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Izvleček: V članku je podan kratek uvod v fotonske tehnologije ter optične vlakenske senzorje, 
ki so ena izmed hitro rastočih področij fotonskih tehnologij. Podane so raziskovalne aktivnosti in 
dosežki na tem področju v Sloveniji in posebej na UM-FERI. 

Abstract: This paper provides brief introduction to the photonics technologies and fiber optic 
sensors, which is one of the fast growing areas of photonics technologies. Research activities 
and achievements in Slovenia and particularly at UM-FERI are presented in the paper.

Uvod
Fotonika je veda o svetlobi. Ukvarja se z uporabo, tvorbo, ojačanjem, preoblikovanjem, detekcijo 
in prenosom svetlobe (fotonov). Za začetek fotonskih tehnologij štejemo leto 1960, ko je bil 
izdelan prvi laser. Laserju je leta 1965 sledila teoretična napoved optičnega vlakna, ki se je 
udejanjila leta 1970. Čeprav v vsakodnevnem življenju redko slišimo za fotoniko in se nam 
morda zdi nekoliko eksotična veda, pa so fotonske tehnologije v petih desetletjih svojega 
obstoja, posebej pa v zadnjih dveh, zelo pomembno posegle v naše življenje. Sodobne 
telekomunikacije in internetne tehnologije, ki jih danes razumemo kot samoumevne, temeljijo na 
optičnih telekomunikacijskih omrežjih. Kadar govorimo po mobilnem telefonu ali “surfamo” po 
internetu, bodo informacije oziroma signali prepotovali po klasičnem bakrenem vodniku ali 
brezžičnem mediju le zelo kratek del celotne poti (skupaj v povprečju manj kakor kilometer). Vso 
ostalo pot se bo informacija širila v obliki optičnih signalov po optičnem vlaknu. Podobnih, 
»vsakdanjih« primerov je mnogo. Na primer optični pomnilniki, kot so CD-rom, DVD in blue-ray, 
ki nam omogočajo učinkovito in ceneno shranjevanje velike množine informacij, so prav tako 
značilni predstavniki fotonskih tehnologij. Med fotonske tehnologije sodijo tudi sodobni zasloni 
(LCD), polprevodniška razsvetljava (LED in drugi polprevodniški viri), lasersko tiskanje, 
industrijski merilni in obdelovalni sistemi, mnogi sodobni medicinski sistemi, itd. Fotonske 
tehnologije so danes prisotne vsepovsod, njihov delež in vpliv na človeško življenje pa 
nezadržno narašča.
Fotonske tehnologije so začele znatno pridobivati na gospodarskem pomenu v zadnjih dveh 
desetletjih. Po podatkih evropske tehnološke platforme Photonics 21 je bil v letu 2005 obseg 
proizvodnje, ki je temeljila na fotonskih sistemih, na globalni ravni vreden že 228 milijard evrov. 
Od tega je bil evropski delež vreden 43 milijard evrov, ki je leta 2006 narasel že na 49 milijard
evrov. Povprečna letna rast trga, vezanega na fotonske tehnologije, je v zadnjih 10 letih več 
kakor 11 % na globalni ravni in več kakor 12 % na evropski. V Evropi je po podatkih tehnološke
platforme Photonics 21 fotonska industrija že presegla mikroelektroniko. Do leta 2015 naj bi 
globalni obseg proizvodnje s področja fotonskih tehnologij znašal že 450 milijard evrov.
V Sloveniji obstaja izdatna industrijska tradicija na področju fotonike. Prve usmerjene 
industrijske raziskave so se pričele že leta 1964 v tedanji Iskri, kar je vodilo do nastanka Iskre-
elektrooptike (danes Fotone). Po letu 1990 je prišlo do močnega skrčenja Iskre-elektrooptike 
(Fotone) in precejšnjega razkroja razvojno-raziskovalnega jedra. Znanje ni bilo v celoti 
izgubljeno in je med letom 1990 in 2000 vodilo v ustanovitev več manjših podjetij, ki so danes 
uspešna na področju fotonike. Kljub temu lahko ugotovimo precejšnjo stagnacijo tovrstnega
razvoja v Sloveniji v času med letoma 1990 in 2000, medtem ko je prišlo na globalni ravni do 
razcveta fotonskih tehnologij zlasti na področju telekomunikacij. 
Spodbuden podatek pa je, da je v zadnjem času opaziti povečan interes večjih in bolj 
tradicionalno usmerjenih slovenskih podjetij za razvoj sodobnih fotonskih tehnologij.



