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Abstract: This article deals with utilizing special techniques to improve parameters of interferomet-
ric fiber-optic gyroscope (I-FOG) using unexpensive single-mode (SM) fiber and based on all-fiber
components. Firstly, it was shown that polarizer must be used to compensate for depolarizing un-
perfections. Optimization of Er-doped superfluorescent fiber source (SFS) greatly increased SNR
of the sensor. Finally, solution for closed-loop operation with slow piezoelectric phase modulator
was found yielding significant extension of measurement range as well as its linearity.
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1 ÚVOD

Optické gyroskopy jsou považovány za nejpřesnější snímače úhlové rychlosti a jsou tudíž využívány
u systémů pro inerciální navigaci. Nacházejí uplatnění zejména v letectví, astronautice, vojenství či
robotice. Vývoj optických vláknových gyroskopů (FOG) vedl ke snížení jejich vysoké ceny, avšak
současná řešení jsou stále poměrně komplikovaná [1].

Dříve demonstrovaná sestava interferometrického optovláknového gyroskopu (I-FOG) [2] naznačila
potenciál celovláknového uspořádání, měřicí rozsah i rozlišení však byly značne omezené. Cílem dal-
šího vývoje byla koncepce komplexního I-FOG ve zpětnovazebního uspořádání, umožňující značný
měřicí rozsah s vysokým rozlišením, a to i při zachování nízkonákladových komponent.

2 PRINCIP INTERFEROMETRICKÉHO OPTOVLÁKNOVÉHO GYROSKOPU

I-FOG je založen na Sagnacovu jevu. Využívá interference svazků koherentního záření, které se šíří
proti sobě optickým vláknem navinutým v několika kruhových závitech. Při rotaci mezi nimi vzniká
fázový posuv, který je přímo úměrný úhlové rychlosti. Ten pak ovlivňuje míru interference, která je
detekována jako intenzita výstupního záření I [W], daná

I = I0(1 + cos φs), (1)

kde I0 [W] je střední hodnota intenzity a φs [rad] je fázový rozdíl svazků [1]. Převodní charakteristika
je tedy nelineární a periodická, navíc nerozlišuje směr rotace.

3 ZAJIŠTĚNÍ RECIPROCITY

Nutnou podmínkou správné funkce I-FOG je reciprocita, tj. identita optických drah obou protichůd-
ných svazků, a to i s ohledem na proměny jejich stavu polarizace [1].
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Předchozí výzkum ukázal možnost realizace I-FOG v otevřené smyčce s použitím běžného jednovi-
dového (SM) vlákna pracující s nepolarizovaným zářením [2]. Eliminace vlivu proměnné dvojlom-
nosti SM vlákna zde byla dosažena pomocí vláknového Lyotova depolarizátoru. I při tomto řešení
však byla pozorována jistá zbytková nereciprocita znamenající nestabilitu výstupu. Ačkoli citlivost
snímače byla poměrně vysoká (0,01 ◦/s), jeho absolutní přesnost byla více než o řád horší.

Přestože je pro zajištění stability nepolarizovaného řešení I-FOG použití Lyotova depolarizátoru te-
oreticky dostatečné [3], jeho vláknové provedení vykazuje některé parazitní vlivy. Především je to
částečné prolínání polarizačních módů i ve vlákně zachovávajícím polarizaci (PM), kterým je tvo-
řeno. Dále je nutné zdůraznit, že polarizace takto upraveného záření je pseudonáhodná a vychází
pouze z omezené časové korelace záření širokopásmového zdroje.

Experimenty ukázaly, že výrazného zvýšení stability lze dosáhnout zařazením polarizátoru mezi va-
zební členy, jak ukazuje obr. 1. Přestože depolarizátor zajistí rozložení do všech polarizačních módů,
polarizační filtr vybírá jen tu složku, která si z obou protibežných svazků odpovídá a má shodný fá-
zový posuv. Zatímco u I-FOG s PM vláknem je polarizátor běžný [1], zde bylo zjištno, že součinnost
polarizátoru a depolarizátoru umožňuje značně zlepšit parametry také při použití mnohem levnějšího
SM vlákno.

4 ZDROJ NEPOLARIZOVANÉHO ZÁŘENÍ

Pro I-FOG se používají výhradně širokopásmové zdroje záření, zejména z důvodu potlačení vlivu
Rayleighova rozptylu [1]. Z důvodu nižších nákladů a možnosti vysokého výkonu byl zvolen zdroj
využívají stimulované spontánní emise erbiem dopovaného vlákna (SFS) [2]. Ukázalo se však, že
významnou roli v účinnosti tohoto zdroje, tedy v transformaci budicího laserového záření o vlnové
délce 980 nm na výstupní širokopásmové žáření s vlnovou délkou 1550 nm, hraje excitace atomů
erbia. Přibližně šestinásobným zvýšením budicího výkonu tak došlo k šedesátinásobnému nárůstu
výkonu výstupního.

