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Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace optovláknových DTS systémů ve 

stavebnictví. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část popisující činnost optovláknových 

DTS systémů s důrazem na systémy využívající Ramanův stimulovaný rozptyl a praktickou část, ve 

které jsou na základě experimentálního měření dvou typů optických vláken, stanoveny podmínky, 

které je nutné dodržet při bodové aplikaci optovláknových DTS systémů. Součástí měření je také 

vyhodnocení rozdílu mezi bodovým a klasickým kontinuálním měřením. V závěru je aplikace DTS 

systému použita v praxi při měření hydratace betonových směsí. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

inµ
r

 Vektor znázorňující indukovaný dipólový moment. 

∆ν Vibrační frekvence. 

λAS Vlnová délka anti-Stokesovy části. 

λS Vlnová délka Stokesovy části. 

µ in Indukovaný dipólový moment. 

DTS Distributed Temperature System - Distribuovaný teplotní systém.  

DTSS Distributed Temperature and Strain Sensing - Distribuovaný teplotní a napěťový 
systém. 

E Aplikované elektrické pole. 

Emax Maximální hodnota indukovaného elektrického pole. 

g Ramanův koeficient zesílení. 

h Planckova konstanta.  

Ip(0) Intenzita budiče (pumpy). 

IRS Teplotní změna. 

Is(0) Intenzita vstupního Stokesova záření. 

Is(L) Intenzita výstupního Stokesova záření. 

k  Bolzmanova konstanta. 

lef Efektivní délka. 

OTDR Optical Time Domain Reflectometry - Metoda pro měření a analýzu optických tras. 

PAS Výkon anti-Stokesovy části. 

PS Výkon Stokesovy části. 

rmax Maximální vibrační rozkmit. 

RS Raman Scattering - Ramanův rozptyl. 

SRS Stimulated Raman Scattering - Stimulovaný Ramanův rozptyl. 

t Čas. 

T Teplota. 

V Frekvence vibrací. 

vin Frekvence světelného záření. 

α Polarizovatelnost. 

∆r Vzdálenost od rovnovážné geometrie. 
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je aplikace DTS systému ve stavebnictví, a to konkrétně při měření 
průběhu hydratace betonových směsí a změn teplot, které uvnitř betonového tělesa nastávají během 
hydratace. Měřené těleso je vystaveno běžným klimatickým podmínkám. 

 Práce je rozdělena na šest kapitol. V počáteční teoretické části je popsána problematika 
optovláknových DTS systémů s důrazem na systémy využívající Ramanova stimulovaného 
rozptylu. V následující kapitole jsem se zaměřil na specifikaci podmínek využití DTS systémů 
v bodové aplikaci. Pro přesné změření teploty v daném bodě, je zapotřebí vyrobit senzorický 
kroužek, který toto bodové měření umožní. K dispozici jsem měl dva druhy optických vláken, 
vlákno s primární ochranou (vnější průměr 250 µm) a vlákno s těsnou sekundární ochranou (vnější 
průměr 900 µm). V rámci experimentálních měření jsem pro jednotlivá vlákna stanovil minimální 
rozměry (vnitřní průměr a délka optického vlákna) senzorického kroužku. Výsledky měření jsou 
popsány ve třetí kapitole diplomové práce. Následující čtvrtá kapitola, se zabývá řešením rozdílu 
mezi kontinuálním a bodovým měřením. Abych tyto rozdíly stanovil, provedl jsem měření, v němž 
jsem použil obě metody. Do středu betonové krychle jsem umístil senzorický kroužek pro bodové 
měření a natažené optické vlákno zastupující kontinuální měření. Betonová krychle byla umístěna 
do pece, v níž se za zvyšující se teploty zkoumal vývoj teplot uvnitř krychle. Na základě výsledků 
byly vyhodnoceny rozdíly mezi bodovým a kontinuálním měřením. V páté kapitole byla na základě 
všech předchozích dosažených poznatků vybraná vhodná metoda pro měření hydratace betonových 
směsí pomocí DTS systému a její aplikace do praxe. Byly vytvořeny senzorické plotny skládající 
se ze senzorických kroužků a ty byly umístěny nad podlahové topení v pokoji nízkoenergetického 
domu nacházejícího se v areálu VŠB - fakulty stavební. Celkový vývoj teplot během několika dnů 
hydratace je znázorněn na teplotním modelu. Celkové shrnutí diplomové práce a výsledky jsou 
součásti šesté kapitoly, která je i závěrečná. 
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2. Optovláknové distribuované systémy 

Výzkum použití optických kabelů jako snímacích elementů začal zhruba v 90. letech minulého 
století. Systémem DTS (Distribution Temperature System) rozumíme opticko-elektrické zařízení 
založené na principu reflektometru sloužící k měření teplot nebo mechanického napětí, jako je tah a 
tlak, v optickém vlákně.  

 Tyto fyzikální veličiny ovlivňují optické vlákno tak, že lokálně změní charakteristiku 
přenosu světla v tomto vlákně. Optické vlákno je v případě použití systému DTS chápáno jako 
lineární senzor. Můžeme tedy říci, že optické vlákna nejsou využívány pouze pro účely 
telekomunikační, ale také pro účely senzorické.  

 

 

Obr. 1: DTS senzor. 

2.1. Rozdělení DTS 

Systémy DTS se dělí dle konstrukce a závislosti na druhu snímaného rozptylu, který potřebují ke 
své činnosti.  

 Systémy DTS založeny na principu Ramanova rozptylu měří změny teplot v okolí optického 
vlákna. Tyto systémy využívají mnohavidové optické vlákna o průměru jádra 50 µm a průměru 
pláště 125 µm. Relativně vyšší útlumová charakteristika mnohovidového vlákna však omezuje 
dosah DTS systémů založených na Ramanově rozptylu na přibližně 8 - 10 km. Systémy založeny 
na principu Brillouinova rozptylu se nazývají DTSS (Distributed Temperature and Strain Sensing) 
a kromě teploty v okolí optického vlákna měří také mechanické změny, jako je tah a tlak. Tyto 
systémy využívají oproti DTS jednovidová optická vlákna o průměru jádra 9 µm a průměru pláště 
125 µm a jsou schopny měřit až do vzdálenosti 50 km. Standardní DTS systémy pracují 
s prostorovým rozlišením 1 m s přesností měření teploty ±1 °C při rozlišení 0,01 °C [1],[2]. 
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2.2. Využití systémů DTS 

• Odolnost vůči elektromagnetickému záření. 

• V případě použití speciálních typů kabelů je možno používat i v agresivním prostředí. 

• Možnost odečítání několika tisíců naměřených hodnot najednou. 

• Jednoduchá instalace a téměř bezúdržbový provoz. 

• Možnost dlouhodobého monitorování (až 30 let). 

• Bezpečné použití v hořlavých a výbušných prostředích. 

• Okamžitá lokalizace změn měřených fyzikálních veličin, poruch a událostí [1]. 

 

2.3. Aplikace systémů DTS 

• Využití v Ropném průmyslu – permanentní hlubinné monitorování. 

• Detekce požárů v tunelech a rizikových budovách. 

• Detekce úniků vody u hrází a přehrad. 

• Monitorování průmyslových indukčních pecí. 

• Monitorování teploty v důlních šachtách. 

• Detekce zdrojů podzemní vody [1]. 

2.4. Ramanův rozptyl 

Optické vlákno je vyrobeno z legovaného křemíkového skla. Křemíkové sklo je forma 
křemíkového dioxidu s amorfní strukturou krystalové mřížky. Změna teploty v okolí optického 
vlákna má za následek rozkmitání krystalové mřížky uvnitř struktury optického vlákna. Když 
světlo dorazí do této teplotně vyvolané molekulární oscilace, nastane interakce mezi částicemi 
světla (fotony) a elektrony molekuly. Část odraženého rozptýleného záření, u kterého dojde ke 
změně vlnové délky a frekvence oproti původnímu záření se nazývá Ramanův rozptyl. 

Světlo rozptýlené zpět obsahuje tři rozdílné světelné podíly: 

• Rayleighův rozptyl s vlnovou délkou a frekvencí zdroje. 

• Strokesova součást s vyšší vlnovou délkou a nižší frekvencí (zde jsou protony generovány). 

• Anti-Strokesova součást s nižší vlnovou délkou a vyšší frekvencí než je Rayleighův rozptyl 
(zde jsou protony ničeny). 

 Intenzita anti-Stokesova pásma je závislá na teplotě, zatímco Stokesovo pásmo prakticky na 
teplotě závislé není. Místní teplota optického vlákna je odvozena z poměru anti-Stokesovy 
a Stokesovy světelné intenzity. 
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Obr. 2: Ramanův jev v závislosti na vlnové délce. 

 

 

Obr. 3: Ramanův jev v závislosti na frekvenci. 

 

 Z obrázku je patrné, že v případě popisu Ramanova jevu z pohledu frekvence je Stokesova 
a anti-Stokesova část opačná oproti popisu z pohledu vlnové délky. Toto je dáno skutečností, že 
s vyšší vlnovou délkou frekvence klesá a naopak. 

2.5. Výpočet Ramanova rozptylu 

Klíčovou vlastností molekulárního rozptylu protonu je polarizovatelnou. Polarizovatelnost α 

představuje schopnost aplikovaného elektrického pole E indukovat dipólový moment inµ
r

v atomech nebo molekulách. Tento indukovaný dipól inµ
r

 je následně zdrojem rozptýleného záření 

a je přímo úměrný intenzitě elektrického pole E. Platí pro něj vztah: 
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  Ein ⋅= αµ
r . (1)   

 V rovnovážné geometrii molekuly je polarizovatelnost vyjádřena hodnotou α0. V určité 

vzdálenosti ∆r od této rovnovážné geometrie je okamžitá polarizace vyjádřena tvarem: 

  r
r

∆








∂

∂
+=

α
αα 0 , (2)   

kde derivace: 

  








∂

∂

r

α
, (3) 

 představuje změny polarizace se změnou pozice. Pokud molekula vibruje nebo rotuje 
v sinusovém módu, může být ∆r zapsaná pomocí sinusoidní funkce v rámci frekvence vibrací v, 
a času t: 

  ( )trr πν2cosmax ⋅=∆ , (4) 

kde rmax je maximální vibrační rozkmit. Světelné záření, které má specifickou frekvenci vin, je 
indukováno elektrickým polem E, které má také sinusoidní průběh:  

  ( )tinπν2cos⋅= maxEE . (5) 

 Zde Emax představuje maximální hodnotu indukovaného elektrického pole. Vztahy (2), (3) 
a (4) můžou být nahrazeny místo α, ∆r a E, respektive vloženy do rovnice (1), kde získáme: 

( ) ( ) ( )tt
r

rt ininin πνπν
α

πναµ 2cos2cos2cos max0 








∂

∂
⋅+⋅⋅= maxmax EE

r
.               (6) 

 Tuto na první pohled komplikovanou rovnici můžeme upravit pomocí tabulkového vzorce 
pro násobení dvou kosinusových funkcí: 

( ) ( )( )baba −++=⋅ coscos
2

1
coscos βα .                                    (7) 

 Po dosazení (2πvt) za a a (2πvint) za b do rovnice (6), dostaneme konečný tvar rovnice pro 

stanovení velikosti dipólového momentu inµ
r

:  

 ( ) ( )( ) ( )( )( )ννπννπ
α

πναµ −++








∂

∂⋅
+⋅⋅= inininin tt

r

r
t 2cos2cos

2
2cos max

0
max

max

E
E

r
.(8) 

 První část rovnice (2πvint)představuje Rayleiyho rozptyl (účastní se pouze frekvence budící 
energie vin). Druhá část rovnice již představuje samotný Ramanův rozptyl, respektive jeho 
Stokesovu část (vin - v) a anti-Stokesovu část (vin + v). Z rovnice je též zřejmé, že pro vznik 
Ramanovy linie je nutné, aby při daném vibračním pohybu docházelo ke změně polarizovatelnosti, 
tedy aby:     

0≠
∂

∂

r

α
. (9) 
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 Pokud by změna polarizovatelnosti během vibračního pohybu byla nulová, zůstal by 
v rovnici (8) nenulový pouze člen pro Rayleighův rozptyl. Rovnice (9) se označuje za základní 
výběrové pravidlo pro Ramanovu spektrometrii, které je principielně odlišné pro pozorování 
vibračního modu v infračervené spektrometrii, kde touto základní podmínkou je změna dipólového 
momentu během příslušného vibračního pohybu [3],[4],[5],[6]. 

