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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce je zaměřená na zabezpečovacím systému s Braggovskými mřížkami 

instalovanými do podlahy. Cílem bylo navrhnout a ověřit vhodné uložení mřížky do podlahy pro 

snímání působícího tlaku. V teoretické části je popsána historie a vlastnosti Braggovských mřížek, 

dále jejich typy a výroba. Další část popisuje vhodné uložení Braggovských mřížek do podlahy 

pomoci mnou vytvořené a pojmenované V-držky, spolu se schématem zapojení a popisem použitých 

zařízení.  Praktická část je věnována velkému počtu měření, kterými ověřuji funkčnost a vhodnost 

uložení Braggovské mřížky do podlahy. V závěrečné části je celkové vyhodnocení měření, vybrání 

vhodných a nevhodných typu uložení Braggovských mřížek do podlahy a závěrečné zhodnocení.  
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Abstract 

 This bachelor thesis is focused on security systém made of Braggs Gratings which are 

installed to the floor. The main goal was design and ensure the proper placing of grating in to the 

floor, their function is scannig pressure. In the theoretical part of this thesis is described history, main 

properties of the Braggs Gratings, types of Braggs Gratings and how are Braggs Gratings made. The 

next part describing the proper placing of Braggs Gratings to the floor, by V-holder which i was made. 

The part of this thesis contains schema of connection Braggs Gratings. The practical part contains high 

amount of measuring, which i must do to ensure function of Braggs Gratings placing. At the end of 

this thesis i wrote results of measuring and the result of choice types of placing Braggs Gratings to the 

floor. 
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Seznam použitých symbolů 

 Symbol    Jednotky   Význam symbolu 

 𝒏𝒆𝒇𝒇    -    efektivní index lomu 

 𝚲      m    perioda 

 𝝀    nm    vlnová délka 

 𝝀𝑩    nm    Braggovská vlnová délka 

 𝜟𝝀𝑩    nm    rozdíl Brag, vlnových délek 

 P    w    výkon 

 𝛌𝒘    nm    UV vlnová délka  

 φ    -    poloviční úhel mezi  

         průsečíkem UV paprsků 

 cm    -    centimetr 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Význam 

FBG  Fiber Bragg Grating  

LED  Light-emitting diode 

OSA  Optical spectral analyzer 

UV  Ultraviolet 
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Úvod  

 Cílem bakalářské práce bylo vyvinout metodu instalace Braggovské mřížky do podlahy, která 

bude reagovat na potencionální deformaci. Braggovské mřížky jsou v poslední době velmi důležitým 

prvkem v mnoha optických systémech, jelikož přispívají k řešení základních optických prvků ve 

vláknovém provedení. Nové možností použití se nejčastěji nalézají v oblasti teploty a tlaku v 

senzorové technice. V bakalářské práci je také popsána historie, vlastnosti, typy a různé způsoby 

výroby braggovských mřížek. 

 

 Budu se zabývat o historii Braggovských mřížek, jejich typy a vlastnostmi. Využití 

Braggovských mřížek v optických komunikacích, optoelektronice a senzorových aplikacích. 

Nepominu ani výrobu Braggovských mřížek za pomocí různých výrobních metod. Navrhnu možné 

uložení Braggovských mřížek do podlahy pro snímání deformace za použití dvou modelů, které jsem 

vyrobil pro měření. Měření bude prováděno ve čtyřech rozsáhlých krocích, které nám velmi přiblíží 

možné použití Braggovských mřížek v podlaze pomoci mého vymyšleného a pojmenovaného systému 

V-drážky.  

 

 Závěrem zhodnotím veškerá měření, kde přiblížím možné varianty instalace Braggovských 

mřížek do podlahy a jejich vhodnost. Popíšu nejlepší a nejméně vhodnou kombinaci uložení 

Braggovské mřížky do podlahy za použitý různých typu podlahové izolace.  
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1.  Popis teorie Braggovských mřížek 

 

1.1  Historie braggovských mřížek  

 Ve výzkumném centru v Kanadě roku 1978 fyzik Dr. Kenneth O. Hill a spol. demonstrovali 

první Braggovskou mřížku použitou ve vlákně [2]. Při vývoji zaznamenávali nelineární účinky, kde 

během zvětšování výkonu procházejícího světla pozorovali nárůst útlumu vlákna. Bylo zjištěno, že se 

intenzita zpětně odraženého světla z vlákna výrazně zvýšila s časem. Následkem zvýšení odrazivosti 

byl fotoindukovaný index lomu mřížky v optickém vlákně, které potvrdilo spektrální měření a to vedlo 

k možnosti odrážet a spojovat dopředně vedené módy s odraženými módy.  

 

 Výsledky vedly k zájmu o předtím neznámý fotorefrakční jev, známý jako vláknová 

fotocitlivost. Během provedených výzkumů se při zavedení laserového světla o vlnové délce 488 nm 

do jádra vlákna vzájemně prolínalo s Fresnelovým odraženým paprskem (z konce vlákna činil odraz 

4%) [1]. Index lomu ve fotosenzitivním jádru vlákna byl nastálo pozměněn důsledkem vysoko 

intenzivních bodů. Tím bylo zapříčiněno, že index lomu měl odchylku, která měla stejnou prostorovou 

pravidelnost jako interferenční vzor. Tento index lomu mřížky, který působí jako distribuovaný 

reflektor, spojuje opačně šířené a přední světelné paprsky. Výkon zpětně odraženého světla je kvůli 

těmto paprskům zvýšen, jelikož poskytují kladnou zpětnou vazbu. Tím je výkon interferenčního vzoru 

zvýšen a dále postupně zvyšuje index lomu v místech maximální kladné interference. Při dosažení 

úrovně nasycení odrazivosti mřížky, byl proces ukončen. Mřížky se nazvaly samoorganizované nebo 

samoindukované, protože se uvnitř optického jádra tvořily samovolně. Speciální vlákna, která se 

vyznačovala malým průměrem jádra a která obsahovala hodně germania, se nazývají foto citlivostní 

vlákna a byly dodávaná firmou z Kanady.  

