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Abstrakt 

Hlavní náplní této diplomové práce je bližší seznámení se s aplikacemi vláknových 

interferometrů, principem funkce Mach-Zehnderova interferometru a jeho využití v praxi pro 

snímání vibrací z okolního prostředí.  

Praktickou částí práce je sestavení zmíněného typu interferometru a provedení 

experimentálních ověřovacích měření v terénu, při kterých jsem zachytil a následně vyhodnotil 

vibrace způsobené projíždějícími vozidly. Práce obsahuje teoretické základy potřebné k 

pochopení principu funkce vláknových interferometrů a sestaveného Mach-Zehnderova 

interferometru, provedená experimentální měření chronologicky zpracována tak jak byla 

provedena a jejich následné vyhodnocení. 
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Abstract 

The main content of this thesis is more familiar with the applications of fiber 

interferometer, the principle function of Mach-Zehnder interferometer and its use in practice for 

sensing vibrations from the environment.  

The practical part is the preparation of that type interferometer design and experimental 

verification measurements in the field, where I caught and subsequently evaluated the vibration 

caused by passing vehicles. The work includes theoretical foundations needed to understand the 

operating principle of fiber interferometers assembled a Mach-Zehnder interferometer, 

experimental measurements performed chronologically treated as transposed and their 

subsequent evaluation. 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

A - Amplituda 

a - Okamžitá hodnota 

   A. m   Amplituda mag. pole 

c m/s Rychlost světla 

E J Velikost Energie 

   V. m   Amplituda elektrického pole 

f Hz Frekvence 

I   m   Intenzita 

k m   Vlnové číslo 

l m Délka 

m kg Setrvačná hmotnost 

n - Index lomu prostředí 

T s Perioda 

t s Čas 

V - Normalizovaná frekvence 

v rad T   m   Verdetova konstanta 

   

   ° Mezní úhel šíření 

β ° Konstanta šíření 

γ - Komplex. stupeň koherence 

δ m Dráhový rozdíl 

ε F/m Permitivita prostředí 

   ° Úhel navázání 

    ° Mezní úhel na rozhraní jádra 

a pláště 

λ nm Vlnová délka 

μ H/m Permeabilita prostředí 



 

 

 

π 3,14 Konstanta pí 

ρ      Proudová hustota 

ω rad/s Úhlová rychlost 

   

     T Vektor magnetické indukce 

     C m   Vektor elektrické indukce 

    V m   Vektor intenzity el. pole  

     A m   Vektor intenzity mag. pole 

k   m   Vlnový vektor 

r  m Polohový vektor 
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Zkratka Význam 

DFT  Discrete Fourier transform - Diskrétní Fourierova transformace 

FFT Fast Fourier transform - Rychlá Fourierova transformace 

GI Graded index - Gradientní vlákno 

MM Multi mode - Mnohovidová vlákna 

NA Numerical aperture - Numerická apertura 

SI Systeme International d'Unités - Soustava jednotek fyz. veličin 

SM Single mode - Jednovidová vlákna 

TLS Tunable laser source - Laditelný laserový zdroj 
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Úvod 

Snímání vibrací různorodého charakteru je v dnešní době v praxi nepostradatelnou 

záležitostí a odvětvím, které poskytuje značný potenciál k rozvoji. Na trhu existuje dnes celá 

řada speciálních snímačů, ovšem z velké části jsou tyto snímače limitovány jejich využitím dle 

typu prostředí. Do značné míry se zde tedy nabízí možnost využití optických vláken a vlastností 

přenosu světla optickým vláknem ke snímání různorodých fyzikálních veličin. Optická vlákna a 

snímače pracující na principu přenosu světla na rozdíl od elektronických snímačů poskytují 

vlastnosti, díky kterým jsme schopni je využít v různých případech a prostředích, kde by 

snímače pracující na jiném principu selhávali nebo neposkytovali korektní hodnoty. Obecných 

principů, jak využít optická vlákna ke snímání různých fyzikálních velečin je dnes celá škála, 

tato práce se zabývá především snímáním vibrací z okolního prostředí, respektive využitím 

Mach-Zehnderova interferometru v oblasti automobilové dopravy. 

Hustota silničního provozu dnes nabývá významných rozměrů a to už nejen ve velkých 

městech. S touto záležitostí zde narůstají i nároky na řízení a monitorování provozu. 

Monitorování v tomto odvětví se dnes řeší řadou složitých a nákladných elektronických 

snímačů a proto se zde nabízí možnost využití optických vláknových senzorů. Tato práce si 

klade za cíl využití optických senzorů, přesněji použití Mach-Zehnderova interferometru jako 

snímače různých parametrů v automobilové dopravě.  

Interferometry nabízí vlastnosti jako extrémní citlivost na způsobené vzruchy. 

Nejcitlivější optické vláknové senzory jsou založeny na fázové modulaci světelné vlny, která se 

síří optickým vláknem. Pomocí těchto senzorů jsme dnes schopni měřit změny fáze řádově o 

  
  
, proto můžeme měřit i extrémně malé změny dráhy optického signálu a to i v prostředích 

se silným elektromagnetickým rušením, v místech s agresivním prostředím atd. Díky extrémní 

citlivosti lze i interferometry tohoto typu uložit mimo vozovku a odpadá tak nutnost zabudování 

snímačů do vozovky. Škála možnosti využití tohoto typu interferometru v dopravě je značná - 

lze počítat hustotu dopravy, rychlost automobilů, hlučnost automobilů, rozeznat provoz z 

hlediska osobních - nákladních automobilů atd. Mezi další nezanedbatelné výhody můžeme 

řadit možnost využití stávajících infrastruktury sítě či výrazné oddělení místa měření a místa 

zpracování naměřených dat.  

Teoretická část práce se zabývá popisem základních principů, na kterých pracují 

interferometrická měření. První kapitola věnuje pozornost elementárnímu pohledu do teorie 

světla a popisu jeho vlastností, které slouží jako základ principu fungování jakýchkoliv 

interferometrů. Dále je pak věnována pozornost zejména interferenci světla, tedy vzniku a 

skládání světelných vln. Další kapitoly teoretické části této práce jsou zaměřeny především na 

interferometry od obecných principů až po detailní rozbor pro tuto práci stěžejního typu Mach - 

Zehnderova interferometru a jeho využití pro snímání vibrací z okolního prostředí. 

 



 

Úvod 

 

 

Praktická část práce je rozdělena do několika postupných oblastí - měření, kde popisuji 

jednotlivá měření chronologicky tak jak byla provedena spolu s komentáři a grafickými 

znázorněními řešení daných problémů.  Věnována je i pozornost popisu jednotlivým prvkům 

měřící soustavy. Cílem práce bylo ověřit, zda lze pomocí kombinace telekomunikačních 

optických vláken a vláknově optických interferometrů provádět různá statistická měření 

například v automobilové dopravě. Provedeno bylo celkem 7 typů měření, které zahrnují 

veškeré důležité poznatky a získaná data.  
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1 Vlastnosti světla 

O světlu jsme schopni obecně říci, že jde o druh elektromagnetického záření, které je 

charakterizováno různou vlnovou délkou, určitou rychlostí a specifickými vlastnostmi. Dnes 

světlo popisujeme a řadíme do dvou základních principů dle projevu duality částice a vlnění. 

Fyzikální pojem dualita částice a vlnění se vztahuje ke skutečnosti, že světlo lze popsat buď 

jako vlnu nebo jako částici. Lze si to představit tak, že světlo má rozsáhlé frekvenční spektrum a 

na základě toho faktu vyplývá, že má i různé velikosti přenášené energie. Tedy 

elektromagnetické záření o nižším kmitočtu má obecně menší energii, zatímco 

elektromagnetické záření o vyšším kmitočtu se vyznačuje mnohem větší energií. V konečném 

důsledku můžeme tedy nahlížet na světlo, jako na tok částic nesoucích energii nebo jako na 

elektromagnetickou vlnu o určité frekvenci, amplitudě, polarizaci a rychlosti.  

1.1 Šíření světelných vln 

Z předchozí kapitoly víme, že světlo je určitý druh příčného elektromagnetického 

vlnění, a proto se může šířit nejen pevnými látkami, ale i vakuem. Obecně platí pravidlo, že 

světelná vlna se šíří od zdroje určitou rychlostí, kterou nazýváme rychlost světla. Tato konstanta 

byla zpřesněna v roce  974 a její hodnota pro rychlosti světla ve vakuovém prostředí činí 

2,99792458.    m/s.  

Velmi často se však dnes používá zavedená přibližná hodnota       m/s (konstanta c). 

Uvádí rychlost šíření všech frekvencí elektromagnetického vlnění ve vakuu a představuje i 

nejvyšší možnou rychlost, jakou se může šířit kterýkoliv signál. Jakoukoliv látku, ve které se 

světlo může šířit, nazýváme optické prostředí. Dalším pojmem je index lomu látky, značíme ji 

  . Tuto hodnotu určuje velikost rychlosti světla v látce. Je-li tedy c rychlost světla ve vakuu a v 

rychlost světla v látce, definujeme index lomu látky pomocí vztahu: 

 

                                                     
 

  
                                                                    (1.1-1) 

 

Index lomu látky definuje, kolikrát je rychlost světla v látce menší než rychlost světla ve 

vakuu. Vždy nabývá kladných hodnot. Index lomu není konstantní hodnou, závisí na frekvenci 

světla. Díky tomuto vzniká jev, který označujeme jako disperze světla [ ] 
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Tabulka 1.1: Tabulka vybraných „n“ 

látka index lomu n rychlost světla v látce 

absolutní vakuum 1 v = c 

vzduch 1,0003 v = 0,9997c 

voda 1,33 v = 0,75c 

sklo 1,4 < n < 1,8 0,56c < v < 0,71c 

diamant 2,4 v = 0,42c 

křemík 3 v = 0,29c 

 

Šíření světla v optickém prostředí: 

 

průhledné prostředí – zde nedochází k rozptylu světla 

průsvitné prostředí – světlo prostředím prochází, ale zčásti se zde rozptyluje 

neprůhledné prostředí – světlo se zde silně pohlcuje, popřípadě se na povrchu odráží  

 

prostředí opticky homogenní – stejné optické vlastnosti v celém objemu 

prostředí opticky izotropní – šíření světla je nezávislé na směru 

prostředí opticky anizotropní – šíření světla je závislé na směru 

 

Vlnové vlastnosti světelné vlny (dokazující jevy): 

 

 • interference (skládání světelných vln) 

 • difrakce (ohyb světla) 

 • polarizace  

1.2 Světlo jako elektromagnetické vlnění 

Světlo jako elektromagnetické vlnění se skládá ze vzájemně podmíněných změn 

intenzity pole elektrického a magnetického šířící se v prostoru o vlnových délkách ve vakuu cca  

380 - 76  nm (viditelných lidským okem).  V prostoru i čase nám tuto situaci dokonale popisují 

Maxwellovy rovnice. Jak plyne z Maxwellových rovnic, je to vlnění příčné, v němž vektory     a 

      intenzity elektrického a magnetického pole jsou vždy kolmé na směr    , kterým se vlnění šíří.  