2.6. Ramanův stimulovaný rozptyl 

Stimulovaný Ramanův Rozptyl (SRS) je jeden z prvních objevených nelineárních optických jevů. 
Za pomocí vhodného budiče (pumpy) na určité vlnové délce je možné dosáhnout interakce mezi 
vyslanými fotony a fotony prostředí. Pří této interakci dochází k přičtení vibrační nebo rotační 
energie molekul prostředí k energii vyslaného fotonu. Míra přenosu energie a velikost tohoto 
posunu závisí na profilu koeficientu zisku daného prostředí. Jedná se o prahový jev, vznikající za 
předpokladu, že intenzita světelné vlny dopadající na látkové prostředí převyšuje intenzitu 
Stokesovy vlny. Při splnění této podmínky se Stokesova vlna s frekvencí exponenciálně zesiluje při 
šíření prostředím.  Ve stabilním stavu (v němž nevypneme budič) můžeme intenzitu výstupního 
Stokesova záření vyjádřit rovnicí: 

( ) ( ) ( )( )efpss glIILI 0exp0 ⋅= ,                                              (10) 

kde Is(0) je intenzita vstupního Stokesova záření, Is(L) intenzita výstupního Stokesova záření, Ip(0) 
intenzita budiče (pumpy), g Ramanův koeficient zesílení a lef  je efektivní délka [7],[8]. 

2.6.1. Základní rozdíly mezi spontánním a stimulovaným Ramanovým rozptylem 

• Intenzita spontánního Ramanova rozptylu (SRS) je o mnoho řádů nižší než intenzita 
budícího záření. Naopak intenzita stimulovaného Ramanova rozptylu (RS) dosahuje 
hodnot srovnatelných s budícím zářením.    

• Stimulovaný Ramanův rozptyl je na rozdíl od spontánního Ramanova rozptylu prahovým 
jevem. 

• V případě velmi úzké spektrální čáry budícího laseru (pumpy) je šířka SRS menší než 
v případě spontánního rozptylu [9]. 

2.7. Raman DTS 

Jak je již zmíněno v úvodu, DTS systémy jsou založeny na principu optického reflektometru. Do 
vlákna je vyslán světelný impuls o vlnové délce 975 nm, 1064 nm nebo 1550 nm (dle konstrukce 
DTS systému) a šířce 10 ns. Určitá část světelného impulsu se vrací zpět do DTS systému se 
stejnou vlnovou délkou. Tato část se nazývá Rayeleighův rozptyl a jedná se o tzv. elastický 
(lineární) rozptyl. Zpět do DTS systému se však také vrací určitá část impulsu s odlišnou vlnovou 
délkou, tzv. neelastický (nelineární) Brillouinův/Ramanův rozptyl. Jak jsem uvedl již na začátku, 
na rozdíl od Brillouinova rozptylu není Ramanův rozptyl citlivý na mechanické napětí, jako je tah 
nebo tlak, ale pouze na změny teploty. Proto nese zpětně rozptýlené světlo uvnitř optického vlákna 
pouze informaci o teplotě podél optického vlákna (optického senzoru), tedy o teplotě v místě, kde 
Ramanův rozptyl nastal. Abychom mohli teplotní změnu přesně stanovit, je nutné, aby bylo zpětně 
se vracející rozptýlené světlo porovnáno s referenčním (teplotně nezávislým) jevem, který má 
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stejné prostorové rozlišení. Poznatek, že Stokesova část spektra Ramanova rozptylu je oproti anti-
Stokesově teplotně nezávislá, nám umožňuje tuto teplotní změnu vyhodnotit: 
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kde PAS je výkon anti-Stokesovy části, PS je výkon Stokesovy části Ramanova spektra 

korespondující s anti-Stokesovy a Stokesovými vlnovými délkami λAS a λS. ∆ν  představuje 

vibrační frekvenci, k představuje Boltzmanovu konstantu, T je teplota a h je Planckova 
konstanta [10].
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3. Specifikace podmínek nutných při bodové aplikaci optovláknového 
DTS 

K tomu, abychom byli schopni využívat optická vlákna jako bodový senzor snímající teplotu je 
zapotřebí brát v potaz rozlišovací schopnost systémů DTS, která se standardně pohybuje v rozmezí 
1 až 2 metrů. Při konfiguraci optického vlákna v systému DTS je minimální hodnota prostorového 
rozlišení 1,02 metrů. Z tohoto důvodu je třeba specifikovat, jaká minimální délka vlákna je schopna 
rozlišit změnu teploty v okolí tohoto vlákna. Jelikož se jedná o bodovou aplikaci optického vlákna, 
je zapotřebí vytvořit senzorické kroužky. Přičemž v praxi je často požadováno, aby senzorický 
kroužek měl co nejmenší rozměry (vnitřní průměr a délka optického vlákna v kroužku). Je zřejmé, 
že rozměry senzorického kroužku se budou lišit v závislosti na rozdílných parametrech optického 
vlákna [11]. 

 Úkolem tedy bylo stanovit ideální rozměry senzorického kroužku. K dispozici jsem měl dva 
druhy optických vláken. Vlákno s primární ochranou (vnější průměr 250 µm) a optické vlákno 
s těsnou sekundární ochranou (vnější průměr 900 µm). 

3.1. Výroba senzorických kroužků při použití vlákna s těsnou sekundární ochranou 
(vliv průměru) 

Před samotným experimentálním měřením bylo zapotřebí vyrobit velké množství senzorických 
kroužků. První fází bylo vytvořit senzorické kroužky o různých průměrech v rozmezí 1,5 cm až 
6 cm, vždy s krokem o 0,5 cm větší. Abychom zabezpečili dobrou rozlišovací schopnost, bylo 
v každém kroužku namotáno 5 metrů optického vlákna. Ideální délka vlákna v jednom optickém 
senzoru bude řešena ve druhé fázi experimentálního měření. V tuto chvíli nás zajímá pouze vliv 
průměrů na schopnost přesně měřit teplotu v okolí optického vlákna. Při samotné výrobě bylo 
použito mnohovidové optické vlákno s těsnou sekundární ochranou (vnější průměr 900 µm). 

 K vytvoření senzorického kroužku s pevně daným průměrem existuje více postupů.  Jako 
nejjednodušší způsob bylo zvoleno namotávání optického vlákna na váleček s potřebným 
průměrem. K výrobě bylo zapotřebí nalézt velké množství těchto válečků s různými průměry. 
K měření průměrů jednotlivých válečků bylo použito kalibrované posuvné měřítko. K výrobě byly 
použity předměty běžně se nacházející v našem okolí, kouskem trubky počínaje, sprejem na vlasy 
konče. Důležitým požadavkem na všechny použité předměty byl jejich přesný průměr, hladký 
povrch a pevnost. Hladký a pevný povrch je kritickým parametrem pro správné namotání 
a následné sundání optického vlákna z válečku. V počátku pokusu byla tvorba těchto senzorických 
kroužků náročná, avšak s každým novým kroužkem se postup namotávání zlepšoval a 
zjednodušoval. Prvním zlepšením bylo umístění papírové lepicí pásky na váleček lepící stranou 
směrem k vláknu. Toto zlepšení v sobě neslo několik výhod. Optické vlákno bylo možno namotat 
přesně vedle sebe, což eliminovala riziko vzniku křížení optického vlákna, které by zapříčinilo 
zvýšení útlumu v daném místě a mohlo by vést ke zkreslení výsledků měření. Další nespornou 
výhodou byla skutečnost, že se vlákno při namotávání nerozmotávalo a jeho konečná fixace do 
optického senzorického kroužku byla mnohem jednodušší. Další úpravou bylo nahrazení papírové 
lepicí pásky plastovými stahovacími pásky. 
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 Tato úprava vyřešila problém rozpadu senzorického kroužku, došlo-li k rozmočení papírové 
pásky ve vodní lázni přístroje Memmert, který byl využíván k experimentálnímu měření. Bylo však 
zapotřebí utahovat tyto pásky opatrně, aby nedocházelo k přílišnému utahování těchto pásek 
a následné deformaci optického vlákna, která by mohla zapříčinit zvýšení útlumu. V případě 
namotávání optického vlákna přímo ze špulky dochází k jeho kroucení, které může vést až 
k přetržení. Vlákno, které je umístěno volně v prostoru se nekroutí, ale točí. Proto bylo před 
samotným namotáváním zapotřebí každé vlákno přesně odměřit a zkrátit na požadovanou délku. 
Na začátku každého namotávání bylo potřeba odměřit 2 metry vlákna a teprve potom udělat značku 
(začátek senzorického kroužku). Od této značky byla odměřena a označena požadovaná délka 
vlákna, která se má nacházet v optickém senzorickém kroužku. V našem případě to by bylo 5 
metrů. Od konce senzorického kroužku byla ponechána délka 3 metry. K zaznačení začátku a 
konce optického senzorického kroužky byl použit lihový fix. Ukázka vyrobeného senzorického 
kroužku je znázorněna na obrázku 4. 

 

Obr. 4: Senzorický kroužek s různou délkou průměru. 

 Důvod ponechání dostatečného množství optického vlákna na začátku a konci jednotlivých 
senzorických kroužků byl následující. V rámci experimentálního měření budeme všechny kroužky 
svařovat dohromady a provádět měření se všemi současně. K tomu, aby se nám jednotlivé průběhy 
měření teploty jednotlivých kroužku nepřekrývaly je třeba je oddělit dostatečným množstvím 
optického vlákna umístěného v jiném prostředí s jinou teplotou. 

3.2. Kontrola prostřednictvím OTDR 

Jednou z nejdůležitějších kontrol, je kontrola každého optického senzorického kroužku 
prostřednictvím reflektometru OTDR. Systém ODTR je schopen měřit optický výkon, který je 
rozptýlen zpět ke vstupu vlákna. Pomocí tohoto sytému jsme schopni měřit útlum v daném 
vlákně a přesně určit, v jaké vzdálenosti se nachází. Na základě této schopnosti je možné určit, zda 
u daného senzorického kroužku nedochází k případné deformaci nebo existenci chybných svarů. 
Všechny tyto vady by mohly vést ke zvýšení útlumu v senzorickém kroužku a následně ovlivnit 
přesnost výsledků. K vlastnímu měření byl použit OTDR reflektometr značky EXFO a předřadné 
vlákno o délce 50 metrů. Schéma zapojení můžete vidět na obrázku 5. 
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Obr. 5: Schéma zapojení pro měření s OTDR reflektometrem. 

3.3. Kalibrace senzorických kroužků 

K tomu, abychom zajistili správnou funkčnost senzorických kroužků je nutné kroužky kalibrovat 
z hlediska teplotního ofsetu a útlumu optického vlákna. K této kalibraci máme k dispozici systém 
DTS od firmy Sensornet, teploměr měřicí teplotu v místnosti (která je nutná k nastavení správné 
teploty při kalibraci) a předřadné vlákno o délce 50 metrů, ke kterému připojíme senzoricky 
kroužek. Výsledné zapojení je možné vidět na obrázku 6. 

 

 

Obr. 6: Schéma zapojení pro kalibraci senzorických kroužků. 

Začátek konfigurace 

 K vytvoření konfiguračního souboru využívá Systém DTS tzv. Průvodce konfigurací. 
Konfigurační soubor obsahuje důležité informace o kalibraci pro jednotlivé instalace, zajišťující 
schopnost systému Sentinel DTS měřit přesnou teplotu v okolí optického vlákna. Tento průvodce 
obsahuje 12 klíčových stupňů kalibrace. Spouštění se provádí pomocí ikony „Sensornet DTS“, 
která je umístěna na ploše sytému DTS. Po spuštění se objeví hlavní nabídka, kde klikem na 
tlačítko „Edit Configuration“ dojde k zobrazení okna „Choose Configuration Setup“, které nabízí 
výběr ze tří možností. V našem případě vybereme třetí volbu „Run ConfigurationWizard“. 

