
értékeket a 31. ábra mutatja be.

(a)

(b)

31. ábra 2 x 140 mm hosszúságú szakaszon terhelt, kompozitba épített optikai szál vizsgálata
alatt mért nyúlás-, feszültség- (a), és csillapítás-, nyúlásértékek (b) az idő függvényében (jól
azonosíthatóan megjelenik az ábrán a mérés megállítása az OTDR-rel történő vizsgálathoz)

A vizsgálat során mért csillapítás értékeket a nyúlás függvényében a 32. ábra mutatja be.

32. ábra 2 x 140 mm-en terhelt optikai szál csillapításának változása a nyúlás függvényében
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Az ábrán látható, hogy az optikai szál csillapítása nagyobb mértékben változik a nyúlás
függvényében, mint az az előző kísérletsorozatoknál tapasztalható volt. Ennek oka
egyértelműen a hosszabb terhelt szálszakasz. Az optikai szál mindkét 140 mm-es terhelt
szakaszán jelentkezik csillapításváltozás, aminek összegét érzékeli a csillapításmérő
berendezés.
A mérés rámutat, hogy a terhelt optikai szálszakasz hosszát ismernünk kell, hogy egyértelműen
megállapítható legyen az optikai szál csillapításváltozása alapján a kompozit alkatrész vizsgált
helyének deformációs állapota. Amennyiben egy optikai szálat több helyen is terhelünk, a
csillapításmérő berendezéssel nem lehet következtetni külön-külön a terhelések nagyságára.
Amennyiben az optikai szál környezetében fellépő szélsőséges deformáció a szál
tönkremenetelét okozza, az egyértelműen kimérhető a csillapításmérő berendezéssel, de egyéb,
kiegészítő eszközök szükségesek a tönkremenetel helyének megállapításához, amit a
következőkben mutatok be.
A nagy deformáció helyének megállapítása látható fény segítségével
A csillapításmérő berendezéssel készített kísérletek rámutatnak, hogy a szálak optikai
csillapítása változik nyúlás hatására. A szálba becsatolt fény a deformációnak köszönhetően
elnyelődik, szóródik, és szélsőségesen nagy deformáció okozta szakadás esetén a
tönkremenetel helyén a szálból kilép. A csillapításmérő berendezés működési hullámhossza IR
tartományba esik, ezért fénye szabad szemmel nem látható. A szálba becsatolt látható fény
kilépése a nagy deformáció, vagy a szakadás helyén egyértelműen azonosítható, amely jelenség
alkalmas a tönkremenetel helyének megállapítására (33. ábra).

(a)

(b)

33. ábra A nagy deformáció helyén kilépő látható fény egy befogott (a) és két befogott (b)
próbatest esetén

45

Hegedűs Gergely

PhD Értekezés

A nagy deformáció helyének megállapítása OTDR eszköz segítségével
Az eddigi mérések alapján elmondható, hogy az optikai szál környezetének deformációja a szál
csillapításának változását eredményezi. Mérésemmel célom volt vizsgálni, hogy a távközlési
hálózatok ellenőrzésénél is használt OTDR berendezés segítségével a kompozit szerkezetben a
nagy deformáció helye kimutatható-e. Az általánosan elterjedt, kereskedelmi forgalomban lévő,
távközlési hálózatok vizsgálatára szolgáló OTDR berendezések nem alkalmasak folyamatos
megfigyelésre, mivel viszonylag hosszú idő szükséges az optikai szálba becsatolt, majd
visszavert fény elemzéséhez és a mért paraméterek kiértékeléséhez. A módszer nem alkalmas
kis időfelbontású in-situ állapotellenőrzéshez (a kiértékelés perces nagyságrendű), de megfelelő
kiegészítője lehet a korábban bemutatott csillapításméréses ellenőrzésnek egy időszakos
állapotvizsgálatnál. A visszavert fény időbeli teljesítményváltozását figyelve a módszer
alkalmas lehet a kompozit szerkezetbe épített optikai szál környezetében jelentkező nagy
deformációk érzékelésére és a deformáció helyének megállapítására. Ennek bizonyítása
érdekében az 4.3.1. fejezetben bemutatott próbatestet húzásra terheltem, és csillapításmérő
berendezéssel a próbatestbe épített optikai szál csillapítását folyamatosan figyeltem. Amikor a
csillapításmérő berendezés nagy ugrást mutatott a mért csillapításértékben (0,8%-os
nyúlásérték fölött), a szakítógép húzását megállítottam, a csillapításmérő berendezés által mért
csillapításértéket feljegyeztem, és a csillapításmérő berendezés helyett a befogott kompozit
próbatestbe épített optikai szál kivezetését a következő mérési elrendezés szerint az OTDR
berendezéshez újracsatlakoztattam (34. ábra).
Az OTDR berendezés holttere miatt a berendezés után 150 m optikai szálat kapcsoltam, és a
kompozit próbatestbe épített optikai szál próbatestből kilépő kb. 1,5 m hosszú végét ehhez
csatoltam mechanikus SC csatlakozóval. A próbatestbe épített optikai szál próbatestből kilépő
másik, kb. 1,5 m hosszú szálvégét mechanikus SC csatlakozó segítségével kb. 200 m hosszú
utótétszálra csatoltam, majd ezután a szál végéről visszaverődő zavaró hatás elkerülése
érdekében 100 m hosszú kis sugárral feltekert optikai szálat kapcsoltam mechanikus SC
csatlakozó segítségével. A berendezés 1310 nm és 1550 nm hullámhosszon is megvizsgálja a
szál hossza mentén a csillapításváltozást. Az egyes csillapításbeli ugrások helyét azonosítja
0,1 m-es, és értéküket 0,001 dB-es pontossággal. Ezen ugrásokat a kiértékelő szoftver próbálja
azonosítani az optikai hálózatokban használt elemekkel, szakadásokkal, amely kompozitok
vizsgálatánál nem értelmezhető, de a jelzett csillapításváltozás helye és értéke jól
megfigyelhető. A terheletlen próbatesten mért OTDR-es csillapítás és távolságértékeket a 34.
ábra mutatja be.
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34. ábra OTDR-es mérési elrendezés (a) és az OTDR-es mérés terheletlen próbatesten (b) (1 OTDR berendezés beépített előtétszállal, 2 - SC konnektor, 3 - 150 m hosszú előtét szál, 4 próbatestbe épített 3 m hosszú szálszakasz, 5 - 200 m hosszú utótét szál, 6 – kis sugárral
feltekert 100 m hosszú szál visszaverődés kiküszöbölésére)

Az 4.3.1 fejezetben bemutatott próbatest húzását 20 dB körüli mért csillapításértéknél
megállítottam és az előbb bemutatott módon rákapcsoltam az OTDR berendezést. A mért
értékeket a 35. ábra mutatja be.

(a)

(b)

35. ábra OTDR-es mérés terhelt próbatestnél (a) és a mérhető csillapításesésnél A-B pontok
között kinagyítva (b)

A mérés eredményeként született grafikonból látható, hogy a próbatestbe épített optikai
szálvégeken csatlakoztatásul szolgáló 2 db SC csatlakozó miatt megjelenő kiugrások között a
berendezés igen nagy csillapításnövekedést mért. Ezt a növekedést a próbatestbe épített szálra
ható terhelés miatt létrejövő csillapításváltozás okozza. Az OTDR berendezés 150 és 153 m
között 150,7 m-nél 1310 nm-en 15,2 dB, 1550 nm-en 12,8 dB csillapítást mért. A várttal
ellentétben a grafikonon a mechanikus SC csatlakozó által keltett kiugrástól a próbatestben
ébredő csillapításváltozás nem különül el, ami az OTDR mérés hátrányát mutatja. Az
alkalmazott OTDR eszközzel nem mutatható ki cm-es nagyságrendben a nagy
csillapításváltozást eredményező deformáció helye.
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Kísérletet végeztem 2 próbatest együttes befogásával és húzásával is, hogy vizsgálhassam a
több ponton terhelt optikai szál viselkedését, és vizsgálatának lehetőségét OTDR berendezéssel.
A mérés érdekében 2 db próbatest kilógó optikai szálvégeinek egyikét 10 m-es betétszállal
összehegesztettem (a próbatesteket így 1,5+1,5+10=13 m terheletlen optikai szál kötötte össze),
és a két próbatestet együttesen fogtam be a szakítógépbe. A kísérleti elrendezést és a mérések
eredményét a 36. ábra mutatja.

(b)

(a)

(c)

36. ábra Kísérleti elrendezés két befogott próbatesttel (a) (1 - OTDR berendezés, 2 - SC
konnektor, 3 - 150 m hosszú előtét szál, 4 - próbatestbe vezető 1,5 m hosszú szálszakasz, 5 –
próbatesteket összekötő 13 m-es szálszakasz, 6 – próbatestből kilépő 1,5 m-es szálszakasz, 7 200 m hosszú utótét szál, 8 – kis sugárral feltekert 100 m hosszú szál visszaverődés
kiküszöbölésére) és a két befogott próbatestben terhelt szál mérési eredménye (b) kinagyítva (c)

A mérési eredmények alapján a berendezés szoftvere által kirajzolt grafikonban már csak két
kiugró csúcs jelenik meg, és ezek sem azonos csillapításváltozással. A berendezés optikai
hálózatokhoz kifejlesztett jellege ennél a mérésnél jól megmutatkozik. A berendezés ebben az
esetben már nem volt képes megkülönböztetni a mechanikus SC csatlakozókat, azokat már nem
is jelenítette meg a grafikonon, és az egyes pontokban mért csillapításváltozást sem volt képes
megfelelően értékelni. A berendezés az „A” jelzővonallal jelölt helyen 1310 nm-en 15,6 dB
csillapítást mért, de a grafikonon ezt nem jelölte. Ezen a hosszon a valóságban az egyik terhelt
próbatest beépített optikai szála volt, és a deformáció hatására létrejövő csillapításváltozást
azonosította 15,6 dB-lel. A „B” jelzésnél az eszköz 1310 nm-en 162,0 m-nél 14,3 dB-es
csillapítást mért, és ezt már meg is jelenítette a grafikonon.
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A mérés rámutatott arra, hogy a berendezés képes érzékelni egyetlen optikai szálon belül több
deformációs pontot, azok csillapításváltozását és néhány tized méteres pontossággal a helyüket,
azonban a kifejezetten az optikai hálózatok minőségének értékelésére kifejlesztett szoftver
ezeket a pontokat tévesen azonosíthatja, ezért megfelelő körültekintéssel kell eljárni az
eredmények kiértékelésénél.
Az elvégzett mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a kompozit próbatestbe beépített szál
deformáció miatt létrejövő csillapításváltozása nem csak beiktatásos csillapításmérő
berendezéssel azonosítható, hanem OTDR berendezéssel is. Az OTDR berendezés nem
alkalmas in-situ elemzésre, de a csillapításmérővel végzett méréseket alkalmasan egészítheti
ki. A berendezés segítségével félméteres pontossággal megállapítható az optikai szálon belül a
nagy csillapításváltozást okozó deformáció helye, illetve deformációk helyei. A különböző
deformált helyek egymástól akkor különíthetők el, ha közöttük megfelelő hosszúságú (~3 m)
terheletlen szakasz van, mert különben a mérőeszköz nem képes különválasztani őket.
4.4. Következtetések
Az iparban elterjedt, kompozitok vizsgálatára szolgáló optikai állapotelemzési módszerek (pl.
FBG) szenzorainak, jelfeldolgozó, és kiértékelő egységeinek ára nagyságrendekkel nagyobb,
mint magának az optikai szálnak, és a távközlési optikai hálózatok vizsgálatára szolgáló
mérőberendezéseknek (mint pl. beiktatásos csillapításmérő, OTDR). Az FBG rendszer magas
költsége a technológia alkalmazását általánosabb, nem speciális területen felhasznált
termékeknél nem teszi kifizetődővé. Bár eredetileg a csillapításmérő és az OTDR berendezés a
távközlési optikai szálas hálózatokban lévő szakadások, toldások minőségének és helyének
ellenőrzésére szolgál, de ebben a fejezetben igazoltam azon feltevésemet, miszerint ezek az
eszközök a kompozitba épített üveg optikai szál csillapításának mérésével alkalmasak a
szerkezeti deformáció kimutatására is. Ezt eddig egyetlen publikációban sem találtam
bizonyítottnak.
Eredményeim igazolták, hogy egy polimer mátrixú kompozitba megfelelően beépített,
távközlésben használatos, monomódusú optikai szál deformációja hatással van a szál
csillapítására, és a szálra ható terhelés növekedésével a szál csillapítása is növekszik. A szál
csillapítását egy könnyen elérhető, napjainkban elterjedt optikai beiktatásos csillapításmérő
berendezés

segítségével

elemezve

információt

kaphatunk

a

szál

környezetének

alakváltozásáról. A vizsgálandó alkatrészbe az optikai szál sajátosságai révén könnyen
beépíthető, hozzá a mérőberendezés beépítés nélkül könnyen csatlakoztatható, így akár in-situ
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megoldható az alkatrész állapotának megfigyelése. A szerkezetbe beépített optikai szál
csillapításváltozása nagymértékben függ a beépítés milyenségétől és csak kis mértékben
érzékeny a nyomásra. Ennek ellenére a módszer képes a kritikus deformáció elérése előtt a jelen
lévő nyúlás kimutatására, és egyértelmű jelzéssel szolgál a szerkezet 1% fölötti nyúlására (140
mm-es beépített, terhelt hosszúságnál).
Általánosabb célú polimer mátrixú kompozit termékeknél, amelyek szerkezeti állapotának
ismerete bár nem kritikus, de lényeges, továbbá az árérzékenység miatt a komplexebb beépített
szenzorozás nem kifizetődő, a bemutatott eljárás alkalmas lehet egy olcsó, a kritikus
tönkremenetel előtt a jelen lévő deformációt kimutató állapotellenőrzésre. A módszer a
gyakorlatba könnyen átültethető, köszönhetően az optikai szálak előnyös tulajdonságainak és a
csillapításmérő berendezések elterjedtségének. Az alkalmazás egyszerűségét szemlélteti a 37.
ábra, amely jól mutatja, hogy az alkalmazás igen/nem információval tudja megerősíteni egy
komolyabb szerkezeti felülvizsgálat szükségességének eldöntését.
Normál állapot (nyúlás 1% alatt)

Vizsgálandó

KRITIKUS

Nyúlás [%]

2.0

1.5
1.0
0.5
0.0
0.001

0.010

0.100

1.000

10.000

Csillapításváltozás [log(dB)]
37. ábra Mért csillapításértékeknek megfeleltethető nyúlási értékekés ezek értelmezése 140 mm
terhelt optikai szálhossz esetén

Az ábra jól szemlélteti, hogy 140 mm-es beépített szálszakasz esetén 0,1 dB-nél kisebb
csillapításérték mellett a szerkezet nyúlása kisebb, mint 1%. 0,1 dB-nél nagyobb csillapításérték
üzemelés közben azt jelzi, hogy karbantartásra, vagy kiegészítő állapotvizsgálati módszer
alkalmazására van szükség. 1 dB-nél nagyobb csillapításérték, vagy az optikai szál szakadása
arra figyelmeztet, hogy a szerkezet kritikus deformációs állapotba lépett és azonnali intézkedés
szükséges. Egy ilyen állapotelemzési módszer kifejlesztése természetesen további vizsgálatokat
és különböző szakterületek fejlesztési együttműködését, további mérnöki feladatokat jelent, de
eddigi munkámmal lefektettem a módszer alapjait, és bebizonyítottam a távközlési
hálózatoknál alkalmazott optikai szál és a hálózatok ellenőrzésére szolgáló eszközök
alkalmazhatóságát kompozit szerkezetek állapotelemzéséhez.
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5. Erősítő üvegszál felhasználása kompozit szerkezetek állapotelemzéséhez
Az optikai szálakat, szenzorokat alkalmazó állapotelemzési módszerek hátránya, hogy (mint
azt Shivakumar és Emmanwori kimutatta [82]) az erősítő szálaknál egy nagyságrenddel
nagyobb átmérőjű optikai szál mellett gyantában dús terület alakul ki, amely megzavarja a
kompozit szerkezet folytonosságát, így mechanikai tulajdonságait rontja, és a tönkremenetel
kiinduló

pontja

lehet.

A

kompozitok

folytonos

elemi

üveg

erősítőszálai

gyártástechnológiájukból, anyagi és szerkezeti összetételükből adódóan is lényegesen eltérnek
az optikai szálaktól, mégis azokhoz hasonlóan (a fellelhető publikációk alapján) speciális
gyantában és speciális előkészítéssel alkalmassá tehetőek fény továbbítására. Amennyiben
felületkezelő réteg nélküli erősítőszálat törésmutatójánál kisebb törésmutatójú speciális gyanta
veszi körül, megvalósulhat a totálreflexió és a szálon belüli fényterjedés, amely kihasználható
a szálköteg épségének elemzésére [92-97].
Kutatásom folytatásaként célom volt, hogy bizonyítsam előkészítés nélküli üveg erősítőszál
felhasználhatóságát általános célú gyantarendszerben. Ennek oka, hogy felületkezelő réteg
szükséges a megfelelő szál-mátrix határfelületi adhézióhoz, továbbá kompozit szerkezetek
esetén a speciális gyanta alkalmazása komoly költségnövekedést eredményezhet. Továbbá
célom volt a szálköteg épségének ellenőrzésén túl, a kompozit szerkezet deformációjának
kimutatása, annak állapotelemzése is. Egy ilyen eljárással megoldható lenne az in-situ
állapotelemzés, a kompozit szerkezet mechanikai tulajdonságainak lényeges megváltozása és
jelentős többletköltség nélkül. A szerkezet állapotának elemzéséhez a saját erősítőanyagának
felhasználása multifunkcionális, önérzékelő kompozitot eredményezhet és feleslegessé teheti
további érzékelők beépítését, ami költségcsökkenéshez vezetne.
5.1. Az erősítő üvegszálas kísérletekben felhasznált anyagok, berendezések
A kutatásom előrehaladásával a kísérletekben az egyes mérési elrendezéseket és a hozzá
felhasznált eszközöket, a felhasznált anyagokat, próbatesteket folyamatosan fejlesztettem, amit
a következőkben mutatok be.
Mindegyik kísérletnél általánosan elmondható, hogy szerepelt egy megvilágítás és az átvitt fény
valamely paraméterének

megváltozását

vizsgáló

jelkiértékelő

műszer,

valamint

a

megvilágítás/kiértékelő műszer és a szálköteg összekötésére szolgáló jeltovábbító egység.
Megvilágításként - kísérletektől függően - kék (460 nm), zöld (530 nm), piros (625 nm), illetve
a teljes látható spektrumhoz fehér ledfényt (Cree, XLamp, XP-C LEDs, USA), 543,5 nm
hullámhosszúságú zöld HeNe lézert (Melles Griot, 25-LGP-193-230, UK), 532 nm
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hullámhosszúságú (zöld) frekvencia kétszerezett Nd:YAG lézert (Suwtech, dpgc-2250, USA),
1310, 1490 és 1550 nm hullámhosszúságú fényhez csillapításmérő berendezés fényforrását
(AFL Telecommunications, OLS7 FTTH UCI, USA), látható vörös megvilágításhoz és
1625 nm hullámhosszúsághoz ebben a tartományban működő csillapításmérő berendezés
fényforrását (AFL Telecommunications, OLS7-3, USA) használtam. Az átvitt fény valamely
paraméterének megváltozását vizsgáló jelkiértékelő műszerként - kísérletektől függően - USB
mikroszkóp kamerát (Bresser, Németország), nagy érzékenységű optikai teljesítménymérőt
(Coherent, OP-2VIS, USA) lencserendszerre (Keyence, VH-Z100UR, Japán) csatlakoztatott
nagysebességű kamerát (Keyence, VW-600M, Japán) és digitális mikroszkópot (Keyence,
VHX-6000, Japán), a teljes látható spektrumhoz (200 – 1000 nm) spektrométert (Ocean Optics,
USB 4000, USA), 1310, 1490 és 1550 nm hullámhosszúsághoz csillapításmérő készüléket
(AFL Telecommunications, OPM5-4D, USA), látható vörös megvilágításhoz és 1625 nm
hullámhosszúsághoz ebben a tartományban működő csillapításmérő készüléket (AFL
Telecommunications, OPM4-4D, USA), áramerősség mérővel kapcsolt fényérzékeny
fotódiódát (Hamatsu, S1133, Japán), illetve hőkamerát (FLIR A325sc, USA) használtam
(részletek a 6. táblázatban). Az teljesítménymérő kiértékelő szoftvere (Coherent FieldMax II)
másodpercenként gyűjtötte a mért teljesítményértékeket a különböző terhelési állapotokra, a
digitális mikroszkóp szoftvere videókat 1600 x 1200 pixel méretben és másodpercenként 15
kép sebességgel rögzítette.
A próbatestek erősítő üvegszálkötegének elejét és végét a kísérletezés korai fázisában
közvetlenül világítottam meg. A kutatás előrehaladásával a szálköteg összekapcsolását a
jelforrással és kiértékelő egységgel ki kellett fejlesztenem a lehető legkisebb jelvesztés
érdekében. Ennek megfelelően optikai szálat és egyedi optikai csatlakozókat használtam. Az
optikai szálak kiválasztásának indoklását, az optikai csatlakozók fejlesztéséhez kapcsolódó
lépéseket, és az egyedi kialakítású elemeket a 9.2. Mellékletben mutatom be. A fejlesztés
eredményeként a jel továbbítására 400 mm hosszú polimer optikai szálat (külső átmérője
1500±90 µm, magátmérője 1470±90 µm, mag törésmutatója 1,492, legkisebb hajlítási sugara
20 mm, fajlagos csillapítása 650 nm-en <220 dB/km, Tru Components, VD-1500,
Németország), illetve a szálköteg IR tartománybeli csillapításának vizsgálatánál 1 m
hosszúságú üveg optikai szálat (G.652.D monomódusú, 125 µm külső- és 9 µm mag átmérő,
merőleges szálvég kialakítás, Corning, USA) alkalmaztam.
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A próbatesteket szakítógépben (Zwick, BZ020/TN2S, Németország) terheltem. A keresztfej
elmozdulásából számolt deformációs értékeket video extenzométerrel (Mercury Monet DIC,
MCR050, Sobriety, Csehország) ellenőriztem, és szoftverével korrigáltam.
A mérési elrendezések ábráit az eredményeket bemutató egyes alfejezetekben ábrázoltam a
könnyebb áttekintés érdekében.
Az erősítő üvegszálas kísérletekhez az 5.2. fejezetben katalógus szerinti 1,56-1,57
törésmutatójú, 2,62 g/cm3 sűrűségű, bórmentes E-CR üvegszálköteget (Advantex T30 R25H1200 TEX roving, Owen’s Corning, Belgium), míg a kompozitba épített erősítő üvegszálköteg
vizsgálatánál (5.3. fejezet) 1,56 törésmutatójú, 2,54-2,60 g/cm3 sűrűségű, E-üveg anyagú [0,90]
vászon szövésű (vetülékirány 400 tex; láncirány 300 tex), 320 g/m2±6% területi sűrűségű
üvegszövetet (STR 014-320-125, Krosglass, Lengyelország) használtam erősítőanyagként. Az
üvegszálköteget és az üvegszövetet is gyári kiszerelésében használtam fel, azt nem
módosítottam semmilyen formában a beépítés előtt. Az elemi szálak digitális mikroszkóppal
(Keyence, VW-600M, Japán) mért átmérője átlagosan 15±1 µm. A próbatestekre a befogó
füleket AcraLock SA 10-05 BLK (USA) típusú ragasztóval ragasztottam. Mátrix anyagnak a
következőkben leírt gyantarendszert alkalmaztam.
Erősítő üvegszál törésmutatójánál kisebb törésmutatójú gyanta választása
Az erősítő üvegszálköteg akkor lehet képes a bevezetett fényt továbbítani, ha az őt körülvevő
közeg optikai törésmutatója kisebb. Szabad levegőn vizsgálva a szálakat a levegő törésmutatója
kisebb az üvegszálénál, ez a feltétel teljesül, de a kompozit próbatest kialakításához az erősítő
üvegszálénál kisebb törésmutatójú gyanta szükséges. A gyanták törésmutatóját a legtöbb
adatlap nem tartalmazza, így mindenekelőtt célom volt a különböző, általános felhasználási
területű gyantarendszerek törésmutató értékeinek megállapítása, és a kísérletekhez használt
gyanta kiválasztása. Az optikai törésmutató méréséhez 8x10x20 mm-es, téglatest alakú, egyik
oldalán optikai simaságú (polírozott) próbatesteket készítettem, gyantatípusonként 3-3 darabot.
A formaadó szerszám alja üveglap volt, így a próbatest ezen oldala alkalmas törésmutató
mérésére. A gyanta kiválasztásánál szempont volt, hogy víztisztán átlátszó legyen, annak
érdekében, hogy a további kísérletek alatt kívülről, szabad szemmel is meg lehessen figyelni az
esetleges makroszintű változásokat. A törésmutató vizsgálatához a teljes visszaverődés
határszögének mérésével Abbe refraktométert (A.Krüss Optronic, AR4, Németország)
használtam. A mérési eredményeket az 5. táblázat mutatja be.