                                                 
     

   
                                                                   (1.2-1)   
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                                                                  (1.2-2) 

 

Prostředí, ve kterém se elektromagnetické vlny šíří, je popsáno rovnicemi: 

 

                                                ρ,                                                                       (1.2-3)    

                                                                                                                       (1.2-4) 

 

kde jednotlivé vektory značí: 

                                                     

                                                      

                                                 

        (                                 e 

 

Velmi důležitý důsledek Maxwellových rovnic je předpověď existence elektromagnetických 

vln, které se šíří rychlostí světla c. 

 

                                                  
 

     
                                                                 (1.2-5) 

 

Příčinou toho je fakt, že změna elektrického pole vytváří magnetické pole a naopak. 

Propojení mezi těmito dvěma poli vede k vytvoření elektromagnetických vln. Tato předpověď 

byla potvrzena H. Hertzem roku    7, který sestrojil přijímač a vysílač elektromagnetických 

vln. Pokud bychom chtěli nahlédnout na elektromagnetickou vlnu z hlediska grafického (viz 

obr.  . ), můžeme zde vidět průchod elektromagnetické vlny prostředím, kdy elektrická a 

magnetická složka jsou vždy navzájem kolmé a ve fázi, kolmé na směr šíření. [ ] 

 

Obecně tedy platí pro každou elektromagnetickou vlnu: 

 

 • Magnetické pole      i elektrické pole     jsou vždy kolmé na směr šíření vlny 

 • Magnetické pole je vždy kolmé k elektrickému poli 

 • Pokud je vlna harmonická, mají pole     i       shodnou frekvenci a jsou tedy ve fázi 

 • Vektorový součin     x        představuje směr šíření vlny 
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Obrázek  . :  Elektromagnetická vlna 

 

Vlna na obrázku je tzv. lineárně polarizovaná ve směru osy x, protože vektor elektrické 

intenzity kmitá stále v tomto směru (Obr.  . ). Koncový bod vektoru       se při pohledu ke zdroji 

pohybuje po úsečce na ose x. [ ] 

1.3 Rychlost světla 

Podle Alberta Einsteina (Teorie relativity) je rychlost světla c nejvyšší možná rychlost, 

kterou lze dosáhnout ve vesmíru. Světlo tvoří podstatnou část všech elektromagnetických dějů, 

c je univerzální přírodní konstantou, mající základní význam ve všech procesech přenosu 

energie. [4] 

                                                                                            

Použitím vhodné úpravy Maxwellových rovnic dostaneme následující vztah, který představuje 

rychlost šíření světla ve vakuu: 

                                           
 

     
                                                    (1.3-1) 

 

,kde permeabilita vakua    = 4π.  
  

 H.m   a permitivita vakua    = 8,854.  
   

 F.m  . 

 

Další možností je vypočítat rychlost světla z poměru amplitud elektrického a magnetického 

pole: 

                                                        
  

  
                                                                 (1.3-2) 

 

Rychlost světla ve vakuu je nezávislá veličina, proto je výhodný popis pomocí následujícího 

vztahu, v němž je vidět vzájemná závislost mezi rychlostí světla c, frekvencí f a vlnovou délkou 

λ. [4] 

                                                                                                            (1.3-3) 
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Metr (podle SI) - délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za: 

 

                                                   
 

         
                                                        (1.3-4) 

1.4 Polarizace světla 

Pokud tedy budeme mluvit o polarizaci světla, musíme ho chápat jako druh 

elektromagnetické vlnění. Znamená to tedy, že u světla šířícího se prostorem se mění intenzita 

elektrického a magnetického pole. Pro lepší pochopení této problematiky použijeme analogie s 

mechanickým vlněním například na provaze. Rozkmitáme-li jeden konec nataženého provazu, 

prohýbá se postupně v různých místech nahoru a dolů a tyto vlnky se šíří směrem ke druhému 

konci. Světelné vlnění se chová v podstatě obdobně, ale se zásadním rozdílem v tom, že zde 

nekmitá žádný provaz a vůbec žádné hmotné prostředí, ale postupně se zvětšuje a zmenšuje 

vektor intenzity elektrického (eventuelně magnetického) pole. 

                                      

Obrázek  . :  Lineárně polarizované vlnění 

         

Polarizace vlnění (mechanického nebo elektromagnetického) značí, že tyto výchylky 

neprobíhají chaoticky v různých směrech, ale pouze v určitém směru (lineární polarizace). 

Jestliže budeme s koncem provazu kmitat pouze dolů a nahoru, vznikne lineárně polarizované 

vlnění (Obr. 1.2). V opačném případě, tedy kmitání koncem provazu náhodně do různých stran 

vznikne vlnění nepolarizované (Obr. 1.3). 

 

                            
 

Obrázek  . :  Nepolarizované vlnění 

 

Obecně je světlo nepolarizované. K jeho polarizaci dojde například odrazem od 

předmětů pod určitým úhlem či průchodem speciálními krystaly. Polarizační filtr propouští 

pouze světlo, které kmitá v jednom směru. Požadovaný směr kmitání se řídí natočením filtru. 

Tím dochází k zachytávání polarizovaného světla. Pokud je tedy polarizační rovina filtru 

rovnoběžná s rovinou polarizace světla, projde filtrem všechno světlo, pokud jsou roviny 
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navzájem kolmé, neprojde nic. Opět zde využijeme jednoduché analogie s vlněním na provaze. 

Pro představu nám zde jako polarizační filtr bude sloužit laťkový plot, kterým provaz prochází.  

                          

Obrázek  .4:  Polarizační filtr 

 

Rozvlníme-li provaz kmitáním nahoru a dolů, vlnění projde za plot (kmitání provazu nic 

nebrání), pokud ale budeme kmitat vodorovně, zastaví se kmitání provazu o laťky plotu 

(představuje polarizační filtr) a vlnění se už dále nedostane. [5] 

 

                  

Obrázek  .5:  Polarizační filtr 

1.5 Způsoby polarizace světla 

Představme si, že libovolně zvoleným svazkem světla povedeme rovinu, která je kolmá 

ke směru šíření. V každém bodě této roviny bude mít vektor E    zcela jiný a nahodilý směr. Tento 

typ záření se nazývá tzv. nepolarizované světlo (Obr.  . ). Případ, kdy všechny kmitové roviny 

vektoru intenzity elektrického pole jsou stejně pravděpodobné. 

Opačný případ je, pokud bude vektor kmitat v jedné určité, nejlépe přesně určené 

kmitové rovině. Takto vzniklé světlo potom nazýváme jako tzv. lineárně polarizované světlo 

(Obr. 1.2).  
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Lze jej získat několika způsoby: 

 • chromatická disperze 

 • odrazem světla 

 • lomem světla 

 • dvojlomem 

 • pomocí tzv. polaroidů (polarizační filtr) 

 

Chromatická disperze: 

Index lomu jakéhokoliv hmotného prostředí je závislý na vlnové délce světla. Z tohoto 

tvrzení plyne, že pokud se svazek skládá z vln vzájemně odlišných vlnových délek, lomí se na 

rozhraní pod vzájemně různými úhly. Můžeme tedy říci, že světlo se lomem rozloží. Tomuto 

jevu říkáme chromatická disperze, kde pojem "chromatická" zdůrazňuje rozklad světla právě dle 

jeho vlnové délky (barvy). Při normální disperzi se s narůstající frekvencí světla zvětšuje také 

index lomu, tedy můžeme říci, že čím je větší frekvence, tím se zvětšuje i úhel lomu.  

 

 

Obrázek  .6:  Rozklad světla podle vlnové délky 

 

 

Polarizace odrazem: 

Pokud na libovolné rovinné rozhraní dopadne nepolarizované světlo pod úhlem 

dopadu,  tak podle zákonu odrazu světla se na rozhraní světlo odrazí pod úhlem α a za určitých 

podmínek (průsvitné nebo průhlední prostředí či vhodný úhel dopadu) se světlo může lámat i do 

druhého prostředí. 

Takto vzniklý odražený paprsek bude částečně lineárně polarizovaný a vektor intenzity 

elektrického pole bude kmitat v rovině  kolmé na rovinu dopadu (kmitá v přímce, která je 

rovnoběžná s rovinou rozhraní). Vzniklý stupeň polarizace je závislý na úhlu dopadu. 
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Obrázek  .7:  Polarizace odrazem 

 

Pokud bude nepolarizované světlo dopadat pod tzv. Brewsterovým úhlem   , nastane 

případ, kdy odražený světelný paprsek bude úplně lineárně polarizován. Velikost Brewsterova 

úhlu je závislá na indexu lomu    prostředí, tedy prostředí, na kterém dochází k odrazu světla. 

Velikost Brewsterova úhlu je dána vztahem: 

 

                                                                         (1.5-1) 

Pro názornou představivost si uvedeme příklad s korunovým sklem. Jeho index lomu n = 1,510 

a velikost Brewsterova úhlu 56°  9‘. Jelikož již víme, že velikost Brewsterova úhlu je závislá na 

indexu lomu rozhraní, závisí tedy i na vlnové délce polarizovaného světla. 

 

 

Obrázek  . :  a) Polarizace obecným úhlem b) Polarizace Brewsterovým úhlem 

 

Polarizace lomem: 

Pokud se při dopadu nepolarizovaného světla na rozhraní dvou prostředí světlo láme a 

zároveň dochází i k šíření do druhého prostředí, opět dojde k částečné polarizaci světla, kde 

vektor intenzity elektrického pole kmitá v rovině dopadu. Při polarizaci světelného paprsku 

lomem ale nikdy nenastává případ, kdy by došlo k úplné polarizaci světla. 
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Obrázek  .9:  Částečná polarizace lomem 

 

 

Polarizace dvojlomem: 

Optické látky jsou z hlediska šíření světla izotropní, nebo anizotropní. V prvním případě 

se světlo šíří všemi směry stejnou rychlostí. Naproti tomu krystaly některých látek jsou 

z hlediska šíření světla anizotropní, v tomto případě je rychlost světla závislá na směru šíření 

světla 

Dopadne-li na takovou látku nepolarizované světlo, světelný paprsek se při průchodu látkou 

rozdělí na dva různé paprsky: 

 

 • řádný (paprsek se řídí Snellovým zákonem lomu, tedy má jeho index lomu je konstantní) 

 • mimořádný (paprsek se neřídí Snellovým zákonem lomu, tedy jeho index lomu je závislý na 

směru šíření světla). 

                                                     

Obrázek  .  :  Polarizace dvojlomem 
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Takto vzniklé paprsky jsou úplně lineárně polarizované a intenzity elektrického pole obou 

paprsků kmitají v navzájem kolmých kmitových rovinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  .  :  a) Polarizátor a analyzátor [6]         b) Ukázka funkce polarizačního filtru [6] 

 

Polarizace pomocí tzv. polaroidů: 

Polaroid (polarizační filtr) je speciálně vyrobený filtr, kterým získáváme polarizovaného 

světlo. Je tvořen ze dvou vrstev průhledného plastu, mezi kterými se nachází určitá látka 

s relativně dlouhými molekulami (např. látka herapatit = perjodid síranu chininového), které 

jsou při výrobě tohoto filtru urovnány tak, aby jejich podlouhlé osy byly rovnoběžné. Pokud 

polaroidem prochází nepolarizované světlo, intenzita elektrického pole v jednom směru šíření je 

zcela pohlcena a ve směru kolmém částečně propuštěna (Obr. 1.11). [6] 

 

1.6 Odraz světla 

Nastává tehdy, když paprsek dopadne na rozhraní dvou optických prostředí a nemůže 

do druhého proniknout. Zákon odrazu říká, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž 

odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. Tedy alfa = alfa`. 

