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Abstrakt 

Tato práce pojednává o základních pojmech z vláknové optiky, její historii a metodách měření 

fyzikálních veličin s využitím optických vláknových senzorů. V práci jsou dále obsaženy 

poznatky z fyziky, chemie a biologie, které jsou nezbytné pro správné pochopení 

problematiky. Za účelem vytvoření optického vláknového senzoru pro měření teploty na 

principu Fabry Perotova rezonátoru je zkoumáno několik metod výroby optické dutiny. 

Praktickou část tvoří výroba miniaturního optovláknového teplotního senzoru, jeho pouzdření 

a testování v prostředí magnetické rezonance. 
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Abstract 

The following work deals with basics of fiber optics, history of fiber optics, and methods 

of measuring physical quantities with the use of fiber optic sensors. The work includes facts 

about physics, chemistry and biology - these elements are necessary for a full understanding 

of the issue. In order to create an optical fiber temperature sensor based on Fabry Perot 

resonator principle, several methods of manufacturing the optical cavity are investigated. 

A practical part of paper consist in the manufacturing of the miniature fiber thermometer, its 

coating and testing. 
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Úvod 

Monitorování fyzikálních veličin s využitím optovláknových senzorů je díky neustálému 

rozvoji laserové a detekční techniky dynamicky se rozvíjející vědní disciplínou, která nachází 

uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací. V posledních několika letech začíná 

pronikat i do oblasti přírodních věd a především medicíny. 

Hlavními výhodami optovláknových senzorů jsou jejich velmi malé rozměry, vysoká 

přesnost, rychlá odezva a odolnost vůči působení vnějšího elektrického a magnetického pole. 

To je předurčuje k uplatnění například u měření fyzikálních veličin v prostředí magnetické 

rezonance. 

Fabry Perotův rezonátor jako optické zařízení, založené na principu interference svazků 

vycházejících z jeho dutiny, má díky svému vysokému spektrálnímu rozlišení a minimálním 

ztrátám velký potenciál pro výrobu senzorů. S neustálým rozvojem techniky a vytvářením 

materiálů s lepšími optickými vlastnostmi vznikají nové a nové technologie pro výrobu 

optické dutiny Fabry Perotova rezonátoru. Dílčím cílem této práce bude seznámení 

se s technologiemi pro výrobu optické dutiny u optických vláken a jejich následná aplikace za 

účelem výroby teplotního senzoru. 

V praktické části práce jsou vytvořeny optické dutiny prostřednictvím vybraných 

technologií jejich výroby. S využitím technologie dosahujících nejlepších výsledků bude 

vyrobeno funkční čidlo teploty, u kterého budou proměřeny jeho charakteristiky a testována 

schopnost měřit teplotu v prostředí magnetické rezonance. Pro vyrobené teplotní čidlo bude 

nakonec navrženo vhodné pouzdření a bude diskutováno jeho využití pro reálnou aplikaci. 
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1 Optovláknové senzory 

V dnešní době jsou optovláknové senzory schopny změřit většinu z široké škály 

fyzikálních veličin. Jejich použití je v mnoha aplikacích nenahraditelné, ať už se jedná 

například o hydrofony nebo optovláknové gyroskopy. Také výsledky měření získané 

prostřednictvím těchto senzorů dosahují nesrovnatelně přesnějších hodnot oproti konvenčním 

technologiím, které nevyužívají optické metody snímání. V následující kapitole je krátce 

přiblížen historický vývoj optovláknových senzorů, dále úvod k nim, jejich rozdělení a 

nakonec výhody a nevýhody ve srovnání s průmyslově užívanými elektrickými senzory. 

 

1.1 Historie optovláknových senzorů 

Idea optického přenosu je velmi stará. Datovat ji můžeme až do pravěku, kde se jednalo 

o přenos informace ve formě ohně či kouře. Avšak počátek historie samotných optických 

vláken lze obecně určit jako první polovinu 19. století, kdy Daniel Colladon, profesor 

na univerzitě v Ženevě, na svých přednáškách prezentoval vedení světla v laminárním proudu 

vody vytékajícím z nádrže. Světlo uchycené v proudu vytékající vody úplnými odrazy 

na pomezí vody a vzduchu opouštělo proud jen v případě, kdy se laminární proud vody 

rozdělil na kapky nebo při nárazu na pevnou překážku. Profesor Colladon předváděl tyto 

pokusy v dalších evropských městech a jeho světelná fontána byla dokonce používána 

v průběhu představení v Pařížské opeře. [42] 

 

 

Obrázek 1 Světelná fontána u Janáčkova divadla, převzato z [15] 

 

Zkoumání vedení světla vodním proudem postupně přešlo ke skleněným světlovodům. 

Jako první se tímto způsobem vedení světla zabýval francouzský optik Jaques Babinet, který 

v roce 1842 navrhl využít zahnutý skleněný světlovod pro osvětlování dutin pacientů 

v zubním lékařství. Z nepřeberného množství dalších aplikací dosáhly největšího praktického 

významu a rozšíření zejména svazky vláken pro přenos obrazu. V roce 1927 získal pan C. W. 
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Hansell patent na svazek zobrazovacích vláken a v roce 1930 se takovým svazkem poprvé 

uskutečnil přenos obrazu, konkrétně rozžhaveného vlákna žárovky. [42] 

Značného pokroku v přenosu obrazu bylo dosaženo v padesátých letech minulého století, 

kdy pan B. Brien vylepšil zobrazovací svazky pro endoskopy pokrytím jednotlivých vláken 

svazku tenkým pláštěm z materiálu o nižším indexu lomu. Začátkem šedesátých let se již 

běžně využívalo ohebných vláknových optických endoskopů v lékařství. [42] 

Vedle endoskopů si řada vědců pohrávala s myšlenkou využití optických vláken 

pro telekomunikace a senzoriku. Tomu značně nahrával objev laseru v roce 1960. Na rozdíl 

od telekomunikací zájem o senzory postupně opadl, a to hlavně kvůli podstatně levnějším 

mechanicko-elektrickým senzorům. K opětovné renesanci senzorů dochází v posledních 

letech. Za nezájem o senzory v dřívější době lze vinit hlavně finanční stránku věci a pomalý 

vývoj optoelektronických součástek. Podobné nešvary se však daří mimo jiné díky 

nebývalému rozvoji laserové a detekční techniky (CCD čipy) eliminovat. S jejich využitím 

dokážou v dnešní době optovláknové senzory změřit většinu fyzikálních veličin a jejich 

aplikace dynamicky roste v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Postupem času se očekává 

ještě výraznější zastoupení biologických optovláknových senzorů jak v lékařství, tak v 

přírodních vědách obecně. [17] 

Pro snazší orientaci v uvedené problematice je na začátku nadcházející podkapitoly 

krátká zmínka o optických vláknech, jejich geometrii a základních typech. 

 

1.2 Úvod k optovláknovým senzorům a jejich rozdělení 

Optické vlákno je symetrický dielektrický vlnovod z průsvitného disperzního materiálu 

s jádrem o daném průměru a indexu lomu, které je ohraničeno optickým pláštěm 

s konstantním indexem lomu menším než jádra. [42] 

Přenosové vlastnosti optických vláken souvisí hlavně s druhem konstrukce vláken. 

Na základě toho rozeznáváme tři typy vláken: 

 mnohovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu (MM SI) -  se vyznačují 

většími průměry jádra a pláště, jednoduchou manipulací a výrobou. Nevýhody 

MM SI vláken jsou ve větším útlumu, disperzi a malé přenosové kapacitě. Vlákna 

tohoto typu nachází využití především ve spojích na krátké vzdálenosti, hlavně 

pro lokální sítě a automatizační účely. 

 mnohovidová vlákna s proměnným indexem lomu (MM GI) - jsou normalizovaná 

na průměr jádra Dj = 50 µm a pláště Dp = 125 µm. Vlákna jsou charakteristická 

menší disperzí a útlumem, ale také složitější výrobou, konstruováním 

a  v neposlední řadě spojováním. Tento typ vláken se využívá 

pro telekomunikační účely. 

 jednovidová vlákna se skokovou změnou indexu lomu (SM SI) - jsou vlákna šířící 

pouze jeden vid ve směru osy. Vyrábí se s průměry jádra 7 až 9 µm a pláště 125 
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µm. Díky velmi malé hodnotě disperze a útlumu, doplněné o vysokou přenosovou 

kapacitu, se uplatňují hlavně pro dálkové přenosy. [17] 

 

Obrázek 2 Znázornění drah paprsků ve vlákně, převzato a upraveno z [16] 

 

Optické vláknové senzory jako významná podmnožina optických senzorů jsou zařízení 

velmi malých rozměrů, jejichž prostřednictvím lze kontinuálně a reverzibilně sledovat změny 

fyzikálních parametrů nebo koncentrací chemických a biologických látek s využitím 

optických veličin. Ve většině případů jsou výsledky měření dále převedeny na elektrický 

výstupní signál. Základním principem uvedených senzorů je interakce světla procházejícího 

optickým vláknem s pozorovanými fyzikálními veličinami nebo analyzovanými látkami 

v jeho detekčním místě. To může být jak v jádře, tak v obalu vlákna. Detekovaná veličina 

zapříčiní výchylku intenzity pole v místě detekce. Vzhledem k podmínce o spojitosti pole 

dochází ke změně intenzity také ve vlákně. Uvedené změny lze detekovat i na konci 

optického vlákna, tedy na výstupu senzoru. [42] 

Optické senzory se dělí podle mnoha kritérií, základní rozdělení je následovné: 

 nevlastní (extrinsické) senzory - využívají optické vlákno pouze jako pasivní 

optický prvek k přivedení světla do detekčního místa a k přenosu informace 

o optické odezvě k detektoru. K interakci světla se vzorkem dochází tedy mimo 

samotné optické vlákno. 

 vlastní (intrinsické) senzory - jsou senzory, kde je optické vlákno využito jako 

detektor. V jeho struktuře (jádře, plášti) dochází k interakci světla s detekovanými 

veličinami nebo analyty. 

 smíšené senzory - u nichž dochází ke kombinaci již zmiňovaných typů. Jedná 

se například o čidla polohy, kde je vytvořena vazba mezi dvěma vlákny nebo 
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biochemický senzor, u kterého dochází k detekci pomocí rezonanční excitace 

povrchových plazmonů. [17][42] 

Dalším možným rozdělením optovláknových senzorů je podle hlediska prostorového 

uspořádání: [17] 

 bodové senzory  

 rozprostřené senzory  

 polo-rozprostřené senzory  

Uspořádání zdroje světla (LED dioda), detekčního místa a fotodetektoru jednotlivých 

typů senzorů podle prostorového uspořádání můžeme vidět na Obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 Prostorové uspořádání optických senzorů, převzato a upraveno z [22] 
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Jednou z dalších možností dělení je na základě postavení snímané veličiny nebo analytu 

vzhledem k senzoru: 

 vnější senzory - jsou senzory, kdy k modulaci dochází uvnitř "černé skříňky", 

které předávají informaci do výstupního optického vlákna jako odezvu na vlivy 

okolního prostředí, viz Obrázek 4 část a) 

 vnitřní senzory - modulace světla nastává přímo uvnitř optického vlákna, viz 

Obrázek 4 část b) 

 

 

Obrázek 4 Princip vnitřního a vnějšího optického senzoru, převzato z [22] 
 

Optické vláknové senzory je dále možné členit na základě nespočetného množství 

různých parametrů, například podle změn, jimiž fyzikální veličina a analyt působí na senzor, 

dle způsobu modulace optického signálu, využité technologie a konečné aplikace samotného 

senzoru. Pro získání základního přehledu a potřeby práce jsou uvedené typy dostačující. 

