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Abstrakt 

    
Hlavním cílem této diplomové práce je bližší seznámení s principem funkce Mach-Zehnderova 

interferometru.  Obsahuje teoretické základy potřebné k pochopení principu funkce Mach-Zehnderova 

interferometru a popisuje způsob měření vibrací z okolního prostředí. 

Při experimentálních měřeních jsem se pokusil, pomocí Mach-Zehnderova interferometru, 

zachytit a následně vyhodnotit signály rázových a kontinuálních zdrojů vibrací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klí čová slova: 
Interference, Interferometr, Optické vlákno, Vláknový interferometr, Měření vibrací, Výkonové a 

amplitudové spektrum. 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

 

 

Abstract 

 
The main aim of this thesis is closer familiarize with principal function of Mach-Zehnder 

interferometer. Contains the theoretical foundations needed to understand the principle functions of 

Mach-Zehnder interferometer, and describes how to measure the vibrations from the environment. 

During experimental measurements, I tried using Mach-Zehnder interferometer, and then 

evaluate the capture signals shock and continuous sources of vibration. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

A  Amplituda 

a  Okamžitá amplituda 

T  Perioda 

f  Frekvence 

t  Čas 

ω  Úhlová rychlost 

π  Pí 

����  Vektor elektrické indukce 

���  Vektor magnetické indukce 

��  Vektor proudové hustoty 

���  Vektor intenzity elektrického pole 

����  Vektor intenzity magnetického pole 

�  Proudová hustota 

ε  Permitivita prostředí 

µ  Permeabilita prostředí 

	��   Vlnový vektor 

k  Vlnové číslo 


�   Polohový vektor 

c  Rychlost světla  

�  Vlnová délka 

�  Index lomu prostředí 

  Intenzita záření 

�  Úhel, fázový rozdíl 

�  Dráhový rozdíl  

���   Mezní úhel na rozhraní jádra a pláště 

��  Mezní úhel šíření 

��  Úhel navázání 

NA  Numerická apertura  

�     Konstanta šíření 

�  Normalizovaná frekvence 

�  Verdetova konstanta 

DFT  Discrete Fourier transform – diskrétní Fourierova transformace 

FFT  Fast Fourier Tansform – rychlá Fourierova transformace 
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1 Úvod 
 

Snímání vibrací jakéhokoliv charakteru a zdroje, je v praxi velmi potřebnou záležitostí. Speciálních 

snímačů vibrací existuje celá řada a jejich nevýhodou je ve většině případů omezení schopnosti funkce 

v některých typech prostředí. Proto s rozvojem technologie výroby optických vláken a využitím 

vlastností přenosu světla skrze vlákno vyvstaly podněty k využití k možnosti využití optického vlákna 

ke snímání nejrůznějších fyzikálních veličin. Optická vlákna mají totiž takové vlastnosti, díky kterým 

je možné je využít v takových případech a prostředích, kde by jiné prostředky selhávali. Je to zejména 

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

Principů využití optického vlákna ke snímání je již dnes také celá řada. V této práci se zaměřím 

zejména na snímání vibrací z okolního prostředí. 

Hlavním cílem této diplomové práce tedy bylo experimentální ověření schopností optického 

vlákna, ve spolupráci s Mach-Zehnderovým interferometrem, zachytit a identifikovat dominantní 

frekvence generované různými typy vzruchů. Při experimentech nebyla použita žádná speciální 

zařízení ani žádné speciální optoelektronické součástky, nýbrž pouze součásti využívané 

v telekomunikační a datové technice.  

V teoretické části jsem se snažil popsat základní principy a způsob fungování, na kterém je 

založeno interferometrické měření. V prvních částech je věnována pozornost obecnému popisu vibrací 

a mechanických kmitů obecně spolu s matematickým popisem. Následně jsou popsány možnosti a 

druhy využití optického vlákna pro snímání fyzikálních veličin. Dále je pak věnována pozornost 

elementárnímu pohledu do teorie světla a popis jeho základních vlastností, které vedou k principu 

fungování, na kterém je založen obecně jakýkoli interferometr. Zejména je věnována pozornost 

interferenčnímu jevu a popisu skládání vlnění. V závěrečných částech teoretické části se věnuji 

obecnému principu činnosti interferometrů až k popisu samotného Mach-Zehnderova interferometru, 

který byl pro daná měření využit. Snažil jsem se u něj vysvětlit ty vlastnosti, díky kterým je schopen 

fungovat takovým způsobem, aby byl schopen detekovat vibrace.  

V praktické části jsem věnoval pozornost popisu použité měřící sestavy a jejím jednotlivým 

členům. Dále jsou popsány jednotlivé typy provedených měření spolu s komentáři a grafickými 

znázorněními daných problémů. Byly provedeny celkem čtyři typy měření, které se však skládaly 

z mnoha dílčích. Rozepsání všech nemělo smysl a ani dostatek prostoru v této diplomové práci, proto 

jsou vybrána nejdůležitější data a zbytek je zmíněn pouze slovně.  
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2 Vlny a vibrace 
 

Vlnění jako takové, je jedním z nejrozšířenějších jevů kolem nás a můžeme se s ním setkat v podobě 

zvuku, světla, rozhlasového či televizního vysílání. Základní rozdělení vlnění je, podle jeho fyzikální 

podstaty a způsobu vzniku, na vlnění mechanické a elektromagnetické. Ačkoli je světlo vlnění 

elektromagnetické, má s mechanickým vlněním stejné základní vlastnosti a dá se tedy popsat pomocí 

stejných parametrů. Jejich popis vychází z kmitavého pohybu pružného tělesa rozloženého v čase.  

 

2.1 Kmitavý pohyb 

 

Kmitavý pohyb je fyzikální děj, u kterého se periodicky mění jeho charakteristické vlastnosti jako 

např. poloha, rychlost, rozměr a podobně. Nejjednodušším případem je periodický pohyb sinusového 

průběhu, který lze názorně zobrazit pomocí kmitavého pohybu tělíska zavěšeného na pružině, jak je 

vidět na následujícím obrázku.[2] 

 

  

 

Obr.(1.1): Kmitavý pohyb na pružině 

 

Na obrázku je znázorněná malá část kmitavého pohybu, který je blízko počátku druhé periody 

zastaven v čase a je charakterizován těmito základními parametry: 

• periodou T - časem, za který soustava provedla jeden kmit (koncový bod vektoru oběhl celou 

kružnici 0o až 360o). Někdy se místo periody častěji používá počet period za jednotku času 

(sekundu) - 1/T a označuje se f - frekvence. Její jednotkou je Hz - počet kmitů za sekundu. 

• maximální výchylkou A - největší vzdáleností, o kterou se soustava vychýlí od rovnovážné 

polohy (poloměrem kružnice, po které obíhá koncový bod vektoru). 

• okamžitou amplitudou a - vzdáleností soustavy od rovnovážné polohy ve sledovaném 

okamžiku t. 
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Pomocí těchto veličin pak lez harmonický pohyb popsat vztahem:  

� = �. ��� ��
 !      (1.1-1) 

Pokud bychom chtěli harmonický pohyb popsat pomocí frekvence, pak bude vztah vypadat 

následovně: 

� = �. ���2#$! = �. ���%!      (1.1-2) 

kde ω je kruhová frekvence a je dána vztahem ω=2πf 

Harmonickým pohybem vznikne harmonická vlna, která je kromě amplitudy charakterizována také 

další veličinou tzv. vlnovou délkou λ, která určuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlny se stejnou 

fází a amplitudou.[2] 

 

Obr.(1.2): Parametry harmonické vlny 

Vlnění je tedy periodický děj s prostorovou a časovou periodou. 

 

2.2 Šíření vln 

 

Všechno kolem nás, pokud tedy opomeneme vakuum, se skládá z částic, jež jsou mezi sebou vzájemně 

propojeny vazbami ať už vnitřních nebo vnějších dynamických sil. Jsou-li tyto částice uvedeny 

jakýmkoliv způsobem ke kmitání, dochází k předávání rozruchu (energie) vazbami ostatním částicím a 

právě tento způsob šíření se nazývá vlnění. Šíří-li se vlnění, v rozsahu akustických kmitočtů pružným 

prostředím (např. kapalným nebo plynným), označujeme ho jako zvuk. Mechanické vlnění (kmity) 

tuhých látek pak nazýváme vibrace a to bez kmitočtového omezení. [1],[2] 
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Rozruch se tedy šíří vlnami a místa, kam vlnění dorazilo ve stejném okamžiku a se stejnou fází 

nazýváme čelo vlny nebo také vlnoplocha. Pokud se neuplatňují i jiné vlivy, šíří se vlnoplochy 

přímočaře. Je-li zdroj vlnění dostatečně malý (bodový zdroj), šíří se vlny všemi směry a mají kulovitý 

tvar se středem v místě rozruchu. Naopak je-li zdrojem např. rozměrná deska, jsou vlnoplochy 

rovinné. Za rovinné však můžeme považovat i vlnoplochy dostatečně vzdálené od bodového zdroje, 

kde poloměr pomyslné kulové vlnoplochy, je už tak velký, že její výseč ve sledovaném bodě můžeme 

považovat za přímku.[1]  

Částice, jsou-li vyvedeny z rovnovážné (též klidové) polohy šířícím se rozruchem, začnou 

oscilovat kolem této rovnovážné polohy. Mohou se vychylovat buď příčně ke směru šíření, jako 

například vlny na vodní hladině, nebo se vychylují podélně a tak v některých částech pružného 

prostředí dochází ke zhušťování nebo zřeďování hustoty částic. Podélným způsobem se šíří například 

zvuk v plynném prostředí. Vlny se tedy v prostoru šíří dvojím způsobem a jsou popsány celou řadou 

fyzikálních principů. Vlny se mohou při šíření v prostoru lámat, odrážet, ohýbat, sčítat nebo 

utlumovat.[1] 

 

 
 

Obr(1.3).: Grafické znázornění průběhů výchylek vlnění příčného u tuhých látek (a) a vlnění 

podélného u kapalných a plynných látek (b) 
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3 Snímání vlnění 
 

Jak bylo zmíněno výše, postupem vlnění v prostředí si částice vzájemně předávají energii. Mnohdy je 

výhodné tuto energii zachytávat a dále analyzovat. Přístroje, které jsou schopny detekovat vibrace 

prostředí, se nazývají obecně senzory a jejich konstrukce a způsob snímání se liší zejména podle druhu 

přenosového média, jímž dané vlnění postupuje. Takovým médiem může být kapalina, plyn nebo 

pevná látka. Typů speciálních senzorů existuje celá řada, avšak poměrně slibné výsledky může přinést 

snímání nejenom vibrací, ale i jiných fyzikálních veličin, pomocí optických vláken. Výhody jsou dány 

zejména tím, že jejich výroba a celkové přenosové vlastnosti se za poslední desetiletí velmi 

zdokonalily a přitom náklady na výrobu a jejich pořízení se snížily.  

 

3.1 Vláknové senzory 

 

Optická vlákna svým nástupem do světa komunikačních technologií způsobila opravdovou revoluci. 

Největší zásluhu na tom měli z počátku hlavně velké telekomunikační společnosti a v neposlední řadě 

mohutný rozmach internetové sítě po celém světě. Díky svým výborným přenosovým vlastnostem, 

jako je odolnost proti elektromagnetickému rušení, nízkému útlumu a obrovská šířka přenosového 

pásma, se jim jen těžko jiné přenosové medium vyrovná.  

Ačkoli bylo primárním účelem optických vláken přenos velkého množství dat na velké 

vzdálenosti, našlo se jeho uplatnění i v jiné oblasti a to jako snímače fyzikálních veličin. Vhodným 

uspořádáním jednotlivých členů a znalosti vlastností přenosu světla optickým vláknem, je možné je 

využít pro celou řadu případů snímání fyzikálních veličin, např. snímače tlaku, teploty, vibrací, atd.  

 

3.1.1 Typy senzorů 

 

Optická vlákna jsou využívána ke snímání dvěma rozdílnými přístupy. Tyto metody se nazývají 

Extrinsitní a Intrinsitní snímání a jsou zobrazeny na obrázku (2.1). V jednom případě je optické 

vlákno využito výhradně jako přenašeč informace, který vede světlo do nějaké „černé krabičky“, cože 

je vlastně modulátor, kde dojde k pozměnění informace nesené optickým svazkem. To je pak dále 

vysíláno skrze druhé, nebo v některých případech i to samé optické vlákno, do vzdáleného přijímače. 

Modulátor může obsahovat zrcadla, nádobu s plynem nebo tekutinou a jiné mechanismy, které 

jakýmkoliv způsobem mohou generovat, modulovat nebo transformovat světelný svazek. Tento typ se 

nazývá extrinsitní, nebo také hybridní a skládá se ze vstupního a výstupního optického vlákna, která 

pouze zabezpečují přenos světla z a do modulátoru.[5] 
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Obr.(2.1): Extrinsitní nebo také hybridní optický senzor 

 

 Druhý typ optického senzoru využívá vlastností samotného optického vlákna k přeměně fyzikální síly 

na modulaci světelného paprsku, který skrze vlákno prochází. Tento druhý typ snímání, je možné dále 

rozdělit do podtříd podle typu modulačního působení na optický svazek, jako je změna intenzity, fáze 

nebo polarizace vedeného světla. Tento typ se nazývá intrinsitní nebo také celo-vláknový optický 

snímač [5]  

 

 

Obr.(2.2): Intrinsitní optický senzor 

 

Do této skupiny se řadí i princip měření vibrací v této diplomové práci. K pochopení jejich principu 

činnosti je nutné se nejprve seznámit s teoretickými náležitostmi, jež jsou s jejich funkcí spjaty.  
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4 Vlastnosti světla 
 

Světlo můžeme obecně popsat jako tok elektromagnetické energie o určité rychlosti a specifickými 

vlastnostmi. Lze ho popsat pomocí dvou hlavních základních principů a to z důvodu projevu duality 

částice-vlnění. První z nich popisuje světlo jako tok částic nesoucích určité kvantum energie, proto se 

tento popis nazývá kvantový. Nebo druhý popis, v němž je světlo chápáno jako elektromagnetická 

vlna o určité frekvenci, amplitudě, rychlosti a polarizaci. Na rozdíl od mechanického vlnění, jež ke 

svému pohybu potřebuje přenosové prostředí, je tomu u elektromagnetického vlnění přesně naopak a 

nejlepšího šíření dosahuje ve vakuu. Dualita světla částice-vlnění je dána zejména tím, že světlo má 

velmi rozsáhlé frekvenční spektrum a z toho důvodu má i různé velikosti přenášené energie. 