53

Hegedűs Gergely

PhD Értekezés

Keverési

Gyanta

Típus

epoxi

Ipox® ER 1010 : EH2293

100 : 22,6

1,585±0,003

epoxi

Ipox® MR3008 : MH3120

100 : 20

1,580±0,003

poliészter

SYNOLITE 0328-A-1 : Promox 100 : 2

1,567±0,003

epoxi

Ipox® MR 3010 : MH 3124

100 : 33

1,565±0,003

poliészter

L UP20 : Promox

100 : 2

1,564±0,003

poliészter

SYNOLITE 0564-A-1 : Promox 100 : 2

1,553±0,003

epoxi

Ipox® MR3012 : MH3122

100 : 40

1,520±0,003

epoxi

Ipox® MR3012 : MH3122

100 : 25

1,505±0,003

tömegarány

Mért törésmutató

5. táblázat Különböző víztisztán átlátszó gyantarendszerek törésmutatói

A megvizsgált különböző gyantarendszerek közül az MR3012 epoxi gyanta (Ipox Chemicals,
Németország) és a MH3122 térhálósító (Ipox Chemicals, Németország) 100:40 továbbá a
100:25 tömegarányú keverékének törésmutatója több, mint 2%-kal kisebb az üveg erősítőszál
törésmutatójánál (összehasonlításképpen a távközlésben használt üveg optikai szálban a
különbség az üvegmag és a héj törésmutatója között tipikusan kevesebb mint 1%). Ezen glicerin
alapú, három-funkciós általános célú epoxigyanta előnyös tulajdonsága, hogy potenciálisan
megújuló nyersanyagforrásból is előállítható, továbbá alkalmas injektálásos technológiákhoz
[121] (RTM [3], VARTM), ezért a további kísérleteknél ezt a víztisztán átlátszó
gyantarendszert használtam. A kiválasztott epoxi gyantarendszer mechanikai tulajdonságai
széles spektrumban változtathatók a két komponens keverési arányától függően. A módszert
befolyásoló tényezők feltárásához a kiválasztott glicerin triglicidil étere cikloalifás aminnal
térhálósított epoxi gyantát két keverési arányban (MR3012:MH3122; 100:40 és 100:25
tömegarányban) használtam fel. A kompozit próbatestek elkészítéséhez viszont csak a 100:40
tömegarányú keveréket használtam fel, mivel ez javasolt műszaki alkalmazásokhoz a jobb
szilárdsági tulajdonságai miatt (míg a gyártó a 100:25 tömegarányú keveréket 3D matricák
elkészítéséhez javasolja).
A különböző típusú kísérletekhez más és más típusú próbatestekre volt szükségem, illetve a
különböző próbatestek előállítását párhuzamosan a mérési elrendezéssel a kutatásom
előrehaladásával folyamatosan fejlesztettem. A próbatestek elkészítésénél fő szempont volt,
hogy a megvilágítás érdekében a vizsgált szálköteg egy határozott területen belül helyezkedjen
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el, mivel a próbatestnek alkalmasnak kellet lennie a fény be- és kicsatolására végig a vizsgálati
folyamat alatt, továbbá a próbatestnek alkalmasnak kellett lennie a megfelelő rögzítésre,
befogásra (akár külső terhelés alatt is), és arra is szükség volt, hogy terhelés esetén a
tönkremenetel helye irányított legyen. További szempontnak tartottam, hogy a vizsgált
szálköteg a próbatesten belül lehetőleg végig feszített állapotban legyen, illetve elejének és
végének tengelye adott szöget zárjon be egymással. A szögkülönbség a szálak eleje és vége
között azért lényeges, hogy a megvilágítás iránya ne essen egybe a fény kilépésénél a szálak
tengelyének irányával. Ennek köszönhetően kiküszöbölhető a fényforrásból érkező direkt fény,
illetve a gyanta által továbbított fény zavaró hatása a mérésnél, így csak a szálak által továbbított
fény jellemzői vizsgálhatók.
„A” típusú próbatest
Az üvegszálköteg elejét és végét a kísérletezés korai fázisában önmagában, zsugorcsővel
összefogva (15-15 mm hosszú 0,8 mm belső átmérőjűre zsugorítva) vizsgáltam. A vizsgálattól
függően 200, illetve 1000 mm hosszú szálköteget a szálakra merőlegesen egy pengével
elvágtam, így alkalmassá tettem a fény bevezetésére. A zsugorcsőbe foglalt szálak elejére egy
érvéghüvelyt húzva a szálköteget alkalmassá tettem mechanikai rögzítésre is. Vizsgálat alatt a
zsugorcsőbe fogott üvegszálköteget derékszögben meghajlítottam.
„B” típusú próbatest
Az üvegszálköteg fényvezető képességének megállapításához azt gyantába (MR3012: MH3122
100:40 és100:25 tömegarányban) ágyaztam. Ehhez a szálköteg elejére zsugorcsövet húztam, és
a szálköteget egy 1 m hosszú, 3x3 mm-es horonyba illesztettem. A zsugorcsőbe húzott
szálköteg végét ebből a horonyból 12 mm átmérőjű köracél segítségével kihajlítottam, és a
szálköteget a horonyban gyantával átitattam, majd 24 órán keresztül szobahőmérsékleten
térhálósítottam. A próbatestre ezután feljelöltem a mérési hosszokat (38. ábra).

38. ábra „B” típusú próbatest
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„C” típusú próbatest
Az üvegszálköteg teljes látható spektrumon történő fajlagos csillapítás vizsgálatához a „B”
típusú próbatesthez hasonló geometriájú, anyagában megegyező próbatestet készítettem,
továbbfejlesztett gyártási eljárással. A szálkötegre a méréshez meghatározott távolságokban 1
mm (±0,1 mm) belső átmérőjű szigeteletlen érvéghüvelyt húztam, majd az érvéghüvelyekkel
ellátott szálköteget 2 mm belső átmérőjű szilikon csőbe fűztem, és vákuuminjektálás
segítségével a szilikon csőbe húzott szálköteget a korábban kiválasztott epoxi gyantával
(MR3012:MH3122, 100:25 és 100:40 tömegarányban) átitattam, majd 24 órán keresztül
szobahőmérsékleten térhálósítottam. A gyártás eredményeként 1 m hosszúságú, a fény
becsatolása után 20 mm sugárban meghajlított, a kívánt mérési hosszoknál érvéghüvelybe
rendezett szálkötegű, és a köztes helyeken állandó keresztmetszetű próbatestet sikerült
előállítanom (39. ábra).

1

2

3
4

39. ábra „C” típusú próbatest (1 – szigeteletlen érvéghüvely; 2 – erősítő szálköteg; 3 – gyanta; 4 –
2 mm belső átmérőjű szilikoncső)

Az érvéghüvelybe összefogott erősítő szálköteg elejét és az éppen vizsgált hosszhoz tartozó
érvéghüvelybe fűzött végét megfelelő minőségűre felpolíroztam (30; 6; 3; 1; 0,2 µm finomságú
polírozó papírral), míg a szálak felülete optikailag megfelelően sima nem lett (lásd 9.2.
Melléklet).
„D” típusú próbatest
Az üvegszálköteg szakítás alatti vizsgálatára egy, a befogás tekintetében kedvezőbb
geometriájú próbatestet készítettem (40. ábra). A szálköteget a fény be- és kicsatolása
érdekében U alakban, 2x 90°-ban meghajlítottam úgy, hogy a gyantarendszer térhálósodása
alatt a szálak ne mozduljanak el. A megfelelő hajlítási sugár biztosítása, és a gyantában a szálak
megfeszítése érdekében egy több alkatrészből álló PMMA anyagú szerszámot készítettem
(40. ábra), amit a szálköteg behelyezése után gyantával feltöltöttem, majd 24 órán keresztül
szobahőmérsékleten térhálósítottam.
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(c)
(b)

(a)

40. ábra „D” típusú próbatest geometriája (a), szerszám 3D terve (b) és a megvalósult
szerszámba behúzott szálköteg (c)

„E” típusú próbatest
Az eddig bemutatott próbatestek mindegyike különálló üvegszálköteg vizsgálatára volt
alkalmas. Célom volt olyan (multifunkcionális) kompozit próbatest létrehozása, ahol a
szerkezetet alkotó folytonos erősítő üvegszövetből egy tetszőlegesen kiválasztott szálköteget
használok fel szenzorként, így a szálköteg szerves része az erősítő szövetnek, nem abba
különállóan befűzött elem (41. ábra). Ennek érdekében egy réteg, [0,90] szövésű erősítő
üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének két végét a szövetből kifűztem úgy, hogy
a kifűzött részek között 50 mm hossz szövésben maradjon, és a kifűzött szálköteg mindkét végét
1 mm (±0,1 mm) belső átmérőjű érvéghüvelybe vezettem. A szövetből való kifűzést és a
kifűzött szálköteg érvéghüvelybe való behúzását 25 mm-enként megismételtem (ezzel a
szövetből kivágandó próbatestek mindegyike pontosan 12 hosszanti szálköteget tartalmazott).
Az így előkészített szövetet hosszirányban megfeszítettem, és az alátét üveglaphoz szorítottam
segédpálcák segítségével. Az érvéghüvelyeket az erősítőanyag felületére merőlegesen sablon
segítségével megtámasztottam, a benne lévő szálköteget az érvéghüvelyek között hosszanti
irányban megfeszítve rögzítettem és az előkészített szövetet kézi laminálással a kiválasztott
epoxi gyantával (MR3012: MH3122 100:40 tömegarányban) átitattam. Az érvéghüvelyekbe
vezetett kiválasztott szálköteget injekciós tű segítségével itattam át gyantával úgy, hogy az
érvéghüvelybe is megfelelő mennyiségű gyanta jusson. Az így elkészült kompozit lemezt
szárítókamrában 70 °C-on 4 órán keresztül kitérhálósítottam.
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50 mm

(a)

(b)

50 mm

41. ábra Multifunkcionális kompozit „E” típusú próbatest készítésének lépései: tetszőlegesen
kiválasztott szálköteg két oldalt kihúzva a szövetből, érvéghüvelybe fűzve (a) és a gyantával
átitatott szövet, felületére merőlegesen álló érvéghüvellyel (b)

Térhálósodás után az elkészült 0,65±0,04 mm vastag kompozit lemezből a próbatesteket 25 mm
szélesen, 170 mm hosszban kivágtam. Az érvéghüvelybe összefogott erősítő szálköteget
megfelelő minőségűre felpolíroztam (hasonlóan, mint az „C” típusú próbatestnél) (lásd 9.2.
Melléklet).
Az elvégzendő vizsgálattól függően az egy réteg szövetű kompozit próbatestet polírozás után 6
réteg szövetet tartalmazó, 3,7 mm vastag kompozit lemezből kialakított befogó fülekkel
(tabokkal) láttam el. Szakító és húzóvizsgálatokhoz a befogás helyének megerősítése érdekében
a próbatest végeire 2-2 db 60x25 mm-es befogó fület ragasztottam. Ezzel a próbatestet nem
csak megerősítettem a befogás helyénél (a szálköteg kivezetésénél), de ezzel biztosítottam az
irányított tönkremenetelt az érvéghüvelyek közötti területen. Nyomóvizsgálatokhoz (szál
tengelyirányára merőleges nyomáshoz, illetve négypontos hajlításhoz) a próbatestet az előbb
említett kompozit lemezből kivágott 250 x 25 mm-es csíkokra ragasztottam. A szálköteg-mátrix
elválásának vizsgálatához a próbatestet 100 x 100 mm-es kompozit lemezre ragasztottam. A
ragasztásokhoz AcraLock SA 10-05 BLK (USA) típusú ragasztót használtam. Minden
méréshez 3-3 próbatestet készítettem.
Az egyes kísérleteknél használt eszközöket már bemutattam, de az áttekinthetőség kedvéért a
próbatesteket és a felhasznált eszközöket a 6. táblázatban összefoglaltam.
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Az elemi szálak
összetömörítésének hatása
A fény becsatolásának hatása
A szálköteg hosszának hatása

5.3.7.

Az üvegszálköteg fajlagos
csillapítása látható hullámhossz
tartományban

5.3.8.

Az üvegszálköteg fajlagos
csillapítása IR tartományban
(1310, 1490, 1550 nm)
Az üveg szálköteg fajlagos
csillapítása IR tartományban
(1625 nm)

5.3.9.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.
Kompozitba
épített erősítő 5.3.5.
üvegszövet
felhasználása 5.3.6.
deformáció
kimutatására 5.3.7.
5.3.8.

Üvegszálköteg szakításának
hatása

25-LGP-193-230 zöld OP-2VIS
HeNe lézer
intenzitásmérő
"B"

"C"

"D"

spektrométer
USB 4000

csillapításmérő
fényforrása
OLS7 FTTH UCI

csillapításmérő
OPM5-4D

csillapításmérő
fényforrása OLS7-3

csillapításmérő
OPM4-4D

nagysebességű
kamera fényforrása
VW-600M

nagysebességű
kamera
VW-600M

levegő

OP-2VIS
intenzitásmérő

polimer optikai szál +
egyedi kialakítású toldó

Húzás hatására az elemi szálak
végén kilépő fény változása
Szálkötegből kicsatolódó fény
vizsgálata
Szálkötegre merőleges nyomás
hatása
Szálköteg hajlításának hatása
(hárompontos hajlítás)
Szálköteg tengelyével párhuzamos
nyomás hatása (négypontos
hajlítás)
Fehér színű megvilágítás hatása

5.4.1.

Szálköteg szakadásának hatása
A szálköteg és mátrix elválásának
hatása
A tönkremenetelt okozó
deformáció helyének
megállapítása

polimer optikai szál +
SMA csatlakozó +
egyedi kialakítású SMA
toldó

fehér led
XP-C LEDs

Szálköteg szakításának hatása
Szálköteg húzásának hatása
Szálkötegből kicsatolódó fény
vizsgálata

5.3.9.

Kompozitba
épített erősítő
5.4.2.
üvegszövet
felhasználása
sérüléselemzésre
5.4.3.

PróbaFényforrás
Jelkiértékelő
Jeltovábbító
test
kék, zöld, piros led XP- USB mikroszkóp
C LEDs
kamera
25-LGP-193-230 zöld OP-2VIS
"A" HeNe lézer
intenzitásmérő
levegő

Nd:YAG lézer
dpgc-2250

digitális
mikroszkóp
VHX-6000

OP-2VIS
intenzitásmérő
"E"

fehér led
XP-C LEDs

Nd:YAG lézer
dpgc-2250

fehér led
XP-C LEDs

üveg optikai szál + FC
csatlakozó + egyedi
kialakítású FC toldó

polimer optikai szál +
egyedi kialakítású toldó
+ egyedi kialakítású
kupak

polimer optikai szál +
egyedi kialakítású toldó

fényérzékeny
dióda +
áramerősség
mérő
digitális
mikroszkóp
VHX-6000
OP-2VIS
intenzitásmérő
látható fény

polimer optikai szál +
egyedi kialakítású toldó
+ egyedi kialakítású
kupak
polimer optikai szál +
egyedi kialakítású toldó

hőkamera

6. táblázat Erősítő üvegszálas méréseknél felhasznált anyagok, berendezések
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5.2. A módszert befolyásoló tényezők feltárása
Ebben a fejezetben bemutatott kísérletekkel igazolni kívántam az előkészítés nélküli erősítő
üvegszál felhasználhatóságát állapotelemzési eljáráshoz. Célom volt a szálköteg fényvezető
képessé tétele, a terhelés hatására bekövetkező fényvezető képesség változásának a vizsgálata,
annak használhatóságának igazolása állapotelemzéséhez a szálköteg előkészítése (felületkezelő
rétegének eltávolítása) nélkül, általános célú gyantában. Továbbá azt kívántam kimutatni, hogy
az erősítő üvegszálköteg adott mátrix anyagban, adott környezeti körülmények mellett (pl. adott
hőmérsékleten és megvilágítási hullámhosszon) milyen paraméterekkel jellemezhető.
A megvilágítás hullámhosszának hatása
Az első kísérletem célja volt, hogy egyszerű módszerrel igazoljam az erősítőanyagként
használt, speciális előkészítés nélküli (felületkezelő réteg eltávolítása nélküli) üvegszálköteg
szabad levegőn történő fényvezető képességét és annak függését a megvilágítás
hullámhosszától. Kísérletemben a könnyű megfigyelhetőség miatt a látható fénytartományon
belül találtam célszerűnek a megvilágítást megválasztani.
Az egyszerű kezelhetőség miatt 0,5 m-nél rövidebb, 200 mm hosszú szálköteget „A” típusú
próbatestként kialakítva a 5.1. fejezetben leírt mérési elrendezés szerint megvilágítottam kék
(~460 nm), zöld (~530 nm), piros (~625 nm) színű led fénnyel. A próbatest másik végén kilépő
fényt USB mikroszkóp kamerával, 80x nagyítással rögzítettem (42. ábra).

(a)

0,8 mm

(b)

0,8 mm

(c)

0,8 mm

42. ábra Kék (a), zöld (b) és vörös (c) színnel megvilágított erősítő szálak USB mikroszkóp
kamerával készített képei

A kamerával készített képek alapján elmondható, hogy a speciális előkészítés nélküli erősítő
szálköteg gyantába ágyazás nélkül (érvéghüvelyben) képes a fényt továbbítani, hiszen a
felvételeken egyértelműen azonosíthatóak szabad szemmel a fénylő elemi szálvégek. Mivel az
elkészített próbatest derékszögben meg volt hajlítva, a fényforrásból érkező direkt fény a
felvételeket nem zavarta, és a szálvégek ténylegesen az elemi szálak fénytovábbításának
köszönhetően „ragyognak”. Mivel a zöld színnel megvilágított szálakról készített képek a
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legintenzívebbek, ezért a további kísérletekben is zöld színű megvilágítást alkalmaztam.
Elképzelhető, hogy a távközlésben használt optikai szálakhoz hasonlóan az infravörös
fénytartományból választva a megvilágítás hullámhosszát nagyobb fényteljesítmény lépne ki a
szálvégeken, de a felderítő kísérletek elvégzését ez nagyban megbonyolítaná. Az elemi szálak
hullámhossztól függő fénytovábbító képességének feltárásához kutatásom előrehaladásával
később további vizsgálatokat végeztem.
A hajlítás sugarának hatása
Ahhoz, hogy a megvilágításból érkező direkt fény a mérést ne befolyásolja, és a megvilágítás,
valamint a detektálás tengelye kellően nagy szöget tudjon egymással bezárni, szükséges az
erősítő szálakat meghajlítani, ami hatással lehet az átvitt fényteljesítményre. Ehhez ellenőrző
méréseket végeztem 200 mm hosszú szálköteget tartalmazó „A” típusú próbatesttel, amely az
5.1. fejezetben leírt berendezéssel zöld lézer fénnyel meg lett világítva. A kilépő fényt
teljesítménymérővel megfigyeltem, úgy, hogy annak és a megvilágítás tengelyének szöge
90°-ban állt egymással. A két tengely között az erősítő üvegszálat megfeszítettem 5 mm, 10
mm, 20 mm és 100 mm átmérőjű hengerek (43. ábra / 4) segítségével.
Kilépő fénytelj. [μW]

2.0
1.5
1.0
0.5

0.0
5

(b)

(a)

10

20

100

Hajlítási sugár [mm]

43. ábra Mérési elrendezés vázlata (a) (1 – fényteljesítmény mérő, 2 – szorító, 3 – vizsgált
üvegszálköteg, 4 – henger, 5 – megvilágítás, 6 – érvéghüvely) és a mért teljesítmény-értékek
különböző hajlítási sugarak mellett (b)

A különböző hajlítási sugaraknál az teljesítménymérőn leolvasott értékek ±5%-ot szórtak. Az
erősítőszál átmérője a hajlítás sugarához képest több nagyságrenddel kisebb, így a hajlítás
sugara (1 mm-es nagyságrendben) nem befolyásolhatja döntően a fény beesési szögét a szálak
határfelületére, így a szálak végén kilépő fény teljesítményét sem. Az ingadozás oka az lehetett,
hogy a szálak hajlításához felhasznált hengerek a szálköteg elemi szálait különbözőképpen
tömörítették, így a szálak több ponton érintkeztek egymással. Az érintkező felületeken az elemi
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szálban terjedő fény könnyebben ki tud lépni, ami befolyásolhatta a mérés eredményeit, amit a
következő méréssorozattal vizsgáltam.
Az elemi szálak összetömörítésének hatása
A szálköteg összetömörítésének mértéke, az elemi szálak több ponton történő érintkezése
befolyásolja a kilépő fény teljesítményét, mivel az érintkező szálak között az elemi szálakból a
fény ki tud lépni. A 200 mm hosszú szálköteget teljes hosszában tömörítetlen állapotban
1,6 mm-ről 0,8 mm belső átmérőre zsugorodó zsugorcsőbe húztam és a 5.1. fejezetben
ismertetett berendezésekkel, elrendezéssel vizsgáltam. A szálköteg elejét zöld lézerrel
megvilágítottam, és a kilépő oldalon nagy érzékenységű optikai teljesítménymérővel mértem a
kilépő fényteljesítményt. A 0,8 mm belső átmérőre zsugorított zsugorcső az elemi szálakat
olyan mértékben tömöríti össze, hogy kézzel még éppen eltolható a rázsugorított cső, játék
nélküli laza illesztésnek feleltethető meg. A 200 mm hosszú szálköteget 5 db egyenlő részre
osztottam (40 mm), és az 5 részt lépésenként egymás után rázsugorítottam a szálkötegre. A
lépések között mért értékeket szobahőmérsékletre hűlés után a 44. ábra mutatja.
0.8

Kilépő fényteljesítmény [µW]
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44. ábra Összeszorítás hatása a kilépő fényteljesítményre (1 - erősítő szálköteg zsugorítatlan
zsugorcsőben, 2 – zsugorítatlan 3 – zsugorított zsugorcsőszakasz, 4 – végig rázsugorított
zsugorcsőszakasz)
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A térhálós polietilén zsugorcső melegítésének hatására nőtt, de kihűlés után az elemi szálak
egymáshoz tömörítésével egyre jobban csökkent a kilépő fényteljesítmény, tehát csökkent a
szálak fénytovábbító képessége. Ez magyarázható az elemi szálak egyre nagyobb felületen való
találkozásával, ahol a szálakban terjedő fény a szálakból ki tud lépni, át tud lépni másik elemi
szálba, bizonyos veszteséggel. Az azonos törésmutatójú szálak érintkezésénél megnő a
fényszóródás mértéke. A mérés rámutat, hogy az elemi szálak fényvezető képességének
vizsgálatánál célszerű határozott geometriába szorítani az elemi szálakat, hogy a mérés során
az elemi szálak helyzete egymáshoz képest a lehető legkevésbé változzon (zsugorcsőbe, illetve
gyantába rögzítve az elemi szálakat).
Az erősítőszálak zsugorcső nélküli hevítésekor mért kilépő fényteljesítmény 20%-kal nagyobb
volt, mint nem hevített állapotban. Ebből következik, hogy a fénytovábbító képességre hatással
van az elemi szálak hőmérséklete is. A hőmérséklet hatása a szálköteg által átvitt
fényteljesítményre

további

vizsgálatokat

igényel.

A

további

méréseket

csak

szobahőmérsékleten (22 °C) végeztem el.
A fény becsatolásának hatása
Az eddigi méréseknél tapasztaltak alapján az átvitt fény teljesítménye nagymértékben függ a
szálvégek és a teljesítménymérő pozíciójától, továbbá a szálköteg végkialakításának
milyensége nagymértékben befolyásolja a fény becsatolásának minőségét is, így a kilépő
fényteljesítményt (±40%) is. A legjobb becsatolási eredményt – a távközlésben használt
megoldásokhoz hasonlóan – minden egyes szálvég tengelyre merőleges letörése jelentené. Ez
egy több ezer elemi szálat tartalmazó szálkötegnél egyesével nem megoldható, ezért a szálköteg
gyantával történő összefogása és vágás utáni nagy finomságú polírozása jelentheti szabványos
optikai csatlakozó használatával a legjobb becsatolási minőséget. A mérés rámutatott, hogy a
szálköteg fényvezető képességét a megvilágítás fényteljesítményétől függetlenül a szálkötegbe
már becsatolt fény teljesítményváltozásával célszerű jellemezni.
Az üvegszálköteg hosszának hatása
Célom volt az erősítőanyagként használt üvegszálköteg, és az előző kísérletsorozatok alapján
kiválasztott kis törésmutatójú gyantával (MR3012:MH3122; 100:40 és 100:25 tömegarányban)
körülvett erősítő üvegszálköteg hossztól függő átvitt fényteljesítményének mérése. A mérési
elrendezés a 45. ábrán látható.
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(b)

(a)

45. ábra Fényvezető képesség vizsgálati elrendezése (a) és a próbatest kialakítása (b) (1 –
vizsgálati hossz jelölés, 2 – gyanta, 3 – üvegszálköteg, 4 – zsugorcső)

Egyrészt az üvegszálköteget gyantába építés nélkül a könnyebb kezelhetőség és az elemi szálak
egymáshoz képesti pozíciójának rögzítése érdekében teljes hosszában 0,8 mm belső átmérőre
zsugorított zsugorcső vette körül („A” típusú próbatest), másrészt gyantába építettem („B”
típusú próbatest). Pusztán a szálakban terjedő fény mérésének érdekében a szálköteget a fény
becsatolásának pontjától 40 mm-re 5 mm-es sugárban meghajlítottam, majd ezt 1 m hosszú
egyenes vizsgálati szakasz követi, amelyre a vizsgálati hosszokat feljelöltem. A vizsgált „A” és
„B” típusú próbatestet az egyik oldalán levő érvéghüvely segítségével pozícionáltam a zöld
színű (532 nm) lézer megvilágítás előtt. A próbatest másik végén kilépő fényről az előző
kísérletekben is használt USB mikroszkóp kamerával képet készítettem, illetve nagy
érzékenységű optikai teljesítménymérővel mértem a teljesítményét szobahőmérsékleten. Az
üvegszálköteget a bejelölt vizsgálati hosszokon levágtam (a fényforrástól távolabbi végétől
indulva), és minden hosszon megmértem a kilépő fényteljesítményt (46. ábra).

