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Abstrakt 
 

Cílem práce je popis měřícího systému FTI-10 a principu Fabry–Perotova interferometru, na 

kterém tento systém pracuje. Jsou testovány dodané senzory pro FTI-10 a naměřené hodnoty lze nalézt 

v přiložených protokolech. Výsledkem je analýza možností využití tohoto systému při realizaci 

senzoru vlastní konstrukce. V průběhu textu jsou také popsány principy a vlastnosti optických vláken, 

optických zdrojů, detektorů, a také vláknově optických senzorů.  

Klíčová slova 
 

FTI-10, Fabry–Perotův interferometr, vláknově optické senzory, optická vlákna, optické zdroje a 

detektory. 
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Abstract 
 

The thesis is focused on describing measuring system FTI-10 and principle of Fabry–Perot 

interferometer, which is used in this measuring system. Supplied sensors are tested and measured 

values are presented in attached protocol. Construction of own sensor is result of analysis of 

measuring system FTI-10 and his possibility of uses. There are also descriptions of principles and 

properties of optical fibers, optical sources, detectors and fibre optic sensors. 

 

Key words 
 

FTI-10, Fabry–Perot interferometer, fibre optic sensors, optic fibrers, optic source and detectors. 
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Permeabilita 
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Rychlost světla ve vakuu 
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Numerická apertura 

Vlnová délka 
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Seznam pouţitých zkratek 
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1 Úvod 

V dnešní době se stala optická vlákna a optoelektronické prvky nenahraditelnou součástí 

v oblasti telekomunikace. Optická vlákna prošla mnoha modernizacemi od jejich prvního použití 

v roce 1952, kdy se podařilo fyzikovi Narinder Singh Kapany realizovat první pokus se skutečným 

optickým vláknem. Optická vlákna mají řadu výhod oproti metalickým kabelům. Hlavními výhodami 

jsou přenosové kapacity a další vlastnosti jako imunita proti elektromagnetickému rušení. Mají ale i 

své nevýhody, například citlivost na ohyby. Některé z nich se však dají použít ve snímací technice. 

V dnešní době vláknově optické senzory dokážou snímat mnoho fyzikálních veličin, a proto nacházejí 

uplatnění jak průmyslu, tak v medicíně. 

Cílem mé práce je zjistit možnosti využití měřicího systému FTI-10 při následné tvorbě 

senzoru vlastní konstrukce. 

V teoretické části podávám zjednodušený přehled o optických vláknech, prvcích a o vláknově 

optických senzorech. U senzorů popisuji jejich typy, rozdělení a používané principy. Je zde také 

představen měřicí systém FTI-10, jenž je hlavním bodem bakalářské práce. Tento měřicí systém slouží 

k měření mnoha typů fyzikálních veličin.  

V praktické části pracuji s FTI-10 systémem a proměřuji různé druhy dodaných optických 

senzorů. Po analýze výsledků měření navrhuji senzor vlastní konstrukce pro systém FTI-10 a ověřuji 

jeho funkčnost. 
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2 Základní pojednání o optoelektronice 

 

Optoelektronika se zabývá převodem elektrických signálů na světelné, přenosem a poté opět 

převodem z optických na elektrické signály. Důležitou roli zde hraje optické záření neboli světlo, které 

se podílí na přenosu či zpracování informace. Základním faktem je, že světlo je svou podstatou 

elektromagnetické vlnění tvořené vzájemně podmíněnými časovými změnami intenzity elektrického a 

magnetického pole šířícími se v prostoru podle zákonů elektrodynamiky. Na světlo také lze pohlížet 

jako na soubor částic, tzv. fotonů. Foton má nulovou klidovou hmotnost, ale nese elektromagnetickou 

energii a hybnost. Foton se pohybuje ve vakuu rychlostí světla ve vakuu (c =300 *10
6
 m/s).[1] Optické 

záření se šíří v různém prostředí různou rychlostí v v závislosti na permeabilitě µ a permitivitě ε 

prostředí podle vzorce (2.1). 

  (2.1) 

Permeabilita materiálu nebo prostředí je fyzikální veličina udávající míru magnetizace v důsledku 

působícího magnetického pole. 

Permitivita je fyzikální veličina popisující vztah mezi vektory intenzity elektrického pole a elektrické 

indukce v materiálu nebo vakuu. 

Podíl rychlosti optického záření ve vakuu a rychlosti v reálném prostředí se pak nazývá Index lomu 

prostředí n, vyjadřuje změnu rychlosti šíření světla při přechodu mezi různými prostředími. [2] 

  (2.2) 

2.1 Základní rozdělení optických vláken 

 

2.1.1 Základní koncept 

Optické paprsky se šíří optickými vlákny. Optické vlákno je složeno z válcovitého jádra s 

velikostí indexu lomu n1. Aby nedošlo k úniku paprsku z jádra, jsou optická vlákna vybavena pláštěm 

s velikostí indexu lomu n2, od kterého se paprsky odrážejí zpět do jádra. Podmínkou pro šíření 

světelného paprsku vláknem je větší index lomu jádra n1 než index lomu pláště n2 (n1 > n2). Optická 

vlákna jsou často vybavena třetí vrstvou tzv. ochrannou, která slouží k ochraně vlákna před fyzickým 

poškozením a umožňuje ohýbání vláken. Uspořádání optického vlákna znázorňuje obrázek 2.1. [2] 
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Obrázek 2.1: uspořádání optického vlákna 

 

2.1.2 Jednovidová vlákna SM 

V současné době jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější, protože se u nich nevyskytuje vidová 

disperze. Přenáší pouze jeden paprsek. Průměr jádra je menší oproti mnohovidovým vláknům. Aby 

bylo možno považovat vlákno za jednovidové, musí být splněna podmínka (2.3). 

  (2.3) 

V je normalizovaná frekvence, d je průměr vlákna,  je vlnová délka, kterou vlna uběhne během 

jednoho kmitu. Normalizovaná frekvence nám říká, kdy je vlákno SM a kdy MM. Pokud bude 

V menší nebo rovno 2.405, je považováno za jednovidové. U vláken se energie šíří pomocí totálního 

odrazu o rozhraní jádra a pláště, ale protože má jádro malé rozměry, šíří se velké množství energie 

pláštěm. Proto mají SM vlákna velký průměr pláště. U SM vláken byl zaveden parametr MFD -

 průměr módového pole, důležitý pro svařování vláken, protože se u nich špatně určuje rozhraní mezi 

jádrem a pláštěm. 

Díky tomu, že velká část světla zasahuje do pláště, jsou tato vlákna více citlivá na ohyby. 

Používají se pro přenos dat na větší vzdálenosti. Mají velkou šířku pásma a dosahují velkých 

přenosových rychlostí. Pro buzení již vyžadují polovodičový laser. Lze je vyrábět ve dvou variantách, 

standardním a polarizačním provedením. [5] 

 

2.1.3 Mnohovidová vlákna MM 

Mnohovidová vlákna nám umožňují přenášet několik paprsků s různou vlnovou délkou 

najednou. Mají velký průměr jádra a numerickou aperturu. Protože mají větší průměr jader, jsou do 

určité míry méně citlivá na vlnovou délku přenášeného paprsku a také se jednodušeji spojují. Přenos 

dat je omezen vidovou disperzí, proto mají větší útlum než vlákna SM.  Pro buzení můžeme použít 

kromě laserových diod i elektroluminiscenční diodu. Vyrábí se dvě varianty MM vláken, se skokovou 

změnou indexu lomu a s gradientní změnou indexu lomu. [2] 

 

2.1.4 Vlákna se skokovou změnou indexu lomu  

Vlákna se skokovou změnou indexu lomu se vyrábějí jako jednovidová nebo mnohovidová 

vlákna. Mnohovidová vlákna se používají k přenosu na krátké vzdálenosti, protože zde působí vidová 

jádro, n1 

plášť, n2 

Ochranná vrstva 



 

 

 

 

4 

 

disperze, a ta nepovoluje použití těchto typů vláken na vysoké přenosové rychlosti nebo velmi dlouhé 

trasy.[5] 

Jak ze samotného názvu vyplývá, mají tato vlákna na rozhraní jádro-plášť skokovou změnu 

indexu lomu. Pro přenos paprsků vlákny se skokovým indexem lomu jsou využity Snellovy zákony. 