Elektromagnetické záření o nižším kmitočtu jako například infračervené světlo má obecně mnohem 

menší energii než například záření gama, jehož frekvence jsou daleko nad viditelným spektrem. Oba 

principy se vzájemně nevylučují, jen je někdy výhodnější využívat popis vlnový a jindy částicový [3]. 

Elektromagnetickému záření o nízkém kmitočtu lépe vyhovuje popis pomocí vlnění a naopak o záření 

s vysokými kmitočty více vypovídá popis částicový. Mezi vlnové vlastnosti světla řadíme odraz, lom, 

ohyb, interferenci a polarizaci. Mezi částicové pak představa fotonu, jež vyvolává fotoelektrický jev.    

 

4.1 Světlo jako elektromagnetické vlnění 

 

Pokud budeme předpokládat, že světlo je elektromagnetické vlnění tvořené vzájemně podmíněnými 

změnami intenzity elektrického a magnetického pole šířící se v prostoru podle zákonů 

elektrodynamiky. Pak je v prostoru i čase dokonale popsáno Maxwellovými rovnicemi, které mohou 

mít následující tvar [2]: 

 

 


&!���� = �� + ()���
(*       (3.1-1) 


&!��� = − (,��
(*           (3.1-2) 

 

Prostředí, v němž se elektromagnetické pole šíří, je charakterizováno rovnicemi: 

 

-�.���� = �, ���� = 0̂���       (3.1-3) 

-�.��� = 0, ��� = 3̂����     (3.1-4) 
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kde vektory ���� a ��� označují elektrickou a magnetickou indukci, �� je vektor prodové hustoty, ��� a 

���� jsou vektory intenzit elektrického a magnetického pole, � značí hustotu prostorového náboje, 

veličiny ε a µ jsou v obecném případě tensory permitivity a permeability prostředí. 

 

Slovně by se dali Maxwellovi rovnice formulovat následovně: 

 

• zdrojem elektrického pole je elektrický náboj (známé jako Coulombův zákon) 

• magnetické indukční čáry jsou vždy uzavřené (neexistuje magnetický náboj) 

• elektrické pole může vznikat jako důsledek změny mg. pole (Faradayův zákon 

elektromagnetické indukce) 

• magnetické pole může vznikat jako důsledek změny el. pole  

 

 Vyplývá z nich, že elektrické i magnetické pole jsou neoddělitelně spjata a vytvářejí spolu 

elektromagnetické pole, které se šíří prostorem jako vlnění, rychlostí světla. Existenci, Maxwellem 

předpovězených elektromagnetických vln, experimentálně prokázal německý fyzik H. R. Hertz. 

Sestrojil vysílač a přijímač elektromagnetických vln. 

 

Pokud bychom si chtěli elektromagnetickou vlnu graficky představit, vypadala by nějak, jak je 

zobrazeno na obrázku (3.1). Podrobnějším pohledem si můžeme všimnout některých důležitých 

skutečností, které jsou vlastní každé elektromagnetické vlně.[2] 

 

• Elektrické pole ��� i magnetické pole ��� jsou vždy kolmé na směr šíření vlny. 

Elektromagnetická vlna je tedy vlna příčná. 

• Elektrické pole je vždy kolmé k magnetickému poli 

• Vektorový součin ��� x ���udává vždy směr šíření vlny 

• Je-li vlna harmonická, mají pole ��� i ��� stejnou frekvenci a jsou ve fázi 
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Obr.(3.1): Elektromagnetická vlna 

 

 

Obecně bychom mohli popsat šíření monochromatické elektromagnetické vlny v prostoru 

následujícím vztahem.  

 

���5
�, !6 = �. sin 5	��
� − %!6     (3.1-5) 

���5
�, !6 = �. sin 5	��
� − %!6     (3.1-6) 

 

 

kde  E,B jsou amplitudy jednotlivých polí 

	�� je vlnový vektor a jeho velikost je rovna vlnovému číslu: :	��: = 	 = ��
;  


� je polohový vektor bodu v Kartézských souřadnicích x,y,z 

ω je úhlová frekvence vlny 

 

 V následujících úvahách s elektromagnetickými vlnami budeme využívat pouze složky 

vektoru intenzity elektrického pole. Je to dáno zejména tím, že při interakci světla s optickým 

prostředím, se v převážné většině případů realizují interakce elektrického pole. Je to proto, že intenzita 

elektrického pole ovlivňuje distribuci hustoty elektronů v látce. Jelikož rychlost těchto elektronů ve, je 

mnohem menší než rychlost světla c a magnetické pole vlny vykonává pouze silové působení úměrné 

intenzitě a poměru ve/c, můžeme magnetickou složku zanedbat.[14] 
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4.2 Rychlost světelné vlny 

 

Vhodnou úpravou Maxwellových rovnic dostaneme následující vztah pro rychlost šíření světla ve 

vakuu c, jež je konstantou: 

 

< = �
=>?@? = 299 792 458 m. sG�     (3.2-1) 

 

kde permeabilita vakua µ0 = 4π.10-7 H.m-1 a permitivita vakua ε0 = 8,854.10-12 F.m-1.  

 

Rychlost světla lze také vypočítat z poměru amplitud elektrického a magnetického pole: 

 

HI
,I

= <       (3.2-2) 

 

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. 

 

< = $. �      (3.2-3) 

 

Jelikož c je konstanta, roste-li frekvence f, klesá vlnová délka λ a naopak. Známe-li 

vlnovou délku elektromagnetické vlny ve vakuu, pomocí vztahu (3.2-3) jednoznačně 

určíme její frekvenci a naopak. 

Rychlost šíření světla v prostředí jiném než vakuum, se šíří rychlostí v, která je vždy nižší než c. Podíl 

těchto rychlostí je roven indexu lomu daného prostředí n, jež je dán vztahem: 

 

� = �
J       (3.2-4) 

 

4.3 Polarizace  

 

Jak již víme, elektromagnetické vlny se mohou šířit kterýmkoliv směrem a jejich směr záleží na 

povaze zdroje záření.  Běžné zdroje světla, jako je slunce nebo žárovka, emitují vlny, které jsou sice 

vždy kolmé na směr šíření, ale směry vektorů intenzity elektrického pole (a tedy i směr vektorů 

intenzity magnetického pole) se nahodile mění a proto se jedná o nepolarizované vlnění. Naopak 

zdroje, jako např. radiové nebo televizní antény, emitují vlny, jejichž jednotlivé složky kmitají pouze 

v jedné rovině a jsou to tedy vlny polarizované.   
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Obr.(3.4): Znázornění nepolarizované vlny z pohledu šíření 

 

Nepolarizované světlo lze polarizovat poměrně jednoduchým způsobem průchodem, odrazem či 

dvojlomem na určitých krystalech nebo se používají tzv. polarizační destičky. Takové polarizátory se 

nazývají polarizační filtry nebo také polaroidy, které propouštějí pouze vlnu kmitající v jednom směru. 

Vstupuje-li nepolarizovaná vlna do polarizátoru, dojde k omezení průchodu všech rovin kmitů kromě 

té, jíž polarizátor umožňuje průchod. Za polarizátorem se šíří již pouze polarizovaná vlna. Otáčením 

analyzátoru v rovině kolmé ke směru šíření můžeme určit směr polarizace vlny.  

 

 

Obr.(3.5): Znázornění funkce polarizačního filtru 

 

 

Omezením směru kmitání do jedné roviny získáme polarizované vlnění. Nejobecnějším případem 

polarizovaného vlnění je vlnění eliptické, kde konec vektoru intenzity elektrického pole ��� opisuje 

svým postupem spirálu, jejímž průmětem do roviny získáme elipsu. Její výsledný tvar je dán poměrem 

jednotlivých složek vektoru ���. Limitními případy eliptické polarizace jsou pak polarizace kruhová a 

lineární.  
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Obr.(3.6): Eliptická polarizace v třírozměrném pohledu. 

 

 

Obr.(3.7): (a) Rovina kmitů elektromagnetické vlny. (b) Znázornění lineárně polarizované 

vlny z pohledu směru šíření. 

 

 

4.4 Intenzita optického záření  

 

Ačkoliv se skládání elektromagnetických vln dá popsat podobně jako mechanické vlny pomocí součtu 

jejich aktuálních amplitud, je pro nás výhodnější popis pomocí velikosti intenzity světla I. Chápeme ji 

jako kvadrát intenzity elektrického pole světelné vlny ��� zprůměrovaný za dobu podstatně delší, nežli 

je perioda kmitu elektromagnetického pole 

 

 = K����L      (3.4-1) 

 

Výhodnější je pro nás z toho důvodu, že veškerá detekce světelného záření pomocí 

fotodetektorů zachytává právě dopadený světelný výkon, tedy velikost intenzity dopadající na určitou 

plochu za čas.[17]  
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4.5 Odraz a lom světla 

 

V prostoru se světlo šíří podle tzv. Huygensova principu, který říká, že každý bod, do něhož vlnění 

dospěje, se sám stává elementárním zdrojem záření. V geometrickém popisu se zavádí pojem světelný 

paprsek. V opticky homogenním prostředí se světelné paprsky šíří přímočaře a nezávisle na sobě. V 

nehomogenním prostředí může dojít k odrazu, lomu nebo ohybu světla, případně k jeho absorbci. 

Při šíření světla z jednoho prostředí do druhého, dochází k dopadu světla na rozhraní těchto 

dvou prostředí. Světlo se na rozhraní odráží, ale může také proniknout z prvního prostředí do druhého. 

Říkáme, že na rozhraní dvou prostředí dochází k odrazu a lomu světla.[9] 

 

 

 

Obr.(3.8): Odraz a lom světla 

 

 

4.5.1 Odraz světla 

 

Pokud se světlo dostane k rozhraní dvou prostředí, může dojít k jeho odrazu zpět do prostředí, ze 

kterého k rozhraní přichází. Tento jev se označuje jako odraz světla a řídí se tzv. zákonem odrazu, kdy 

úhel dopadu světla na plochu se rovná úhlu odrazu. Zákon odrazu je platný pro všechny druhy vlnění 

ať už mechanického nebo elektromagnetického a může být buď částečný anebo úplný (totální).  
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4.5.2 Lom světla 

 

Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými světlo prochází. Je 

důsledkem různých rychlostí šíření světla v různých prostředích a kromě světla platí pro veškeré 

elektromagnetické záření. 

Když světlo přechází z jednoho materiálu do jiného, jeho frekvence zůstává stejná, ale mění se 

vlnová délka. Protože index lomu závisí u většiny látek i na frekvenci světla, můžeme díky lomu na 

rozhraních bílé světlo rozkládat na jeho barevné složky, například pomocí hranolu. Matematicky je 

zákon lomu popsán pomocí Snellova zákona: 

 

������� = �������     (3.5-1) 

 

Kde n1, n2 jsou indexy lomů dvou prostředí a α,α’ jsou úhly dopadu a odrazu světelného paprsku. 
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5 Interference  
 

Interference znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty. Jev spočívá ve 

skládání různých příspěvků vlnění v daném místě (elektrického a magnetického pole). Jeho projevem 

je vznik interferenční struktury - u monochromatického světla se projevující vznikem světlých a 

tmavých proužků, či ploch, u bílého světla duhovostí. Interference je výrazným projevem právě 

vlnových vlastností světla, zejména u světla monochromatického.  

 

 

Obr.(4.1): a) Interferenční struktura monochromatického světla b) Rozložení intenzity 

dopadajícího světla 

 

5.1 Podmínky vzniku interference 

 

Setkají-li se jakákoliv vlnění, dojde vždy k jejich vzájemné superpozici a interferují spolu. K tomu 

abychom však mohli interferenci pozorovat, je nutné, aby byly splněny některé základní podmínky. 

 

• Existence minimálně dvou vlnění 

• Všechna vlnění mají stejnou nebo velmi blízkou vlnovou délku 

• Mezi vlněními existuje dráhový nebo fázový rozdíl 

 

Z těchto podmínek vyplývají určité požadavky na kvalitu zdroje záření. Tyto požadavky souvisí se 

dvěma důležitými pojmy a to je koherence světla a jeho monochromatičnost.  
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5.2 Monochromatické světlo 

 

Je to takové světlo, které má v ideálním případě pouze jednu vlnovou délku či kmitočet. I když při 

výpočtech uvažujeme ideální monochromatické vlny, ve skutečnosti se však k tomuto parametru 

pouze přibližujeme.  

5.3 Koherence světla 

 

Koherence světla znamená, že dané světlo je dobře definované a uspořádané. Za koherentní zdroje lze 

považovat takové, jejichž frekvence záření je stále stejná a rozdíl fází vyzařovaných parsků se s časem 

a vzdáleností nemění. Opět je však realita trochu jiná, a proto se pro matematický popis zavádí pojem 

tzv. komplexní stupeň koherence γ, který zahrnuje koherenci časovou a prostorovou. Zlepšení 

koherenčních vlastností lze dosáhnout zvýšením monochoromatičnosti a ohraničením velikosti 

zářivého zdroje. Monochromatičnost záření ovlivňuje koherenci časovou a velikost zářící plochy 

zdroje ovlivňuje koherenci prostorovou. Komplexní stupeň koherence γ  je tedy kvalitativním 

parametrem, který nabývá hodnot 0 až 1. Hodnota 1 značí plně koherentní záření a hodnota 0 

absolutně nekoherentní záření. Zdroj světla pak taky charakterizujeme z hlediska prostorového šíření a 

z hlediska časové stability [20] 

 

5.3.1 Časová koherence 

 

Koherentní zdroj záření by měl v každém okamžiku a z celého povrchu vyzařovat monochromatické 

záření. Je-li generováno záření s konečnou šířkou spektrální čáry, jehož vlnová délka leží v intervalu 

λ + ∆λ, bude docházet při interferenci paprsků o vlnové délce λ s paprsky o vlnové délce λ + ∆λ k 

záznějům ve směru šíření záření, viz obr.(4.2)  

 

 

Obr.(4.2): Zdroj vyzařující záření o vlnové délce v intervalu λ + ∆λ 
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Vzdálenost záznějů můžeme označit jako koherentní délku L, která vyjadřuje schopnost zdroje 

generovat stacionární záření se stálou fází ve sledovaném bodě, a která je dána vztahem 

M = ;N
O; = �

OP       (4.3-1) 

kde ∆f je změna frekvence zdroje vyzařujícího v intervalu vlnových délek λ + ∆λ.  