První stupeň - načtení konfiguračního souboru 

 V tomto kroku máme na výběr možností několik. Načíst již existující konfigurační soubor 
pomocí tlačítka „Load File“, či pomocí tlačítka „Next“ vytvořit nový konfigurační soubor. 
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Obr. 7: První stupeň konfiguračního původce. 

Druhý stupeň - vložení instalačních informací 

 Při tvorbě nového konfiguračního souboru nám tento stupeň umožňuje vytvořit nejen název, 
ale také můžeme přidat několik poznámek. Například délku vlákna nebo typ vlákna. Po doplnění 
všech důležitých informací vše potvrdíme tlačítkem „save data“ a přejdeme k dalšímu kroku. 

 

Obr. 8: Druhý stupeň konfiguračního původce. 

Třetí stupeň - pořizovací čas 

 Ve třetím stupni konfiguračního průvodce nastavujeme čas, po kterém jsou distribuovaně 
snímána data zprůměrována. Výběr pořizovacího času může být v rozsahu 15 až 3600 sekund, 
avšak standardně je nastaveno na 30 sekund. Čas 30 sekund byl použit u všech měření.  Nastavený 
čas potvrdíme stisknutím tlačítka „COLLECT DATA“. 

Čtvrtý stupeň - korekce délky 

 U dalšího stupně je zapotřebí provést korekci délky či disperze. Na základě této korekce je 
systém DTS schopen měřil podél optického vlákna s optimálním prostorovým rozlišením. Cílem 
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korekce je dosáhnout srovnání Stokesove a anti-Stokesová trasy tak, aby byly zarovnány stejně 
k jednotlivým referenčním bodům podél optického vlákna. K tomuto zarovnání nám poslouží 
posuvný spínač „Stokes length correction“ pomocí něhož můžeme pohybovat Stokesovou 
(červenou) trasou tak, aby došlo k překrytí přes trasu anti-Stokesovu. Po dokončení nastavení 
pokračujeme tlačítkem „Next“. 

 

Obr. 9: Čtvrtý stupeň konfiguračního průvodce. 

Pátý stupeň - nastavení rozsahu měření 

 Pátý stupeň slouží k nastavení rozsahu měření. U většiny měření známe délku optického 
vlákna a proto je naprosto zbytečné, aby byl rozsah větší než celková délka použitého vlákna. Čím 
menší rozsah budeme mít, tím menší bude objem dat, která musíme někde uchovávat 
a vyhodnocovat. Navíc je v případě menšího rozsahu trasa lépe viditelná na grafickém displeji. 
Rozsah měřeni můžeme zadat buď ručně do okénka „range configuration“ nebo pomocí posuvného 
tlačítka. 

 

Obr. 10: Pátý stupeň konfiguračního souboru. 
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Šestý stupeň - korekce teplotního sklonu 

 Korekce teplotního sklonu se považuje za jednu z nejdůležitějších konfigurací. Tato korekce 
zajišťuje přesnost měřených dat podél délky optického vlákna. V tomto bodě dochází ke korekcím 
vlivu útlumu a ztrát. Ty mají za následek vznik sklonu. Tento sklon způsobuje narůst teploty 
v závislosti na rostoucí délce trasy. Tento jev je třeba potlačit a k tomu nám slouží tři různé 
metody: 

• Metoda pevné hodnoty, 

• Metoda odpovídajícího úseku, 

• Metoda referenčního úseku.     

 Metoda pevné hodnoty spočívá v pevném nastavení hodnoty pro korekci sklonu. Zvolíme 
tedy možnost „fixed value“. Máme na výběr dvě možnosti. Buď se pokusíme provést korekci 
pomocí posuvky „fixed T slope calibration value“ posunem doleva a doprava nebo můžeme vložit 
hodnotu sklonu přímo do okna „fixed T slope calibration value“, které se nachází vedle posuvky. V 
grafu se zobrazí dvě trasy: 

 Šedá trasa - představuje aktuální trasu teplotních distribuovaně snímaných dat. 

 Bílá trasa - představuje aktuální trasu teplotních distribuovaně snímaných dat po využití 
korekce sklonu. 

 Naším cílem je pomocí korekce vyrovnat bílou trasu tak, aby byla ve vodorovném směru. 
Tento směr odpovídá známé konstantní teplotě, ve které se naše vlákno nachází. 

 Princip metody odpovídajícího úseku spočívá ve srovnání dvou referenčních úseků. Tyto 
úseky se nacházejí na začátku a konci měřeného vlákna. Úseky mají jednu společnou vlastnost, a to 
takovou, že se nacházejí v prostředí se stejnou teplotou. K určení prvního úseku je zapotřebí do 
okna „start“ v sekci „first slope reference“ zadat pozici začátku prvního referenčního úseku a do 
okna „stop“ zadat pozici konce prvního referenčního úseku. Cely úsek je potom znázorněn zeleným 
pruhem. Obdobným způsobem definujeme i druhý úsek v sekci „second slope reference“. Tento 
úsek bude znázorněn červeným pruhem. Po zadání všech hodnot, systém DTS automaticky nastaví 
trasu tak, že odstraní jakýkoliv rozeznatelný sklon. 

 Metoda referenčního úseku je velice podobna metodě předchozí, avšak na rozdíl od ní 
umožňuje zadat dva úseky na optickém vlákně, které se nenachází ve stejném prostředí (mohou se 
nacházet v prostředí s různou teplotou). U této metody je potřeba využít přístroj pro měření teploty. 
To proto, abychom pro jednotlivé úseky byli schopni nastavit teplotu okolí, ve kterém se nacházejí. 
Tyto teploty se zapisují do bílého okénka „measured T1“ pro první úsek a „measured T2“ pro úsek 
druhý. Teploty nemusí být zadávány ručně, je zde možnost využit sond systému DTS. Sondy se 
připojí ke konektorům T1 a T2. Systém DTS následně automaticky nastaví požadované hodnoty 
obou dvou úseku a provede tím vyrovnání celého grafu. Při vlastním měření byla pro korekci 
teplotní strmosti využita metoda Pevného bodu. Pomocí této metody se zdárně podařilo vyrovnat 
graf a zabránit tak vlivu teplotního sklonu, který by zapříčinil narůst teploty v závislosti na rostoucí 
délce trasy. 
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Obr. 11: Šestý stupeň konfiguračního původce. 

Sedmý stupeň - teplotní kompenzace 

 U sedmého stupně dochází k nastavení teplotní kompenzace, která by mohla způsobit 
nepřesnost při měření pomocí sytému DTS. K jejímu nastavení nám průvodce nabízí využít dvou 
různých metod: 

• Metoda pevné hodnoty, 

• Metoda referenčního úseku, 

 Metoda pevné délky, umožňuje uživateli vložit předem stanovenou hodnotu pro teplotní 
kompenzaci. Jako tomu bylo v předchozím případě, můžeme využít buďto posuvky „fixed T offset 
calibration value“ nebo vepsat hodnotu přímo do bílého pole. V grafu jsou znázorněny dvě trasy: 

 Šedá trasa - představuje aktuální trasu teplotních distribuovaně snímaných dat před použitím 
teplotní kompenzace. 

 Bílá trasa - představuje aktuální trasu teplotních distribuovaně snímaných dat po použití 
teplotní kompenzace. 

 Při pohybu posuvky dochází k posouvání bílé trasy nahoru a dolů. Konfigurační průvodce 
umožňuje nastavit přesnou teplotu, která se nachází v okolí optického vlákna. Pro zjištění teploty 
využijeme jakýkoliv přesný teploměr. Pro ještě přesnější nastavení můžeme využít funkce „zoom 
in“ v nabídce pod displejem a daný úsek si přiblížit.  

 Metoda referenčního úseku umožňuje nastavit konstantní teplotu pro vybrány úsek. Je 
zapotřebí znát pozici referenčního úseku v optickém vlákně a teplotu okolí, v níž se nachází. U této 
metody můžeme opět využít teplotní sondy nebo teploměr. Tato metoda umožňuje využít, jako 
referenci bod nebo referenční usek. Výběr provedeme v menu kliknutím na „reference type“ 
v sekci „offset reference“, kde vybereme možnost „point“ pro bod nebo „section“ pro úsek. 
Následně zadáme počátek a konec úseku a nastavíme pevnou teplotu. Chceme-li využít sondy 
systému DTS, zvolíme „measured T1“ (sonda připojená ke konektoru 1), nebo measured T2“ 
(sonda, připojená ke konektoru 2) a jako teplotní zdroj vybereme buď „measured 1“, nebo 
„measured 2“. Systém DTS pak automaticky opraví hodnoty teploty v okolí optického vlákna. Při 
vlastním měření jsme využili obě tyto metody. Příklad teplotní kompenzace pomocí referenčního 
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úseku je znázorněn na obrázku 12. K tomu, abych zabránil jakýmkoliv nesrovnatelnostem v teplotě 
okolí optického vlákna, bylo využito vždy dvou teploměrů a to jak rtuťového tak i digitálního. 

 

Obr. 12: Sedmý stupeň konfiguračního původce. 

Osmý stupeň - převod dynamických hodnot 

 Osmý krok konfiguračního průvodce provede převod dynamických hodnot na hodnoty pevné 
kalibrační. Dojde k převodu dynamické kalibrační hodnoty korekce sklonu a teplotní kompenzace 
na pevné hodnoty. Celý převod se provede kliknutím na tlačítko „fix“. Hodnota je poté uložena 
v konfiguračním souboru. Konfigurační soubor budeme moci používat i pro budoucí měření. 

Devátý stupeň - nastavení měřících bodů 

 Tento stupeň umožňuje definovat měřící úseky. Určité úseky na optickém vlákně jsme 
schopni vytvořit a sledovat. Výsledná informace je potom zobrazena jako závislost teploty na čase. 
K vytvoření těchto měřících úseků dochází kliknutím na tlačítko „add point“. Po provedení příkazu 
dojde k otevření okna „new point“, kde můžeme zadat jméno úseku, jeho začátek a jeho konec. 
Tímto způsobem můžeme pokračovat dále a vytvářet si další měřící úseky. Úseky jsou pak 
zobrazeny v tabulce podle vzdálenosti, v jaké se nacházejí. 

Desátý stupeň - průměrování trasy 

 Desátý krok umožňuje blíže specifikovat rozsah prostorového rozlišení a určit měřící čas. 
U tohoto kroku je třeba brát v úvahu dvě věci. Čím vyšší hodnotu prostorového rozlišení 
nastavíme, tím vyšší bude pravděpodobnost ztráty důležitých dat. Čím vyšší měřicí čas zvolíme, 
tím kvalitnější bude rozlišení teplotní distribuované snímané trasy. K nastavení rozsahu 
prostorového průměrování využijeme posuvky „spatial averaging (m)“ posouváním doleva 
a doprava nastavíme požadovanou hodnotu. Nabízí se zde i druhá možnost, zadání hodnoty přímo 
do okna „spatial averaging (m)“. Pro nastavení měřicího času klikneme na okno „measurement 
time (s)“ a vložíme do něj požadovaný údaj nebo využijeme tlačítko nahoru a dolů vedle okna. 
U vlastního měření jsme nastavovali hodnotu měřicího času na 180 sekund. Minimální hodnota, 
kterou je možno u systému DTS nastavit je 10 sekund, maximální hodnota je neomezená. 
Prostorové rozlišení jsme ponechali na nejnižší možné hodnotě 1,02 metru. Přiklad  konfigurace 
průměrování trasy je znázorněn na obrázku 13. 
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Obr. 13: Desátý stupeň konfiguračního průvodce. 

Jedenáctý stupeň - opakovací čas  

 Jedenáctý stupeň umožňuje výběr mezi dvěma typy opakovacího času. A to mezi 
kontinuálním měřením a měřením s určitým počtem opakování. V případě výběru kontinuálního 
měření, zaškrtneme políčko „continuous“. Měření se bude provádět neurčitě dlouho a všechna data 
se po každém měřicím cyklu uloží na pevný disk. Tento typ měření můžeme ukončit ručně. 
V případě, že chceme nastavit přesný počet opakování manuálně, odškrtneme políčko 
„continuous“. Dojde k aktivaci okna „number of repetations“, kde můžeme zadat požadovaný počet 
opakovaní. Systém DTS po vykonání toho počtu opakování automaticky zastaví probíhající 
měření. Toto nastavení je vhodné pro takové měření, u nichž chceme znát výsledek v co nejkratší 
době. Opakovací čas definuje celkový časový interval mezi za sebou jdoucími měřeními. V případě 
nastavení opakovacího času 30 sekund a měřicího času 15 sekund bude systém DTS 15 sekund 
provádět měření a následujících 15 sekund čekat do měření dalšího. Samotné nastavení 
opakovacího času se provádí kliknutím na okno „repetition time (s)“. Zde můžeme vložit 
požadovaný čas nebo využít tlačítka nahoru a dolu. Po vložení opakovacího času se výsledný 
měřící čas zobrazí systému DTS na obrazovce (obrázek 14). 