 

Obrázek 2.2: průchod světelných paprsku do vlákna se skokovým indexem lomu 

Podle obrázku 2.2, paprsky dopadají na rozhraní dvou prostředí vzduch - jádro (n0 - n1) pod 

úhlem θi a lámou se. Úhel lomu je dán vztahem (2.4). Největší úhel, pod kterým může paprsek 

dopadat do optického vlákna, tak aby byl přenášen, definuje Numerická apertura. Výpočet numerické 

apertury uvádí vzorec (2.5). 

   (2.4) 

   (2.5) 

Uvnitř jádra paprsek dopadá na rozhraní jádro - plášť (n1 - n2) pod úhlem . Pokud bude tento úhel 

větší než mezní úhel, paprsek bude kompletně odražen. Tento jev se nazývá tzv. totální odraz. 

Výpočet pro mezní úhel je uveden ve vztahu (2.6). Optickými vlákny se tedy šíří jen paprsky, které 

dopadají pod úhlem větším než je mezní úhel. 

  (2.6) 

2.1.5 Vlákna s gradientní změnou indexu lomu 

Vlákna s gradientním indexem lomu se používají pro přenos na větší vzdálenosti, protože 

podstatně snižují vidovou disperzi, která omezuje vlákna se skokovou změnou indexu lomu. Rozdíl je 

v tom, že index lomu jádra gradientních vláken není konstantní, ale postupně se snižuje z maximální 

hodnoty n1, která je na středu jádra, k minimální hodnotě, která je rovna velikosti indexu lomu  n2 na 

rozhraní jádro - plášť, jak ukazuje obrázek 2.3 v pravé části.  

Takové vlákno je tvořeno z tisíce tenkých vrstev, které se liší indexem lomu. Díky 

gradientnímu indexu lomu, světlo v těchto vláknech opisuje „sinusovou“ křivku. Obrázek 2.3 nám 

naznačuje trajektorii tří paprsků. Nejšikmější paprsek urazí mnohem delší cestu než paprsek osový. 

Ale v případě gradientních vláken se paprsky blíže středu pohybují pomaleji vzhledem k většímu 

indexu lomu. Naopak paprsky pohybující se nejdále od středu jádra, se pohybují nejrychleji díky nižší 

hodnotě indexu lomu. Proto i přes rozdílné trajektorie paprsků se dostanou všechny na výstup ve 

stejném čase. [3] 
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Obrázek 2.3: průchod světelných paprsků gradientním vláknem 

 

2.1.6 Materiály pouţívané pro výrobu optických vláken 

Užívají se skleněná optická vlákna a plastová optická vlákna. Pro výrobu skleněných vláken se 

používá ultračistý prášek skloviny, nejčastěji z SiO2, GEO2 a další materiály. Z plastických materiálů 

se používají např. organické sklo (PMM) a jiné materiály. [5] 

2.2 Útlum ve vláknech a disperze 

Pro přenos optického signálu se využívá několik přenosových oken, která jsou dána 

technologickými možnostmi výroby. Významná okna propustnosti jsou tato: 850 nm, 1300 nm, 1550 

nm. Spektrální okno 850 nm nemá z hlediska útlumu ani disperze pozitivní vlastnosti, ale je 

charakteristické dobrou cenovou dostupností pasivních a aktivních prvků. Spektrální okno 1300 nm je 

charakteristické dosažením nejnižší možné hodnoty disperze; spektrální okno 1550 nm je 

charakteristické dosažením nejnižší možné hodnoty útlumu, V obou oknech 1300 nm i 1550 nm se 

používají hlavně SM vlákna, pro okno 850 nm je typické použití MM vláken. 

  (2.7) 

Útlum: je ztráta optické energie přenášeného signálu. Výkon signálu se vzrůstající vzdáleností 

od zdroje klesá. Útlum optického vlákna A se dá spočítat podle vzorce (2.7). Hlavními příčinami 

útlumu signálu jsou absorpce, rozptyl světelných paprsků a ztráty ohybem. Útlum také vzniká při 

spojování vláken nebo na mikroohybech a makroohybech optického vlákna. [6] 

2.2.1 Absorpce 

Je pohlcení, zeslabení optického záření při jeho šíření. Jinými slovy, jde o jev, při kterém se 

elektromagnetická energie mění v energii tepelnou. Absorpce se dá vyjádřit pomocí vzorce (2.8). I je 

intenzita světla po průchodu prostředím o tloušťce dx, přičemž I0 představuje intenzitu prošlého světla 

pro dx= 0, tj. při nulové tloušťce vrstvy. Konstanta β je absorpční koeficient. Absorpce se dělí do dvou 

skupin: vlastní absorpce a příměsová absorpce.  

  (2.8) 
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2.2.1.1 Vlastní absorpce 
Řadí se zde absorpce v infračervené oblasti, ultrafialové oblasti a absorpce vlastním 

materiálem SiO2. Absorpce vlastním materiálem je zanedbatelná, absorpce v ultrafialové oblasti je 

větší a je způsobena absorpcí valenčními elektrony a je zatím neodstranitelná. Absorpce v infračervené 

oblasti způsobuje kmitání celých molekulárních útvarů. Dá se odstranit volbou jiného materiálu. [5] 

 

2.2.1.2 Příměsová absorpce 
Tuto absorpci způsobují hlavně vodní ionty (OH). Příměs OH iontů ve skle vytváří 

mikrotrhliny, kvůli kterým jsou skleněné materiály náchylnější k praskání. [5] 

2.2.2 Ohybové ztráty 

Při ohýbání optického vlákna dochází ke změně úhlu dopadu a odrazu přenášených paprsků. 

To může mít za následek, že některý paprsek překročí mezní hodnotu úhlu odrazu a nevrátí se do 

jádra, ale projde do pláště. Na výstup se pak dostane menší počet paprsků, než kolik jich bylo vysláno. 

Ohybové ztráty se dají snížit vhodným návrhem trasy s velkým poloměrem zakřivení nebo snížením 

vlnové délky. Ohybové ztráty se dělí na makroohyby a mikroohyby. 

2.2.2.1 Mikroohyby 
Jsou malé chyby v geometrii vlákna. Tyto ohyby vznikají působením vnějších sil, které 

deformují plášť kabelu. Paprsky, které dopadnou na takový mikroohyb, jsou odráženy pod velkým 

úhlem a unikají z jádra ven. Na mikroohyby jsou MM vlákna citlivější než SM vlákna. 

2.2.2.2 Makroohyby 
Jsou způsobeny přílišným ohnutím optického vlákna. Pokud poloměr ohybu dosahuje takové 

hodnoty, že už paprsek ve vlákně není schopen odrazu zpět do jádra, je vyzářen ven z vlákna. Z tohoto 

důvodu byl zaveden parametr Minimální poloměr ohybu - je to nejmenší ohyb, který je možné při 

instalaci vlákna použít, je závislý na průměru optického vlákna. Čím je průměr vlákna větší, tím větší 

je minimální poloměr ohybu. Na makroohyby jsou citlivější SM vlákna.[2] 

2.2.3 Rozptyl 

Rozptyl elektromagnetické vlny znamená, že část energie světelného paprsku je směrována 

pryč z původního směru. Takovýto rozptyl vzniká na nečistotách a fluktuacích krystalické mřížky. 

Existují tři druhy rozptylů. [4] 

2.2.3.1 Rayleighův rozptyl 
Je to dominující jev v oknech optické komunikace. Vzniká tepelnými kmity krystalické 

mřížky. Tento jev se nedá odstranit, ale dá se částečně eliminovat posunem pracovní frekvence do 

infračervené oblasti. 

2.2.3.2 Mieův rozptyl 
Vzniká na nehomogenitách srovnatelných s vlnovou délkou. Příčinami tohoto rozptylu jsou 

mikroskopické bublinky ve vlákně, napětí ve vlákně, kolísaní průměrů jádra, nedokonalá válcovitá 

struktura vlnovodu, nečistoty ve vlákně a podobně. 
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2.2.3.3 Rozptyl na nečistotách 

Tento rozptyl je podobný jako Mieůvu, ale nehomogenity jsou větší než vlnová délka světla. 