 Dalších přibližně deset let výzkumy tohoto odvětví pokračovaly jen zřídka a roku 1981 Lam 

spolu s Garsidem oznámili, že změnu indexu lomu je možné provézt pomoci dvoufotonového procesu 

avšak o přibližně dalších deset let později to Julian Stone dokázal jiným způsobem [3]. Dnes odborníci 

dokazují, že může být fotocitlivost charakteristická pro mnoho různých druhů vláken [1]. 
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1.2  Braggovské mřížky FBG 

 Braggovské mřížky jsou jednobodové senzory, které mohou snímat měřené veličiny jen 

v daném bodě. Braggovská mřížka je speciální struktura vytvořena uvnitř optického vlákna o délce 

řádu jednotek mm, kde dochází k periodické změně indexu lomu a díky Fresnelova odrazu k odražení 

specifické vlnové délky, přičemž ostatní vlnové délky jsou mřížkou propuštěny. Mřížka slouží 

k přímému měření deformace nebo teploty. Při navedení světla z širokopásmového zdroje do 

optického vlákna dochází na Braggovské mřížce k odrazu úzké části spektra zpět ke zdroji. Odražené 

světlo, centrální vlnová délka, se nazývá Braggovská vlnová délka a značí se λB (viz obrázek 1.1). 

Změna Braggovské vlnové délky je přímo úměrná osové deformaci optického vlákna nebo změně 

teploty a je dána periodou změn indexu lomu v jádře optického vláka a efektivním indexem lomu [6]. 

Braggovská vlnová délka je dána následujícím vztahem,  

 

     𝜆𝐵 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓Λ                                                             (1.1) 

 

kde neff  je efektivní index lomu, λB je odražená vlnová délka a Λ je periodicita mřížky. 

 

 

 

 
Obrázek 1.1  Schéma principu Braggovské mřížky (FBG) 
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1.3  Mřížky s dlouhou periodou LPG 

 Vláknové mřížky se typicky vyrábějí v podobných rozměrech s Braggovskou vlnovou délkou, 

využívají se ale i mřížky LPG ( Long-period fiber grating ), mřížky s dlouhou periodou. Perioda se 

pohybuje obvykle u tohoto typu mřížek v rozmezí 100 μm až 1 mm. Mřížky lze vyrobit jak osvícením 

laserem, tak je možné i mřížky vyrobit pomoci metody posunu vlákna skrz výbojový aparát [3]. 

Mřížka LPG zesiluje vazbu mezi vidy v plášti a šířícími se jádrem. Tyto mřížky s dlouhou periodou se 

převážně využívají v oblasti senzoriky. LPG vzhledem k jejich periodě, vede k tvorbě speciálních 

senzorů a ke snazší výrobě. Je řada senzorů s dlouhou periodou jako ohybové, tlakové, teplotní, senzor 

indexu lomu a další. 

 

 

1.4  Typy Braggovských mřížek  

 Zaměříme se na odlišné druhy vláknových Braggovských mřížek. Mezi běžné základními typy 

mřížek patří: uniformní Braggovská mřížka neboli Braggovské zrcadlo, apodizované Braggovské 

mřížky, chirpované Braggovské mřížky a blazed FBG. Chirpované a Blazed Braggovské mřížky se 

vyznačují intenzitou, neboli různou periodou, mřížky nebo náklonem mřížky. Nejzákladnějším typem 

Braggovské mřížky je Uniformní Braggovská mřížka, která má konstantní periodu změn indexu lomu. 

Chirpovaná mřížka, která má periodickou intenzitu, zobrazuje monotónní zvýšení v rozestupu mezi 

mřížkou [1].  

 

1.4.1  Uniformní Braggovská mřížka  

 Základním typem je Uniformní Braggovská mřížka, která se vyznačuje konstantní periodou 

změn indexu lomu v jádře optického vlákna (viz obrázek 1.2). Je nejjednodušší a nejvíce používaná 

vláknová mřížka. Odrazivost mřížky je závislá na vlnové délce, která prochází mřížkou, na rozdílech 

indexu lomu a na délce mřížky. Periodicita změn musí být uvnitř FBG konstantní. V závislosti na 

velikosti změny indukovaného indexu a délky mřížky, může uniformní Braggovská mřížka pracovat 

jako širokopásmové zrcadlo nebo jako přenosový nebo odrazivý filtr. Uniformní FBG jsou vynikající 

snímače mechanického napětí a teplot, protože mají v měření zakódovanou vlnovou délku. Tím se 

zbaví problémů s intenzitním nebo amplitudovým kolísáním, které v mnoha jiných druzích vláken 

v senzorových systémech existuje. Vlastní zakódovanou vlnovou délku může mít každá Braggovské 

mřížka [1]. 

 

Obrázek 1.2  Sinusový profil indexu lomu 
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Uniformní Braggovská mřížka je charakterizována úzkým odrazným spektrem a postranními laloky 

(viz obrázek 1.3). 

 

 Obrázek 1.3  Odražené spektrum Uniformní Braggovské mřížky s bočními laloky 

 

1.4.2  Apodizovaná FBG 

 Jsou výsledkem spektra uniformní Braggovské mřížky s hlavním vrcholem a postranními 

laloky. Postranní laloky jsou zapříčiněny odrazy protějších konců mřížky a je v některých aplikacích 

potřeba je eliminovat, jelikož jsou nežádoucí, proto se využívá apodizace průběhu změn indexu lomu. 

Apodizace znamená, že se postupně zmenšují změny indexu lomu na krajích mřížky. Dosáhneme toho 

v praxi tím, že se po délce mřížky mění amplituda změn indexu lomu, kde nejmenší hodnoty jsou na 

kraji mřížky a největší hodnoty indexu lomu ve středu mřížky [4]. 

 

Obrázek 1.4  Odražené spektrum Braggovské mřížky s potlačením postranních laloků 
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 1.4.3  Chirpovaná FBG 

 Chirpovaná Braggovská mřížka se vyznačuje monotónní proměnnou periody. Tento typ FBG 

se nejčastěji používá v telekomunikacích a senzorové technologii ke kompenzaci chromatické 

disperze. Nejtypičtějším příkladem je lineární změna periody indexu lomu.  

 

 

Obrázek 1.5 Schéma Chirpované Braggovské mřížky spolu se schématem sestaveného z několika mřížek s rostoucí periodou. 