 

1.3 Výhody a nevýhody optovláknových senzorů 

Mezi hlavní výhody optovláknových senzorů oproti konvenčním technologiím 

nevyužívajícím optiku patří: 

 velmi malé rozměry a hmotnost - rozměry senzorů se mohou pohybovat v řádech 

mikrometrů, což umožňuje měření vzorků o objemu jednoho mikrolitru nebo 

chování jednotlivých buněk (tzv. intracelulární měření) [42][17] 

 vysoká odolnost vůči elektromagnetickému rušení - je jednou z hlavních 

podmínek při měření v prostředí, ve kterém působí vnější elektromagnetické pole 

[32][32] 

 dielektrické materiály - materiály pro výrobu optických vláken jsou dielektrické, 

tím pádem nepotřebují vnější zdroj elektrické energie, což znamená nepřítomnost 
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elektricky vodivého spojení a tedy vyšší bezpečnosti při práci pro personál 

pracující se senzorem [32] 

 možnost použití ve výbušném prostředí - vzhledem k výše uvedenému faktu 

nemůže dojít ze vzniku jiskry [32] 

 široké spektrum využití - senzory lze využít např. ve zdravotnictví, dopravě, 

energetice, stavebních a geo-aplikacích a monitorování nejrůznějších procesů [17] 

 odolnost vůči radioaktivnímu záření [51] 

 snadná údržba a jednoduchá konstrukce - ve většině případů navíc spojená 

s vysokou spolehlivostí [51][32] 

 velká pevnost optických vláken v tahu - vyšší než u ocelových vláken stejného 

průřezu [32] 

 chemická odolnost [32] 

 možnost sterilizace bez změny parametrů senzoru [32] 

 vysoká citlivost [17]  

 bezkontaktní snímání a snímání na velkou vzdálenost [32] 

Hlavní nevýhoda optických vláknových senzorů je vysoká pořizovací cena a to kvůli 

specializaci elektroniky, světelných zdrojů a optických analyzátorů. V případě použití 

v oblasti přírodních věd existují pro optovláknové senzory určitá omezení, například jde-li 

o sledování vzorků podléhajících fotodegradaci, vykazujících silný rozptyl světla, 

autofluorescenci a další optické parazitní jevy. [42] 
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2 Fabry Perotův teplotní senzor 

V následující kapitole jsou vysvětleny pojmy vícesvazková interference a Fabry Perotův 

rezonátor. Posléze je přiblížen princip měření teploty optovláknovým senzorem. V další části 

je uvedeno několik možností vytvoření optické dutiny rezonátoru a nakonec nastíněna 

problematika měření teploty v prostředí, ve kterém působí silné magnetické pole tedy 

magnetické resonanci. 

 

2.1 Fabry Perotův rezonátor 

Fabry Perotův rezonátor je optické zařízení vynalezené v roce 1897 pány Charlesem 

Fabrym a Alfredem Perotem využívající vícesvazkovou interferenci. Na rozdíl od více obecně 

užívaných typů optických resonátorů jako jsou Michelsonův nebo Mach-Zenderův může 

poskytovat extrémně vysoké spektrální rozlišení v řádu 10
7
. Rezonátor jako optická dutina 

může být tvořen dvěma planparalelními (rovnoběžnými) rovinnými nebo sférickými 

(kulovými) odraznými plochami (zrcadly). Odrazivost zrcadlících ploch je dána poměrem 

mezi intenzitou odražené elektromagnetické vlny k vlně dopadající (proto nabývá hodnot 

od 0 do 1). [12] 

Velmi specifická situace nastává při interferenci nekonečného počtu monochromatických 

elektromagnetických vln s amplitudami klesajícími geometrickou řadou a stejnými fázovými 

rozdíly. Výše uvedené podmínky splňuje právě vícesvazkový interferometr zkonstruovaný 

pány Fabrym a Perotem. Pro vysvětlení vícesvazkové interference, která je podstatou Fabry 

Perotova rezonátoru, zavedeme zjednodušení situace v podobě přístupu k problému 

prostřednictvím geometrické optiky a zanedbání jakýchkoliv ztrát, ať už vedením světla, jeho 

absorpcí nebo nedokonalou symetrií optické dutiny. Na obrázku níže (Obrázek 5) můžeme 

vidět optickou dutinu tvořenou dvěma planparalelními rovinnými zrcadly s odrazivostí R1, R2 

(R1 = R2) vzdálenými od sebe rozměrem d. Uvnitř dutiny uvažujeme prostředí o indexu lomu 

n. Světelný paprsek s amplitudou A dopadne na zrcadlo pod úhlem α. Část světla projde 

a putuje k zrcadlu druhému. Část světla v tomto případě vystoupí z optické dutiny paprsek 

(A4) a zbývající část se odráží zpět k zrcadlu prvnímu. Situace se nesčetněkrát opakuje 

(vystupující paprsky A1, A2, a A3), dokud nedojde k absolutnímu zeslabení intenzity světla 

způsobeným ztrátami při mnohonásobném odrazu. Mezi dvěma vystupujícími paprsky vzniká 

fázový rozdíl Δφ, který je definován pro úhel dopadajícího paprsku od optické osy α, index 

lomu prostředí uvnitř optické dutiny n, vzdálenost zrcadel d a vlnovou délka světla λ jako  

 
   

        

 
 

(2.1) 
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Obrázek 5 Vícesvazková interference rovinná zrcadla, převzato a upraveno z [7] 
 

Výstupem z Fabryho Perotova rezonátoru je následně superpozice všech vystupujících 

paprsků z optické dutiny A1,A2,A3 až Ap (1 ≤ p < ∞) [12] 

Pro intenzitu E
t
 elektromagnetického vlnění vystupujícího z takto definovaného 

rezonátoru s totožnou odrazivostí zrcadel R a intenzitou vstupující vlny E
i
 platí vztah: 

 
      

      

              
  
   

 
(2.2) 

Pro ideální rezonátor, ve kterém neuvažujeme žádné ztráty, je součet odražené intenzity 

E
r
 světla a vystupující intenzity z rezonátoru roven E

t
 jedné. [4] 

         (2.3) 

 

Pro fázový rozdíl Δφ = 2πm, kde  m ≥ 1 představuje řád interference, bude intenzita E
t 

dosahovat maximální hodnoty. Nastala takzvaná totálně konstruktivní interference. 

V opačném případě pro fázový rozdíl Δφ = πm bude vznikat interferenční minimum. Takto 

vzniklý stav označujeme jako totálně destruktivní interferenci. Na dalším obrázku 

(Obrázku 6) můžeme sledovat průběh signálu vystupujícího z optické dutiny Fabry Perotova 

rezonátoru, vzniklého vícesvazkovou interferencí všech paprsků v závislosti na jejich 

fázovém rozdílu. Na snímku lze také vidět rozdíly v šířce vrcholů pro různé hodnoty 

odrazivosti zrcadel.  
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Obrázek 6 Závislost intenzity na fázovém rozdílu 
 

Pokud bychom za dutinu Fabry Perotova rezonátoru umístili stínítko, na kterém bychom 

detekovali vycházející interferující paprsky, uviděli bychom obrazec podobný tomu 

na Obrázku 7. Úzké světlé kroužky můžeme připodobnit úzkým vrcholům na průběhu signálu 

z Obrázku 6. Vzhledem k vlastnostem FP rezonátoru potom představují vysoké spektrální 

rozlišení, již zmiňované na začátku kapitoly 2.1. 

 

 

Obrázek 7 Interferenční kroužky FP rezonátoru, převzato z [45] 
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2.1.1. Vlastnosti FP rezonátoru 

Vlastnosti FP rezonátoru můžeme popsat finesou a činitelem jakosti optické dutiny. 

Pro výpočet uvedených veličin je potřeba znát FSR a FWHM. 

FSR (Free Spectral Range) je vzdálenost dvou sousedních vrcholů v průběhu signálu 

vycházejícího z optické dutiny rezonátoru (Obrázek 8). Pro rychlost světla c a úhel 

dopadajícího paprsku α můžeme FSR vyjádřit jako 

     
 

       
 

(2.4) 

FSR je nepřímo úměrné délce optické cesty v dutině rezonátoru. Jako příklad mějme 

laserovou diodu využívající FP rezonátor s délkou dutiny d = 300 µm a indexem lomu n = 3,5 

s vlnovou délkou 1550 nm. Pro takový laser vychází FSR přibližně 143 GHz, což je hodnota 

udávající mód laseru.  

FWHM (Full Width at Half Maximum) označujeme šířku vrcholů v polovině jejich 

výšky (Obrázek 8). Hodnota FWHM nám udává frekvenční rozlišení FP rezonátoru. Oproti 

vztahu pro výpočet FSR (2.4) se u FWHM vyskytuje navíc již několikrát zmiňovaná 

odrazivost zrcadel R. 

 
     

      

          
 

(2.5) 

 

S využitím výše definovaných vztahů (2.4) a (2.5) můžeme odvodit finesu F jako poměr 

mezi FSR a FWHM. Ze vztahu (2.6) je patrné, že velikost finesy rezonátoru závisí především 

na odrazivosti zrcadel. Uvedený vztah platí pro ideální rezonátor s dokonale zarovnanými 

zrcadly a perfektně naleštěným povrchem bez jakýchkoliv nepravidelností. 