Vizsgálati hosszon átvitt,
kilépő fényteljesítmény [nW]
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46. ábra Erősítő üvegszálköteg átvitt fényteljesítménye zsugorcsőben, MR3012 : MH3122 100:25 ös, és MR3012 : MH3122 100:40-es tömegarányú gyantában szobahőmérsékleten, 532 nm
hullámhosszúságú megvilágítás mellett és MR3012:MH3122 100:40 tömegarányú gyantába
foglalt erősítő üvegszál-köteg végéről USB kamerával készített 80x-os nagyítású felvételek 300
(a) 365 (b) és 447 mm-en (c)
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Méréseim alapján az erősítőszál végén kilépő fény teljesítménye zsugorcsőben és gyantában is
exponenciálisan csökkenő jelleget mutat a próbatest hosszának függvényében, és közel 450 mm
hosszúságban még mérni tudtam a kilépő fény teljesítményét. A vizsgálat azt mutatja, hogy
nem szükséges az erősítőszálakon lévő felületkezelő réteg eltávolítása és speciálisan optikai
célokra szolgáló gyanta felhasználása mátrix anyagként, hogy kompozitokban az elemi szálakat
fényvezetővé lehessen tenni. Az átvilágított hossz függ a megvilágítás teljesítményétől, illetve
a fény becsatolásának minőségétől, ami rámutat, hogy a szálköteget a megvilágítás
fényteljesítményétől függetlenül a szálkötegbe már becsatolt fény adott vizsgálati hosszokon
kilépő teljesítményváltozásával lehet jellemezni. A kilépő teljesítményváltozás, tehát a
szálköteg fényátvivő tulajdonságának jellemzésére jól használható az optikai szálakhoz
hasonlóan a fajlagos csillapítás, mivel az független a köteg hosszától és a fény becsatolásának
minőségétől, és csak a szál – mátrix anyagától, a vizsgálati hőmérséklettől és a megvilágítás
hullámhosszától függ. A szálköteg fajlagos csillapítása a távközlési optikai szálak
csillapításméréséhez is használt visszavágásos módszerhez hasonlóan a mért értékekből
megállapítható (2). A fajlagos csillapítás (α(λ)) számításához [105] a szálköteg hajlított része
után (hozzáférhetőség miatt a szál végétől 107 mm-re) mért kilépő P2 teljesítményt, a egyes
vizsgálati hosszokon mért kilépő P1 teljesítményt és L kettő közötti távolságkülönbséget vettem
alapul (47. ábra). A megvilágítás hullámhossza (λ) 532 nm volt.
1
2
47. ábra Fajlagos csillapításmérés számításánál alapul vett mért teljesítmények a próbatest
hosszának függvényében (1 – fény becsatolása, 2 – visszavágott vizsgálati helyek, ahol a kilépő
fényteljesítmény-mérés történt)

Szálköteg fajlagos
csillapítása 532 nm
hullámhosszon
[dB/mm]

A vizsgálati hosszokhoz tartozó számított fajlagos csillapításértékek a 48. ábrán láthatóak.
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48. ábra Szálköteg fajlagos csillapítása szobahőmérsékleten, 532 nm megvilágítási
hullámhosszon
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A számolt értékek alapján megállapítható, hogy a szálköteg fényátvivő tulajdonságának
jellemzésére a fajlagos csillapítás megfelelően használható, és szobahőmérsékletű, 532 nm
hullámhosszúságon megvilágított zsugorcsőben lévő szálköteg fajlagos csillapítása 0,189 ±
0,02 dB/mm, az MR3012:MH3122 100:40 tömegarányú gyantában lévő szálköteg fajlagos
csillapítása 0,145 ± 0,016 dB/mm, és az MR3012:MH3122 100:25 tömegarányú gyantában lévő
szálköteg fajlagos csillapítása 0,138 ± 0,018 dB/mm. A fajlagos csillapításértékekből
kiszámolható a becsatolt fényteljesítmény alapján az adott hosszúságú szálkötegből kilépő
fényteljesítmény. Az üvegszál-köteg fajlagos csillapítása gyantában kisebb, mint zsugorcsőben
összetömörítve. Másként fogalmazva, gyantába építve az elemi szálak által továbbított fény
kevésbé szóródik, kevésbé abszorbeál a hossz függvényében. Ez azzal magyarázható, hogy ott
az elemi szálakat a gyantaréteg teljesen körülveszi, és a szálak határfelületén törésmutató
különbség jelenik meg, ahol totálreflexió történik. A szálak összeérésének valószínűsége, ahol
a fény a szálakból ki tudna lépni, kisebb, aminek következtében a szálakban a fényvezetés
jobban meg tud valósulni. Ugyanolyan érzékenységű detektorral nagyobb szálhosszokon tudjuk
detektálni a kilépő fényt. Ezzel szemben az egymáshoz tömörített elemi szálak érintkező
felületein a fény könnyebben kilép az elemi szálakból, nagyobb a szóródása. A méréssel
meghatározott fajlagos csillapítás adott hőfokon és adott megvilágítási hullámhosszon a szálak
anyagát jól jellemzi, mert független a szálköteg végkialakításától és a megvilágítás pozíciójától
nagymértékben függő fénybecsatolás minőségétől.
Az üvegszálköteg fajlagos csillapítása látható hullámhossz-tartományban
A fénytovábbításra alkalmassá tett erősítő szálköteg terhelés alatti vizsgálataihoz szükségem
volt egy állandó hullámhosszúságú fényforrásra, hogy a kilépő fényteljesítményt a megvilágítás
spektruma a lehető legkevésbé befolyásolja. Az 5.2.1. fejezetben bemutattam, hogy a kék, a
zöld és a piros színek közül emberi szem számára zöld színű megvilágítás tűnt a
legintenzívebbnek. Célom volt a vizsgálható legszélesebb fénytartományon belül a különböző
hullámhosszúságokon az általános gyantába épített, speciális előkészítés nélküli üvegszálköteg
fajlagos csillapításértékeinek (2) feltárása, és az eredmények alapján a legkisebb fajlagos
csillapításértékhez tartozó hullámhosszúságú megvilágítás alkalmazása. Ennek érdekében a
„C” típusú, 1 m hosszú próbatestet fehér led fénnyel polimer optikai szálon és a kifejlesztett
SMA toldón keresztül (9.2. Melléklet) megvilágítottam, és a szálköteg másik végét a
kifejlesztett SMA toldóval és polimer optikai szállal a spektrométerhez csatlakoztattam. A
spektrométerrel mértem ezen optikai rendszerből kilépő fényteljesítményt. Minden mérés után
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a próbatestből levágtam egy darabot, a próbatest megmaradt részének végét felpolíroztam, majd
újra csatlakoztattam az SMA toldóval és polimer optikai szállal a fényforráshoz és a
spektrométerhez (49. ábra).

1

2

3

4

3

5

2

6

49. ábra Mérési elrendezés látható hullámhossztartományú vizsgálathoz (1 – spektrométer; 2 –
polimer optikai szál SMA csatlakozóval; 3 – egyedi fejlesztésű SMA toldó; 4 – C típusú próbatest;
5 – gyűjtő lencse; 6 – led fényforrás)

különböző

A

hosszúságú

próbatesteket

tartalmazó

optikai

rendszerhez

tartozó

hullámhosszfüggő kilépő fényteljesítmény értékeket az 50. ábra mutatja be.

(b)
(a)
50. ábra Az összeállított optikai rendszerből kilépő fényteljesítmény értékek a hullámhossz és a
szálköteg hosszának függvényében MR3012:MH3122; 100:40 tömegarányú epoxi gyantába
ágyazott szálkötegnél

Az ábrákon jól látható, hogy 400 és 750 nm között van mérhető kilépő fényteljesítmény az
összeállított rendszerben. Ezen kilépő fényteljesítmény értékek az összeállított teljes optikai
rendszert jellemzik, nem pusztán a próbatestet. A fénytovábbításra használt polimer optikai szál
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saját elnyelése befolyásolta a mérést, amelyet spektrométerrel feltártam, majd ezzel
kompenzáltam a korábban mért eredményeket, hogy a szálkötegre jellemző értékeket
megkaphassam. A kompenzált adatok alapján számított erősítő szálkötegre jellemző fajlagos
csillapítás értékeket az 51. ábra mutatja be.

(a)

(b)

51. ábra Hullámhossz-függő számolt fajlagos csillapításértékek a vizsgált teljes hullámhossz
tartományban (a) és azon belül az értelmezhető, zajmentes tartományban (b) (MR3012:MH3122
epoxi gyantarendszer 100:40 és 100:25 tömegarányú keverékére vonatkozóan)

Az ábrán látszik, hogy 460 nm alatt és 720 nm fölött értékelhető eredményt nem kaptam a
polimer optikai szál ebben a tartományban jellemző nagy elnyelése és a megvilágítás spektruma
miatt. A 460 nm és 720 nm közötti tartományban az E-CR üveg anyagú erősítő szálköteg
fajlagos csillapítása 542 nm-en a legkisebb, tehát a zöld színű megvilágítás ideális választás a
további kísérletekhez. Az ábrából leolvasható továbbá, hogy a számolt eredmények nagyon jó
összhangban vannak a korábbi fajlagos csillapítás méréseimmel. A számolt értékek alapján a
szobahőmérsékletű, 532 nm hullámhosszúságon az MR3012:MH3122 100:40 tömegarányú
gyantában lévő szálköteg fajlagos csillapítása 0,156±0,02 dB/mm (korábban mért: 0,145±0,016
dB/mm), és az MR3012:MH3122 100:25 tömegarányú gyantában lévő szálköteg fajlagos
csillapítása 0,136±0,02 dB/mm (korábban mért: 0,138±0,018 dB/mm).
A mérési eredmények segítségével kijelölhető az a hullámhossz tartomány, amely legjobban
használható az E-CR üveg anyagú erősítőszálak megvilágítására a látható fénytartományon
belül. Ugyanakkor, mint azt már korábban bemutattam az optikai szálak alkalmazási
lehetőségeinél, célszerűnek tartottam az optikai hálózatok ellenőrzésére használt, széles körben
és általánosan elterjedt műszerek használhatóságát is megvizsgálni erősítőszálaknál. Az
irodalomkutatás alapján elmondható, hogy a távközlési átviteltechnikában az optikai szál saját
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csillapítását figyelembe véve tipikusan az infravörös fénytartományt használják. Az 51. ábra
jellege arra engedett következtetni, hogy 545 nm-nél nagyobb hullámhosszokon az
erősítőszálak csillapítása növekszik, de a következő kísérlet elvégzésével erről meg akartam
bizonyosodni.
Az üvegszálköteg fajlagos csillapítása infravörös tartományban
Az üveg erősítőszálak infravörös tartományban való csillapításának nagysága nagyban
befolyásolja, hogy vizsgálatukra alkalmazhatóak-e az optikai hálózatok elemzésére
kifejlesztett, széles körben elterjedt berendezések, mint pl. a beiktatásos csillapításmérő. Az
optikai hálózatokban az információ továbbítására 1310, 1490 és 1550 nm hullámhosszúságú
fényimpulzusokat használnak, így a hálózatok tesztelésére elterjedt berendezések is ezeken a
hullámhosszokon működnek. Napjainkban, a telekommunikációban elterjedőben van 1625 nm
hullámhosszon működő folyamatos hálózati állapotellenőrzés, mivel ezen az értéken kicsi az
optikai szál csillapítása, és ez nem befolyásolja a fix hullámhosszokon az információ
továbbítását. Ennek megfelelően méréseim célja az volt, hogy megállapítsam az E-CR üveg
anyagú erősítőszálak csillapítását a távközlésben használt hullámhosszokon (1310, 1490, 1550
és 1625 nm). Az 1 m hosszú próbatestet egy beiktatásos csillapításmérő állandó
hullámhosszúságú fényforrásával megvilágítottam, és a szálköteg végén kilépő fényt
csillapításmérő berendezéssel mértem (referenciaként használva a próbatest nélküli mérés
eredményét). Annak érdekében, hogy a fényforrás rögzített maradhasson a próbatest különböző
hosszúságától függetlenül, a próbatestet és a fényforrást üveg optikai szállal és a kifejlesztett
FC toldóval kötöttem össze (lásd 9.2. Melléklet). Minden mérés után a próbatestből levágtam
egy darabot, és a próbatest végét felpolíroztam, majd újra csatlakoztattam egyedi toldó és üveg
optikai szál segítségével a fényforráshoz és a csillapításmérőhöz. Mivel az optikai szál magja
kisebb keresztmetszetű, mint az összefogott szálköteg, ezért a megvilágításhoz megfelelő
távolságot kellett hagyni a két szálvég között, így a csillapításmérővel mért értékek az üvegszál
pozíciójától függően ingadoztak (±5%). Ellenőrzésként optikai üvegszálon keresztül látható
fénnyel világítottam meg a szálköteget tartalmazó próbatestet, amelynek végén szabad szemmel
is láthatóak voltak az egyes fénylő szálvégek (52. ábra). A csillapításmérő berendezés
méréshatára 40 dB volt, a műszer kilépő fényt csak a legrövidebb levágott hosszon (62 mm)
tudott érzékelni, és azt sem mindegyik hullámhosszon. A különböző hullámhosszokon mért
csillapításértékek alapján a mért adatokból számítható, E-CR üveg anyagú erősítő szálkötegre
jellemző fajlagos csillapítás értékeket IR tartományban a 7. táblázat mutatja be.
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52. ábra A mérési elrendezés (a) és látható fénnyel megvilágított szálköteg (b) (1-fényforrás, 2csillapításmérő, 3-optikai szál, 4-kifejlesztett FC toldó, 5-C típusú próbatest)

Vizsgálati hullámhossz [nm]
62 mm hosszon mért
csillapítás (±5%) [dB]
Számított fajlagos csillapítás
(±5%) [dB/mm]

MR3012:MH3122 100:40
tömegarányú gyantában
1310 1490 1550 1625
N.A.

39,5

38,5

MR3012:MH3122 100:25
tömegarányú gyantában
1310 1490 1550 1625

37,5

0,634 0,620 0,605

N.A.

36,0

35,0

34,5

0,569 0,545 0,542

7. táblázat Különböző hullámhosszokon és vizsgálati hosszokon mért csillapításértékek és
számított fajlagos csillapítás értékek (N.A. – nem volt számítható, mert nem volt mérhető a kilépő
fényteljesítmény a legrövidebb hosszon sem)

A számított értékekből látszik, hogy mindkét keverési arányú mátrixba ágyazott erősítő
szálköteg fajlagos csillapítása nagymértékben nagyobb az infravörös tartomány vizsgált
hullámhosszain, mint 460 – 720 nm-es hullámhosszúságú (látható) fénytartományon belül. Ez
a nagy fajlagos csillapításérték alkalmatlanná teszi a szálakat az optikai hálózatoknál
használatos mérőműszerekkel való ellenőrzésre.
Hullámhosszfüggő fajlagos csillapításmérések konklúziója
A két mérés alatt számított fajlagos csillapításértékekből látszik, hogy a 100:25 tömegarányú
epoxi gyantába ágyazott szálköteg fajlagos csillapítása kisebb, mint a 100:40 arányú keverékbe
ágyazotté. A kisebb fajlagos csillapítás összhangban van a gyantakeverékek mért optikai
törésmutatójával. Az MR3012:MH3122 epoxi gyantarendszer 100:25 tömegarányú keveréke
kisebb törésmutatójú, mint a 100:40 keveréké, tehát az erősítőszálak és a mátrix határán
megjelenő törésmutató különbség nagyobb, az erősítőszálakba becsatolódott fény a
határfelületen nagyobb mértékben verődik vissza, így a szálakat kevésbé hagyja el, nagyobb
lesz a szálvégeken kilépő fényteljesítmény is. Bár ugyanolyan megvilágításnál a nagyobb
kilépő fényteljesítmény megváltozása a terhelés alatt jobban mérhető, mégis a további
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kísérletekben a kompozitok szempontjából jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező,
100:40 tömegarányú keveréket használom mátrixként a próbatestek elkészítéséhez. A kísérleti
eredményeim alapján elmondható, hogy az erősítő üvegszálakat látható zöld fénnyel célszerű
megvilágítani, ha az átvitt fény paramétereinek megváltozását szeretném felhasználni kompozit
szerkezetek állapotának elemzésére, mivel ezen a hullámhosszon lehet a legkisebb
veszteséggel, így a leghosszabban a szálköteget átvilágítani. Következő mérésemmel célom
volt megfigyelni, hogy a megvilágított szálköteg terhelése okoz-e a változást az elemi szálvégek
végén kilépő fény teljesítményében.
Üvegszálköteg szakításának hatása
„D típusú” próbatestet használtam fel az erősítő szálköteg szakítás alatti vizsgálatára. Az
elkészült próbatestek üvegszálkötegeinek végeit felpolíroztam a jobb fénybecsatolás
érdekében, és szakítógépbe fogtam. A szakítógép alsó vázához hornyos kialakítású, állítható
állványra rögzítettem egy kamerát, 100-1000x nagyítású lencserendszerrel, és 640x480-as
felbontásban, 30 kép/másodperces sebességgel rögzítettem a szakítási folyamatot. A szakítógép
keresztfejére rögzítettem a kamera saját lámpáját, amely biztosította a szálak megvilágítását
(53. ábra). A szakítóvizsgálatot 3 mm/perces sebességgel végeztem, és közben rögzítettem a
kamera képét.
1 mm

5
4
3
2
1

(a)

(c)

(b)

(d)

53. ábra Kísérleti elrendezés (a) (1-kamera, 2-állvány, 3-megvilágítás, 4-próbatest, 5-szakítógép)
és a kamera által felvett képek a megvilágított szálköteg végéről terhelés közben (b)(c)(d)

Bár a mérési elrendezés nem volt optimális (a próbatest elmozdult a megfogókban és a
kicsúszás hatására a szálak folyamatosan szakadtak el viszonylag hosszú idő alatt, nem
pillanatszerűen, vagy a megvilágított szálvégek kimozogtak a kamera fókuszából), a mérés
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eredményeként mégis fontos következtetéseket lehet levonni. A szakítás közben a rögzített
felvételeken jól azonosíthatóak, és megfigyelhetőek az egyes szálvégek, és azok elhalványulása
a terhelés hatására. A vizsgálat igazolta terhelés hatására a teljesítmény változását, és a szálak
által továbbított fény jelenlétet. Az elemi szálakat a képeken lehet ugyan azonosítani, de
információval nem rendelkezünk arról, hogy ezek a szálkötegben a próbatest különböző
pontjain hol helyezkednek el. Amennyiben a szálvégek nincsenek azonosítva, tehát nem tudjuk,
hogy hol és hogyan helyezkednek el a próbatestben, célszerűnek tartottam a teljes szálköteget
egy fényforrásként kezelni, a teljes szálkötegen átvitt fény teljesítményét mérni, és nem külön
választani az elemi szálakat. Ennek értelmében a további méréseknél az átvitt fényerősséget
teljesítménymérővel figyeltem meg, nagy nagyítású kamera helyett.
5.3. Deformáció kimutatása üvegszövet szálkötegének felhasználásával
Az 5.2. fejezetben bebizonyítottam, hogy a kompozit szerkezetekben erősítőanyagként használt
üvegszálköteg kisebb törésmutatójú általános célú gyantába építve, speciális előkészítés nélkül
(sizing rétegének eltávolítása nélkül) is alkalmassá tehető fény továbbítására. A szálak által
továbbított fény teljesítménye változik a szálakat összetömörítő geometria, a hőmérséklet, a
fény bevezetésének minőségétől, a terheléstől és a megvilágítás hullámhosszától függően.
Mivel a korábbi vizsgálatom alapján az erősítő szálköteg fajlagos csillapítása 542 nm-en a
legkisebb, megvilágításként az 542 nm-hez közel eső, 532 nm állandó hullámhosszúságú zöld
színű (Nd:YAG ) lézert használtam. Az 5.2.8. fejezetben leírt üvegszálköteg szakításának
tapasztalatai alapján teljesítménymérő műszert alkalmaztam a szálköteg végén kilépő fény
megfigyelésére. A kompozit erősítő szálkötege és a megvilágítás, valamint esetenként a
teljesítménymérő között polimer optikai szálat használtam jeltovábbító eszközként, amelyet
egyedi kialakítású csatlakozóval rögzítettem a próbatesthez (lásd 9.2. Melléklet).
Méréseim célja volt az általános epoxi mátrixú kompozitot erősítő folytonos üvegszövet egy
tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének felhasználása deformáció mérésére (ezáltal
multifunkcionális kompozit fejlesztése). Mérésekkel bizonyítom, hogy a speciális előkészítés
nélküli (sizing rétegének eltávolítása nélküli) erősítő szálköteg fénytovábbításra alkalmassá
tételével a megvilágított szálakból kilépő fény teljesítménye a kompozitot ért deformáció
hatására változik, így a kompozit anyagában alkalmassá válik a külső terhelés jelzésére, továbbá
magyarázatot adok a deformáció-mérésre alkalmas jelenség hátterére. Ehhez az üvegszövet
szálkötegéből kilépő fény teljesítményváltozását vizsgáltam az 5.1. fejezetben bemutatott “E”
típusú próbatesttel.
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Szakítás hatása
A következő kísérletsorozat annak bizonyítására szolgált, hogy kompozit próbatest
tetszőlegesen kiválasztott szálkötegéből kilépő fény teljesítményének változása a szakítás
hatására ébredő terheléssel összefügg. 3 db, befogó fülekkel ellátott „E” típusú próbatestet 0,5
mm/perc sebességgel szakítottam, és vizsgáltam a szálkötegből kilépő fény teljesítményének
csökkenését ((Pkezdeti–Pmért)/Pkezdeti) (54. és 55. ábra). A befogási hossz 75 mm volt, de a nyúlás
számításához az erősítésül szolgáló befogó fülek közötti távolságot használtam fel (50 mm). Az
erősítésül szolgáló befogó fülek egymáshoz képesti elmozdulását ellenőrzésként video
extenzométerrel is mértem, és a mérés alapján a keresztfej elmozdulásából számolt
nyúlásértékeket korrigáltam.

5
4

3

3

6

2
1
54. ábra Mérési elrendezés a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének
méréséhez szakítás közben (1-video extenzométer, 2-lézer fényforrás, 3-jeltovábbító polimer
optikai kábel, 4-próbatest, 5-szakítógép befogópofája, 6-teljesítménymérő)

55. ábra 3 próbatestnél mért fényteljesítmény csökkenés és a szakítás alatt mért feszültség a
nyúlás függvényében (az egyes próbatestekhez tartozó eredmények eltérő színnel jelölve)
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A grafikonon látni lehet a 3 próbatest nyúlás – feszültség értékein túl a terheletlen állapotban
kilépő fényteljesítményhez képesti csökkenés értékét %-ban kifejezve. A mérés eredményeként
megállapítható, hogy a szálköteg végén kilépő fény teljesítménye összefüggésben van a
szálköteg nyúlásával, és minél nagyobb a szálköteg nyúlása, annál kisebb lesz a szálköteg végén
kilépő fény teljesítménye is. A kilépő fény teljesítményének mértékében teljes szakadásig 2430%-os csökkenés figyelhető meg. A szakadásig mért értékek különbsége a próbatestek
különbözőségéből is adódhat. Habár nagy figyelmet fordítottam a próbatestek készítésénél az
egyes próbatestek vizsgált szálkötegeinek azonos megfeszítésére és azonos minőségű
kivezetésére (érvéghüvely mint optikai csatlakozó azonos minőségben való felfűzésére és
pozíciójára), az erősítőanyag azonos mennyiségű gyantával való átitatására, mégis a kézi
laminálás miatt ezek próbatestenként kis mértékben eltérhettek egymástól. A szakadás
pillanatában a szálköteg elemi szálainak szakadt végei eltávolodnak egymástól, és az egyik
szálvégen kilépő fény már nem képes a szakadt szál másik végén a szálba belépni, így a mért
kilépő fényteljesítmény lecsökkent nullára. A szakítás alatt a próbatestről készült fényképeken
egyértelműen azonosítani lehetett a megvilágított szálköteg útját, illetve a szakadás után a fény
kilépésének helyét (56. ábra).