Odraz nastává pouze tehdy, když je úhel větší, než 4  stupňů = mezní úhel (rozhraní 

sklo-vzduch). Od slunce dopadá světlo pod různými úhly, a proto dochází k lomu i odrazu. 

Zobrazování odrazem docílíme pomocí zrcadel. Zákon odrazu platí pro všechny druhy vlnění 

(tedy vlnění mechanické či elektromagnetické) a může být buď částečný anebo úplný (totální). 
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Obrázek  .  :  Odraz světla 

 

Kolmice dopadu → kolmice vztyčená na rovinu rozhraní v místě dopadu 

Rovina dopadu → rovina určená dopadajícím paprskem a kolmicí dopadu 

Úhel dopadu → úhel, který svírá dopadající paprsek světla s kolmicí dopadu 

Úhel odrazu → úhel, který svírá odrážející se paprsek světla s kolmicí dopadu 

 

1.7 Lom světla 

K tomuto jevu dochází na rozhraní dvou prostředí, pronikne-li světlo z jednoho 

prostředí do prostředí druhého. Úhel dopadu světla označujeme jako úhel α. Úhel lomu, který 

svírá lomený paprsek s kolmicí dopadu, označujeme jako úhel β. Vzniklý vztah mezi úhlem 

dopadu a úhlem lomu nám popisuje Snellův zákon. Z definice Snellova zákonu tedy zjistíme, že 

poměr sinu úhlu dopadu α  a sinu úhlu β  je pro danou dvojici prostředí stálá veličina, která je 

určena podílem indexu lomu obou prostředí: 

                                                   
    

    
  

  

  
                                                               (1.7-1) 

 

Je-li     < n  → případ, kdy jde o přechod světla z prostředí opticky řidšího do opticky 

hustšího. Obecně tedy můžeme říci, že nastal lom ke kolmici. 

Je-li     >    → případ, kdy jde o přechod světla z prostředí opticky hustšího do opticky 

řidšího. Obecně tedy můžeme říci, že nastal lom od kolmice. [6] [7] 
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Obrázek  .  :  Lom světla [7]  

 

1.8 Intenzita optického záření 

Skládání elektromagnetických vln můžeme popsat velmi podobně jako mechanické 

vlny, tedy díky součtu jejich aktuálních amplitud. Výhodnější je ovšem popis za pomoci 

velikosti intenzity světla I. To lze chápat právě jako kvadrát intenzity elektrického pole světelné 

vlny    , který je zprůměrovaný, za podstatně delší dobu, nežli je perioda kmitu 

elektromagnetického pole. [7] 

 

                                                 I =                                                                      (2.7-1) 
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2 Optická vlákna 

Optické vlákno si můžeme představit jako tenké vlákno ze skla nebo ve speciálních 

případech z průhledného plastu, které je schopné přenášet po své délce světelné záření, a to i na 

značné vzdálenosti. V dnešní době nachází optická vlákna využití zejména v telekomunikacích 

(zde tvoří naprostou většinu dálkových telekomunikačních sítí a brzy se rozšíří i do místních 

sítí) a v medicíně, ale jejich využití se rychle rozšiřuje i do jiných oblastí lidské činnosti. První 

pokusy s využitím podobných principů, na kterých je založeno optické vlákno provedl již  

v roce   5  John Tyndall. Tehdy provedl experiment, kde uvedl vedení slunečního světla 

trubicí s vodou prostrčenou skrz střechu domu. Opravdu skutečná optická vlákna ovšem začala 

vznikat až o sto let později. [ ] 

V dnešní době je jako materiál pro výrobu optických vláken použit polymer nebo 

křemenného sklo a světlo je v nich vedeno ve směru podélné osy. Jejich útlum se dnes pohybuje 

kolem  ,  dB/km, mají téměř nulovou disperzi a běžně dnes překlenují vzdálenosti do     km, 

ve speciálních případech u daleko větší. Vlákna jsou využity namísto kovových vodičů, protože 

signály jsou přenášeny s mnohem menšími ztrátami, a nezanedbatelnou vlastností je i schopnost 

být imunní vůči elektromagnetickému rušení. Speciálně konstruovaná vlákna se dnes používají 

pro řadu dalších aplikací (snímače a vláknový laser).  

2.1 Princip šíření světla optickým vláknem 

Pro popis šíření světla v optickém vláknu existují dva postupy. První z nich je založen 

na tzv. geometrické optice, kdy je uplatněn Snellův zákon odrazu a lomu a druhý postup je 

založen na metodě, která využívá k analýze elektromagnetickou teorii šíření vlnoploch 

založenou na řešení Maxwellových rovnic.  

Princip šíření je založen na odrazu paprsku na rozhraní dvou materiálů a podmínkou pro 

tento odraz je, aby index lomu jádra    byl větší než index lomu pláště   . Dle rozměrů jádra a 

pláště se dělí na jednomódové (SM) a mnohomódové (MM) a podle profilu dále na gradientní 

optická vlákna (GI) a vlákna se skokovým indexem lomu (SI). 

 

                     Obrázek  . : Vedení světla optickým vláknem 
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Na obrázku výše můžeme vidět, jak se světlo šíří optickým vláknem, pokud použijeme 

aparát geometrické optiky. Úhel    označuje mezní úhel šíření a úhel      mezní úhel na 

rozhraní jádra a pláště. Mezní úhly tedy vymezují oblasti pro vedené paprsky. Platí zde tedy 

podmínka, že pokud by byly mezní úhly větší, než je přípustné, tak by nebyly splněny 

podmínky totálního odrazu a světelný svazek by se z vlákna vyvázal. [9] 

Vzorec pro výpočet mezního úhlu: 

                                   

                                                   
   

   
 ;            

   

   
                                       (2.1-1) 

2.2 Typy vláken 

Optické vlákno je v podstatě válcový dielektrický vlnovod zhotovený z nízko-

ztrátového materiálu (nejčastěji se setkáváme s vláknem zhotoveného z taveného křemenného 

skla velmi vysoké chemické čistoty). Jádro vlnovodu má nepatrně vyšší hodnotu indexu lomu 

než jeho plášť, což zajišťuje šíření záření podél osy vlákna. Podle průběhu indexu lomu jádra a 

pláště a podle průměru jádra dochází k různým způsobům šíření optického signálu (jeho tzv. 

vidů) vláknem.  

Podle toho dělíme vlákna: 

 • Mnohomódové (se skokovou změnou indexu lomu) 

 • Gradientní (s pozvolnou změnou indexu lomu) 

 • Jednomódové 

 

                                      Obrázek  .2: Typy optických vláken 
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Parametr, který nás dále zajímá, je počet módů vedených ve vlákně. Ten spočteme pomocí 

normalizované frekvence V, tedy podle vztahu: 

                                                                                                                   

                                                 
  

 
                                                            (2.2-1) 

 

Pokud se blíže podíváme na vztah normalizované frekvence, je zde patrné, že průměr vlákna má 

ve velké míře vliv na počet módů vedených vláknem, z toho tedy plyne důvod, proč 

jednomódová vlákna mají mnohem menší průměr jádra vůči vláknům mnohomódovým. 

2.3 Módy vláken 

Mód je ve své podstatě určité rozložení elektromagnetického pole ve vlnovodu, které 

vznikne řešením vlnové rovnice při stanovení matematických předpokladů v řešení. Libovolné 

pole ve vlnovodu (předpoklad linearity musí být splněn) tedy můžeme vyjádřit jako lineární 

kombinaci několika vidů. Pomocí lineární kombinace modů pal lze popsat libovolné pole uvnitř 

vlnovodu. 

 

V optickém vlákně máme 3 druhy módů: 

 Vedené módy → Módy, které splňují podmínku totálního odrazu, proto je veškerá energie 

vedená jádrem a nedochází ke ztrátám. K jejich vyvázání je tedy potřeba velkého ohybu vlákna, 

při tomto ohybu se však vyváže jen určitá část energie, zbytek energie je veden dále vláknem 

Vyzařující módy → Nesplňují numerickou aperturu, proto jsou tyto módy navázány pod 

větším úhlem, než je numerická apertura a paprsek se „vyzařuje“ ven z jádra. Podmínky pro 

vedení světla tedy nejsou splněny a světlo je z vlákna postupně vyvázáno (dochází ke ztrátě 

energie) 

Tunelující módy → Jsou módy nesplňující podmínku totálního odrazu na rozhraní    a   . 

Jsou tedy nestabilní a energie se „přemisťuje“ mezi vedenými a vyzařujícími módy. U těchto 

módů dochází k malé ztrátě energie. [  ] [  ] 

 

Vedené módy vyznačuje tzv. konstanta šíření, platí zde vztah: 

 

                                                      
    

 
       

    

 
                                              (2.3-1) 

 Pro osový mód platí vztah: 

 

                                                               
    

 
                                                    (2.3-2)                                               
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3 Interference světla 

Tento jev se vyznačuje skládáním různých příspěvků vlnění v určitém místě (pokud se 

bavíme o světle tak elektrického a magnetického pole). Důsledkem je vznik tzv. interferenční 

struktury, která se u monochromatického světla projevuje vznikem proužků (světlých a 

tmavých) či ploch, u světla bílého je to duhovost. Pokud bychom chtěli interferenci pozorovat je 

důležitá tzv. koherence světla. 

 

                                   

Obrázek 3.1: Interferenční struktura světla 

3.1 Vznik a skládání světelných vln 

Interference (skládání) světla je jev, při němž se nejvýrazněji projevují vlnové vlastnosti 

světla. Interference spočívá v tom, že vlnění, která přicházejí do určitého bodu z různých zdrojů, 

se v daném bodě vzájemně skládají. Obecně můžeme říci, že setkají-li s kdekoliv v prostoru dvě 

nebo více vln, dojde vždy k jejich vzájemné superpozici a výsledná vlna je součtem 

jednotlivých vln, tzv. uplatňuje se princip superpozice. 

U mechanického vlnění se sčítají okamžité výchylky kmitajícího pružného prostředí, 

u elektromagnetického vlnění se sčítají okamžité výchylky elektrické složky a magnetické 

složky elektromagnetického vlnění. [12] 

 

Pokud tedy chceme interferenci pozorovat, musejí být ale splněny určité základní 

podmínky:  

 • vlnění musí mít stejnou nebo velmi podobnou vlnovou délku (frekvenci) 

 • mezi jednotlivými vlněními existuje dráhový (fázový rozdíl) 

 • splnění podmínky minimálně dvou vlnění 

 • vlnění jsou koherentní 
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3.2 Koherence světla 

Pojem zahrnující definovanost a uspořádanost světla (světlo z různých zdrojů má 

v daném místě stejnou fázi, která se nemění s časem). Pokud budeme uvažovat přirozené zdroje 

tak se vlastnosti světla nezmění (světlo zůstává koherentní) jen na velmi malé vzdálenosti ( ,   

mm).  