 
  

   

    
 

   

   
 

(2.6) 

Pokud bychom si hodnoty odrazivostí uvedených pro dříve uvedené průběhy signálu 

vystupujícího z FP rezonátoru (Obrázek 6) dosadili do vztahu pro výpočet finesy (2.6), vyšlo 

by nám postupně F = 1,1, F = 3,3 a pro nejvyšší odrazivost F = 14,1. Z toho je zřejmé, že 

pro dosažení vyšších hodnot finesy je potřeba zrcadel s vyšší hodnotou odrazivosti. [26] 

Činitel jakosti Q optické dutiny rezonátoru lze popsat s využitím zpoždění τ, které si 

můžeme představit jako dobu, po kterou dokáže optická dutina udržet paprsek po vypnutí 

světelného zdroje: 

          
 

    
 

(2.7) 

kde υ představuje rezonanční frekvenci zdroje. [26] 
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Obrázek 8 FWHM a FSR, převzato a upraveno z [29] 
 

2.1.2 FP rezonátor se sférickými zrcadly 

Jak bylo již dříve uvedeno, optická dutina FP rezonátoru může být kromě planparalelních 

rovinných zrcadel tvořena také zrcadly sférickými s poloměrem křivosti r. Na Obrázku 9 je 

znázorněn konfokální a koncentrický FP rezonátor. Pro konfokální rezonátor je vzdálenost 

zrcadel, tedy délka rezonátoru, ekvivalentní poloměru křivosti zrcadla (d = r). 

U koncentrického rezonátoru je délka dutiny dvojnásobně větší (d = 2r). Na rozdíl 

od rezonátoru tvořeného rovinnými zrcadly, kdy se dopadající paprsky odráží zpět pod 

stejným úhlem, u sférických zrcadel závisí optická cesta paprsku na parametru ρ, který 

představuje vzdálenost dopadající paprsku od optické osy (Obrázek 9). Větší hodnota 

parametru ρ způsobuje větší rozdíly v optické cestě paprsků uvnitř rezonátoru, což vede 

k negativnímu ovlivnění finesy rezonátoru. V opačném případě dochází k výraznému zvýšení 

finesy. To je charakterizováno parametrem Fp (2.8), který představuje příspěvek k celkové 

finese FP rezonátoru. Výhoda sférických rezonátorů oproti rovinným vzniká především díky 

skutečnosti, že kulová zrcadla působí jako čočky fokusující světelné paprsky. [12] 

 

Obrázek 9 Konfokální (a) a koncentrický (b) rezonátor, převzato z [12] 

 
   

    

   
 

(2.8) 
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Pro celkovou finesu reálných sférických zrcadel při zahrnutí ztrát (parametr Fq) 

způsobených nedokonalostí povrchů zrcadel, jejich zarovnáním a špatnou symetrií rezonátoru 

vypadá vztah pro výpočet finesy sférického rezonátoru, kde finesu počítanou čistě z hodnoty 

odrazivosti zrcadel (2.6) značíme Fr, následující podoby: 

  

           
   

 

  
    

 

  
    

 

  
   

(2.9) 

Pro srovnání u reálných rovinných zrcadel (2.10) nebereme v potaz parametr Fp, což 

způsobuje dosažení nižší hodnoty finesy než u sférických rezonátorů. Ztráty vznikající kvůli 

nedokonalému zarovnání zrcadel a nerovností na jejich povrchu jsou způsobeny nežádoucím 

fázovým posunem při každém jednotlivém odrazu uvnitř dutiny rezonátoru. 

  

          
   

 

  
    

 

  
   

(2.10) 

S velikostí ztrát v optické dutině rezonátoru souvisí také jeho stabilita g. Stabilní 

označujeme takovou geometrii dutiny, která zajistí, že se světlo po několika odrazech vrátí 

do původní optické dráhy. V opačném případě se dostane světlo mimo dutinu a dochází 

ke ztrátám. Pro rovinná zrcadla uvažujeme poloměr křivosti r rovný nekonečnu (r = ∞).[12] 

 
              

   

  
 

(2.11) 

2.1.3 Využití FP rezonátoru 

Fabry Perotův rezonátor je díky svým vlastnostem, především nízké ztrátovosti 

a vysokému spektrálnímu rozlišení, využíván v nepřeberné škále aplikací napříč různými 

průmyslovými odvětvími: 

 senzorika - senzory využívající princip FP rezonátoru jsou schopny detekovat 

s vysokou přesností a okamžitou odezvou většinu fyzikálních veličin 

 multiplexace - FP rezonátory se pro jejich stabilitu vzhledem ke změně okolních 

veličin využívají jakou součásti multiplexorů pro telekomunikační sítě 

 dichroické filtry - tvořené technologií FP rezonátoru mají přesnější vytyčení 

průchozích pásem než absorpční filtry 

 reference vlnové délky zdroje s velkou přesností 

 laserové rezonátory - kvantové kaskádové lasery využívají dutiny FP rezonátoru 

k udržení stability bez nutnosti plošných povlaků za účelem dosáhnutí vysokého 

zisku aktivní oblasti. [17][12][4] 

2.2 Měření teploty optovláknovým senzorem 

Měření teploty s využitím optické dutiny FP rezonátoru využívá spektrálního 

vyhodnocení signálu v jeho odraženém nebo průchodovém směru šíření, kdy je možné na 
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základě rozestupu maxim (λ1 a λ2) spektra signálu v průchodu (pro odražený signál uvažujeme 

minima) a indexu lomu prostředí uvnitř dutiny spočítat délku rezonátoru d. [17][21] 

 
  

    

         
  

(2.12) 

V závislosti na působení měřené veličiny na senzor nebo jeho nejbližší okolí (teplota, tah, 

tlak) se mění rozestup maxim a minim ve spektru a tím pádem i délka rezonátoru. Rozdíl 

v délce rezonátoru je v případě měření teploty buď dosazen do vztahu pro teplotní roztažnost 

pro materiál, z nějž je tvořena optická dutina a přepočítán na výslednou hodnotu teploty, 

anebo přepočten na výslednou hodnotu teploty prostřednictvím kalibrační křivky senzoru, 

která byla naměřena dříve s využitím přesně kalibrovaného teplotního čidla. [21] 

 

2.2.1 Měření teploty v magnetické rezonanci 

Měření teploty pacienta v průběhu vyšetření magnetickou rezonancí může být vzhledem 

k nekompatibilitě konvenčně používaných přístrojů s uvedenou metodou vyšetření 

problematické. Použití senzoru z feromagnetického materiálu může jednak způsobit artefakty 

v naměřených datech nebo nepřesnost samotného měření a hlavně ohrozit pacientovu 

bezpečnost z důvodu zahřívání senzoru. S uvedenou komplikací při měření teploty 

vyšetřovaného objektu se můžeme setkat i u jiných metod využívajících působení silného 

magnetického pole jako například u rentgenové krystalografie nebo NMR spektroskopie. [6] 

Potřeba kontinuálního měření teploty v průběhu vyšetření magnetickou rezonancí může 

nastat u pacientů s hemodynamickou nestabilitou, intrakraniální hypertenzí, náročným 

ventilačním režimem a možnými komplikacemi termoregulace. Další možností je potřeba 

monitorovat pacientovu teplotu v místě, kde se nachází implantát, u něhož může být vyšetření 

provedeno pouze za podmínek stanovených výrobcem. Pokud by nastala situace, kdy by 

podmínky splněny nebyly, implantát by se začal zahřívat a mohl by pacienta zranit. Tomu 

bychom mohli předejít snímáním teploty v oblasti umístění implantátu. [44][49][34] 

 

2.3 Technologie výroby optické dutiny FP 

Pro vytvoření optické dutiny FP rezonátoru existuje velké množství technologií. 

V následující kapitole budou přiblíženy technologie pro vytvoření vlastního senzoru s cílem 

zachování co nejmenších rozměrů senzoru. Popsán bude také způsob sestavení optické dutiny 

u nevlastního senzoru. 

 

2.3.1 Leptání 

Na konci optického vlákna je pomocí chemického obrábění, leptání, vytvořena dutina. 

Leptání probíhá s využitím směsi kyseliny fluorovodíkové (HF), fluoridu amonného (NH4F) 

a deionizované vody v různých poměrech. Geometrie vytvořené dutiny závisí na koncentraci 

použitých chemikálií a jejich době působení. Následně jsou obrobená vlákna očištěna 

a svařena s výkonem úměrným množství materiálu ve vlákně za vzniku požadované optické 

dutiny. Optické vlákno se umístí do eppendorfovy zkumavky (povrch plastové zkumavky 
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leptán nebude) s leptací směsí v definovaném poměru jejích složek (Obrázek 10). Celý proces 

může být urychlen zahříváním. [37]  

 

Obrázek 10 Leptání vláken, převzato a upraveno z [37] 
 

2.3.2 Obrábění vláken femtosekundovým laserem 

Femtosekundový laser lze k vytvoření dutiny použít podobným způsobem jako 

u chemického obrábění, kdy se na konci vlákna laserem vyvrtá díra a při následném svaření 

vzniká optická dutina (Obrázek 11).  