 

Časová koherence nám tedy charakterizuje korelace vlny ve dvou různých časech, jinak řečeno jak 

dobře vlna interferuje sama se sebou. Koherentní délka je pak jako praktický parametr, který udává 

vzdálenost od zdroje, do které si záření udrží jistý stupeň koherence, tj. do kdy je pozorována 

interference - u částečně koherentního zdroje už interference není od jisté délky pozorovatelná.  

Při aplikaci zdroje záření s konečnou koherenční délkou je třeba mít na zřeteli, že kvalitní 

interferenci lze získat pouze superpozicí takových paprsků, jejichž optické dráhy (měřeno od zdroje 

záření) se příliš od sebe neliší a jejich rozdíl by měl být podstatně menší než koherenční délka L. 

Velké hodnoty koherenčních délek lze dosáhnout především u laserů. [18],[19] 

 

5.3.2 Prostorová koherence 

 

Prostorová koherence nám udává korelace vlny ve dvou různých místech, říká nám jak uniformní je 

vlna v prostoru. Jejím parametrem je koherentní šířka, což je vzdálenost R na stínítku (viz obr. 4.3) 

mezi osou svazku a místem, ve kterém dostaneme při interferenci paprsků šířících se od okraje 

monochromatického plošného zdroje minimum intenzity (optická dráha těchto paprsků se liší o λ / 2). 

Zjednodušeně řečeno plocha, na které na stínítku zpozorujeme interferenci. Koherenční šířka je 

především funkcí příčné velikosti zdroje 2 r, vlnové délky λ a mění se vzdáleností stínítka od zdroje a. 

Platí vztah 

 

;
� = =�� + 5Q + 
6� − =�� + 5Q − 
6�    (4.3-2) 

 

 

 

Jelikož bývá velikost zdroje 2r podstatně menší než vzdálenost stínítka od zdroje a, lze daný vztah 

zjednodušit a dostaneme 

 

;
� = R� + 5STU6N

�� V − R� + 5SGU6N
�� V     (4.3-3) 
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Po úpravách lze vyjádřit koherenční šířku R ve tvaru 

 

Q = � ;
WU      (4.3-4) 

 

 

Obr.(4.3): Zdroj konečné velikosti 

 

Z uvedeného rozboru je zřejmé, že při aplikaci zdroje záření s reálnou velikostí 2r lze osvětlovat ve 

vzdálenosti a od zdroje pouze objekty, které mají rozměr příčný k ose záření podstatně menší než 2R, 

jinak se začne projevovat interference paprsků šířících se od okraje monochromatického zdroje, která 

může ovlivnit interferenci s případným dalším svazkem. Velké hodnoty koherenční šířky je možné 

dosáhnout především u laserů, kde velikost zdroje 2r je oproti jiným zdrojům záření zanedbatelná, a 

proto lze lasery považovat prakticky za bodové zdroje záření. [16],[19]  

 

5.4 Skládání vln 

 

Skládání elektromagnetických vln si můžeme obecně představit pomocí analogie s mechanickými 

vlnami nebo pomocí součtu velikostí a směrů jednotlivých vektorů intenzity elektrického pole.  

5.4.1 Amplitudové skládání vlnění 

 

Setkají-li se v prostoru dvě vlny, dojde v místech setkání k jejich superpozici a můžeme pozorovat, že 

se amplituda výsledného vlnění mění. Obě vlny se však při svém pohybu nijak neovlivňují a šíří se 

navzájem nezávisle. To znamená, že pokud mají vlny různý směr, pak v místech kde se již jiné vlnění 

nevyskytuje, mají vlny opět původní tvar a směr.  

Budeme-li uvažovat dvě vlny postupující ve stejném směru, dojde k jejich superpozici a budou 

se jevit, jako jedná postupující vlna. Její tvar je dán parametry původních vln, jako je amplituda, 

vlnová délka nebo vzájemný fázový rozdíl. Pro zjednodušení předpokládejme dvě vlnění o stejné 
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vlnové délce λ a amplitudě A, která se šíří stejnou rychlostí. Zdroje vlnění Z1 a Z2 mají různou polohu, 

ale kmitají se stejnou počáteční fází.[16] 

 

 

Obr.(4.4): Skládání vlnění 

 

Vzhledem k bodu M popíšeme složky vlnění následujícími rovnicemi: 

 

�� = �X����2#5*
 − YZ

; 6      (4.4-1) 

�� = �X����2#5*
 − YN

; 6     (4.4-2) 

 

Pro elektromagnetické vlny by rovnice vypadli podobně, jen bychom nahradili velikosti amplitud 

�X�, �X�, ��, �� velikostmi intenzity elektrického pole �X�, �X�, ����, ����.  

O výsledku interference rozhoduje fázový rozdíl vlnění ∆Θ. Určíme ho jako rozdíl fází obou 

vln v určitém okamžiku. 

 

Δ\ = 2# ]*
 − YZ

; ^ − 2# ]*
 − YN

; ^ = ��
; 5_� − _�6 = ��

; -   (4.4-3) 

Výraz d = 5_� − _�6 je dráhový rozdíl vlnění, což je vzdálenost dvou bodů, v nichž mají obě vlnění 

stejnou fázi. Fázový rozdíl dvou vlnění je přímosměrný rozdílu dráhovému. 

 

 Zvláštní případy pak nastávají, když je dráhový rozdíl roven celistvému počtu půlvln 

interferujících vlnění. 

 

1. Sudý počet půlvln  - - = 2	 ;
� = 	�, 	-a 	 = 0,1,2 …  

Interferující vlnění se v každém bodě setkávají se stejnou fází a vzniká vlnění, jehož 

výsledná amplituda je rovna součtu složek:  �X = �X� + �X�. Vznikají tedy 

interferenční maxima. 
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2. Lichý počet půlvln  - - = 52	 + 16 ;
� , 	-a 	 = 0,1,2 … 

Interferující vlnění se setkávají v každém bodě s opačnou fází a amplituda výsledného 

vlnění je rovna absolutní hodnotě rozdílu amplitud složek: �X = |�X� − �X�|. 
Vzniká interferenční minimum. Při stejné amplitudě výchylek obou složek se vlnění 

navzájem vyruší. 

 

5.4.2 Skládání vln pomocí intenzity záření 

 

Ačkoliv amplitudové skládání nám udělá určitý obraz o skládání dvou světelných vln, je však 

z praktických důvodů lepší popis interference dvou vlnění pomocí vektorového sčítání složek intenzity 

elektrického pole vlnění. Intenzity magnetických polí neuvažujeme z důvodů, jež byly zmiňovány 

v kapitole 3.1.  

Máme-li dány dvě monochromatické vlny, které jsou charakterizovány vektorem elektrického 

pole v komplexním tvaru: 

 

���� = �e�exp j5%!6, ���� = �e�exp jj5%! − �6k    (4.4-4) 

 

kde � je fázový rozdíl mezi vlnami ���� a ����.  

 

Všechny body v prostoru reprezentují elektrické pole ��� popsané jako ���=����+���� a odpovídající 

intenzitě I definované vztahem I= ���·���*  (symbol * označuje komplexní číslo). 

 

Intenzita vzniklého záření je pak v našem případě dána 

 

 = ����. ����∗ + ����. ����∗ + ����. ����∗ + ����∗. ����     (4.4-5) 

 

Za předpokladu, že platí pro moduly jednotlivých vlnění: 

 

�� = �
�/�exp 5n��6 ; �� = �

�/�exp 5n��6 ; � = �� − ��    (4.4-6) 

 

A také       I =���·���* ;   = o���o�
            (4.4-7,8) 
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Dostáváme tzv. Interferenční rovnici (IR): 

 

 = � + � + 2=� + � cos �     (4.4-9) 

 

Kde �, � jsou intenzity jednotlivých vln a � je fázový rozdíl. 

Zvolíme-li velikosti intenzit jednotlivých stejné, tzn. � = � = e, pak z IR dostáváme: 

 

 = 2ej1 + cos �k      (4.4-10) 

 

Kde na vzdálenosti δ má vlnění fázový posuv: 

 

� = ��
; �      (4.4-11) 

 

Dalším důležitým parametrem je tzv. viditelnost neboli kontrast interferenčních proužků, neboli jak 

velký je rozdíl mezi světlými a tmavými proužky. Značí se písmenem K (v anglické literatuře 

písmenem V – visibility) a je dána vztahem 

 

r = sItuGsIvw
sItuTsIvw , 0 ≤ r ≤ 1     (4.4-12) 

 

Největšího kontrastu je dosaženo, jsou-li jednotlivé intenzity stejné velikosti � = � = e a mají-li 

stejnou fázi, je výsledná intenzita v maximu  = 4e a v minimu  = 0 (na obr.) 

 

Obr.(4.5): Průběh intenzity záření dopadajícího na stínítko  
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5.5 Youngův experiment  

 

Pomocí interference dokázal v roce 1801, anglický vědec Thomas Young, vlnovou podstatu světla při 

svém pokusu na dvoj-štěrbině, viz obr.(4.6). Ukázal tehdy, že světelné vlny se skládají stejným 

způsobem jako například vlny na vodní hladině nebo zvukové vlny. U svého experimentu použil 

světlo z bodového zdroje, které vzniká dopadem světelné vlnoplochy z intenzivního zářiče na stínítko 

s jedním malým kruhovým otvorem Z („špendlíková dírka“). Z něj dále světlo postupuje na další 

stínítko se dvěma obdobně velkými otvory Z1 a Z2. Ve vzdálenosti l za mřížkou je stínítko. Podle 

Huygensova principu, se každý otvor na mřížce stává novým zdrojem vlnění. Tyto vlny jsou navzájem 

koherentní, protože vznikly rozdělením dopadající rovinné vlny. Po průchodu štěrbinou se každá nová 

vlna šíří všemi směry a dopadá do každého bodu stínítka. Vlny prošlé jednotlivými štěrbinami urazí do 

daného bodu každá jinou vzdálenost a interferují. Rozdílem uražených vzdáleností jednotlivý vln ∆l se 

mění fázový rozdíl mezi oběma vlnami. Na stínítku je pak pozorován interferenční obrazec (jev je 

výraznější, pokud je použito místo kruhových otvorů úzkých rovnoběžných štěrbin). Maxima (světlé 

proužky) interference vznikají v místech, kde se světelné vlny setkají ve fázi, minima (tmavé proužky) 

naopak v místech, kde se setkají s fází opačnou.  Interferenci lze také pozorovat na tenké vrstvě 

materiálu (Newtonova skla). 

 

Obr.(4.6): Znázornění Youngova experimentu 

 

5.6 Ohyb světla  

 

U Youngova experimentu se uplatňuje ještě jeden vlnový jev. Při průchodu vlnění otvorem nebo 

kolem překážky je vlnění překážkou ovlivňováno a vlny prošlé různými místy navzájem interferují. 

Takovým jevům říkáme difrakce (ohyb) vlnění. Difrakční jevy rozlišujeme na Fresnelovu a 
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Fraunhoferovu difrakci. Fresnelova difrakce se zabývá intenzitou interferenčních jevů v závislosti na 

poloze v konečné vzdálenosti. Fraunhoferova difrakce studuje intenzitu v rovině v nekonečnu, lze ji 

tedy považovat za zjednodušený případ Fresnelovy difrakce. 

 

   

6 Optická vlákna 
 

Využití světla jako komunikačního prostředku je staré snad jako lidstvo samo díky využívání ohně. 

Signální ohně a kouřové signály lidé využívali tisíce let. Vynálezem zrcadla začali lidé využívat 

k signalizaci slunečních paprsků pomocí odrazu. Ovšem až díky technologické vyspělosti lidské 

společnosti dvacátého století došlo k průlomu díky vynálezu laseru jako zdroje vysoce koherentního 

monochromatického záření a technologického zvládnutí tažení křemenného skla do dlouhých kabelů. 

Tyto kabely se nazývají optická vlákna a díky jejich vlastnostem jsme schopni přenášet informace na 

mnohem větší vzdálenosti a mnohem rychleji. První pokusy s využitím principů, na kterých je 

založeno optické vlákno provedl již John Tyndall kolem roku 1850, když předváděl vedení slunečního 

světla trubicí s vodou prostrčenou skrz střechu domu. Nicméně skutečná optická vlákna začala vznikat 

až zhruba o sto let později.  

V dnešní době jsou optická vlákna vyráběna z polymerů nebo křemenného skla a světlo je 

v nich vedeno ve směru podélné osy. Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou 

přenášeny s menšími ztrátami, a zároveň jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení. Speciálně 

konstruovaná vlákna se používají pro řadu dalších aplikací, včetně snímače a vláknového laseru. [16]  

Primární aplikací optických vláken je přenos optické informace, ale stále vice uplatnění 

nacházejí optická vlákna i v řídící a regulační technice, jako nejrůznější senzory. Vláknové optické 

senzory mají několik zásadních výhod oproti klasickým elektrickým senzorům: 

 

• pasivní prvky mají dlouhou životnost (vice než 20 let) 

• senzor je součástí optického vlákna a tak lze signál přenášet na velice dlouhé vzdálenosti 

• nedochází k interferenci s elektromagnetickým zářením (rušeni apod.), senzor tak lze použit v 

prostředí, kde klasické senzory selhávají 

• mohou se multiplexovat, tzn. jedno vlákno lze použit na detekci vice proměnných nebo 

detekovat ve více bodech, dochází tak k snižování nákladů při sledování složitějších systémů 

• nevyužívají elektrický signál a tak nehrozí nebezpečí ohrožení při poruše kabelu [17] 
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6.1 Princip šíření světla optickým vláknem 

 

Optické vlákno je dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či 

infračervené záření) ve směru osy vlákna s využitím principu totálního odrazu na rozhraní dvou 

prostředí s rozdílným indexem lomu n. Podle rozměrů a geometrie jednotlivých částí optického vlákna 

dělíme vlákna na mnohomódové (MM), jednomódové (SM) a gradientní optická vlákna. 