(a)

(b)

(c)

56. ábra Ép szálkötegen áthaladó fény (a,b), és az elszakadt szálkötegből kilépő fény (c)

Ismétlődő húzás hatása
Az előző méréssorozat után célom volt vizsgálni a kompozit próbatest kiválasztott
szálkötegéből kilépő fény teljesítményének változását ismétlődő húzó igénybevétel hatására.
Ehhez vizsgáltam az 54. ábrán látható elrendezésben a húzás hatását a megvilágított szálköteg
végén kilépő fény teljesítményére. Az alkalmazott fel- és leterhelés sebessége 0,5 mm/perc volt,
ciklusonként növekvő maximum elmozdulásig. Az aktuális ciklushoz tartozó max. elmozdulás
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elérésekor 50 másodperc hosszúságú pozíciótartást iktattam be, a megfeszített állapotban lévő
szálkötegből kilépő fény teljesítményváltozásának megfigyeléséhez. Az 50 s elteltével a
próbatestet 0,5 mm/perces sebességgel leterheltem. A leterhelés végpontja erővezérelt volt, egy
minimális előfeszítés meghagyásával (5N). A ciklusonkénti adatgyűjtést a leterhelést követően
még 50 másodpercig folytattam. Mindhárom próbatestnél az egyes felterhelési lépcsőket
kétszer ismételtem. A befogási hossz 75 mm volt, de a nyúlás számításához a befogó fülek
közötti távolság változását használtam fel (kezdetben 50 mm), mint az előző méréssorozatnál.
A mérési sorozat ciklusaihoz tartozó eredményeket egy próbatest esetében az 57. ábra foglalja
össze. A három próbatestnél mért nyúlás és kilépő fényteljesítmény-csökkenés értékeket
összehasonlításképpen az 58. ábra mutatja be.

(a)

(b)

57. ábra Egy próbatest fel- és leterheléseinél mért nyúlás és kilépő fényteljesítmény-csökkenés
az idő függvényében (a) és a nyúlás függvényében (b) (az egyes ciklusokhoz tartozó értékek
eltérő színnel jelölve)

y = 13,409x
R² = 0,9581

58. ábra A fel- és leterhelésénél mért kilépő fényteljesítmény-csökkenés a nyúlás függvényében
szakadásnál kisebb deformációnál mindhárom vizsgált próbatest esetében (az egyes
próbatestekhez tartozó értékek eltérő színnel jelölve)
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A mérés rámutat, hogy a szálköteg csillapítása a terhelés megszűnése után visszaáll a kiindulási,
terheletlen állapotára. A mérési eredmények egyenes arányosságot mutatnak a szálak végén
kilépő fényteljesítmény és a húzás hatására bekövetkező nyúlás között (57. ábra (b) részén és
az 58. ábrán jelölve a trendvonalat leíró függvény és a hozzá tartozó R-négyzet érték). 1,5%-os
nyúlásig 20±3%-os csökkenés volt megfigyelhető a kilépő fény teljesítményében. A
megvilágított elemi szálak végén kilépő fény mennyiségét az elemi szálak saját elnyelése, és a
szálakon keresztülhaladó fény szóródása, az elemi szálakból kicsatolódó fény mennyisége
határozza meg. A szálak anyagául szolgáló E-üveg szennyeződésektől nem mentes, így a
megvilágításként használt fény az E-üveget felépítő molekulaszintű alkotókat gerjesztheti. Ez
a gerjesztés a szálak végén kilépő fényteljesítményre ugyan hatással van, de a vizsgálat alatt az
anyagot alkotó atomi összetevők a terhelés hatására nem változnak, így az anyag abszorpciója
nem befolyásolhatja döntően a szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását. A
következő méréssorozatom annak bizonyítására szolgált, hogy húzás során a kilépő
fényteljesítmény csökkenését nagymértékben az elemi szálak felületéről kicsatolódó
fényteljesítmény növekedése határozza meg.
Húzás hatása a szálak felületéről kicsatolódó fény teljesítményére
Célom volt megmérni az erősítő szövetből tetszőlegesen kiválasztott szálköteg felületéről
kicsatolódó fény teljesítményének változását húzás hatására. Ennek érdekében az „E” típusú,
befogó fülekkel ellátott próbatestet (az előző méréssorozattal megegyezően) 0,5 mm/perc felés leterhelési sebességgel, 50 másodperc pozíciótartási idővel húztam, ciklusonként növekvő
maximum elmozdulással. A teljesítménymérőt az előző mérésekkel ellentétben a próbatest
felületére rögzítettem olyan árnyékolással, hogy külső fényforrás a mérési eredményeket ne
befolyásolhassa, és mértem a kicsatolódó fényteljesítmény növekedését ((Pmért-Pkezdeti)/Pkezdeti)
(59. ábra). A mérési sorozat ciklusaihoz tartozó eredményeket összefoglalóan az 60. ábra
szemlélteti.
A mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy húzás hatására a nyúlás mértékétől
függően a szálköteg felületéről kicsatolódó fényteljesítmény nő, sőt a mérési eredmények
egyenes arányosságot mutatnak (60. ábrán szaggatott vonallal jelölve a trendvonal, ill. annak
egyenlete, R-négyzet értéke). 1,4%-os nyúlásnál 23±1,5% növekedés mérhető a kilépő
fényteljesítményben. A kicsatolódás mértéke jelentős, és ez döntően befolyásolja húzás
hatására a szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását.
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(a)

(b)

59. ábra Mérési elrendezés (a) a megvilágított szálkötegből kicsatolódó fény teljesítményének
méréséhez húzás közben (1-fénytovábbító polimer optikai kábel, 2-próbatest, 3-szakítógép
befogópofája, 4-leárnyékolt teljesítménymérő) és a fel- és leterhelésénél mért nyúlás és a
szálköteg felületéről kicsatolódó fényteljesítmény növekedés értékek az idő függvényében (b) (az
egyes ciklusokhoz tartozó értékek eltérő színnel jelölve)

y = 17,887x - 0,0205
R² = 0,9776

60. ábra Fel- és leterhelésénél mért kicsatolódó fényteljesítmény-növekedés a nyúlás
függvényében (az egyes ciklusokhoz tartozó értékek más színnel jelölve)

A megvilágított szálköteget alkotó elemi szálak esetleges károsodása, szakadása
fénykicsatolódást eredményez a vizsgált szálköteg vége előtt. Következő méréssorozatomban
húzás közben a szálköteget alkotó elemi szálak végén kilépő fényt vizsgáltam digitális
mikroszkóppal.
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Húzás hatására az elemi szálak végén kilépő fény változása
Mérésem célja volt megfigyelni húzás hatására a megvilágított szálköteg elemi szálai végén
kilépő fény változását, és bizonyítani, hogy a húzás során a megvilágított szálköteg végén
kilépő fény teljesítményének csökkenését nem az elemi szálak károsodása, szakadása okozza.
Ennek érdekében az „E” típusú, befogó fülekkel ellátott próbatestet (az előző méréssorozattal
megegyezően) 0,5 mm/perc fel- és leterhelési sebességgel, 50 másodperc pozíciótartási idővel
húztam, ciklusonként növekvő max. elmozdulással. Húzás közben a megvilágított szálköteg
elemi szálainak végét digitális mikroszkóppal megfigyeltem, és a látható képet videóra
rögzítettem. A megfelelő minőségű felvétel érdekében a szálköteget körülölelő érvéghüvelyt a
mikroszkóp lencséjére húzott kupak pozícionáló furatába illesztettem (lásd 9.2. Melléklet). A
mikroszkóp világos látóterű felső megvilágítását felkapcsolva kivehető a felvételeken a vizsgált
szálvégződések és a rögzítésükre szolgáló érvéghüvely is (61. ábra).

(b)

0,5 mm

(a2)

(a1)
1

2

3

1

3
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7

(c)

61. ábra Mérési elrendezés a megvilágított szálköteg végén az elemi szálakból kilépő fény
vizsgálatához (a) és a mikroszkóppal készített képek a megvilágítás nélküli (b), illetve zöld
lézerfénnyel megvilágított szálköteg végéről (c) (1-digitális mikroszkóp, 2-zöld lézer, 3fénytovábbító polimer optikai kábel, 4-digitális mikroszkóp egyedi kialakítású kupakja, 5-próbatest,
6-megvilágított szálköteg, 7-szálköteget körülölelő érvéghüvely)

A digitális mikroszkóp világos látóterű felső megvilágítását lekapcsolva csak a megvilágított
szálvégek fénylettek, így azok a teljes méréssorozaton keresztül megfigyelhetőek voltak
(62. ábra).
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0,2 mm

62. ábra A megvilágított szálköteg végéről az egyes húzási állapotokban rögzített felvételek

A felvételekből egyértelműen látható, hogy az elemi szálak károsodását, szakadását okozó
nyúlási állapotig nem lett a próbatest terhelve, mivel a felvétel alatt egy elemi szálvég ragyogása
sem szűnik meg. A szál szakadása a szakadt szálvégek eltávolodásával járna együtt. A szakadt
szálvégen a szálba becsatolt fény abból kilép, és a másik szálvégen már nem, vagy csak
részlegesen képes belépni. A szakadt szálszakaszba az őt körülvevő elemi szálakból fény
esetleg átcsatolódhat, és belépve az elemi szálba esetleg továbbítódhat, de ez a felvételen
megmutatkozna az adott szálvéghez tartozó ragyogás erős halványulásával. Bár nehezen, de a
felvételeken szabad szemmel is észrevehető a szálvégeken kilépő fény nyúlással arányosan
csökkenő teljesítménye. A mérés alapján megállapítható volt, hogy nyúlás hatására a
megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítménycsökkenése csak nagyon kis mértékben
származhat az elemi szálak károsodásából, szakadásából.
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A kicsatolódó fény vizsgálata digitális mikroszkóppal
Mint azt bemutattam, húzás hatására a megvilágított szálkötegből kilépő fény teljesítményének
csökkenését nem a szálköteg elemi szálainak károsodása, szakadása okozza. Korábban
(5.2.3. fejezet) bemutattam, hogy az elemi szálak összeszorításának hatására a szálköteg végén
kilépő fény teljesítménye csökken, bemutattam továbbá, hogy az összeszorított szálköteg
nagyobb fajlagos csillapítással rendelkezik, mint az összeszorítás nélküli, gyantával átitatott
szálköteg. Ezen méréssorozat célja az erősítőanyag szövet-szerű kialakításából adódó
jelenségek, a szöveten belüli szálkötegek kapcsolatának vizsgálata volt. A méréseknél
alkalmazott erősítő szövetnél hosszanti irányú és keresztirányú szálkötegek vannak egymáson
átbújtatva. Húzás hatására a keresztben átfűzött szálkötegek között összeszorító erő alakul ki
(63. ábra).

63. ábra Szövött erősítőanyag struktúrájának változása húzás hatására

A szálkötegek közötti összeszorító erő növelése a közöttük lévő távolság csökkenését
eredményezi, ami elősegíti a megvilágított elemi szálakból a fény kicsatolódását a szomszédos
szálaknál, és ez megnöveli a kicsatolódó fény teljesítményét. A keresztirányú szálak miatt
helyileg kicsatolódó fény jól látható az 5.3.1. fejezetben bemutatott kísérlet során a próbatestről
készült fényképen is (56. ábra). A fény kicsatolódása miatt kialakuló zöld színű fényfoltok a
keresztirányú szálkötegeknél jelentek meg intenzíven, aminek köszönhetően ezen keresztirányú
kötegek egyértelműen kirajzolódtak, míg a közöttük lévő, pusztán gyantával átitatott
szakaszokon kilépő fény alig volt látható. Nem terhelt próbatestek megvilágított szálkötegét
digitális mikroszkóppal is megvizsgáltam a keresztbe futó szálkötegeknél 100x-os nagyításban
(64. ábra). Képeket készítettem a digitális mikroszkóp saját fényforrását használva, és saját
megvilágítás nélkül is. A világos látóterű felső megvilágítással készült képeken a gyanta
tükröződő felülete alatt átsejlenek a megvilágítás irányára merőleges zöld fényben ragyogó
szakaszok (b1-b3), míg a mikroszkóp megvilágítását lekapcsolva (c1-c3) azok egyértelműen
kivehetőek. Ezen zöld színű szakaszok a megvilágított szálkötegből kicsatolódó fényt mutatják.
Az elkészített képek alátámasztják, hogy a megvilágított szálkötegből a próbatesten belül a fény
jelentősen a szálkötegen keresztülfűzött kötegeknél csatolódik ki.
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(a1)

(b1)

(c1)

1 mm

(a2)

(b2)

(b3)

(c2)

(c3)

64. ábra Mérési elrendezés a kicsatolódó fény vizsgálatához (a) (1-digitális mikroszkóp, 2-optikai
kábel, 3-próbatest, 4-lézer fényforrás, 5-vizsgált terület, nyíllal jelölve a megvilágított szálköteg
iránya), és a megvilágított szálkötegen keresztülfűzött szálkötegről készült 100x-os nagyítású
felvételek a digitális mikroszkóp saját megvilágításával (b) és megvilágítása nélkül (c)

Következő méréssorozatomban vizsgáltam a megvilágított, és a keresztező szálköteg
összeszorító erejének hatását a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményére.
Szálköteg tengelyére merőleges nyomás hatása
Mérésem célja volt bizonyítani, hogy a megvilágított szálköteg és az ezt keresztező szálköteg
közötti összeszorító erő, és ezáltal a kettő közötti távolság meghatározó a megvilágított
szálköteg végén kilépő fény teljesítményében. A méréssorozattal imitálni kívántam a húzás alatt
lejátszódó folyamatot két szálköteg között, és így magyarázatot találni a húzás során tapasztalt
jelenségre. A méréshez „E” típusú próbatestet kompozit lemezre ragasztottam, és 50 N/s fel-,
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illetve leterhelési sebességgel nyomtam a megvilágított szálköteg fölött keresztben átfűzött
szálköteget 5 mm-es sugarú hengerrel, ciklusonként növekedő maximális nyomóerővel. Az
aktuális ciklushoz tartozó maximális nyomóerő elérésekor, illetve a leterhelés elérésekor 30
másodperc hosszú pozíciótartást iktattam be. A mérési összeállítást a 65. ábra mutatja. A 3
próbatesten mért eredményeket összefoglaló grafikonokat a 66. ábra mutatja.

5
4
3
2
1
65. ábra Mérési elrendezés a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének
méréséhez szálkötegre merőleges nyomás közben (1-lézer fényforrás, 2-próbatest, 3-optikai szál,
4-teljesítménymérő, 5- szakítógép nyomófeltéte)

(a)

(b)

66. ábra Mindhárom vizsgált próbatest kilépő fényteljesítmény csökkenése és az alkalmazott
nyomóerő (a) illetve elmozdulás (összenyomódás) nagysága az idő függvényében (b) (az egyes
próbatestekhez tartozó értékek eltérő színnel jelölve)

A mért eredmények mutatják, hogy a szálkötegeket összeszorító erő növelésével a megvilágított
szálköteg végén kilépő fény teljesítménye csökken. A terhelés levételével a mért
teljesítményérték nem áll vissza kiindulási helyzetébe, ami azzal magyarázható, hogy a
kezdetinél nagyobb mértékű marad a megvilágított szálkötegből kicsatolódó fény mennyisége.
A terhelés megszűntével az összeszorított szálkötegek nem távolodnak el egymástól a
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kiindulási állapotukba, ami nagyobb arányú kicsatolódást okoz a keresztben átfűzött
szálkötegeknél. Túl nagy terhelési erő a megvilágított szálkötegből közel 100%-os
kicsatolódást eredményez. A 3 próbatesten mért kilépő fényteljesítmény csökkenést a teljes
kicsatolódáshoz szükséges elmozdulás (összenyomódás) arányában a 67. ábra mutatja.

67. ábra A 3 próbatesten mért kilépő fényteljesítmény-csökkenés a teljes kicsatolódáshoz
szükséges elmozdulás (összenyomódás) arányában (az egyes próbatestekhez tartozó értékek
eltérő színnel jelölve)

Az adott értékig megnyomott, majd leterhelt szálkötegnél kilépő fényt 100x-os nagyítás mellett
digitális mikroszkóppal is megvizsgáltam (68. ábra).

1 mm

(a1)

(b1)

(c1)

(a2)

(b2)

(c2)

68. ábra Megvilágított szálköteget keresztező szálkötegnél kilépő fény nem terhelt (a), 3000 N-nal
terhelt (b) és 7000 N-nal terhelt (c) próbatestnél mikroszkóp világos látóterű felső
megvilágításával, és megvilágítás nélkül
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A mikroszkópos felvételek alapján látható, hogy a terhelés hatására a maradó alakváltozás miatt
a keresztirányú szálkötegnél fokozódó fénykilépés tapasztalható leterhelés után is. Ez a jelenség
mutatkozik a mérési eredményeket bemutató grafikonokon is, mivel a megvilágított szálköteg
végén kilépő fényteljesítmény az egyes terhelések után nem áll vissza kiindulási állapotába.
Vizsgálatom alapján elmondható, hogy a teljes kicsatolódáshoz szükséges összenyomás és a
megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének csökkenése szoros összefüggésben
van. Minél közelebb kerül a megvilágított szálköteghez a rajta keresztben átfűzött szálköteg,
annál kisebb a megvilágított köteg végén kilépő fényteljesítmény.
E szerint az eredmény szerint feltehető, hogy a megvilágított szálköteg húzással ellentétes
terhelése, tehát a szálköteg tengely irányú összenyomása (közvetetten a megvilágított szálköteg
és a keresztirányú szálkötegek távolságának növelése) a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének növekedését okozza. A következőkben ennek bizonyítására törekedtem. A
szálköteg tengelyével párhuzamos nyomás hatásának méréséhez a négypontos hajlító vizsgálat
megfelelő választás. A négypontos hajlítással viszont a szálköteg szálaira nem csak
tengelyükkel párhuzamos nyomás hat, hanem geometriájuk is megváltozik. A hajlítás miatt
megváltozott geometria hatással lehet a mért eredményekre ezért a következő méréssorozattal
a hajlítás okozta geometriaváltozás hatását vizsgáltam.
Szálköteg hajlításának hatása (hárompontos hajlítás)
Célom volt vizsgálni az erősítő szálköteg hajlításának befolyását a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményére. Egy többrétegű próbatest hajlításának hatására a semleges szálon kívül az
erősítő rétegekben nyomó, vagy húzó igénybevétel jelentkezik, attól függően, hogy a semleges
szál melyik oldalán helyezkednek el. Az előző kísérletekből egyértelműen megállapítható, hogy
a húzó igénybevétel a szálköteg végén kilépő fény teljesítményét befolyásolja, így pusztán a
hajlítás hatásának vizsgálatához célszerű a vizsgálandó szálköteget a semleges szál
környezetéből kiválasztani, így nem befolyásolja a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének változását a rétegben ébredő húzó/nyomó igénybevétel. A semleges szálból
(semleges középsíkból) választott erősítő szálköteg végén kilépő fény teljesítményváltozásának
vizsgálatával a hajlítás okozta deformáció, tulajdonképpen a megváltozott geometria hatását
tártam fel. Ennek érdekében az „E” típusú próbatest kialakítást megfelelőnek ítéltem, hiszen
hajlítás hatására a geometriája megváltozik, de minimális húzó/nyomó igénybevétel ébred
benne (összehasonlítva egy több rétegből kialakított mintával). A hárompontos hajlításnál 5
mm-es sugárral lekerekített hajlító pofát használtam, az alátámasztás távolsága 64 mm volt. A
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nyomófejet 5 mm/perces sebességgel 10 mm-es elmozdulásig vezéreltem. A vizsgálathoz
használt mérési elrendezést a 69. ábra mutatja.

4
3
2
1

69. ábra Mérési elrendezés a hajlítás hatásának vizsgálatára (1 – optikai kábel, 2 - „E” típusú
próbatest, 3 – alátámasztás, 4 – 5 mm sugarú hajlító feltét)

A kilépő fény teljesítményének mértékében nem volt egyértelmű változás a kompozit próbatest
hajlításánál, ami azt mutatja, hogy a kompozit testbe épített szálköteg hajlítása esetén a
megváltozott geometria nem befolyásolja döntően a szálköteg végén kilépő fény teljesítményét
(a hajlítás során a nyomóerő nagysága nem lépte túl az 1N-t, amely nyomóerő a 5.3.6. fejezet
eredményei alapján nem okoz lényeges változást a kilépő fény teljesítményében). Ez
magyarázható azzal, hogy a hajlítás sugara több nagyságrenddel nagyobb, mint az elemi szálak
átmérője. Kompozit test esetén az a kis hajlítási sugár, ami a fény kilépését okozná a szálakból,
nem a kompozit test hajlását, hanem a tönkremenetelét okozná. Mérésem alapján
megállapítható, hogy egy több rétegű kompozit elem esetében a kitüntetett szálköteg végén
kilépő fény teljesítményének változását ténylegesen a szálkötegre ható húzó/nyomó
igénybevételek okozzák és nem a szálköteg hajlításakor megváltozó geometria miatti
fénykilépés. Ez a mérés azt is igazolta, hogy a szálköteg tengelyével párhuzamos nyomás
hatásának vizsgálatához a négypontos hajlítás megfelelő választás, amit a következő
méréssorozattal vizsgáltam.
Szálköteggel párhuzamos nyomás hatása (négypontos hajlítás)
Célom volt vizsgálni a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását a
húzással ellentétes terhelés, tehát a szálköteg tengely irányú összenyomásának hatására
(közvetetten a megvilágított szálköteg és a keresztirányú szálkötegek távolságának növelése).
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Ehhez négypontos hajlítást választottam, mivel a felső két hajlítófeltét között (a próbatest felső
oldalán) tisztán nyomás ébred. A vizsgálati, „E” típusú próbatest önállóan nagyon hajlékony
(mindössze 1 réteg szövet erősíti), és a szálköteg kivezetése korlátozza a befogóelemek
alkalmazhatóságát, ezért a próbatest gyártásnál említett 3,7 mm vastag kompozit lemezre
ragasztottam (így a teljes vastagság 4,4 mm lett). A felső nyomótámaszok távolságát
100 mm-re választottam, így a megvilágított szálköteg a kivezetésével együtt a támaszok közé
került. Az alsó támaszok távolsága 200 mm volt, míg a támasztórudak sugara 10 mm. A mérés
során a próbatest lehajlását video extenzométerrel mértem (70. ábra).
Az alkalmazott fel- és leterhelés sebessége 5 mm/perc, ciklusonként növekvő maximum
elmozdulásig (5, 10, 15, 20, 25 mm). Az aktuális ciklushoz tartozó maximális elmozdulás
elérésekor 25 másodperc hosszúságú pozíciótartást iktattam be, a megfeszített állapotban lévő
szálkötegből kilépő fény teljesítményváltozásának megfigyeléséhez. Mindhárom próbatestnél
az egyes felterhelési lépcsőket kétszer ismételtem.

5
6
3
1
4
(a)

2

(b)

(c)

70. ábra Mérési elrendezés (a) (b) a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének
méréséhez négypontos hajlítás közben (1-video extenzométer, 2-lézer fényforrás, 3-próbatest, 4teljesítménymérő, 5- szakítógép nyomófeltéte, 6-optikai szál) és a megvilágított próbatest (c)

A kiértékelésénél pusztán a felragasztott „E” típusú próbatest összenyomódásának mértékét és
a megvilágított szálköteg végén kilépő fényteljesítmény növekedését ((Pmért-Pkezdeti)/Pkezdeti)
vizsgáltam, hiszen nem a hordozó kompozit lemez mechanikai tulajdonságainak megállapítása
volt a cél. A mérések eredményeit az egyik próbatest esetében a 71. ábra mutatja be.
Egy próbatest fel- és leterhelési görbéit vizsgálva a megvilágított szálköteg végén kilépő
fényteljesítmény összefüggést mutat az összenyomás nagyságával is. Összehasonlításképpen a
3 próbatest mérési eredményeit a 72. ábra szemlélteti.
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(b)
71. ábra Egy próbatest négypontos hajlításánál mért értékek az idő (a) és a szálköteggel

párhuzamos összenyomódás (b) függvényében (első mérési sorozat kék színnel, második
narancssárgával jelölve)

72. ábra A 3 próbatesten mért kilépő fényteljesítmény növekedés a szálak tengelyével
párhuzamos összenyomás hatására (az egyes próbatestekhez tartozó értékek kék, zöld és vörös
színnel, míg próbatestenként az 1. és 2. mérés színárnyalat különbséggel jelölve)

Bár a mérési eredmények próbatestenként nagyon eltérőek, de egyértelműen megállapítható,
hogy a megvilágított szálköteg tengely irányú összenyomódása a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének növekedésével jár, tehát a szálköteg nyomása ellentétes hatást vált ki a
megvilágított szálköteg végén kilépő fényteljesítményben, mint a szálköteg húzása. Ennek az
az oka, hogy a megvilágított szálköteg tengelyével párhuzamos nyomás az egymást keresztező
szálkötegeknél az összeszorító erővel ellentétes hatást fejt ki. Az egymást keresztező
szálkötegek kapcsolata lazul, ennek eredményeképpen kevesebb fény tud kicsatolódni a
megvilágított szálkötegből az őt keresztező szálkötegeknél, és a megvilágított szálköteg végén
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kilépő fény teljesítménye növekedik. A terhelés megszűntével a szálköteg végén kilépő fény
teljesítménye visszaáll a kiinduláshoz közeli állapotba. Következő méréssorozatommal azt
vizsgáltam, hogy fehér színű megvilágítás alkalmazása hogyan befolyásolja a kilépő fény
teljesítményének változását.
Fehér színű megvilágítás hatása
Az eddigi kísérletekben zöld fényű lézert használtam megvilágításként és nagy érzékenységű
teljesítménymérőt jelkiértékelő egységként. Bár a korábbi méréseim alapján a zöld színű
megvilágításhoz tartozó hullámhosszúság esetén a legkisebb a szálköteg csillapítása, de a
gyakorlatban számos példa van fehér színű megvilágításra. Ennek értelmében vizsgáltam, hogy
a húzóterhelés során tapasztalt teljesítménycsökkenés mérhető-e egy költséghatékonyabb,
általánosan elérhető fehér színű ledes megvilágítással és fényérzékeny diódával. A mérési
elrendezést a 73. ábra mutatja be.