 

Obrázek 11 Vytvoření dutiny FP rezonátoru, převzato a upraveno z [11] 
 

Dalším způsobem je vyvrtání díry přes celý průměr vlákna. Vzhledem ke tvaru 

působícího svazku energie vzniká dutina tvořená sférickými zrcadly. Díra v plášti vlákna 

může být následně zatavena svárem. Výhoda této metody spočívá v přesném definování délky 

rezonátoru a poloměru křivosti zrcadel. 
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Obrázek 12 Vlákno s vyvrtanými dírami 
 

2.3.3 Fotonická krystalická vlákna 

Dalším způsobem je svařování speciálních typů vláken s krystalickou strukturou 

(Obrázek 13). Vlivem dodané energie při svařování dochází ke zborcení struktury uvnitř 

vlákna a vzniku požadované dutiny. Tato metoda je velice náročná na optimalizaci parametrů 

při procesu sváření vzhledem k vytvoření FP rezonátoru námi požadovaných rozměrů. [30] 

 

 

Obrázek 13 Příčný řez PCF, převzato z [30] 

 

2.3.4 Využití chybných svárů 

Technologie využití chybných svárů je založena na podobném principu jako u svařování 

PCF v kapitole 2.3.3. Při svařování vlákna se strukturou, v jehož jádře se periodicky opakují 

miniaturní díry, například pro vlákna typu Corning SMG-652 (Obrázek 14), dochází ke 

kolabování jádra vlákna za vzniku dutiny s nepravidelným tvarem. Zalomením takto 

vzniklého chybného sváru v místě, kde bublina nejvíce odpovídá chtěnému tvaru a rozměrům 

dutiny, vzniká podobně jako u chemického nebo femtosekundového obrábění vlákno, na 

jehož konci je dutina. Následným svařením tohoto vlákna s klasickým jednovidovým vláknem 

dostáváme dutinu FP rezonátoru. Technologie chybných svárů je méně finančně a časově 

náročná než výše uvedené způsoby vytvoření dutiny, avšak proces optimalizace postupu 

dosažení jejich přesně definovaných rozměrů je velmi náročný. [13] 
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Obrázek 14 Kroky technologie chybných svárů [13] 

 

2.3.5 Sesazení vláken v kapiláře 

Sesazení vláken v kapiláře je technologie pro vytvoření rezonanční struktury FP 

rezonátoru u nevlastního senzoru, kdy k interakci světla dochází uvnitř kapiláry a vlákna 

slouží pouze jako prvek pro vedení signálu dovnitř a ven z optické dutiny. Vlákna, jejichž čela 

představují rovinná zrcadla rezonátoru, se zasunou do kapiláry s nepatrně větším vnitřním 

průměrem, než je vnější průměr vláken (Obrázek 16), a to kvůli dosažení co nejlepšího 

úhlového sesazení vláken. Technologie sesazení vláken má obrovskou výhodu ve snadné 

regulaci délky rezonátoru a možnosti sledovat průběh signálu kontinuálně. Lze tak nastavit 

požadované FSR signálu a poté následně jen vlákna v rezonátoru zafixovat pomocí 

lepidla. [8] Další výhodnou je možnost zvýšení odrazivosti zrcadel nanesením vrstev kovu 

nebo dielektrického materiálu na čela vláken. Nevýhodou může být v závislosti na konečné 

aplikaci senzoru zvětšení rozměrů senzoru ze 125 µm (průměr SMF) na nejméně 1mm (vnější 

průměr skleněné kapiláry).  

 

 

Obrázek 15 Skleněná kapilára - vnitřní průměr 126µm, vnější průměr 1,8 mm [2] 
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Obrázek 16 Sesazená vlákna v kapiláře - schéma, převzato a upraveno z [8] 
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3 Návrh přípravku pro měření teploty 

V praktické části práce jsou použity a podrobněji popsány tři technologie vytvoření 

optické dutiny Fabry Perotova rezonátoru uvedené v kapitole 2.3. U vytvořených FP 

rezonátorů je následně změřeno spektrum odraženého signálu pro každou technologii 

a v závislosti na výsledcích měření navržen další postup práce. 

 

3.1 Výroba optické dutiny 

Výroba optické dutiny byla realizována prostřednictvím technologií chemického 

a femtosekundového obrábění vláken a jejich sesazení za využití mikroposuvů. 

 

3.1.1 Chemické obrábění vláken 

Pomocí leptání optického vlákna jsme schopni vyhloubit do jeho konce otvor 

kuželovitého tvaru s rozsahem úhlů od 15° do 180°. Vzhledem ke splnění podmínky ohledně 

stability rezonátoru bylo cílem leptání vytvořit zrcadla s velkým poloměrem křivosti. Leptána 

byla jednovidová optická vlákna (SiO2 s příměsí GeO2) s průměrem jádra 9 µm. S ohledem na 

následné sesazení vláken při sváření byl úhel zalomení čel leptaných vláken menší než 0,5°. 

Principem metody je rozdílná rychlost rozpouštění produktů vzniklých při reakci leptací směsi 

(HF, NH4F a deionizované H2O) s pláštěm vlákna tvořeném SiO2 a jeho jádrem obsahujícím 

SiO2 s příměsí GeO2. Chemické reakce probíhající v průběhu leptání stručně vyjadřují 

následující rovnice. 

                                         (3.1) 

                                        (3.2) 

 

 Oxid křemičitý reaguje s kyselinou fluorovodíkovou za vzniku kyseliny fluorokřemičité 

a vody. Oxid germaničitý obsažený pouze v jádře vlákna reaguje s kyselinou fluorovodíkovou 

za vzniku kyseliny hexafluorogermaničité a vody. Produkty této reakce následně reagují 

s amoniakem uvolněným při sekundární reakci z fluoridu amonného za vzniku křemičitanu 

amonného a hexafluorogermičitanu amonného. Rozdílná rychlost rozpouštění produktů druhé 

reakce způsobuje, že se při určitém poměru jednotlivých složek leptací směsi jádro vlákna 

rozpouští rychleji než plášť a vzniká tak požadovaná dutina kónického tvaru. Závislost úhlu 

vyleptané dutiny přisuzujeme koncentraci a poměrnému zastoupení jednotlivých složek 

leptací směsi a také množství příměsi GeO2 v jádře vlákna. [11] 

Do eppendorfovy zkumavky byla k leptací směsi navíc přidána tenká vrstva oleje 

k zabránění evaporace leptací směsi a vzlínání chemikálií po vlákně a naleptávání tak 

i neponořené části vlákna. Použité koncentrace chemikálií jsou uvedeny v Tabulce 1 i s jejich 

vzájemným poměrem a průměrnou hodnotou výsledného úhlu u kónické dutiny. Vzhledem k 

žíravosti a toxicitě chemikálií bylo leptání prováděno v digestoři za stálého odsávání. 
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Obrázek 17 Leptací aparatura 
 

Tabulka 1. Poměrné zastoupení leptací směsi a úhel kónické dutiny 

HF (50 %) : NH4F (0,4 M) : H2O úhel dutiny [°] 

1 : 1 : 1 115 

1 : 2 : 1 127 

2 : 3 : 2 141 

 

Leptání probíhalo ve třech různých časových intervalech, a to 60, 90 a 120 minut. 

Za účelem zastavení probíhajících reakcí byla leptaná vlákna střídavě namáčena v roztoku 

fluoridu amonného (NH4F 1 M) a deionizované vody. Chemicky obrobená vlákna byla 

následně zbavena nečistot ultrazvukovým čističem a pozorována mikroskopem (objektiv 

20x). Měření parametrů dutiny (hloubka a úhel) bylo provedeno s využitím programu pro 

zpracování mikroskopických snímků QuickPHOTO INDUSTRIAL. 

 

 

Obrázek 18 Měření úhlů dutin leptaných vláken 
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Rozdílná doba leptání vláken ovlivnila pouze hloubku dutiny, její úhel zůstává stejný 

(Obrázek 19).  

 

Obrázek 19 Hloubka dutiny 
 

Svařování leptaných, očištěných a proměřených vláken proběhlo na svářecí stanici LDS 

2.5 (Large Diameter Splicing System) patřící společnosti NETWORK GROUP s.r.o. Svářecí 

stanice disponuje unikátní hi-tech technologií využívající výkonného a polohovatelného 

elektrického oblouku (plasmové pole), dvou nezávislých polohovatelných ortogonálních 

kamer a stolků s piezoelektrickým posuvem. [36] 

Množství dodané energie při sváření bylo optimalizováno vzhledem k menšímu množství 

materiálu na konci vlákna, které bylo potřeba rovnoměrně prohřát. Při zahřívání konce vlákna 

došlo k zaoblení ostrých přechodů v dutině (Obrázek 20, nahoře). Problémem při sváření bylo 

dokonale sesadit vlákna rozdílného průměru v průřezu vlákna, který vznikl během leptání, což 

zapříčinilo nesymetrickou optickou dutinu rezonátoru ve vlákně (Obrázek 20, dole). 

 

Obrázek 20 Optické dutiny vzniklé svařováním 
 

3.1.2 Mikro obrábění Femtosekundovým laserem 

Mikro vrtání do vlákna za účelem vytvoření optické dutiny bylo provedeno pomocí 

femtosekundového laseru patřící společnosti NETWORK GROUP s.r.o. Pracovní stanice 

femtosekundového laseru je vybavena lineárně polohovatelnými stolky s přesností posunu 
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2 nm, výkonným laserem značky Light Conversion, model Pharos, s energií pulsu maximálně 

0,2 mJ a pokročilým softwarem pro řízení systému. Pro obrábění jednovidového optického 

vlákna s vnějším průměrem 125 µm (stejné jako u chemického obrábění) byla pro zaostření 

svazku použita asférická čočka s délkou ohniska 40 mm a energií pulsu 50 nJ. [36] 

 

Za účelem snazšího srovnání obou metod obrábění (chemické a femtosekundové) byly 

do vlákna vyvrtány stejné rozměry dutin (poloměr křivosti zrcadel a jejich vzdálenost) jakých 

bylo dosaženo při sváření chemicky obráběných vláken. Na obrázku můžeme vidět vyvrtanou 

díru do vlákna o průměru 32 µm (použitý objektiv 20x). 

 

Obrázek 21 Optická dutina vyvrtaná femtolaserem 

3.1.3 Sesazení vláken mikroposuvem 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3, technologie sesazení vláken mikroposuvem vede 

k vytvoření optické dutiny rezonátoru nevlastního optovláknového senzoru. Pro názornou 

ukázku a ověření principu je upuštěno od náročnějšího sesazení vláken v kapiláře 

a pro vytvoření dutiny je použita sestava využívající mikroposuvů a kamer (Obrázek 22). 

Sestava pro sesazení vláken umožňuje posouvat vlákno ve směru osy x, y a z s krokem 

jednoho mikrometru. Dále jsme schopni korigovat úhlové natočení v rovině x-z a y-z. 

Dokonalé sesazení je nezbytné pro správnou funkci zrcadel tvořících rezonátor a eliminování 

ztrát. To bylo kontrolováno pomocí kamery s objektivy (zvětšení 10x) v bočním a horním 

pohledu na sesazená vlákna. Nesmírnou výhodou této metody je snadná změna délky 

rezonátoru s možností okamžitého zaznamenání změny ve spektru odraženého signálu. Jako 

u technologie femtosekundového obrábění byla pro následné srovnání vlákna sesazena 

na podobnou vzdálenost odpovídající délce rezonátoru u chemického obrábění. 
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Obrázek 22 Sestava pro sesazení vláken 

Na obrázku 23 můžeme vidět vytvořenou optickou dutinu rezonátoru, délka dutiny je 

30 µm. Za účelem získání co nejvíce souměrné dutiny jsou použity vlákna se stejných úhlem 

zlomení (0.1°), které bylo změřeno pomocí svářecí stanice LDS 2.5.  