Dlouhé vlnové délky postupují více do mřížky, než jsou odraženy nazpět oproti kratším vlnovým délkám 

 

1.4.4  Blazed FBG 

 Blazed Braggovská mřížka má nakloněnou rovinu mřížky pod určitým úhlem vůči ose 

optického vlákna, což má za následek, že světlo procházející mřížkou se nebude odrážet do zpětného 

směru, ale bude vyzářeno nebo ztrátově vedeno do pláště. Úhel náklonu mřížky a výkon indexové 

modulace lomu ovlivňuje vazební činnost, efektivitu a šířku pásma světla, která je z jádra vyvázána 

pryč. Podobné kritérium, které splňuje Braggovskou podmínku mřížky je přibližná s Uniformní 

Braggovskou mřížkou [1]. 
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Obrázek 1.6  Blokové schéma Blazed Braggovské mřížky 

1.4.5  FBG z fázovým posuvem 

 Mřížky s fázovým posuvem jsou tvořeny změnou fáze průběhu indukovaného indexu lomu. 

Může sloužit jako stabilizace vlnové délky laseru. Struktura mřížky s fázovým posuvem (viz obrázek 

1.7) [5]. 

 

Obrázek 1.7  Struktura mřížky s fázovým posuvem 

 

1.5  Výroba Braggovských mřížek 

 Existuje několik technik zápisu Braggovské mřížky do optického vlákna a jak už bylo 

zmíněno v úvodu, první Braggovskou mřížku zapsal fyzik Dr. Kenneth O. Hill již roku 1978. Při 

použití různých technik zápisu lze vyrobit různé typy Braggovských mřížek. Při výrobě mřížek se 

pracuje s křemíkovým vláknem dopovaným germaniem (chemická značka Ge). Vlákna jsou při 

výrobě vystavena UV záření, a proto musí obsahovat velké množství germania. Dopované optické 

vlákno germaniem je fotosenzitivní, index lomu je závislý na velikosti a času vystavení UV zářením. 

V současnosti existuje několik možností zapisování Braggovských mřížek do optického vlákna a to 

pomocí vnitřního zapisování, boční zapisování, pomocí fázové masky, metoda šikmé mřížky, bod po 

bodu a interferometrická metoda. 

1.5.1  Vnitřní zapisování 

 Vnitřní techniku zápisu demonstroval poprvé již zmiňovaný fyzik Hill a jeho spolupracovníci 

v roce 1978 [2].  Technika vnitřního zápisu vyžaduje použití jednofrekvenčního argon iontového 
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laseru světla s vlnovou délkou v UV oblasti a díky dvoufotonové absorpci UV světlo zapříčiní změnu 

indexu lomu. Technika vnitřního zapisování je jednoduchá. Nevýhodou je, že tyto mřížky jsou 

omezené Braggovskou vlnovou délkou, která je dána vlnovou délkou argonového laseru, který 

vyzařuje 514,5 nebo 488 nm. Světlo navázané do vlákna interferuje s Fresnelovými odrazy a tím 

dochází ke vzniku stojatého vlnění a v místech interferenčních maxim dochází k permanentní změně 

indexu lomu.  

 

Obrázek 1.8  Schéma typického zařízení k výrobě Braggovské mřížky metodou vnitřního zápisu 

 

 

1.5.2  Boční zapisování 

 U předešlé metody, metody vnitřního zapisování, je možné vytvořit Braggovskou mřížku 

pouze s vlnovou délkou stejnou jako zapisovací laser.  Pro dosažení jiné vlnové délky mřížky než 

zapisovací, je možno použít metodu bočního zapisování.  Při této metodě nám rozdělovač rozdělí UV 

záření na dva paprsky o stejném výkonu, kde jsou tyto paprsky opět spojeny v interferenčním vzoru. 

Takto přivedené paprsky, pod vzájemným úhlem 2φ, jsou nasměrovány na boční stranu optického 

vlákna. Pak je perioda mřížky ΛB závislá na polovině úhlů mezi oběma paprsky a na UV vlnové délce 

zdroje λ𝑤. Periodu mřížky můžeme vyjádřit pomoci vztahu [1],  

            𝜆𝐵 =
𝜆𝑤

2 sin 𝜑
       (1.2) 

 kde λ𝑤 je UV vlnová délka zdroje a φ je poloviční úhel mezi průsečíkem UV paprsků. Vzor 

při použití Braggovské podmínky bude vypadat, 

          𝜆𝐵 =
𝑛𝑒𝑓𝑓λ𝑤

sin 𝜑
                   (1.3) 
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kde neff je efektivní index jádra. 

 

 Hlavní výhodou této techniky je možnost Braggovskou mřížku zapsat v požadované vlnové 

délce pomoci změn úhlů mezi UV paprsky. Nevýhodou je citlivost na mechanické kmitání. 

 

Obrázek 1.9 Schéma pro metodu bočního zapisování FBG 

1.5.3  Fázová maska 

 Jeden z hlavních a nejefektivnějších způsobu výroby Braggovské mřížky ve fotosenzitivním 

vlákně je metoda zapisování pomoci fázové masky. Používá se optického prvku (fázovou masku), 

která moduluje dopadající UV paprsek [1]. UV paprsek dopadající na fázovou masku způsobí, že 

difrakční paprsek nultého řádu je potlačen na méně než pár procent (přenese se ve skutečnosti jen asi 

méně než 3 %) a paprsky kladného a záporného prvního řádu ±1 jsou zesílené až na cca 35 % 

z přeneseného výkonu. Výhodou také je, že lze fázové masky umístit k vláknu v jakémkoliv úhlu. Při 

umístění jednoho konce vlákna k fázové masce a druhého konce nějakou určitou vzdálenost od fázové 

masky, je tímto možné měnit indukovanou vlnovou délku Braggovské mřížky. Perioda Braggovské 

mřížky je dána polovinou periody fázové masky [5]. 
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Obrázek 1.10 Schéma pro metodu zápisu Braggovské mřížky pomoci fázové masky 

 

1.5.4  Metoda zapisování mřížky během vytahování z preformy 

 Pří výrobě Braggovských mřížek je jedna z největších nevýhod to, že na části vlákna, kde se 

bude zapisovat mřížka, musí být odstraněn UV polymerní nátěr, aby mohlo být vlákno odkryté. Tento 

úkon tohle místo oslabí díky znečištění a stane se tak, i když bude vlákno znovu natřené. Avšak tento 

problém nemusí nastat, když se těšně před tím, než se vlákno pokryje, vyrobí mřížka během 

vytahování z preformy. K zapisování mřížky lze použít například pulsní KrF laser s šířkou pulsu 20 ns 

a velikostí paprsků 205 mm
2 
[1]. 
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Obrázek 1.11 Princip vytváření mřížky během metody vytahování z preformy 

 

1.5.5  Metoda zápisu bod po bodu 

 Tato metoda se řadí k nejdokonalejším při výrobě FBG pro různé typy mřížkových struktur. 

