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Vláknově optické senzory vers. 

optické komunikace

Optický 

vysílač

Optický 

přijímač

Délka optického vlákna - L

BR – přenosová rychlost v bit.s-1

A – útlum vlákna v dB Ztráty energie

Vnější vlivy – vláknově optické senzory

Disperze vlákna

Atmosféra
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Vláknově optické senzory vers. 

optické komunikace

✓ Precizování rušivých jevů známých z optických komunikačních systémů 

✓ Vyhodnocování vlastností světla, které dosud neměly význam v optických 

komunikacích nebo jen limitované 

✓ Jsou vyhodnocovány účinky světla ve vlákně na materiály ležící mimo světlovod    
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Co můžeme od senzorů očekávat?  Materiály a charakteristiky

Materiál senzoru a jeho charakteristiky

➢ Křemenné sklo

➢ Plasty a kovy

➢ Rozměry

➢ Hmotnost

➢ Nejmenší poloměr zakřivení

➢ Chemická odolnost

➢ Teplotní odolnost

➢ Elektrická izolace

➢ Pevnost v tahu

➢ Útlum signálu

Základ senzoru a přenosových cest

Ochranný plášť, převodníky, konektory

Vnější průměr 0,1 – 1 mm

Cca 20 mg.m-1

5 mm

Velmi dobrá

-30o - 200oC pro PCS vlákno

-15o - 150oC pro celoplastové vlákno

-50o - 200oC pro celoskleněné vlákno

Nad 200oC kovové stínění

600o - 1200oC holé křemenné vlákno

Není potřebné uzemnění

Potenciálový spád do 600 kV.m-1

Optické vlákno má větší pevnost než 

ocelové stejného průměru

Závisí na typu vlákna, minimum stejné 

jako v optických komunikacích
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Co můžeme od senzorů očekávat?  Materiály a charakteristiky

Charakteristiky metod

➢ Nevýbušné

➢ Velký dynamický rozsah a BW

➢ Odolnost proti zkratu

➢ Optický digitální výstup

➢ Pasivní pracovní režim

➢ Vlnový multiplex

➢ Odolnost proti 

elektromagnetickému rušení

Použití světla, malé výkony 10o uW – 101 mW

Vhodnou konstrukcí lze vyloučit vnější rušení, BW je převzatá z OK

Senzor nepotřebuje napájení v místě snímání

Typické pro interferometry

Dotazový signál a reakce senzoru může být bez zesílení, lze 

zpracovávat ve vzdáleném místě

Vícenásobné využití vláken, měření ve více bodech

Daná fotonovou vazbou, omezené přeslechy mezi kanály
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Měření teploty a profilů FV panelů pomocí 

vláknově optických senzorů

➢ Řešení je založeno možnosti instalace FBG mřížek (senzorů) do FVE panelů s cílem vytvořit senzorové pole pro 

zjištění stavu distribuce tepla během působení světelného záření na FVE panely s ohledem na používání 

konvenčních typů analogových senzorů PT100 či termokamery.

➢ Měření parametrů FV panelů je dáno IEC 60904 and 61215.

➢ Bylo zjištěno, že využití FBG optických senzorů dosahu lepší senzorových vlastností díky svém dynamické 

odezvě na změnu teploty nežli je tomu u analogových senzorů 

➢ FBG senzory mohou kromě teploty měřit i další parametry … 
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Instalace FBG na FV panel

Teplota měřená snímačem PT00 versus průměrná teplota získaná pomocí FBG 

(a) při změnách podmínek prostředí 
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Využití vláknově optických senzorů pro měření vodíku

➢ Pro měření se dá použít celá řada různých typů senzorů a to:

➢ Intenzitní senzory

➢ FBG

➢ SPR (povrchové plazmonové rezonátory)

➢ Interferometrické senzory

➢ Atd.

➢ Vždy je správná volba senzoru je závislá od toho, co a jak chceme měřit …
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Využití vláknově optických senzorů pro měření vodíku

➢ Práce se zaměřuje na měření molekul vodíku 

pomocí standardního optického vlákna.

➢ Experimentální měření a ověření naměřených 

výsledků pomocí FBG senzorů, nejrozšířenější typ 

senzoru a použití pro vodík pomocí vláknové 

optiky.
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Využití vláknově optických senzorů pro měření vodíku

➢Měření vodíku pomocí experimentální sestavy skrze laditelný 

zdroj záření a sledování spektrálních odezev absorpce pro 

selektivní vlnové délky.

➢ Pomocí dané metody lze měřit prakticky i jiné typy plynů např. 

