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МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА 
Анотація. У даній роботі приведена математична модель волоконно-оптичного датчика деформацій. 

Промоделювано роботу волоконно-оптичного датчика на основі бреггівських решіток при впливі деформації та 

температури. 
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ВСТУП 

У процесі експлуатації інженерні і будівні споруди знаходяться під 

впливом природних або техногенних факторів, які можуть привести до 

виникнення мікротріщин або пластичних деформацій. Такі дефекти можуть 

привести до погіршення технічного стану або руйнування споруди. Моніторинг 

і діагностика поточного технічного стану об’єкта, а також прогнозування його 

зміни на сьогоднішній день являються найбільш ефективними способами 

попередження руйнування інженерних та будівних споруд. 

Моніторинг і діагностика проводяться як на стадіях будівництва, 

капітального ремонту, реконструкції, так і на стадії експлуатації інженерних та 

будівних споруд. Завдяки своїм особливостям нечутливість до зовнішніх 

електромагнітних полів, вибухо- та пожежобезпечність, низькі оптичні втрати, 

висока корозійна стійкість, мала маса та розмір, низька вартість, висока 

міцність та гнучкість для здійснення моніторингу все частіше 

використовуються волоконно-оптичні датчики. По принципу дії ці 

вимірювальні перетворювачі діляться на шість типів: амплітудні, фазові, 

поляризаційні, частотні, спектральні та тунельні.  

Із всіх різновидів волоконно-оптичних датчиків, придатних для виміру 

деформації, брегівські датчики (частотні) мають найкращу швидкодію та є 

найбільш стійкими до зовнішніх впливів. Тому найбільш перспективними 

датчиками для вимірювання деформації є волоконно оптичні датчики на основі 

брегівських решіток (ВОДОБР). В їх основу закладений принцип 

вузькополосного відбиття оптичного випромінення від періодичної структури 

показника переломлення, сформованою безпосередньо в фоточутливій 

серцевині оптичного волокна [1].  

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПО ВИХІДНОМУ СИГНАЛУ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА 

Довжина хвилі оптичного випромінювання, відбитого бреггівськими 

решітками, залежить від періоду решітки та ефективного показника 

заломлення. Зміщення довжини хвилі Брегга в ту чи іншу сторону являється 

показником наявності деформації об’єкта в точці знаходження датчика і 

знаходиться за наступною формулою: 
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Перший доданок формули (1) характеризує залежність зсуву довжини 

хвилі відбитого випромінювання від деформації [2], де 11p  і 12p  – коефіцієнти 

Поккельса в тензорі оптичних напруг, nenn – ефективний показник заломлення, 

 v  - коефіцієнт Пуассона. Для типового оптичного волокна 

11 0,113p  , 12 0.252,p   0.16v  , еппn  = 1.4682 та 1500БР нм   . 

Другий доданок формули (1) відповідає залежності зміщення довжини 

хвилі від температури, де   - температурний коефіцієнт лінійного розширення 

( -60,55 10      для плавленого кварцу), n  - термооптичний коефіцієнт  

( -68,6 10  n   для оптичного волокна з легованим германієм)[3].  

Довжина хвилі випромінювання, відбитого від бреггівських датчиків, 

змінюється залежно від температури через теплове розширення оптичного 

волокна (подовжується період бреггівської решітки), так як відбувається зміна 

механічної довжини решітки, а також зміна показника заломлення волокна в 

залежності від температури (змінює оптичну довжину решітки)[2]. 

Для визначення відносної рівня деформації по вихідному сигналу 

волоконно-оптичного датчика на основі решіток Брегга використовується 

програмний пакет MatLab. 

Для дослідження характеристик датчика штучно задається деформація. 

Рівень деформації задається 
415 10   . 

При цьому вхідний сигнал, який генерується джерелом випромінювання 

подається на бреггівський датчик по оптоволоконному світоводу, сигнал являє 

собою світловий промінь [4] із такою спектральною характеристою, як 

показано на рис.1. Даний сигнал піддається Гаусівському нормальному 

розподілу [1]. 

З врахуванням першого доданку 

формули (1) та з заданою 0T   при 

пропусканні сигналу джерела 

випромінюння через бреггівський ВОД 

частина спектру проходить, а інша частина 

сигналу, що відбивається та фіксується 

спектральним аналізатором (детектором). 

При деформації пік відбитого спектру 

зміщується відносно початкового значення 

при якому датчик не зазнавав впливу 

деформації. На  

рис. 2 представлено залежність коефіціента 

відбиття від довжини хвилі при різних 

значеннях параметра деформації  

 

 
Рисунок 1. Модель вхідного сигналу 
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Спектр, який пройшов через волоконну бреггівську решітку характеризує 

собою різницю сигналів вхідного спектру, який зображений на рис.1 та 

відбитого спектру, який представлений на рис. 2. Графік представляє 

залежність коефіціента відбиття від довжини хвілі при різних значеннях 

параметру деформації. На рис.3 представлений вихідний сигнал волоконно-

оптичного датчика на основі бреггівських решіток.  

Згідно формули (1), зміна температури задається ΔТ = 24·10-4. 

Модель вхідного сигналу представлена на рис. 1. Модель відбитого 

сигналу, який показує залежність коефіцієнта відбиття від довжини хвилі при 

різних значеннях деформації представлений на рис. 4 (а, б).  

 

Модель вихідного сигналу зображена на рис.5, яка представляє різницю 

сигнала випромінювання та відбитого сигналу при деформації та впливі 

температури. 

  
Рисунок 2. Графік відбитого сигналу 

випромінювача зафіксованого детектором 

Рисунок 3. Модель вихідного сигналу 

 

 
 

Рисунок 4. а) Графік відбитого сигналу випромінювача зафіксованого детектором; 

б) Масштабований графік відбитого сигналу випромінювача зафіксованого детектором 
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Таким чином, з графіків представлених на рис. 3 (без урахування 

температурної складової) та рис. 5 можна зазначити, що температурна складова 

збільшує зсув довжини хвилі на близько 0.02 мкм. 

 

ВИСНОВОК 

В даній роботі проведено математичне моделювання поведінки волоконно-

оптичного датчика на основі бреггівських решіток для випадків: з окремим 

урахуванням деформації та деформацією під впливом температурної складової. 

Отримані залежності показують, що температурна складова має значний вплив 

на зсув довжини хвилі. 
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Рисунок 5. а) Графік вихідного сигналу ВОД; 

б) Масштабований графік вихідного сигналу ВОД 