 

Obrázek 23 Snímek sesazených vláken 

3.2 Srovnání použitých technologií 

U FP rezonátorů vytvořených technologiemi podrobně popsanými v kapitole 3.1 bylo 

změřeno optické spektrum odraženého signálu od dutiny FP rezonátoru. Zapojení sestavy 

pro měření můžeme vidět na Obrázku 24. Jako zdroj širokospektrálního záření byla použita 

superluminiscenční dioda DL-CS5103A řízená zdrojem proudu a současně teplotním 

kontrolérem Thorlabs ITC4020. Záření zdroje o vlnové délce 1550 nm bylo přivedeno 

na první port cirkulátoru. Přes druhý port cirkulátoru je prostřednictvím jednovidového 

optického vlákna přivedeno záření do optické dutiny Fabry Perotova rezonátoru. Odražený 

signál od dutiny FP rezonátoru je veden stejnou trasou zpět do cirkulátoru a třetí rameno 

cirkulátoru následně směřuje signál do analyzátoru optického spektra EXFO FTB-2-PRO.  
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Obrázek 24 Schéma zapojení měřící sestavy, převzato a upraveno z [31] 

Obrázek 26 zobrazuje optická spektra signálů u vytvořených FP rezonátorů. Nejhorších 

výsledků v podobě nízkého promodulování a neperiodického průběhu ve smyslu odlišného 

FWHM jednotlivých vrcholů můžeme pozorovat u odraženého spektra FP rezonátoru 

vytvořeného pomocí chemického obrábění. Neperiodický průběh zle usuzovat nestabilitě 

rezonátoru, nesymetrické dutině rezonátoru a především jejímu povrchu obsahujícímu velké 

množství nerovností, které nebyly pravděpodobně dostatečně vyhlazeny v průběhu 

plazmového výboje (Obrázek 25). I přes velké zašumění spektra odraženého signálu od dutiny 

rezonátoru vytvořeného mikrovrtáním femtosekundovým laserem můžeme pozorovat 

podobnou vzdálenost vedlejších maxim. Nejlepšího výsledku ve smyslu promodulovanosti 

signálu, ztrát (kolem -40 dBm) a zašuměním signálu bylo dosaženo u rezonátoru vzniklého 

sesazením vláken. Délka všech porovnaných rezonátorů se pohybovala kolem 30 µm. Velké 

ztráty ve všech signálech a malá promudulovanost jsou způsobeny nízkou odrazivostí zrcadel 

(pro SiO2 R = 0,04). 

 

Obrázek 25 Čelo chemicky leptaného vlákna 
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Obrázek 26 Spektrum odraženého signálu FP rezonátoru 
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4 Realizace přípravku pro měření teploty 

Přípravek pro měření teploty byl vyroben a testován v prostorách firmy NETWORK 

GROUP s.r.o. Optická dutina rezonátoru je tvořena kapilárou z borosilikátového skla, ve které 

jsou sesazená jednovidová optická vlákna. Za účelem zvýšení odrazivosti zrcadel tvořících FP 

rezonátor byla na čela vláken nanesena tenká vrstva hliníku. 

4.1 Fyzikální metody vytváření tenkých vrstev 

Tenké vrstvy mohou tvořit amorfní, polykrystalické nebo monokrystalické struktury, 

které jsou utvářeny řízeným nanášením vybraných materiálů v uzavřeném vakuovém 

prostoru. Tenké vrstvy se vytváří buď prostřednictvím chemických metod (elektrolyticky, 

anodickou oxidací, z plynné fáze atd.), nebo fyzikálními metodami vakuového napařování 

popřípadě naprašování. [47] 

4.1.1. Vakuové naprašování 

Vakuové naprašování se používá pro vytváření dielektrických zrcadel, které vykazují 

velmi malé hodnoty absorpce. Používají se především materiály s vyšším indexem lomu, jako 

jsou oxid titaničitý (TiO2, n ≈ 2,5), sulfid zinečnatý (ZnS, n ≈ 2,35) nebo sulfid antimonitý 

(Sb2S3, n ≈ 3,0). [3] 

Naprašovací metody jsou založeny na fyzikálním ději využívajícím uvolňování 

(odprašování) materiálu tvořícího katodu účinkem elektrického výboje ve vakuu.[47][10] 

Naprašovaný materiál se nachází uvnitř uzavřeného systému s doutnavým výbojem 

za přítomnosti přiváděného inertního plynu a při sníženém tlaku. V doutnavém výboji 

se z důvodu nerovnoměrnosti rozložení potenciálu mezi elektrodami vytváří u katody strmá 

část neboli katodový spád. Katodový spád způsobuje urychlování přiváděných kladných iontů 

inertního plynu tak, že "ostřelují" katodu a vyráží z ní částice naprašovaného materiálu. 

Ty putují prostorem a usazují se na anodě umístěné ve vhodné vzdálenosti od katody. 

Na anodě je upevněn substrát, na němž se vytváří tenké vrstvy. Rychlost naprašování závisí 

na atomové hmotnosti a je tím pádem různá s ohledem na použité materiály. Množství 

materiálu naprášeného za jednotku času závisí na pracovním napětí, tlaku a vzdálenosti mezi 

katodou a anodou. [47] 

Uspořádání systému pro naprašování může být v několika modifikacích, jako je 

například diodové, triodové, vysokofrekvenční, reaktivní nebo magnetronové, které je 

nejúčinnější metodou. Naprašovat je možné prakticky všechny materiály. Mezi hlavní výhody 

naprašování patří rovnoměrnost a všesměrovost nanášené vrstvy, výborná adheze k substrátu, 

na který má být materiál naprášen, a také možnost provádění reaktivního naprašování. [47] 

Tenká vrstva hliníku na čela vláken byla nanesena prostřednictvím vakuového 

napařování. 

4.1.2 Vakuové napařování 

Fyzikálním principem vakuového napařování je odpaření materiálu budoucí vrstvy 

z kapalné (var) nebo pevné fáze (sublimace) a jeho následná kondenzace na chladnějším 
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povrchu substrátu. Podmínky pro přenos materiálu z místa s nejvyšší teplotou (výparníku) 

na chladnější substrát (podložku) vzniknou díky porušení termodynamické rovnováhy 

v uzavřeném prostoru. Na substrátu poté dochází ke kondenzaci par, a tím i k růstu zárodků 

odpařovaného materiálu, vzniku malých ostrůvků až do vytvoření souvislé plochy - vzniká 

tenká vrstva. [10][47] 

Prostor, ve kterém se čerpáním vytváří vakuum, je zpravidla zvonového nebo kabinového 

tvaru. Uvnitř něj je výparník s vyhřívacím systémem (na výparníku je přidán nanášený 

materiál) a držák, na kterém jsou umístěny substráty. Za účelem dosažení přímočarosti dráhy 

vypařovaných částic a nejdelší střední volné dráhy molekul probíhá celý proces ve vakuu   

(10
-4

 až 10
-6

 Pa). [47] 

 

Obrázek 27 Zobrazení systému pro vakuové napařování, převzato a upraveno z [1] 

 

Odpařování nanášeného materiálu z výparníku může probíhat s využitím různých typů 

energie například prostřednictvím odporového ohřevu, ohřevem iontovým svazkem, 

vysokofrekvenčním ohřevem nebo molekulovým svazkem. Pro eliminaci poruch ve struktuře 

nanesených tenkých vrstev a dosažení požadovaných vlastností se vrstvy následně teplotně 

žíhají v peci několik hodin při teplotách kolem 250 °C. [47] 

V procesu napařování je za účelem dosažení požadované čistoty a kvality napařované 

vrstvy potřeba kontrolovat [47] 

 tlak zbytkových plynů a jejich absorpce 

 rychlost odpařování 

 teplota podložky a její struktura. 

Mezi materiály, které je možné napařovat, patří kovy, polovodiče, dielektrika i různé 

sloučeniny. Nejčastěji používanými materiály v optoelektrotechnice a optice jsou hliník, zlato, 

stříbro, chrom, titan, beryllium a další včetně kovových slitin. [47][10] 
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4.2 Vlastní výroba teplotního senzoru 

Na výrobu teplotního senzoru byla použita standardní jednovidová telekomunikační 

optická vlákna typu G.652 s vnitřním průměrem 9 µm a vnějším průměrem 125 µm, která 

byla nejprve nastříhána na přibližně 15 cm dlouhé úseky a dále zalomena pod úhlem menším 

než 0,5°. Měření úhlu zalomení proběhlo s využitím svářecí stanice LDS 2.5, která snímá 

vlákno s využitím dvou nezávislých ortogonálních kamer. Přesně zalomená vlákna byla 

svázána teflonovou smršťovací bužírkou a připravena tak k nanesení přibližně 20 nm tlusté 

vrstvy hliníku za účelem zvýšení odrazivosti zrcadel tvořících FP rezonátor.  

4.2.1 Výpočet tloušťky nanesené vrstvy  

Výpočet tloušťky vrstvy, která bude nanesená na čela připravených vláken, proběhl 

s využitím absorpční konstanty. Ta je určena mírou zeslabení intenzity světelného záření 

na jednotce dráhy. Intenzita světla zeslabená na dráze z, která v našem případě odpovídá 

tloušťce nanesené vrstvy, je vyjádřená vztahem: [52][33] 

           (4.1) 

 kde I0 značí intenzitu světla dopadající na kovovou vrstvu a α absorpční koeficient. 

 Reálné materiály, speciálně kovy, vykazují nejvyšší útlum podél dráhy šíření světleného 

paprsku. Pro výpočty absorbujících vrstev je proto potřeba zobecnit výše uvedený vztah 

definováním komplexního indexu lomu: 

          (4.2) 

kde se imaginární složka vztahu nazývá index extinkce. [23][52] 

Index extinkce určuje míru zeslabení světelné amplitudy. Na dráze odpovídající vlnové 

délce světla je toho zeslabení dáno poměrem 1 : e
-2πk

. Intenzita světla je úměrná druhé 

mocnině amplitudy, můžeme tudíž nalézt vztah mezi indexem absorpce a extinkčním 

koeficientem: 

 
  

   

 
 

(4.3) 

kde   odpovídá vlnové délce dopadajícího světla. [23][33]  

Požadujeme-li přibližně 90 % odrazivost zrcadel, vyplývá nám, ze vztahu 2.3 v kapitole 

2.1, že přes tenkou vrstvu hliníku, nanesenou na čelo optického vlákna projde 10 % intenzity 

dopadajícího světla. Zdroji světla (SLED) o vlnové délce 1550 nm, odpovídá index lomu 

hliníku 1,5785 a jeho extinkční koeficient 15,6580. [41][52] Dosazením vztahu 4.3 do rovnice 

pro útlum intenzity světla na dráze z, dostaneme vztah uvedený níže (4.4), jehož vyčíslením 

nám vyjde požadovaná tloušťka nanesené vrstvy přibližně 20 nm.  