Dále, přestože se jedná o jednoprůchodový SFS, jako nutné se ukázalo zařazení optického izolátoru,
jak je patrné z obr. 1. Ten poté brání zpětnému vniku záření, které jinak způsobuje stimulaci převážně
v opačném směru. Touto úpravou bylo dosaženo přibližně pětinásobného navýšení výkonu.

5 REALIZACE I-FOG V UZAVŘENÉ SMYČCE

Zásadní nevýhoda předchozího řešení I-FOG v otevřené smyčce spočívala v analogovém zpracování
signálu pomocí synchronní modulace-demodulace. Toto řešení však poskytuje pouze omezený měřicí
rozsah a linearitu pouze v oblasti ±12 ◦/s [2].

Současné I-FOG využívají fázové modulace nejen pro rozmítání fáze pro zajištění maximální citli-
vosti a rozlišení směru, ale také pro kompenzaci nereciprokého Sagnacova fázového posuvu pomocí
zpětné vazby. Detekovaný fázový posuv je pak trvale udržován v nule a generovaný akční zásah přímo
odpovídá Sagnacovu posuvu, tedy měřené úhlové rychlosti [1].

Standardní řešení I-FOG používá modulační schéma s velkou šířkou pásma, jaké lze uskutečnit pouze
s použitím elektrooptického fázového modulátoru. Ten ovšem využívá dvojlomné struktury lithium-
niobátu, lze proto použít pouze pro lineárně polarizované záření, tedy pro I-FOG s PM vláknem.

Pro I-FOG využívající nepolarizované záření a běžné SM vlákno je jediným řešením piezoelektrický
fázový modulátor, vyznačující se úzkým použitelným kmitočtovým pásmem. Pro realizaci I-FOG
v uzavřená smyčce s tímto modulátorem a s digitálním zpracováním signálu bylo navrženo speci-
ální modulační schéma vyžadující vysoký stupeň synchronizace. Té bylo dosaženo implementací
regulačního algoritmu pomocí FPGA modulu a PXI National Instruments v prostředí LabVIEW, viz
obr. 1. Z regulačního hlediska se jedná o kompenzaci poruchy, která je způsobena úhlovou rychlostí.
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Pro tento účel byl na základě simulace celého nelineárního systému navržen regulátor typu PI pomocí
integrálního kritéria s ohledem na minimální chybu výstupní hodnoty I-FOG. Již první testování uká-
zalo nárůst rozsahu linearity snímače na ±300 ◦/s. Zároveň bylo dosaženo i zvýšení rozlišení, které je
nyní lepší než rotace Země. Přitom stále nebylo využito maximálního optického výkonu ani rozsahu
vstupního A/D převodníku, předpokládá se tedy ještě značné zvýšení SNR a tedy i rozlišení snímače.
Očekávaná stabilita údaje o absolutní úhlové poloze získaná integrací úhlové rychlosti je v řádu jed-
notek stupňů na hodinu. Na obr. 2 je ukázka změřeného průběhu úhlové rychlosti a z ní dopočítané
úhlové výchylky pomocí měřicího a vizualizačního programu.
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Obrázek 1: Schéma sestaveného uspořádání I-FOG v uzavřené
smyčce s nepolarizovaným zářením

Obrázek 2: Ukázka měření
úhlové výchylky a rychlosti

6 ZÁVĚR

Podařilo se sestavit funkční prototyp I-FOG se zpětnovazební kompenzací fázového posuvu pomocí
modulačního schématu navrženého speciálně pro celovláknový piezoelektrický fázový modulátor.
Díky tomu došlo ke značnému rozšíření měřicího rozsahu i přesnosti snímače, a to při zachování
výhod původního řešení, kterými bylo použití komponent z běžného SM vlákna a nepolarizovaného
záření. Dále došlo k výrazné optimalizaci zdroje záření a odstranění zbytkové nereciprocity pomocí
polarizátoru, což vedlo ke zlepšení rozlišení přibližně o řád. Byla tak ukázána a odzkoušena alterna-
tivní koncepce k současným komerčním I-FOG, avšak využívající pouze optovláknových prvků, SFS
zdroje a běžného SM vlákna.

PODĚKOVÁNÍ

Tato publikace vznikla za podpory grantu číslo FEKT-S-14-2429 - „Výzkum nových řídicích me-
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