1

2
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3

4

5

73. ábra Fehér leddel megvilágított szálköteg vizsgálatához használt elrendezés
(1-fényforrás, 2-jeltovábbító, 3-„E” típusú próbatest, 4-fényérzékeny dióda, 5-áramerősségmérő,
6-szakítógép befogópofái)

A kiválasztott fotódióda karakterisztikájának jellemzője, hogy a megvilágítás hullámhosszától
függ az az arányszám, amely leírja az áramerősség és a fényteljesítmény kapcsolatát. Egy-egy
mérés alatt a megvilágítás spektruma nem változott, így a leolvasható áramerősség-értékeket
egy kiadódó arányszám alapján egyenesen arányosnak feltételeztem a fényteljesítmény
értékekkel. A mért kezdeti (terheletlen szálnál mérhető) áramerősség-érték és a megváltozott
áramerősség-értékek hányadosa megegyezik a kezdeti fényteljesítmény és a megváltozott
fényteljesítmény-értékek hányadosával (4):

Pmegváltozott/Pkezdeti = Imegváltozott/Ikezdeti
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Az áramerősség értékek hányadosából kiszámoltam a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének a csökkenését szakítás és ismétlődő húzó terhelés hatására. Mindegyik
méréshez 3-3 db, az 5.1. fejezetben bemutatott „E” típusú próbatest készült.
Első kísérletemben a próbatesteket 1 mm/perc szakítási sebességgel terheltem, és vizsgáltam a
fehér leddel megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását (74. ábra
(a)). Emellett vizsgáltam a szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását ismétlődő
húzó igénybevétel hatására is (74. ábra (b)). Az alkalmazott fel- és leterhelés sebessége 1
mm/perc, 0,8 mm maximum elmozdulásig. A befogási hossz 75 mm volt, de a nyúlás
számításához a befogó fülek közötti távolságot használtam fel (50 mm).

(a)

(b)
74. ábra Tipikus görbelefutás szakítás esetén (a), illetve ismétlődő húzásnál (b)

A mért értékek bizonyítják, hogy a szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változása
fehér színű megvilágítás esetén is összefüggésben van a szálköteg deformációjával, és minél
nagyobb a szálköteg nyúlása, annál kisebb lesz a kilépő fény teljesítménye is. A mérés rámutat,
hogy a szálköteg végén kilépő fény teljesítménycsökkenése a zöld színű megvilágítással
ellentétben nem egyenesen arányos a deformációval, hanem az négyzetesen változik (74. ábra
(a) részén szaggatott vonallal jelölve az illesztett trendvonal, annak egyenlete és R-négyzete).
Ennek oka lehet a fehér fény különböző hullámhosszúságú alkotóinak eltérő kicsatolódása a
megvilágított szálkötegből annak terhelése alatt. A teljes spektrumú megvilágítás különböző
hullámhosszúságú összetevőinek eltérő viselkedését bizonyítja a 5.2.6. fejezetben bemutatott
fajlagos csillapítás hullámhosszfüggése is.
A húzó terhelés mellett az 5.1. fejezetben bemutatott „E” típusú próbatesten vizsgáltam a fehér
leddel megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását a kompozit testre
ható nyomóerő folyamatos növelésével (75. ábra). Az 5.3.6. fejezetben leírt méréssel
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ellentétben nyomófelületnek 10 x 25 mm-es sík felületet választottam annak érdekében, hogy
ne közvetlenül a szálköteget terheljem, hanem a nyomó terhelésnek a kompozitra gyakorolt
hatását vizsgáljam. A maximális terhelő erő 10000 N, a felterhelés nagysága 10 N/s volt.

(a)

(b)

75. ábra Mérési elrendezés (a) és nyomóterhelés okozta változás a kilépő fény teljesítményében
(b) (1-fényforrás, 2-jeltovábbító, 3-„E” típusú próbatest, 4-fényérzékeny dióda, 5-szakítógép
befogópofái, 6-nyomó feltét)

A nyomóerő-teljesítménycsökkenés diagramból jól leolvasható, hogy a kompozit próbatest
kitüntetett szálkötegének végén kilépő fény teljesítménye bizonyos terhelésen túl csökken a
nyomóerő növelésével. Ennek oka, hogy egy adott terhelésig nem csak a megvilágított
szálköteg, hanem az azt körülvevő mátrix, esetleg egyéb szálkötegek deformálódnak, és a
terhelést ezek vették fel (meg kell jegyezni, hogy a próbatest felszíne nem volt egyenletesen
sima, és a nyomófeltét a próbatest legmagasabb pontját terhelte először, nem feltétlenül a
megvilágított szálköteget). Ebben az esetben nem valósul meg az egymást keresztező
szálkötegek távolságának olyan szintű csökkenése, ami megjelenne a kilépő fény
teljesítményének változásában a terhelés elejétől. A diagramon is látható ~5000 N terhelés
fölött már a szálkötegre is jutott akkora terhelés, ami befolyásolta a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményét. A mérés alapján megállapítható, hogy a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének vizsgálatával csak viszonylag nagy nyomóerőket lehet kimutatni.
A fehér színű megvilágítással végzett mérések tapasztalatai alapján az erősítő szálköteget
monokróm (pl. zöld színhez tartozó, adott hullámhosszúságú) fénnyel célszerű megvilágítani,
ezért a további méréseimnél visszatértem a zöld színű lézer használatához.
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5.4. Kompozitba épített erősítő üvegszövet felhasználása károsodáselemzésre
Az eddig végzett kísérleteim során a kompozit szerkezetre ható deformáció kimutatásának
lehetőségével foglalkoztam. Ezt követően azt vizsgáltam, hogy vajon a megvilágított szálköteg
végén kilépő fény teljesítményének változása felhasználható-e a kompozit tönkremenetelének,
károsodásainak kimutatására is. A 2.1. fejezetben bemutattam a kompozit szerkezetek
tönkremeneteli formáit, amelyek a mátrix deformáció és -tépődés, szálkihúzódás, szál-mátrix
elválás és szálszakadás. A szálkihúzódás, illetve szálszakadás a folytonos erősítőszövet
szálkötegét alkotó elemi szálak esetében hasonlóan a szakadt szálvégek eltávolodásával jár
együtt. Következő méréssorozatomban az erősítőszövet megvilágított szálkötegének
szakadását vizsgáltam a kilépő fény segítségével.
Szálköteg szakadásának hatása
Az erősítőszövet megvilágított szálkötegének szakadásakor lejátszódó jelenségek vizsgálatához
az 5.3.4. fejezetben bemutatott elrendezésben 0,5 mm/perc szakítási sebesség mellett digitális
mikroszkóppal videóztam 15 kép/másodperc sebességgel az „E” típusú próbatest megvilágított
szálkötegének végét. Mint az várható volt, a próbatest szakadása szinte pillanatszerűen ment
végbe, és a szakadás közbeni állapot csak egy képkockán jelenik meg (két képkocka alatt
lejátszódott a szakadás ~0,13 sec) (76. ábra).

0,2 mm

76. ábra A megvilágított szálköteg végéről készített mikroszkópos felvételek a szakadás
„pillanatában” (a képek felvétele között ~0,07 másodperc telt el)

A rögzített képeken jól azonosíthatóak a szakadás hatására eltűnő fénylő szálvégek, de a
szakadás pillanatszerűsége miatt a vizsgálat nem volt alkalmas a szálszakadás jelenségének
mélyrehatóbb elemzésére, ezért a következő vizsgálatomban az „E” típusú próbatest
megvilágított szálkötegét a fény becsatolására szolgáló érvéghüvely mellett több lépésben
borotvapengével

keresztülvágtam,

miközben

szálvégekről alkotott képeket (77. ábra).
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0,2 mm

77. ábra Megvilágított szálköteg elhalványulása keresztülvágás hatására

A felvételeken jól látható az egyes vágási lépések után a fénylő szálvégek elhalványodása,
eltűnése. A jobb láthatóság érdekében 3 egymást követő vágási lépést a 78. ábra mutat be.

78. ábra Egymást követő vágási lépések miatt elhalványuló és kialvó elemi szálvégek

A kinagyított ábrákon jól azonosíthatóak olyan szálvégek, amelyek ragyogása a vágás hatására
teljesen megszűnik, míg más szálvégek csak elhalványodnak. Az elhalványodás azzal
magyarázható, hogy egyes szálak csak részben sérültek, illetve a vágás helye után az ép
szálakból a fény átcsatolódott a pengével átvágott szálszakaszokba, és azokban tovább terjedt.
Míg kezdetben a megvilágított szálköteg szálvégei közel azonos erősséggel fénylettek, addig a
szakadásból adódó károsodás miatt nagy különbség lett az egyes elemi szálakból kilépő fény
teljesítményében. A vizsgálat alapján elmondható, hogy a szálkötegből kilépő fény
megváltozott teljesítménye alkalmassá teszi a módszert a szálköteg elemi szálainak szakadását
eredményező károsodások feltárására (szálkihúzódás, szálszakadás).
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Szálköteg és mátrix elválásának hatása
A rétegelválás a kompozitok olyan tönkremeneteli formája, amely együtt jár mátrixletépődéssel
(szál-mátrix elválással), és esetenként szálszakadással. Következő méréssorozatommal ezen
tönkremeneteli forma kimutatásának lehetőségét vizsgáltam a megvilágított szálköteg
segítségével, és vizsgáltam a szálkötegtől elváló mátrix hatását. A vizsgálathoz az 5.1.
fejezetben bemutatott „E” típusú próbatestet használtam. Az előzetesen felcsiszolt, és
megtisztított felületű próbatestet a vizsgálathoz való rögzítés érdekében a próbatest készítésénél
leírt, merev kompozit lemezre ragasztottam Acralock SA 10-05 BLK (USA) típusú ragasztóval.
A próbatest másik oldalára, a megvilágított szálkötegre kitakaró szalagok segítségével 3 mmes széles csíkban, 32 mm hosszan menetes csappal ellátott rozsdamentes fémlemezt
ragasztottam Acralock SA 10-05 BLK típusú ragasztóval. A menetes csappal ellátott fémlemezt
szakítógépbe befogott menetes szár segítségével húztam, míg a kompozit lemezt, amelyre a
próbatest fel volt ragasztva, egy befogó szerkezet segítségével rögzítettem. A próbatestre
ragasztott fémlemezt a próbatestről több terhelési lépésben leszakítottam, miközben
teljesítménymérővel mértem a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének
változását (79. ábra). Az alkalmazott fel- és leterhelés sebessége 0,5 mm/perc, ciklusonként
növekvő maximum erőig. Az aktuális ciklushoz tartozó maximális erő elérésekor 10 másodperc
hosszú pozíciótartást iktattam be, majd leteltével a próbatestet 0,5 mm/perces sebességgel
leterheltem. Az alkalmazott felterhelés kezdeti maximális erőértéke 500 N volt, ciklusonként
500 N-nal növelve.

5
4
3
2
(a)

1

(b)

79. ábra A mátrix letépődésének vizsgálatához alkalmazott mérési elrendezés (a) és a
próbatestről készült kép (b) (1-megvilágítás, 2-teljesítménymérő, 3-próbatest rögzítésére szolgáló
befogó lemez, 4-menetes csappal ellátott fémlemez, 5-polimer optikai szál)

Az alkalmazott ragasztóanyag megfelelő választásnak bizonyult, mivel az adhéziós erő a
ragasztó-fémlemez és a ragasztó-mátrix között nagyobb volt, mint a mátrix és a szálköteg
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felülete között. Ez egyértelműen látható volt a tönkremenetel után (a ragasztott lemez letépése
után), mivel a mátrixanyag letépődött a szálkötegről. A megvilágított szálköteg ott, ahol a
mátrix róla letépődött, szabad szemmel láthatóan jobban fénylett, mint ott, ahol a mátrix nem
sérült (80. ábra). A mérés során a szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változását a 81.
ábra mutatja be.

10 mm

(a)

(b)

80. ábra A letépődött mátrix alatt megvilágított szálköteg (a) és a leszakított fémlemezre ragadt
mátrixanyag 3 mm-es sávban, a pirossal jelölt kitakarószalagok között (b)

(a)

(b)

81. ábra Mátrix letépődés hatására kilépő fényteljesítmény-csökkenés az idő (a) és elmozdulás
(b) függvényében (az egyes próbatestekhez tartozó értékek eltérő színnel jelölve)

A mért értékek azt mutatják, hogy terhelés során a kilépő fény teljesítménye folyamatosan
csökken, majd leterhelés során a kilépő fény teljesítménye kis mértékben nő (kevésbé, mint
ahogy a felterhelésnél csökkent), és a terhelés megszűntével a szálköteg végén kilépő fény
teljesítménye nem áll vissza a kezdeti értékére, van egy maradó teljesítményvesztés. A
szálköteg végén a mátrix leválása után is mérhető a kilépő fény teljesítménye. A mátrix
leszakadása a szálköteg felületéről 30-50%-os csökkenést eredményezett a kilépő fény
teljesítményében. Ez jelenthetné a szálköteget alkotó elemi szálak 30-50%-nak szakadását is,
azokét, amelyek az elváló mátrixhoz kapcsolódtak. Ennek felderítése érdekében a próbatestek
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szálkötegéről

a

vizsgálat

előtt

készült

mikroszkópos

felvételeket

összehasonlítottam a szakadás után készültekkel (82. ábra).

(a1)

(a2)

(b1)

(b2)

82. ábra A megvilágított szálköteg egyik (a) illetve másik végéről (b) készült mikroszkópos
felvételek a mátrixletépődés előtt (a 1) (b1) és a mátrixletépődés után (a 2) (b2)

A felvételek alapján szabad szemmel is látható, hogy közel azonos mennyiségű szál ragyog a
mérés előtt és után készített felvételeken, alig található teljesen elhalványuló szálvég (ami
egyértelműen az elemi szál szakadását jelezné). Eszerint a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményének 30-50%-nyi maradó csökkenését nem a szakadt elemi szálak okozzák (hisz
akkor jóval több „megszűnt” szálvéget kellene tapasztalnunk), hanem a mátrix letépődésének
hatására megjelenő mikro- és makrohibák (83. ábra) okozta megnövekedő fénykicsatolódás a
megvilágított szálkötegből. Ezt támasztja alá, hogy a mátrix leszakadása után a szálköteg egyes
szálvégeinek ragyogása sokkal kevésbé intenzív, mint másoké (a terhelés előtt készített
felvételeken nincs ennyire jelentős különbség). Ezen mikro- és makroszintű hibák megjelennek
a mátrix letépődéséhez szükségesnél kisebb terhelés esetén is, amire a maradó fényteljesítménycsökkenés utal a mérések első és második ciklusában.

(a1)

(a2)

(b1)

(b2)

83. ábra Jól láthatóak a mátrix letépődése után a próbatest szálkötegének felületén megjelent
mikro- és makroszintű hibák (a) összehasonlítva egy beépítetlen, ép szálkötegről (b) készített
mikroszkópos felvétellel

95

Hegedűs Gergely

PhD Értekezés

Míg a kompozit test károsodásával nem járó terhelés megszűntével a megvilágított szálköteg
végén kilépő fény teljesítménye visszaáll a kezdeti értékére, addig a szálkötegről leváló mátrix
miatt létrejövő mikro- és makroszintű hibák a kilépő fény teljesítményének maradó csökkenését
okozzák. Rétegelválás esetén az esetleges szálszakadás mellett szál-mátrix elválás jön létre, ami
kimutatható a leterhelés után maradó teljesítménycsökkenés azonosításával.
A károsodás helyének megállapítása
Az előző kísérletek bemutatták, hogy a szálak szakadása és az elszakadt szálvégek eltávolodása
esetén a szálkötegbe becsatolt fény nem képes a szakadásnál az egyik szakadt szálvégből
belépni a másik szálvégbe, így az elemi szál vizsgált vége nem csak „elhalványul”, hanem
„kialszik”. Átlátszó gyanta (nem festett felület) esetén szabad szemmel történő megfigyelésénél
látható a fény útja a szálkötegben, és ugyanígy látható az a pont, ameddig a szálköteg meg van
világítva, vagyis ahol a szakadás történt (56. ábra). Festett felület esetén szabad szemmel
természetesen nem lenne látható a kilépő fény, és így a kilépő fény segítségével nem lehetne
azonosítani a szakadás helyét. Ebben az esetben csak arról kapnánk információt a szálköteg
végét vizsgálva, hogy a szálköteg hosszán valahol szakadás történt. Festett felület, vagy nem
átlátszó gyanta esetén nyújthatna megoldást a tönkremenetel helyének megállapítására a
szakadás következtében a szálkötegből kilépő fény miatt felmelegedő környezet hőkamerás
vizsgálata.
A hőkamerás vizsgálathoz a korábbi mérések alatt roncsolódott „E” típusú próbatesteket
használtam fel. A próbatestek befogása, és szobahőmérsékleten való kondícionálása után
hőkamerával vizsgáltam teljes spektrumú (fehér színű) megvilágítással a megvilágított
próbatesten

a

fény

becsatolási

(érvéghüvely)

és

kilépési

helyének

(szakadás)

hőmérsékletváltozását 2 perc alatt (84. ábra).

84. ábra Hőkamerás felvétel a szakadt próbatesről, jelölve a két mérési ponttal
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A felvételeken jól látszik, hogy az érvéghüvely környezete (a fény belépési pontja) melegszik
a környezetéhez képest (18,9 °C-ról 23,6 °C-ra). Ehhez képest a kilépési pontnál nem volt
tapasztalható hőmérsékletváltozás, ami a szálköteg nagy fajlagos csillapításából következik a
vörösön túli hullámhosszokon. A szálköteg nagymértékben elnyeli a szakadási pont előtt a bele
csatolt vörös, és infravörös fényt, így ezen hullámhosszúságú fény nem is lép ki a szakadásnál,
így az a szakadt szálvég környezetét nem is tudja felmelegíteni, ezért a hőkamera nem érzékel
hőmérsékletváltozást. A mérés alapján megállapítható, hogy hőkamerával nem lehet
következtetni a szálkötegen belül a tönkremenetel helyére.
5.5. Következtetések
Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján több következtetést is levontam, amelyeket a 85.
ábrán bevezetett jelölések segítségével fogok szemléltetni.

85. ábra Az erősítő üvegszálas vizsgálatok eredményeinek szemléltetéséhez alkalmazott
sematikus ábra (1-kompozit elem, 2-üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötege,
3-megvilágítás, 4-megvilágított szálköteg és keresztező szálkötegek kapcsolata [egymáshoz
szorító erő növekedése „+”-szal, csökkenése „-”-szal jelölve], 5-kompozit felületén kicsatolódó
fény [teljesítményének növekedése „+”-szal, csökkenése „-”-szal jelölve], 6-mátrix, 7-üvegszövet
megvilágított szálkötegét keresztező szálkötegek, 8-megvilágított szálköteg végén kilépő fény
[teljesítményének növekedése „+”-szal, csökkenése „-”-szal jelölve], 9-szálköteget alkotó elemi
szálakból kilépő fény, 10-terhelés)

Eredményeim alapján elmondható, hogy a kompozit szerkezetekben erősítőanyagként használt
üvegszálköteg kisebb törésmutatójú, általános célú epoxi gyantába építve, egyedi előkészítés,
azaz felületkezelő rétegének eltávolítása nélkül is alkalmassá tehető fény továbbítására
(86. ábra). Az erősítő szálkötegből kilépő fény teljesítménye exponenciális jelleget mutat a
beépítési hossz függvényében. A szálköteget adott gyantarendszerbe építve, adott
hőmérsékleten és megvilágítási hullámhosszon jellemezni lehet fajlagos csillapításával, amely
független a köteg hosszától és a fény becsatolásának minőségétől, és csak a szál és a mátrix
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anyagától, a vizsgálati hőmérséklettől és a megvilágítás hullámhosszától függ. A szálköteg
fajlagos csillapítása 542 nm közeli hullámhosszúságú megvilágításnál a legkisebb (~0,14
dB/mm). A szálköteg IR tartománybeli elnyelése nagymértékű, ezért az optikai hálózatok
vizsgálatára kifejlesztett eszközök esetükben nem használhatóak.

86. ábra Mátrixba ágyazott, megvilágított üvegszálköteg sematikus ábrája

Kifejlesztettem egy eljárást és a hozzá tartozó eszközöket, amelyek segítségével a kompozitok
erősítőanyagául szolgáló üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötege jeltovábbító optikai
kábelekkel a szálkötegtől távol lévő fényforráshoz és jelkiértékelő egységhez könnyen
csatlakoztatható, így a szálköteg elemi szálai megvilágíthatók, és az elemi szálakból kilépő fény
teljesítménye mérhető (87. ábra). Ehhez 542 nm hullámhosszúságú, monokróm megvilágítás,
1,5 mm külső átmérőjű polimer optikai kábel és teljesítménymérő készülék alkalmazását
találtam a legmegfelelőbbnek. A kompozitból kivezetett üvegszálköteg vége optikai
csatlakozóként érvéghüvelybe fogva, optikai minőségűre felpolírozva ismételhetően
kapcsolható akár az optikai szálhoz, akár közvetlenül a teljesítménymérőhöz. Az alkalmazott
eljárással kiküszöbölhető a megvilágításból érkező direkt fény zavaró hatása, így csak az elemi
szálak által továbbított fény befolyásolja a szálkötegből kilépő fény teljesítményét.

87. ábra Üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének megvilágítása

Bemutattam, hogy az erősítő üvegszövet bármely tetszőlegesen kiválasztott, megvilágított
szálkötegéből kilépő fény teljesítménye változik a szálköteget ért terheléstől függően.
Húzás
A megvilágított szálköteg tengelyével párhuzamos nyúlás a szálköteg végén kilépő
fényteljesítményt csökkenti.

Monokróm zöld színű megvilágítás esetén

a kilépő

fényteljesítmény egyenesen arányosan csökken a kompozit nyúlásával (50 mm beépített
köteghossznál szakadásig 27±3%-kal) (88. ábra). Amennyiben a húzás okozta deformáció nem
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okozza a szálköteg szakadását, a terhelés megszűnte után a deformáció visszaalakulásával
egyidejűleg a megvilágított szálköteg végén kilépő fényteljesítmény is visszaáll kezdeti
állapotára.
Nyúlás hatására átlátszó mátrix esetén a kompozit felületén mérhető a kicsatolódó
fénymennyiség növekedése, ami közel lineárisan nő a nyúlással.
A tönkremenetelt nem okozó deformáció hatására a megvilágított szálköteg végén kilépő fény
teljesítménye nem az elemi szálak károsodása, szakadása miatt változik, hanem azt
nagymértékben a szálkötegből kicsatolódó fény mennyisége határozza meg. Az erősítő
szövetben a tetszőlegesen kiválasztott, megvilágított szálköteget további szálkötegek
keresztezik. Bemutattam, hogy a szemmel láthatóan kicsatolódó fény a keresztező
szálkötegeknél van jelen. Az egymást keresztező szálkötegek kapcsolata nagymértékben
befolyásolja a találkozásuknál kicsatolódó fénymennyiséget: a megvilágított szálkötegből a
fény nagyobb mértékben ki tud csatolódni az őt keresztező szálkötegnél, ha a kettő között
összeszorító erő alakul ki. Húzás során az egymást keresztező szálkötegek között szorítóerő
alakul ki (mivel a megvilágított szálköteg próbál kiegyenesedni), ezért a szálkötegek
érintkezésénél a megvilágított szálkötegből kicsatolódó fény teljesítménye nő, ebből
következően a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítménye csökken.