UV laser vysílá světelné pulzy, které prostupují na fotocitlivé optické vlákno přes úzkou štěrbinu, kde 

světelné pulzy způsobí permanentní změnu indexu lomu. Struktura mřížky se vyrábí pomoci posunu 

optického vlákna, kde při změně rychlosti posunu vlákna lze vyrobit Chirpované mřížky anebo měnit 

anodizací mřížky pomocí změny intenzity laseru. 

 

 

Obrázek 1.12 Schéma výroby Braggovské mřížky metodou bod po bodu 
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2.  Návrh uložení Braggovské mřížky do podlahy pro snímání působícího 

 tlaku. 

 

  

2.1  Uložení Braggovské mřížky do podlahy 

 Cílem této části byl návrh modelu podlahy s nainstalovanou Braggovskou mřížkou, který bude 

zaznamenávat působení tlaku na mřížku. Zakomponuji schéma zapojení za pomoci daných zařízení a 

materiálů a popíšu použité zařízení a materiály pro uložení FBG do podlahy. 

2.2 Schéma zapojení  

 Schéma zapojení znázorňuje použité zařízení a materiály podlahové izolace, které byly při 

návrhu uložení Braggovské mřížky do podlahy použity (viz obrázek 2.1).  

 

Obrázek 2.1 Schéma zapojení pro snímání působícího tlaku na FBG 

 

 Zapojení je sestaveno za pomoci širokospektrálního zdroje světla, kterým bylo navedeno 

světlo do vlákna na Braggovskou mřížku a ta odrazí úzkou část spektra (viz obrázek 2.2). Odražené 

světlo je za pomoci cirkulátoru navedeno do optického spektrálního analyzátoru, ve kterém určuji 

spektrální polohu právě odraženého světla. Optické vlákno s Braggovskou mřížkou je nainstalováno 

na funkčním modelu s vymyšleným systémem pojmenovaným V-drážka, kde dále zkoumám různé 

vrstvy podložky, jejich plochu a předepnutí vlákna pomoci siloměru.   
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Obrázek 2.2 Odražená úzká část spektra zatížené FBG 

 

2.3  Podrobnější popis použitých zařízení a materiálu  

 Při své bakalářské práci jsem použil proudový zdroj záření, optický spektrální analyzátor, 

siloměr, cirkulátor a optické vlákno s FBG o vlnové délce 1150 nm. Z materiálu jsem použil dvě 

desky z dřevotřísky o rozměru 240 × 60 cm, litinové desky 50 × 50 cm, FC-FC spojky, patchcordy s 

FC-FC konektory a podlahovou izolaci o síle 3 mm, 4 mm a 5 mm.  

 

2.3.1  Proudový zdroj záření  

 Při práci jsem použil proudový zdroj světla značky Thorlabs LDC 202 C (viz obrázek 2.3). 

Tyto regulátory laserových diod série LDC2xx zajišťují vynikající výkon. Existuje 7 modelů s různým 

proudovým rozsahem, každý nastavený tak, aby zajišťoval optimální výkon pro jejich konkrétní 

určení.  Thorlabs řady 2xx jsou velice tiché, využívají pětimístný LED displej, umožňují analogové 

ovládání vstupu a výstupu a pracuje s laserovým proudem od 20 mA až do 4 A. 

  

 

Obrázek 2.3 Širokospektrální zdroj světla Thorlabs LDC202C   
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2.3.2  Optický spektrální analyzátor  

Díky optickému spektrálnímu analyzátoru značky Thorlabs OSA203 (viz obrázek 2.4) jsem mohl určit 

spektrální polohu odraženého světla z Braggovské mřížky. Vyhodnocování pomoci tohoto zařízení je 

jednou z nejjednodušších variant, kdy můžeme vyhodnocovat i více než jednu instalovanou FBG za 

sebou a tak určit všechny spektrální odrazy najednou. Nevýhodou však jsou nemalé rozměry a velmi 

vysoká pořizovací cena, která je několik set tisíc korun. 

 

Obrázek 2.4 Optický spektrální analyzátor značky Thorlabs OSA 203 

 

2.3.3  Siloměr 

 Pro různé předepnutí vlákna jsem využil siloměr Force Gauge Lutron FG-6005SD. Jak už 

název napovídá, siloměr slouží k měření jak tahové, tak tlakové síly. Rozsah siloměru třídy FG se 

pohybuje až do 100 kg, kdy můj použitý siloměr měl rozsah do 5 kg. Lutron disponuje podsvíceným, 

čtyřmístným displejem, přesností ± (0,4% + 2𝑑𝑖𝑔), možností volby jednotek mezi kg, LB a Newtony 

a také má možnost zápisu na SD karty v reálném čase, se vzorkováním 20 ms. 

 

Obrázek 2.5 Siloměr Lutron FG-6005SD 
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2.3.4  Cirkulátor 

 Světlo je směrováno od portu k portu pouze jedním směrem. Cirkulátor pracuje standardně 

s třemi porty, kdy vstup z prvního portu (širokospektrální zdroj – červené optické vlákno) je směrován 

na port druhý (Braggovská mřížka – modré optické vlákno) a vstup z druhého portu je směrován na 

třetí port (optický spektrální analyzátor – bílé optické vlákno).  

 

 

Obrázek 2.6 Cirkulátor  

 

2.3.5  Optické patchcordy a spojky 

 Optická spojka (coupling) slouží pro spojení patchcordů a nebo vlákna či kabely s konektory. 

