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motného principu přenosu optického signá-
lu optickým vláknem. Optické vlákno je ne-
vodivé – dielektrické, a je tudíž zcela imunní 
proti elektromagnetickému záření. Vláknové 
senzory je proto možné použít v prostředí se 
silným rušením i v prostředí s nebezpečím vý-
buchu. Vzhledem k malému vložnému útlumu 
optického vlákna lze senzory umístit až něko-
lik kilometrů od vyhodnocovací elektroniky 
bez ztráty kvality signálu. Mezi další výhody 
patří i malé rozměry a hmotnost, dlouhodobá 
stabilita parametrů v širokém rozsahu pracov-
ních teplot a možnost multiplexování velkého 
množství senzorů [5].

Měřená vlnová délka je převáděna na po-
žadovanou veličinu různými postupy vyvinu-
tými na míru dané úloze. Stejně tak se pouzd-
ra senzorů přizpůsobují konkrétnímu použití. 
Nejčastěji se FBG senzory užívají k měření 
teploty, kde změna vlnové délky o 1 pm od-
povídá změně teploty přibližně 0,1 K. Často 
se rovněž měří průtah (strain), kde změna vl-
nové délky o 1 pm odpovídá protažení nebo 
zkrácení přibližně 1,3 με. 

5. Závěr

Většina čtenářů zná elektrické, popř. elek-
tromechanické senzory teploty, tlaku apod. 
Optovláknové senzory, které dosud stály tro-
chu stranou, však rychle nabývají na význa-
mu. Běžné elektromechanické snímače jsou 
mnohdy v náročných úlohách nepoužitelné, 
a proto se optovláknové snímače s výhodou 
uplatní tam, kde konvenční měřicí prvky není 
možné použít – např. termočlánkové sníma-
če teploty v silně zarušeném prostředí. Člá-
nek souhrnně popisuje používané optovlák-
nové senzory, jejich princip a použití. Autor 
věří, že článek pomůže rozšířit obzory čtená-
řů v této nové, perspektivní oblasti techniky.
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y   Komplex veletrhů Wire 
a Tube bude v prosinci

Odložené veletrhy Wire a Tube se 
uskuteční na výstavišti v Düsseldorfu ve 
dnech 7. až 11. prosince 2020. Návštěvní-
kům představí stroje a zařízení na výrobu 
a zpracování drátů, kabelů a trubek, hoto-
vé produkty a služby. Pořadatelé očekávají 
2 000 vystavovatelů z 50 zemí světa.

Hlavní témata, která průmyslové firmy 
chtějí na veletrzích prezentovat, jsou udr-
žitelná výroba, produkty ohleduplné k ži-
votnímu prostředí, úspory energie a inova-
ce. Messe Düsseldorf se soustředí také na 

iniciativu ecoMetals Campaign: návštěvníci 
se budou moci zúčastnit speciálních komen-
tovaných prohlídek představujících udržitelné 
technologie šetřící energii i suroviny a ome-
zující emise.

V nomenklatuře veletrhu Wire nejsou jen 
samotné dráty, ale také kabely, včetně světlo-
vodných, a technika pro měření, řízení a tes-
tování při výrobě drátů a kabelů. Specialitou, 
která upoutá pozornost, jsou stroje na svařo-
vání drátových konstrukcí. Představeny bu-
dou i stroje na výrobu produktů z drátů, např. 
pružin a pružných spon.

V nomenklatuře veletrhu Tube jsou kro-
mě trubek všech velikostí, od potrubí pro těž-

bu a dopravu ropy a zemního plynu po plas-
tové trubky a hadičky, a kromě strojů na je-
jich výrobu, včetně měřicí a řídicí techniky, 
také suroviny a polotovary nebo stroje na kon-
trolu a zpracování trubek. Část veletrhu bude 
věnována retrofitovaným strojům. Premié-
ru bude mít přehlídka strojů na řezání trubek 
Saw Expo, která bude uspořádána ve spoluprá-
ci s odborným veletrhem Saw Expo, jenž se 
jako samostatný specializovaný veletrh usku-
teční 8. až 11. června 2021 ve Friedrichshafe-
nu. Druhou premiérou bude přehlídka tepel-
ných výměníků a techniky pro přenos tepla 
WTT-Expo (7. až 9. prosince 2020).
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