 

 

Obr. 14: Vyznačení měřícího a opakovacího času. 

 Žlutá část znázorňuje časový interval, v němž jsou data získávána, černá část čekání na 
začátek dalšího měřicího cyklu. U vlastního měření jsme využívali obě dvě možnosti nastavení 
opakovacího času, tedy přesné nastavení počtu opakovaní při měření jednotlivých senzorických 
kroužků i měření kontinuální. Celkové měření hydratace betonových směsí, trvalo zhruba 3 dny. 
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Dvanáctý stupeň - dokončení průvodce 

 Poslední, dvanáctý stupeň slouží k závěrečnému dokončení průvodce. V tomto bodě dojde 
k uložení kalibračních dat do konfiguračního souboru. Po klinknutí na tlačítko „Next“ se objeví 
okno „File saved“. Tato zpráva potvrzuje uložení námi nastavené konfigurace. Opětovným 
kliknutím na tlačítko „Next“, dojde k otevření položky „Edit Configuration“ znázorněné na 
obrázku 15. 

 

Obr. 15: Dvanáctý stupeň konfiguračního průvodce. 

 V tomto okně máme možnost zkontrolovat jednotlivé kalibrace, popřípadě upravit data 
obsažená v konfiguračním  souboru. Po kliknutí na tlačítko „Ok“ toto okno uzavřeme a opustíme. 

3.4. Experimentální měření vlivu průměru u vlákna se sekundární ochranou 

Po samotné výrobě senzorických kroužku, jejich kontrole a kalibraci se dostáváme k jednomu 
z nejdůležitějších úkolů mé diplomové práce, a to k experimentálnímu měření. Prvním měřením, 
které jsem prováděl, bylo měření s vláknem se sekundární ochranou. Cílem tohoto měření bylo 
stanovení minimálního průměru senzorického kroužku, který je schopen přesně změřit teplotu 
v okolí optického vlákna s využitím systému DTS. Jak již bylo řečeno, průměry kroužků byly 
v rozsahu od 1,5 cm do 6 cm, vždy s krokem o 0,5 cm větším. Délka vlákna navinutého uvnitř 
kroužku byla 5 metrů. Před začátkem měření bylo zapotřebí ke všem senzorickým kroužkům 
přivařit optický pigtail (optický konektor) typu MM 50/125 s konektorem SC a délkou 1 metr. 
Nejdříve bylo zapotřebí zbavit senzorický kroužek i pigtail sekundární a primární ochrany. 
K tomuto účelu jsem použil stahovací kleště. Po odstranění ochran jsem zarovnal optické vlákno 
pomocí zalamovačky. Před umístěním do svářečky bylo potřeba obě vlákna pečlivě očistit pomocí 
lihu a papírového ubrousku od případných nečistot. Čistící sada je znázorněna na obrázku16. 
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Obr. 16: Příslušenství k přípravě optických vláken. 

 Ke svařování byla použita svářečka optických vláken model SUMITOMO T-39. Pigtaily 
byly navařeny na konec senzorického kroužku s délkou vlákna 2 metry. Všechny byly opatřeny 
ochranou svaru a zapečeny v peci svářečky. Ukázku těchto kroužku můžete vidět na obrázku 17. 
Po přivaření pigtailu na všechny senzorické kroužky byla provedena kontrola pomoci OTDR. 
Schéma zapojení je popsáno v předchozí části diplomové práce. 

 

 

Obr. 17: Senzorické kroužky s pigtaily. 

 Pokud byl senzoricky kroužek v pořádku, připojil se k předřadnému vláknu. Předřadné 
vlákno bylo následně připojeno k systému DTS. Kroužek byl umístěn v konstantním prostředí, kde 
se neustále zjišťovala teplota okolí. Teplota se pohybovalo kolem 25,5 °C. Na základě této teploty 
byla provedena kalibrace senzorického kroužku dle schématu uvedeného v předchozí části 
diplomové práce. Jednotlivé optické kroužky byly poté postupně umísťovaný do vodní lázně 
přístroje Memmert. Tento přístroj udržoval stálou teplotu lázně na hodnotě 40 ± 0,5 °C. Schéma 
zapojení je uvedeno na obrázku 18. 
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Obr. 18: Schéma zapojení experimentálního měření. 

 

 Teplota lázně byla neustále vizuálně kontrolována na displeji přístroje Memmer. Abychom 
předešli jakýmkoliv chybám, byla kontrola teploty prováděna také pomocí laboratorního rtuťového 
teploměru a digitálního teploměru Testo 720 s NTC sondou. Ukázka této kontroly je znázorněna na 
obrázku 19. 

 

Obr. 19: Kontrola teploty ve vodní lázni pomocí laboratorního rtuťového teploměru a digitálního teploměru Testo 720 s NTC sondou. 

3.4.1. Senzorický kroužek o průměru 1,5 cm 

První měření bylo prováděno se senzorickým kroužkem o průměru 1,5 cm. Senzorický kroužek byl 
zapojen dle schématu a umístěn do vodní lázně přístroje Memmert. Po spuštění systému DTS byl 
načtený odpovídající konfigurační soubor a provedeno spuštění měření. Teplota lázně v přístroji 
Memmert byla neustále kontrolována. Výsledky měření jsou znázorněny na obrázku 20. Během 
měření byla teplota vodní lázně 40 °C. Teplota neodpovídá teplotě naměřené senzorickým 
kroužkem. Senzorický kroužek se nacházel ve vzdálenosti 61,1 až 66,1 metrů a jeho naměřená 
teplota se pohybovala kolem 44,5 °C, což je skoro o 5 °C více, než je skutečná teplota vodní lázně. 
Z těchto výsledku tedy můžeme říci, že senzorický kroužek s průměrem 1,5 cm není pro bodové 
měření vhodný. 
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Obr. 20: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku o průměru 1,5 cm. 

3.4.2. Senzorický kroužek o průměru 2 cm 

U následujícího měření byl použit kroužek s průměrem o 0,5 cm vyšším než předchozí. Senzorický 
kroužek byl opět umístěn do vodní lázně přístroje Memmert a byla načtena konfigurace tohoto 
kroužku. Výsledky měření jsou znázorněny na obrázku 21. 

 

Obr. 21: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku o průměru 2 cm. 

 Stejně, jako v předchozím měření, je zcela patrné, že i tento senzorický kroužek o průměru 
2 cm nesplňuje podmínky a není tedy pro bodové měření vhodný. 

3.4.3. Senzorický kroužek o průměru 2,5 a 3 cm 

Výsledky měření v případě použití senzorických kroužku o průměru 2,5 a 3 cm jsou znázorněny na 
následujícím obrázku 22. 
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Obr. 22: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku o průměru 2,5 a 3 cm. 

 V případě senzorických kroužků o průměru 2,5 s 3 cm docházíme ke stejnému závěru. Ani 
jeden z kroužků není schopen přesně změřit teplotu vodní lázně přístroje Memmert. 

3.4.4. Senzorický kroužek o průměru 3,5 cm 

Z výsledného grafu měření senzorického kroužku o průměru 3,5 cm, který je znázorněn na 
obrázku 23. je patrné, že jsme nalezli minimální potřebný průměr, který je schopen teplotu v okolí 
optického vlákna změřit přesně. 

 

Obr. 23: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku o průměru 3,5 cm. 

3.4.5. Senzorické kroužky o průměrech 4 až 6 cm 

Na základě předchozích zjištění, můžeme předpokládat, že následující senzorické kroužky budou 
schopny taktéž přesně změřit teplotu vodní lázně. Výsledky těchto měření jsou znázorněny na 
obrázku 24. 
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Obr. 24: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku o průměru 4 až 6 cm. 

 V grafu je patrná mírná odchylka od požadovaných 40 °C. Tato odchylka je způsobena 
setrvačností přístroje Memmert ve snaze udržet si požadovanou teplotu vodní lázně. Skutečná 
hodnota vodní lázně se pohybuje v rozmezí 40 °C ± 0,5 °C. Teplota, kterou jednotlivé kroužky 
naměřily, odpovídala teplotě nacházející se ve vodní lázni. Vše bylo kontrolováno pomocí 
teploměrů. Konečný graf všech těchto senzorických kroužku je znázorněn na tomto obrázku 25. 

 

Obr. 25: Graf vlivu velikosti vnitřního průměru senzorických kroužků na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno samostatně). 

 Po samostatném proměření všech kroužku, byly kroužky svařeny dohromady. Způsob 
seřazení byl od největšího průměru po nejmenší. Výsledné schéma můžeme vidět na obrázku 26.  

 

Obr. 26: Schéma senzorických kroužku svařených dohromady. 
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 Následně byla provedena nová kontrola pomocí přístroje OTDR a nově vytvořena kalibrace. 
Poté byly tyto kroužky do vodní lázně umístěny současně (obrázek 27). 

 

Obr. 27: Ponoření všech svařených senzorických do vodní lázně přístroje Memmert. 

 Výsledný graf velikosti vlivu vnitřních průměrů senzorických kroužků na změřenou teplotu 
vodní lázně je na obrázku 28. 

 

Obr. 28: Graf vlivu velikosti vnitřního průměru senzorických kroužků na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno dohromady). 

 Z dosažených výsledků můžeme vyvodit následující závěr. Minimální průměr senzorického 
kroužku, při použití vlákna s těsnou sekundární ochranou (vnitřní průměr 900 µm) je 3,5 cm. Tento 
průměr je schopen měřit teplotu v okolí optického vlákna přesně a je vhodný pro bodovou aplikaci. 

3.5. Výroba senzorických kroužků při použití vlákna s těsnou sekundární ochranou 
(vliv délky) 

Postup výroby těchto kroužků je totožný s postupem uvedeným v předchozím případě. Byly 
vytvořeny senzorické kroužky o délce vlákna 1,5 až 5 metrů. Vnitřní průměr senzorického kroužku 
byl 4 cm. Ukázka těchto kroužku je znázorněna na obrázku 29. Tento průměr byl určen na základě 
výsledků z předchozího experimentálního měření. 
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Obr. 29: Senzorický kroužek s různou délkou namotaného vlákna. 

3.6. Experimentální měření vlivu délky u vlákna se sekundární ochranou 

Druhé experimentální měření mělo za úkol stanovit ideální délku optického vlákna použitého 
v senzorickém kroužku. Pro toto měření bylo vyrobeno několik senzorických kroužku s rozdílnou 
délkou vlákna. Jednalo se o kroužky s délkou vlákna od 1,5 m do 5 metrů. Průměr těchto kroužků 
byl na základě předchozích výsledků stanoven na 4 cm. Opět byla provedena kontrola a kalibrace 
všech senzorických kroužku. Vlastní měření bylo prováděno obdobným způsobem jako měření 
předchozí. 

3.6.1. Senzorický kroužek o délce vlákna 1,5 m 

Výsledek měření při použití senzorického kroužku s délkou optického vlákna 1,5 metrů je 
znázorněn na následujícím obrázku 30. Přestože byla splněna podmínka a zvolený průměr 
senzorického kroužku byl 4 cm, tento kroužek nebyl schopen změřit skutečnou teplotu vodní lázně 
(40 °C). Teplota, kterou tento kroužek naměřil je 37 °C. Můžeme tedy konstatovat, že délka vlákna 
1,5 m využita uvnitř kroužku není vhodná pro bodové měření. 