 
   

    

   
  

               

          
       

(4.4) 

Svázání vláken proběhlo jednak z důvodu současného napařování kovu na více vláken, 

ale také kvůli zvětšení velikosti napařované plochy a tedy dosažení lepších podmínek 



38 

 

pro vytvoření kvalitnější vrstvy bez ostrůvků a eliminaci poruch v jejich struktuře. Svazky 

vláken byly před povrstvením důkladně očištěny v acetonu. Samotné zařízení použité 

pro vakuové napařování se svazky optických vláken (substráty) umístěnými v jeho horní části 

a výparníkem dolní části, na kterém je umístěný odpařovaný materiál (hliník), můžeme vidět 

na obrázku níže (Obrázek 28). 

 

Obrázek 28 Zařízení pro vytváření tenkých vrstev 

Na obrázku níže (Obrázek 29) je vidět čelo napařeného vlákna pomocí zmiňované 

fyzikální metody tvorby tenkých vrstev. Na spodu vlákna lze sledovat poměrně velké 

ostrůvky. Důležitá je však podoba vrstvy nanesené přes jádro vlákna, ve kterém je veden 

světelný signál a je tak důležitou částí FP rezonátoru. 

 

Obrázek 29 Čelo pokoveného vlákna vrstvou hliníku 

Ve srovnání s čelem chemicky leptaného vlákna (Obrázek 25) můžeme pozorovat, že 

u toho pokoveného je povrch hladší s mnohem menším množstvím nerovností. Vytvořené 
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hliníkové zrcadlo má odrazivost R kolem 80 %. Díky tomu by měl být vyrobený FP rezonátor 

kvalitnější s lepší promodulovaností požadovaného signálu. 

Hliníková zrcadla vytvořená na čelech jednovidových optických vláken s hodnotou 

odrazivosti R vyšší než 70 % byla v dalším postupu výroby dutiny FP rezonátoru sesazena 

ve třech typech kapilár z borosilikátového skla s různou délkou a vnějšími průměry. 

Konkrétně se jednalo o kapiláry s délkou 1,8 cm, 1 cm a 0,5 cm a vnějšími průměry 1,5 mm, 

1 mm a pro nejkratší kapiláru 0,5 mm. Všechny typy kapilár mají za účelem co nejlepšího 

úhlového sesazení vláken vnitřní průměr 126 µm. Sestava pro sesazení vláken (Obrázek 30) je 

tvořena dvěma stolky s mikroposuvem, na kterých jsou připevněny držáky vláken s možností 

nastavení úhlového natočení jednotlivých vláken, pro dosažení jejich nejvhodnějšího sesazení 

z pohledu promodulovanosti signálu a odraženého výkonu z dutiny FP rezonátoru. Schéma 

zapojení je stejné jako při měření v kapitole 3.2 (Obrázek 24). Spektrum signálu bylo 

kontinuálně sledováno pro okamžité zaznamenání změny v délce rezonátoru pomocí 

mikroposuvu nebo změny úhlového natočení zrcadel. 

 

Obrázek 30 Sestava pro sesazení vláken FP rezonátoru 

Po získání nejvhodnější vzájemné konfigurace pro následné vyhodnocení signálu z FP 

rezonátoru z hlediska promodulovanosti signálu (minimálně 10 dB) a velikosti FSR (kolem 

9 nm a výše) byla vlákna v kapiláře zalepena opticky čirým lepidlem, které bylo vytvrzeno 

UV zářením. Mikroskopický snímek takto vytvořené dutiny FP rezonátoru můžeme vidět 

na snímku níže (Obrázek 31).  

 

Obrázek 31 Mikroskopický snímek dutiny FP rezonátoru, převzato z [46] 
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Konkrétně se jedná o nejmenší, při výrobě použitou, kapiláru o délce 5 mm a vnějším 

průměru 500 µm. Bylo vytvořeno několik senzorů různých velikostí (Obrázek 32), které byly 

v dalším postupu práce kalibrovány a testovány jak ve vodních lázních, tak v prostředí, 

ve kterém působí silné magnetické pole tedy magnetické rezonanci.  

 

Obrázek 32 Vyrobené senzory různých velikostí 

Na obrázku níže (Obrázek 33) můžeme vidět spektrum signálu odraženého z dutiny FP 

rezonátoru jednoho z vyrobených senzorů. Promodulovanost signálu je přes 20 dBm 

a hodnota FSR při pokojové teplotě je rovna 25 nm. V porovnání se spektry signálu na 

obrázku 26 můžeme vidět zásadní zlepšení ve větší promodulovanosti signálu a jeho menšímu 

zašumění, což má velký vliv na následnou detekci poloh minim v signálu a přepočtu na 

aktuální délku rezonátoru.  

 

Obrázek 33 Spektrum signálu z FP rezonátoru, převzato a upraveno z [46] 
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5 Testování vytvořeného přípravku 

Pro všechny typy vyrobených senzorů byly následně s využitím kalibrovaného teplotního 

čidla Pt1000 a vodních lázní vytvořena kalibrační křivka. Kalibrace proběhla v rozsahu teplot 

od 0 °C do 90 °C s krokem 10 °C, což by mělo být vzhledem k fyziologické teplotě člověka 

či dalších organismů, jejich možným výkyvům a dále hodnotám teplot odpovídajícím 

denaturaci bílkovin více než dostačující. [46] Nerezové vodní lázně (Obrázek 34) jsou 

vybaveny termostatem s mícháním pro udržení konstantní teploty v celém objemu použité 

kapaliny v našem případě destilované vody.  

 

Obrázek 34 Vodní lázně pro testování senzoru 

Senzory byly připevněny k teplotnímu čidlu Pt1000 kaptonovou páskou a umístěny 

do středu vodní lázně. Po ustálení teplotního čidla byly detekovány polohy minim ve spektru 

odraženého signálu od optické dutiny kalibrovaných senzorů. Pomocí jednoduchého vztahu 

(2.12) uvedeného v kapitole 2.2 byla vypočtena délka jednotlivých rezonátorů pro hodnoty 

teploty, kterou naměřilo čidlo Pt1000. S využitím naměřených dat byla pomocí tabulkového 

software Microsoft Excel vypočtena kalibrační křivka pro každý testovaný senzor. Kalibrační 

křivku senzoru jako závislost teploty t na délce FP rezonátoru L, můžeme vidět níže 

(Obrázek 35). 
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Obrázek 35 Kalibrační křivka teplotního senzoru 

U vybraných senzorů byly následně proměřeny jejich základní charakteristiky a 

v poslední fázi testování byly senzory umístěny do magnetické rezonance. 

5.1 Vlastnosti a charakteristiky senzoru 

Vhodná závislost výstupní veličiny na veličině měřené a také tomu odpovídající průběh 

základních charakteristik jsou často hlavními požadavky na volbu senzoru. Tyto vlastnosti 

jsou dány technologií výroby senzoru a ovlivňují chování celého měřícího zařízení. 

5.1.1 Statická převodní charakteristika 

Statická převodní charakteristika senzoru je závislost mezi výstupní veličinou y a vstupní 

veličinou x. Pro ideální senzor je lineární. [25][39] V našem případě je převodní 

charakteristika polynom druhého řádu, který jsme stanovili polynomickou regresí naměřených 

hodnot při kalibraci. Pro senzor, jehož kalibrační křivka je na obrázku výše (Obrázek 35), 

byla převodní charakteristika stanovena následovně: 

                          (5.1) 

kde y značí výslednou teplotu a x délku Fabry Perotova rezonátoru v µm. 

5.1.2 Citlivost 

Citlivost K je definována sklonem statické převodní charakteristiky, protože platí 

 
  

  

  
 

     

     
 

(5.2) 

Pro lineární senzory je citlivost K konstanta, u lineárních se forma zápisu liší jako 

například rozdělení do rozsahů, logaritmická citlivost nebo první derivace v bodě. Jednotka 

citlivosti senzoru je dána jednotkami vstupní a výstupní veličiny, v našem případě tedy 
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µm/°C. [18][27] Citlivost senzoru u statické převodní charakteristiky výše (5.1) je přibližně 

4 nm/°C. 

5.1.3 Dynamický rozsah 

Dynamický rozsah je určen intervalem dolní a horní hranice měřícího rozsahu, to je 

limitem detekce a plným rozsahem. [39] Plný rozsah byl vzhledem ke konečné aplikaci 

senzoru, dostupné technologii na jeho testování a odolnosti použitého lepidla na zafixování 

vláken v kapiláře na 90 °C. Limit detekce byl za podobných podmínek jako plný rozsah 

stanoven na 0 °C. Pro vyrobený senzory tedy dostáváme dynamický rozsah 0 °C až 90 °C.  

5.1.4 Absolutní a relativní chyba 

Hodnoty chyb mohou být jak kladné tak záporné. O absolutní chybě mluvíme jako 

o rozdílu skutečné, tedy správné hodnoty a naměřené hodnoty. Absolutní chyba není 

odchylkou od hodnoty skutečné, ale určuje velikost intervalu, ve kterém s určitou hodnotou 

pravděpodobnosti. [27] 

Pokud je chyba vyjádřena relativně vůči naměřené hodnotě, mluvíme o chybě relativní, 

která je na rozdíl od absolutní chyby bezrozměrná a uvádí se v procentech. Relativní chyba 

měřené veličiny je vyjádřena poměrem absolutní chyby a správné hodnoty měřené veličiny 

a je definována jako: 

 
   

    

 
 

(5.3) 

kde X značí skutečnou hodnotu a X
´
 naměřenou hodnotu. [39][25]  

Pro senzor, u kterého byla zjištěna statická převodní charakteristika a citlivost, bylo 

naměřeno několik hodnot od 5 °C do 85 °C s krokem 10 °C. Naměřené hodnoty byly dále 

porovnány se hodnotami naměřenými teplotním čidlem Pt1000, které tak byly považovány 

za správné. Vypočtená relativní chyba senzoru je rovna 0,9 %. 