Spojky dělíme na singlemodové a multimodové či duplexní a simplexní. Určité optické spojky fungují 

na principu pouhého zacvaknutí a spojka drží jen díky pružince (např. SC konektory), jiné je nutno ke 

konektoru přišroubovat pomoci matičky.  

 
Obrázek 2.7 Optická spojka FC 
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Optický patchcord neboli jumper kabel je standartní nebo na míru vyrobený optický kabel, zakončený 

na obou stranách optickými konektory (viz obrázek 2.8).  Patchcordy se používají pro propojení 

zařízení uvnitř rozvaděče, nebo k připojení aktivních prvků k optické trase zakončené v rozvaděči, 

slouží také k propojení aktivních prvků a optických tras. Jeden patchcord jsem používal k prodloužení 

optického vlákna od cirkulátoru k Braggovské mřížce a další jsem použil pro změnu ferule ze 

sférického zabroušení (APC) na feruli rovného zabroušení (FC/PC). 

 

 

Obrázek 2.8 Patchcord FC/PC - FC/PC 

 

2.3.6  Podlahová izolace 

 K funkčnímu sestavenému modelu podlahy jsem potřeboval i různé podlahové izolace. Volil 

jsem takzvané mirelony, které byly o síle 3 mm, 4 mm a 5 mm. Mirelon je podložka z pěnového 

polyetylénu pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové systémy. Mirelon působí jako tepelně 

izolační vrstva, tlumí kročejový hluk a zvyšuje komfort při používání podlahy. Další, pro mě zásadní 

výhodou je, že mirelon vyrovnává drobné bodové nerovnosti v podlahové struktuře.  

 

Obrázek 2.9 Podlahová izolace - Mirelon  
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2.4 Návrh uložení Braggovské mřížky do podlahy 

 Braggovská mřížka byla zpočátku jen v primární ochraně a z hlediska bezpečností před 

poškozením jsem ji ochránil sekundární ochranou. Tato sekundární ochrana slouží k ochraně vlákna 

před mechanickým namáháním a poškozením. Systém V-drážky jsem zkonstruoval na model podlahy 

za pomocí 3 stejnoměrných plastů. Dva plastové díly uchycené na spodní části podlahy (viz obrázek 

2.10), nad kterými bylo vedené vlákno. Horní část podlahy obsahovala třetí plastový díl, který 

vertikálně zapadal mezi dvojicí plastů na díle spodním, kde byla instalována Braggovská mřížka (viz 

obrázek 2.11).  

 

Obrázek 2.10 Uložení Braggovské mřížky do podlahy pomoci V-drážky 

 

Obrázek 2.11 Boční průřez modelu s FBG mřížkou 
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3.  Instalace zabezpečovacího systému a ověření funkčnosti měřením. 

 

 

3.1  Funkční model podlahy s instalovanou Braggovskou mřížkou 

 Pro snímání působícího tlaku na Braggovskou mřížku jsem používal dva modely. První model, 

na kterém jsem odměřoval, byl menších rozměru z litinových desek. Tento model jsem používal pro 

měření vyvinutého tlaku přímo nad Braggovskou mřížkou. Druhý model, který byl mnohem větších 

rozměru, sem používal pro měření působení tlaku v rozložené síti. Tlak jsem vyvíjel tedy na mnohem 

větší plochu i mimo Braggovskou mřížku. Tento model jsem vyrobil za pomoci desek vyrobených 

z dřevotřísky. 

 Veškeré měření jsem prováděl v programu Thorlabs OSA, který je volně ke stáhnutí na 

stránkách výrobce. Tento program pracuje s pomocí optického spektrálního analyzátoru, který jsem 

pro své měření používal a tím si ověřoval funkčnost mého měření.  

 

3.1.2 Litinový model  

 Tento model jsem navrhnul a zkonstruoval pomoci dvou litinových desek velikosti 40 × 40 

cm, které mi simulovaly horní a dolní část podlahy. Na desky jsem nainstaloval vymyšlený systém V-

drážka, který jsem zhotovil pomoci třech tvrdých plastu přibližně 3 × 2 cm velikých a 2 mm silných. 

Plasty jsem zbavil ostrých hran, aby nedošlo k poničení optického vlákna s Braggovskou mřížkou. 

Dva díly plastů jsem zafixoval do středu spodní části podlahy, přibližně 3 cm od sebe (viz obrázek 

3.1) a na vrchní část podlahy jsem přichytil třetí díl plastu, který přesně vertikálně zapadal mezi spodní 

dva plasty (viz obrázek 3.2). Podlahová izolace byla použitá za účelem, aby se vrchní část na V-drážce 

nehoupala a aby vlákno nebylo hned po položení vrchního dílu moc namáháno.  

 

 

Obrázek 3.1 Spodní díl s V-drážkou  
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Obrázek 3.2 Horní část podlahy  

 

Mezi těmito zhotovenými, přesně zapadajícími plasty, bylo uchycené optické vlákna s Braggovskou 

mřížkou a podlahovou izolací. Vlákno jsem vložil do sekundární ochrany, aby nedošlo k jejímu 

poškození, a na obou stranách jsem pomoci svářečky přidělal dvě FC optické koncovky. K tomuto 

modelu jsem dále po stranách zafixoval siloměr na jedné straně a uchycení vlákna na straně druhé, pro 

možnost vlákno předepnout. 

 

 

Obrázek 3.3 Litinový model se siloměrem 
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3.1.3  Dřevěný model   

 Model s dřevěných desek jsem zhotovil za účelem větších rozměrů 60 × 240 cm a nalezení 

citlivosti v různých místech modelu. Model byl koncipován stejným způsobem jako menší model (viz 

obrázek 3.4). Na tomto modelu jsem si znázornil pomyslnou síť, na které jsem prováděl měření (viz 

obrázek 3.5).  