88. ábra Húzás hatására a megvilágított szálkötegből kilépő fény teljesítményének csökkenése

Nyomás
Az erősítő szöveten belül a megvilágított szálköteg tengelyére merőleges nyomás is a szálköteg
végén kilépő fény teljesítményének csökkenését okozza (89. ábra), ami arányos a nyomópofa
elmozdulásával. Ennek az oka az, hogy a szálköteg tengelyére merőleges nyomás az egymást
keresztező szálkötegeket összeszorítja, így a szálkötegek érintkezésénél a megvilágított
szálkötegből kicsatolódó fény teljesítménye nő, ezért a megvilágított szálköteg végén kilépő
fény teljesítménye viszont csökken. A nyomóterhelés megszűntével a megvilágított szálköteg
végén kilépő fény teljesítménye nem áll vissza a kezdeti, kiindulási értékére, mert az egymást
keresztező szálkötegek kapcsolata megváltozott, relatív távolságuk maradandóan csökkent, és
ott a fény nagyobb mennyiségben csatolódik ki. A nyomás okozta deformáció szélsőséges
esetben a megvilágított szálköteg végén kilépő fény megszűnését is okozhatja.
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89. ábra A megvilágított szálkötegre merőleges nyomás hatására a kilépő fény teljesítményének
csökkenése

Négypontos hajlítás során a megvilágított szálköteg tengelyével párhuzamos nyomóerő ébred,
ami az erősítő szöveten belüli szálköteg végén kilépő fény teljesítményének növekedését
okozza. Ennek az oka az, hogy a megvilágított szálköteg tengelyével párhuzamos nyomás az
egymást keresztező szálkötegeknél az összeszorító erővel ellentétes hatást fejt ki. Ennek
eredményeképpen kevesebb fény tud kicsatolódni a megvilágított szálkötegből az őt keresztező
szálkötegeknél, és a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítménye növekedik
(90. ábra).
A próbatest tönkremenetelét nem okozó nyomás megszűntével a megvilágított szálköteg végén
kilépő fény teljesítménye visszaáll a kezdetihez közeli értékére.

90. ábra A megvilágított szálköteggel párhuzamos nyomás hatására a kilépő fény
teljesítményének növekedése

Szálszakadás
A kompozitot erősítő, megvilágított szálköteg elemi szálainak szakadása hatással van a kilépő
fény teljesítményére. A kompozit károsodását okozó szakítás esetén a szálköteg elemi szálai
egymás után, a másodperc tört része alatt szakadnak el. Az elszakadt elemi szálak a fényt nem
tudják továbbítani, ezért a szálköteg végén kilépő fény teljesítménye lecsökken nullára (91.
ábra). A szakadás helye meghatározható a szálkötegből a szakadásnál kilépő látható fény
segítségével.
A megvilágított szálköteg részleges szakadásának hatására a szálkötegből kilépő fény
teljesítménye maradandóan csökken. A szálköteget alkotó elemi szálak végeit megfigyelve
megállapítható, hogy egyes elemi szálak ragyogása a szakadás hatására teljesen „kialszik”, míg
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más szálvégek ragyogása elhalványul (92. ábra). Az elhalványulás oka lehet, hogy a szakadás
helye után az ép elemi szálakból a fény átcsatolódik a már elszakadt elemi szálakba.

91. ábra A megvilágított szálköteg szakadásának hatására a kilépő fény megszünése

92. ábra A megvilágított szálköteg részleges szakadásának hatására a kilépő fény
teljesítményének csökkenése

Szál-mátrix elválás
A megvilágított szálkötegről leváló mátrix megjelenik a kilépő fény teljesítményének tartós
csökkenésében. Ennek oka, hogy a mátrix letépődésével az erősítő szálkötegen mikro- és
makroszintű károsodások jelentkeznek, amelyek növelik a szálkötegből kicsatolódó fény
teljesítményét, ezzel csökkentve maradandóan a szálköteg végén kilépő fény teljesítményét
(93. ábra).

93. ábra A megvilágított szálkötegről letépődő mátrix hatására a kilépő fény teljesítményének
csökkenése

A kísérletekhez célzottan előállított próbatestekben gyártási technológiájuk miatt a
megvilágított szálkötegek különböző mennyiségű mátrixanyaggal körülvéve különböző
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mértékben előfeszített állapotokban voltak, ami a különböző próbatesteken végzett mérések
eredményeiben különbségeket eredményezett. Mindezek ellenére a mérési eredményeim
alapján elmondható, hogy a húzó, illetve a nyomó terhelés okozta deformáció az általános célú
epoxi mátrixú kompozit erősítő szövetéből tetszőlegesen kiválasztott, folytonos, egyedi
előkészítés nélküli, megvilágított szálköteg végén kilépő fényteljesítmény változásának
mérésével azonosítható. A bemutatott eredmények felhasználhatók a kompozit szerkezet
deformációs állapotának és károsodásának kimutatására. A 8. táblázat összefoglalja, hogy
különböző deformációk és károsodások esetén hogyan változik a megvilágított szálköteg végén
kilépő fény teljesítménye.

Deformáció vagy károsodás fajtája

Teljesítményváltozás

Elemi szálakról alkotott kép
terhelés előtt terhelve terhelés után

Deformáció húzás hatására
Deformáció szál tengelyére
merőleges nyomás hatására
Deformáció szál tengelyével
párhuzamos nyomás hatására
Teljes szálköteg szakadás
Részleges szálköteg szakadás
Szál-mátrix elválás
8. táblázat Megvilágított üvegszálköteg végén kilépő fény teljesítményének változása, és az
elemi szálakról alkotott képek a különböző terhelések esetén (le felé mutató nyíl – csökkenés,
felfelé mutató nyíl – növekedés, zöld nyíl – reverzibilis folyamat, leterheléssel kezdeti állapotba
visszaáll, sárga nyíl – leterheléssel változik, de van maradó teljesítményvesztés, piros nyíl –
irreverzibilis folyamat, leterheléssel nem változik jelentősen)

A

szerkezetet

erősítő

szálköteg

állapotelemző

szenzorként

való

felhasználásával

multifunkcionális kompozitot készíthetünk, így feleslegessé válhat további, a szerkezet
integritását befolyásoló külső, állapotelemző szenzor beépítése.
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6. Gyakorlati alkalmazhatóság
Bármilyen gép, gépalkatrész, ill. egyéb termék esetén a gépészeti tervezés egyik kritikus pontja
a feszültséggyűjtő helyek feltárása, és a nemkívánatos jelenségek veszélyes helyként való
kezelése. Bár geometriailag szükség lehet az ilyen helyek kialakítására, de megfelelően
méretezni kell őket és hatásaikat figyelembe kell venni a szilárdsági számítások során
[122, 123]. Polimer kompozit szerkezeti elemek esetében ezen feszültséggyűjtő helyek
állapotának ismerete rendkívül fontos, mivel a kritikust meghaladó deformáció a kompozit
szerkezet azonnali tönkremenetelét okozza, ami akár katasztrofális is lehet. Méréseimmel
bizonyítottam az optikai szálak és a távközlési hálózatok minőségének vizsgálatára szolgáló
eszközök, illetve a kompozitokat felépítő erősítő üvegszövet alkalmazhatóságát a kompozit
deformációs állapotának és esetleges károsodásának elemzésére. A gyakorlatba átültetett
módszerek in-situ jelezhetik a kompozit szerkezet üzemszerű állapotának megváltozását, illetve
további,

bonyolultabb

és

költségesebb

állapotvizsgálati

módszer

alkalmazásának

szükségességét.
Az alábbiakban egy olyan gyakorlati problémát mutatok be, ahol mind az optikai szálas, mind
az erősítő üvegszálas módszer megfelelően alkalmazható lenne.
Kompozit vázas busz fém alkatrészeit rögzítő inzertek ellenőrzése
A kompozit szerkezeteknél a fémekre jellemző feszültséggyűjtő helyeken túl (vállak, letörések,
beszúrások) a szerkezetbe épített inzertek, azaz a polimer kompozitba beágyazott / beragasztott,
tipikusan csavarkötést lehetővé tevő fémbetétek is tipikusan jelen lévő feszültséggyűjtő helyek
[124]. Ezek a betétek alkalmasak arra, hogy a kompozit szerkezethez további elemeket fémes
kapcsolattal, bonthatóan rögzítsenek [125]. Az inzertek tipikusan menetes rögzítést tesznek
lehetővé (menetes csap vagy furat), és külső geometriai kialakításuknak (pl. talplemez)
köszönhetően a szerkezetbe beágyazhatók [126], vagy a felületre ráragaszthatók [127, 128].
Hátrányuk, hogy viszonylag kis területre koncentrálják a terhelés átadását, így a szerkezeti
tönkremenetel kiindulási pontjai lehetnek, amivel a termék élettartamát csökkenthetik [129].
A magyar fejlesztésű és gyártású Modulo autóbusz kompozit karosszériájára a fém szerkezeti
elemek is ragasztott inzerteken keresztül vannak rögzítve (pl. akkumulátor tartó rekeszek, az
autóbusz elején a futóművet tartó acéllemez ragasztás mellett közel 30 db M8-as menetes
inzerten keresztül van felrögzítve, illetve a busz hátsó részében is ilyen elemek tartják a
működtető elemeket - 94. ábra, 95. ábra) [130, 131].
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(d)

(a)

(b)

(c)

94. ábra Modulo elektromos busz kompozit karosszériájára (a) ragasztott BigHead típusú inzertek
(b) önállóan (c) és rájuk szerelt tartókonzollal (d)

(a)

(b)

(c)

95. ábra Összeszerelés közben (a) a kompozit karosszériához inzerttel rögzített tartólemezre
szerelt alkatrészek (b) és rögzítő csavarok (c)

A busz gyártása során a felhasznált BigHead SF1/B32-M8HEX (Anglia) típusú inzerteket
(96. ábra) Acralock SA 10-05 BLK (USA) típusú ragasztóval rögzítik az előzetesen felcsiszolt
és megtisztított felületre [130, 131]. A beépítendő inzertek és a ragasztó végleges kiválasztását
a tervezés korai fázisában a ragasztott kötések mechanikai vizsgálata előzte meg. Üzemszerű
használat közben gyártási hiba miatt, vagy a tervezettet többszörösen meghaladó húzó terhelés
hatására bekövetkezhet az inzertek kiszakadása. Az inzertek kiszakadási vizsgálatai azt
mutatták, hogy a kompozit szerkezet mátrixanyaga és a ragasztó, illetve a ragasztó és a fém
inzert között erősebb az adhéziós kötés, mint a mátrix és az erősítőszálak között, mert a terhelés
hatására a mátrix tépődött le a szálak felületéről, és nem a ragasztás ment tönkre (96. ábra/c).
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(a)

(c)

(b)

96. ábra Kompozit karosszériás buszhoz felhasznált BigHead SF1/B32-M8HEX típusú inzert (a) a
busz testéből származó mintára ragasztva (b) és szakítás után a minta mellé helyezve (c)

Jóllehet, egy fém szerkezeti elemet egynél több inzert rögzít, de ha a megengedettnél nagyobb
terhelés miatt egy inzert leszakad, akkor a többi inzertre nagyobb terhelés jut, így azoknál
megnő a tönkremenetel esélye. Az inzertek leszakadásának esélye nagyon kicsi, de ha
megtörténik, azt szabad szemmel nehéz észrevenni, mivel az általuk rögzített fém elemek az
inzerteket takarhatják. Jelenleg nem megoldott a buszok kompozit karosszériájára épített fém
inzertek kötési állapotának felügyelete. A kötések tönkremenetele, azon túl, hogy komoly
vagyoni károkat okozhat, személyi sérüléssel is járhat (pl. futómű rögzítés, motor rögzítés
kiszakadása). Az általam kutatott módszerek erre a problémára is költséghatékony megoldást
nyújthatnak.
Inzertek vizsgálata optikai szállal
Az optikai szál alkalmas lehet kompozit szerkezetre ragasztott inzertek kapcsolódásának
vizsgálatára. Amennyiben az inzertre ható terhelés a rajta átfűzött optikai szálon húzóterhelést
okoz, az kimutatható. Az inzert leszakadását okozó terhelés az optikai szál szakadása miatt
egyértelműen azonosítható csillapításmérő berendezéssel. Az inzertek sokaságán végigfűzött
optikai szál csillapításmérővel történő vizsgálatával a teljes rendszer épsége mérhető lenne.
Amennyiben a szerkezet lehetőséget ad az inzertek között 3 m-es szálszakasz beépítésére, akkor
bizonyos határon felüli csillapításváltozás esetén kiegészítőleg a rendszert vizsgálható a szál
egyik végére kapcsolt OTDR berendezéssel. Ilyen módon kimérhető a szál hossza mentén az a
hibahely, ahol valamilyen hatás következtében a szál csillapítása megváltozott, és ebből
megállapítható lehet, melyik inzert kapcsolódása romlott a kompozit testtel. Szélsőséges
esetben, ha az optikai szál elszakad, és a szakadás helyén kilépő látható fény a szerkezet
takarása miatt nem azonosítható, az OTDR berendezés alkalmas ezen szakadási hely
meghatározására is.
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Inzertek vizsgálata erősítő szálköteggel
Elvégzett vizsgálataim alapján az inzertek kapcsolatának minőségét a megvilágított erősítő
szálköteg végén kilépő fény teljesítményének mérésével is azonosítani lehet, és akár a terhelés
mértéke is becsülhető. Az inzertek leszakadása a busz kompozit testéről a szálkötegen lévő
mátrix letépődésével jár együtt, ami kismértékű szálszakadás mellett szál-mátrix elválást okoz.
Ezek a jelenségek az 5.4. fejezetben bemutatott mérések alapján egyértelműen
megmutatkoznak a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének változásában,
ami felhasználható az inzertek leszakadásának kimutatására. Ehhez a kompozit busztest
ragasztott inzert alatti területéről kell egy szálköteget kiválasztani és optikai szállal
megvilágítani, és ez alapján a kompozit szerkezet és a ráragasztott inzertek kötési állapota
elemezhetővé válna.
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7. Összefoglalás
A szálerősített polimer kompozit termékek 95%-ánál üvegszál erősítést használnak. 2010 óta a
termelés minden évben növekszik, a termelés mennyisége csak Európában több, mint egy millió
tonna évente. Ennek a termelésnek az 1/3-át már most is a járműipar használja fel [132]. A
kompozit alkatrészek elterjedése a járműiparban megköveteli a szerkezeti elemek állapotának
nyomon követését. Irodalomkutatásomban feltártam az állapotelemző eljárásokat, és
besoroltam őket a direkt, indirekt, beépített és beépített optikai módszerek csoportjaiba.
Dolgozatom célja volt polimer kompozit szerkezetek állapotelemzése optikai módszerekkel,
ezért a beépített optikai módszereket részletesebben is bemutattam. Ezen állapotelemzési
módszerek közös jellemzője, hogy az optikai szenzorba becsatolt fény valamely paramétere
(pl.: teljesítménye, hullámhossza) megváltozik a külső körülmények megváltozásának hatására.
A különböző elveken működő optikai szenzorok közül előkísérletekkel vizsgáltam a
kereskedelmi forgalomban is elérhető FBG (Fiber Bragg Grating) szenzort, és a hozzá
kapcsolódó mérési módszert. Ez a módszer kifejezetten alkalmas a térhálósodás megfigyelésére
és mikrodeformációk érzékelésére a szálon létrehozott rácsok környezetében. Az FBG szenzor
hátránya, hogy annak integrálása a sorozatgyártásban előállított kompozit alkatrészekbe nem
költséghatékony a szenzor és a hozzá tartozó kiértékelő rendszer magas ára miatt, így
általánosan használt kompozit szerkezeteknél ez nem terjedt el. Kutatásom folytatásaként ezért
kerestem és vizsgáltam egy költséghatékonyabb módszer alkalmazhatóságát.
Köszönhetően a nagy mennyiségű felhasználásnak, a távközlési optikai szálak és a hozzájuk
kapcsolódó berendezések költséghatékonnyá és könnyen elérhetővé váltak. A távközlésben az
optikai hálózatok kötései (szálcsatlakozások, hegesztések) minőségének vizsgálatára használt,
legáltalánosabban elterjedt eszköz az optikai beiktatásos csillapításmérő. Irodalomkutatásom
szerint egyetlen kutatói közösség sem vizsgálta az üveg optikai szálak és a beiktatásos
csillapításmérő berendezés alkalmazhatóságát kompozit szerkezetek deformációs állapotának
meghatározására. A csillapításmérő berendezés az optikai szálas hálózatban lévő szakadások,
toldások helyének ellenőrzésére eddig is eredményesen szolgált. Kutatásom során sikerült azon
feltevésemet igazolni, hogy a polimer kompozitba épített monomódusú optikai szál
megváltozott csillapításának mérésével következtetni lehet a szerkezet kezdeti, terhelésmentes
állapotához képest bekövetkezett nyúlására, amely osztályozható bizonyos kategóriákon belül,
még az optikai szál szakadása előtt. Bizonyítottam továbbá, hogy a polimer kompozit
szerkezetekben létrejövő deformációk helye, helyei a távközlési hálózatok száltoldásainak
ellenőrzésére használt OTDR berendezéssel kimutathatók.
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Mind az FBG szenzorok, mind az optikai szálak beépítésének van egy hátránya: az optikai szál
átmérője egy nagyságrenddel nagyobb, mint maga a kompozitot alkotó erősítő szálköteg elemi
szálainak átmérője. Az optikai szál beépítésekor a szál mellett gyantában dús terület alakul ki,
amely megbontja a kompozit alkatrész homogenitását, rontja mechanikai tulajdonságait és a
tönkremenetel kiinduló pontja lehet. Bár a kompozit alkatrészt felépítő erősítő üvegszálak mind
kialakításukban, mind gyártástechnológiájukban eltérnek az optikai szálaktól, de mérésekkel
bizonyítottam, hogy megfelelően kiválasztott,, általános célú mátrixanyagban és speciális
előkészítés nélkül is képessé tehetőek fény továbbítására. Mérésekkel igazoltam, hogy a
szálköteg optikai tulajdonságát a fajlagos csillapítással lehet jellemezni. Bizonyítottam, hogy
az erősítő üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének megvilágításával és a
szálkötegből kilépő fény teljesítményének vizsgálatával következtetni lehet az igénybevétel
irányára, és mérni lehet a terhelés hatására fellépő nyúlást is. Vizsgálatokkal igazoltam, hogy a
megvilágított szálköteg alkalmas a kompozit szerkezet károsodásának (szálszakadás, szálmátrix elválás) kimutatására is. Bemutattam, hogy a kompozit szerkezetet alkotó erősítő
üvegszál in-situ szenzorként is használható, ami multifunkcionális, önérzékelő kompozitot
eredményez, így megtakarítható a szerkezet integritását befolyásoló további állapotelemző
szenzor beépítése.
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7.1. Tézisek
A következőkben egy-egy bekezdésben bemutatom és összefoglalom az egyes vizsgálatok
során elért eredményeket és azok hátterét, ami alapján általánosítva, tömören megfogalmaztam
az eredményekhez kapcsolódó téziseimet.
Kimutattam, hogy a kompozitba épített, távközlésben használatos üveg optikai szál
csillapítására, azaz fényáteresztő képességének csökkenésére a kompozit deformációja hatással
van. A kompozit nyúlásának növekedésével az optikai szál csillapítása is növekszik. A jelenség
felhasználásával és csillapításmérő berendezés segítségével új módszert dolgoztam ki beépített
optikai szálat tartalmazó üvegszálerősítésű, telítetlen poliészter mátrixú kompozit szerkezetek
állapotvizsgálatára. Kimutattam, hogy a kompozitba épített üveg optikai szál csillapításának
változása alapján a megnyújtott szerkezet deformációs állapota kategorizálható: (1) megfelelő,
(2) kiegészítő vizsgálatra szorul és (3) kritikus. Mérésekkel igazoltam, hogy adott hosszúságú
beépített optikai szálszakasz esetén meghatározható az a maximális csillapításváltozás,
amelynél a kompozit szerkezet relatív nyúlása nem haladja meg az 1%-ot, míg nagyobb
csillapításváltozás esetén a kompozit szerkezet relatív nyúlását célszerű kiegészítő méréssel
vizsgálni. 1 dB-nél nagyobb csillapításváltozás esetén a kompozit szerkezet kritikus
deformációs állapotba lép. A csillapításváltozás oka, hogy az optikai szál adhéziósan
kapcsolódik a mátrixhoz, és így a kompozit alkatrész nyúlásával az optikai szál is nyúlik, ami
csökkenti a szál fényáteresztő képességét, azaz növeli a csillapítását. Állításomat telítetlen
poliészter mátrixú, üvegszövet erősítésű kompozitba ágyazott, G.652.D egymódusú üveg
optikai szállal és beiktatásos csillapításmérővel igazoltam, és az alábbi tézisben fogalmaztam
meg:

1. Tézis
A polimer kompozitba beépített egymódusú üveg optikai szál segítségével és a távközlési
hálózatok ellenőrzésére használt beiktatásos csillapításmérő berendezés alkalmazásával a
kompozitok deformációs állapota a megfelelő, a kiegészítő vizsgálatra szorul és a kritikus
kategóriákba besorolható [133-135].
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Kimutattam, hogy erősítőanyagként használt általános üvegszálköteg és epoxi gyanta
(amelynek törésmutatója kisebb az üvegszál törésmutatójánál) alkotta kompozitban a szálköteg
alkalmas a fény továbbítására. A szálköteget adott gyantarendszerbe építve, adott
hőmérsékleten és megvilágítási hullámhosszon az optikai szálakhoz hasonlóan jellemezni lehet
fajlagos csillapításával (amely független a szálköteg hosszától és a fény becsatolásának
minőségétől), és az alábbi összefüggéssel számolható:
𝛼 (λ, T) = 10/L * lg (P2/P1)
ahol α(λ, T) [dB/m] a fajlagos csillapítás (adott λ hullámhosszon és T hőmérsékleten), P2 [W] a
szálkötegből kilépő, a szálköteg teljes hosszán mért fényteljesítmény, P1 [W] a visszavágott
szálkötegen mért kilépő fényteljesítmény és L [m] a szálköteg teljes- és a visszavágott hossza
közötti távolság.
Vizsgálataimmal kimutattam, hogy a szálköteg fajlagos csillapítása a különböző
hullámhosszokon nagymértékben változik. Az optikai szálakkal ellentétben az erősítő szálköteg
fajlagos csillapítása 542 nm hullámhosszúságú (zöld színű) megvilágításnál a legkisebb (~0,14
dB/mm) és az infravörös tartományban nem teszi lehetővé az optikai hálózatok ellenőrzéséhez
használható (IR tartományban működő) eszközök alkalmazását.
Állításomat 1,520 törésmutatójú 100:40 tömegarányú, és 1,505 törésmutatójú 100:25
tömegarányú MR3012:MH3122 epoxi gyantarendszerbe ágyazott 1,560 törésmutatójú E-CR
üvegszálköteg vizsgálatával és 450-720 nm-es tartományon belül és 1310, 1490, 1550 és 1625
nm hullámhosszon végzett mérésekkel igazoltam, ami alapján az alábbi tézist fogalmaztam
meg:

2. Tézis
A polimer kompozitok erősítőanyagaként használt üvegszálköteg nálánál kisebb
törésmutatójú általános célú gyantába építve, speciális előkészítés nélkül is (felületkezelő
rétegének eltávolítása nélkül) alkalmassá tehető fény továbbítására, és ezen tulajdonsága
adott hullámhosszon, adott hőmérsékleten jellemezhető a fajlagos csillapítással [136-138].
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Kifejlesztettem egy eljárást és a hozzá tartozó eszközöket, amelyek segítségével a kompozitok
erősítőanyagául szolgáló üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének végei optikai
csatlakozóba foglalhatók és optikai minőségűre felpolírozhatók. Az optikai csatlakozók
segítségével a szálköteg végei közvetlenül vagy optikai kábel közbeiktatásával a megvilágítást
szolgáltató fényforráshoz, illetve a jelkiértékelő egységhez ismételhetően kapcsolhatók, így a
szálköteg elemi szálai megvilágíthatók, és az elemi szálakból kilépő fény teljesítménye
mérhető. Ehhez 542 nm-hez közeli hullámhosszúságú monokróm megvilágítást, 1,5 mm külső
átmérőjű polimer optikai kábelt és teljesítménymérő készüléket célszerű alkalmazni.
Vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy az alkalmazott eljárással kiküszöbölhető a megvilágításból
érkező direkt fény zavaró hatása, és csak a megvilágított elemi szálak által továbbított fény
befolyásolja a szálkötegből kilépő fény teljesítményért. A kifejlesztett eljárás lehetővé teszi a
kompozit szerkezet erősítő szövetéből tetszőlegesen kiválasztott üvegszálköteg megvilágítását,
ezáltal ezt az üvegszálköteget alkalmassá teszi szenzorként való felhasználásra, így a
kifejlesztett eljárás segítségével multifunkcionális, önérzékelő kompozit hozható létre.
Állításomat 100:40 tömegarányú, MR3012:MH3122 epoxi gyantarendszerbe ágyazott
üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének vizsgálatával igazoltam, és az alábbi
technológiai tézisben fogalmaztam meg:
3. Tézis
A polimer kompozitokat alkotó erősítő üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegébe
a fény becsatolható, és a szálköteg elemi szálain kilépő fény teljesítménye mérhető az
alábbi lépésekből álló módszerrel:
-

az üvegszövetből tetszőlegesen kiválasztott folytonos szálköteg két végét ki kell
fűzni úgy, hogy a szálköteg vizsgálandó szakasza a szövetben maradjon.