 

 

Obr.(5.1): Vedení světla optickým vláknem 

 

Na obrázku je vidět jak se světlo šíří optickým vláknem při použití aparátu geometrické optiky. Úhlem 

αc je označen mezní úhel šíření a úhlem θ1c mezní úhel na rozhraní jádra a pláště. Mezní úhly 

vymezují oblasti pro vedené paprsky. Pokud by byly mezní úhly větší, než je přípustné, nebyly by 

splněny podmínky totálního odrazu a světelný svazek by se z vlákna vyvázal (čárkovaná čára). 

Výpočet mezního úhlu šíření:[3], [18] 

 

���5���6 = yN
yZ  ; <&�5��6 = yN

yZ       (5.1-1) 

 

�� = �
<���{1 − ]yN
yZ^�       (5.1-2) 
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6.2 Buzení optických vláken 

 

Pro dobré navázání světla do vlákna je potřeba znát úhel na čele vlákna ��, který odpovídá meznímu 

úhlu šíření ve vlákně 

 

 

Obr.(5.2): Navázání světla do optického vlákna 

 

Výpočet vstupního úhlu: 

�e����� = ��������     (5.2-1) 

 

Pokud je �e index lomu vzduchu 5�e = 16, potom 

 

����� = ��������     (5.2-2) 

 

Z toho vyplývá, že pokud chceme, aby se světlo ve vlákně šířilo pod mezním úhlem a byla tak 

zachována podmínka totálního odrazu, musí se světlo do vlákna navázat pod úhlem menším než ��, 

jinak by došlo k porušení podmínky šíření a světlo by se z vlákna vyvázalo. [3], [18] 

Dalším důležitým pojmem je numerická apertura NA, která nám vyjadřuje míru schopnosti vlákna 

navázat z okolí do svého jádra optický svazek. 

 

|� = �e����� = =��� − ���     (5.1-5) 
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6.3 Módy vláken 

 

Po navázání světelného svazku do vlákna se v něm díky omezenému prostoru a interferenci světla 

vytvoří stojaté vlnění. Z pohledu elektromagnetické optiky se jedná o ustálenou elektromagnetickou 

konfiguraci. Energie, která se do vlákna naváže, se přerozdělí tak, aby se vláknem mohla šířit a aby 

jednotlivé módy splňovali podmínku stojatého vlnění. Rozdíl mezi paprskem, který je používán 

v geometrické optice a módem je, že paprsek je jistou aproximací módu. Pod pojmem paprsek si totiž 

většina lidí představuje světlo jako přímku, kdežto mód určuje spíš jakýsi stupeň přerozdělení energie 

v konečném prostoru. [3] 

Máme tři možné druhy módů v optickém vlákně: 

 

• Vedené módy – Jsou to módy jež splňují podmínky totálního odrazu na rozhraní jádra 

a pláště. Jsou vedeny jádrem vlákna a k jejich vyvázání je zapotřebí velkého ohybu 

vlákna, při němž se však vyváže jen část energie, zbytek je veden dál vláknem. 

• Vyzařující módy – Jsou to módy, které jsou navázány pod větším úhlem, než je 

numerická apertura. Nejsou tedy splněny podmínky pro vedení a světlo je z vlákna 

postupně vyvázáno 

• Tunelující módy – Tyto módy sice tvoří stojaté vlnění, ale nesplňují podmínky 

totálního odrazu. Jsou tedy nestabilní a energie se „přelévá“ mezi vedenými a 

vyzařujícími módy. Dochází velmi snadno k vyvázání energie. 

 

Vedené módy vymezuje konstanta šíření. Pro osový mód je  

 

�X}y = ��.yN
�        (5.3-1) 

a pro osový mód je  

�X�Y = ��.yZ
�        (5.3-2) 

 

Potom pro vedené módy platí:   

��.yN
; ≤ � ≤ ��.yZ

;        (5.3-3) 

 

6.4 Typy optických vláken 

 

Jak již bylo zmíněno, využívají se pro optické komunikace a vláknovou senzoriku dva hlavní typy 

vláken a jednomódová (SM) nebo mnohomódová (MM). Jednomódová vlákna jsou taková, která 

vedou pouze jeden mód při ose jádra vlákna, mají proto velmi malý průměr. Mnohomódová vlákna 
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mají průměr jádra mnohem větší, proto jsou schopné přenášet více vidů celým jádrem. Speciálním 

typem mnohomódových vláken jsou vlákna gradientní (GI), u kterých není změna indexu lomu mezi 

jádrem a pláštěm skoková, ale postupná. 

 

 

Obr.(5.3): Typy optických vláken 

 

Počet módů vedených ve vlákně se počítá pomocí normalizované frekvence V, podle vztahu: 

� = ��
; �. |�      (5.4-1) 

 

Z normalizované frekvence pak pro vlákno se skokovou změnou indexu lomu SI vypočítáme 

počet módů podle: 

 

~�s = �N
�        (5.4-2) 

 

 

a pro gradientní vlákno GI:  

~�s = �N
W        (5.4-3) 

 

Pohledem na vztah normalizované frekvence můžeme vidět, že vliv na počet módů vedených 

vláknem má zejména průměr vlákna, takže je jasné proč jednomódová vlákna mají mnohem 

menší průměr jádra než mnohomódová vlákna. Další způsob je změna vlnové délky λ nebo poměr 

indexu lomů n1,n2. Nesmíme ovšem zapomenout na fakt, že podmínkou vedení světla vláknem je, 

že průměr jádra musí být větší než vlnová délka vedeného světla, jinak by nebyla splněna 
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podmínka totálního odrazu. Mezní vlnovou délku pro dané vlákno můžeme vypočítat podle 

vztahu:[3] 

 

�� = ��
� �. |�      (5.4-4) 

 

 

 

7 Interferometry 
 

7.1 Obecný princip funkce 

 

Obecně jsou interferometry extrémně citlivé a přesné měřicí přístroje založené na 

interferenčním jevu, který byl podrobně popsán v kapitole 4. Jejich základní princip je zobrazen na 

Obr. č. 1. Jsou zde zobrazeny dvě tzv. „ Černé skříňky“, jejichž princip si osvětlíme později, a které 

podle typu funkce nazýváme dělič nebo slučovač.  Na jedné straně vstupuje světelný svazek do děliče, 

kde dojde k rozdělení příchozího světla na dva nebo více svazků a po průchodu prostorem mezi 

skříňkami dojde ve slučovači k opětovnému spojení svazků a jejich vzájemné superpozici. 

 

 

Obr.(6.1) – Obecný princip interferometru 

 

Co je však důležité a čeho se u interferometrů využívá je to, že při průchodu mezi skříňkami 

může dojít k ovlivnění procházejícího světla. Následkem toho může dojít k vzájemným rozdílům 

uražených optických vzdáleností jednotlivými svazky.  

Jak bylo zmíněno v části popisující interferenční jevy, setkáním dvou monochromatických vln 

dochází k jejich superpozici a vzniku interferenční struktury. Interferometry jsou přístroje, které 

dokážou počítat takto vzniklé interferenční proužky, tedy vzdálenosti interferenčních maxim a minim. 

Vzdálenost těchto maxim a minim určuje přímou měrou vlnová délka λ  použitého zdroje záření, 

kterou většinou známe a jež určuje rozlišovací schopnost interferometru. Vzdálenost maxima a 

minima je λ/2, z toho vyplývá, že zvýšení rozlišovací schopnosti se dá dosáhnout použitím zdroje 

záření s menší vlnovou délkou (vyšší frekvencí) a naopak. 
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Interferometrů existuje celá řada a zabývat se každým z nich není obsahem této diplomové 

práce, proto se pouze zmíním o pár základních typech. 

Interferometry můžeme rozdělit například podle účelu měření na: 

• interferenční komparátory – používají se k měření délek a posuvů (např. Michelsonův) 

• interferenční refraktometry – používají se k určení indexů lomů u kapalin a plynů (např. 

Jaminův, Mach-Zehnderův, Rayleighův) 

• interferenční spektroskopy – používají se k určení jemné struktury spektrálních čar (např. 

Fabryův-Perotův, Michelsonova stupňová mřížka)  

 

Všechny tyto interferometry pracují na podobném principu, avšak liší se hlavně konstrukčním 

uspořádáním.  

 

 

7.2 Interferometr jako snímač fyzikálních veličin 

 

Ve druhé kapitole jsem popisoval, že optické vlákno se dá díky svým speciálním vlastnostem využít i 

jako senzor různých fyzikálních veličin. V jednom případě (Extrinsické snímání) slouží vlákno pouze 

k přenosu informace ze vzdáleného snímače. Jedná se intenzitní typ vláknového snímání a vlákno 

samo o sobě nehraje žádnou roli ve snímání samotném. Na tom však není nic moc zajímavého, jelikož 

přenos informací jeho primárním účelem i u optických komunikací. Zajímavější je však druhý způsob 

(Intrinsické snímání) kde je využito samotných vlastností optického vlákna k modulaci vedeného 

světelného svazku. Není potřeba opouštění světelného paprsku z optického vlákna, aby došlo k 

ovlivnění detekovaným polem. U tohoto typu zařízení je světlo procházející vláknem fázově 

modulováno detekovaným polem. Tato fázová modulace je pak detekována interferometricky, 

porovnáním fází světla v signálním a referenčním vlákně. Tento typ senzoru má velké množství 

využití. Tím, že světlo zůstává stále ve vlákně, tak má toto zařízení obvykle malé optické ztráty a 

protože využívá interferencí světla, je velmi citlivé. Jedná se tedy o fázi modulující senzor nebo také 

interferometrický vláknový senzor, který může být citlivý na celou řadu parametrů. [5] 
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7.3 Dvouvláknové interferometry  

 

Tento typ interferometrů dovoluje měření extrémně malých rozdílů fázových posuvů v optickém 

vlákně generovaných měřením. Optické fázové zpoždění (v radiánech) světla procházejícího skrze 

vlákno je dáno  

 

� = �	M                   (6.3-1) 

 

kde n je index lomu jádra vlákna, k optické vlnové číslo ve vakuu (2π/λ)a L je fyzická délka vlákna 

 

Můžeme tedy říct, že n.L je délka optické cesty. Také můžeme říci, že optické vlákno obecně může 

podporovat dva ortogonální polarizační módy, a kvůli takovým efektům jako je ohýbání se může 

vlákno stát dvojlomné. Obecně je světlo vycházející z vlákna elipticky polarizované. Může se tedy 

stát, že hodnota fázového posuvu � bude záležet i na polarizaci vystupujícího světla. Malé změny ve 

fázovém zpoždění se naleznou derivací vztahu (6.3-1) 

 

��
� = ��

� + �y
y + ��

�            (6.3-2) 

 

První dvě relace popisují fyzické změny ve vlákně způsobené měřenou veličinou. Proto popisují 

mechanismus přeměny, díky čemuž mohou být použity jako snímače zejména změn tlaku, teploty a 

magnetického pole, každý s různým příspěvkem změn -� , -M, nebo -�.  

Typickým příkladem takovéhoto dvouvláknového snímače je Mach-Zehnderův interferometr. 
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8 Mach-Zehnderův interferometr 
 

Jedná se o jeden ze základních typů interferometrů, který se využívá v mnoha aplikacích. Tento 

interferometr nese název, jako většina interferometrů, po svých konstruktérech, fyzicích Ludwigu 

Machovi (syn Ernsta Macha) a Ludwigu Zehnderovi.  

 

 

8.1 Obecný popis M-Z interferometru 

 

 Mach-Zehnderův interferometr (dále M-Z interferometr) je zařízení, které se používá ke 

zjištění relativního fázového posuvu mezi dvěma kolimovanými svazky z koherentního zdroje záření. 

Jeho základní princip spočívá v tom, že je vstupní záření na vstupu interferometru rozděleno jedním 

děličem svazku do dvou ramen. Ve druhém děliči se pak tyto svazky opět setkávají a interferují spolu. 

Původní nebo také klasický M-Z interferometr se skládá ze soustavy zrcadel ZA,ZB, polopropustných 

zrcadel PZ1,PZ2,detektorů záření D1,D2a čoček (na obrázku). [19] 

 

 

Obr.(7.1): Klasický Mach-Zehnderův interferometr 
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8.2 Vláknový Mach-Zehnderův interferometr 

 

Vláknový M-Z interferometr využívá stejného principu jako klasický, ale zrcátka a čočky jsou zde 

nahrazeny kabelem optického vlákna. Díky tomu není potřeba žádného složitého nastavování a je 

možné ho použít ke snímání určitých fyzikálních veličin na základě vlastností optického vlákna, které 

byly popsány dříve. To znamená, že využívá vlastností vlákna, jež jsou dány vztahem (). Principiální 

schéma je na obrázku (7.2). 

 

Obr.(7.2): Schéma vláknového M-Z interferometru 

 

Samotná konstrukce M-Z vláknového interferometru je poměrně jednoduchá a skládá se ze dvou 

vazebních členů, které rozdělují vstupující optický výkon do jednotlivých větví v určitém poměru a 

dvou optických vláken stejné délky, kde jedno je v roli měřícího vlákna �� a druhé v roli vlákna 

referenčního ��. Fázový rozdíl, mezi oběma větvemi, je dán vztahem  

 

� = �� − �� = ��
; � = ��

; �5�� − ��6     (7.2-1) 

 

Dosazením vztahu fázového rozdílu mezi rameny � M-Z interferometru do interferenční rovnice (4.4-

10), je výstupní intenzita z M-Z interferometru dána vztahem 

 

 = 2e �1 + <&� R��
; �5�� − ��6 V�     (7.2-2) 

 

Tento vztah nám tedy udává velikost intenzity interference vlnění z obou ramen, jejíž velikost se mění 

v závislosti ne velikosti změny optické fáze mezi oběma rameny interferometru. Tuto intenzitu, avšak 

zprůměrovanou za dobu delší než je jedna perioda, tedy KL, zachytáváme pomocí fotodetektoru, který 

nám dopadající záření převede na napěťový signál úměrný velikosti dopadající intenzity a který je pak 

dále možné zpracovávat.  
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Hlavní výhodou M-Z interferometru oproti ostatním druhům interferometrů je jeho možnost 

použití i na velké vzdálenosti. Jsou zde však ještě dva hlavní vlivy na vlastnosti M-Z interferometru, 

jež se nesmí zanedbat a to jsou polarizační efekty a efekty koherenční délky zdroje.  Proto jsou 

kladeny vysoké nároky na stabilitu a šířku spektrální čáry zdroje záření.  