Lze odstranit správnou technologií výroby.[5] 

2.2.4 Disperze 

Způsobuje zkreslení signálu na straně přijímače. Disperze omezuje šířku pásma, rychlost 

přenosu a vzdálenost přenosu. Existuje několik druhů disperzí. 

2.2.4.1 Vidová disperze 
Nastává u mnohovidových vláken. Optický signál je vláknem přenášen pomocí více paprsků, 

z nichž každý prochází různou dráhou. Z tohoto důvodu dorazí paprsky v různých časech na konec 

vlákna dráhou a způsobí rozšíření signálu. Tvar impulzu z jednotlivých paprsků se pak liší od 

vstupního impulzu. Projevuje se většinou při přenosu na větší vzdálenosti. Vidová disperze je největší 

u vláken se skokovým indexem lomu. Můžeme se jí částečně vyhnout tím, že zvolíme vlákna 

s gradientním indexem lomu nebo zvolíme SM vlákna. [2] 

2.2.4.2 Chromatická disperze 
Optické záření, vyzařované optickými zdroji, obsahuje určité spektrum vlnových délek. Každá 

složka tohoto spektra má ve vláknu odlišnou rychlost šíření. Jestliže vyšleme do vlákna impulz 

signálu, který vždy obsahuje více spektrálních složek, některé jeho spektrální části se budou při 

průchodu vláknem zpožďovat oproti jiným. Impulz na výstupu pak bude časově roztažený a bude 

zasahovat do vedlejších bitových mezer. Chromatická disperze je tvořena dvěma složkami: 

materiálovou a vlnovodovou disperzí. Chromatickou disperzi lze snížit vhodně vybraným 

zdrojem.[14] 

2.2.4.3 Vlnovodová disperze 
Vlnovodová disperze je způsobena tím, že také geometrické vlastnosti vlákna šířící se signál 

ovlivňují. Jmenovitě jde o profil indexu lomu ve vláknu, poměr poloměru jádra vlákna a vlnové délky 

signálu. Také vlnovodová disperze se projevuje jako závislost rychlosti šíření záření vláknem na 

vlnové délce. [14] 

2.2.4.4 Materiálová disperze 
K materiálové disperzi dochází, protože se mění index lomu materiálu optických vláken se 

změnou vlnové délky světla. To je totiž složeno ze spousty vlnových délek a jednotlivé vlnové délky 

se šíří různou rychlostí. [14] 

2.2.4.5 Polarizační vidová disperze 
Dochází k ní u jednovidových vláken. Vid se šíří ve vláknu ve dvou na sebe kolmých 

polarizačních rovinách. Jakákoli nesymetrie vlákna (z výroby, mikroohyby, vnější tlak) způsobí, že se 

vid šíří v polarizačních rovinách jinou rychlostí. [2] 

2.2.5 Vazební ztráty 

Jsou ztráty, které vznikají při spojování vláken. Příklady těchto ztrát jsou uvedeny na 

obrázku 2.4. [2] 
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Obrázek 2.4: příklady vazebních ztrát 
[2]

 

2.3 Zdroje optického záření 

Generování optického záření funguje na principu zářivých rekombinací v polovodiči 

znázorněných na obrázku 2.5. Jde o proces, při kterém elektron z vodivostního pásu obsadí volnou 

energetickou hladinu ve valenčním pásu. Elektron buď absorbuje, nebo emituje nějaké energetické 

kvantum. K absorpci dochází, jestliže je elektronu dodáno nějaké množství energie, vzdálí se od 

atomu, a tedy posune se na vyšší energetickou hladinu. Emisí je naopak jev, kdy se elektron vrací se 

na svoji původní polohu (nižší energetickou dráhu), vyzáří přebytečnou energii ve formě fotonů 

(světla). Při emisi nebo absorpci světla překonává elektron zakázaný pás, což je oblast, kde se nemůže 

vyskytovat žádný elektron. Energie potřebná překonání tohoto pásu je vyjádřena ve vztahu (2.9), kde h 

je Planckova konstanta, c je rychlost světla ve vakuu a λ je vlnová délka. 

  (2.9) 

Energii elektronu můžeme předat ohřátím, působením elektrického nebo magnetického pole, 

srážkou s jinou částicí nebo s fotonem, ionizujícím zářením. [2] 

 

Obrázek 2.5: průběh rekombinace 
[2]

 

  

2.3.1 LED dioda 

LED (Light Emitting Diode) = Světlo vyzařující dioda. Polovodičová dioda s jedním 

přechodem PN je přímý měnič elektrické energie na světelné záření. LED zdroj využívá zářivé 

rekombinace na polovodičovém přechodu PN. Rekombinace je spontánní, proto vzniká samovolná 

Odraz ve spoji 
Ztráty způsobené různými  

průměry jader vláken 

Posuv os spojovaných vláken 
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emise světla. Ta nastává, když excitované elektrony samovolně přechází do základního stavu za 

současného vyzáření fotonů. 

Samovolná emise má řadu nevýhod: 

 Přechody elektronů a děr probíhají mezi širokým rozsahem energetických stavů, 

důsledkem je velká šířka spektra 40 - 60 nm pro  = 850 nm, 120 - 180 nm pro 

 = 1300 nm.  

 Fotony jsou emitovány v různých směrech, tok fotonů se obtížně řídí, řada fotonů 

nepronikne na povrch polovodiče, důsledkem je malá účinnost přeměny. Fotony na 

výstupu z přechodu se šíří v různých směrech, důsledkem je chování zdroje jako 

Lambertovského (všesměrového) zdroje.  

 Jednotlivé rekombinace elektronů a děr nejsou synchronizovány v čase, důsledkem je 

vznik nekoherentního světla (vlnění o různé frekvenci, směru kmitání nebo fází).[5] 

 

2.3.1.1 Vznik světla na PN přechodu 
Pohyblivé elektrony v polovodiči N a pohyblivé díry v polovodiči P rekombinují ve 

vyprázdněné oblasti. Aby se elektrony a díry začaly pohybovat, musí být napětí zdroje větší než napětí 

ve vyprázdněné oblasti. Elektrony svým pohybem vzdalují od atomu, obsazují vyšší energetické 

hladiny a následně se vracejí zpět, přičemž vyzáří přebytečnou energie ve formě fotonu. 

2.3.1.2 Typy PN přechodů:  

 Homogenní: přechody polovodiče P a N mají stejnou šířku zakázaného pásu. Jsou 

z jednoho materiálu. Využívají částečně průhledný materiál. 

 Heterogenní: přechody polovodiče P a N mají rozdílnou šířku zakázaného pásu. Jsou 

tvořeny dvěma polovodičovými materiály. Obsahují více přechodů PN a jsou 

výkonnější. Využívají se však především u laserových diod. [5] 

Vlnová délka světelného záření diody je závislá na chemickém složení použitého polovodiče. 

LED jsou vyráběny pro vlnové délky blízké UV záření, přes různé barvy viditelného spektra, až po 

infračervené záření (InfraLED). Se zmenšující se vlnovou délkou emitovaného světla roste napětí 

(prahové napětí), při kterém začíná diodou procházet proud v propustném směru. [1] 

 

2.3.2 Laserové diody LD 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = zesilování světla stimulovanou 

emisí záření. Laser je optický oscilátor. Skládá se z optického rezonátoru, jehož výstupní signál se 

vrací zpětnou vazbou sfázovaný znovu do vstupu. Tento proces se neustále opakuje, až vznikne velký 

výstupní signál. Zvětšování signálu je omezeno saturací zisku zesilovače a systém dosahuje ustáleného 

stavu, ve kterém na rezonanční frekvenci zesilovače vzniká výstupní signál. [1] LD je 

optoelektronický zdroj světla, který vyzařuje úzký svazek světelných paprsků s přesně definovanou 

vlnovou délkou. Světelné záření je zde monochromatické, koherentní s velkou intenzitou. Koherentní 

záření je vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a stejnou fází. Laserová dioda má nepatrné 

rozměry. Čelní stěny jsou zrcadlově zabroušeny k vytvoření optického rezonátoru. [2] 
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Lasery využívají stimulované emise. Stimulovaná emise znamená, že rekombinace světla 

probíhá na základě vnějšího popudu. Na počátku je emitován samostatný foton, který pro excitované 

elektrony představuje stimulující popud. Nově vzniklý foton má identické vlastnosti jako předešlý. 