Pro matematický popis se zavedl pojem tzv. komplexní stupeň koherence γ, zahrnující 

koherenci časovou a prostorovou. Pokud chceme zlepšit koherenční vlastnosti, můžeme toho 

dosáhnout zvýšením monochromatičnosti (světlo, které má v ideálním případě pouze jednu 

vlnovou délku či kmitočet) a ohraničením velikosti zářivého zdroje. Koherenci časovou 

ovlivňuje monochromatičnost záření a velikost zářící plochy zdroje ovlivňuje koherenci 

prostorovou. Pojem Komplexní stupeň koherence  γ je tedy parametrem kvantitativním a může 

nabývat hodnot   až  . Hodnota   označuje plně koherentní záření a hodnota   absolutně 

nekoherentní záření. [9] 

 

         

               Obrázek  .2: a) vlnění koherentní b) vlnění nekoherentní [14] 

 

Uvažujeme-li několik vln elektromagnetického vlnění, a pokud se tyto vlny nebudou 

“rozcházet”, tedy mezi vlnami bude stejná vzdálenost a tyto vlny se nebudou rozcházet, pak 

mluvíme o vlnění koherentním (Obr. 3.2 - a). Pokud nastane případ, kdy se vlny navzájem 

rozcházejí, mluvíme o vlnění nekoherentním (Obr. 3.2 - b). 

3.2.1 Koherence časová 

Uvažujeme-li koherentní zdroj záření (frekvence záření i rozdíl fází vyzařovaných 

paprsků je konstantní) měl by neustále v čase a z kompletně celého povrchu vyzařovat 

monochromatické záření. Pokud zdroj generuje záření, které má konečnou šířkou spektrální 

čáry a vlnová délka leží v intervalu λ+    dojde při interferenci paprsků (s vlnovou délkou   ) s 

paprsky, které mají vlnovou délku λ+ Δ    k záznějům ve směru šíření záření (Obr. 3.3).  

Vzdálenost záznějů označujeme jako koherenční délku L a značí schopnost zdroje generovat 

stacionární záření s konstantní fází v bodě, který sledujeme.   
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Obrázek  .3: Interferenční struktura světla [14] 

 

Koherenční délku L vyjadřujeme vztahem: 

                                              
  

  
  

 

  
 , kde                                                      (3.2.1-1) 

c = rychlost šíření záření  

   = změna frekvence zdroje, který vyzařuje v intervalu vlnových délek λ+ Δ   

 

Pokud tedy použijeme zdroj s konečnou koherenční délkou, je potřeba dbát na to, že 

opravdu kvalitní interferenci můžeme získat pouze superpozicí takových paprsků, u kterých se 

optické dráhy liší jen minimálním rozdílem a tento rozdíl by měl být podstatně menší než 

koherenční délka L. [13] 

3.2.2 Koherence prostorová 

Stupeň prostorové koherence světla souvisí se statistickým charakterem světelných 

zdrojů. Zdroje se skládají z velkého počtu atomů, které emitují fotony nezávisle na sobě, v 

naprosto libovolných okamžicích. Zjednodušeně ji popisujeme pomocí tzv. koherenční šířky R. 

Tato koherenční šířka R, tedy vyjadřuje vzdálenost na stínítku (Obr. 3.4) mezi určitým místem, 

ve kterém dostaneme minimum intenzity a osou svazku při interferenci paprsků, které se šíří od 

okraje monochromatického plošného zdroje (optická dráha paprsků se liší o λ / 2) 

                      

                            Obrázek  .4: Zdroj konečné velikosti [14] 
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Koherenční šířka R je funkcí příčné velikosti zdroje 2r, dále vlnové délky λ a vzdáleností 

stínítka od zdroje záření a. Koherenční šířku R vyjadřujeme vztahem: 

 

                        
 

 
                                                             (3.2.2-1) 

 

Většinou ale nastává případ, kdy velikost zdroje  r je výrazně menší než vzdálenost stínítka od 

zdroje a, potom daný vztah můžeme zjednodušit a dostaneme rovnici: 

 

                                 
 

 
       

      

  
       

      

  
                                        (3.2.2-2) 

 

Je zřejmé, že pokud použijeme zdroje záření s reálnou velikostí  r můžeme osvětlovat 

od zdroje pouze objekty (ve vzdálenosti a), jejichž příčný rozměr k ose záření je podstatněji 

menší než  R. Pokud tato podmínka nebude splněna, začne se projevovat interference paprsků, 

které se šíří od okraje monochromatického zdroje. Takto vzniklá interference je schopna 

ovlivnit interferenci případným dalším svazkem. [13] [14] 
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4 Interferometry 

Interferometrie je optická metoda pracující na principu sledování rozdílu mezi dvěma 

optickými svazky, které prošli velmi podobné dráhy. Interferometrie je technika, která je 

schopná změřit tři různé veličiny: 

 • Změnu délky trasy 

 • Změnu vlnové délky 

 • Změnu rychlosti šíření 

 

Pokud se změní některá z výše uvedených veličin, dojde taktéž ke změně fáze vlny. Vztah pro 

výpočet fáze vlny, kde L značí délku dráhy, n index lomu a λ vlnovou délku je:        

                                             

                                                               
 

 
                                                       (4.1-1) 

 

Pro fázi monochromatické světelné vlny šířící se optickým vláknem o délce L platí vztah: 

 

                                                                                                                  (4.1-2) 

 

kde  n = index lomu jádra 

k = vlnové číslo  

   = počáteční fáze 

4.1 Princip funkce 

Interferometr je z obecného hlediska velmi citlivé a přesné měřící zařízení pracující na 

základě interferenčního jevu (viz kapitola   - Interference světla). Základním stavebním 

kamenem interferometru je optický prvek dělič a optický prvek slučovač (Obr. 4. ). Bližší 

princip funkčnosti těchto prvků si osvětlíme v následující kapitole (6.3.3). Do děliče z jedné 

strany vstupuje světelný paprsek, uvnitř děliče dochází k rozdělení světelného paprsku na dva 

popřípadě i více světelných svazků a po průchodu určité dráhy prostoru mezi děličem a 

slupovačem dochází k opětovnému spojení těchto svazků a jejich vzájemné superpozici uvnitř 

slučovače. 
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                          Obrázek 4.1: Princip funkce interferometru 

 

Z předcházejících kapitol již víme, že pokud se setkají dvě monochromatické vlny (v 

prostoru mezi děličem a slučovačem), dochází k jejich superpozici a vzniku určité interferenční 

struktury. Hlavní funkcí interferometru je tedy jeho schopnost počítat tyto interferenční proužky 

(v podstatě se jedná o vzdálenosti interferenčních minim a maxim). Vlnová délka λ použitého 

zdroje záření v tomto případě přímou měrou určuje vzdálenost interferenčních minim a maxim. 

Tuto hodnotu (λ) většinou známe a představuje rozlišovací schopnost použitého interferometru. 

Vzdálenost mezi maximem a minimem je λ/ , pokud tedy chceme dosáhnout lepší rozlišovací 

schopnosti interferometru, musíme použít zdroje záření s kratší vlnovou délkou. 

4.2 Rozdělení interferometrů 

Interferometry rozdělujeme do dvou základních skupin: 

Lineární interferometry → rozdělují vlnu na dvě různé vlny, tyto vlny jsou dále v 

interferometru rozděleny, fázově zpožděny, dochází ke změně směru, následně jsou tyto vlny 

opět sloučeny a mezi nimi je detekována intenzita záření při jejich superpozici 

Nelineární interferometry → tyto interferometry při fázovém zpožďování využívá optické 

nelineární jevy jako závislost indexu lomu n = f (I) na intenzitě záření I 

 

Jako zástupce si můžeme uvést například Mach-Zehnderův, Michelsonův, Fabry-Perothův či 

Sagnacův interferometr.  Všechny tyto interferometry ve své podstatě pracují na podobném 

principu, ovšem liší se konstrukčním uspořádáním. 

4.3 Optické vláknové interferometry 

V dnešní době nejcitlivější optické vláknové senzory fungují na principu fázové 

modulace světelné vlny šířící se uvnitř optického vlákna. Pomocí interferometrických metod 

jsme schopni měřit extrémně malé změny fáze interferometrické vlny (řádově o     ), kde se 

vlnová délka světla optického vlákna pohybuje okolo   µm. Optické vláknové interferometry se 

používají jako základ konstrukce právě výše zmíněných fázových optických senzorů. 
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Optické vláknové interferometry můžeme rozdělit do tří skupin: 

 

1) Dvojramenný jednomódový interferometr → tento typ interferometru využívá 

porovnání fáze světelné vlny šířící se senzorovým optickým vláknem a světelné vlny šířící se 

vláknem referenčním. Využívá se zde tzv. homodynní detekce vlny (interferují laserové svazky 

se stejnou optickou frekvencí) popřípadě heterodynní detekce (interferují laserové svazky s 

odlišnými optickými frekvencemi). Jako zástupce tohoto typu interferometru si můžeme uvést 

například Mach-Zehnderův nebo Michelsonův interferometr. 

                                      

                         Obrázek 4.2: Příklad zapojení - Michelsonův interferometr 

 

2) Jednovláknový interferometr s obousměrnou optickou vazbou → tento typ 

interferometru pracuje na principu porovnávající fází dvou světelných vln šířících se proti sobě 

v cívce optického vlákna. Jako zástupce tohoto typu interferometru si můžeme uvést například 

Sagnacův interferometr. 

                  

            Obrázek 4.3: Příklad zapojení - Sagnacův interferometr 
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3) Mezimódový interferometr → tento typ interferometru pracuje na principu 

interference dvou popřípadě více módů světelné vlny šířících se stejným optickým vláknem. 

Výhodou tohoto interferometru je možnost použití MM optických vláken. Nevýhodou tohoto 

interferometru je složitější vyhodnocování interferenčního obrazce. [ 5] 

                

          Obrázek 4.4: Příklad zapojení - Fabry-Perotův interferometr 
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5 Mach-Zehnderův interferometr 

Mach-Zehnderův interferometr (dále M-Z interferometr) je jeden ze základních a 

nejpoužívanějších interferometrů pro výzkum transparentních objektů a v dnešní době je 

využíván v mnoha aplikacích. Interferometr byl vyvinut v letech   9  až   9  a nese jméno po 

svých konstruktérech Ernstovi Machovi a Ludwigovi Zehnderovi. 

5.1 Obecný popis M-Z interferometru 

M-Z interferometr je zařízení využívající porovnání fáze světelné vlny, která se šíří 

vláknem senzorovým a vlny, která se šíří vláknem referenčním. Na vstupní dělič M-Z 

interferometru přivedeme světelný paprsek, za pomoci děliče dochází k rozdělení původního 

paprsku na   paprsky (paprsek předmětový a referenční). Poté co parsky urazí dráhu l oběma 

rameny dopadají na druhý dělič, kde spolu interferují a dále se dělí na dvě větve, na jejichž 

konci se nachází detektory. 