Budeme-li, M-Z interferometr jako celek, brát ve smyslu snímače s napěťovým výstupem, jehož 

velikost se mění v čase v závislosti na měřené veličině, můžeme signál zpracovávat metodami 

běžnými pro zpracování analogových napěťových signálů. 

 

 

 

9 Zpracování signálu 
 

9.1 Klasifikace signálů 

 

Signál představuje určité fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité 

fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle proměnných – obvykle času. Signály 

můžeme rozdělit na signály analogové, diskrétní, kvantované a digitální.  

Převážná většina signálů je v analogovém tvaru, který můžeme charakterizovat spojitostí v čase 

a v okamžitých hodnotách. Při jejich zpracování digitálními systémy se pomocí vzorkování převedou 

na signály diskrétní, ty se pak dále kvantují na určitý počet hladin, jejichž počet určuje přesnost 

převodu a následně se kódují nejčastěji binárním kódem, tedy pomocí 0 a 1.  

Analogové signály, jež nesou informaci o daném měřeném jevu, můžeme rozdělit, podle druhu 

jejich povahy, na signály stacionární a nestacionární.  

 

• Stacionární signál je takový, který má konstantní střední hodnotu a rozptyl.  

o Deterministický – lze jej analyticky popsat 

o Stochastický (náhodný) – lze jej pospat pouze statistickými či 

pravděpodobnostními metodami 

• Nestacionární signál je takový, u něhož se výrazně mění parametry v čase 

o Spojitý  

o Přechodové jevy a rázy  
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Obr.(8.1): Příklady průběhů jednotlivých signálů 

 

 

9.2 Analýza signálů 

 

 Máme-li nějaký signál, nesoucí užitnou informaci, můžeme jej analyzovat v jeho časové nebo 

frekvenční oblasti podle toho, co nás na daném měřeném jevu zajímá.  

 

9.2.1 Analýza v časové oblasti 

 

U analýzy v časové oblasti nás většinou zajímá zejména: 

 

• Maximální hodnota ( Peak )  

o Popisuje amplitudy krátkodobých jevů, mechanických rázů apod. 

o Indikuje pouze přítomnost špičky, ale neukazuje na časový průběh ani kmitočtové složení 

hodnoceného kmitání.  

o Nazývá se jinak vrcholová hodnota, výkmit nebo špičková hodnota. 

• Střední hodnota  

o Získává se zprůměrováním absolutních hodnot časového průběhu signálu. 

• Efektivní hodnota - RMS (Root Mean Square)  

o Z hlediska kvantitativního hodnocení amplitud mechanického kmitání nejdůležitější 

hodnotou. 

o Ukazuje jeho časový průběh a současně má přímý vztah k jeho energetickému obsahu, a je 

tedy i měřítkem nebezpečnosti a škodlivosti mechanického kmitání. 

. 
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Obr.(8.2): Parametry signálu v časové oblasti 

 

 

9.2.2 Analýza ve frekvenční oblasti 

 

Mnohdy je však mnohem výhodnější sledovat signál v jeho frekvenční oblasti. Využívá se myšlenky, 

se kterou přišel francouzský matematik a fyzik Jean Baptista Joseph Fourier, že každý jakkoliv složitý 

signál lze rozložit na součet řady jednoduchých signálů.  

 Nejjednodušším periodickým signálem je signál s průběhem funkce sinus a cosinus. 

Označíme-li dobu periody T=1/f jako základní periodu složeného signálu, můžeme libovolný složený 

signál vytvořit součtem složek o kmitočtech f, 2f, 3f...nf. Tyto složky nazýváme harmonické a 

rozeznáváme základní, první (f) a dále vyšší harmonické (2f, 3f, atd.). Periodické signály obsahují 

různé vyšší harmonické s různou amplitudou a fází, které nemusí tvořit souvislou řadu. Neperiodické 

signály se skládají z nekonečné řady různých kmitočtů, v extrémním případě ze všech kmitočtů, 

ležících nekonečně blízko sebe. Mimo kmitočtové složky může složený signál obsahovat i 

stejnosměrnou složku. 

 Každý signál lze tedy vyjádřit pomocí jednoduchých signálů a každý takový jednoduchý 

signál je určen jeho kmitočtem, hodnotou amplitudy a fází. Popis složeného signálu souborem 

jednoduchých signálů nazýváme frekvenční spektrum a zakreslujeme ho do grafu, kde na osu x 

vynášíme kmitočet a na osu y obvykle hodnotu amplitudy (popř. výkonu) té určité složky.[1] 
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Obr.(8.3): Příklad zobrazení složeného signálu ve frekvenčním spektru 

 

 

 

10 Fourierova transformace 
 

10.1 Fourierova transformace ve spojité oblasti 

 

Princip převodu signálu z časové oblasti do frekvenční a naopak se nazývá Fourierova transformace. 

Je to matematická metoda, která jak již bylo řečeno, dovoluje analyzovat průběh libovolného signálu a 

převést jej na součet sinusových signálů vhodných frekvencí a amplitud. Fourierova transformace je 

modifikací Fourierovi řady a je užitečná pro řešení mnoha problémů. Podrobnější vlastnosti FT a 

jejich odvození lze nalézt např. v [23],[24]. 

 

Definiční vztahy pro Fourierovu transformaci ve spojité oblasti: 

 

Fourierova transformace (FT) funkce f(t) je vyjádřena tzv. Fourierovým integrálem: 

 

�5%6 = � $5!6aG}�*�
G� -! = ℱ�$5!6�     (8.3-1) 
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Zpětná transformace má pak tvar: 

 

$5!6 = �
√�� � �5%6a}�*�

G� -% = ℱG���5%6�    (8.3-2) 

 

Dvojice ve Fourierově transformaci se nazývají originál ($5!6) a obraz (�5%6). 

 

V technické oblasti je ω úhlový kmitočet. Pak �5%6představuje frekvenční spektrum signálu $5!6. 

Spektrum je komplexní veličina a lze ji vyjádřit ve tvaru 

 

�5%6 = |�5%6|}.�U��5�6     (8.3-3) 

 

kde velikost |�5%6| nazýváme amplitudové spektrum a úhel �
��5%6 fázové spektrum. 

 

 

10.2 Diskrétní Fourierova transformace (DFT) 

 

Definiční vztahy Fourierovy transformace vyžadují znalost matematického vyjádření signálu či 

spektra. V případě počítačového zpracování signálů máme k dispozici vždy jen vzorky funkce f(t) 

v diskrétních časových okamžicích. Zavádí se tedy tzv. diskrétní Fourierova transformace (DFT), 

kterou dostaneme formálním nahrazením integrálu integrálním součtem s dělením odpovídajícím 

periodě vzorkování T (zpravidla se volí ekvidistantní okamžiky). Z praktického hlediska uvažujme 

pouze tzv. konečnou diskrétní Fourierovu transformaci, u níž probíhá sumace pouze v mezích od 0 do 

N-1, kde N je počet vzorků. Základní vztah pro Fourierovu transformaci je 

 

�� = ∑ $5�6a��N��w
��G�y�e , 	 = 0,1, … , | − 1     (8.4-1) 

 

Zpětná transformace má pak tvar 

 

$y = �
� ∑ �5	6a�N��w

��G���e , � = 0,1, … , | − 1     (8.4-1) 

 

Výpočet DFT podle definičního vztahu vyžaduje N2 komplexních součinů a N2 komplexních součtů. 

Toto množství operací výrazně snižovalo možnost aplikace DFT na výpočty v reálném čase. Už pro 

malý počet vzorků čas výpočtu neúměrně narůstá. Proto je nutno užít k výpočtu jiných algoritmů, 

které využívají speciálních vlastností definice transformace. Důležitým krokem ve vytváření časové 
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úspory je minimalizace počtu násobení, neboť na všech výpočetních systémech je násobení časově 

náročnější než sčítání, což platí obzvláště pro komplexní čísla. [24] 

 

10.3 Rychlá Fourierova transformace FFT 

 

Rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier transform, zkratkou FFT) je efektivní algoritmus pro 

spočtení diskrétní Fourierovy transformace (DFT) a její inverze. FFT je velmi důležitá v mnoha 

oblastech, od digitálního zpracování signálu a řešení parciálních diferenciálních rovnic až po rychlé 

násobení velkých celých čísel. Existuje několik druhů algoritmů FFT, avšak asi nejznámějším 

algoritmem je Cooley-Tukey algoritmus. Je příkladem systému rozděl a panuj algoritmu, který 

rekurzivně dělí DFT s velikostí složeného čísla do menších DFT o velikostech N1 a N2. Doba výpočtu 

se dá odhadnout na N.logN. [25] 
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11 Měření vibrací pomocí Mach-Zehnderova    

interferometru 
 

11.1 Úvod k měření 

 

V teoretické části jsem se snažil popsat základní principy a z nich vyplývající možnosti měření vibrací 

pomocí dvouvláknových interferometrů. Víme tedy, že jsou extrémně citlivé na změny fáze mezi 

oběma rameny interferometru, a že tyto změny jsou podmíněny druhem fyzikálního působení na 

povrch optického vlákna. Využití ke snímání vibrací je nasnadě, jelikož víme, že vibrace jsou obecně 

kmitáním nějaké mechanické soustavy, což může být jakýkoliv pevný předmět nebo i vzduch, a že se 

šíří prostředím formou vlnění. Při tomto šíření si jednotlivé atomy a molekuly vzájemně předávají 

energii. Upevníme-li tedy optické vlákno k nějakému předmětu (například na desku), tak je tento šířící 

se rozruch zachycen optickým vláknem, jeho index lomu n se mění s kmitočtem šířícího se vlnění. 

Dochází zde tedy ke kmitočtové modulaci fázových změn mezi měřícím a referenčním vláknem. 

Z toho důvodu, pokud víme, že velikost výstupní intenzity z M-Z interferometru je dána velikostí 

změn fáze mezi rameny, můžeme na signál pohlížet jako na jakýkoliv napěťový signál proměnlivý 

v čase, jako například zvukový signál v elektrické podobě. Proto pak na takový signál můžeme 

aplikovat Fourierovu transformaci a zjistit frekvenční spektrum měřeného signálu a z něj možné 

dominantní frekvence charakteristické pro daný druh vibrací. 

Ze všech možných konfigurací byl vybrán Mach-Zehnderův interferometr zejména pro svou 

relativní jednoduchost a skutečnost, že M-Z interferometr, ze své konstrukční podstaty, není příliš 

omezen délkou ramen s optickými vlákny. Je omezen pouze útlumovými vlastnostmi vláken a 

pasivních členů v řetězci, jako jsou veškeré spojky a vazební členy. Z toho vyplývá možné lepší 

využití v praktických podmínkách. 
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11.2 Měřící sestava 

 

Měřící sestava se příliš neliší od klasických zapojení vláknového M-Z interferometru pro měření 

například tepelné dilatace vlákna. Vychází z klasického zapojení M-Z vláknového interferometru. Pro 

měření bylo využito výukové interferometrické sestavy firmy Safibra. 

 

 

Obr.(10.1): Schéma měřící sestavy 

 

 

 

11.2.1 Popis základních komponent interferometrické sestavy  

 

 

 

Obr.(10.2): Interferometrická sestava firmy Safibra 
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Laser s distribuovanou zpětnou vazbou (DFB) 

 

K tomu, aby se interference dostatečně projevila i na větších vzdálenostech, je kladen velký důraz na 

kvalitu zdroje záření. Velmi důležitým faktorem je monochromatičnost, což znamená zdroj vyzařující 

co nejužší spektrální čáru, ideálně pouze jedné vlnové délky. Mezi takovéto zdroje patří právě laserové 

diody s distribuovanou zpětnou vazbou (Distributed Feed Back Laser - DFB). 

 Laserová dioda tohoto typu je realizována bez zrcadel pomocí periodických struktur 

(difrakčních mřížek). Funkce je založena na periodické změně indexu lomu ve směru šíření. Zpětná 

vazba zde vzniká trvalým navázáním šířící se vlny do opačného směru Braggovým rozptylem. Mřížka 

se vytváří leptáním přímo na povrchu aktivní vrstvy a její perioda určuje vyzařovanou vlnovou délku 

laseru. Lasery DFB jsou vhodné zdroje pro systémy integrované optiky pro pásmo 1300 až 1550 nm. 