 

Obr. 30: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku s délkou vlákna 1,5 m. 
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3.6.2. Senzorické kroužky o délce vlákna 2 a 2,5 m 

U měření za použití těchto dvou senzorických kroužku docházíme ke stejnému závěru. Ani jeden 
není schopen skutečnou teplotu vodní lázně přístroje Memmert změřit. Výsledky z měření jsou 
znázorněny na následujícím obrázku 31. 

 
Obr. 31: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku s délkou vlákna 2 a 2,5 m. 

3.6.3. Senzorický kroužek o délce vlákna 3 m 

Zlom nastává až v případě senzorického kroužku s vláknem délky 3 metry. Tato délka je již 
schopna teplotu 40 °C rozlišit. Výsledek měření je znázorněn na obrázku 32. Z výsledků měření 
vyplývá, že délka 3 metry je minimální možnou délkou optického vlákna, která je schopna teplotu 
vodní lázně přesně změřit. 

 

Obr. 32: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku s délkou vlákna 3 m. 
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3.6.4. Senzorické kroužky o délce vlákna 3,5 až 5 m 

Na základě měření předchozího senzorického kroužku lze předpokládat, že i následující délky 
optického vlákna budou schopny teplotu vodní lázně změřit přesně. Výsledek měření výše 
uvedených senzorických kroužku je znázorněn na obrázku 33. 

 

Obr. 33: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku s délkou vlákna 3,5 až 5 m. 

 Konečný graf všech použitých senzorických kroužku je znázorněn na obrázku 34. 

 

Obr. 34: Graf vlivu délky optického vlákna v senzorickém kroužku na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno samostatně). 

 Tak jak tomu bylo u zjišťování vlivu průměrů senzorických kroužků na schopnost přesně 
měřit teplotu, i v tomto případě byly všechny senzorické kroužky svařeny dohromady, a to od 
kroužku s největší délkou optického vlákna po kroužek s vláknem nejkratším (obrázek 35). 
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Obr. 35: Rozměry jednotlivých senzorických kroužku svařených dohromady. 

 Následně byla provedena nová kontrola pomocí přístroje OTDR a nově vytvořena kalibrace. 
Poté byly kroužky umístěny do vodní lázně současně. Výsledky měření jsou znázorněny na 
obrázku 36. 

 

Obr. 36: Graf vlivu délky optického vlákna v senzorickém kroužku na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno dohromady). 

 Jak již bylo řečeno, minimální ideální délka optického vlákna při použití vlákna s těsnou 
sekundární ochranou senzorického kroužku je 3 m. Hodnoty jednotlivých senzorických kroužků, 
nemusí být umístěny přesně v úrovni 40 °C, ale mohou se nacházet v tolerančním rozmezí 
± 0,5 °C. Tento jev je zapříčiněn setrvačností přístroje Memmert ve snaze udržet si teplotu vodní 
lázně v úrovni 40 °C. 

3.7. Výroba senzorických kroužků při použití vlákna s primární ochranou (vliv 
průměru) 

Senzorické kroužky s primární ochranou byly vyráběny jen pro zkoumání vlivu vnitřních průměru 
na měření teploty. Postup výroby byl totožný s postupem výroby senzorických kroužku se 
sekundární ochranou. Průměry jednotlivých kroužků byly v rozmezí 1,5 cm až 6 cm, vždy 
s krokem o 0,5 cm větší. Aby byly zabezpečeny stejné podmínky, délka vlákna v jednom 
senzorickém kroužku byla 5 metrů. Samotné namotávání a následnou fixaci kroužků bylo zapotřebí 
provádět s největší opatrností vzhledem k náchylnosti tohoto vlákna na poškození. 
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3.8. Experimentální měření vlivu průměru u vlákna s primární ochranou 

Cílem posledního experimentalního měření bylo stanovit ideální rozměry senzorického kroužku s 
použitím mnohovidového optického vlákna s primární ochranou (vnější průměr 250 µm). Schéma 
zapojení je totožné s předchozími případy. Ukázka senzorických kroužků z optického vlákna s 
primární ochranou (vnější průměr 250 µm) je znázorněna na obrázku 37. 

 

Obr. 37: Senzorické kroužky z optického vlákna s primární ochranou. 

3.8.1. Senzorický kroužek o průměru 1,5 cm 

První senzorický kroužek, který byl při posledním experimentálním měření použit, byl kroužek o 
průměru 1,5 cm. Opět proběhla jeho kalibraci podle teploty okolí a kontrola přístrojem OTDR. 
Následně byl kroužek umístěn do vodní lázně přístroje Memmert, která byla ohřátá na teplotu 
40°C. Výsledky měření jsou znázorněny na obrázku 38. 

 

Obr. 38: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku s primární ochranou o průměru 1,5 cm. 

 Z grafu je patrné, že tento senzorický kroužek nabývá podobných hodnot teploty jako 
senzorický kroužek se sekundární ochranou (vnitřní průměr 900 µm). Na základě této skutečnosti 
mohu tvrdit, že senzorický kroužek, který je vytvořen z optického vlákna s primární ochranou 
(vnější průměr 250 µm) o průměru 1,5 cm není pro bodové měření vhodný a jeho použití by vedlo 
ke zkreslení výsledných hodnot. 
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3.8.2. Senzorický kroužek o průměru 2 a 2,5 cm 

V případě použití senzorických kroužku o průměru 2 a 2,5 cm byly zaznamenány hodnoty, které 
jsou znázorněny na obrázku 39. 

 

Obr. 39: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku s primární ochranou o průměru 2 a 2,5 cm. 

 Zde oproti vláknu se sekundární ochranou nastává výrazné zlepšení. V případě kroužků se 
sekundární ochranou se měřená hodnota od skutečné lišila v rozmezí 3 až 4 °C. Zatímco u těchto 
senzorických kroužku, které jsou vytvořeny z vlákna s primární ochranou, se tato hodnota liší 
maximálně o 1,5 °C. I když tyto senzorické kroužky ještě nedokázaly určit skutečnou teplotu 
nacházející se ve vodní lázni, jejich odchylka nebyla tak výrazná.  

3.8.3. Senzorický kroužek o průměru 3 cm 

Přesných výsledku jsme již dosáhli při použití senzorického kroužku o průměru 3 cm. Výsledek 
měření je znázorněn na obrázku 40. 

 

Obr. 40: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorického kroužku s primární ochranou o průměru 3 cm. 
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3.8.4. Senzorický kroužek o průměru 3,5 až 6 cm 

Vzhledem k tomu, že již byl identifikován minimální možný průměr, který lze pro měření pomocí 
senzorických kroužků s primární ochranou použít, lze předpokládat, že senzorické kroužky 
s vyšším průměrem budou schopny přesného měření. Výsledky zbylých senzorických kroužků jsou 
znázorněny na obrázku 41. 

 

Obr. 41: Graf naměřené teploty vodní lázně při použití senzorických kroužku s primární ochranou o průměru 3,5 až 6 cm. 

 Naměřené hodnoty nejsou přesně v úrovni 40 °C, ale pohybovaly se v rozmezí ± 0,5 °C. 
Tato skutečnost byla způsobena setrvačností přístroje Memmert, který se neustále snažil udržet 
teplotu vodní lázně na 40 °C. Všechny hodnoty odpovídaly skutečné teplotě, která se v danou 
chvíli nacházela ve vodní lázni. Vše bylo kontrolováno pomocí teploměru. Konečný graf výsledků 
všech senzorických kroužku je znázorněn na obrázku 42. 

 

Obr. 42: Graf vlivu velikosti vnitřních průměrů senzorických kroužků na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno samostatně). 

 Tak jak tomu bylo u obou předchozích experimentálních měření, i v tomto měření byly 
všechny senzorické kroužky svařeny dohromady. Senzorické kroužky byly seřazeny od největšího 
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průměru po nejmenší. Následovala kontrola pomocí OTDR a kalibrace. Výsledný graf je znázorněn 
na obrázku 43. 

 

Obr. 43: Graf vlivu velikosti vnitřních průměrů senzorických kroužků na změřenou teplotu vodní lázně (měřeno dohromady). 

 Z výsledků je patrné, že minimální možný průměr, který lze pro měření pomocí 
senzorických kroužků s primární ochranou použít je 3 cm. Použití nižšího průměru by mělo za 
následek zkreslení naměřených hodnot. Při následném měření vzrostla teplota vodní lázně na 
hodnotu 41 °C, což ovšem nemělo na kvalitu měření vliv. 
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4. Zhodnocení rozdílů mezi bodovým a kontinuálním měřením 

Jedním z bodů diplomové práce bylo vyhodnocení rozdílů mezi bodovým a kontinuálním měřením. 
Bodové měření je měření sloužící k určení teploty v daném místě (bodě), zatímco kontinuální 
měření slouží k měření teploty podél nataženého optického vlákna. Abychom byli schopni tyto dvě 
rozdílné metody zhodnotit, bylo nutno vytvořit betonovou krychli, do jejíhož středu byly umístěny 
oba dva druhy snímačů, tedy senzorický kroužek i čistě natažené optické vlákno.  Schéma umístění 
vlákna procházející touto krychlí je znázorněno na obrázku 44. 

 

 

Obr. 44: Schéma umístění vlákna uvnitř betonové krychle. 

 Délka vlákna mezi kroužky a středem samostatného vlákna uvnitř betonové krychle byla 
vždy 4 metry. Všechny senzorické kroužky měly stejný průměr 4 cm a byly namotány z vlákna 
o délce 3,5 metru. Rozměry betonové krychle byly 15x15x15 cm. Krychle byla umístěna do středu 
pece a konec vlákna určený k zapojení do měřící soustavy byl přes komínek vyveden ven z pece. 
Pro přesné určení teploty uvnitř betonové krychle bylo nutné dva zbývající kroužky vyvést ven 
mimo pec. A to hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je nutnost rozpoznat pozici umístění 
senzorického kroužku a vlákna v betonové krychli. Druhým důvodem je zkreslení výsledků měření 
v případě jejich ponechání v peci. Po zapojení celé měřící soustavy byl v systému DTS načten 
přednastavený konfigurační soubor a spuštěno měření. Zapojení celé měřící soustavy je znázorněno 
na obrázku 45. 

 

Obr. 45: Schéma zapojení měření betonové krychle uvnitř pece. 
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 Cílem měření bylo určit schopnost senzorického kroužku a vlákna umístěných v betonové 
kostce změřit změnu teploty uvnitř betonové krychle při zahříváni pece na teplotu 200 °C. 
Výsledky z měření jsou znázorněny v následujícím grafu (obrázek 46). 

 

Obr. 46: Graf Vývoje teplot uvnitř betonové krychle na začátku měřeni a při první minutě teploty pece 200 °C. 

 

 Abychom byli schopni se v tomto grafu orientovat je potřeba znát přesné polohy 
senzorického kroužku a vlákna umístěné v betonové krychli. Senzorický kroužek se nachází ve 
vzdálenosti 62,5 – 66,5 metrů. Optické vlákno je umístěno v rozmezí mezi 77,1 – 78,1 metrů. 
Z prvního průběhu v grafu (zelená křivka) je patrné, že systém DTS detekoval uvnitř betonové 
krychle teplotu 69 °C pomocí senzorického kroužku a 34 °C pomocí optického vlákna ještě před 
zapnutím pece. Tyto teploty jsou dány skutečností, že před samotným měřením se betonová 
krychle nacházela v sušárně. Pokud by beton nebyl dostatečně vysušen, mohlo by během prudkého 
nárůstu teplot v peci dojít k jejímu poškození roztříštěním měřené betonové krychle. Druhý průběh 
grafu (oranžová křivka) znázorňuje teplotu v měřené kostce po jedné minutě od dosažení teploty 
pece 200 °C. Ve vzdálenosti 62 metrů si můžeme povšimnout špičky, jejíž vrchol se blíží teplotě 
140°C. Důvodem vzniku této špičky je pozice vlákna vedoucí z pece skrz komínek. Vlákno se 
nachází v blízkosti topné spirály, kde je teplota vyšší. Skutečná hodnota teploty uvnitř kostky 
odpovídá vodorovnému úseku grafu ve vzdálenosti 64,1 až 65,1 metrů. Tento úsek odpovídá pozici 
senzorického kroužku a dosahuje teploty 87 °C. Teplota naměřena vláknem uvnitř kostky je 
o 20 °C vyšší tedy 107 °C. V měření jsem pokračoval při konstantní teplotě pece 200 °C 
následujících 100 minut a zkoumal vývoj teploty uvnitř kostky. Výsledky jsou znázorněny v grafu 
(obrázek 47). 