Původní M-Z interferometr obsahoval sestavu dvou zrcadel (Zrcadlo A, B), dvě 

polopropustné zrcadla (    ,     ), dva detektory záření (Detektor  , ) a čočky (Obr. 5.1). [16] 

 

 

                   Obrázek 5.1: Původní-klasický M-Z interferometr 

5.2 Vláknově optický M-Z interferometr 

Vláknově optický M-Z interferometr v podstatě využívá stejného principu jako je 

původní předchůdce. Hlavním rozdílem zde je to, že zrcadla a čočky jsou nahrazeny 

jednomódovým (SM) optickým kabelem, čímž odpadá nutnost složitého nastavování. Tento typ 

interferometru je dnes využíván jako základ optických vláknových senzorů. Konstrukčně je 

tento typ interferometru složen ze dvou vazebních členů, pomocí kterých je rozdělen vstupní 
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signál (optický výkon) do dvou ramen v určitém poměru. Obě tyto ramena mají shodnou délku. 

Rameno    (Obr. 5. ) reprezentuje měřící vlákno a rameno    vlákno referenční. Fázový rozdíl, 

který se nachází mezi těmito rameny, je dán vztahem: [17] 

 

                                           
  

 
    

  

 
                                       (5.2 - 1) 

 

Výstupní intenzita M-Z interferometru je dána vztahem:  

                                                 
  

 
                                               (5.2 - 2) 

 

Pomocí tohoto vztahu jsme schopni zjistit velikost intenzity interference vlnění z obou 

ramen. Velikost intenzity se mění a to v závislosti na změně velikosti optické fáze mezi větvemi 

(rameny) vláknového M-Z interferometru. Fotodetektor zde pak zachytává velikosti této 

intenzity (zprůměrovaná hodnota za dobu t, která je delší než jedna perioda T) a zachycenou 

hodnotu převádí na napěťový signál. Tento napěťový signál je úměrný velikosti dopadající 

intenzity. 

 

Výhody vláknového M-Z interferometru: 

• Možnost využití na delší vzdálenosti 

• Citlivost (řádově až      µm), vlnová délka světla v optickém vlákně je kolem  µm 

 

Nevýhody vláknového M-Z interferometru: 

• Nutnost použití jednomódových vláken 

• Problémy s odstraněním interference různých fyzikálních veličin (tlak, teplota,…) 

                           

                                  Obrázek 5.2: Vláknově optický M-Z interferometr 
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5.3 Senzor s M-Z interferometrem 

Jak již bylo zmíněno výše, vláknový M-Z interferometr je dnes hojně využíván jako 

základ optických vláknových senzorů. V tomto případě jsou opět ramena interferometru tvořena 

jednomódovými optickými vlákny. Jako zdroj světla je používán laser pracující s videm      . 

Fotodetektor (popřípadě systém detektorů) poté registruje signál vzniklý následkem interference 

optických paprsků z ramena referenčního a ramena senzorového. V senzorovém vlákně vzniká 

modulace fáze optického signálu působením snímané fyzikální veličiny na průřez, délku a index 

lomu jádra použitého optického vlákna. [17] 

 

 

                                    Obrázek 5.3: Senzor s M-Z interferometrem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Měření vibrací pomocí M-Z interferometru 

- 40 - 

 

6 Měření vibrací pomocí M-Z interferometru 

6.1 Úvod do měření 

V teoretické části této práce jsem se zaměřil na popsání základních principů, postupů a 

možností při měření vibrací pomocí M-Z interferometru, které budu dále využívat v praktické 

části diplomové práce. Obecně již tedy víme, že dvouvláknové interferometry jsou velmi citlivé 

(řádově až   
   μm) na sebemenší změny fáze mezi větvemi (rameny) interferometru a taktéž 

víme, že tyto změny fáze jsou podmíněny určitým druhem fyzikálního působení na celkový 

povrch použitého optického vlákna. Jakékoliv vibrace můžeme obecně popsat jako kmitání 

určité mechanické soustavy, což pro nás představuje v podstatě jakýkoliv předmět (i vzduch) a 

tyto způsobené vibrace se šíří prostředím dále. V principu si to lze představit tak, že jednotlivé 

molekuly a atomy o sebe naráží a předávají si vzájemně energii.  

Pokud tedy dojde k upevnění optického vlákna (postup dle schéma M-Z interferometru) 

k určitému pevnému předmětu (dřevená deska) tak způsobené vibrace z okolního prostředí jsou 

zachyceny tímto optickým vláknem. Dojde zde ke změně indexu lomu n optického vlákna 

v závislosti na změně kmitočtu šířícího se vlnění. Mezi senzorickým a referenčním vláknem 

dochází ke kmitočtové modulaci fázových změn. Budeme-li vycházet z informací, že velikost 

výstupní intenzity z použitého Mach-Zehnderova interferometru je udávána právě velikostí 

změn fáze mezi použitými větvemi (rameny) interferometru. Lze tedy potom na výstupní signál 

pohlížet jako na napěťový signál, který je proměnlivý v čase. Na tento signál tedy lze uplatnit 

Fourierovu transformaci a pomocí Fourierovi transformace zjistit frekvenční spektrum našeho 

signálu, popřípadě dále s tímto signálem pracovat. Pokud budeme vycházet z těchto zmíněných 

skutečností, můžeme tedy začít s vlastní konstrukcí M-Z interferometru. 

6.2 Schéma měřící sestavy 

Použitá měřící sestava se je velmi podobná klasickému zapojení M-Z interferometru. 

Jako zdroj světla byl použit laditelný laserový zdroj, dále optoelektronická součástka izolátor, 

vazební členy k rozdělení (spojení) světelných svazků do dvou či více větví, optický útlumový 

článek atenuátor, fotodetektor a připojený PC s potřebným software pro zpracování a 

vyhodnocení provedených experimentálních měření. 
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                                            Obrázek 6.1: Schéma měřící sestavy 

 

6.3 Základní popis použitých optických prvků  

6.3.1 Laditelný laserový zdroj 

Základním prvek dostatečného projevu interference světla i na větších vzdálenostech je 

použití kvalitního zdroje záření, tedy takový zdroj, který vyzařuje co nejužší spektrální čáru. Pro 

naše potřeby měření byl využit laditelný laserový zdroj (EXFO FLS-26  B), který přináší 

přesnost vlnové délky pro dlouhodobá měření. Rozsah ladění vlnové délky je  5   – 1612 nm. 

Výstupní výkon větší než   dBm se nachází v rozsahu 1515 – 1610 nm. Hlavní výstup zdroje 

vlastní nastavitelný výstupní výkon a lze jej utlumit v rozsahu 10 dB. [18] 

 

                            

                               Obrázek 6.2: Použitý laserový zdroj  [18] 

6.3.2 Optický izolátor 

Optický izolátor je optoelektronická součástka (někdy také nazýván optická dioda) a je 

alternativa k Faradayovu optickému izolátoru. Hlavní funkcí izolátoru je, že propouští světlo 

pouze v jednom směru, dochází tak k zamezení možných nežádoucích odrazů světla zpět ke 

zdroji záření světla. Pokud není toto pole kolmé ke směru šíření, pak se rovina polarizace stáčí a 
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dojde k tzv. Faradayově rotaci, čehož se využívá u Faradayova rotátoru. Speciálním případem 

zmíněného Faradayova rotátoru je optický izolátor. Protože Faradayova rotace ale neprobíhá 

recipročně (rovina polarizace se nestáčí zpět při zpětném chodu), lze konstruovat zařízení typu 

optický izolátor. Jsme tedy schopni říci, že optický izolátor je ve své podstatě Faradayův rotátor, 

sestavený a navržený tak, aby stáčel polarizační roviny o úhel 45 stupňů a je doplněný 

polarizátorem, jehož úkolem je odfiltrování vracejících se paprsků (stočené o 9  stupňů). [19] 

[20] 

Velikost rotace úhlu β vypočteme ze vztahu: 

 

                                                                                                            (6.3.2 - 1) 

 

kde V = Verdetova konstanta (koeficient úměrnosti) 

 

Verdetova konstanta je závislá na teplotě a vlnové délce. Pro látky směřující směrem pravým je 

pravidlem považovat V za kladné, pro látky směřující směrem levým V za záporné. 

 

                         

                                           Obrázek 6.3: Faradayův rotátor (izolátor) 

6.3.3 Vazební člen 

Vazební člen (také dělič světla) je velmi důležité optické zařízení. Jeho primární funkcí 

je rozdělit určitý světelný paprsek do dvou popřípadě i více svazků světla. Takto vytvořené 

svazky mohou, ale ani nemusí mít stejný optický výkon. Dělicí vrstva vazebního členu 

umožňuje, aby určitá část svazku prošla v jednom směru a zbývající část světelného paprsku 

byla řízeným způsobem odražena. Pro naše potřeby měření jsme využili vazební členy s dělícím 
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poměrem 5 :5  ( : ). Tedy světelný paprsek ze zdroje záření byl rozdělen na dva totožné 

paprsky do dvou ramen (větví) interferometru. Volba tohoto poměru vyplývá z obecné 

zkušenosti, že interference světla má největší kontrast právě v tom případě, kdy je splněna 

podmínka, že intenzity obou vlnění jsou stejné. [ 1] 

                    

                                   Obrázek 6.4: Použitý vazební člen 

6.3.4 Atenuátor 

Atenuátor (také nazývané omezovače) jsou speciální optické prvky, které se používají 

pro přizpůsobení určitého optického výkonu ke specifickým požadavkům dané optické sítě. 

Požadovaný útlum, který má být vložen do optické trasy je z pravidla dosažen speciálním 

dotovaným útlumovým vláknem a to bez závislosti na vlnové délce. 

Atenuátory jsou zpravidla vyrobeny tak, aby jejich vložení do zvolené trasy bylo 

bezproblémové, tedy obsahují konektory zástrčka/zásuvka a lze je tak vložit kdekoliv do optické 

trasy. 

                                                   

                                       Obrázek 6.5: Příklad atenuátoru 

6.3.5 Měřicí přístroje  

 

Fotodetektor (ThorLabs PDA 10CS-EC):                                  

•      , 200 mA 

• InGaAs (přepínatelné nastavení zesílení detektoru)             

• Šířka pásma detektoru  7 MHz 

• Napájení    V 

• Rozsah vlnových délek 7   – 1800 nm 

• Výstupní napětí    V Max 
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Software na zpracování naměřených dat: 

• LabView Signal Express 2009 

• Sada Microsoft Office 2007 

• Matlab 2013a 

 

LC High Pass Filter (Horní propust):  

• Odfiltrování stejnosměrné složky,    = 8 Hz  

• Odfiltrování nežádoucích nízkých frekvencí v řádu Hz 

 

 

Měřící Karta (NI US -6210): 

• USB datová sběrnice 

• Napěťový rozsah    V 

•   digitálních I/O 

•  6 analogových vstupů ( 6bit) 

• Kompatibilita s aplikací LabView 

 

 

Osciloskop (Tektronix DTS 2002B): 

• Šířka pásma 6  MHz 

• Vzorkování   GHz/s 

•   kanály 

• Dvojí časová základna 

•    automatických měření 

 

 

OTDR (FTB-400 Universal): 

• Modul (měřící karta)    

• Optický reflektometr 

• 500 m předřadné vlákno 
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Zhotovený M-Z interferometr:  

• Skleněná deska (55x55cm) 

• Krycí ochranné pouzdro 

• Jednovidové optické vlákna  

• 2 vazební členy (děliče) 

 

 

6.4 Etapy provedených měření  

Provedená experimentální měření se dají rozdělit do více částí, respektive postupných 

kroků, při kterých jsem testoval nejprve použitý zdroj světla (laser), dále sestavený M-Z 

interferometr co se týče citlivosti na vzruchy z okolního prostředí, maximální překlenutelnou 

vzdálenost pro měření, tedy takovou vzdálenost, aby probíhající měření využívající tuto trasu 

měla korektní hodnoty a odpovídající váhu. V dalších krocích došlo k zjištění frekvenčního 

rozsahu M-Z interferometru, respektive jeho upravené verze a v neposlední řadě testování 

citlivosti za pomoci automobilů. Popis jednotlivých provedených experimentálních měření zde 

popíši časově, tak jak byla provedena. 