5.1.5 Krátkodobá stabilita 

Krátkodobá stabilita byla testována s využitím vodních lázní, ve kterých byla nastavena 

teplota na 30 °C. Každou půlhodinu po dobu 10 hodin byla změřena teplota destilované vody 

v lázních a porovnána s hodnotou na počátku měření, která byla brána jako výchozí. 

S vypočtenou hodnotou přesnosti senzoru na desetinu stupně je krátkodobá stabilita senzoru 

0,1 % na 10 hodin.  

5.2 Testování v magnetické rezonanci 

Vyrobené senzory různých velikostí popsané v kapitole 4.2 byly testovány v prostředí, 

ve kterém působí silné vnější magnetické pole. Konkrétně v zařízení pro zobrazování funkcí 

a struktury mozku a míchy nukleární magnetickou rezonancí patřícímu středoevropskému 

technologickému institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). Přístroj od společnosti 

Siemens má intenzitu magnetického pole velikosti 3 T. V rámci testování senzorů bylo 

zkoumáno, zda senzory vytváří artefakty v nasnímaných datech a posléze byl zkoumán vliv 

silného magnetického pole na stabilitu a citlivost senzoru. 
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5.2.1 Vliv senzoru na zobrazovaná data 

Jako fantom pro snímání magnetickou rezonancí byla použita plastová nádoba naplněná 

z důvodu kratšího relaxačního času modrou skalicí. Na povrchu nádoby byly umístěny 

optovláknové senzory (Obrázek 36) s délkou 1,8 cm a 1 cm a vnějšími průměry 1,5 mm 

a 1 mm. Vliv nejmenšího senzoru na vytváření artefaktu v nasnímaném obraze nebyl 

z důvodu jeho malých rozměrů zkoumán. 

 

Obrázek 36 Fantom s připevněnými senzory 

Na obrázku níže (Obrázek 37) můžeme vidět sagitální řez použitým fantomem. Artefakt 

v levé části snímku je způsoben eppendorfovou zkumavkou, která byla k fantomu umístěna 

jako pomůcka pro správné zaostření roviny, ve které se vyskytují připevněné senzory. 

Po obvodu fantomu nelze pozorovat žádné susceptibilní artefakty, která by byly způsobeny 

lokálními nehomogenitami mangetického pole vedoucími k výpadku signálu v tomto 

místě. [28] Z toho můžeme usuzovat, že testované optovláknové senzory nevytváří 

v nasnímaných datech žádné artefakty znehodnocující výsledný signál. 

 

Obrázek 37 Sagitální řez snímaným fantomem 

 



45 

 

5.2.2 Měření teploty v MRI 

Referencí pro měření v magnetické rezonanci byl lihový teploměr umístěný v roztoku 

modré skalice, který měl dělení stupnice po 1 °C. Teplota byla kontinuálně sledována pomocí 

MRI kompatibilní kamery s dostatečným rozlišením pro odečtení teploty ze stupnice, která 

byla umístěna uvnitř zařízení. Přesnější hodnota teploty (přibližně na desetinu stupně Celsia) 

byla určena pomocí přepočtu pixelů odpovídajícímu 1 °C. Víme-li počet pixelů na jeden 

stupeň, můžeme si poté jednoduše tuto vzdálenost rozdělit na desetiny. Při počítání pixelů 

byla použita matlabovská funkce impixelinfo. Vzhledem k nekolmému zafixování senzoru 

a úhlovému natočení lihového teploměru a kamery vznikla určitá odchylka při zvoleném 

způsobu odečítání teploty, avšak pro zjištění stability senzoru a schopnosti změřit vzniklý 

teplotní skok, by měla být zvolená metoda měření teploty více než dostačující. 

V rámci testování byla zkoumána stabilita senzoru v magnetické rezonanci po dobu jedné 

hodiny, kdy byl každých 15 minut pořízen snímek lihového teploměru s připevněným 

optovláknovým senzorem (Obrázek 38).  

 

Obrázek 38 Lihový teploměr v MR 

Mírný pokles teploty byl způsoben do přístroje proudícím vzduchem z klimatizace. 

Ve spektru odraženého signálu nedocházelo vlivem silného magnetického pole k výrazným 

změnám. Na pokovených čelech vláken nenastal detekovatelný ohřev způsobený vířivými 

proudy, jelikož se prostřednictvím senzoru podařilo zaznamenat i malé změny teploty v rámci 

desetin stupně při hodinovém měření. Relativní odchylka senzoru při uvedeném hodinovém 

měření byla přibližně 1 %. V poslední fázi testování byla do roztoku modré skalice přidána 

ledová tříšť. Ve stejném časovém okamžiku byla zaznamenána jak hodnota teploty na 

lihovém teploměru, tak spektrum odraženého signálu (Obrázek 39). 
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Obrázek 39 Měření v magnetické rezonanci 

Na snímku výše (Obrázek 39) můžeme vidět změnu ve spektru odraženého signálu 

způsobenou poklesem teploty. Vlivem teplotní roztažnosti došlo ke zmenšení vzdálenosti 

mezi zrcadly (čely vláken) a tím pádem ke zvětšení FSR v odraženém signálu od dutiny 

rezonátoru. Naměřená teplota optovláknovým senzorem se lišila od hodnoty naměřené 

lihovým teploměrem o 2 desetiny stupně. Odchylka mohla být způsobena chybou měření 

teploty u lihového teploměru a také mechanickým pohybem uvnitř optického adaptéru, který 

spojoval optický senzor s vláknem vedoucím z prostředí magnetického pole zpět do optického 

cirkulátoru a dále do spektrálního analyzátoru. Mechanický pohyb adaptéru způsobil 

vzájemný pohyb konektorů optovláknového senzoru a vlákna vedoucímu k vyhodnocovací 

jednotce, což se projevilo jako šum ve spektru výsledného signálu, který znemožňoval 

přesnější detekci poloh minim a tím pádem výpočet délky rezonátoru. Při eliminaci problému 

způsobeném optickým adaptérem by nedocházelo k rušení výsledného signálu působením 

silného magnetického pole, z čehož vyplívá MRI kompatibilita vyrobeného optovláknového 

senzoru. 
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6 Pouzdření teplotního senzoru 

Optovláknové senzory obsahují velmi citlivé struktury, které musí být chráněny před 

okolními vlivy, a proto jsou zapouzdřena. V dnešní době existuje celá řada různých způsobů 

pouzdření senzorů, které se odvíjejí od jejich konečné aplikace. Správné pouzdření senzoru by 

mělo eliminovat působení nežádoucích mechanických, chemických a biologických sil. 

6.1 Materiály používané pro pouzdření 

Materiály pro pouzdření optovláknových senzorů používaných pro jejich průmyslovou 

výrobu nejčastěji dělíme na dvě základní skupiny vycházející z jejich chemické podstaty 

a složení, kterými jsou: 

 pouzdření organickými materiály - nejčastěji polymery, které má charakter 

nehermetické ochrany 

 pouzdření anorganickými materály - do této skupiny patří především kovy, 

keramika a hlavně sklo, které se používají pro hermetická pouzdra. [48] 

6.1.1 Plastová pouzdra 

Pro plastová pouzdra se v optoelektronickém průmyslu používají smršťovací bužírky, 

které jsou nejčastěji vyrobeny z polyolefinů nebo fluorpolymerů. Velkou výhodou teplem 

smršťovacích trubic je kopírování tvaru pouzdřeného tělesa v našem případě borosilikátové 

kapiláry a široká škála nejrůznějších průměrů a smršťovacích poměrů na trhu. Uvedené 

materiály se vyznačují vysokou chemickou a biologickou odolností a dobrou tepelnou 

odolností. Jejich teplotní stálost se pohybuje od -55 °C do 125 °C. [14][20][24] 

Dalším používaným polymerem je teflon, který se na snímací část senzoru nanáší 

ve formě prášku nebo kapaliny. Teflon je vyznačuje vyšší teplotní odolností než uvedené 

polymeru. Jeho použití se však projeví na celkové vyšší pořizovací ceně senzoru. [14] 

Posledním zmiňovaným způsobem plastového pouzdření jsou materiály na bázi 

pryskyřice. Jejich typickými zástupci jsou epoxidové, silikonové a polyuretanové pryskyřice. 

Jednotlivé druhy syntetických pryskyřic se odlišují různou hodnotou tvrdosti, viskozitou 

a dobou vytvrzení, ale také různými tepelnými vlastnosti, které jsou pro konečné využití 

senzoru důležité. [5][19][48] 

 Epoxidové pryskyřice - jsou prostředkem velmi odolného systému ochrany 

senzoru s nízkým součinitelem teplotní roztažnosti, který se dobře tvaruje 

do požadované podoby. Poskytují dostatečnou ochranu před pronikáním vlhkosti. 

 Silikonové pryskyřice - jsou charakteristické velkým teplotním rozsahem 

zpracování s možností použití při vysokých teplotách. Jsou flexibilní různým 

tvarům a ohybům. Navíc jsou průhledné a nalézají tak uplatnění při pouzdření 

svítících prvků senzoru. 

 Polyuretanové pryskyřice - fungují jako velmi přizpůsobivé systémy ochrany, 

zejména pro nízké hodnoty teplot. Vyskytují se v provedení s různou tvrdostí 
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a jsou vysoce odolné proti působení vody. Použití nalézají ve ztížených 

podmínkách. [48] 

6.1.2 Kovová pouzdra 

Kovová pouzdra řadíme do kategorie pouzder hermetických. Požadavky na materiál 

pouzdra můžeme shrnout do následujících bodů: [5][48] 

 malý činitel tepelné roztažnosti 

 vysoká tepelná vodivost 

 dobré stínící vlastnosti 

 nízká hustota, vysoká mechanická pevnost a tuhost 

 dobré antikorozní vlastnosti 

 nízká cena. 

Nejčastěji používanými materiály pro výrobu kovových pouzder jsou ocel a ušlechtilé 

kovy jako platina, stříbro nebo zlato, které nachází časté využití i ve zdravotnictví. Jelikož 

se však uvedené materiály nesplňují v plné míře uvedené požadavky. Proto jsou neustále 

vyvíjeny speciální slitiny, které splňují uvedené požadavky ve větší míře. [50][35] 

6.1.3 Keramická pouzdra 

Obdobně jako kovová řadíme keramická pouzdra do skupiny hermetických, které jsou 

určené pro náročnější aplikace. V porovnání s kovovými pouzdry je jejich cena zpravidla 

nižší se srovnatelnou variabilitou provedení. Nejčastěji používanými materiály jsou korund 

a zirkon. Podobně jako u skleněných kapilár je možné sesadit vlákna v keramické feruli. 