 

 

 

 

 



4.  Zhodnocení rozdílů mezi bodovým a kontinuálním měření 34 

 

Obr. 47: Graf vývoje teplot uvnitř betonové krychle po bodu 100 minut při teplotě pece 200°C. 

 Následující graf zobrazuje vývoj teplot uvnitř krychle po 20 minutových intervalech. Nárůst 
teplot v oblasti senzorického kroužku je mnohem vyšší, než nárůst teplot v oblasti vlákna. Zatímco 
u senzorického kroužku jsou nárůsty teplot jasně zřetelné, u vlákna tomu tak není. Z výsledků 
měření je zřejmé, že samotné vlákno není schopné změny teplot uvnitř kostky dostatečně rozlišit. 
Toto je dáno rozlišovací schopností systému DTS, která je 1,02 m. V tomto případě je v jádru 
měřené krychle umístěna pouze malá část vlákna, a tuto část ovlivňuje teplota vlákna umístěného 
v peci mimo krychli. Zatímco senzorický kroužek, v němž je namotáno dostatečné množství vlákna 
(ca. 3,5 m) je schopen teplotu zaznamenat přesně. Pec byla vyhřátá na 300 °C a následně vypnuta. 
Průběh zobrazující teplotu při vypnutí a otevření pece je znázorněn na obrázku 48. 

 

Obr. 48: Graf vývoje teplot uvnitř betonové krychle při vypnuti a otevření dvířek pece. 
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 V tomto grafu si můžeme povšimnout teplotního propadu u vlákna umístěného uvnitř 
betonové krychle. Na vlákno již nepůsobí teplota naměřená vláknem v peci mimo krychli. Zatímco 
senzorický kroužek si svou schopnost měřit přesně teplotu zachoval. Celkový vývoj teplot po celou 
dobu měření je znázorněn v teplotním modelu na obrázku 49. 

 

 

Obr. 49: Teplotní model vývoje teplot uvnitř betonové krychle po celou dobu trvání měření. 

 Na základě výsledků měření můžeme říci, že kontinuální měření nemá smysl pro měření 
teploty v daném bodě. V případě použití této metody u delších vzdáleností s velkým rozdílem 
teplot prostředí, budou výsledky kontinuálního měření zkresleny. Využití kontinuálního měření je 
vhodné v případech, kdy chceme měřit větší vzdálenost při konstantní teplotě prostředí nebo při 
měření změn teplot v případech, kdy je přesnost měření dané teploty nedůležitá. Jako příklad bych 
uvedl ropovodní potrubí, kde se jakékoliv narušení projeví jako teplotní výkyv, který jsme za 
pomocí kontinuálního měření schopni zaznamenat. Tuto skutečnost jsme si ověřili i během měření 
betonové krychle, u kterého jsme změnu teploty byli schopni zaznamenat, ale výsledek byl 
nepřesný. V případě bodového měření jsme schopni teplotu zaznamenat zcela přesně, proto se tento 
typ měření hodí pro aplikace, kde záleží na přesnosti měření. Aplikace bodového měření na 
ropovodní potrubí by byla z ekonomického hlediska nevhodná, ale využijeme ji pro měření 
hydratace betonových směsí v následující části diplomové práce, kde záleží na přesnosti měření 
teploty. 
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5. Měření hydratace betonových směsí za pomocí optických 
senzorických kroužků 

Na základě rozdílů mezi bodovým a kontinuálním měřením z předchozí kapitoly bylo pro měření 
hydratace betonových směsí zvolena metoda bodového měření, která je v případě tohoto měření 
vhodnější. 

5.1. Výroba senzorických ploten 

Pro měření hydratace betonových směsí bylo zapotřebí vyrobit optické plotny. K této výrobě jsem 
měl k dispozici šablonu, která byla zkonstruována v rámci jiné diplomové práce. Ukázku této 
šablony můžete vidět na následujícím obrázku 50. 

 

Obr. 50: Šablona pro výrobu senzorických ploten. 

 Mým úkolem bylo zkonstruovat celkem 5 těchto optických ploten. Průměr jednoho 
senzorického kroužku na této šabloně byl 6 cm. Celkové množství vlákna, které bylo použito pro 
výrobu senzorických ploten, činilo 400 metrů. Výslednou senzorickou plotnu o rozměrech 40x40 
cm můžete vidět na obrázku 51. 

 

Obr. 51: Výsledná senzorická plotna. 
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5.2. Měření pomocí senzorických ploten 

Před samotnou aplikaci vyrobených pásů senzorických ploten bylo potřeba provést jejich sváření. 
Výsledkem byla plocha o rozměrech 40x200 cm. Vyrobenou plochu jsem v laboratorních 
podmínkách zkontroloval pomocí systému OTDR. Svařování i měření probíhalo stejným způsobem 
jako u předchozích měření. Kalibrace těchto ploten probíhala jiným způsobem než v předchozích 
případech. Z důvodu bezchybné kalibrace byl na začátek a konec pásu ploten umístěn senzorický 
kroužek o průměru 4 cm a vnitřní délce 4 metry. Všechny plotny byly následně umístěny do 
stejného prostředí, přičemž senzorické kroužky na začátku a konci byly ponořeny do vodní lázně 
přístroje Memmert. Schéma tohoto zapojení vidíme na obrázku 52. Důvodem takto řešené 
kalibrace je délka optického vlákna v senzorických plotnách (400 metrů). Cílem bylo potlačit vliv 
útlumu a provést správnou korekci teplotního sklonu. 

 

Obr. 52: Schéma zapojení kalibrace senzorických ploten. 

 Následující graf (obrázek 53) znázorňuje výsledek měření po kalibraci. Cílem měření bylo 
vyrovnání špiček teploty naměřené pomocí senzorických kroužků umístěných ve vodní lázni. 
Došlo ke korekci teplotní strmosti, která je zapříčiněna vlivem útlumu ve vlákně a následné teplotní 
kompenzaci. 

 

Obr. 53: Graf naměřené teploty vodní lázně při kalibraci za pomocí dvou senzorických kroužků. 
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 Z grafu je patrné, že se oba senzorické kroužky nachází ve stejné úrovni teploty 42 °C vodní 
lázně přístroje Memmert. Můžeme tedy říci, že korekce teplotního sklonu a teplotní kompenzace 
proběhla správně a vlákno je připraveno pro měření. Po uložení konfigurace bylo provedeno ještě 
jedno experimentální měření a to měření teploty uvnitř laboratoře. Předpokládal jsem, že 
v laboratoři bude konstantní teplota, což bylo ověřeno. Celkové měření trvalo tři dny a jeho 
výsledek je znázorněn na obrázku 54. 

 

Obr. 54: Graf teploty uvnitř laboratoře, měřené pomocí optických senzorických ploten. 

 Aplikace měření proběhla v areálu fakulty Stavební během vylívání podlahy nízko-
energetického domu. Betonová směs použita pro samotné vylívání má název AnhyLevel. Jedná se 
o samo-nivelační podlahový potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu). Tento materiál se 
vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevnosti. Umožňuje 
vytvoření dokonale rovné podlahové plochy pod finální nášlapnou vrstvou. Anhydritové podlahy 
AnhyLevel jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů 
podlahových topení. V dnešní době se použití tohoto potěru řadí mezi nejspolehlivější podlahové 
technologie s výraznou eliminací vzniku poruch v podlahových konstrukcích [12]. Plotny jsou 
směrovány směrem od zdi vnitřní ke zdi vnější (venkovní). Umístění pásu ploten v místnosti je 
zobrazeno na obrázku 55. 

 

Obr. 55: Umístění senzorických ploten v místnosti. 
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 Pásy byly umístěny nad podlahovým topením. Poloha senzorické plotny a tloušťka 
Anhydritové podlahy je znázorněna na obrázku 56. 

 

Obr. 56: Umístění senzorických ploten uvnitř betonové směsi. 

 Před vylíváním podlahy bylo potřeba pás ploten zabezpečit proti nadnesení a vyzvednutí na 
povrch betonové směsi. Toto bylo provedeno za pomocí stahovacích pásků a lepicí pásky. Celé 
měření probíhalo po dobu 4 dnů. Celkový vývoj teplot je znázorněn na následujícím obrázku 57. 

 

Obr. 57: Teplotní model vývoje teplot během měření hydratace betonové směsi (po dobu 4 dnů). 

 V průběhu prvních 15 hodin nedochází k výraznému nárůstu teplot v okolí ploten. 
S přibývajícím časem začala narůstat teplota na konci senzorického pásu. Tento nárůst byl 
způsoben nedodržením pracovního postupu realizační firmy. Po zhlédnutí instruktážního videa od 
firmy Cemex jsem zjistil, že je potřeba dodržet 2 podmínky. Podmínkou číslo jedna je zabezpečení 
stavby proti průvanu, tedy odstranění vlivu proudění vzduchu na hydrataci. Podmínkou číslo dvě je 
zamezení lokálního přehřívání vlivem slunečního záření. Druhá podmínka nebyla pracovníky 
realizační firmy splněna. Jelikož byl senzoricky pás natažen směrem k oknu, které nebylo 
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zatemněno folii, docházelo k lokálnímu prohřívání. Tato skutečnost měla za následek 
nerovnoměrné vysychání betonové směsi, což mohlo vést až k popraskání podlahy. Rozdíl teplot 
mezi první a poslední měřící plotnou po 24 hodinách měření činil 3,2 °C. Maximální rozdíl teplot 
mezi první a poslední plotnou v průběhu celého měření byl 3,4 °C. K ustalování a vyrovnávání 
teplot došlo po 3 dnech, kdy tento rozdíl již nebyl tak vysoký a nabýval hodnoty pouze 1,5 °C.  
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6. Závěr 

Cílem diplomové práce byla aplikace optovláknových DTS systému při měření teploty hydratace 
betonové směsi. První část je zaměřena na specifikaci podmínek, které je potřeba dodržet při 
bodové aplikaci optovláknového DTS systému. V této části byly vyrobeny optické kroužky 
rozdílných parametrů, pomocí nichž jsem provedl experimentální měření. U kroužků s těsnou 
sekundární ochranou (vnější průměr 900 µm) jsem zkoumal vliv průměru daného kroužku na 
schopnost měřit teplotu vodní lázně přístroje Memmert. Cílem měření bylo stanovit ideální 
rozměry senzorických kroužku pro aplikaci v bodovém režimu. Na základě výsledků měření bylo 
zjištěno, že minimální vnitřní průměr kroužku schopný přesně rozeznat teplotu vodní lázně je 
3,5 cm. Při nedodržení této hranice minimálního průměru dojde ze zkreslení naměřených hodnot. 
U dalšího experimentálního měření byla za použití téhož vlákna stanovena minimální délka vlákna 
uvnitř kroužku. Výsledek měření prokázal, že minimální délka vlákna, uvnitř senzorického 
kroužku, schopna přesně změřit teplotu je 3 metry. Při nedodržení této délky budou naměřené 
hodnoty opět zkresleny. V posledním experimentálním měření jsem zkoumal vliv průměru 
senzorického kroužku na schopnost měřit teplotu, při použití optického vlákna s primární ochranou 
(vnější průměr 250 µm). Výsledky měření ukázaly, že minimální průměr senzorického kroužku, 
který je schopen přesně měřit je 3 cm. Vlákno s primární ochranou je tedy schopno měřit teplotu 
při menším průměru senzorického kroužku, než vlákno se sekundární ochranou. Nicméně z důvodu 
menšího průměru a absence sekundární ochrany je náchylnější na poškození, a proto je pro měření 
hydratace betonové směsi nevhodné. Samotné výsledky experimentálních měření (popisované 
ve třetí kapitole) byly publikovány v odborném časopise Advances in Electrical and Electronic  
Engineering (AEEE). V předposlední části práce jsem se zabýval vyhodnocením rozdílu mezi 
bodovým a kontinuálním měřením. Výsledky prokázaly, že využití kontinuálního měření je 
z důvodu neschopnosti rozeznání přesné teploty v požadovaném místě nevhodné pro přesné 
měření. Z tohoto důvodu jsem pro měření hydratace betonové směsi použil metodu bodového 
měření pomocí senzorických ploten. Vlastní měření je popsáno v poslední kapitole. Z výsledků je 
zřejmé, že z důvodu nedodržení aplikačních podmínek k dané betonové směsi neprobíhala 
hydratace rovnoměrně a mohlo dojít k znehodnocení podlahy. Chyba se vyskytla na straně 
realizační firmy, která nezatemnila prostor proti vlivu slunečního záření. Závěrem chci říci, že mezi 
největší výhody použití této metody ve stavebnictví, patří její přesnost a cenová dostupnost.   
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Příloha č. 1 