 

Obrázek 3.4 Funkční model s nainstalovanou Braggovskou mřížkou, siloměrem, V-drážkou a podlahovou izolací 

 

 

Obrázek 3.5 Model se znázorněnou sítí pro měření tlaku na FBG 
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3.2  Ověření funkčnosti měřením 

 Na zhotovených modelech podlahy jsem prováděl různé typy měření, abych zjistit funkčnost 

Braggovské mřížky v systému V-drážky. První měření probíhalo na nenapnutém vláknu 

s Braggovskou mřížkou s různou plochou a sílou podlahové izolace. Toto měření jsem prováděl, stejně 

jako dvě následující, na litinovém modelu. Následující měření bylo podobné, jen s rozdílem, že jsem 

volil různé předepnutí vlákna a zvolil jsem tři nejvhodnější podlahové izolace, které se jevily jako 

nejlepší z prvního měření. Třetí typ ověření zda Braggovská mřížka reaguje na deformaci, bylo měření 

opakovatelnosti v časové ose. Na závěr jsem testoval Braggovskou mřížku v rozložené síti, kterou 

jsem si naznačil na velkém dřevěném modelu a tak vyvíjel tlak i na jiná místa, než přímo na 

Braggovskou mřížku. Tímto měřením jsem se snažil docílit výsledků, jak je FBG citlivá na vyvinutý 

tlak mimo mřížku v prostorovém rozdělení měření. Realizoval jsem 10 měření v každém bodě, avšak 

před zaznamenáváním jsem několikrát vyvinul tlak na horní díl podlahy s Braggovskou mřížkou aby 

se podlahová izolace a vrchní díl podlahy ustálil. Mezi jednotlivými opakováními jsem chvíli sečkal, 

jelikož u podlahové izolace, vlivem pružnosti chvíli trvalo, než se izolace navrátila do původního 

stavu. Veškerá zatížení Braggovské mřížky byla prováděna s hmotností 70 kg.  

 

3.2.1  Měření odezvy Braggovské vlnové délky pro různé varianty síly a plochy 

výplně. 

 Úkolem bylo měření změny Braggovské vlnové délky při použití různého typu podlahové 

izolace. Podlahovou izolaci jsem volil o síle 5 mm (viz obrázek 3.6), 4 mm (viz obrázek 3.7) a 3 mm 

(viz obrázek 3.8). Dále jsem si podlahovou izolaci nachystal do různých rozměrů, abych snaže mohl 

vypočítat vyplněnou plochu podlahy. Optické vlákno s Braggovskou mřížkou jsem nenapínal a tlak 

jsem vyvíjel pouze vertikálně na mřížku. Měření jsem prováděl na litinovém modelu s připravenou  

V-drážkou.  

 

Obrázek 3.6 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na podlahovou izolaci síly 5 mm 
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Obrázek 3.7 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na podlahovou izolaci síly 4 mm 

  

 

Obrázek 3.8 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na podlahovou izolaci síly 3 mm 

 

 Z měření odezvy bez předepnutého optického vlákna je patrné, že podlahová izolace o síle 5 

mm je už velmi hrubá a naměřené hodnoty jsou nízké. S použitím podlahové izolace o síle 4 mm, jsou 

naměřené hodnoty už výraznější a při použití 100 cm
2 

podlahové izolace, jsem dokonce naměřil 

hodnoty šplhající se k hodnotě 0,8 nm. Největší posuny Braggovské mřížky jsem zaznamenal při 

použití podlahové izolace o síle 3 mm, a to i za použití větší plochy mirelonu.   
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3.2.2  Měření odezvy Braggovské vlnové délky pro různé varianty předepnutí vlákna. 

 Předepnutí vlákna jsem prováděl pomoci siloměru a mikroposuvu. Pro měření jsem vlákno 

předepnul silou jeden až tři newtony. Měření jsem prováděl pro podlahovou izolaci 4 mm a 3 mm, 

jelikož z prvního měření vyplývá, že podlahová izolace o síle 5 mm není vhodná a výraznější posuny 

Braggovské vlnové délky jsou zjevnější při použití těchto sil mirelonu. 

 První měření jsem prováděl pro podlahovou izolaci 3 mm a předepnutí vlákna 1 newton (viz 

obrázek 3.9), 2 newtony (viz obrázek 3.10), a 3 newtony (viz obrázek 3.11). Realizoval jsem 10 

měření pro každou sílu předepnutí. Měření se skládalo z deseti naměřených hodnot a následné 

zprůměrování. 

 

Obrázek 3.9 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 1 newtonu a podlahovou izolací silnou 3 mm.  

 

 

Obrázek 3.10 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 2 newtonu a podlahovou izolací silnou 3 mm.  
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Obrázek 3.11 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 3 newtonu a podlahovou izolací silnou 3 mm.  

 Při použití podlahové izolace o síle 3 mm mělo předepnutí vlákna poměrně velký vliv na 

posun Braggovské vlnové délky. Jak je patrné z grafů (viz obrázek 3.11), tak i při použití podlahové 

izolace o ploše 1600 cm
2
, jsem se při předepnutí vlákna o síle 3 newtonu dostal k posunutí Braggovské 

vlnové délky o 0,6 nm až 0,85 nm. Největší změnu jsem zaznamenal při předepnutí vlákna silou 2 

newtonu, kde se posun Braggovské vlnové délky dostával až téměř k hodnotám 1,5 nm při 400 cm
2
 

plochy mirelonu.  

 Druhé měření jsem prováděl pro podlahovou izolaci 4 mm a předepnutí vlákna 1 newton (viz 

obrázek 3.12), 2 newtony (viz obrázek 3.13), a 3 newtony (viz obrázek 3.14). Realizoval jsem opět 10 

měření pro každou sílu předepnutí. Měření se skládalo z deseti naměřených hodnot a následné 

zprůměrování. 

 

Obrázek 3.12 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 1 newtonu a podlahovou izolací silnou 4 mm.  
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Obrázek 3.13 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 2 newtonu a podlahovou izolací silnou 4 mm.  

 

 

Obrázek 3.14 Graf odezvy Braggovské vlnové délky na předepnuté vlákno silou 3 newtonu a podlahovou izolací silnou 4 mm.  

 Předepnutí vlákna v tomto měření vykazovalo jen nepatrné změny oproti nepředepnutému 

vláknu. Rozdíly se pohybovaly maximálně o přibližně 0,1 nm a překvapivě pro plochu podlahové 

izolace 800 cm
2 

a větší, šly hodnoty posunu Braggovské vlnové délky směrem dolů. Největší 

zaznamenanou změnu můžeme vidět v grafu (viz obrázek 3.14). 
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3.2.3  Měření opakovatelnosti  

 Při vhodně zvolené podlahové izolaci a předepnutí vlákna jsem provedl měření 

opakovatelnosti na litinovém modelu. Při tomto měření jsem sledoval, jak se pohybovala Braggovská 

vlnová délka na časové ose během několika desítek sešlápnutí modelu. Pro měření jsem zvolil 

podlahovou izolaci o síle 3 mm a 4 mm a vyplněné ploše 400 cm2. Vlákno jsem předepnul silou 2 a 3 

newtonu. 