Vznikne tak velmi teplotně a mechanicky odolné pouzdro, které zároveň tvoří tělo samotného 

senzoru. [5][35] 

6.1.4 Skleněná pouzdra 

Křemičité sklo je tvrdý a odolný materiál, který je téměř chemicky inertní a biologicky 

neaktivní, což jej předurčuje k použití ke zdravotnictví nebo pro výrobu laboratorního 

vybavení. Má vysokou teplotní odolnost a dá se libovolně tvarovat. Velkou výhodou je 

snadná cenová dostupnost a velké množství kapilár nejrůznějších průměrů a velikostí na trhu. 

Kapilára použitá pro výrobu Fabry Perotova rezonátoru a teplotního senzoru zároveň 

vhodným pouzdřením, které odolá nejrůznějším nežádoucím vlivům. [5][38] 

6.2 Pouzdření senzoru pro magnetickou rezonanci 

Vzhledem k charakteristikám uvedených materiálů pro pouzdření v optice 

a optoelektronice, podmínce kompatibility snímače teploty s magnetickou rezonancí 

a konečné aplikaci senzoru, jeho geometrii, dostupnosti a ceně materiálů byl pro pouzdření 

zvolena polyelofinová smršťovací trubice o požadovaném průměru se smršťovacím poměrem 

2:1. Trubice nebo také bužírka je vyrobena z modifikovaného polyetylenu s různými průměry 

před a po smrštění. Teplotní stálost od -55 °C do 105 °C je pro požadovanou aplikaci, tedy 

pro měření teploty pacientům v průběhu vyšetření magnetickou rezonancí více než 

dostačující. Bužírka ochrání senzor a jeho funkci od vlivu mechanických sil jako je například 
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ohyb vlákna pacientem a tím způsobený útlum signálu nebo poškození kapiláry z důvodu 

skřípnutí senzoru v posuvném stolku přístroje. Dále zamezí přístupu vlhkosti (pot, voda, 

vzduch) k senzoru a tedy degradaci použitého lepidla na zafixování vláken uvnitř kapiláry. 

Dalším kladem zvoleného způsobu pouzdření je kompromis nebo zvětšením rozměrů senzoru 

a poskytnutou ochranou smršťovací trubicí. [20][24][35] 

Na obrázku níže (Obrázek 40) můžeme vidět, jak polyetylenová smršťovací trubice 

poměrně věrohodně kopíruje tvar kapiláry. Pro názornou ukázku byla nasnímána zapouzdřená 

kapilára o největších rozměrech a to délce 1,8 cm a vnějším průměru 1,5 mm. Vzhledem k 

tloušťce stěny použité smršťovací bužírky (výrobce udává 0,95 mm) nedošlo k výraznému 

zvětšení celkových rozměrů senzoru. [24] 

 

Obrázek 40 Zapouzdřený senzor 
 

Pouzdření pro další specifické aplikace se odvíjí od široké škály podmínek jako je třeba 

charakter prostředí a požadavky na velikost samotné snímací části senzoru. V prostředí velmi 

vysokých teplot nebo působení velkých mechanických sil se nabízí kovová nebo keramická 

pouzdra. Naopak při měření miniaturních struktur na úrovni tkání nebo buněk je vhodné 

pouzdřit pomocí skleněných kapilár, které jsou na trhu k dostání ve velkém množství 

s vnějšími průměry řádu stovek mikrometrů. Pokud je potřeba měřit teplotu roztoku 

s žíravými účinky měl by mít senzor hermetické pouzdření a materiál by měl být dostatečně 

chemicky odolný daným chemikáliím. [5][50] 

Tvar pouzdra nejčastěji z důvodu zachování kompaktnosti senzoru, co nejmenších 

rozměrů a také malému množství materiálu použitého na pouzdření kopíruje samotné optické 

vlákno. Na trhu je k dostání velké množství optovláknových teplotních senzorů různých 

parametrů. Jejich pouzdření má však až na malé výjimky tvar válce s pokud možno 

co nejmenším vnějším průměrem. 
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7 Využití vytvořeného teplotního čidla 

V rámci praktické části diplomové práce se podařilo vyrobit optovláknové teplotní čidlo 

na bázi Fabry Perotova rezonátoru. Proměřené charakteristiky teplotního senzoru jsou 

srovnatelné se senzory běžně nabízenými výrobci na trhu. [35][38][53] Jeho testováním 

v prostředí magnetické rezonance se podařilo potvrdit teoretický předpoklad kompatibility 

senzoru s prostředím, ve kterém působí silné magnetické pole, v případě našeho testování 

velikosti 3 T, ať už z pohledu výskytu artefaktu způsobeného senzorem v nasnímaných datech 

magnetické rezonance nebo vlivu rušivého magnetického pole na samotné měření. 

Pro shrnutí jsou proměřené charakteristiky vytvořeného senzoru následující: 

 citlivost 4 nm/°C 

 dynamický rozsah 0 °C až 90 °C 

 relativní chyba 0,9 % 

 krátkodobá stabilita 0,1 % (po dobu 10 hodin) 

Mezi hlavní výhody senzoru dále patří: 

 rychlá odezva 

 možnost měření ve výbušném prostředí 

 vysoká teplotní a chemická odolnost 

 velmi malé rozměry - u rezonátoru vytvořeného s využitím nejmenší kapiláry 

se pohybují v řádu desetin milimetrů z pohledu vnějšího průměru senzoru.  

 dobrá odolnost vůči působení mechanických a biologických sil. 

Jak už bylo uvedeno dříve, hlavní nevýhodou vyrobeného senzoru je jeho vysoká 

pořizovací cena, která se pohybuje v řádu stovek tisíc. To jej předurčuje k velmi specifickým 

aplikacím, jako je v případě této práce prostředí magnetické rezonance. 

Mezi další specifické oblasti medicíny s možností využití vyrobeného optovláknového 

senzoru se naskýtá prostředí, ve kterém působí ionizující záření. Například ke zkoumání 

prostorové struktury menších proteinů (do 25 kDa) s využitím spektroskopie nukleární 

magnetické rezonance. [43] 

Vzhledem k velmi malým rozměrům a hmotnosti by mohl být využívat při katetrizaci 

nebo jako součást Swan-Ganzova katétru pro měření minutového srdečního výdeje 

termodiluční metodou. Další možností využití vzhledem k velmi malým rozměrům senzoru je 

monitorování teploty v in vitro nebo in vivo aplikacích. [9] 
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 Závěr 

V dnešní době jsme schopni díky neustálému rozvoji laserové a detekční techniky změřit 

prostřednictvím optovláknových senzorů většinu fyzikálních veličin. Optovláknové senzory 

nachází uplatnění v širokém spektru aplikací a v posledních několika letech začínají pronikat 

i do oblasti přírodních věd a hlavně medicíny. Od průmyslově vyráběných senzorů se liší 

především vysokou přesností, malými rozměry a odolností vůči působení vnějšího 

elektrického a magnetického pole. Cílem této práce bylo seznámit se s danou problematikou, 

pochopit její souvislosti s ostatními vědními obory, vyrobit funkční čidlo teploty a diskutovat 

možnosti jeho využití v reálných aplikacích. 

Úvod teoretické části práce je zaměřen na historii optovláknových senzorů a jejich 

základní principy. Dále jsou uvedeny nejčastější typy vláknových senzorů, jejich výhody 

a nevýhody a oblasti využití. Hlavní část literární rešerše se zabývá Fabry Perotovým 

rezonátorem, měřením teploty s jeho prostřednictvím a technologiemi výroby samotného 

rezonátoru. 

V praktické části je testováno několik technologií výroby Fabry Perotova rezonátoru. 

Na základě jeho testování je vyrobeno teplotní čidlo s využitím optických vláken s tenkou 

vrstvou naprášeného kovu a kapiláry z borosilikátového skla. Teplotní senzor je dále 

kalibrován a jsou proměřeny jeho základní charakteristiky. V další fázi testování je ověřena 

schopnost teplotního čidla měřit v prostředí magnetické rezonance a jeho vliv na tvorbu 

artefaktů v nasnímaných datech. S ohledem na konečnou aplikaci senzoru je dále navrženo 

jeho vhodné zapouzdření. V závěru práce se provedena diskuze využitelnosti vyrobeného 

miniaturního teplotního čidla s citlivostí 4 nm/°C, relativní chybou 0,9 %, dynamický 

rozsahem 0 - 90 °C a krátkodobou stabilitou (0,1 % po dobu 10 hodin) pro reálnou aplikaci ve 

specifických oblastech medicíny, jako je měření teploty pacientů v průběhu vyšetření 

magnetickou rezonancí nebo součást Swan-Ganzova katetru při měření srdečního výdeje 

termodiluční metodou. 
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Seznam zkratek, veličin a symbolů 

c rychlost světla ve vakuu 

CCD charged-coupled device, elektronický snímač obrazu 

d délka rezonátoru 

dB decibel 

E intenzita elektromagnetické vlny 

F finesa 

FP Fabry Perot 

FSR free specral range, volný spektrální rozsah 

FWHM full width at half maximum, šířka vrcholu v polovině jeho výšky 

g stabilita rezonátoru 

k extinkční koefecient 

kDa kilodalton 

LDS large diameter splicing, svařování vláken s velkými průměry 

LED light-emitting diode, světelná polovodičová dioda 

m řád interference 

MM GI multi-mode graded index, mnohovidové vlákno s gradientním indexem lomu 

MM SI multi-mode step index, mnohovidové vlákno se skokovým indexem lomu  

MR magnetická rezonance 

n index lomu prostředí 

NMR nuclear magnetic resonance, nukleární magnetická rezonance 

Pa pascal 

PCF photonic-crystal fiber, fotonické krystalické vlákno 

Q činitel jakosti optické dutiny 

r poloměr křivosti sférických zrcadel 

R odrazivost zrcadel 

SLED superluminescent light-emitting diode, superluminiscenční světelná 

 polovodičová dioda 

SMF single mode fiber, jednovidové optické vlákno 

SM SI single-mode step index, jednovidové vlákno se skokovým indexem lomu 

Δφ fázový rodíl 

α úhel padajícího paprsku 

λ vlnová délka 

τ časové zpoždění elektromagnetické vlny 

ρ vzdálenost dopadající paprsku na zrcadlo od optické osy 

υ rezonanční frekvence zdroje 

°C stupeň Celsia 