Fotony se pak šíří stejným směrem. Důsledkem je pak zvýšená účinnost a snadná fokusace světla. 

Důležitým parametrem laserové diody je prahový proud. Pod hodnotou prahového proudu 

dochází pouze ke spontánní emisi a tedy ke generaci nekoherentního záření. S proudem tzv. prahovým 

prudce stoupá výkon diody, dochází ke stimulované emisi a produkuje se koherentní záření. 

Nezbytnou podmínkou pro dosažení stimulované emise je inverze populace. Inverze populace je 

fyzikální stav, při kterém musí být rozdílné obsazení energetických hladin elektrony. To znamená, že 

vyšší energetická hladina musí mít větší počet elektronů, než nižší energetická hladina. Proto nelze 

vytvářet dvouhladinové lasery, ale minimálně tříhladinové a více.[5] 

Pro zesílení světelného záření se používá optického rezonátoru. Ten je tvořen zrcadly a 

představuje základní kopírovací mechanizmus pro fotony. Jedno zrcadlo je plně odrazné, druhé je 

polopropustné. Polopropustné zrcadlo propouští chtěnou energii laseru (propustí pouze část paprsku, 

který dopadá na zrcadlo kolmo). Než je světlo vyzářeno z polovodiče, několikrát se odrazí od krajních 

zrcadel, přičemž prochází tam a zpět aktivním prostředím.[1] Příklad struktury LD (heterostrukturní) 

je vidět na obrázku 2.6. 

 

Obrázek 2.6: dvojitá heterostruktura laserové diody 
[18]

 

2.4 Detektory světelného záření 

Fotodetektor je zařízení, které měří fotonový tok nebo optický výkon tím způsobem, že 

přeměňuje energii absorbovaných fotonů do měřitelné formy. Používají se dva základní typy 

fotodetektorů. Prvním z nich jsou tepelné detektory. Ty jsou ale málo efektivní a pomalé. Druhým 

typem jsou fotoelektrické detektory. Jsou založeny na fotoefektu, při kterém následkem absorpce 

fotonů v určité látce dojde přímo k elektronovým přechodům na hladinu vyšší energie a k vytvoření 

pohyblivých nosičů náboje. Existují dva typy fotoelektrického jevu: vnější a vnitřní. 

 Vnější fotoefekt: jedná se o fotoelektronovou emisi. Jestliže je energie fotonů 

osvětlující povrch látky ve vakuu dostatečně velká, může se excitovaný elektron 

dostat do vakua jako volný elektron. Tohoto efektu se využívá u fotonásobiče a 

vakuové fotonky. 
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 Vnitřní fotoefekt: jedná se o fotovodivost, kdy excitované nosiče zůstávají uvnitř látky, 

kterou je polovodič, a zvyšují jeho vodivost.[1] 

 

2.4.1 Fotorezistor 

Při absorpci fotonů v polovodiči dochází ke generování pohyblivých nosičů náboje (elektron-

díra pár na každý foton). Elektrická vodivost materiálu stoupá úměrně s fotonovým tokem. Elektrické 

pole vnějšího zdroje napětí, přiložené na materiál, způsobí transport elektronů a děr. To vede 

k měřitelnému proudu v obvodu. Fotoodpory pracují tak, že zaznamenávají buď fotoelektrický proud, 

úměrný fotonovému toku, nebo pokles napětí na zatěžovacím odporu R zapojeném v sérii 

s detektorem. Velikost odporu je nezávislá na směru protékajícího proudu. Fotorezistory jsou 

zhotovovány z různých materiálů, podle toho jsou citlivé na různou vlnovou délku záření. 

Fotorezistory jsou konstruovány tak, aby měly velký poměr odporu za tmy k odporu při osvětlení.[1] 

2.4.2 Fotodiody 

Fotodiody mohou pracovat ve dvou režimech: 

 Fotovoltaický režim: dioda pracuje ve čtvrtém kvadrantu VA charakteristiky. V tomto 

režimu pracuje dioda jako zdroj elektrické energie. 

 Fotovodivostní režim: dioda pracuje ve třetím kvadrantu VA charakteristiky. V tomto 

režimu je pomocí rezistoru měřen proud protékající fotodiodou, jestliže je připojen 

zdroj napětí v závěrném směru.[2] 

Rozlišovací schopnost fotodiod je určena minimální hodnotou výkonu, který je schopen 

detektor rozlišit. Nejvýznamnějším limitujícím parametrem je temný proud. Signály ležící pod úrovní 

temného proudu jsou nerozlišitelné. Temný proud určuje prahový optický výkon. Typické hodnoty 

temného proudu jsou jednotky nA. [5] 

 

2.4.2.1 Fotodioda P - N 
Fotodioda je plošná polovodičová dioda upravená tak, aby do oblasti P - N přechodu pronikalo 

světlo. Fotodiody jsou jako fotoodpory založeny na funkci fotogenerovaných nosičů nábojů. Je 

tvořena přechodem P - N, jehož závěrný proud stoupá, když dochází k absorpci fotonů. Při vytvoření 

p-n přechodu vzniká úzká oblast, tzv. ochuzená a v oblasti přechodu se projevuje vznikem vnitřního 

elektrického napětí, které způsobuje vytvoření elektrického pole existující pouze vně oblasti. 

Připojíme-li napětí v závěrném směru a osvětlíme P - N přechod, vznikají páry elektron - díra, které 

driftují působením elektrického pole rychle v opačných směrech. Elektrony se pohybují na stranu N a 

díry na stranu P. Fotoproud ve vnějším obvodu proto teče vždy v závěrném směru. [1] 

2.4.2.2 Fotodioda PIN 
Fotodioda PIN má jako detektor řadu předností oproti fotodiodě p-n. Fotodioda PIN je tvořena 

přechodem P - N, který má vrstvu s vlastní vodivostí, uzavřenou mezi vrstvy P a N. Takováto 

struktura slouží k rozšíření ochuzené vrstvy, tedy rozšíření oblasti s elektrickým polem. Díky tomu se 

zvětšuje plocha, která slouží k zachycování světla, redukuje kapacita přechodu a snižuje se poměr 

mezi délkou difuze a délkou driftu což vede k většímu podílu složky fotogenerovaného proudu. [1] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1_dioda
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echod_P-N


 

 

 

 

12 

 

 

2.4.2.3 Lavinová dioda APD 
Přeměňuje každý detekovaný foton na kaskádu pohybujících se párů nosičů. Slabý světelný 

signál tak vytvoří dostatečný proud, který lze snadno zaznamenat elektronickým systémem 

následujícím za APD. Čidlo je tvořeno fotodiodou PIN, na kterou je přiloženo vysoké závěrné napětí, 

takže v přechodu existuje silné elektrické pole; nosiče náboje jsou urychlovány a získávají energii 

postačující k excitaci nových nosičů nárazovou ionizací. Základním mechanizmem je zvýšení 

kvantové účinnosti nad 1. Pro dosažení takovéto účinnosti se využívá nárazové ionizace. V oblasti I 

vznikají páry elektron - díra. Přítomné napětí je však okamžitě rozdělí, takže nemohou spolu zpětně 

rekombinovat. Oblast P - N je oblastí nárazové ionizace. Používají se v případech malého osvětlení, 

př. přenos dat optickými vodiči na velké vzdálenosti.[1] 
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3 Vláknově optické senzory 

Senzor je přístroj, který reaguje na vnější fyzikální nebo chemický podnět (změna teploty, 

tlaku, přítomnosti chemikálie, její koncentrace) a převádí ho na fyzikální signál (světlo, elektřina), 

který je detekován přístrojem. Senzor, který využívá nebo převádí světelné záření je chápán jako 

optický senzor. Snímače optického záření představují obvykle fotodioda, PIN dioda nebo lavinová 

dioda podle požadované citlivosti, odstupu signál – šum, zisku a podle způsobu dalšího zpracování 

snímaného signálu. Vláknově optický senzor (dále VOS) se volí s ohledem na druh měřené veličiny, 

způsob modulace, metodu měření a dále podle požadovaných parametrů. [15] 

3.1 Rozdělení VOS 

3.1.1 Podle snímané dle veličiny 

 mechanické (např.: síla, tlak, rychlost, posuv, zrychlení, hmotnost) 

 tepelné (měřeno pomocí: absorpce, index lomu, ohyb, rozptyl atd.) 

 elektrické, magnetické (elektrické napětí, magnetické a magnetické pole) 

 chemické (měřeno pomocí: absorpce, fluorescence, doby rozpadu atd.) 

 radiační (rentgenové a jaderné záření => produkce fluorescence a luminiscence) [7] 

 

3.1.2 Způsoby snímání optických senzorů 

Optické senzory se dělí do dvou skupin podle způsobů snímání na vnitřní a vnější. 

a) Vnitřní: v tomto typu senzoru světelné záření zůstává úplně nebo částečně uvnitř vlnovodu. 