Optični vlakenski senzorji
Kmalu po iznajdbi telekomunikacijskega vlakna l.1970 so raziskave pokazale, da lahko optično 
vlakno ne le prenaša optične signale, ampak lahko deluje tudi kot odličen senzor za zaznavanje 
vrste parametrov (fizikalnih, kemijskih, drugih). Raziskovalno delo na tem področju je postalo 
posebej intenzivno v začetku 90 let. Optični vlakenski senzorji imajo pred klasičnimi električnimi 
senzorji vrsto prednosti, kot so: električna pasivnost (za svoje delovanje ne potrebujejo
električnega napajanja, zato omogočajo visoko stopnjo varnosti npr. v eksplozivnih okoljih in in-
vivo medicinskih napravah), dielektrična zgradba (zgrajeni so iz stekla), imunost na EMI
(zunanja magnetna in električna polja, tudi na polja zelo visokih moči), možnost za porazdeljeno 
zaznavanje (optično vlakno lahko npr. deluje kot zelo dolg senzor temperature), majhne 
dimenzije in masa (standarden premer vlakna je le 0.125 mm), zelo dobra obstojnost v zelo 
surovih okoljih (visoke temperature, kemijsko agresivna okolja), možnost povezovanja senzorjev 
preko vlaken na velike razdalje, možnost za doseganje izjemne občutljivosti (uporabljajo se npr.
v visoko občutljivih sonarskih omrežjih), itd. Optični vlakenski senzorji se dolgo časa niso 
praktično uveljavili zaradi omejene cenovne učinkovitosti. Na tržišču namreč ni bilo primernih in 
dovolj cenenih komponent, ki bi omogočale cenovno učinkovito gradnjo tovrstnih sistemov. Z 
razvojem telekomunikacij ob koncu 90 let so se razmere postopoma spremenile, saj so nove 
potrebe v optičnih komunikacijah zahtevale industrializacijo vlakenskih fotonskih komponent. S 
tem so se odprle možnosti za industrializacijo optičnih vlakenskih senzorjev, kar se je po letu 
2000 odrazilo v nastanku večjega števila manjših visoko-tehnoloških podjetij, specializiranih za 
proizvodnjo optičnih vlakenskih senzorjev (npr. FISO Technologies, Luna Technologies, Micron-
optics, itd). Optične vlakenske senzorje so v svoje programe začeli uvrščati tudi večji proizvajalci 
(npr. Schlumberger, Omron, HBM, itd.). Ker je tehnologija v razvoju, predstavlja dobro priložnost 
tudi za domača podjetja, ki so pripravljena investirati v napredne tehnologije.

Optični vlakenski senzorji v Sloveniji in na Univerzi v Mariboru
Optični vlakenski senzorji so področje fotonskih tehnologij, s katerimi se aktivno ukvarjamo v 
Laboratoriju za elektro-optične in senzorske sisteme na Fakulteti za elektrotehniko računalništvo 
in informatiko na Univerzi v Mariboru od leta 1994. Aktivno se ukvarjamo s senzorji za merjenje
temperature, tlaka, lomnega količnika, s senzorji za detekcijo gibanja in prisotnosti, 
akustičnimi/seizmičnimi ter posebnimi senzorji za bio-medicinske aplikacije. Poleg tega se 
intenzivno ukvarjamo tudi z opto-elektronskim signalnim procesiranjem za optične vlakenske 
senzorje. Slednje omogoča pretvorbo optičnih signalov, ki jih tvorijo senzorji, v digitalen električni 
format, ki je primeren za nadaljnjo obdelavo. Prav signalno procesiranje pa je ključen segment, 
ki odločilno vpliva na cenovno učinkovitost sistema. Tako iščemo rešitve, ki slonijo na 
telekomunikacijskih komponentah ali na rešitvah, ki slonijo na cenenih komponentah za širšo 
uporabo. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov našega praktičnega razvoja. 

Senzorji za detekcijo osi vozil
Je projekt, ki smo ga izvedli v sodelovanju s podjetjem Mikrobit iz Murske Sobote, ki izdeluje 
sistem za avtomatsko štetje in klasifikacijo vozil. Izdelali smo več možnih rešitev na osnovi 
različnih fotonskih tehnologij ter senzorje preizkusili tudi na več lokacijah. Senzor omogoča 
zanesljivejšo in bolj točno ter cenovno učinkovito klasifikacijo vozil v primerjavi s trenutnimi 
rešitvami – slika 1.

Senzorji za detekcijo ljudi in varovanje perimetra
Senzorje smo razvili v okviru CRP-MIR v sodelovanju s podjetjem Optacore in Mikrobit. Razvili 
smo različne senzorje za varnost in civilne aplikacije, npr. krmiljenja semaforja na prehodu za 
pešce ali terensko varovanje pred vdori v varovana področja.



Slika 1: Testni poligon in praktičen prikaz odziva senzorja pri prevozu tovornjaka na testni 
lokaciji Lipovci pri Murski Soboti

Kvazi porazdeljeni temperaturni senzorji
Temperatura je eden izmed najpogosteje merjenih parametrov. Pogosto obstajajo potrebe po 
merjenju temperature v večjem številu točk, kar lahko dosežemo z umestitvijo posebnih 
temperaturno občutljivih valovodnih struktur vzdolž optičnega vlakna in tako dosežemo, da se 
vzdolž enega vlakna nahaja več senzorjev. Slika 3 prikazuje dva tovrstna  senzorja, ki smo jih 
razvili v našem laboratoriju, prvi temelji na kombinaciji polarizacijsko spremenjenih vlaken, drugi
pa na uporabi temperaturno občutljive prevleke jedra vlakna.