-

a kifűzött szálköteget adott keresztmetszetű optikai csatlakozón belülre kell
pozícionálni a fény be- ill. kicsatolásához úgy, hogy a be- és kicsatolásnál a
szálköteg tengelye szöget zárjon be egymással (csatlakozóként akár érvéghüvely is
alkalmazható).

-

a gyantával átitatott, csatlakozón belüli szálköteg elejét és végét optikai
minőségűre kell polírozni.

-

a csatlakozó belső átmérőjénél nagyobb magátmérőjű, két végén polírozott
polimer optikai szálat a fényforráshoz, ill. a teljesítménymérőhöz és a szálköteg
csatlakozójához elmozdulásmentesen kell rögzíteni [136, 138-141, 182].
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Az irodalomkutatásban bemutatott publikációk arról számolnak be, hogy egy mátrixba épített,
megvilágított, önálló roving terhelésénél a szálköteg végén kilépő fény teljesítménye
maradandóan csökkent. Ezt a jelenséget a kutatók a szálköteg károsodásával, illetve az annak
környezetében megjelenő hibahelyekkel magyarázták. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a
kompozitot erősítő üvegszövet bármely tetszőlegesen kiválasztott, megvilágított szálkötegének
végén kilépő fény teljesítménye változik a kompozit károsodását nem okozó terhelésnél is, és
a terhelés megszűnte után a kilépő fény teljesítménye visszaáll kezdeti, terhelés előtti állapotára.
Ebben az esetben nem a szálköteget alkotó elemi szálak és a szálak környezetének károsodása
(szakadás, rétegelválás), hanem a terhelés hatására az ép szálakból kicsatolódó fénymennyiség
változása okozza a szálak végén kilépő fény teljesítményének megváltozását. Ennek oka, hogy
az üvegszövet megvilágított szálkötegéből a fény nagymértékben ki tud csatolódni az őt
keresztező szálkötegeknél. Ha a keresztező szálkötegek közötti összeszorító erő nő (pl. húzás
vagy a szálak tengelyére merőleges nyomás esetében), és ezáltal a távolságuk csökken, a
megvilágított szálkötegből a keresztező szálaknál kicsatolódó fényteljesítmény is nő, ami a
szálköteg végén kilépő fényteljesítmény csökkenését eredményezi. Ezzel ellentétben, ha a
keresztező szálkötegek egymáshoz képesti kapcsolata lazul (szálak tengelyével párhuzamos
nyomás esetén), akkor kevesebb fénymennyiség tud kicsatolódni a megvilágított szálkötegből
az őt keresztező szálkötegeknél, így a megvilágított szálköteg végén kilépő fényteljesítmény
növekedik.
Állításomat 100:40 tömegarányú, MR3012:MH3122 epoxi gyantarendszerbe ágyazott egy
rétegű üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének vizsgálatával igazoltam, és az
alábbi tézisben fogalmaztam meg:

4. Tézis
Polimer kompozitok erősítő üvegszövetének tetszőlegesen kiválasztott és megvilágított
szálkötegéből kilépő fény teljesítményének mérésével a kompozit károsodását nem okozó
deformáció kimutatható. Ennek oka, hogy terhelés hatására az erősítő szövet egymást
keresztező szálkötegeinek távolsága változik, ami befolyásolja a megvilágított
szálkötegből a kereszteződéseknél kicsatolódó, és ezáltal a szálköteg végén kilépő fény
teljesítményét [138, 140].
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Mérésekkel bizonyítottam, hogy az üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötege nem csak
a deformáció, hanem a kompozit test károsodásának elemzésére is alkalmazható. A kompozit
szerkezet megvilágított szálkötegének szakadása esetén az elszakadt elemi szálakból a fény
kilép a szakadás helyén, ezért a szálak a fényt nem tudják továbbítani, és a szálköteg végén
kilépő fény teljesítménye lecsökken nullára. Ez azonosítható a kilépő fény megszűnésével, míg
a megvilágított szálköteg részleges szakadása megjelenik a kilépő fény teljesítményének
maradó csökkenésében (bár tönkremenetelt okozó terhelésnél jellemzően a szálköteg elemi
szálai a másodperc tört része alatt egymás után elszakadnak). Részleges szakadás esetén a
szálköteg végéről készült mikroszkópos felvételeken egyértelműen azonosítani lehet olyan
elemi szálvégeket, amelyek ragyogása megszűnt a szakadás hatására.
Kimutattam, hogy a szál-mátrix elválást okozó terhelés is a szálköteg végén kilépő
fényteljesítmény maradó csökkenését eredményezi. Ennek az az oka, hogy a terhelés hatására
megjelenő mikro- és makroszintű károsodások a megvilágított szálkötegből kicsatolódó
fényteljesítmény növekedését, és ezáltal a szálak végén kilépő fény teljesítményének
maradandó csökkenését okozzák. A szál-mátrix elválás hatására a megvilágított szálköteg
végéről készített mikroszkópos felvételen az elemi szálak ragyogása nem szűnik meg, de azok
erőssége a kezdeti homogén állapothoz képest megváltozik. Megjelennek jobban és kevésbé
fénylő szálvégek, ami a mátrixnak a vizsgált szálkötegről való leszakadására, vagy
rétegelválásra

utal.

Állításomat

100:40

tömegarányú,

MR3012:MH3122

epoxi

gyantarendszerbe ágyazott egy rétegű üvegszövet tetszőlegesen kiválasztott szálkötegének
vizsgálatával igazoltam, és az alábbi tézisben fogalmaztam meg:

5. Tézis
A polimer kompozit szerkezetek erősítő üvegszövetének tetszőlegesen kiválasztott
szálkötege felhasználható károsodáselemzésre, mivel a terhelés hatására megjelenő
mikro- és makroszintű hibák a megvilágított szálköteg végén kilépő fény teljesítményének
maradandó csökkenését okozzák. Ez a jelenség a fényvezetőként használt szálvégek
mikroszkópos vizsgálatával kiegészítve felhasználható szálszakadás és szál-mátrix elválás
kimutatására is [137, 141, 182].
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7.2. További megoldásra váró feladatok
Jelen munka a vizsgált mérési eljárások alkalmazhatóságának bizonyításáról, az eljárások
alapjainak lefektetéséről szól. Ez a módszerek kifejlesztésének első lépése, így annak
érdekében, hogy szélesebb körben használatra alkalmassá váljanak az általam kutatott
módszerek, számos további megoldásra váró feladat van hátra, amelyeket az alábbiakban
tömören mutatok be.
Optikai szálas állapotelemzés
Hőmérséklet hatásának pontosítása, a módszer alkalmazhatóságának vizsgálata hibrid erősítésű
kompozitoknál, többfajta optikai szál-, erősítőanyag-, rétegrend- és mátrixanyag vizsgálata.
Üvegszálköteg felhasználása
Üvegszál és gyanta törésmutatókülönbség nagyságának hatása, a különbség növelésének
lehetőségei (pl. további mátrixanyagok felhasználása, adalék fejlesztése a gyanták
törésmutatójának csökkentése érdekében [102, 142], a szálakon lévő sizing réteg módosítása
[143], E-üvegnél nagyobb törésmutatójú üvegből kialakított erősítő üvegszál beépítése).
Üvegszálköteg fajlagos csillapításváltozásának vizsgálata hőmérséklet hatására a hullámhossz
függvényében.
A módszer alkalmazhatóságának további vizsgálata kiegészítő eljárásokkal (pl. akusztikus
emisszió) és/vagy több szálköteg együttes megfigyelésével (pl. egyenes szálköteg húzásának
hatása) és/vagy eddig nem vizsgált terhelések hatására (pl.: ütés, vagy egyéb terhelés okozta
rétegelválás) és/vagy további (akár hibrid) erősítőanyagok használata mellett.
Károsodás hatására a szálakból kilépő fény felhasználhatóságának vizsgálata (pl. megszínezi a
mátrixot a hibahelynél a gyantába kevert kémiai anyagot reagáltatva, vagy akár a reakció
hatására öngyógyítás).
A kifejlesztett új mérési eljárások alapjainak lefektetése és alkalmazhatóságának bizonyítása
lehetőséget teremt a mélyebb összefüggések és magyarázatok feltárására (pl. erősítő elemi
szálból terhelés hatására a megváltozott geometria miatt kilépő módusok vizsgálata, megjelenő
hibahelyek

Rayleigh-szóródás

okozta

fényszóródás-növekedés

vizsgálata,

gyanta

törésmutatójának változása terhelés hatására, elemi szálakban létrejövő mikrohajlások hatása,
kicsatolódó / átcsatolódó fény modellezése, matematikai módszerek alkalmazása maradó
károsodások elemzésére, azonosítására).
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9. Melléklet
9.1. További állapotelemzési módszerek
Direkt állapotelemzési módszerek
A direkt állapotelemzési módszerek olyan, nem beépített szenzorral történő vizsgálatot
jelentenek, ahol a szerkezetben lévő hibát közvetlenül fel lehet tárni. A módszerek
összefoglalásánál az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladok.
Szemrevételezés, érintés és kopogtatás (Visual and tap testing)
A legegyszerűbb állapotelemzési módszer a szemrevételezés, valamint az érintéses és
kopogtatásos vizsgálat. Hátrányuk, hogy jellemzően csak a felületi elváltozásokról adnak
információt, és a vizsgálat eredménye nagymértékben függ a vizsgálatot végző személytől.
Hagyományos mechanikai vizsgálati módszerek
A hagyományos módszerek széles körben elterjedt vizsgálati módszerek, amely eljárások
többsége szabványban rögzített (pl.: [144]). Általában destruktív anyagvizsgálati módszerek,
amelyekhez szintén szabványban rögzített geometriájú próbatestek kialakítása szükséges.
Mikroszkópos elemzési módszerek
Ilyenek azon módszerek, amelyeknél a vélt tönkremeneteli helyről mintát veszünk. Mikroszkóp
alatt pontos képet kapunk az anyagban bekövetkezett változásokról, de drága eljárás és további
hátránya az alkatrész roncsolása (pl. optikai, pásztázó elektron mikroszkóp - SEM [145],
Raman mikroszkóp [146]).
Folyadékbehatolásos vizsgálat (Penetrant Inspection – PI)
Törés, repedés feltárására szolgáló eljárás. Az ellenőrizendő alkatrész anyagától függően
kiválasztott, repedésbe hatoló, kis viszkozitású anyaggal vonják be az alkatrész felületét.
Pihentetés és felülettisztítás után egy másik feltáró anyagot juttatnak a felületre, amely a
mélyebbre (repedésekbe) hatoló, le nem öblített jelző anyaggal reakcióba lép, és megmutatja
egy speciális fényforrás segítségével azon helyeket, ahova a jelző anyag beszivárgott. Gyors,
egyszerű eljárás, de hátránya, hogy csak a felületi repedésekről szolgáltat információt [147].
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Diffrakciós képalkotó eljárás (Diffracto-Sight, D-Sight)
Komorovsky és munkatársai [8] cikkükben a kompozit alkatrész felületére érkező
makroszkópikus testek (mint pl. jégdarab, kőtörmelék) kis energiájú becsapódásból keletkezett
károsodásoket vizsgáltak a szabadalmaztatott [148] D-Sight eljárással, amely a felületi hibák
elektro-optikai módszerrel történő felismerésére épül. A vizsgált próbatest felszínéről a
fényforrás (reflektor) által generált fény egy retro-reflektív ernyőre (a fény mindig a fényforrás
irányába tükröződik vissza, bármilyen irányból érje a felületet) érkezik, majd onnan
visszaverődik a próbatestre. A próbatestről tükröződő fényt a fényforrás közelében elhelyezett
kamera gyűjti. Felületi hibáktól mentes darabot a kamera egyenletes fényintenzitással lát, míg
a felületi hibák helyi fényintenzitás különbségeket eredményeznek. Az eljárás alkalmas nagy
felületek 10 µm-nél nagyobb felületi hibáinak kimutatására, ±10°-os szöghiba nem befolyásolja
az eredményt, de a vizsgált próbatest felszínének fényvisszaverőnek kell lennie (szükség szerint
folyadékréteggel nedvesítik). Az eljárás alkalmas nagyméretű alkatrészek ellenőrzésére, de
csak a felületi hibákat képes feltárni.
Akusztikus emisszió (Acoustic Emission - AE)
A szilárd testben tárolt energia felszabadulása közben rugalmas hullámok keletkeznek
(többségében 1 kHz és 1 MHz közötti tartományban), amelyet akusztikus emissziónak
nevezünk. Ezen hullámok néha akár emberi füllel is hallhatók. A hullámok érzékelésére és
feldolgozására sokfajta megoldás létezik. Terhelés alatt az anyagra erősített szenzorokkal ezek
a hanghullámok érzékelhetők, alkalmas elektronikus rendszerben feldolgozhatók [147].
Az akusztikus jelet leíró paraméterek (amplitúdó, frekvencia, hullámszám) értelmezéséből a
hangforrás milyenségére következtetni lehet (jól elkülönülnek a mátrix és az erősítőanyag
tönkremeneteli formái). Több szenzor felhelyezésével és az anyagban a hanghullám terjedési
sebességének ismeretével a beérkezési időpontok különbségeit mérve a hangforrás pontos
geometriai helye is meghatározható [149]. Előnye, hogy nagyméretű objektum egészében
figyelhető. Az ultrahangos eljárásokhoz képest olcsó, gyors, akár üzem közben is végezhető
(beépített szenzorok is kivitelezhetők). Romhány és társai [150] cikkükben AE módszert
használtak sérülés terjedésének vizsgálatára. Megállapítják, hogy a módszer alkalmas terhelés
alatt a megfelelő méretű, bemetszett próbatesten a sérülés terjedésének, növekedésének
megbízható meghatározására. Hátránya a módszernek, hogy a környezeti hangforrások a
szenzorok által mért adatokban zajként jelennek meg, és a talált hiba jellegét, nagyságát, alakját
nem lehet közvetlenül meghatározni. Az érzékelt jel egyszeri, nem reprodukálható.
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Ultrahangos mérés (Ultrasonic Testing – UT)
Az ultrahangos vizsgálat általánosan az 500 kHz és 20 MHz frekvenciatartományon belüli
hanghullámokkal történik. Az ultrahangos elektroakusztikus átalakítók (transducer) lényegi
részei ezen berendezéseknek, mert képesek elektromos jelet piezoelektromos egység
segítségével impulzusszerű hanghullámokká alakítani, és fordítva. Általában 0,5 – 25 MHz-es
frekvenciatartományban működnek, de különleges alkalmazásokban magasabb és mélyebb
tartományok is előfordulhatnak. Az átalakító egy rövid időtartamú hangimpulzust generál, és
ugyanez, vagy egy másik „vevő” átalakító a visszatérő jelet figyeli. Az anyagon belüli hibát
egy arról visszaverődő hanghullám, vagy két átalakító esetén a mért jel erősségének csökkenése
jelzi [151] (a két átalakító kerülhet akár egy oldalra is [152]). A berendezéseket
megkülönböztethetjük a vizsgálatban részt vevő átalakítók száma alapján (impulzus-visszhang,
impulzus áthangzás), a hanghullámokat közvetítő közeg alapján (bemerítéses, érintkezéses,
légközvetítéses) és a mérési eredmények megjelenítése alapján (A-Scan, B-Scan, C-Scan).
Léteznek fázisvezérelt (Phased-arrays), több piezo-elektromos elemet tartalmazó átalakítók is
[151]. A vizsgálati módszer előnye, hogy a hibákról közvetlenül visszaverődő hanghullámokkal
mutatja ki a belső hibákat, hátránya, hogy csak viszonylag kis területet lehet egyszerre feltárni.
Nagy távolságú ultrahangos mérés (Long Range Ultrasonic Testing - LRUT)
Legelterjedtebben csövek korróziós és eróziós vizsgálatánál használják. A generált hullámok a
hagyományos UT technikákkal ellentétben Lamb-féle hullámok, és kHz tartományba esnek. A
hullámok behatolnak az anyag teljes vastagságába, és akkor keletkeznek, ha a felületi
transzverzális hullámok hullámhossza nagyobb a lemez vastagságánál. A csövekben generált
ilyen jellegű hullámot irányított hullámnak (guided wave) nevezik [153]. Ilyen hullámok
segítségével ellenőrzött Clarke [154] munkájában nagy kiterjedésű bonyolult szerkezeteket. A
módszert alkalmasnak találta akusztikus emissziós mérés kiváltására, kis energiafelhasználás
és a mérés ismételhetősége miatt. Ugyanakkor hátrányként említi a visszaverődésekből adódó
zajok miatti bonyolultabb jelfeldolgozást.
Akusztográfia (Acoustography - AO)
A hagyományos ultrahangos eljárásokból kifejlesztett eljárás, ami az ultrahangon alapuló
analógiája a röntgenkép készítésnek. A feszültségre érzékeny 2D felület érzékelő közvetlenül
optikai információvá képes konvertálni a jelet, hasonlóan, mint fluoreszkáló képernyő a
röntgensugarakat vizuális képpé. Ez az eljárás képes nagy területek ultrahangos térképének
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(közel) valós idejű megjelenítésére [155-158]. További előnye az eljárásnak, hogy képes
bonyolultabb alakzatok vizsgálatára is. Összehasonlítva a pásztázó ultrahang vizsgálattal,
részletgazdagabb és kevésbé zajos képet lehet kapni. Hátránya, hogy az eszköz nagyon drága.
Akuszto-ultrahang vizsgálat (Acousto-ultrasonic - AU)
Egy piezoelektromos átalakító segítségével a vizsgált alkatrész felületére előre meghatározott
szöget bezáró ultrahang impulzusokat küldenek a vizsgálat alatt, amelyek a mintán
keresztülhaladnak, és az anyagon belüli különböző inhomogenitásokon visszaverődnek. Más
elrendezés esetén az adó- és vevő átalakítókat közvetlenül a felületre helyezik. A visszakapott
jel függ a küldő és fogadó átalakító közötti anyagi struktúrától. Belső folytonossági hiba (pl.
rétegelválás) esetén a visszavert akusztikus energia megváltozik, ami feltárja a hibát. A jel
megfigyelése hasonlóan történik, mint az akusztikus emissziós vizsgálatnál [159-161]. A
legtöbb szálerősített kompozitnál az átalakítók frekvenciatartományát 0,5-5 MHz között
célszerű megválasztani [162].
Mattei és munkatársai több átalakító felületre illesztésével, és jeleik elemzésével a mért
tartományon belüli hibafeltáró módszert alkottak [159, 161]. Az eljárás előnye az ultrahangos
vizsgálattal szemben, hogy az adó és vevő átalakítóknak és a vizsgálandó mintának nem kell
egy egyenesbe esniük [163].
Mikrohullámú vizsgálati módszer (Microwave)
A 8.2 - 12.4 GHz frekvenciájú mikrohullámú jelek kis jelerősség-vesztés mellett képesek
áthatolni az üvegszál erősítésű polimer mátrixon, habokon és méhsejteken. Az eljárásban a
vizsgált anyag dielektromos állandójának változásából lehet következtetni a ráerősített
mikrohullámokat kibocsátó antenna segítségével az anyagszerkezetben bekövetkezett
károsodásokre [151, 164] . Hátránya, hogy egyszerre csak kis területet lehet vizsgálni, és drága
a berendezés.
Terahertz képalkotás (THz)
A mikrohullámú, és infravörös közötti terahertzes tartományba eső 0,1 – 10 THz frekvenciájú
elektromágneses sugárzás használatával valósul meg a Terahertz képalkotási eljárás. Ez a
sugárzás áthatol a legtöbb gázon, polarizálatlan folyadékon és nem-fémes szilárd anyagokon.
Mivel ebben a tartományban a molekuláris rezonancia dominál, az elnyelődés spektruma jól
láthatóan kimutatja a jelenlétét vízgőznek, poláris műanyagoknak, néhány gáznak, kristályos
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testeknek stb. Az eljárás előnye, hogy vékony, habszerű anyagok vizsgálatára is képes (pl.: a
NASA űrhajóinak szigetelő szerkezeteinek vizsgálata [151]), de költséges eljárás.
Röntgenvizsgálat (Radiography, X-ray Radiography, Tomography)
A röntgenvizsgálat során speciális vákuumcsőben felgyorsított γ-sugarakat bocsátanak az
anyagra, amelyek egy része abban elnyelődik, más részük irányt változtat, további részük az
anyagon áthatol, röntgensugárzás formájában. Az áthatoló sugárzás (30·1015 Hz és 30·1018 Hz
közötti frekvenciájú hullámok) teljesítménye mérhető, és megjeleníthető. Az eljárás előnye,
hogy feltárhatók segítségével a belső hibák is, míg hátránya, hogy nagy körültekintést igényel
a vizsgálat lebonyolítása.
Indirekt állapotelemzési módszerek
Pezzoni [13] szerint az „indirekt” eljárások nem tárják fel közvetlenül a rejtett hibákat, vagy
szerkezeti tulajdonságokat. Ehelyett például a hiba okozta hőmérsékletváltozást, vagy a felület
deformációját, rezgésmódus, illetve frekvenciaspektrum változását jelzik terhelés hatására.
Infravörös

termográfia

(Thermography,

Vibrothermography,

Thermosonic,

Sonicinfrared, Sonic IR)
A termográfiai eljárások közös elve a vizsgált elem gerjesztése külső energiaforrással (pl.:
mechanikus rezgés, fény, hang), a vizsgált elem kibocsátott sugárzásának (3-14 m) mérése,
majd ezen információ képi megjelenítése. A módszer használatával a mintadarabot gerjesztik,
és a gerjesztés hatására a törésekben, repedésekben keletkező hőt figyelik. Például
piezoelektromos gerjesztők nagy amplitúdójú hang-, vagy ultrahang hullámokkal rezegtethetik
a mintadarabot, és infravörös kamerával figyelik a válaszként az anyaghibákban, repedésekben
súrlódás hatására generálódó hőt [151, 165]. Tarin és Rotolante cikkükben [166] összefoglalják
a további termográfiai eljárások hasonlóságát és különbségét. Míg impulzusos termográfia
esetében (Transientpulse Thermography - PT) a gerjesztést egy xenon lámpa, vagy halogén
lámpa pillanatnyi villanása végzi, addig a Lock-in termográfia (LT) esetében a gerjesztés
dinamikus, meghatározott rezgésszámú folytonos szinuszos jel. Forrása lehet halogén lámpa,
ultrahang vagy mechanikai gerjesztés. A berendezés válaszjelek időeltolódását és amplitúdóját
méri.
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Rétegbevonásos optikai feszültségmérés (Photo-stress Analysis)
A feszültségmérő eljárások között az egyik legszemléletesebb az optikai feszültségvizsgálat. A
polarizált fényben vizsgált, megfelelő optikai aktivitású, optikailag kettős törésű átlátszó
modell (vagy a tényleges alkatrészre felragasztott, hasonló méréstechnikai tulajdonságokkal
rendelkező vizsgálóréteg) terhelés hatására láthatóvá teszi a nyúlás (feszültség) állapotot [167].
A vizsgált szerkezet feszültségmezejét megjelenítő eljárás révén annak szilárdsági viselkedése
– kellő biztonsággal – megítélhető. Feltárhatók a kritikus igénybevételi helyek, behatárolhatók
azok a területi zónák, amelyek a szerkezet teherviselésében nem, vagy csak kis mértékben
vesznek részt. Elemezhetők az erő-bevezetési környezetek, az egyes feszültség koncentrációs
zónák kiterjedése, a feszültségcsúcsok gradiensei. A mérési eljárás által szolgáltatott
feszültségképek a számítási eredményekkel könnyen összevethetők. A szerkezeten végrehajtott
módosítások feszültségeloszlásra gyakorolt hatásai nyomon követhetők. Feszültségoptikai
felvételek elemzése hozzásegít olyan szemlélet kialakulásához, amelynek a szerkezet alakadása
fázisában történő tudatos alkalmazása eredményeként megbízható, súlytakarékos szerkezetek
hozhatók létre. Az optikai feszültségvizsgálat mérési eljárása hasznos kiegészítő eszköze a
számító módszereknek, lehetőséget biztosít azok eredményeinek kontrollálására, szükség
esetén biztosítja a számításokhoz nélkülözhetetlen bemenő adatokat [167].
Holografikus- / Lézer interferometria (Holographic Interferometry / Shearography)
Gyimesi az eljárást bemutató cikkében [168] leírja, hogy egy megvilágított tárgyról
holografikusan rekonstruált kép képpontjai tökéletesen a helyükön vannak, és a róluk érkező
fény fázisa is az eredeti. Ez a fázis függ az eredeti tárgypont, a megfigyelő eszköz és a
megvilágító hullámfront forrás viszonylagos helyzetétől. Ha valamilyen gerjesztés hatására a
tárgy elmozdul, új helyéről már más fázissal érkezik a fény a hologram lemezre. A
rekonstrukciókor a tárgy nyugalmi, és az elmozdult helyzetében készült két kép fénye
találkozik, és interferál egymással. Eredményeképpen a képpárt sötét és világos csíkok
mintázzák be. Ezen csíkok hasonló elmozdulású pontokat kötnek össze, így a kapott kép a
gerjesztésre válaszként adott deformáció mérésére alkalmas [169].
A lézer interferometria szorosan kapcsolódik a holografikus interferometria módszeréhez
[169]. Az eljárás lényege, hogy a szerkezetre adott feszültség hatására a folytonossági hiányok
feletti felületen keletkező egyenetlenség detektálható [13, 156]. A feszültség különböző módon
hozható létre, például a vizsgálókamra nyomásának csökkentése, vagy a vizsgálandó darab
hőmérsékletének növelése, vagy akár mechanikus feszültségnövelés útján. A rendszer része egy
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lézer, kamera, egy interferométer és egy képfeldolgozó számítógép [13]. A darabról nyugalmi
állapotban és feszültség alatti állapotban is interferencia képet készítenek. Hibátlan belső
szerkezet esetén szabályos, míg sérült szerkezet esetén torzult interferenciagyűrűk jelennek
meg. Kísérletek, és a gyakorlat alapján elmondható, hogy ezzel a módszerrel már biztonsággal
ki lehet mutatni olyan, néhány nanométer méretű felületi egyenetlenséget, amelyet ráadott
feszültség hatására a felület alatti folytonossági hiány hoz létre. A vizsgálat sebessége nagyban
meghaladja az ultrahangos vizsgálat sebességét. Hátránya, hogy az eljárást mechanikus
rezgéstől mentes környezetben kell végezni.
Lézer-ultrahang
Ez a módszer kombinálja az ultrahangos mérések pontosságát az optikai rendszerek
rugalmasságával. Lézer generálja az anyagban tovaterjedő ultrahangot: az anyag felületére
érkező erős lézerimpulzus anyagleválást eredményez, más esetben a lézerfény elnyelődik és
felületi hővé alakul (a lézerimpulzus gyorsan felfutó hőimpulzust generál), amely
feszültséghullámot kelt az anyagban. Mindkét esetben felületre merőleges, kompressziós,
hosszanti irányú, ultrahang hullámok képződnek. Egy másik esetben, frekvenciastabilizált
lézersugarat bocsátva a felületre, a felület rezgése miatt a megváltozott frekvenciával verődik
vissza, amelyben kódolva van az anyagban terjedő ultrahang, amit egy optikai interferométerrel
és elektronikus átalakítóval elektromos jellé lehet alakítani [170].
Infrahang
Az emberi fül hallható frekvenciatartománya alatti hangokat (<20 Hz) infrahangnak nevezik.
Kutatásom