Světelné záření procházející optickým vláknem je měněno při jeho přenosu. Detekční místo je 

ve struktuře optického vlákna. Příklad vnitřního senzoru je uveden na obrázku 3.1. 

b) Vnější: snímání, probíhá v externím optickém zařízení. Světelné záření procházející tímto 

zařízením mění své vlastnosti a poté je odvedeno do detektoru. Příklad vnějšího senzoru je 

uveden na obrázku 3.1. [7] 

 

Obrázek 3.1: Způsoby snímání: a) vnější, b) vnitřní 
[9]
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3.1.3 Typy senzorů podle transformace signálu  

 Aktivní: jsou senzory, které se působením snímané veličiny chovají jako zdroj 

elektrické energie. 

 Pasivní: jsou senzory, u kterých je nutné elektrickou veličinu dále transformovat na 

analogový napěťový nebo proudový signál. Pasivní senzory navíc vyžadují napájení. 

[7] 

3.2 Základní vlastnosti optických senzorů 

Převodní charakteristika senzoru je dána závislostí mezi vstupní veličinou x a výstupní 

veličinou y. Ideální převodní charakteristika by byla lineární , kde K je citlivost senzoru a 

současně konstanta přenosové funkce. 

 Citlivost K: je definována ve vztahu (3.1) jako sklon statické přenosové 

charakteristiky 

   (3.1) 

 Práh citlivosti: je dán hodnotou snímané veličiny, při níž je na výstupu senzoru signál 

odpovídající střední kvadratické odchylce šumu senzoru. 

 Dynamický rozsah: je dán intervalem přípustných hodnot snímané fyzikální veličiny, 

ohraničený prahem citlivosti a maximální hodnotou měřené veličiny. 

 Reprodukovatelnost: je dána odchylkou naměřených hodnot při krátkodobém časovém 

sledu měření neměnné vstupní veličiny a neměnných rušivých vlivů okolí. 

 Rozlišitelnost: je nejmenší změna snímané veličiny odpovídající absolutní nebo 

relativní chybě senzoru. 

 Linearita: udává maximální odchylku kteréhokoliv kalibračního bodu od 

odpovídajícího bodu na ideální statické přenosové charakteristice. 

 Hystereze: je maximální rozdíl ve výstupu při jakékoliv hodnotě měřeného rozsahu, 

kdy hodnota je měřena nejdříve při zvyšování a poté při snižování měřené veličiny.[8] 

3.3 Základní principy optických senzorů 

3.3.1 Senzory zaloţené na modulaci intenzity světla 

Fungují na změně intenzity světla. Obrázek 3.2 ukazuje jednoduchý uzávěrový nebo vibrační 

senzor. Ten obsahuje zdroj, detektor a dvě optická vlákna, která jsou umístěna naproti sobě ve 

vzdálenosti d. Světlo vstoupí do optického vlákna, když dorazí na konec jednoho z vláken, světlo se 

vyzáří v kuželovitém tvaru, jehož úhel závisí na rozdílu mezi indexem lomu jádra a pláště optického 

vlákna. Část světla zachycená druhým optickým vláknem závisí na vstupním úhlu a vzdáleností d 

mezi optickými vlákny. Pokud se změní vzdálenost d, změní se i intenzita zachyceného světla druhým 

vláknem.  
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Obrázek 3.2: uzávěrový nebo vibrační senzor 
[9] 

 

3.3.2 Spektrálně zaloţené optické senzory a jejich princip 

Spektrálně založené optické senzory závisí na modulaci paprsku světla vlivem okolního 

prostředí. Příkladem těchto typů senzorů jsou senzory, které jsou založeny na principu záření černého 

tělesa, absorpce, fluorescence, rozptylu mřížky. Na obrázku 3.3 je spektrální teplotní senzor. Tento 

senzor je založený na absorpci. V tomto případě je použita GaAs sonda v kombinaci s 

širokopásmovým zdrojem světla a vstupem/výstupem optických vláken. Absorpční profil sondy je 

teplotně závislý a používá se k určení teploty. Tato sonda pracuje při vlnové délce ~920 nm a se 

změnou teploty se mění množství světelného záření procházejícího do výstupního vlákna. [9] 

 

Obrázek 3.3: spektrální teplotní senzor 
[9] 

 

3.3.3 Interferometrické optické senzory 

Interferometr je zařízení využívající vlnové podoby světla. Na světlo se lze dívat jako na 

vlnění podobné vlnám na hladině vody, nebo vlně běžící po nataženém laně. Interferometr využívá 

skutečnosti, že monochromatické a koherentní světlo je schopné interference, to znamená sčítání a 

odečítání vlny. Rozdělíme-li světelný svazek na dva, například polopropustným zrcadlem, necháme 

svazky procházet různými drahami, a pak je na dalším nebo tomtéž polopropustném zrcadle sloučíme, 

vlny se sečtou, nebo odečtou podle toho, jsou-li "ve fázi", nebo "v protifázi". Ve fázi znamená, že se 
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potkávají maxima s maximy sinusovky, v protifázi se naopak setkává maximum s minimem. Vlny 

sloučené ve fázi vytvoří vlnu původní, jako před rozdělením. [10] 

 

3.3.4 Druhy interferometrů 

3.3.4.1 Sagnacův interferometr 
 Je to senzor úhlové rychlosti s fázovou modulací založený na Sagnacovém jevu. Při rotaci 

v optické cívce na obrázku 3.4, ve které proti sobě obíhají dva světelné svazky úhlovou rychlostí ω, je 

obvodová rychlost svazku v jednom směru zvyšována a pro opačný směr snižována, tím vzniká mezi 

vlnami šířící se v opačných směrech fázový posuv Δϕs. 

  (3.2) 

Ve vztahu (3.2) představuje D průměr cívky, N počet závitů, L celkovou délku vlákna, λc vlnovou 

délku optického záření ve vakuu. [12] Tento typ interferometru se využívá u vláknově optických 

gyroskopů v automobilovém průmyslu, vojenství a pro navigaci letadel. 

 
Obrázek 3.4: vláknově optický gyroskop 

[9]
 

3.3.4.2 Mach-Zehenderův a Michelsonův interferometr 
 Základními prvky těchto vláknově optických interferometrů je modul zdroje světla, jehož 

úkolem je rozdělit světelný paprsek do dvou cest neboli ramen, dále přenašeč s dvěma rozdílnými 

prostředími pro každý paprsek (jeden paprsek je izolován od okolních jevů, druhý není) a homodynní 

demodulátor, který slouží k detekci rozdílu v optických dráhách. Tyto interferometry se řadí mezi 

dvoupaprskové interferometry a umožňují měřit extrémně malé posuvy fáze v optických vláknech. 

Optické fázové zpoždění procházející vláknem je dáno vztahem (3.3). 

   (3.3) 

Pro tento vzorec je n index lomu jádra, λ je vlnová délka a L je délka vlákna. Mach-Zehenderovi a 

Michelsonovi interferometry jsou si velmi podobné, rozdíl je v umístění zrcadel. U Michelsonova 

interferometru jsou zrcadla umístěna na konci interferometrických ramen.[9] 

3.3.4.3 Fabry-Perotův interferometr 

Jedním z důležitých interferometrů je také Fabry-Perotův interferometrů. Jeho popisu jsem se 

věnoval v kapitole 4.  
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4 Vláknově optické senzory vyuţívající princip Fabry-

Perotova interferometru 

Fabry-Perotův interferometr (FPI), někdy nazýván také Fabry-Perotův etalon, je tvořen dvěma 

rovinnými polopropustnými zrcadly s reflektancí R1 a R2. Znázornění můžeme vidět na obrázku 4.1. 