Je tomu tak proto, že nahrazením Fabryho-Perotova rezonátoru optickou mřížkou umožňují 

jednomódový provoz (pozn.: provoz v jednom podélném módu, perioda mřížky určuje vlnovou délku 

záření) při kvalitním napojení na optické vlákno. DFB lasery dosahují velmi úzké spektrální šířky 

(menší než 1 nm) a poskytují modulační šířku pásma v řádu jednotek až desítek gigahertzů. Hlavní 

uplatnění tento typ laserových diod nachází především v komunikacích optickými vlákny pro vlnové 

délky 1300 a 1550 nm. Do této kategorie patří i lasery s rozloženým Braggovým zrcadlem DBR 

(Distributed Bragg Reflector), které se realizují s jedním nebo se dvěma Braggovými zrcadli. [28] 

 

Optický izolátor 

 

Je optoelektronická součástka, která také nese název optická dioda z toho důvodu, že propouští světlo 

pouze v jednom směru. V našem případě je použita z toho důvodu, aby zamezila možným parazitním 

odrazům zpět do DFB laseru. Mohlo by tak dojít k narušení stability laseru, a vyzařované záření by 

nevykazovalo tak dobré parametry co se týče monochromatičnosti a koherence. Princip činnosti je 

založen na Faradayově jevu a vyplývá z vlastností některých materiálů, které působením svého 

magnetického pole, ovlivňují stáčení polarizační roviny procházející elektromagnetické vlny, stále 

stejně, nezávisle na směru průchodu. Využívá se například u Faradayova rotátoru, ten má na každém 

svém konci polarizační mřížku, které jsou vzájemně pootočeny o 45°. Polarizátorem projde pouze 

světelná vlna s povoleným směrem kmitání, v rotátoru dojde k jejímu pootočení a na druhém konci 

projde druhým polarizátorem pootočená o 45°. Pokud by došlo k odrazu a světelná vlna by kmitala 

v takové rovině, kterou povoluje výstupní mřížka, sice by prošla, ale v rotátoru by došlo k pootočení 

roviny jejího kmitu a dalších 45° a neprošla by tedy přes první mřížku, jejíž povolená rovina kmitu je 

proti odražené vlně pootočena o 90° a je tedy kolmá. Optických izolátoru existuje několik druhů, proto 

více např. v [26]. 
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Úhel otočení Faradayovým rotátorem je dán vztahem 

 

� = ��-      (10.2-1) 

 

kde � je úhel otočení, � je Verdetova konstanta materiálu, B síla magnetické složky materiálu ve 

směru šíření a d je délka Faradayova materiálu. 

 

Obr.(10.2): Faradayův rotátor 

 

 

Vazební člen 

 

Vazební člen je jednou z nejdůležitějších součástí interferometrické sestavy. Základním principem je 

rozdělení (popř. sloučení) světelného svazku do více větví. Vyrábí se vazební s různými poměry dělení 

výkonu do jednotlivých větví. V našem případě je použito vazebních členů s dělícím poměrem 50:50, 

což znamená, že příchozí světlo o určitém výkonu je rozděleno stejnou měrou do dvou větví. Tento 

dělící poměr je zvolen z toho důvodu, že interference má největší kontrast právě tehdy, když jsou 

intenzity obou vlnění stejné. Jedná se o obousměrnou součástku, takže v závislosti na směru 

průchozího světla se jedná o dělič nebo slučovač. Při jejich výrobě se využívá znalosti vedení 

světelných módů jednomódovým vláknem. Při průchodu světla vláknem, dojde k přerozdělení energie, 

a část energie se přenáší i pláštěm vlákna. Přiložíme-li tedy dvě vlákna dostatečně blízko k sobě tak, 

aby se vzájemně překryly jejich módová pole, dojde k přenosu energie z jednoho vlákna do druhého. 

Obyčejně se výroba provádí natahováním vláken za vysoké teploty.  

 

Optický atenuátor  

 

Optický atenuátor (omezovač) je ve své podstatě optickým útlumovým článkem a patří mezi 

nejzákladnější pasivní prvky v optoelektronice. Mohou být, podobně jako rezistory v elektrotechnice, 
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s pevnou nebo nastavitelnou hodnotou odporu. Slouží nám k omezení optického výkonu v sestavě, aby 

nedošlo k poškození některých citlivých součástí, například fotodetektoru. 

 

 

11.2.2 Použité měřicí přístroje 

 

fotodetektor  -     ThorLabs PDA10CS-EC 

-  InGaAs 

- Rozsah vlnových délek 700nm – 1800nm 

- Šířka pásma 17 MHz 

- Maximální výstupní napětí 10V 

- Nastavitelné zesílení  

 

Měřící karta  -     NI USB-6210 

- 16 analogových vstupů (16 bit, 250kS/s) 

- 4 digitální vstupy a 4 digitální výstupy 

- Maximální napěťový rozsah -10V,10V 

- USB sběrnice 

- Kompatibilní s prostředím LabView 

 

Osciloskop  -    Tektronix TDS 1002 

Oscilátor -     Metex universal system MS-9170 

Reproduktor -    Tesla ARN664, 4Ω, 10w 

Deska   -    Dřevěná, rozměr 66x92cm  -      

Software -    LabView SignalExpress 2009 

- Microsoft Office 2007  

 

11.3 Provedená měření 

 

Provedená měření měla několik etap, při kterých se projevovali jak pozitivní, tak i negativní vlastnosti 

M-Z interferometru v daném uspořádání. V zásadě by se dala provedená měření rozdělit tematicky na 

měření rázových a kontinuálních signálů. Pří měření rázových signálů jsem zkoumal vliv dopadu 

tenisového a pingpongového na různých místech desky z přesně definované výšky a schopnost vlákna 

detekovat případné rozdíly. Dalším měřením bylo zkoumání schopnosti vlákna detekovat známou 

frekvenci generovanou pomocí oscilátoru a basového reproduktoru. Popis jednotlivých měření 

provedu chronologicky tak, jak byla jednotlivá měření prováděna.  Při všech měření bylo nutno 
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minimalizovat veškerý pohyb kolem interferometru z důvodu jeho extrémní citlivosti na veškeré 

vzruchy. 

 

11.4 Použitý řetězec funkcí pro vyhodnocování 

 

K vyhodnocování naměřeného signálu z M-Z interferometru jsem využil programu firmy National 

Instruments LabView SignalExpress, který je kompatibilní s měřící kartou NI USB-6210 od stejné 

firmy. Karta zde sloužila k převodu analogového napěťového signálu z fotodetektoru, na výstupu z M-

Z interferometru, do digitální podoby k dalšímu počítačovému zpracování. Důvodem, proč ke 

zpracování nedostačoval klasický osciloskop, byla nutnost zkoumat měřený signál v různých časových 

okamžicích s rozdílnou délkou zkoumaného časového okna, jelikož se jedná o rychlý dynamický děj.  

Velmi velkou výhodou počítačového zpracování je fakt, že můžeme daný jev zkoumat jak 

v reálném čase, tak i dodatečně po ukončení měření v tzv. režimu offline. Jelikož prováděné měření je 

možné zaznamenat na pevný disk počítače, můžeme analyzovat děj v různých časových okamžicích, 

po jak dlouhou dobu nám to záznam umožňuje a aplikovat na zaznamenaný signál funkce potřebné pro 

získání užitečné informace. Funkce, jež byly při měření a analýze použity, jsou chronologicky 

zobrazeny na obrázku (10.3)   

 

 

Obr.(10.3) Řetězec provedených funkcí v programu LabView SE 2009 

 

Filtr HP  – Jedná se o filtr typu horní propust, který slouží zejména k odfiltrování 

stejnosměrné složky a nežádoucích velmi nízkých frekvencí řádu jednotek Hz, 

jež byly nositelem většiny výkonu, a tudíž zkreslovaly naměřené hodnoty. Byl 

použit filtr IIR Butteworthova typu řádu 2 až 5.  

 

Subset/Resample  -   Tato funkce sloužila k výběru vhodného časového okamžiku a volbě 

velikosti časového okna z naměřeného průběhu, který byl dále podroben 

zkoumání. Dále umožňuje změnu počtu vzorků daného signálu.  

 

Window -  Okénkové funkce, jež dovedou zvýraznit nebo potlačit určité části signálu 

v daném časovém okně. Nejčastěji je zvýrazňována středová část časového 

okna a okraje jsou utlumeny. Tato okna mají vliv na spektrální analýzu 
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signálu. Nejčastěji se v praxi používají okénka Hammingova, Hannova a Flat 

top.  

 

FFT spektrum – Převede naměřený signál, díky rychlé Fourierově transformaci, z časové do 

frekvenční oblasti, kde pak můžeme porovnávat jednotlivé složky 

amplitudového nebo výkonového spektra.  

 

Zoom FFT - Zobrazí podrobnější náhled do určité předem zvolené oblasti frekvenčního 

spektra. 

 

Peak search -  Vybere dominantní složky z frekvenčního spektra daného signálu a zobrazí 

hodnoty jejich frekvence a amplitudy 

 

 

11.5 Ukázka naměřeného signálu z M-Z interferometru 

 

Zde je zobrazen na obrázku (10.4) příklad záznamu dopadu tenisového míčku na nepodloženou desku 

z výšky 1m v programu LabView SE 2009. Jsou zde jasně patrné změny ve výkyvech amplitudy při 

každém dopadu míčku na desku. 

 

  

 

Obr.(10.4): Záznam z interferometru 
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Obr.(10.5): Znázornění zpracování signálu v LabView SE 2009 
 

 

Na dalším obrázku (10.5) je zobrazen snímek z pracovního prostředí programu LabView, kde je vidět 

následné zpracování získaného signálu. Jedná se o analýzu prvního dopadu z obrázku (10.4). V horní 

části je zobrazen odfiltrovaný signál v časovém okně 400ms. Velikost časového okna závisí na délce 

měřeného signálu a zejména na požadované přesnosti FFT transformace. Volba velikosti časového 

okna je vždy kompromisem mezi rozlišovací schopností a výskytem nežádoucích frekvencí z jiného 

časového okamžiku. Pro rázové signály, jako je jsou právě dopady míčků na desku, jsem zvolil Flat 

top okno, jelikož nejvíce upřednostňuje signály ve střední části časového okna a okraje jsou nejvíce 

utlumeny. Vlevo pod časovým průběhem je zobrazeno celé počítané amplitudové spektrum signálu. 

Vedle něj je výpis dominantních hodnot ze spektra. Ve spodní části je výřez spektra (Zoom FFT) od 0 

do 2kHz. Veškeré hodnoty a grafy se dají vyexportovat i do jiných programů k dalšímu zpracování, 

např. Excel. 
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12 Experimentální měření 
 

V této části popíšu podrobněji jednotlivá měření, jak byla postupně chronologicky prováděna. 

 

 

12.1 Měření 1 – Srovnání dopadů předmětů různé velikosti z 

definované výšky 0,5 a 1m 

 

U tohoto měření bylo zkoumáno frekvenční spektrum dopadu tenisového a pingpongového míčku 

z definované výšky 0,5 a 1m do středu desky. Oba míčky mají různou, velikost, váhu i tuhost, proto by 

mohlo být zajímavé vzájemné porovnání. Optické vlákno bylo uchyceno na dřevěné desce, pomocí 

lepicí pásky, kolem horních okrajů desky. Deska byla umístěna na podlaze bez dalšího podložení. 

Celkem bylo provedeno 10 měření pro každý míček a pro každou výšku.  

Toto měření bylo provedeno několikrát, jelikož jsem zkoušel různá nastavení citlivosti 

fotodetektoru a jeho vliv na výsledné naměřené průběhy. Ve své podstatě to bylo empirické zjišťování 

možných vylepšení vyhodnocování. Z počátku byla data hodně zkreslená a matoucí. Nakonec jsem 

však dospěl k již zmiňovaným funkcím, jako je předřazený filtr k odstranění stejnosměrné složky a 

různé váhovací funkce pro zvýraznění frekvencí, které nás zajímaly. Proud laserovou diodou byl 

udržován u všech měření na hodnotě 15mA. Tato hodnota byla zvolena proto, že jsme chtěli, aby byla 

dioda dostatečně vybuzena a spektrální šířka generovaného paprsku byla tedy co nejmenší.  

Cílem tohoto měření bylo zachytit frekvenční a amplitudové otisky obou míčků. Zjistit, zda je 

souvislost s velikostí, váhou a tuhostí míčku a výšky, ze které padají.  

 

Nastavené parametry v programu LabView SE: 

 

Nastavení:  –    filtr IIR; horní propust; Butterworth řádu 3; zlomová frekvence 5Hz 

- Doba FFT 400ms 

- Flat top okno 
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12.1.1 Ukázka časových průběhů dopadu z výšky 1m 

 

1) Pingpongový míček 

 

 

Obr.(12.1): Časový průběhu odraženého pingpongového míčku z výšky 1m 
 

2) Tenisový míček 

 

 

Obr.(12.2): Časový průběhu odraženého tenisového míčku z výšky 1m 
 

 

Prostým porovnáním průběhů, můžeme pozorovat vzájemné rozdíly v amplitudách jednotlivých kmitů 

rozvibrované desky, tak i různou délku trvání kmitů. Něco takového by se dalo očekávat 

s přihlédnutím na váhové rozdíly jednotlivých míčků a tuhosti jejich povrchu.  

 

 

12.1.2 Frekvenční charakteristiky odražených míčků 

 

Většina znázorněných spekter je z funkce Zoom FFT, kde je zobrazena pouze ta část spektra, která 

byla aktivní ve smyslu amplitudových změn při dopadu.  
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1) Pingpongový míček 

 

 

Obr.(12.3): Amplitudové spektrum – výška 1m 
 

 

Obr.(12.4): Amplitudové spektrum – výška 0,5m 
 
 

Pohledem na spektra si můžeme všimnout, že se jednotlivé charakteristiky vzájemně liší. Pouze v pár 

případech jsou vidět výkyvy podobných frekvencí, což ukazuje na určitou podobnost, která však byla 

očekávána mnohem větší. Je vidět, že při stejných podmínkách se spektra liší zejména amplitudově. 

Rozdíl velikostí amplitud, při pádu míčku z rozdílných výšek, je těžko posouditelný. 
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2) Tenisový míček 

 

 

Obr.(12.5): Amplitudové spektrum – výška 1m 
 

 

Obr.(12.6): Amplitudové spektrum – výška 0,5m 
 

U tenisových míčků je situace ještě chaotičtější a shoda se nachází jen těžko.   

 

Při tomto typu měření vyvstaly otázky, jak moc se můžeme na danou veličinu spolehnout. 

Z grafů je patrné, že se mění jak jednotlivé amplitudy, tak i dominantní frekvence. Je vidět, že nejvíce 

výkonu je ve frekvencích do 500Hz, přitom největší výkyvy jsou do 100Hz, což je zřejmě dáno silou a 

rychlostí dopadu míčku na desku.  