6.5 Použitý software na zpracování naměřených hodnot 

K tomu, abych mohl naměřené hodnoty respektive signál získaný pomocí M-Z 

interferometru zpracovat jsem využil program od firmy National Instruments LabView Signal 

Express    9, který je rovněž plně kompatibilní s použitou měřící kartou National Instruments 

NI USB-6   . Měřící karta zde v podstatě slouží jako A/D převodník, tedy k převodu 

analogového napěťového signálu získaného z fotodetektoru do diskrétní (digitální) podoby 

signálu, který lze dále počítačově zpracovávat. Použitý osciloskop byl využit jen v úvodním 

měření a to pro otestování potřebné překlenutelné vzdálenosti a ověření použitého zdroje světla, 

na detailnější měření, kde je nutnost zkoumat signál v různých časových okamžicích je 

nedostačující. Program LabView pro účely této práce ve své podstatě provádí FFT (rychlou 

Fourierovu transformaci) což je algoritmus pro rychlý výpočet DFT (diskrétní Fourierovi 

transformace). Algoritmus je založen na tom, že se převede velký počet násobení na menší 

počet násobení a větší počet sčítání (sčítání je rychlejší operace než násobení). Použit byl filtr 

IIR Butterworth řádu   až 6. Můžeme tedy říci, že naměřený analogový signál je převeden a 

zobrazen v digitální podobě s minimálním časovým zpožděním.  

Dalším nástrojem, který jsem využil ke zpracování naměřených signálu je program 

Matlab verze 2013a. Tento program nabídl výhodu ve formě zpracování signálu v offline 

režimu, tedy naměřená data byla uložena na pevný disk počítače a dále zpracována po ukončení 

měření. Pomocí tohoto programu byly vykresleny různá spektra naměřených signálu, která jsou 

dále doložena a vyhodnocena pro účely této diplomové práce. 
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7  xperimentální měření M-Z interferometru 

7.1 Testování použitého zdroje světla 

V úvodním měření diplomové práce bylo nejprve nutné otestovat zdroj světla použitý 

pro překlenutí potřebné vzdálenosti, tedy otestovat, že snímání vibrací projíždějících vozidel, 

které bude vzdáleno cca     m (celková trasa vlákna k M-Z interferometru tam i zpět činí cca 

600 m) od zdroje světla (Laser TLS) nabude korektních hodnot s odpovídající váhou. Jako zdroj 

světla byl použit výše popsaný laditelný laserový zdroj nastavený na vlnovou délku λ =  5  .77 

nm a výstupní výkon na   dBm = 1 mW.  Ke zdroji světla byl připojen pomocí dvou vazebních 

členů vytvořený provizorní M-Z interferometr. Výstup interferometru směřoval do optického 

rozvaděče, který obsahoval optické vlákno o délce     m. Výstup z optického rozvaděče byl 

připojen na detektor (nastavitelné zesílení =    dB) a osciloskop, pomocí kterého jsme ověřili, 

že vytvořený M-Z interferometr je extrémně citlivý na snímání vibrací i na tuto vzdálenost.  

Tedy získané poznatky a závěr z úvodního měření je, že použitý zdroj světla je velmi 

stabilní a tedy vyhovující pro potřeby našeho měření a že M-Z interferometr vykazuje 

extrémní citlivost na snímání jakýchkoliv vzruchů (vibrací) i na vzdálenost přes     m. 

 

                               

                   Obrázek 7.1: Laser TLS využívaný jako zdroj světla [18] 

 

             

 

                           Obrázek 7.2: Schéma zapojení praktického měření č.  
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7.2 Ověření funkčnosti sestaveného M-Z interferometru 

Následujícím krokem bylo mnou sestavený M-Z interferometr otestovat a ověřit jeho 

funkčnost a citlivost na snímání okolních vibrací. Sestavený interferometr byl navržen tak, aby 

byl schopen měřit v terénu a to i za zhoršených časových podmínek. Jako pevný základ 

interferometru jsem zvolil skleněnou desku (55x55cm). Na předem očištěné ploše desky bylo 

pevně uchyceno jedno rameno interferometru, tak aby se pokud možno v co největší ploše 

dotýkalo povrchu desky a netvořilo ostré úhly, které by negativně ovlivňovaly naměřené 

veličiny. Dále jsem vložil izolační podložku o šířce cca 5cm (použitý materiál polystyren) 

kompletně pokrývající uchycené rameno interferometru. Na tuto podložku bylo následně 

upevněno druhé rameno interferometru opět tak, aby se v co největší ploše dotýkalo podložky a 

netvořilo ostré úhly. I tato podložka byla zakryta cca 5cm širokou izolační podložkou tvořenou 

polystyrenem. Posledním krokem bylo vytvořený ochranné části pro venkovní měření 

zamezující poničení popřípadě negativnímu ovlivnění prováděných měření. Použil jsem 

plastový upravený poloprůhledný zákryt, do kterého byly vyvrtány z každé strany cca  cm 

široké otvory pro vstupní a výstupní vlákno interferometru s pigtail konektory pro připojení na 

následná měření. 

U tohoto měření byla zkoumána citlivost interferometru formou frekvenčních spekter na 

odezvy poklepání prstem a poklepání dlaní nejdříve přímo na desce M-Z interferometru, 

následně ve vzdálenosti cca 5  cm od desky. M-Z interferometr byl umístěn na stolní lavici bez 

dalšího podložení. Celkem byly provedeny 4 měření na odezvy, při kterých vytvořený M-Z 

interferometr vykazoval i nadále extrémní citlivost na způsobené vzruchy a potvrdila se zde 

zkušenost z předcházejícího měření. 

Pro zobrazení citlivosti interferometru nebyl již použit osciloskop, ale připojený PC. 

K odfiltrování stejnosměrné složky a nežádoucích nízkých frekvencí byl použit filtr horní 

propust vytvořený z LC (cívka, kondenzátor) součástek. Naměřený napěťový analogový signál 

získaný přes detektor byl digitalizován pomocí měřící karty připojené k PC se softwarem 

LabView a Matlab. Následně byla citlivost M-Z interferometru na způsobené vzruchy 

vyhodnocena formou frekvenčních spekter v čase, tedy závislosti vstupního naměřeného 

diskretizovaného napětí na frekvenci. 
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      Obrázek 7.3: Frekvenční spektrum odezvy na poklepání prstem na desce M-Z interferometru 

         

Obrázek 7.4: Frekvenční spektrum odezvy na poklepání prstem cca 5 cm od M-Z interferometru 
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Obrázek 7.5: Frekvenční spektrum odezvy na poklepání dlaní na desce M-Z interferometru 

          

Obrázek 7.6: Frekvenční spektrum odezvy na poklepání dlaní cca 5 cm od M-Z interferometru 
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Pouhým pohledem na přiložená spektra v čase si můžeme všimnout vzájemných rozdílů 

v amplitudách jednotlivých kmitů námi rozvibrované desky i na různou délku těchto kmitů. 

Přesto lze říci, že na obou spektrech tedy poklepání prstem přímo na desce a poklepání ve 

vzdálenosti cca 5  cm lze pozorovat relativně velkou podobnost těchto spekter, tedy z této 

skutečnosti lze vyvodit, že vytvořený M-Z interferometr je extrémně citlivý a velmi dobře 

snímá způsobené vibrace i na větší vzdálenost. Lze také pozorovat, že nejvíce výkonu je ve 

frekvencích do cca 5   Hz, přičemž největší výkyvy lze pozorovat do frekvence     Hz, což je 

odezva na nejsilnější způsobený impuls. 

 

                          

     Obrázek 7.7: Sestavený M-Z interferometr s krytem vůči nepříznivým vnějším vlivům 

 

 

               Obrázek 7.8: Schéma zapojení praktického měření č.  

 

 



 

Experimentální měření M-Z interferometru 

- 51 - 

 

7.3 Testování max. překlenutelné vzdálenosti předřazením SM 

vláken 

Dalším krokem bylo provést měřeni, kdy jsem otestoval maximální překlenutelnou 

vzdálenost předřazením jednovidových vláken, tedy vzdálenost na kterou bude sestavený M-Z 

interferometr schopen věrohodně snímat vibrace. Trasy vedoucí k interferometru a zpět 

simulovaly cívky s navinutými jednovidovými vlákny. Trasa k interferometru činila  ,   km a 

trasa zpět  ,   km optického vlákna. Celková testovaná trasa tedy vykazovala délku  5   m.  

Na připravené cívky s jednovidovými vlákny bylo nutné navařit na vstup i výstup 

pigtail konektory pro bezproblémové připojení do měřící sestavy. K tomu jsem využil svářečku 

optických vláken Sumitomo Electric (type 71c). Poté byly pomocí optického reflektometru 

OTDR (FTB-400 Universal) s měřícím modulem vytvořené sváry zkontrolovány, aby svár 

vnášel do optické trasy pokud možno co nejmenší možný útlum. 

 

 

 

 

Obrázek 7.9: Ukázka kontroly sváru pomocí přístroje OTDR FTB-400 Universal 

 

Měřený útlum sváru pomocí OTDR na cívku s jednovidovým vláknem o délce 1,38 km 

vykazoval: 

1550nm : 1,556 dB 

1310nm:  2,152 dB 

 

Měřený útlum sváru pomocí OTDR na cívku s jednovidovým vláknem o délce 1,12 km 

vykazoval: 

1550nm : 1,446 dB 

1310nm:  1,982 dB 
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                Obrázek 7.10: Ukázka provedeného měření na pracovišti 

 

Poté co byly sváry pomocí přístroje OTDR zkontrolovány bylo dalším krokem sestavení měřící 

trasy a provedení měření. Provedl jsem celkem   měření citlivosti M-Z interferometru na tuto 

trasu činící  5   m a to poklepání prstem a poklepání dlaní ve vzdálenosti cca    cm od 

interferometru a silnější vzruch za pomoci dupnutí nohou o podlahu, který byl ve vzdálenosti 

cca 50 cm od interferometru. Takto vytvořené vzruchy byly totožně jako v předcházejících 

měřeních zachyceny a zpracovány formou různých frekvenčních spekter v čase.  