S patřičnou vzdáleností L těchto zrcadel, dosáhneme největší transmitance. Změna vzdálenosti mezi 

zrcadly způsobí úbytek transmitance. Při použití zrcadel s vysokou reflektancí bude transmitance 

velmi citlivá na změny ve vzdálenosti zrcadel, a také na změnách vlnové délky. [9] Transmitance T je 

množství světla určité vlnové délky, které prošlo daným vzorkem, v našem případě zrcadlem. Je 

definována jako poměr výkonu záření Pt vystupujícího z tělesa a výkonu Pi záření dopadajícího na 

těleso. Reflektance R je naopak činitel odrazu, veličina vyjadřující schopnost tělesa odrážet optické 

záření. [13] Na rozdíl od ostatních optických interferometrů FPI neobsahuje žádné optické spojky, 

komponenty, které komplikují nasazení senzorů a interpretaci dat. FPI senzory jsou univerzální měřicí 

přístroje vhodné pro aplikace s prostorovým, frekvenčním dělením a koherenční multiplexní techniky. 

[9] 

 

Obrázek 4.1: princip FPI, R1 a R2 jako zrcadla, L jako vzdálenost mezi zrcadly 
[9]

 

4.1 Teorie FPI 

Uvnitř FPI dochází k interferenci nekonečného množství vln. Pro  (fázové vlny při 

jednom oběhu vlny FPI, kde m je celé číslo) se amplitudy uvnitř interferometru zesilují, pro 

 se amplitudy snižují. Rezonančních frekvencí je uvnitř FPI nekonečně spočetně mnoho. Čím 

má rezonátor větší vzdálenost L, tím mají rezonanční frekvence k sobě blíže.[11] Zrcadla FPI jsou 

charakterizovány transmitancí Tfp (4.1), reflektancí Rfp (4.2) a fázové zpoždění se dá vyjádřit podle 

vztahu (4.3).  

 

 

 

 

(4.1)  

(4.2) 

 

(4.3) 
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F je finesa neboli jemnost, nref je index lomu prostředí mezi zrcadly FPI.  je fázový posun 

od 0 do π a α je úhel dopadu světelného paprsku na zrcadlo. 

 

Obrázek 4.2: princip průchodu a odrazu světelného záření 
[16]

 

Základní princip popisuje obrázek 4.2. Světelná vlna, která do interferometru vstupuje, má 

amplitudu a0, a pro intenzitu pak platí, že .  

Po průchodu prvním zrcadlem platí pro intenzitu I vzorec (4.4). 

   (4.4) 

Amplituda a je pak vyjádřena vztahem (4.5). 

  (4.5) 

Pro následující odrazy platí vztahy (4.6) a (4.7). 

   (4.6) 

   (4.7) 

V případě, že je část svazku propuštěna druhým zrcadlem, platí vztahy (4.8) a (4.9). 

   (4.8) 

   (4.9) 

   

4.2 Konfigurace FPI senzorů 

Ta se dělí do dvou skupin na vnitřní a vnější FPI. 

 Vnitřní: zrcadla jsou umístěna ve vlákně. Typy vnitřních konfigurací jsou uvedeny na 

obrázku 4.3. Ve všech případech L je fyzická délka dutiny. 
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a) dutina je tvořená vnitřním zrcadlem a vláknovým koncem 

b) dutina je tvořená dvěma vnitřními zrcadly 

 

Obrázek 4.3: vnitřní konfigurace FPI 
[9]

 

 Vnější: typy vnějších konfigurací jsou uvedeny na obrázku 4.4. Ve všech případech L 

je fyzická délka dutin, v případech a), c), d) je vzduchová 

a) dutina je tvořená koncem vlákna s membránou (např. pro měření tlaku) 

b) dutina je tvořená tenkou vrstvou fólie nebo jinou látkou potaženou na konci 

vlákna (např. pro měření teploty a chemické měření) 

c) dutina je tvořena koncem jednovidového vlákna a mnohovidového vlákna, která 

jsou vyrovnány naproti sobě v kapilární trubičce 

d) dutina je tvořená konci jednovidových vláken spojených v dutém jádru vlákna [9]  

 

Obrázek 4.4: vnější konfigurace FPI 
[9]
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5 Popis funkcí měřicího systému FTI-10 

5.1 FTI-10 single-channel signal conditioner 

FTI-10 je systém určený pro přesné jednokanálové měření. Díky FISO technologii FTI-10 je 

systém schopen měřit absolutní délku Fabry-Perotovy dutiny optických senzorů. Pomocí FISO 

optických senzorů je možné měřit teplotu, tlak, deformace, index lomu a posuny. Tyto senzory nabízí 

kompletní imunitu proti RF a mikrovlnnému záření s vysokou teplotou. Všechny dodané senzory jsou 

interferometrického typu. Jsou tvořeny ST konektorem, částí optického vlákna a snímacím prvkem, 

který je tvořen miniaturní Fabry-Perotovou dutinou. Tyto dutiny jsou z pružného materiálu, aby mohly 

měnit svou délku v závislosti na působení fyzikálních podnětů. 

FTI-10 má také analogový výstup, který převádí jakoukoli měřenou veličinu na napětí 

v rozsahu ± 10 V s rozlišením 1,22 mV. FTI-10 má stálou vyrovnávací paměť, kde lze uložit až 50000 

datových bodů. Parametry pro měření jsou nastavitelné pomocí předního panelu, přes rozhraní RS-232 

pomocí vzdálených řídících příkazů, nebo pomocí dodaného software FISOCommander.  Sedmimístné 

číslo tzv. Gauge factor (faktor snímače), umožňuje rozpoznat připojený senzor a nastaví tak FTI-10 

k měření tímto senzorem. FTI-10 je v robustním 1/8 DIN pouzdře navržen tak, aby vydržel použití a 

provoz v průmyslovém prostředí, a je napájen baterií s výdrží až 8 hodin. V tabulce 5.1 jsou vypsány 

jednotlivé parametry FTI-10 a na obrázku 5.1 můžeme vidět přední a zadní panel tohoto měřícího 

systému.[17] 

Tabulka 5.1: tabulka s parametry měřícího systému FTI-10 

Počet kanálů 1 

Vzorkovací kmitočet 10 Hz 

Průměrování 1 až 500 vzorků 

Přesnost 0,025% z celého rozsahu 

Rozlišení 0,01% z celého rozsahu 

Dynamický rozsah 15000:1 

Displej 1 řádek, 16 znaků 

Záznam dat  Až 50 000  záznamů 

Analogový výstup ±10 V  

Komunikace RS-232 

Ţivotnost svítidla Až 40 000 hodin  

Váha 0,9 kg 

Výdrţ na baterii 8 hodin 

Napájecí poţadavky 12 V DC 

Teplotní podmínky -20 až 40 °C 
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Obrázek 5.1: měřící systém FTI-10 
[17]

 

5.2 Princip snímání 

Princip snímání je navržen tak, aby fyzikální podnět (tj. posunutí, tlak, teplota, deformace atd.) 

vytvářel změnu v délce dutiny interferometru. Proto je délka dutiny posuzována jako výstup z 

optického snímače. Informaci o délce dutiny nese odražený světelný signál. Výstupní vztah (5.1) pak 

vyjadřuje závislost mezi výstupem snímače L a fyzikálním podnětem M. 

  (5.1) 

S je citlivost snímače (v nanometrech na fyzikální jednotu) a Lzero (počáteční délka dutiny) je výstup ze 

snímače, kdy M = 0. 

Gauge factor: faktor snímače. Identifikuje typ připojeného snímače, určuje citlivost 

převodníku S a počáteční délku Lzero u teplotních senzorů. U ostatních typů senzorů je zapotřebí 

kalibrovat velikost Lzero v menu FTI-10 podle potřeb měření.[17] 
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6 Měření vlastností senzorů dodaných s měřicím 

systémem FTI-10 

Se systémem FTI-10 byly dodány tři druhy senzorů, a to deformační, tlakový a teplotní. V této 

části budu rozebírat způsob zapojení a proměření teplotních senzorů. Výsledky jsem uvedl formou 

protokolu a zhodnocení jsem uvedl do celkového závěru. Protokoly tlakového a tahového senzoru 

jsem zpracoval a vložil do příloh. 