 

Obrázek 3.15 Odezva Braggovské vlnové délky na časové ose. Podlahová izolace velikosti 400 cm2 síly 3 mm. Vlákno 

předepnuté silou 2 newtony 
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Obrázek 3.16 Odezva Braggovské vlnové délky na časové ose. Podlahová izolace velikosti 400 cm2 síly 3 mm. Vlákno 

předepnuté silou 3 newtony 

 

Obrázek 3.17 Odezva Braggovské vlnové délky na časové ose. Podlahová izolace velikosti 400 cm2 síly 4 mm. Vlákno 

předepnuté silou 2 newtony 
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Obrázek 3.18 Odezva Braggovské vlnové délky na časové ose. Podlahová izolace velikosti 400 cm2 síly 4 mm. Vlákno 

předepnuté silou 3 newtony 

  

 Měřením opakovatelnosti jsem chtěl zjistit, jak bude reagovat posun Braggovské vlnové délky 

na paměťový efekt pro zvolenou podlahovou izolaci a jaké budou změny vlivem pružností mirelonu. 

Z grafů lze vyčíst, že při použití podlahové izolace o síle 3 mm je nástup velmi nelineární a přibližně 

při prvních deseti sešlápnutí se mirelon částečně tvaruje, než si uchová určitou stálost. Následné 

hodnoty už jsou více konstantní a počáteční hodnota Braggovské vlnové délky se vrací do svých 

původních hodnot velmi přesně. Při mirelonu o síle 4 mm a předepnutí vlákna sílou 3 newtonu, byl 

celkový průběh vcelku nevyrovnaný a po celou dobu měření se hodnoty nikterak neustálily a měly 

tendenci se neustále měnit. Z měření opakovatelnosti vyplývá, že nejpřesnější nástup má mirelon o síle 

4 mm předepnutý silou 2 newtony. Už od počátku jsou hodnoty velmi vyrovnané a až na ojedinělé 

výjimky se to po celou dobu měření nemění.  
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3.2.4  Měření odezvy Braggovské vlnové délky pro vytvořenou strukturu sítě 

 Měření v síti jsem prováděl za pomoci dřevěného modelu podlahy o rozměru 60 × 240 cm 

s podlahovou izolací o síle 3 mm a velikosti plochy izolace 2250 cm
2
. Vlákno jsem předepnul sílou 1 

až 3 newtony. Tento model jsem si rozvrhl do rovnoměrných 36 dílu, každý o velikosti 20 × 20 cm, 

přičemž na každém dílu jsem prováděl deset měření. Optické vlákno s FBG jsem instaloval do V-

drážky ve středu modelu. Cílem měření bylo zjistit citlivost Braggovské mřížky na sešlápnutí 

v různých místech sítě a určit posun Braggovské vlnové délky i na vzdálenějších místech od mřížky.  

 Měření bez předepnutí optického vlákna.  

 

Obrázek 3.19 Odezva Braggovské mřížky na rozloženou sít, pro nepředepnuté vlákno 

  

 Měření s předepnutím optického vlákna silou 1 newton. 

 

Obrázek 3.20 Odezva Braggovské mřížky na rozloženou sít, pro předepnuté vlákno siloměrem o síle 1 newtonu 
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 Měření s optickým vláknem předepnutým silou 2 newtonu. 

 

Obrázek 3.21 Odezva Braggovské mřížky na rozloženou sít, pro předepnuté vlákno siloměrem o síle 2 newtonu 

 

 Měření s optickým vláknem předepnutým silou 3 newtonu. 

 

Obrázek 3.22 Odezva Braggovské mřížky na rozloženou sít, pro předepnuté vlákno siloměrem o síle 3 newtonu 

 

  

 



 

43 
 

Citlivost Braggovské mřížky je zřetelná do vzdálenosti přibližně 40 cm od Braggovské mřížky. Další 

měřené body vykazují velmi malý až minimální posun Braggovské vlnové délky. Posun Braggovské 

vlnové délky se zvlášť neměnil ani při různém předepnutí vlákna. Jedinou změnou byl větší posun 

Braggovské vlnové délky v přímé blízkosti mřížky ale vzdálenější citlivost zůstávala jen s nepatrnými 

změnami.  

 

4.  Vyhodnocení měření 

 

 

4.1 Nejvhodnější varianty instalace Braggovské mřížky do podlahy 

 Provedená měření nám ukázala jaké varianty instalace Braggovské mřížky se jeví jako nejvíce 

ideální pro měření odezvy Braggovské vlnové délky. První měření, které se provádělo bez předepnutí 

vlákna, nám prozradilo, že je nejvhodnější variantou podlahová izolace o síle 3 mm. Z grafu (viz 

obrázek 4.1) lze vyčíst, že se při použití podlahové izolace o síle 3 mm a ploše výplně od 100 cm
2 

až 

po celkové vyplnění podlahového modelu, tedy 1600 cm
2
, hodnoty odezvy Braggovské vlnové délky 

pohybovaly od 0,15 nm až po 0,65 nm.  

 

Obrázek 4.1 Graf průměrných hodnot měření, bez předepnutí optického vlákna pro různé síly podlahové izolace 

 

 Měření odezvy Braggovské mřížky při různém předepnutí vlákna nám ukázalo, že 

nejvhodnější variantou se opět jeví podlahová izolace o síle 3 mm. Vlákno předepnuté sílou jeden i tři 

newtony vykazovaly hezkou odezvu Braggovské vlnové délky a to od 0,4 nm až po 1,25 nm (viz 

obrázek 4.2). Zajímavosti také je, že se při všech třech variantách předepnutí pomoci siloměru, 

hodnoty u 800 cm
2
 podlahové izolace pohybují kolem hodnoty 0,8 nm.  
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Obrázek 4.2 Graf průměrných hodnot měření s předepnutým optickým vláknem a podlahovou izolací o síle 3 mm 

 

Tabulka 4.1  Tabulka znázorňuje průměrované hodnoty z odezvy Braggovské vlnové délky. Jsou zde zaznamenány 

  hodnoty z měření bez předepnutí vlákna a s předepnutím vlákna určitou silou a za použití určitého typy 

  podlahové izolace.  