 

 

                          Obrázek 7.11: Schéma zapojení praktického měření č.3 
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Obrázek 7.12: Amplitudové spektrum citlivosti M-Z interferometru na vytvořené vzruchy 

     
Obrázek 7.13: Frekvenční spektrum citlivosti interferometru na vytvořené vzruchy 3D pohled 
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Obrázek 7.14: Frekvenční spektrum citlivosti interferometru na vytvořené vzruchy 2D pohled 

           

Obrázek 7.15: Ukázka Frekvenčního spektra odezvy na poklepání dlaní M-Z interferometru 
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Při detailnějším prozkoumání vytvořených frekvenčních spekter je jednoznačně patrné, 

že sestavený M-Z interferometr vykazuje i na trase činící  5   m extrémní citlivost na 

způsobené vzruchy, při porovnání s měřením číslo   je citlivost interferometru téměř shodná. 

Měřená vzdálenost  5   m byla z pohledu možnosti měření maximální a je více jak dostačující 

pro tuto diplomovou práci. Díky této zjištěné skutečnosti lze dále rozvíjet myšlenku měření 

vibrací i na větší vzdálenost a to například projíždějících vozidel, avšak to už není námětem této 

diplomové práce. 

7.4 Měření frekvenčního rozsahu M-Z interferometru 

Cílem tohoto měření bylo zjištění frekvenčního rozsahu sestaveného M-Z 

interferometru, tedy rozsahu frekvenčního spektra, ve kterém jsme schopni věrohodně 

zaznamenat vibrace z okolního prostředí. Uspořádání měřící soustavy bylo obdobné jako 

v předcházejícím měření. Navíc zde byl použit generátor (HMF  55 ) pro buzení basového a 

výškového reproduktoru harmonickým signálem. Amplituda harmonického signálu byla 

nastavena na 20 V. Generátor a připojené reproduktory byly umístěny nad M-Z interferometr ve 

vzdálenosti cca   m. 

     Spodní hranice frekvenčního rozsahu interferometru po provedeném měření 

vykazovala hodnotu    = 30 Hz (Obr. 7.16). 

 

                 

   Obrázek 7.16: Ukázka naměřené dolní mezní frekvence M-Z interferometru 

 

Naměřená horní hranice frekvenčního rozsahu vytvořeného interferometru vykazovala 

hodnotu     = 4180 Hz viz (obrázek 7.17). 
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      Obrázek 7.17: Ukázka naměřené horní mezní frekvence M-Z interferometru 

 

Frekvenční rozsah interferometru je v rozmezí 30-4180 Hz. Interferometr byl úspěšně otestován 

na citlivost snímání vibrací, ovšem frekvenční rozsah vykazuje hodnoty, které mohou, ale 

nemusí postačovat pro potřeby externího měření. Proto zde došlo ke konstrukčním úpravám M-

Z interferometru a měření bylo zopakováno, detailnější postup měření a provedené změny v 

konstrukci M-Z interferometru jsou popsány níže v kapitole 7.5. 

 

           

                       Obrázek 7.18: Schéma zapojení praktického měření č.4 a č.5 
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7.5 Měření frekvenčního rozsahu upraveného M-Z interferometru 

Cílem provedeného měření bylo ověřit, zda se podařilo na základě níže popsaných 

provedených změnách při konstrukci M-Z interferometru zvýšit jeho citlivost na snímání vibrací 

z okolního prostředí, tedy jestli se navýšil frekvenční rozsah interferometru a pokud ano, tak o 

kolik. 

Původní dřevěná deska o rozměrech 55x55 cm byla nahrazena skleněnou tabulí se 

shodnými rozměry, ovšem navýšila se tloušťka a to na    mm.  Dále byly použity nové vazební 

členy (děliče), které by měli zaručit psaný útlum výrobce a lehce pozměněn byl i systém uložení 

jednotlivých ramen interferometru.  

 Uspořádání měřící soustavy bylo totožné jako v předcházejícím měření, stejně tak 

amplituda harmonického signálu byla nastavena opět na    V a generátor a připojené 

reproduktory byly taktéž umístěny nad M-Z interferometr ve vzdálenosti cca  m. (Obr. 7.19). 

Měření bylo provedeno tak, abychom co nejvěrněji napodobili předcházející měření a mohli 

adekvátně srovnat naměřené hodnoty. Schéma zapojení provedeného měření je shodné s 

předcházejícím měřením viz (Obr. 7.18).       

 

 

Obrázek 7.19: Ukázka měření Frekvenčního rozsahu M-Z interferometru 
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Postup měření byl shodný s předcházejícím měřením. Prvním krokem bylo zjištění fd - 

dolní mezní frekvence interferometru. Využit zde byl stejně jako v předcházejícím měření 

basový reproduktor buzený harmonickým signálem. Po malých krocích v řádu jednotek Hz jsem 

navyšoval frekvenci a sledoval citlivost interferometru na vzruchy způsobené reproduktorem. 

V pásmu cca   -25 Hz se dominantně projevovala stejnosměrná složka signálu, interferometr 

zde nebyl schopen věrohodně snímat vytvořené vzruchy. 

První dobře rozlišitelnou frekvencí byl již kmitočet  6 Hz. Zjistili jsme, že spodní 

hranice frekvenčního rozsahu interferometru   = 26 Hz (Obr. 7.20). 

               

   Obrázek 7.20: Ukázka naměřené dolní mezní frekvence M-Z interferometru 

      

    Obrázek 7.21: Srovnání odezvy M-Z interferometru při měření dolní mezní frekvence 
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Na obrázku výše (Obr. 7.21) jsou pro lepší představu vloženy odezvy původního a nově 

zhotoveného M-Z interferometru na způsobené vzruchy basovým reproduktorem. Je zde velmi 

dobře patrné, že se velmi zvýšila citlivost interferometru a to až o   řády oproti původnímu 

sestavenému interferometru.  

Druhou částí měření bylo zjištění frekvence    – horní mezní frekvence, na kterou bude 

interferometr reagovat. Využit zde byl opět basový i výškový reproduktor buzený harmonickým 

signálem s amplitudou 20 V. Postupně jsem po krocích začal navyšovat frekvenci od 26 Hz na 

generátoru výše a sledoval, kdy interferometr na vzruchy způsobené reproduktorem přestane 

reagovat. Jako nejvyšší dosažitelnou frekvenci jsem zaznamenal frekvenci o kmitočtu 15900 

Hz. Tato frekvence představuje horní hranici frekvenčního rozsahu vytvořeného M-Z 

interferometru, tedy    = 15900 Hz viz (Obr. 7.22). 

  

   Obrázek 7.22: Ukázka naměřené horní mezní frekvence M-Z interferometru 

 

Horní mezní frekvence interferometru vykazuje nárůst o 11720 Hz oproti původnímu 

zapojení interferometru a představuje tak velmi solidní základ pro externí měření.  

Díky provedeným úpravám se podařilo zvýšit frekvenční rozsah a citlivost M-Z 

interferometru a to velmi znatelně vůči původnímu provedení. Frekvenční rozsah je nyní v 

pásmu 26-15900 Hz. Interferometr byl úspěšně otestován na citlivost snímání vibrací, byla 

otestována potřebná trasa, která bude využita při externím měření a zjištěn frekvenční rozsah 

interferometru. Následujícím krokem je externí měření vibrací způsobené projíždějícími 

vozidly. 
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7.6 Testovací měření vibrací projíždějících vozidel  

Poté, co byly splněny všechny potřebné kroky a ověřena funkčnost, rozsah i schopnost 

měřit na delší vzdálenost pomocí M-Z interferometru následovalo externí měření - snímání 

vibrací způsobené projíždějícími vozidly.  

Měření probíhalo na trase o celkové vzdálenosti cca  500 m, tato trasa byla tvořena 

pomoci dvou jednovidových cívek o délce  120 m a 1380 m. Zhotovený M-Z Interferometr byl 

umístěn na venkovní parkoviště. Citlivost byla testována dvěma různými osobními automobily 

o různé váhové kategorii projetím kolem interferometru ve vzdálenosti cca  -2 m. Cílem tohoto 

měření bylo otestovat, že interferometr je schopen zachytit vzruchy způsobené automobilem 

tak, abychom byli schopni dále tyto informace zpracovat, nebyla tedy zaznamenávána rychlost 

vozidla ani další doplňující parametry. 

 

                          Obrázek 7.23: Ukázka provedeného měření na pracovištích 

 

Naměřená a získaná data z průjezdu prvního i druhého osobního automobilu jsou 

doložena a zpracována níže formou přehledných grafů, kde demonstruji získaný napěťový 

signál v závislosti na čase a frekvenci a pro bližší přehlednost je naměřený signál uveden i ve 

formě  D pohledu. 
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   Obrázek 7.24: Amplitudové spektrum průjezdu prvního osobního automobilu 

         

 

                Obrázek 7.25: Frekvenční spektrum průjezdu prvního osobního automobilu 
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     Obrázek 7.26: Frekvenční spektrum průjezdu prvního osobního automobilu 3D pohled 

      

              Obrázek 7.27: Amplitudové spektrum průjezdu druhého osobního automobilu  
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     Obrázek 7.28: Frekvenční spektrum průjezdu druhého osobního automobilu 3D pohled 

 

Pomocí měření bylo ověřeno, že jsme schopni pomocí sestrojeného M-Z interferometru 

velmi dobře zachytit vzruchy způsobené projíždějícími vozidly a to bez problémů a 

opakovaně. Při bližším zkoumání naměřených hodnot je patrné, že odezvy na jednotlivé 

automobily se liší což je způsobenou různou vahou vozidla, rychlostí, hlučností a mnoha jinými 

faktory, které ovlivňují naměřené hodnoty.  

Pokud prozatím (není námětem této práce) budeme tyto nežádoucí parametry ignorovat, 

pomocí následujícího měření se pokusím zachytit a zpracovat data z ostrého provozu a na 

základě získaných dat z opakovaných měření pomocí M-Z interferometru rozlišit provoz z 

hlediska osobních / nákladních automobilů.  

 

                        Obrázek 7.29: Schéma zapojení praktického měření č.6 
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7.7   Testovací měření vibrací projíždějících vozidel - ostrý provoz 

Cílem provedeného měření bylo otestovat, zda jsme schopni za pomocí optických 

vláken a sestrojeného M-Z interferometru rozlišit provoz z hlediska osobních - nákladních 

automobilů.  

Měření bylo provedeno v ostrém provozu a rozděleno na dvě stanoviště. První měřící 

stanoviště (Obr. 7.30) obsahovalo benzínový generátor zajišťující zdroj elektrické energie a 

záložní zdroj jako ochranu proti přepětí. Dále už jen komponenty měřící soustavy jako laditelný 

laserový zdroj, LC filtr, měřící kartu a počítač s potřebným software pro zaznamenání 

naměřených dat. Stanoviště číslo dva (Obr. 7.31) byl samotný M-Z interferometr uložený na 

krajnici vozovky, tak aby se co největší plochou své podstavy dotýkal vozovky. Interferometr 

byl vzdálen cca  50 m (5   m celkově - trasa tam i zpět) od stanoviště číslo jedna a připojen 

pomocí optického kabelu s primární ochranou a předem navařenými pigtail konektory. Použité 

optické vlákno spojující obě stanoviště bylo předem testováno tak, aby provedené sváry 

vstupních a výstupních konektorů vlákna vnášely do měření co nejmenší útlum.  