6.1 Proměření teplotních senzorů 

6.1.1 Zadání úlohy/měření 

Úkolem tohoto měření je otestovat a vybrat vhodnou metodu pro proměření optických 

teplotních senzorů FOT-L a FOT-M, které byly dodány s měřícím systémem FTI-10. 

6.1.2 Schéma zapojení, postup a pouţité přístroje 

 

Obrázek 6.1: schéma zapojení teplotních senzorů 

Postup měření 

Pro proměření jsem si zvolil metodu ohřívání vody v ohřívací vaně Memmert s vlastním 

teploměrem. Rozsah proměření se pohybuje od 15°C (teplota vody v kohoutku) do 95 °C (teplota 

vody těsně pod bodem varu). Pro práci jsem použil přístroj na měření teploty Testo 720 s přesností 

0.2 ºC, který jsem zvolil jako referenční, a podle něj odečítal hodnoty z dalších měřicích přístrojů. 

Schéma zapojení je uvedeno na obrázku 6.1. Nejdříve jsem zapojil  FTI-10 do napájení, začistil jsem 

ST konektor a připojil daný (FOT-L / FOT-M) senzor do vstupu FTI-10. Po zapnutí bylo nutné zadat 

do přístroje FTI - 10 tzv. gauge factor přes MENU>GAGE>ADD a zvolit ho jako aktivní senzor.  

Snímací části všech měřicích přístrojů jsem umístil do vany značky Memmert poblíž sebe, kde 

jsem nalil studenou vodu o teplotě cca 15 °C. Na vaně Memmert jsem si navolil teplotu, na kterou 

jsem chtěl vodu ohřát: 100 °C. Po dosažení požadované teploty jsem vyjmul snímací čidla senzorů a 

vyměnil vodu. Měření pro každý senzor jsem prováděl 5x, nakonec jsem vypočítal aritmetický průměr 

ze všech měření a zjistil nejistoty měření. Výsledky měření uvádím v tabulkách 6.1 a 6.2. 
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Parametry použitých měřicích systému 

Testo 720 s NTC sondou  

 rozsah -50 do +150 °C 

 rozlišení 0.1 °C 

 přesnost ±0.2 °C (-25 do +40), ±0.3 °C (+40 do 80 °C), ±0.4 (+80 do 125 °C) 

Vana Memmert 

 rozlišení 0.1 °C 

Senzor FOT-L 

 rozsah -40 do +300 °C 

 gauge factor: 4527498 

 rozlišení 0.1 °C 

 přesnost ±1 °C, ±0.5 °C (při teplotách +20 do +85 °C) 

Senzor FOT-M 

 rozsah +20 do +85 °C 

 gauge factor: 4457526 

 rozlišení 0.1 °C 

 přesnost ±0.3 °C 

 

6.1.3 Nastavené parametry, naměřené a vypočtené hodnoty  

a. Naměřené hodnoty FOT-L 

Tabulka 6.1: naměřené hodnoty pro teplotní senzor FOT-L 

Tabulka naměřených teplot [°C] 
 

Vypočítané nejistoty měření pro FOT-L [°C] 

Testo 720 Memmert FOT-L 
 

Nejistoty A Nejistoty B Výsledná nejistota 

15 15,08 14,33 
 

0,16 1,004 ± 1,02 

20 21,12 20,95 
 

0,31 0,507 ± 0,59 

25 26,3 25,91 
 

0,53 0,507 ± 0,73 

30 31,38 30,99 
 

0,70 0,507 ± 0,87 

35 36,4 35,77 
 

0,66 0,507 ± 0,83 

40 41,64 40,38 
 

0,57 0,507 ± 0,77 

45 46 45,13 
 

0,66 0,507 ± 0,83 

50 50,62 49,74 
 

0,80 0,507 ± 0,95 

55 55,74 55,07 
 

0,84 0,507 ± 0,98 

60 60,58 59,88 
 

0,84 0,507 ± 0,98 

65 65,7 64,56 
 

1,02 0,507 ± 1,14 

70 70,8 69,69 
 

0,89 0,507 ± 1,02 

75 76,06 75,18 
 

0,88 0,507 ± 1,01 

80 80,7 80,03 
 

0,77 0,507 ± 0,92 

85 86 84,99 
 

0,59 0,507 ± 0,78 

90 91,2 90,36 
 

0,44 1,004 ± 1,1 

95 96,04 95,34 
 

0,54 1,004 ± 1,14 
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b. Naměřené hodnoty FOT-M 

Tabulka 6.2: naměřené hodnoty pro FOT-M 

Tabulka naměřených teplot [°C] 

 

Vypočítané nejistoty měření pro FOT-M  [°C] 

Testo 720 Memmert FOT-M 

 

Nejistoty A Nejistoty B Výsledná nejistota 

20 20,4 20,32 

 

0,32 0,3 ± 0,44 

24 24,78 24,7 

 

0,58 0,3 ± 0,66 

28 28,98 28,44 

 

0,37 0,3 ± 0,48 

32 33,08 32,56 

 

0,52 0,3 ± 0,60 

36 37,06 36,52 

 

0,44 0,3 ± 0,53 

40 40,78 40,3 

 

0,37 0,3 ± 0,47 

44 44,7 44,33 

 

0,41 0,3 ± 0,51 

48 48,88 48,29 

 

0,33 0,3 ± 0,45 

52 53,02 52,23 
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Výpočet průměru z 5 měření: 

 

Příklad výpočtu nejistoty A: 

 

Příklad nejistoty B: tyto nejistoty jsou nedokonalosti způsobené technikou měřicího přístroje 

FTI-10 a senzory FOT-M a FOT-L. 

Příklad výpočtu výsledné nejistoty: 
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7 Analýza moţností vyuţití FTI-10 při realizaci senzorů 

vlastní konstrukce 

S FTI-10 systémem by se daly měřit i jiné fyzikální veličiny. Příkladem by mohly být 

mikroohyby. Jako výstup z FTI-10 systému je možné využít analogový výstup. Ten převádí měřenou 

fyzikální veličinu na napětí v rozsahu ± 10 V s rozlišením 1,22 mV.  FTI-10 pracuje na principu 

změny délky dutiny v FPI. Čím je vzdálenost mezi dvěma zrcadly v dutině větší, tím je propustnost 

zrcadel menší a stoupá odraznost. To znamená, že při roztahování dutiny FPI se amplitudy uvnitř 

zrcadel více zesilují a odráží zpět více světelného záření. U senzoru vlastní konstrukce nebudu měnit 

délku mezi odraznými prvky. Působením mikroohybů totiž způsobím vyvázání části optického záření 

z optického vlákna, jak je uvedeno v kapitole 2.2.2.1 a budu tak snižovat velikost odraženého záření.  

 Návrh senzoru 

Důležitým bodem je vytvoření senzoru, který bude fungovat na principu změny velikosti 

odraženého záření působením fyzického podnětu (mikroohyby). Je tedy nutné udělat prostor, 

skládající se ze dvou odrazných prvků. Jako odrazný prvek jsem zvolil optické konektory, na kterých 

dochází ke zpětným odrazům části optického výkonu. Důvodem tohoto odrazu je, že při dopadu 

optického záření na rozhraní dvou dielektrik (jádro – vzduch) s různým indexem lomu nastává kromě 

transmise záření přes rozhraní také odraz na tomto rozhraní. 

Návrh senzoru vlastní konstrukce znázorňuje obrázek 7.1. Ten je tvořen MM vláknem 

s průměrem 50/125 µm a o délce 50 cm, konektory K1 a K2 (tj. prostředí jádro - vzduch), přičemž 

konektor K1 představuje spojku a dva konektory ka a kb (tj. prostředí jádro – vzduch – jádro). Za 

konektorem K2 je ochranný kryt, který slouží k ochraně před posvícením laseru do oka. Obrázek 7.1 

rovněž popisuje odrazy vznikající na konektorech. Vstupující paprsek červené barvy dopadá na 

konektor K1, část se odráží a část prochází. Poté tento paprsek dopadá na konektor K2. Část tohoto 

paprsku unikne z vlákna a část se odrazí, nyní v barvě modré. Paprsek v modré barvě dopadá na 

konektor K1, kde dochází opět k průchodu a odrazům atd. Výsledkem je odražený paprsek, který se 

skládá z odrazů od K1 a od K2. Pokud bychom pak působili mikroohyby na vlákno mezi dvěma 

konektory, docházelo by ke změnám výsledného odraženého paprsku. 