Naměřené hodnoty pro měření betonové kostky v peci. 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 1 Iterace 2 Iterace 3 Iterace 4 Iterace 5 Iterace 6 Iterace 7 Iterace 8 Iterace 9 

50,945 22,056 22,25 22,302 22,332 22,4 22,527 22,538 22,634 22,642 

51,961 22,057 22,281 22,333 22,362 22,425 22,584 22,635 22,653 22,678 

52,976 22,122 22,261 22,365 22,405 22,456 22,621 22,662 22,676 22,675 

53,992 22,175 22,378 22,516 22,532 22,623 22,724 22,792 22,825 22,807 

55,007 22,519 22,714 22,787 22,871 23,027 23,135 23,171 23,194 23,127 

56,022 23,524 23,682 23,697 23,632 23,556 23,796 23,808 23,886 23,961 

57,038 13,919 14,385 14,72 14,926 14,924 14,934 14,78 14,958 14,94 

58,053 23,613 24,012 24,167 24,225 24,382 24,433 24,505 24,486 24,566 

59,069 23,284 23,495 23,578 23,597 23,722 23,646 23,58 23,589 23,592 

60,084 23,229 23,395 23,5 23,463 23,514 23,46 23,454 23,51 23,529 

61,1 23,719 27,285 30,483 29,375 29,109 29,014 32,566 33,023 32,167 

62,115 32,385 66,779 97,168 83,195 78,586 77,786 110,425 112,996 104,145 

63,13 60,371 71,489 83,159 76,863 74,968 74,797 88,461 89,873 87,158 

64,146 67,489 65,397 65,072 64,376 64,364 64,608 65,721 66,965 68,354 

65,161 69,172 66,157 65,046 64,506 64,461 64,904 65,598 66,866 68,396 

66,177 55,069 62,825 70,491 67,79 67,114 68,114 77,812 80,728 80,341 

67,192 28,538 39,976 47,076 45,323 44,244 46,189 54,931 56,678 56,295 

68,207 24,126 25,255 25,775 25,708 25,815 25,774 26,557 26,724 26,648 

69,223 23,941 25,176 25,312 25,306 25,28 25,25 25,526 25,521 25,515 

70,238 24,206 25,502 25,561 25,546 25,509 25,499 25,699 25,638 25,631 

71,254 24,329 25,811 25,78 25,746 25,689 25,76 25,917 25,908 25,921 

72,269 24,308 25,778 25,787 25,757 25,711 25,749 25,96 25,96 25,934 

73,285 24,276 25,686 25,694 25,695 25,624 25,696 25,838 25,852 25,838 

74,3 24,013 25,422 25,413 25,462 25,409 25,475 25,57 25,65 25,607 

75,315 23,889 25,289 25,34 25,326 25,262 25,443 25,53 25,567 25,493 

76,331 24,267 27,717 28,871 28,346 28,365 28,368 30,315 30,546 30,066 

77,346 34,19 53,843 71,249 63,515 61,642 61,595 82,85 85,37 80,491 

78,362 31,175 47,048 61,97 56,431 54,581 54,673 70,589 72,239 68,666 

79,377 24,497 27,539 28,991 28,565 28,302 28,532 30,054 29,973 29,763 

80,393 24,297 26,115 26,254 26,338 26,224 26,441 26,524 26,421 26,427 

81,408 24,453 26,365 26,339 26,414 26,387 26,431 26,468 26,368 26,459 

82,423 24,776 26,634 26,707 26,838 26,739 26,8 26,837 26,733 26,813 

83,439 24,772 26,649 26,711 26,877 26,74 26,813 26,87 26,774 26,772 

84,454 24,737 26,623 26,683 26,826 26,72 26,825 26,859 26,766 26,758 

85,47 24,581 26,464 26,533 26,632 26,589 26,731 26,782 26,766 26,652 

86,485 25,966 28,346 28,318 28,494 28,545 28,724 28,903 28,635 28,698 

87,5 30,041 33,77 33,748 33,426 33,195 33,419 34,017 34,094 33,987 

88,516 36,535 39,512 40,094 40,379 40,286 40,485 40,55 40,521 40,406 

89,531 -15,601 -18,343 -14,981 -11,184 -9,398 -10,699 -14,182 -14,109 -15,6 

 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 10 Iterace 11 Iterace 12 Iterace 13 Iterace 14 Iterace 15 Iterace 16 Iterace 17 Iterace 18 

50,945 22,745 22,853 22,957 23,037 23,001 23,085 23,157 23,212 23,2 

51,961 22,818 22,879 23,018 23,064 23,04 23,147 23,17 23,259 23,218 

52,976 22,804 22,939 23,023 23,152 23,051 23,145 23,22 23,314 23,325 

53,992 22,965 23,04 23,17 23,223 23,158 23,225 23,344 23,378 23,333 

55,007 23,298 23,423 23,546 23,618 23,574 23,651 23,733 23,694 23,679 
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56,022 24,157 24,363 24,442 24,571 24,524 24,699 24,777 24,86 24,814 

57,038 14,922 14,817 14,846 14,876 14,883 14,767 14,708 14,927 15,085 

58,053 24,559 24,662 24,723 24,689 24,675 24,705 24,673 24,701 24,747 

59,069 23,701 23,903 23,87 23,901 23,899 23,923 23,867 23,892 23,933 

60,084 23,525 23,702 23,624 23,703 23,666 23,748 23,699 23,751 23,84 

61,1 32,139 31,974 32,068 32,246 32,182 32,208 32,099 32,122 35,467 

62,115 104,551 104,066 104,076 104,163 104,448 104,407 104,602 105,091 138,355 

63,13 89,123 90,639 92,102 93,52 95,267 96,606 98,355 99,749 115,591 

64,146 70,347 72,31 74,408 76,512 78,574 80,597 82,646 84,536 87,495 

65,161 70,215 72,428 74,487 76,683 78,74 80,803 82,825 85,075 87,372 

66,177 82,37 84,333 86,199 87,94 89,963 91,694 93,483 95,145 106,479 

67,192 58,018 59,601 60,001 60,106 61,823 62,307 63,285 63,306 73,254 

68,207 26,848 26,95 26,97 27,032 27,086 27,219 27,211 27,383 28,085 

69,223 25,589 25,547 25,46 25,518 25,543 25,572 25,495 25,613 25,776 

70,238 25,596 25,617 25,522 25,464 25,587 25,627 25,559 25,647 25,606 

71,254 25,926 25,887 25,834 25,8 25,849 25,87 25,778 25,931 25,926 

72,269 25,983 25,954 25,803 25,891 25,86 25,879 25,878 25,911 25,978 

73,285 25,907 25,814 25,762 25,745 25,806 25,891 25,804 25,892 25,845 

74,3 25,681 25,739 25,595 25,629 25,708 25,725 25,656 25,677 25,664 

75,315 25,572 25,613 25,524 25,543 25,616 25,623 25,581 25,607 25,573 

76,331 30,121 30,015 29,911 30,133 30,193 30,259 30,269 30,246 31,934 

77,346 80,905 80,679 81,268 82,331 82,725 83,269 84,33 85,087 107,518 

78,362 69,337 70,606 71,393 71,273 72,271 72,814 73,277 74,276 92,31 

79,377 29,904 30,086 30,033 29,987 30,229 30,378 30,383 30,492 32,261 

80,393 26,46 26,461 26,315 26,317 26,508 26,444 26,576 26,51 26,707 

81,408 26,425 26,401 26,187 26,261 26,323 26,429 26,415 26,432 26,432 

82,423 26,755 26,71 26,504 26,579 26,746 26,804 26,732 26,786 26,842 

83,439 26,782 26,743 26,615 26,643 26,812 26,877 26,851 26,904 26,902 

84,454 26,745 26,638 26,561 26,616 26,736 26,717 26,825 26,84 26,875 

85,47 26,661 26,573 26,532 26,583 26,74 26,726 26,68 26,784 26,834 

86,485 28,79 28,832 28,618 28,779 29,032 29,125 29,075 28,878 28,943 

87,5 33,935 34,157 34,175 34,27 34,593 34,663 34,796 34,767 34,807 

88,516 40,759 41,068 41,12 41,135 41,382 41,543 41,726 41,763 42,062 

89,531 -13,145 -15,741 -23,166 -17,51 -25,409 -24,669 -27,114 -24,95 -21,682 

 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 28 Iterace 29 Iterace 30 Iterace 31 Iterace 32 Iterace 33 Iterace 34 Iterace 35 Iterace 36 

50,945 23,621 23,688 23,702 23,736 23,777 23,862 23,841 23,883 23,918 

51,961 23,622 23,676 23,711 23,76 23,84 23,828 23,889 23,88 23,872 

52,976 23,671 23,683 23,723 23,77 23,816 23,866 23,909 23,876 23,91 

53,992 23,743 23,732 23,783 23,853 23,877 23,914 23,901 23,92 23,966 

55,007 23,999 23,985 24,014 24,167 24,103 24,194 24,227 24,238 24,256 

56,022 25,345 25,402 25,324 25,444 25,563 25,71 25,739 25,648 25,663 

57,038 15,16 15,222 15,212 15,15 15,16 15,072 15,021 15,082 15,078 

58,053 24,807 24,811 24,879 24,82 24,825 24,794 24,754 24,775 24,931 

59,069 24,102 24,189 24,202 24,144 24,147 24,16 24,053 24,131 24,17 

60,084 23,893 23,932 23,942 23,975 23,918 23,981 23,905 23,927 23,96 

61,1 35,118 34,666 34,784 35,452 35,462 35,444 35,468 35,39 35,538 

62,115 133,224 127,373 128,349 135,336 134,449 133,692 133,827 133,933 134,398 

63,13 126,197 124,151 125,03 128,771 128,914 129,342 130,243 131,242 132,432 

64,146 105,9 106,586 107,418 108,277 109,071 109,961 111,075 112,276 113,648 

65,161 106,246 107,061 107,853 108,619 109,548 110,499 111,626 112,687 113,87 
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66,177 124,493 123,559 124,615 127,142 128,049 128,793 129,915 130,946 132,309 

67,192 86,568 83,991 85,672 87,228 87,89 89,237 89,716 90,146 91,705 

68,207 29,244 29,209 29,317 29,6 29,604 29,716 29,678 29,733 29,805 

69,223 25,795 25,972 25,977 26,045 26,066 25,952 25,985 25,976 25,948 

70,238 25,638 25,827 25,823 25,917 25,878 25,827 25,775 25,79 25,755 

71,254 26,054 26,138 26,208 26,308 26,232 26,187 26,146 26,217 26,236 

72,269 26,163 26,19 26,274 26,277 26,287 26,235 26,266 26,277 26,267 

73,285 26,062 26,128 26,163 26,209 26,182 26,224 26,167 26,187 26,205 

74,3 25,866 26 26,019 25,972 26,101 25,989 26,017 26,029 25,948 

75,315 25,692 25,905 25,938 26,024 25,988 25,909 25,863 25,927 25,91 

76,331 31,946 31,91 32,035 32,445 32,43 32,544 32,591 32,701 32,658 

77,346 109,136 106,291 107,586 112,166 112,268 112,424 112,979 113,844 113,999 

78,362 97,648 95,471 96,151 100,726 101,21 101,548 102,298 102,566 103,108 

79,377 33,29 33,245 33,357 34,024 34,068 34,067 33,987 34,09 34,274 

80,393 26,927 27,2 27,142 27,347 27,434 27,295 27,312 27,341 27,326 

81,408 26,623 26,743 26,751 26,963 26,918 27,012 26,819 26,964 26,941 

82,423 27,069 27,064 27,206 27,432 27,267 27,405 27,296 27,33 27,35 

83,439 27,178 27,166 27,255 27,525 27,423 27,4 27,322 27,44 27,493 

84,454 27,184 27,168 27,254 27,446 27,501 27,372 27,318 27,39 27,453 

85,47 27,113 27,08 27,144 27,332 27,382 27,321 27,353 27,35 27,324 

86,485 29,304 29,209 29,279 29,475 29,593 29,784 29,937 29,817 29,644 

87,5 35,836 35,665 35,933 36,139 36,138 36,476 36,158 36,258 36,366 

88,516 43,088 43,054 43,281 43,396 43,64 43,571 43,637 43,621 43,665 

89,531 -46,168 -39,927 -43,648 -52,034 -40,184 -50,573 -43,681 -41,142 -55,739 

 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 46 Iterace 47 Iterace 48 Iterace 49 Iterace 50 Iterace 51 Iterace 52 Iterace 53 Iterace 54 