 

 

                                       Obrázek 7.30: Měřící stanoviště číslo   

                               

                            Obrázek 7.31: Měřící stanoviště číslo 2 
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Během měření bylo provedeno celkem    náměrů - zachyceno a zaznamenáno 22 

projíždějících vozidel. Tato suma se skládala z    osobních a dvou nákladních automobilů. 

Naměřená data z průjezdů automobilů jsou doložena a zpracována níže formou přehledných 

grafů, kde demonstruji získaný napěťový signál v závislosti na čase a frekvenci.  

 

              

                       Obrázek 7.32: Ukázka provedeného měření v ostrém provozu 

 

Na obrázku níže (Obr. 7.33) je doložen průjezdu osobního (vlevo) a nákladního 

automobilu (vpravo), je zde velmi dobře patrné, že průjezd nákladního automobilu způsobil 

velmi silnou vibrační odezvu, amplituda takto získaného signálu nabývala po celu dobu měření 

průjezdu nákladního automobilu vyšších hodnot.  

 

 

              Obrázek 7.33: Srovnání průjezdu osobní - nákladní automobil (amplitudové spektrum) 



 

Experimentální měření M-Z interferometru 

- 66 - 

 

Na obrázku (7. 4) je doložen průjezdu shodných automobilů formou frekvenčních 

spekter. Je zde patrné, že každý automobil zanechal svůj originální otisk (stopu).  

 

Obrázek 7.34: Srovnání průjezdu osobní - nákladní automobil (frekvenční spektrum) 

 

 

     Obrázek 7.35: Ukázka průjezdů osobních automobilů (amplitudové spektrum) 

 

Na obrázku výše (Obr. 7.35) je patrný typický záznam průjezdu osobních automobilů. 

Napěťové (frekvenční) odlišnosti mezi získanými záznamy průjezdů osobních automobilů byly 

způsobeny různou váhou vozidla, rychlostí, teplotou, hlučností a mnoha jinými fyzikálními 

faktory, které ovlivňují naměřené hodnoty, přesto je zde patrná určitá podoba. Zpracované grafy 

průjezdu všech osobních automobilů jsou doloženy v příloze.  
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   Obrázek 7.36: Ukázka průjezdů osobních automobilů (frekvenční spektrum) 

 

Obrázek 7.37: Ukázka podobnosti průjezdu dvou nákladních automobilů (amplit. spektrum) 

 

Na obrázku výše (Obr. 7.37) je doložena podobnost napěťových závislostí na čase při 

průjezdu nákladních automobilů. Napěťové (frekvenční) odlišnosti mezi získanými záznamy 

byly opět způsobeny různými faktory popsanými výše. Přesto je zde velmi dobře patrná 

podobnost mezi získanými grafy a podobně tak lze pozorovat podobnost mezi grafy osobních 

automobilů. (Obr. 7.35). 
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Obrázek 7.38: Ukázka podobnosti průjezdu dvou nákladních automobilů (frekvenční spektrum) 

 

Výstupy jednotlivých provedených měření naznačují, že kombinace telekomunikačních 

optických vláken a vláknových interferometrů nabízí možnost jak provádět například statistická 

měření například v dopravě. Dle amplitudových spekter je velmi dobře patrné a pouhým okem 

rozlišitelné, zda se jedná o osobní nebo nákladní automobil. Případným námětem je navázat na 

tuto práci a zaměřit se například na hledání specifické frekvence, díky které lze již jednoznačně 

rozlišit nasnímaný provoz popřípadě se zaměřit i na eventuální využití, jako je snímání 

rychlosti, hlučnosti atd. 

 

                               Obrázek 7.39: Schéma zapojení praktického měření č.7 
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Závěr 

Diplomová práce se věnuje problematice snímání vibrací z okolního prostředí za 

pomoci použití telekomunikačních optických vláken a Mach-Zehnderova interferometru v 

měřící interferometrické sestavě.  

 V teoretickém úvodu této práce jsem se zaměřil na základní principy a elementární 

jevy, na kterých je založen princip funkčnosti vláknově optických interferometrů. Následovala 

kapitola interference světla, kde se věnuji vzniku a skládání světelných vln, tedy jevu, který je 

stěžejní pro funkci vláknově optických interferometrů. V závěrečných částech teoretické části 

práce popisuji interferometry od obecných principů funkčnosti až po jejich rozdělení včetně 

uvedených příkladů zapojení. Detailní rozbor a celá podkapitola je věnována M-Z 

interferometru a jeho využití pro snímání vibrací z okolního prostředí. 

Poté co byla zpracována rešerše a kompletní teoretický úvod k řešené problematice jsem 

se zaměřil na sepsání základních informací - úvodu do připravovaných praktických měření. 

Uvádím zde referenční měřící schéma zapojení. Zaměřuji se na popis jednotlivých komponentů 

měřící soustavy, vysvětluji jejich princip funkčnosti a důležitost zařazení v měřící sestavě. V 

samostatné podkapitole se věnuji i použitému softwaru a metodám na zpracování naměřených 

informací. 

Praktická část této práce je rozdělena do několika oblastí - provedených měření. 

Provedená měření jsou sepsána chronologicky tak jak byla provedena. V rámci každého měření 

bylo provedeno mnoho přípravných kroků, které napomáhaly k bezproblémovému průběhu 

stěžejních měření. Tyto kroky jsem zde nesepisoval z důvodu nedostatku prostoru v této 

diplomové práci, nejdůležitější výstupy z provedených měření jsou zde uvedeny a zpracovány. 

V úvodním měření diplomové práce (kapitola 7. ) bylo nejprve nutné otestovat zdroj 

světla použitý pro překlenutí potřebné vzdálenosti - trasy mezi měřícím stanovištěm a 

stanovištěm pro zpracování naměřených hodnot. Testovaný laditelný laserový zdroj (Laser 

TLS) byl připojen do měřící trasy vykazující vzdálenost cca    m. Zdroj světla se jevil jako 

velmi stabilní a tedy vyhovující pro potřeby našeho měření. 

Následujícím krokem bylo mnou sestavený M-Z interferometr otestovat a ověřit jeho 

funkčnost a citlivost na snímání okolních vibrací (kapitola 7. ). V rámci této podkapitoly se 

také věnuji popisu konstrukce M-Z interferometru. Potvrdil jsem si, že každý zaznamenaný děj 

zanechá svůj otisk (frekvenční spektrum), který můžeme dále analyzovat a na tomto principu je 

postavena tato diplomová práce. 

Dalším krokem bylo provést měřeni, kdy jsem otestoval maximální překlenutelnou 

vzdálenost předřazením jednovidových vláken (kapitola 7. ). Cílem tohoto měření bylo potvrdit 

teoretické poznatky a ujistit se, že i značná trasa mezi jednotlivými měřícími stanovišti 

negativně neovlivní prováděná měření a měření tak nabudou korektních hodnot. Testována trasa 

činila  5   m a i na tuto vzdálenost vykazoval M-Z interferometr extrémní citlivost na vnější 

podněty. 
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Cílem následujícího měření bylo zjištění frekvenčního rozsahu sestaveného M-Z 

interferometru (kapitola 7.4). K získání horní a dolní mezní frekvence frekvenčního spektra 

přibyl do měřící sestavy basový a výškový reproduktor buzený harmonickým signálem 

z generátoru.  Výstupem měření byly hodnoty, které mohly, ale nemusely postačovat pro 

potřeby externího měření. Proto jsem provedl konstrukční úpravy M-Z interferometru a měření 

bylo zopakováno. 

Cílem opakovaného měření bylo ověřit, zda se podařilo na základě provedených 

konstrukčních změn M-Z interferometru (kapitola 7.5) zvýšit jeho citlivost na snímání vibrací z 

okolního prostředí. Ověřil jsem si, že provedené změny v zapojení zvýšili citlivost M-Z 

interferometru a to až o   řády. Znatelně se také navýšil frekvenční rozsah interferometru (26-

1590  Hz). Výstupy měření tak představovaly velmi solidní základ pro následující externí 

měření. 

Poté, co byly splněny všechny potřebné kroky a ověřena funkčnost, rozsah i schopnost 

měřit na delší vzdálenost pomocí M-Z interferometru následovalo externí měření - snímání 

vibrací způsobené projíždějícími vozidly (kapitola 7.6). Citlivost byla testována dvěma různými 

osobními automobily o různé váhové kategorii projetím kolem interferometru ve vzdálenosti 

cca 1-2 m. Cílem tohoto měření bylo otestovat, že interferometr je schopen zachytit vzruchy 

způsobené automobilem tak, abychom byli schopni dále tyto informace zpracovat. Zjistil jsem, 

že pomocí M-Z interferometru můžeme zachytit vzruchy (otisky) způsobené projíždějícími 

vozidly a to bez problémů a opakovaně.  

Díky časové rezervě bylo v rámci diplomové práce provedeno ověřovací měření vibrací 

projíždějících vozidel, a to v ostrém provozu. Cílem tohoto měření bylo na základě většího 

počtu nasnímaných vzorků provést analýzu a popřípadě rozlišit provoz z hlediska osobních – 

nákladních automobilů (kapitola 7.7). Výstupem provedeného měření byly náměry a výsledky, 

které potvrzují získané poznatky z předcházejících měření a teoretické předpoklady o vhodnosti 

interferometrických měření a jejich frekvenčních zpracovaní pro analýzu projíždějících vozidel. 

Jak plyne z doložených obrázků (grafů) je možné projíždějící vozidla identifikovat pomocí 

jejich otisků (amplitudových nebo frekvenčních spekter), které jsou odlišné jak pro kategorie 

osobní vs. nákladní vozidla tak i pro jednotlivé typy vozidel dané (stejné) kategorie. Zároveň se 

prokázalo, že je možné využít pevně pasivního režimu, tedy odlišit místo vlastního měření od 

místa zpracování pomocí klasických telekomunikačních vláken (odpadá nutnost použití 

napájení na měřící straně). V rámci provedeného měření bylo použito vlákno s délkou přibližně 

 5  m přívodního a  5  m výstupního vlákna z interferometru. Jak ukázaly výsledky v kapitole 

7. , tato sumární vzdálenost  x 5  m není zdaleka konečnou vzdáleností, je možné reálně 

očekávat prodloužení i na vzdálenost několika kilometrů. Nezanedbatelnou výhodou je díky 

ověřené extrémní citlivosti možnost zabudování interferometru mimo vozovku. Kombinace 

telekomunikačních optických vláken a vláknově optických interferometrů se tedy obecně jeví 

jako zajímavá alternativa a možnost jak lze provádět statistická měření například v 

automobilové dopravě (měřit hustota provozu, hlučnost automobilů, rychlost automobilů, 

rozlišit provoz atd.). Diplomová práce naplnila v plném rozsahu své zadání a získané výsledky 

mohou sloužit jako základ k dalšímu rozvoji řešené problematiky. 
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Příloha A:   Naměřené hodnoty - měření číslo   (osobní automobily)             
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Příloha B:   Naměřené hodnoty - měření číslo   (nákladní automobily) 

   

        

 