 

Obrázek 7.1: senzor vlastní konstrukce 
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Postupy měření a výsledky 

a) Prvním bodem mého měření bylo zjišťování pracovní vlnové délky systému FTI-10, abych 

vybral vhodné měřicí přístroje. Z toho důvodu jsem připojil FTI-10 ke spektroskopu a ten 

k počítači s nainstalovaným softwarem SafiBra das.  Na obrázku 7.2 můžeme vidět pracovní 

spektrum FTI-10. 

 

Obrázek 7.2: naměřené spektrum FTI-10 systému 

 

b) Dalším bodem bylo proměřování odraženého optického výkonu na dodaném teplotním 

senzoru s klasickým zdrojem (850/1300 nm) a FTI-10 jako zdroj (~678nm). Schéma zapojení 

je uvedeno v obrázku 7.3. Pro měření jsem využil coupler, který slouží k rozdělení (sloučení) 

optického signálu. Na větev coupleru b jsem připojil zdroj Z a na větev a detektor D, na 

kterém jsem provedl referenci. Na větev c jsem připojil teplotní senzor. Mezi konektory 

senzoru a coupleru jsem kápl imerzní gel a zabránil tak odrazu na konektorech. Odražený 

optický výkon od senzoru se vrací do coupleru a dělí se do větve a i b. Výsledný odražený 

výkon bylo pak třeba vynásobit dvěma. Naměřené výkony jsou uvedeny v tabulce 7.1. 

 

 

Obrázek 7.3:  schéma zapojení teplotního senzoru  

 

λ[nm] 

arb. unit 
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Tabulka 7.1:odrazy od teplotního dodaného senzoru 

Naměřené odrazy od teplotního senzoru 

Vlnová délka [nm] Odraţený optický výkon [µW] 

~ 678 0,2158 

850 0,355 

1300 0,358 

 

 

c) Následovalo proměřování odražených optických výkonů na zapojení dvou konektorů, abych 

porovnal odražené výkony od dodaného senzoru a senzoru vlastní konstrukce. Využil jsem 

podobné zapojení s couplerem jako v bodě b), ale místo teplotního senzoru jsem zapojil 

optické MM vlákno o délce 50cm s ST konektory, jak je znázorněno na obrázku 7.4. Nejdříve 

jsem si nastavil referenci na detektoru D a odpojil jsem vše, co následovalo vpravo za 

spojkou, jak je zobrazeno na obrázku 7.1. Z detektoru D jsem nyní mohl zjistit odrazy vzniklé 

na K1. Poté jsem připojil zpět část optické trasy s K2. Do optické spojky jsem kápl imerzní 

gel, tím jsem zabránil odrazům na konektoru K1 a mohl tak proměřit jen odrazy od konektoru 

K2. Nakonec jsem odstranil gel na konektorech ve spojce a mohl tak měřit odrazy od celého 

zapojení (konektory K1 + K2). Naměřené výkony jsou uvedeny v tabulce 7.2.  

 

 

Obrázek 7.4: schéma zapojení vlastního senzoru 
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Tabulka 7.2: naměřené odrazy od senzoru vlastní konstrukce 

Naměřené odrazy od konektorů 

Vlnová délka [nm] Konektory Odraţený opt. výkon [µW] 

~ 678 

K1 

0,0656 

850 0,166 

1300 0,19 

~ 678 

K2 

0,024 

850 0,1014 

1300 0,1016 

~ 678 

K1+K2 

0,1294 

850 0,31 

1300 0,356 

 

Vyhodnocení měření 

Z naměřených hodnot je vidět, že v mém zapojení dvou konektorů dochází ke skládání 

odražených výkonu. Odražený výkon u dvou konektorů ale úplně nedosahuje odražených výkonů jako 

u originálního teplotního senzoru při vlnových délkách ~678 nm. Při měření jsem zkoušel zvýšit 

velikost odraženého výkonu tím, že ponořím konektor K2 s vláknem do rozpuštěného cínu. Výsledek 

se však nezměnil. 

 

d) V dalším bodě jsem zapojil vytvořený senzor k systému FTI-10 podle obrázku 7.5 a působil 

jsem na něj mikroohyby. 

 

Obrázek 7.5: schéma zapojení pro ověření funkčnosti senzoru 
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Po zapojení mého senzoru a zapnutí systému FTI-10 musím zvolit faktor snímače, 

který definuje citlivost senzoru a počáteční délku dutiny. Jelikož jsou tyto faktory voleny 

firmou FISO již při výrobě, není jinou možností než použít už předem vložený faktor snímače 

tzv. default factor s číslem 0001000. Bylo také třeba nastavit výstupní napěťovou hodnotu, 

kdy nepůsobí na vlákno mikroohyby, a jednotku škálovaní. Na FTI-10 jsem prošel 

MENU>SYST>ANLG. V nabídce ZERO jsem nastavil 500 mV a v nabídce SCALE jsem 

zadal 10 mV. Část optického vlákna mezi konektory K1 a K2 jsem pak vystavil 

mikroohybům. 

 

Vyhodnocení měření 

Po nastavení a spuštění systém FTI-10 bohužel nereagoval na připojený senzor a ani na 

prováděné mikroohyby. Problém nastává u faktoru snímače, protože ho nelze vypočítat nebo zjistit pro 

senzory vlastní konstrukce. Systému FTI-10 tak nemůžeme určit vzdálenost mezi odraznými prvky, 

která je potřebná pro měření. Chybí tak jedna z hlavních hodnot pro převod. 
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8 Závěr 

FTI – 10 je měřicí systém, který je možné využít k měření mnoha fyzikálních veličin, a to 

podle dostupných senzorů. Dá se využít jak k vnitřnímu, tak k venkovnímu měření, protože je malých 

rozměrů, v robustním pouzdře a obsahuje vlastní baterii. Menu měřícího systému je v angličtině, ale 

po prostudování manuálu je snadné jej obsluhovat. Dodané senzory, které jsem měl možnost 

vyzkoušet, byly přesné a jejich odezva byla rychlá. FTI-10 podle mého názoru splňuje mnoho 

požadavků kladených na moderní měřicí přístroje, a je proto vhodným kandidátem pro měření v 

různých oblastech průmyslu a lékařství. 

Proměřením teplotního senzoru jsem si ověřil jeho funkčnost a závislost délky Fabry-Perotovy 

dutiny interferometru na změně teploty. Tyto dutiny jsou tedy z materiálů, které podléhají deformacím 

působením různých teplot. V měření došlo k odchylkám. Ty byly způsobeny rozdílnou teplotou vody 

v celé ohřívací vaně v jednom časovém okamžiku. Daná chyba by se dala odstranit umístěním všech 

snímacích čidel na jedno místo. FOT-M senzor s rozsahem od 20 do 85 °C je spíše určený pro 

medicínské použití, například k monitorování teploty pacientů. FOT-L senzor má mnohem větší 

rozsah a je určený jak pro medicínské, tak pro průmyslové a potravinářské prostředí.  

Po proměření a analýze dodaných senzorů, návrhu vlastního senzoru a následném měření, 

jsem došel k závěru, že je sice možné vytvořit senzor vlastní konstrukce fungující na podobném 

principu jako FPI, ale není možné ho používat s měřicím systémem FTI-10. Důvodů je několik. 

Jedním z nich jsou faktory senzorů, které jsou vytvářeny při výrobě firmou FISO v závislosti na typu, 

citlivosti a délky dutiny senzoru. Pro senzor vlastní konstrukce proto nelze získat tento faktor a 

konfigurovat tak systém FTI-10 pro měření s tímto senzorem. Druhým důvodem je technická složitost 

vytváření odrazných ploch na optickém vlákně, vzhledem k jejich malým průměrům. Proto senzor mé 

vlastní konstrukce, i přes různé modifikace, zcela nedosahoval odražených optických výkonů jako u 

originálního senzoru.    
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