Podlahová 

izolace - 

předepnutí 

Plocha podlahové izolace 

 100 cm
2
 200 cm

2
 400 cm

2
 800 cm

2
 1600 cm

2
 

Odezva Braggovské vlnové délky [nm] 

5 mm 0,388  0,185 0,141 0,067 0,042 

4 mm 0,706  0,355 0,106 0,095 0,086 

3 mm 0,645  0,53 0,48 0,328 0,152 

      

3 mm – 1N   1,163 0,87 0,696 

3 mm – 2N   1,256 0,795 0,54 

3 mm – 3N   0,974 0,827 0,467 

      

4 mm – 1N   0,206 0,088 0,079 

4 mm – 2N   0,187 0,081 0,072 

4 mm – 3N   0,176 0,086 0,083 
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 Měření v sítí jsem prováděl pouze pro podlahovou izolaci o síle 3 mm a plochou výplně 2250 

cm
2
. Při měření se odezvy Braggovské vlnové délky do 40 cm od Braggovské mřížky pohybovaly od 

0,2 nm až po 2 nm. Větší vzdálenost od mřížky už vykazovala odezva Braggovské vlnové délky velmi 

malé až nulové hodnoty. V tomto měření byla nejvhodnější varianta s předepnutím vlákna o síle 1 

newton (viz obrázek 4.3). 

 

Obrázek 4.3 Graf 3D s předepnutím vlákna silou 1 newton a podlahovou izolací síly 3 mm 

 

 

4.2 Méně vhodné varianty instalace Braggovské mřížky do podlahy 

 Určité varianty měření nevykazovaly takové výsledky, jakých jsem očekával, a mezi takové 

patří měření s podlahovou izolací o síle 5 mm. Odezvy Braggovské vlnové délky při použití této 

podlahové izolace byly velmi malé (viz obrázek 4.4). 

 

Obrázek 4.4 Graf průměrných hodnot měření s použitím podlahové izolace o síle 5 mm 
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 Další méně vhodnou kombinací bylo použití podlahové izolace o síle 4 mm, ploše 400 cm
2 

a 

větší. Posun Braggovské vlnové délky se pohyboval přibližně kolem 0,2 nm a méně (viz obrázek 4.5) 

a to i při různém předepnutí vláka. 

 

Obrázek 4.5 Graf průměrných hodnot měření s použitím podlahové izolace o síle 4 mm 
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Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout vhodné uložení Braggovské mřížky do podlahy pro 

snímání působícího tlaku, při vniknutí do zabezpečeného prostoru. V první části mé bakalářské práce 

byla popsána historie Braggovských mřížek, její typy a vlastnosti. Také jsem poukázal na možnosti 

výroby mřížek a využití v optoelektronice a podobných odvětví.   

 

 Při navrhování vhodného uložení Braggovské mřížky do podlahy jsem vymyslel systému V-

drážky, který jsem také tak pojmenoval. Tento systém mi zaručoval funkčnost měření po celou dobu 

mé práce. Bakalářská práce ukazuje, že zabezpečovací systém s instalovanými Braggovskými 

mřížkami do podlahy dokáže být velmi funkční a praktický.   

  

 Během celé práce byla provedena řada měření, ve kterých se hledalo vhodné předepnutí a 

uložení optického vlákna, nejvhodnější rozměry a typ podlahové izolace. První měření se provádělo 

bez předepnutí optického vlákna. Z měření vyplynulo, že pro nepředepnuté vlákno nejvíce vyhovuje 

podlahová izolace o síle 3 mm, kde posun Braggovské vlnové délky, při použití plochy podlahové 

izolace 100 cm
2
, dosahoval hodnot 0,6 až 0,8 nm. V druhém měření se optické vlákno předepnulo 

pomoci siloměru. Síla předepnutí se volila od 1 až 3 newtony. Z tohoto měření byla nejvíce vhodná 

opět izolace o síle 3 mm, kdy při všech typů předepnutí se posun Braggovské vlnové délky pohyboval 

od 0,45 až po 1,5 nm. Následující měření bylo zaměřeno na opakovatelnost vyvinutého tlaku na 

podlahovou izolaci s Braggovskou mřížkou. Toto měření bylo z důvodu zjištění, jak reaguje 

podlahová izolace na smršťování pod tíhou, jaký má paměťový efekt a schopnost navrácení do 

původního stavu. Měření nám prozradilo, že podlahová izolace o síle 3 mm, se prvních pár měření 

smršťovala, až se ustálila na určité síle, kde následné měření už nevykazovala žádné další změny. 

Podlahová izolace o síle 4 mm si zachovávala původní tvar už od prvních měření a neměla tendenci se 

nikterak smršťovat. Poslední měření bylo prováděno na modelu, který byl rozdělený na pravidelnou 

síť. Model měl větší rozměry, použitou podlahovou izolací o síle 3 mm a ploše 2250 cm
2
 a úkolem 

bylo zjistit, jak reaguje Braggovská mřížka na vyvinutý tlak i na vzdálenějších místech od mřížky. 

Braggovská mřížka byla citlivá přibližně do vzdálenosti 50 cm, poté už naměřené hodnoty byly velmi 

malé až téměř nulové. Tohle by určitě vyřešila instalace dalších Braggovských mřížek. 

  

 Celou práci uzavřelo vyhodnocení měření, kde byly vybrány nejvhodnější typy podlahové 

izolace, síla předepnutí vlákna a vhodnost použití do zabezpečovacího systému.  

 

 Braggovské mřížky jsou zatím v zabezpečovacím systému jen ojedinělé. Měření nám však 

ukázalo, že s Braggovskými mřížkami instalovanými do podlahy můžeme počítat, jelikož výsledky 

byly velmi pozitivní a Braggovská mřížka vykazovala velmi slušnou citlivost na vyvinutý tlak 

působící na podlahu.  
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