CO2, CH4, NH3, CO, H2O atd.
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Distribuované měření teploty a mechanického namáhání 

silových kabelů optickými  vlákny jako náhrada stovek až 

tisíců senzorů  v jednom kroku

➢Měření teplotního profilu a profilu mechanického napětí na silových kabelech:

➢ Vývoj konstrukce silového kabelu s možností měření teploty a mechanického napětí spol. KABEX 

a.s.

Princip distribuovaných měření
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Výroba kabelů

• Je možné vyrábět prakticky jakoukoli kombinaci kabelu (lanko/drát) do 

jmenovitého napětí 6/10 kV.

• Lze vyrábět i kabely sdělovací s integrovanou optikou jak pro senzoriku, tak pro 

komunikaci.

• Monitorované parametry:

– Detekce okolní teploty, lokalizace narušení vnějšího pláště, lokalizace zkratu, detekce 

nadměrného zatížení kabelu, vnější pnutí, vibrace, teplota jádra kabelu, detekce požáru.

• Kabely jsou plánovány dodávat na JE Temelín a Dukovany.
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Testy a aplikace hybridních kabelů

1. Ohřívací těleso (jedná se o plošný ohřívač zavěšený pod stropem

výrobní haly) – trvalá teplota okolo 34 °C.

2. Dvě vrstvy návinu kabelu na bubnu (volné).

3. Tři vrstvy návinu kabelu na bubnu (pokryté protipožárním

nástřikem).

4. Modul Hermetické Kabelové Průchodky (MHKP).

5. Kabel namotaný na střeše výrobní haly (cca 10 m).
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Testy a aplikace hybridních kabelů

Test postupným navyšováním teploty dle hodnot, které se obecně vyskytují při

používání kabelů a při zkouškách.
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Testy a aplikace hybridních kabelů

Test plamenem, kdy byla testována odolnost konstrukce kabelu proti přímému ohni.
Optická vlákna měřila po celou dobu zkoušky bez přerušení.
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Potenciální aplikace hybridních kabelů

➢ Páteřní rozvodná energetická síť.

➢ Podnikové energetické rozvody pro zvýšení bezpečnosti.

➢ Nabíječky elektromobilů.

➢ Fotovoltaické a větrné elektrárny.

➢ Energetické sítě v tunelech, dolech, podzemních uložištích, metrech.

➢ Energetické sítě pro bateriová uložiště.
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Měření elektrických proudů, magnetických polí a elektrických 

polí vláknově optickými senzory

Využití Terfenolu-D a FBG, nový magnetostrikční 

materiál (NbFeB) 

➢ Magnetostrikční materiály s vláknovou mřížkou – možné aplikace

➢ Faradayův jev, kdy optické vlákno samotné je senzor magnetického pole – možná aplikace, nízká citlivost

➢ Faradayův jev s optickým vláknem a magnetooptickým krystalem, optické vlákno přivádí a odvádí světlo do a    

ven z magnetooptického krystalu – vhodné pro aplikace

➢ Pockelsův jev (elektrooptický jev) s optickým vláknem pro přívod a odvod světla k elektrooptického krystalu –

vhodné pro aplikace
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Měření elektrických proudů, magnetických polí a elektrických 

polí vláknově optickými senzory
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Verdet constants:

TGG- Tellurium Gallium Garnet: 134rad/T.m

SiO2- optical fiber: 1,49x10-6 rad/T.m

𝛽 = 𝑣 ∗ 𝐵 ∗ 𝑑
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Měření elektrických proudů, magnetických polí a elektrických 

polí vláknově optickými senzory

Senzorový prvek – TGG krystal  (terbium galium garnet crystal – Tb3Ga5O12 )

Ověřená konstrukce senzoru, který byl navržen pro měření

magnetického proměnlivého pole o velikosti 10 T a frekvenci > 250

MHz. Senzor je možné použít i na měření proudu v silových

vodičích a pro monitorování přechodových jevů.
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Měření elektrických proudů, magnetických polí a elektrických 

polí vláknově optickými senzory

Zdroj světla – laser ve viditelné oblasti

Vhodné materiály

BBO  – Beta barium borate Ba(BO2)2 (B2BaO4)

KD*P – Potassium deuterium phosphate

Vhodné pro měření a monitorování napětí až do 6 kV, pro vyšší napětí je nutné použití napěťového děliče

Měření a monitorování elektrických polí a napětí
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Aplikace vláknových optických senzorů jsou značné – fikce 

nebo realita?

Zvýšení komfortu pacientů vlivem snížení počtu 
senzorů umístěných přímo na těle pacienta

Ukázka měření srdeční 
aktivity, červeně – referenční 
signál EKG, zeleně – PCG 
signál z FOI senzoru na těle, 
modře/černě – PCG signály 
ze senzorů v lehátku

Ukázka detekce chrápání, 

červeně – v PCG signálu ze 

senzoru umístěného na 

těle, modře/černě – v PCG 

signálu ze senzorů v lehátku