 Pro další měření jsme tedy potřebovali zjistit, budeme-li mít známou frekvenci, jak se bude 

tato frekvence měnit v čase a zároveň jak se bude měnit i velikost její amplitudy. 
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12.2 Měření 2 – Snímání vibrací desky generovaných 

oscilátorem 

 

U tohoto měření bylo zjišťováno chování naměřených dat při známých vstupních parametrech. To 

totiž bylo u předchozího měření značně problematické. Uspořádání soustavy bylo obdobné, jen byl 

navíc použit generátor tónu s připojeným basovým reproduktorem, který rozvibroval desku na 

požadovanou frekvenci. Frekvence byly zvoleny tak, aby obsáhly oblast zajímavých frekvencí, 50, 

200, 500, 1000 a 5000Hz. Pro tyto frekvence se měnilo umístění reproduktoru na desce a zároveň i 

umístění měřícího vlákna na desce. 

 Byla provedena celkem tři měření s uchycením vlákna na jednom okraji, dvou okrajích a 

kolem dokola celé desky. Pro každé uchycení se měřily jak veškerá umístění reproduktoru na desce, 

tak i veškeré frekvence.  

 

 

 

Obr.(12.7): Ukázka měření generovaného tónu na pracovišti 
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Ukázka naměřené frekvence 50Hz v prostředí LabView SE2009: 

 

 

Obr.(12.8): Ukázka měření frekvence v prostředí LabView 

 

Na obrázku (12.8) je nahoře vidět průběh odfiltrovaného signálu z interferometru, který je modulován 

vibrující deskou kmitočtem 50Hz. Pod ním jsou pak dále jeho výkonová spektra i s tabulkou 

dominantních frekvencí. Ve spektru je dobře patrná i druhá harmonická s hodnotou 100Hz. Doba 

časového okna pro FFT byla u těchto kontinuálních signálů zvolena 1s.  

 

 

12.2.1 Měření na nepodložené desce 

 

Na obrázku pracoviště (12.7) jsou vyznačena jednotlivá umístění reproduktorů (žluté značky) 

na desce. Generovaný tón byl kontrolovaný paralelně připojeným osciloskopem. Na horním obrázku je 

pak vidět samotná interferometrická sestava a počítač umístěný na židli, aby nedocházelo k rušení 

zanášením nežádoucích vibrací (větráček) do měření. 

Cílem měření bylo zjistit schopnost detekce generovaného tónu a závislost velikosti amplitud 

na čase a vzdálenosti od měřícího vlákna. U toho měření bylo využito Hammingova okna a sledovalo 

se výkonové spektrum. 
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Obr.(12.9): Znázornění umístění reproduktoru na desce  

 

 

Typy uchycení vlákna na desce z obrázku (12.8): 

 

a) Horní okraj desky (žlutá) 

b) Horní a pravý okraj desky (zelená) 

c) Kolem celé desky (červená) 

 

 

Měření se prováděla postupně pro každé uchycení vlákna a zkoumala se tím závislost umístění a 

vzdálenosti zdroje vibrací od vlákna na velikost amplitud a popřípadě i frekvenční stabilitu.  

Ukázalo se, že detekované frekvence jsou shodné s frekvencemi zobrazenými na osciloskopu. 

Na generátoru, však docházelo k zaokrouhlování, proto se zobrazované frekvence lišili v řádu 1Hz.   
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Příklady naměřených velikostí výkonu pro všechny frekvence s vláknem uchyceným na horní 

straně desky (12.8a): 

 

 

 

 

 

Obr.(12.10) Závislosti velikosíi amplitud naměřeného výkonu na umístění reproduktoru  
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Příklady naměřených velikostí výkonu pro všechny frekvence s vláknem uchyceným kolem celé 

desky (12.8c): 

 

 

 

 

 

Obr.(12.11) Závislosti velikostí amplitud naměřeného výkonu na umístění reproduktoru  
 

 

Při Porovnávání závislostí musíme přihlédnout k faktu, že při jednotlivých frekvencích, nebyl 

reproduktor buzen stejným výkonem z důvodu velké hlasitosti při slyšitelných kmitočtech. Proto nelze 

objektivně porovnávat úrovně mezi frekvencemi, ale u každé frekvence můžeme porovnávat vliv 

posunutí na velikost naměřeného výkonu, tedy můžeme porovnávat jednotlivé úrovně v každém grafu 

mezi sebou. 
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 Problémem tohoto měření však bylo, že větší vliv než vzdálenost reproduktoru od měřícího 

vlákna, v jakékoli konfiguraci, měl aktuální čas záznamu. Je to myšleno tím způsobem, že doba 

každého záznamu byla v průměru kolem 10s, avšak v průběhu měření se s časem jakoby zvyšovala a 

snižovala citlivost interferometru. Z toho důvodu byl problém v naměřeném záznamu najít vhodný 

okamžik se stejnou citlivostí, aby mohli být parametry porovnatelné. Tohoto jevu jsme si mohli u 

měření rázových signálů jen těžko povšimnout, i když tomu napovídaly výkyvy v amplitudách. Pokud 

však byly generovány vibrace stejné síly po určitou dobu, měřená frekvence byla sice stále stejná, 

nebo se alespoň pohybovala v určitých mezích s danou přesností, ale její amplituda narůstala a klesala 

s nestejnou periodou. 

 Postoupili jsme tedy s měřením k dalšímu kroku a podložil jsem desku špunty ve třech 

bodech, aby byla zachována rovina a nedošlo ke kolíbání desky kvůli nerovnostem. Tím došlo k 

„odstínění“ od nežádoucích vibrací okolí a měřený signály byl mnohem čistší. Pokud byla totiž deska 

položená na podlaze, docházelo i ke snímání vibrací vedených podlahou (například bouchnutí dveřmi 

v budově, atd.). Dále byla prodloužena doba snímání na přibližně jednu minutu. 

 

 

12.2.2  Měření na podložené desce 

 

Tímto měřením jsem zaznamenával měřené frekvence po dobu přibližně jedné minuty a zkoumal 

chování signálu v čase. Měření bylo prováděno již pouze pro frekvence 200, 500 a 1000Hz. Měřící 

vlákno bylo připevněno po celém obvodu desky a reproduktor byl nyní u všech měření umístěn ve 

středu desky.  

Ačkoliv byly údaje o generované frekvenci kontrolovány na osciloskopu, generované 

frekvence se neustále měnili v řádech 0,001 až 0,1 Hz, někdy však docházelo i k výkyvům kolem 1Hz. 

Poukazovalo to na případnou nestabilitu generátoru na určitých frekvencích. Proto jsem pomocí měřící 

karty proměřil stejné frekvence přímo z generátoru a porovnal odchylky. Bylo provedeno vždy deset 

vzorků naměřených frekvencí a určena směrodatná odchylka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 
 

Porovnání hodnot naměřených frekvencí z interferometru a generátoru 

 

 

Frekvence 

čas 200Hz 500Hz 1000Hz 

1 199,803791 499,4268 999,0199 

2 199,69557 499,80705 999,0116 

3 199,564759 499,81707 999,0139 

4 199,52938 499,39637 999,03 

5 199,61253 499,82936 999,0311 

6 199,773186 498,67229 999,0429 

7 199,772069 499,8273 999,0113 

8 199,704055 499,33229 999,0112 

9 199,59417 499,81671 999,0297 

10 199,583424 499,78953 999,0187 

Průměr 199,663293 499,57148 999,022 

Směr.odch. 0,09366285 0,3567626 0,010301 

 

Tabulka (1):Frekvence naměřené interferometrem 
 

 

Frekvence 

čas 200Hz 500Hz 1000Hz 

1 199,4006 499,9599 999,8036 

2 199,3974 499,9673 999,8144 

3 199,3987 499,9599 999,7984 

4 199,3987 499,965 999,801 

5 199,396 499,9565 999,7943 

6 199,395 499,959 999,7931 

7 199,398 499,9581 999,7978 

8 199,3979 499,9498 999,7958 

9 199,3969 499,9499 999,796 

10 199,3974 499,9567 999,7974 

Průměr 199,3977 499,9582 999,7992 

Směr.odch. 0,001397 0,005577 0,005848 

 

Tabulka (2): Frekvence oscilátoru 
 

Porovnáním tabulek je vidět, že hodnoty frekvencí naměřené interferometrem a hodnoty přímo 

z generátoru, se příliš nelišily. I když oscilátor nebyl absolutně stabilní, z tabulky je vidět, že kolísání 

nebylo až tak velké, jak jsem předpokládal. Rozdíl přesnosti hodnot je většinou kolem jednoho řádu. 

Možným důvodem jisté malé odlišnosti může být i sám reproduktor, který není schopen generovat 

frekvenci s tak velkou přesností. I když malé rozdíly mezi hodnotami jsou, je stále vidět, že se jedná o 
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velice přesný přístroj, jenž schopen zaznamenat vibrace prostředí s opravdu velkou přesností. A to i 

přitom, že se nejedná o žádné speciální zařízení, ale o klasická telekomunikační jednomódová vlákna a 

výukovou interferometrickou sestavu. 

 Dalším měřením jsem ověřoval schopnost vlákna zachytit vibrace plynného prostředí (zvuku), 

kdy jsem reproduktor umístil do výšky 26 cm nad střed desky a opět zaznamenával přijaté frekvence. 

Jsou zde uvedeny pouze hodnoty 1kHz, jelikož jsem o zbytek veškerých dat přišel při zpracování 

z důvodu neočekávané chyby v programu LabView SE. Nicméně i tak je vidět, že je vlákno schopno 

detekovat i generované akustické vibrace s velkou přesností. 

 

1000Hz 

čas Frekvence 

1 997,42726 

2 997,41206 

3 997,41863 

4 997,41068 

5 997,41466 

6 997,41879 

7 997,42173 

8 997,41956 

9 997,41466 

10 997,41148 

Průměr 997,41695 

Směr.odch. 0,0052268 

 

Tabulka (3): Akustické vibrace generované z výšky 26cm 
 

V tabulkách jsou zaneseny pouze informace o detekovaných frekvencích, chybí však informace o 

jejích amplitudách. Je to dáno tím, o čemž jsem se již zmiňoval, že velikost naměřených amplitud není 

vypovídající v absolutní rovině. Tedy, že nemůžeme srovnávat amplitudy v různých časových 

okamžicích z toho důvodu, že se mění citlivost interferometru v čase a s různou periodou. 

Pro lepší představu proto dále uvedu pár obrázků surových a filtrovaných dat z interferometru. 

Jedná se o obrázky z měření frekvencí na podložené desce, kde je minimální ovlivnění okolními vlivy, 

proto je signál poměrně pravidelný. Zvolil jsem dva příklady zhruba minutových záznamů signálu 

z interferometru. Na obr. (12.12) je například vidět, jak se pravidelně mění velikost dopadající 

intenzity, z interferometru na fotodetektor, v čase. Pokud je změna fáze mezi rameny konstantní, je 

výstupní průběh poměrně pravidelný. Pokud se však podíváme na záznam z obrázku (12.13), kde je 

doba záznamu 58s, vidíme obrovský rozdíl ve změně periody velikosti naměřené intenzity.  
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Příklady signálů z interferometru v různých časových okamžicích 

 

Frekvence generátoru 200Hz 

 

Obr.(12.12): Znázornění změn velikosti intenzity po dobu 64s 
 

Frekvence generátoru 1kHz 

 

Obr.(12.13): Znázornění změn velikosti intenzity po dobu 58s 
 

 

Signály, jež jsou zobrazeny na obrázcích výše, jsou ovlivněny dvěma jevy. Prvním z nich vyplývá se 

samotného principu funkce měření pomocí interferometru a to je změn fázových rozdílů mezi měřícím 

a referenčním ramenem. Ten skládá z přirozených fázových změn mezi rameny a změn fáze pomocí 

vibrací z reproduktoru. Jedná se tedy ve své podstatě o modulovaný signál složený z různých 

kmitočtů. Změna period, nebo také rychlost přirozených fázových změn je nejspíše ovlivněna 

stabilitou laserového zdroje, jehož koherence zřejmě není dostatečně stabilní v delším časovém 

horizontu. 

 Na obrázku (12.13) je pak patrný ještě další jev, který je ještě kritičtější, a to je měnící se 

velikost rozkmitu namodulovaného signálu. Lepší informace o tomto jevu získáme filtrací nízkých 

kmitočtů (v mém případě zvolena hodnota 5Hz), kde je pak velmi dobře vidět pulzující charakter 

získaného signálu, přičemž dochází k pravidelným změnám naměřené amplitudy. Odfiltrované signály 

jsou znázorněny na obrázcích (12.14 a 12.15).  
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Obr.(12.14): Odfiltrovaný signál z obrázku (12.14)  
 

 

Obr.(12.15): Odfiltrovaný signál z obrázku (12.15)  
 

Pohledem na filtrované signály, zejména pak obrázek (12.15), dává již jistou představu, čím by efek 

měnící se citlivosti mohl být způsoben. Uvědomíme-li si, že sestava je složena z obyčejných 

telekomunikačních vláken, tak je patrné, že se jedná o problém polarizace skládaných vlnění. Jelikož 

přirozeným polarizačním stavem je eliptická polarizace, proto víme, že setkají-li se dvě vlnění 

elipticky polarizované, je elipticky polarizované i výsledné složené vlnění a tudíž dochází ke změně 

velikosti intenzity v závislosti na aktuálním natočení polarizační roviny jednotlivých postupných vln.  

Pokud bychom tedy chtěli sledovat při měření i vzájemnou amplitudovou závislost, je nutné 

odstranit jevy související s polarizací, například použitím optických vláken zachovávajících polarizaci. 

Veškerá měření, která jsem provedl, jsou tedy užitečné pouze z hlediska hodnot získaných frekvencí. 

Názorně je změna velikosti amplitud v čase, při stejné frekvenci, vidět na obrázku (12.16). 

 

Obr.(12.16): Znázornění změn amplitudy generovaného tónu ve spektru rozloženého v čase 
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12.3 Měření 3 – Srovnání dopadů pingpongového a 

tenisového míčku na podloženou desku 

 

Na základě předchozích znalostí byl zopakován pokus s míčky, tentokrát však pouze pro konfiguraci 

vlákna připevněného kolem celé desky. Díky podložení desky by měly být naměřené průběhy bez 

dalších parazitních kmitočtů z okolí. Opět se jednalo o měření obou míčku z výšky 0,5 a 1m, které 

byly opět provedeny desetkrát. 