 

Slika 2: Instaliran senzor pešcev, poseben optični kabel, razvit v sodelovanju s podjetjem 
Optacore in Fokab 

Slika 3: Segmenta dveh različnih kvazi porazdeljenih temperaturnih senzorjev

Odziv senzorja pri prevozu tov. vozila s priklopnikom
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Senzor prisotnosti za avtomobilsko industrijo
Direktiva iz leta 2000 narekuje aktivno varovanje električno poganjanih avtomobilskih stekel pred 
nezgodnim zaprtjem okna. Proizvajalci danes rešujejo ta problem z omejevanjem navora
pogonskega elektromotorja, vendar ima takšen pristop vrsto pomanjkljivosti. Slika 4 predstavlja 
rešitev, kjer je varovanje izvedeno s plastičnim optičnim vlaknom, ki je skupaj s posebno 
mehansko strukturo vgrajeno v tesnilu podobno strukturo na oknu. Sistem je bil izdelan iz zelo 
cenenih komponent ter tako primeren za uporabo v avtomobilski industriji.

Slika 4: Senzor prisotnosti za avtomobilsko industrijo

Mikro-optični senzorji
Razvili smo lastno tehnologijo za izdelavo mikro-optičnih senzorjev. Tehnologija temelji na 
selektivnem jedkanju, ki ga dosežemo z uporabo različnih dopantov, s katerimi dopiramo optično 
vlakno. Dodajanje dopantov v silicijevo steklo spremeni hitrost njegovega jedkanja. Hitrost 
jedkanja je tako odvisna od vrste dopanta in njegove koncentracije. Vsebnost dopantov 
določimo v procesu proizvodnje vlakna. Iz kosa izdelanega vlakna lahko pridobimo več tisoč ali 
celo milijonov senzorjev – cenovno potencialno zelo učinkovita tehnologija. Delo na tem 
področju poteka v sodelovanju s podjetjem Optacore iz Ljubljane ter FISO Technologies iz 
Kanade.

Slika 5: Prikaz nekaterih struktur, ki smo jih izdelali na vrhu optičnega vlakna, (premer 0.12 mm)

Z varjenjem teh struktur lahko izdelamo različne praktične mikro-optične senzorje. Slika 6
prikazuje senzor raztezka, ki ga dobimo tako, da jedkan vrh vlakna zvarimo z nejedkanim, kar 
ustvari mikro-votlino znotraj vlakna. Kadar vlakno raztegnemo, se spremeni tudi velikost mikro-
votline, kar lahko z optičnimi postopki zelo zanesljivo izmerimo. 

Slika 6: a) Mikro optični senzor raztezka b) Odziv senzorja na raztezek

Senzor



Slika 7 prikazuje postopek izdelave mikro-optičnega senzorja tlaka s polimerno membrano. 
Najprej uporabimo vlakno, ki je močno dopirano v centralnem delu. V tem delu se v vlakno 
selektivno izjedka vdolbina, kot kaže slika. Nato vlakno pomočimo v raztopino topila in polimera 
(DMF-PU). Ko vlakno povlečemo iz raztopine, se v vdolbini na vrhu vlakna ustvari kapljica, ki se 
posuši v polimerno membrano. Senzor je izkazal visoko občutljivost na tlak kljub majhnim 
dimenzijam. 

Slika 7: Mikro-optični senzor s polimerno membrano

Senzor z mnogo boljšo kemijsko in dolgoročno stabilnostjo pa smo izdelali tako, da smo 
polimerno membrano nadomestili s stekleno. Celotna struktura je tako zvarjena in v celoti 
izdelana iz silicijevega dioksida. Gotov senzor je prikazan na sliki 8.

Slika 8: Senzor z membrano iz silicijevega dioksida (premer senzorja 0.125 mm)

Slednji senzor začenja komercializirati kanadsko podjetje FISO Technologies, pri tem je 
slovensko podjetje Optacore ekskluzivni dobavitelj posebnih vlaken, ki so potrebna za njegovo 
izdelavo. Trenutno je to najmanjši komercialni optični senzor tlaka (premer je le nekoliko večji od 
premera človeškega lasu), osrednja uporaba pa je v biomedicinskih napravah za in-vivo meritve 
tlaka in krmiljenje naprav, kot so aortne črpalke. 

Zaključek
Fotonske tehnologije so v strmem vzponu in prodirajo na vsa področja človeške aktivnosti. 
Fotonske tehnologije zato predstavljajo odlične gospodarske priložnosti. Ena izmed takšnih 
tehnologij so optični vlakenski senzorji, ki po mnogih letih intenzivnih raziskav zavzemajo zmeraj 
vidnejše mesto v praktičnih aplikacijah. Uspešno uvajanje optičnih vlakenskih senzorjev gre na 
račun razvoja učinkovitih fotonskih komponent ter posebnih lastnosti, ki niso dosegljive z drugimi 
merilnim principi, kot so: možnost porazdeljenega zaznavanja, električna pasivnost, majhne
dimenzije, visoka občutljivost, itd. Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme na UM je 
izdelal veliko rešitev, nekatere od teh so že ali bodo v kratkem prišle tudi v praktično rabo.
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