50,945 24,136 24,138 24,201 24,201 24,153 24,165 24,149 24,212 24,203 

51,961 24,146 24,141 24,175 24,198 24,208 24,218 24,189 24,237 24,263 

52,976 24,155 24,174 24,181 24,247 24,241 24,244 24,221 24,223 24,225 

53,992 24,23 24,253 24,276 24,303 24,28 24,291 24,296 24,268 24,296 

55,007 24,618 24,584 24,551 24,655 24,654 24,607 24,552 24,625 24,573 

56,022 25,899 25,909 25,971 26,056 26,031 25,99 26 25,981 25,986 

57,038 15,255 15,29 15,382 15,391 15,344 15,364 15,484 15,513 15,641 

58,053 25,112 25,062 25,021 25,125 25,221 25,234 25,136 25,227 25,26 

59,069 24,331 24,403 24,385 24,342 24,446 24,479 24,41 24,447 24,389 

60,084 24,204 24,216 24,194 24,206 24,221 24,298 24,235 24,297 24,204 

61,1 36,041 36,086 35,978 36,023 35,978 35,957 35,938 35,894 35,811 

62,115 135,999 136,261 136,17 136,294 136,546 136,564 136,814 136,968 137,234 

63,13 147,212 148,644 149,821 151,322 153,02 154,29 155,763 157,413 158,953 

64,146 132,579 134,446 136,333 138,081 139,978 141,769 143,783 145,659 147,653 

65,161 132,867 134,78 136,923 138,627 140,359 142,207 144,309 146,101 148,03 

66,177 146,958 148,543 149,971 151,313 152,632 154,183 155,606 157,101 158,622 

67,192 99,825 101,01 102,363 103,184 102,746 103,915 104,795 104,886 106,276 

68,207 30,796 31,017 31,105 31,162 31,225 31,131 31,198 31,257 31,389 

69,223 26,107 26,22 26,175 26,138 26,165 26,036 26,082 26,106 26,157 

70,238 25,912 25,889 25,92 25,92 25,904 25,822 25,878 25,91 26,001 

71,254 26,364 26,359 26,407 26,44 26,309 26,364 26,365 26,416 26,502 

72,269 26,456 26,438 26,572 26,556 26,411 26,428 26,479 26,482 26,503 

73,285 26,367 26,4 26,534 26,436 26,395 26,378 26,36 26,433 26,46 

74,3 26,217 26,208 26,307 26,248 26,244 26,17 26,217 26,193 26,291 

75,315 26,164 26,226 26,247 26,211 26,288 26,15 26,2 26,231 26,189 



PŘÍLOHA   iv 

76,331 33,224 33,376 33,32 33,325 33,296 33,293 33,292 33,319 33,236 

77,346 118,236 118,883 118,903 119,147 119,16 119,662 119,9 120,484 120,652 

78,362 109,909 110,326 109,674 110,868 111,595 112,334 112,532 113,663 113,526 

79,377 35,318 35,424 35,308 35,442 35,672 35,686 35,559 35,837 35,848 

80,393 27,477 27,604 27,617 27,594 27,674 27,489 27,448 27,459 27,506 

81,408 26,992 27,059 26,996 27,133 26,952 26,939 26,975 26,927 26,936 

82,423 27,453 27,405 27,448 27,538 27,458 27,322 27,361 27,419 27,401 

83,439 27,525 27,579 27,625 27,623 27,492 27,402 27,497 27,501 27,471 

84,454 27,583 27,607 27,723 27,651 27,6 27,474 27,62 27,583 27,528 

85,47 27,502 27,548 27,59 27,582 27,562 27,515 27,472 27,487 27,407 

86,485 30,025 30,057 30,186 30,277 30,214 30,181 29,959 30,009 30,059 

87,5 36,522 36,698 36,737 36,855 36,544 36,554 36,935 36,901 36,607 

88,516 44,277 44,889 44,456 44,799 44,428 44,954 45,373 44,977 45,265 

89,531 -52,409 -55,266 -58,761 -50,588 -67,122 -54,361 -55,745 -68,387 -46,662 

 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 55 Iterace 56 Iterace 57 Iterace 58 Iterace 59 Iterace 60 Iterace 61 Iterace 62 Iterace 63 

50,945 24,263 24,316 24,301 24,3 24,389 24,48 24,525 24,615 24,683 

51,961 24,234 24,317 24,396 24,307 24,398 24,452 24,528 24,666 24,662 

52,976 24,27 24,301 24,324 24,286 24,369 24,451 24,556 24,62 24,632 

53,992 24,36 24,412 24,38 24,371 24,415 24,502 24,666 24,703 24,752 

55,007 24,668 24,72 24,721 24,705 24,71 24,773 24,888 25,025 25,168 

56,022 25,997 26,015 26,051 26,027 25,991 26,074 26,183 26,38 26,499 

57,038 15,584 15,592 15,649 15,693 15,821 15,968 16,133 16,031 15,956 

58,053 25,344 25,403 25,315 25,395 25,737 26,026 26,035 25,975 25,901 

59,069 24,48 24,625 24,484 24,634 24,855 24,964 25,025 24,881 24,857 

60,084 24,283 24,441 24,357 24,471 24,605 24,591 24,585 24,569 24,575 

61,1 37,021 40,07 41,993 41,84 37,732 34,379 33,443 32,657 32,057 

62,115 150,073 181,907 202,088 196,868 135,215 99,584 90,918 85,105 80,672 

63,13 166,13 182,806 194,855 194,651 164,667 151,824 150,92 150,309 149,669 

64,146 149,918 152,887 156,04 159,375 161,828 164,838 167,589 169,31 170,16 

65,161 150,099 152,465 155,423 158,669 162,26 165,825 168,662 170,743 171,562 

66,177 163,443 175,88 186,483 189,048 166,387 155,883 153,824 152,076 150,345 

67,192 110,335 123,787 135,352 135,217 87,915 72,993 69,291 66,599 64,312 

68,207 31,893 33,168 34,179 34,154 29,049 27,825 27,644 27,316 27,125 

69,223 26,276 26,535 26,623 26,555 24,948 24,675 24,742 24,713 24,66 

70,238 26,038 26,155 26,095 26,044 24,803 24,771 24,844 24,84 24,831 

71,254 26,469 26,576 26,578 26,573 25,055 25,02 25,12 25,142 25,096 

72,269 26,639 26,666 26,669 26,62 25,066 25,029 25,126 25,189 25,116 

73,285 26,504 26,624 26,591 26,579 25,051 24,937 25,043 25,035 25,004 

74,3 26,322 26,452 26,419 26,378 24,946 24,869 24,947 24,868 24,861 

75,315 26,363 26,47 26,477 26,498 25,176 25,004 25,086 24,918 24,863 

76,331 34,04 35,689 36,863 36,947 30,581 28,337 28,072 27,762 27,457 

77,346 129,53 152,622 168,462 166,514 95,714 73,466 69,424 66,851 64,497 

78,362 121,495 144,096 159,946 153,943 81,407 62,674 59,35 57,141 55,213 

79,377 36,781 39,462 41,37 40,343 30,381 28,095 27,896 27,554 27,361 

80,393 27,636 27,869 28,026 27,876 25,517 25,173 25,371 25,211 25,137 

81,408 27,009 27,075 27,072 27,037 25,015 24,96 25,079 25,064 25,069 

82,423 27,385 27,475 27,541 27,519 25,313 25,391 25,503 25,476 25,452 

83,439 27,515 27,74 27,713 27,628 25,34 25,456 25,564 25,544 25,513 

84,454 27,671 27,75 27,779 27,635 25,373 25,472 25,568 25,627 25,587 

85,47 27,533 27,566 27,725 27,591 25,32 25,287 25,327 25,341 25,38 



PŘÍLOHA   v 

86,485 29,924 29,944 30,103 29,922 26,691 26,498 26,361 26,434 26,478 

87,5 36,806 36,807 36,839 36,511 31,14 30,606 30,863 30,903 30,804 

88,516 45,808 46,091 46,231 45,849 40,808 40,472 40,392 40,502 40,113 

89,531 -42,176 -42,197 -39,033 -36,951 -13,211 -11,403 -12,117 -10,931 -11,782 

 

Délka Teplota [°C] 

[m] Iterace 64 Iterace 65 Iterace 66 Iterace 67 Iterace 68 Iterace 69 

50,945 24,715 24,73 24,78 24,806 24,844 24,87 

51,961 24,724 24,746 24,782 24,804 24,86 24,888 

52,976 24,728 24,78 24,789 24,813 24,86 24,882 

53,992 24,868 24,874 24,872 24,932 24,914 24,986 

55,007 25,126 25,118 25,221 25,251 25,271 25,197 

56,022 26,518 26,468 26,524 26,564 26,599 26,571 

57,038 16,091 16,152 16,189 16,227 16,26 16,375 

58,053 25,83 25,904 26,057 25,905 25,868 25,872 

59,069 24,834 24,922 25,117 24,938 24,796 24,796 

60,084 24,508 24,589 24,895 24,741 24,568 24,553 

61,1 31,567 31,406 31,328 30,946 30,628 30,426 

62,115 77,231 74,855 72,805 70,779 68,827 67,429 

63,13 148,526 147,377 145,702 143,818 141,585 139,456 

64,146 170,194 169,408 168,158 166,588 164,398 161,971 

65,161 172,051 171,296 170,13 168,719 166,682 164,295 

66,177 148,664 146,572 144,434 142,169 139,977 137,389 

67,192 62,786 61,414 60,129 58,865 57,853 56,797 

68,207 27,034 27,094 27,065 26,9 26,81 26,725 

69,223 24,615 24,728 24,762 24,724 24,749 24,726 

70,238 24,833 24,883 24,91 24,906 24,914 24,958 

71,254 25,13 25,114 25,183 25,161 25,129 25,132 

72,269 25,09 25,161 25,171 25,157 25,077 25,116 

73,285 25,061 25,079 25,118 25,095 25,025 25,048 

74,3 24,806 24,936 25,039 24,868 24,96 24,951 

75,315 24,857 25,014 25,117 24,875 24,978 24,902 

76,331 27,399 27,393 27,475 27,21 27,06 27,02 

77,346 62,684 61,554 60,377 58,96 57,65 56,729 

78,362 53,715 52,546 51,445 50,399 49,418 48,577 

79,377 27,127 27,12 27,055 26,798 26,78 26,499 

80,393 25,086 25,222 25,318 25,075 25,117 24,912 

81,408 24,977 25,038 25,15 25,057 25,056 24,91 

82,423 25,446 25,383 25,455 25,398 25,39 25,289 

83,439 25,496 25,496 25,48 25,471 25,366 25,371 

84,454 25,446 25,401 25,411 25,46 25,445 25,343 

85,47 25,302 25,25 25,292 25,233 25,256 25,266 

86,485 26,548 26,499 26,484 26,457 26,493 26,53 

87,5 30,715 30,617 30,845 30,942 30,74 30,714 

88,516 40,05 39,818 39,82 39,769 39,834 39,598 

89,531 -12,098 -12,317 -12,097 -12,072 -12,577 -13,001 

 

 

 

 



PŘÍLOHA   vi 

Příloha č. 2 

Grafy průběhů teplot uvnitř betonové kostky v peci. 

 



PŘÍLOHA   vii 

 

 

 

 

 

 