 

1) Pingpongový míček 

 

 

Obr.(12.16): Výkonové spektrum dopadu z výšky 1m 
 

 

Obr.(12.17): Výkonové spektrum dopadu z výšky 0,5m 
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Je vidět, že průběhy jsou jasnější a frekvence konkrétnější. Proto byla provedena, pro eliminaci 

náhodných fluktuací a rozdílných velikostí amplitud, průměrová funkce. Tím dojde k součtu shodných 

nebo velmi podobných frekvencí a náhodné veličiny se rozprostřou. 

 

 

Obr.(12.18): Zprůměrované výkonové spektrum dopadu z výšky 1m 
 

 

 

Obr.(12.18): Zprůměrované výkonové spektrum dopadu z výšky 0,5m 
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Tabulky(4): Hodnoty frekvencí s největšími průměrnými výchylkami 
 

 

2) Tenisový míček 

 

U tenisového míčku byla situace mnohem komplikovanější, jelikož se projevil na podložené desce, 

velký rozdíl hmotností obou míčků a došlo k rozkmitání desky takovým způsobem, že výsledná data 

jsou chaotická. Z toho důvodu jsou dále zobrazena, pouze pro představu, zprůměrovaná spektra 

dopadů z jednotlivých výšek. 

 

 

 

Obr.(12.19): Zprůměrované výkonové spektrum dopadu z výšky 1m 
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Obr.(12.20): Zprůměrované výkonové spektrum dopadu z výšky 0,5m 
 

 

Z tohoto měření je patrné, jak hodně závisí na poměru útlumu kmitů desky na hmotnosti použitého 

zdroje vzruchů. Při podložení desky, sice dojde k odstínění od nežádoucích parazitních vibrací, ale 

zároveň se deska stane pružnější a více poddajná ke kmitání při dopadu těžšího tělesa. Tím pádem 

došlo po dopadu míčku na desku k většímu prohnutí a deska dokmitávala dál, než se dostala opět do 

ustáleného, rovnovážného stavu. Tato doba byla poměrně dlouhá a leckdy nebyla ustálena ani při 

dalším dopadu míčku. Jelikož míček padal a odrážel se v intervalu přibližně 0,5-1s. 

 

 

12.4 Měření 4 – Zkoumání frekvenčního spektra kroků 

pokusné osoby 

 

Při tomto měření byla snaha zachytit možný frekvenční otisk lidského kroku. Byla provedena měření 

lidského kroku na podlaze, na nepodložené desce a nakonec na desce podložené. Při všech těchto 

měřeních se potvrdilo, jak moc závisí na druhu podkladového materiálu. Jako nejlepší variantou se 

ukázalo připevnění vlákna na pevném materiálu, jenž dobře vede mechanické kmity, jako například 

deska použitá u předchozích měření. Pokud byly totiž kroky snímány vláknem na podlaze, jejíž povrch 

byl z linolea, většina vyšších byla pohlcena a zachovali se pouze kmity s frekvencemi do 20Hz. Proto 

lepší volbou byla pro snímání deska položená na podlaze nebo podložená na špuntech. I tak ale se 

ukázalo, že lidský krok jako takový je mnohem složitějším jevem, než třeba dopad obyčejného míčku. 

Krok se skládá z několika částí jako je došlap, tedy nárazový signál, následné přenesení váhy na 

přední plochu nohy a odraz. Kmitočtů je tedy celá řada a pro porovnání je příklad frekvenčního 
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spektra kroku pravé nohy jedné osoby. Jedná se v tomto případě o tři průběhy, aby byl graf dostatečně 

přehledný.  

 

 

Obr.(12.21): Frekvenční spektra tří kroků jedné osoby 
 

 

Z grafu je vidět, že i když byly kroky provedeny jednou osobou vždy stejnou nohou a se snahou 

šlápnout ne stejné místo stejnou rychlostí, jsou spektra hodně rozdílná. Proto pokud bychom chtěli 

udělat otisk kroku nebo chůze osoby, museli bychom zřejmě uzpůsobit měření jiným způsobem, nebo 

zvolit jiný způsob vyhodnocování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 200 400 600 800 1000 1200

V
ýk

o
n

 [
W

]

Frekvence [Hz]

Kroky

1

2

3



- 74 - 
 

13 Závěr 
 

V této diplomové práci byla podrobně rozebrána problematika snímání vibrací pomocí vlastností 

klasického telekomunikačního optického vlákna v interferometrické sestavě Mach-Zehnderova typu. 

Po teoretickém úvodu, kde jsem se snažil popsat většinu elementárních jevů, na kterých je založen 

princip funkce vláknově optických interferometrů. Zejména pak způsob, díky němuž je možné snímání 

mechanických a akustických vibrací pomocí vlastností samotného optického vlákna. Při samotném 

měření byly zkoušeny různé možnosti snímání a zjišťovány jeho kladné, popř. záporné vlastnosti.  

Pro měření bylo zvoleno uchycení optického vlákna pomocí lepicí pásky na dřevěnou desku, u 

níž byl předpoklad dobrého vedení mechanických kmitů. Provedená měření jsou popsána 

chronologicky tak jak byla prováděna. Podle typu měřeného signálu, by se však dala měření rozdělit 

na měření rázových vibrací a měření vibrací kontinuálních. U rázových vibrací byla zkoumána spektra 

předmětů dopadajících na desku z předem definované výšky a porovnávány jek ve frekvenční oblasti, 

tak i vzájemný poměr amplitud. U kontinuálních vibrací byly oscilátorem generovány stanovené 

frekvence a byla zkoumána stálost těchto frekvencí a jejich amplitud. Posledním měřením bylo 

porovnání spektrálních záznamů kroků pokusných osob. 

Při měřeních se objevily jevy, díky kterým se musela podoba měření a interpretace jejich 

výsledku lehce pozměnit. Z počátku byly porovnávány, při měření dopadů pingpongového a 

tenisového míčku, v jejich spektru, jak jednotlivé frekvence, tak i vzájemné velikosti amplitud. 

Ukázalo se však, že nedokážeme rozpoznat dominantní frekvence určující původ zdroje, a že 

amplitudy se neustále v čase mění.  

Proto se přistoupilo k měření s tónovým generátorem, kde byla, pomocí reproduktoru, deska 

rozvibrována na požadovanou frekvenci, jež pak byla dále detekována. Ukázalo se, že frekvence 

získané z interferometru jsou opravdu velmi přesné. Bylo provedeno i měření s reproduktorem 

umístěným nad deskou v určité výšce a vlákno snímalo s vysokou přesností i akustické vibrace. Mezi 

negativní jevy, které se však při tomto měření projevily opravdu znatelně, byla proměnlivost velikosti 

intenzity na výstupu z interferometru.  U rázových signálů je to jen těžko postřehnutelné, jelikož 

zobrazované hodnoty jsou v relativních úrovních, pokud jsme však generovali frekvence o stejné 

intenzitě, ukázalo se, jak moc se síla signálu mění v čase. Tato změna velikosti získaných amplitud je 

dána aktuálním polarizačním stavem vlnění v ramenech interferometru. Světlo se totiž optickým 

vláknem šíří elipticky polarizované a dojde-li vlivem interference k jejich superpozici, je výsledné 

vlnění taktéž elipticky polarizované. To se tedy vyznačuje proměnlivostí velikosti detekovaných 

výchylek. Tento jev by se dal, pro další měření, omezit použitím polarizaci zachovávajících vláken. 

Dalším jevem, který se projevil, ale který není až tak kritický, je měnící se rychlost přirozených 

fázových změn mezi rameny interferometru, což je zřejmě způsobeno jemnou nestabilitou laserového 
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zdroje, jehož stupeň koherence se v čase mírně mění. Omezení tohoto jevu je možné použitím 

vhodného filtru typu horní propust, nebo preciznějším laserovým zdrojem. 

 Při veškerém měření bylo tedy nutno přihlížet k tomu, že naměřená data je možné porovnávat 

pouze v jejich frekvenční složce, jelikož amplitudy se nahodile měnily v čase z důvodu aktuálního 

natočení polarizační roviny světelného vlnění procházejícího skrze jednotlivé větve interferometru. 

Měření bylo proto poměrně problematické. Porovnáváním frekvenčních spekter jsem došel k závěru, 

že k tomu, aby se dalo vlákno použít ke snímání takovým způsobem, jenž by umožnil jednoznačnou 

identifikaci spektra určitého zdroje vibrací, čímž může být padající míček nebo kráčející osoba, je 

nutno ještě udělat několik úprav v měřící soustavě. Zejména pak odstranění polarizačních vlivů ve 

vláknech. Obrovský vliv má také typ materiálu vedoucího vibrace k vláknu, tedy jeho schopnost 

přenášet mechanické kmitání. Velmi důležité je i utlumení oscilací při zapůsobení velké síly rázového 

signálu, které by způsobily generování dalších parazitních kmitů vnášejících chyby do měření. Při 

zkoumání jednotlivých kroků osoby na desku, byla vidět složitost samotného pohybu a i při snaze 

reprodukovat pohybe tak, aby bylo stejné nebo alespoň částečně podobné spektrum, se mi to nikdy 

nepovedlo.  
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15 Přílohy 

 

Mapa umístění reproduktoru na desce  

 

Tabulky k měření s generátorem tónu: 

Jedna strana 

Kmitočet 
generátoru 

[Hz] 

Umístění 
reproduktoru  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Směrodatná 

odchylka 

5kHz (4997) 
Frekvence 4996,838 4996,648 4996,089 4995,573 4996,177 4995,996 4995,936 4996,355 4996,116 0,379917479 

Výkon 9,02E-07 3,99E-07 4,42E-06 1,10E-06 4,84E-07 1,01E-06 4,34E-07 4,36E-06 1,39E-06   

1kHz 
Frekvence 999,3315 999,4565 999,3027 999,1539 999,094 998,7545 999,4719 999,5142 999,5373 0,254422343 

Výkon 9,62E-05 0,001033 0,000267 0,001388 0,000142 0,002321 0,004323 8,26E-05 0,00068   

500Hz 
Frekvence 500,1659 499,8035 499,8966 499,8042 499,8035 499,1945 499,9144 499,9423 499,3244 0,307360895 

Výkon 0,010467 0,010389 5,72E-02 0,003843 1,04E-02 0,406425 0,048345 0,195534 0,119907   

200Hz 
Frekvence 199,7434 199,6629 199,5959 199,5081 199,59 200,6172 199,7138 199,633 199,512 0,342020808 

Výkon 0,051739 0,124546 0,666797 2,487625 1,63347 1,707089 0,044261 0,002239 0,025804   

50Hz 
Frekvence 49,52531 49,53558 49,49192 49,51048 49,51834 49,52215 49,52891 49,50686 49,51736 0,013022782 

Výkon 0,045167 0,015992 0,031395 1,250828 0,172184 0,850457 0,059533 2,066 4,025741   
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Dvě strany 

Kmitočet 
generátoru 

[Hz] 

Umístění 
reproduktoru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Směrodatná 

odchylka 

5kHz (4997) 
Frekvence 4998,183 4997,875 4997,833 4997,362 4997,114 4996,258 4998,164 4998,271 4998,34 0,686423446 

Výkon 1,42E-07 1,27E-06 2,92E-07 2,08E-06 6,04E-07 4,79E-07 4,60E-07 3,24E-07 5,05E-07   

1kHz 
Frekvence 999,6708 999,6505 999,6733 1000,179 999,6273 1000,09 999,7224 999,7641 999,7899 0,200005689 

Výkon 0,000207 0,000244 0,000422 8,12E-05 1,12E-05 0,000422 0,000174 0,000252 0,000759   

500Hz 
Frekvence 499,4362 499,2235 499,4621 499,5602 499,5694 499,5474 499,8093 499,6158 499,5607 0,156686356 

Výkon 0,004559 0,000469 0,018365 0,002857 0,000714 0,069088 0,010385 0,096338 0,050897   

200Hz 
Frekvence 199,3148 199,3384 199,3222 199,3222 199,3252 199,3297 199,3184 199,3 199,3251 0,010586236 

Výkon 0,018931 0,091936 0,675681 1,165991 0,580923 1,389854 0,543642 0,592367 0,122821   

50Hz 
Frekvence 49,54348 49,4784 49,26171 49,50222 49,50985 49,50336 49,44926 49,46654 49,46679 0,081228182 

Výkon 0,009548 0,003324 0,007924 0,021778 0,171137 0,072351 0,278614 0,037613 0,120493   

Čtyři strany 

Kmitočet 
generátoru 

[Hz] 

Umístění 
reproduktoru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Směrodatná 

odchylka 

5kHz (4997) 
Frekvence 4997,965 4998,148 4998,05 4997,785 4997,929 4998,269 4998,702 4998,565 4998,704 0,346180906 

Výkon 3,02E-06 1,25E-06 9,45E-07 1,58E-06 2,52E-06 1,08E-06 1,56E-05 3,88E-06 9,42E-07 

 
1kHz 

Frekvence 999,6121 999,7288 999,2877 999,1011 999,1542 999,2259 999,6597 999,8881 999,9702 0,327723374 

Výkon 0,00015 7,19E-06 7,02E-06 0,000136 0,000695 0,000479 0,000258 1,29E-05 2,39E-05 

 
500Hz 

Frekvence 499,752 499,767 499,8222 499,9096 499,8877 499,8586 499,744 499,7335 499,6855 0,077045399 

Výkon 0,013011 6,94E-03 8,12E-03 0,057293 4,86E-02 0,000117 3,43E-02 0,110455 9,68E-02 

 
200Hz 

Frekvence 199,3682 199,3448 199,3472 199,3361 199,3402 199,3316 199,3346 199,3328 199,3271 0,01226565 

Výkon 0,002212 0,002112 3,55E-02 0,07955 0,19664 0,177063 0,177979 0,100928 1,49E-01 

 
50Hz 

Frekvence 50,25249 50,21972 50,20614 50,20417 50,20093 50,16335 50,21376 50,21097 50,21037 0,022954183 

Výkon 0,221155 0,093894 0,707449 2,427181 3,58E+00 5,10E+00 0,677318 2,19E+00 7,210825 
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