során

nem

találkoztam

olyan

állapotvizsgálati

eljárással,

ami

ezt

a

frekvenciatartományt használná.
Beépített állapotelemzési módszerek
Számos publikáció foglalkozik olyan állapotelemző módszerekkel, ahol a szükséges érzékelők
az alkatrészbe vannak beépítve, amelyek segítségével az állapot-felügyelet, a hibafeltárás
megtörténhet üzem közben, a vizsgálandó darab kiszerelése és eltávolítása nélkül. Ide tartoznak
a beépített száloptikai érzékelők is, de ezeket külön fejezetben tárgyaltam.
Beépített nyúlásmérő bélyeg
Az érzékelő központi eleme egy elektromosan vezető hajtogatott szál, amely rugalmas szigetelő
fóliára van felragasztva. A bélyeget az ellenőrizendő alkatrészre ragasztják, így a fólia
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deformációjával módosul a vezető réteg ellenállása, ami arányos a „megnyúlással”. Ez az
ellenállás-változás hídkapcsolással igen pontosan mérhető és arányosítható vele a vizsgált test
deformációja és a benne ébredő feszültség [171].
Kapacitív érzékelők (Electrostatic Sensors)
Az elektrosztatikus érzékelők központi eleme a bennük lévő kondenzátor. A kondenzátor két
fegyverzete

közötti

relatív

távolságmegváltozása

kapacitásváltozást

jelent.

Ezt

a

kapacitásváltozást a kiolvasó áramkör elektromos jellé konvertálja, és ezzel lehetővé teszi az
elmozdulás- és feszültségmérést [31].
Piezorezisztív érzékelő (Piezoresistive Sensors)
Az érzékelők a piezorezisztív hatást használják ki, miszerint egyes anyagok (jellemzően
félvezetők) mechanikai deformáció, feszültség hatására megváltoztatják elektromos
ellenállásukat. Az ellenállás változásának mérésével meg lehet határozni az érzékelőre ható
feszültséget, deformációt [31].
Piezoelektromos jelátalakítók (Piezoelectric Sensors)
Egyes anyagok (pl.: kvarckristály) nyomás hatására polarizálódnak (egyik oldalon pozitív,
másik oldalon negatív töltések válnak ki), és ezt a tulajdonságot használják ki a piezoelektromos
jelátalakítók. A polarizáció miatt indukált töltésmennyiség arányos a nyomóerővel. Ezek az
anyagok külső elektromos mező jelenlétére deformálódnak. Ilyen jelátalakítókat használnak
többek között akusztikus-emissziós méréshez is [31]. Chen és Shi [172] munkájukban
piezoelektromos elven működő ólom-cirkonát-titanát (PZT) nanoszálas kompozitot
fejlesztettek ki akusztikus-emisszió mérésére. Ezen érzékelőnek előnye a kis méret, és hogy
könnyen integrálható ezáltal szénszálas kompozit anyagú repülő- vagy éppen űrrepülőgép
alkatrészbe. További előnye a nagy érzékenység, nagy hajlékonyság, nagy mechanika
szilárdság, kis súly, kis méret és anizotróp érzékenység. Ezen átalakítók használhatóak
energiaforrásként is, mint azt Liu és Vasic [173], illetve Anton [174] munkájukban megtették.
Katunin és társai [175] munkájukban összehasonlították egy próbatest rejtett károsodásainak
feltárását piezoelektromos átalakítókkal, ultrahangos technikával, termográfiával és rezgés
alapú módszerrel. Megállapítják, hogy ilyen átalakítókkal jól felismerhető a károsodás, de
ennek ellenére, amennyiben kevés számú érzékelőt építenek be, nem használható a hiba pontos
meghatározására, teljes körű állapotelemzésre, de egy közbülső lépésként előre jelezhetik az
szerkezet ellenőrzésének szükségességét. Duan és társai [176] összefoglaló cikkükben
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szerkezeti állapot elemzéshez felhasznált piezoelektromos anyagokkal kapcsolatos kutatásokat
mutatnak be néhány példán keresztül. Konklúzióként megállapítják, hogy ezen érzékelőknek
megvan a képessége a szerkezeten belüli repedések, károsodások feltárására, sőt, ezen túl akár
szerkezetjavító szerepük is lehet. Használhatóak akár belső hiba (rétegelválás) határánál,
terhelés alatt keletkező feszültségcsúcsok csökkentésére is. Hufenbach és társai [177]
cikkükben kompozit szerkezetbe beépített vezeték nélküli piezoelektromos szenzor hálózat
gyakorlati megvalósíthatóságát, és felhasználhatóságát tárják fel. Szenzorhálózatuknak megvan
a képessége a terhelés alatti lényegesebb károsodásmechanizmusok felfedezésére. Lee és társai
[178] magas hőmérsékleten is üzemképes kompozit piezoelektromos jeladókat vizsgálnak.
Ezen kompozit átalakítók nagy érzékenységüknek hála alkalmasak lehetnek nem csak
érzékelőnek, de energiagyűjtő átalakítóknak is.
Szén nanocsöves deformáció mérés (Carbon Nanotubes for Strain Sensing)
Jin [31] munkájában szén nanocsöveket használt fel deformáció mérésére, amelyeket rugalmas
lemezre rögzített, és mérte az összeállított érzékelő elem ellenállását a deformáció
függvényében, amik között egyértelmű kapcsolatot állapított meg. Előnyként kiemelte az
optikai, a piezoelektromos, piezorezisztens és más érzékelőknél jobb mechanikai,
elektrokémiai és piezorezisztív tulajdonságukat.
Önjelölő kompozit
Kling [179] munkájában üreges szállal erősített kompozit lemezeket gyártott. A szálak üregeit
jelzőfolyadékkal töltötte meg. Ütés hatására, a szálak szakadásakor a benne lévő jelzőfolyadék
a kapilláris erő következtében beáramlott a repedésekbe, és a felszínre jutva, UV fény alatt
jelölte a károsodás helyét. Előnye a módszernek a gyorsasága, hátránya viszont, hogy a
folyadéknak a felszínre kell jutnia, és UV megvilágítás szükséges hozzá, továbbá a töltött szálak
kialakítása igen nehézkes.
Beépített szénszálas állapotelemzés (Carbon Fiber Threads)
Molnár [180] munkájában beépített szénszálak elektromos ellenállásának változását vizsgálta
károsodás hatására. A módszert elektromosan nem vezető erősítő szálú epoxi mátrixú
kompozitba ültetett inzertek környezetének állapotának vizsgálatára használta. Az inzerteken
keresztülhurkolt szénszál rovingon belül a szálak szakadása esetén megváltozott annak
ellenállása, ami mérhető volt.
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Beépített optikai állapotelemzési módszerek összehasonlítása
A különböző optikai szenzorok összehasonlítása több publikációban megtalálható, amelyek
összefoglalását a 9. táblázat mutatja be.

Fabry-Perot

SOFO

Raman

Rayleigh

Brillouin,
stimulált

Brillouin,
spontán

Érzékelés típusa

Pontszerű

Távolság, 2
pont között

Elosztott, szál
mentén

Elosztott, szál
mentén

Elosztott, szál
mentén

Elosztott, szál
mentén

Érzékelhető paraméterek

Ɛ, T

Ɛ

T

Ɛ, T

Ɛ, T

Ɛ, T

Multiplexelés

- Párh.
- Párhuzamos
- Időosztásos - Időosztásos

Elosztott

Elosztott

Elosztott

Elosztott

Mérési pontok egy szálon

1

1

Érzékelési felbontás*

0,15 µƐ
0,1 °C

1 µƐ
-

Hossz és
felbontásfüggő
0,1 °C

Hossz és
felbontásfüggő
1 µƐ
N.A.

Hossz és
felbontásfüggő
2 µƐ
0,2 °C

Hossz és
felbontásfüggő
30 µƐ
0,2 °C

Nagy hullámhossz eltolódás
érzékelése (~10nm)

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Térbeli felbontás*

0,1 mm

0,1 mm

1 mm

10 mm

500-5000 mm

1000 mm

0,1 mm

Mintavételezési távolság

-

-

N.A.

10 mm

100 mm

50 mm

-

Gyors válaszképesség az
akusztikus jel érzékelésére
(>100 kHz)

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Mérőeszköz hossza

51-70 mm

0,25-5 km

-

32

N.A.

16

N.A.

Stabilitás

Hosszú távú

-

-

-

10 mm - 2 m
16 csatorna, 510 szenzor
csatornánként
Hosszú távú

Felbontás

±0,01%

Ismételhetőség

-

Mérési tartomány

±3000 µƐ

Max. mérési frekvencia

20 Hz

250 mm- 20 m
- Statikus:
korlátozatlan
N.A.
- Dinamikus: 8
Hosszú távú
- Stat.: 2 µm
- Din.: 10 nm
Statikus: <0,2%
mért értéknek
Stat.: -5000-től
+10000 µƐ
- Din.: ±5 mm
- Stat.: 0,1 Hz
- Din.: 10 kHz

70 m

Hálózatba köthető
szenzorok max. száma

Mérési sebesség*

Előnyök

Hátrányok

Egy pont

- Távolság
- Magas
felbontás

Kis sebesség
(10s)

10-50
1 µƐ
0,1 °C

-

-

<0,02%

<1 µƐ

±7000 µƐ

±30000 µƐ

±10000 µƐ

-5000-től
+7500 µƐ
0,5 MHz

- Végtelen
mérési pont
- Végtelen
- Optikai szálba
mérési pont
integrált
- Optikai szálba tartomány
integrált
- Általános
optikai szál
felhasználható

- Csak
hőmérséklet
- Magas
költség

- Pontszerű
- Részben
elosztott
Ɛ, T
- Részben
elosztott
- Hullámhossz
osztásos

0,2 µƐ

4 sec.

- Magas
érzékenység
- Pontosság

FBG

10 s - 15 min.

- Végtelen
mérési pont
- Optikai szálba
integrált
- Hosszú mérési
tartomány

- Limitált
érzékelés
- Nem valós idejű
Magas térbeli
válasz
felbontás
- FBG-nél
rosszabb térbeli
felbontás

4 - 25 min.

- Végtelen
mérési pont
- Optikai szálba
integrált
- Hosszú mérési
tartomány

Keresztérzékenység

- Egyenes
arányosság
- Pontosság
- Magas
felbontás
- Velejáró
WDM
multiplexelés
- Valós idejű
válasz
- Keresztérzékenység
- Limitált
számú mérési
pont
- Különlegesen
rovátkolt
optikai szál
szükséges

*Az érzékelési felbontás, térbeli felbontás, és a mérési sebesség kölcsönösen összefüggnek. A táblázatban megadott értékek az elérhető legjobbak, amiket
egyszerre nem lehet elérni. N.A. - Nincs adat

9. táblázat Optikai szenzorok összehasonlítása [18, 33]
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A táblázatból kitűnik, hogy a Brillouin szóráson alapuló optikai érzékelés előnye a hosszú
vonalmenti (0,25 - 5 km) érzékelés, de hátránya a nagy válaszidő (10 s – 25 perc) és a
viszonylag nagy térbeli felbontás (0,5-5 m). Minakuchi és Takeda [28] cikkükben olyan
eredményeket mutatnak be, ahol BOTDR módszerrel 10 cm-es térbeli felbontást értek el.
Beépített szenzorként sem az EFPI, sem a SOFO interferométer, sem a FOD szenzor nem
bizonyul előnyösnek egy pontban történő mérésük, és a beépítendő szenzoruk viszonylag nagy
kiterjedése miatt. Raman szórást kihasználó optikai érzékelő pusztán hőmérséklet mérésre
használható. Mind a Rayleigh-szórást kihasználó feszültség érzékelés, mind a FBG módszer
hátránya, hogy hőmérséklet kompenzáció szükséges. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy
mindkét szenzort hőmérséklet mérésre is lehet használni, ami a gyártási folyamat közbeni
ellenőrzésre szolgálhat. Rayleigh-szórást kihasználó módszer további hátránya, hogy nem valós
idejű a mérés, kiértékelés, pontatlanabb, de ezzel szemben sokkal több információt szolgáltat,
mint az FBG, és nincs szükség hozzá különlegesen kialakított optikai szálra.
9.2. Jeltovábbító eszköz fejlesztése az erősítő üvegszálas kísérletekhez
Az üvegszálköteg elejét és végét a kísérletezés korai fázisában közvetlenül világítottam meg.
A kutatás előrehaladásával a szálköteg összekapcsolását a jelforrással és kiértékelő egységgel
ki kellett fejleszteni a lehető legkisebb jelvesztés érdekében. Az erősítő szálköteg ehhez
önmagában alkalmatlan, a szálköteget össze kellett fognom egy jól meghatározott
keresztmetszetre, és az összefogott szálvégek felpolírozása is szükséges volt. Mind a
fényforráshoz, mind a kiértékelő egységhez szabványos, optikai SMA (Sub Miniature A), SC
(square connector) vagy FC (ferrule connector) csatlakozók használata előnyös. A
csatlakoztatásra megoldás lehet a szálköteget önmagában szabványos SMA csatlakozóba
rögzíteni, mint azt többen is tették (97. ábra) [181], de ez a megoldás költséges, és nehezen
használható (pl. visszavágásos csillapításméréshez minden egyes vágási ponthoz egy-egy
csatlakozó beépítésére lenne szükség).

97. ábra Szabványos SMA csatlakozóba fogott szálköteg [181] (i – szabványos SMA csatlakozó, ii
– szálköteg, iii – alumínium befogók a próbatest megfogásához, iv – gyantával átitatott próbatest)
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A „C” és „E” típusú próbatestek kialakításánál a szálköteg összefogására 1 mm (±0,1 mm) belső
átmérőjű szigeteletlen érvéghüvelyt használtam. A hüvely segíti a szálvégek merőleges vágását,
és pozícionálását a polírozáshoz is. Adott keresztmetszetre összefogott szálkötegbe a fény
becsatolása, illetve a kilépő fény továbbítása történhet optikai szállal, annak érdekében, hogy
mind a fényforrás, mind a jelkiértékelő egység rögzített pozícióban lehessen, akár távolabb a
próbatesttől. Ebben az esetben az optikai szál magkeresztmetszetének nagyobbnak kell lennie,
mint a szálköteg keresztmetszete, annak érdekében, hogy a köteg minden egyes elemi szála az
optikai szál magján belülre kerüljön, és így mindegyik meg legyen világítva. A szálköteg másik
végén is érvényes ez a követelmény, mert így a szálköteg minden egyes elemi szálából kilépő
fény az optikai szálba becsatolódik. Üveg anyagú optikai szálak magátmérője jellemzően
nagyságrenddel kisebb az összefogott szálköteg átmérőjénél, de polimer anyagú optikai szálak
(POF – polimer optical fiber) között lehet ennél nagyobb átmérőjűt is találni. Polimer optikai
szálak hátránya az üveg anyagúakhoz képest a nagyobb fajlagos csillapításuk, de a mérésekhez
szükséges rövid szakaszon ez nem befolyásolja a mérések eredményét a látható fény
hullámhosszúságán belül. A kísérletekben használt polimer optikai szál (Conrad, VD-1500,
609220, Magyarország) külső átmérője 1500±90µm volt, magátmérője 1470±90µm, mag
törésmutatója 1,492, legkisebb hajlítási sugara 20 mm, fajlagos csillapítása 650 nm-en <220
dB/km, -50ºC és 70ºC között használható. A polimer optikai szál mindkét végére szabványos
SMA csatlakozót rögzítettem a fényforráshoz és a jelfeldolgozó eszközhöz való csatlakoztatás
érdekében. Kereskedelmi forgalomban kapható megoldás nincsen kidolgozva az érvéghüvely
és SMA csatlakozó toldására, ezért kifejlesztettem SMA toldó átalakításával egy egyedi
csatlakozó rendszert, amelyet az 98. ábra mutat be.
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98. ábra Erősítő üvegszálköteg csatlakoztatása polimer optikai szálhoz (1 – polimer optikai szál; 2
– SMA csatlakozó; 3 – átalakított SMA toldó; 4 – egyedi toldóbetét; 5 – átalakított SMA
csatlakozó; 6 – erősítő szálköteg; 7 – szigeteletlen érvéghüvely; 8 – gyanta)

A polimer optikai szál a látható fénytartomány alatti infravörös fényt elnyeli, ezért ebben a
tartományban nem lehet az optikai üvegszálak használatát kikerülni. Optikai üvegszálak is
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elérhetőek olyan átmérőben, ahol a szál magja nagyobb, mint az összefogott szálköteg átmérője,
de ezen szálak már egyáltalán nem flexibilisek akkora mértékben, hogy alkalmasak legyenek
jeltovábbító funkció betöltésére. A szálköteg átmérőjénél kisebb optikai szál is alkalmas lehet
mind a szálköteg megvilágítására, mind a szálkötegből kilépő fény továbbítására. Ehhez az
szükséges, hogy az optikai szál vége, és az erősítő szálköteg polírozott vége között legyen egy
kis távolság, ahol a szálakból kilépő fény homogenizálódni tud. Így az optikai szálból kilépő
fény komoly veszteséggel ugyan, de meg tudja világítani az erősítőszálakat, továbbá a
szálkötegből kilépő fény egy része be tud lépni a kisebb magátmérőjű optikai szálba. Egyes
kísérletekhez üveg optikai szálat (G.652.D monomódusú, 125 µm külső- és 9 µm mag átmérő,
merőleges

szálvég

kialakítás,

Corning,

USA)

alkalmaztam,

amelyek

szabványos

csatlakozóinak (FC / SC) csatlakoztatásához egyedi toldót terveztem és készítettem. Ezzel
párhuzamosan a 98. ábrán bemutatott kifejlesztett csatlakozó (3) és toldóbetét (4) túlságosan
bonyolultnak, kivitelezése túlságosan nehézkesnek mutatkozott, ezért újfajta, egyszerűbb
csatlakozó kialakítása mellett döntöttem. Kialakítottam SMA csatlakozóhoz alkalmas és SC
vagy FC csatlakozóhoz alkalmas toldót is (99. ábra).
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99. ábra Toldó a szigeteletlen érvéghüvellyel összefogott szálköteg és szabványos SMA
csatlakozó (a), illetve FC / SC csatlakozó (b) összekötésére (1 –polimer optikai szál; 2 – üveg
optikai szál; 3 – SMA csatlakozó; 4 – FC / SC csatlakozó; 5 - továbbfejlesztett toldó SMA
csatlakozóhoz; 6 - továbbfejlesztett toldó FC / SC csatlakozóhoz; 7 – erősítő szálköteg; 8 –
szigeteletlen érvéghüvely; 9 – gyanta)
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A szigeteletlen érvéghüvelybe összefogott erősítő szálköteget megfelelő minőségűre fel kell
tudni polírozni, hogy a fény be- illetve kicsatolásánál a lehető legkisebb legyen a veszteség.
Ehhez egyedi kialakítású polírozó tárcsát terveztem és készítettem, amely alkalmas szabványos
SMA csatlakozóba rögzített szálak polírozására is (100. ábra).

100. ábra Egyedi kialakítású polírozó tárcsa

A szigeteletlen érvéghüvelybe összefogott erősítő szálköteget a tárcsa segítségével políroztam
fel. Levágtam a szálköteg azon részét, amely túlnyúlt az érvéghüvelyen. Az érvéghüvely
palástjára kívülről ragadt esetleges gyantamaradékot eltávolítottam, és a szálköteget tartalmazó
érvéghüvelyt a polírozó tárcsa megfelelő furatába illesztettem. Ezután kézzel a polírozó
tárcsával nyolcasokat írtam le egymás után szárazon 30; 6; 3; majd nedvesen 1; 0,2 µm
finomságú polírozó papíron, míg a szálak felülete optikailag megfelelően sima nem lett
(101. ábra).

101. ábra „C” típusú próbatest összefogott szálköteg végéről készült mikroszkópos felvételek
vágás (a), 30 µm (b), 6 µm (c), 3 µm (d) és 1 µm (e) finomságú polírozás után
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A 101. ábra (a) (b) és (c) képei alsó megvilágítással készültek, de a (d) és (e) jelzéssel ellátott
mikroszkópos felvételénél a szálvégek annyira fénylettek, hogy a mikroszkóp felső
megvilágítását is használtam a teljesebb eredményért.
A felvételeken nagyon jól látszik, hogy a kifejlesztett csatlakozási eljárással sikerült a szálköteg
elemi szálait egy viszonylag kis területre koncentrálnom, gyantával teljesen körbeitatnom,
megfelelő minőségűre políroznom, mindenféle különleges gyártási eljárás nélkül, pusztán kézi
laminálással.
A

kutatásom

előrehaladásával

a

mérési

módszer

fejlesztésével

párhuzamosan

továbbfejlesztettem az optikai csatlakozót, és tömegében kisebb, egyszerűbb kivitelű, költséghatékonyabb csatlakozót alakítottam ki. Ehhez kereskedelmi forgalomban kapható
érvéghüvelyeket használtam fel (102. ábra). Ennél a megoldásnál a polimer optikai szálat
mereven rögzíthettem a szálköteghez, és ez a megoldás elég „robosztus” laboratóriumi
körülmények közötti használatra is. A szálköteget összefogó érvéghüvely csatlakoztatására az
egyes műszerekhez (teljesítménymérőhöz, digitális mikroszkóp lencserendszeréhez) egyedi
kialakítású elemeket készítettem, amelyek alkalmasak voltak az érvéghüvely pontos
pozícionálására és rögzítésére a mérések alatt (102. ábra).
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1
102. ábra Egyedi kialakítású elemek az érvéghüvely rögzítésére: 1-próbatest, 2-megvilágított
szálköteg, 3-szálköteg vége érvéghüvelybe rendezve, 4-érvéghüvely és optikai szál
csatlakoztatására szolgáló egyedi toldó, 5-optikai szál, 6- teljesítménymérő menetes betétje, 7teljesítménymérő, 8-a digitális mikroszkóp kupakja, 9-digitális mikroszkóp lencserendszere
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