
Fotonika in senzorji iz optičnih 
vlaken: od idej do industrijske 

realnosti 
Denis Đonlagić



Fotonika

Kaj je fotonika?

Fotonika je veda o svetlobi. 

Ukvarja se z uporabo, tvorbi, 

detekcijo in prenosom 

svetlobe (fotonov)

http://www.cablexpress.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/fiber_optics.jpg


Fotonika

Začetki: 

1960 (Maiman): Iznajdba 
laserja

1965 (Kao): napoved nizko-
izgubnega optičnega vlakna

1970 (Maurer,Keck, Schultz): 
Izdelava nizko-izgubnega 
optičnega vlakna



Fotonika: sodobna tehnologija, ki je 

posegal globoko v naša življenja

Telekomunikacije 

in internetna omrežja

LED razsvetljava
Optični 

pomnilniki

Lasersko tiskanje
Medicinski sistemi

Sodobni 

zasloni

Proizvodni sistemi
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Fotonika v številkah

V letu 2005 je bila obseg glob. 

fotonsgega trga 228 milijard €

Samov v Evropi  43 milijard € v letu 

05 in že 49 milijard € v letu 06 – V 

Evropi je fotonska industrij že 

presegla mikroelektronsko 

Do leta 2015 bi naj znašal ta obseg 

okoli 450 milijard €



Fotonika v Sloveniji

 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 nastanak Iskre-elektrooptike (danes 
Fotone).

 Po letu 1990 je prišlo do močnega zmanjšanja Iskre-
elektrooptike 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.

 V zadnjem času je opaziti povečan interes večjih in bolj 
tradicinalno usmerjenih slovenskih podjetij za razvoj 
sodobnih fotonskih  



Optični vlakenski senzorji

 Predstavniki napredne tehnologije v razvoju 

 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: fotonska 

tehnologije  razvoju
Zakaj optični vlakenski senzorji?

 Električna pasivnost (visoka stopnja varnosti 

eksplozivnih okoljih, medicini)

 dielektrična zgradba,

 imunost na EMI,

 možnost za porazdeljeno zaznavanje,

 majhne dimenzije in masa,

 zelo dobra obstojnost v zelo surovih okoljih, 

 možnost za doseganje izjemne občutljivosti.



Optični vlakenski senzorji: značilna 

trenutna uporaba

Energetika

Medicina

Industrija in RR

Obramba

Nadzor

velikih

struktur
Itd…



Optični vlakenski senzorji: 

komercialen razvoj 

V zgodnji dobi ni bilo komponent in 
sistemov, ki bi omogočali cenovno 
učinkovito manipulacijo svetlobe;

 po letu 1995, ko je prišlo do izjemno 
velikih investicije v razvoj telekomunikacij 
(internet), ki so omogočile razvoj in 
pocenitev fotonskih komponent;

Posledično je narastlo število praktičnih 
aplikacij.



Pričakovanja in trendi v razvoju 

optičnih vlakenskih senzorjev 

 V zadnjih 15 letih je v svetu nastalo veliko 

specializiranih manjših podjetij za 

proizvodnjo optičnih vlakenskih senzorjev 

(npr. FISO, Luna, Micron-optics)

 v svoje proizvodne programe pa so jih 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 investirat v napredne 

tehnologije.



Delo na podoročju optičnih vlakenskih 

senzorjev na Univerzi v Mariboru 

Začetek l. 1994, 

Delo poteka na razvoju:

Optičnih vlakenskih senzorjev 

Optičnih vlaken za senzorje in druge 

aplikacije

Opto-elektronskih naprav 

Raziskovalno delo je tesno vezano na 

delo za domača in tuja podjetja



Optični detektor osi

Odziv senzorja pri prevozu tov. vozila s priklopnikom
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Perimetri

•detekcija vdorov 

•Varnostne aplikacije

•Velik občutljivost

•za CRP-MIR v 

sodelovanju z 

Optacore d.o.o



Omrežja temperaturnih senzorjev

1. Obloga

2. Jedro

4. Nanos
3. Odstranjena obloga



Senzor za varovanje električno 

poganjanih oken

Senzor



Tehnologije za mikroobdelavo vlakna 

(v sodelovanju z Optacore in FISO)

 Dodajanje dopantov v silicijevo steklo 

spremeni hitrost njegovega jedkanja.

 Hitrost jedkanja je tako odvisna od vrste 

dopanta in njegove koncentracije.

 S procesom proizvodnje lahko ekonomsko 

izdelamo zelo dolge kose



Optični senzorji raztezkov

a.) naš optični senzorj b.) merilni listič



Optični senzorji raztezkov: izdelava



Optični senzorji temperature

MM temp. sensor response
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Miniaturen senzor tlaka s polimerno 

membrano

 Premer vsega 125 um

 Visoka občutljivost

 Kratek odziven čas



Primer razvoja miniaturnih OVS: Miniaturen 

senzor tlaka – izvedba s polimerno membrano



Miniaturen senzor tlaka s stekleno 

membrano

 Premer vsega 125 um

 Visoka občutljivost

 Kratek odziven čas

 Izjemna kemijska in temperaturna odpornost



Miniaturen senzor tlaka s stekleno 

membrano

fusion
splicing

a.) b.)

c.)

MMF

scribing
blade

scribing
blade

cavity

SMF

SMF SMF SMF

SMF

connector ferule

diaphragm polishing paper

d.)

e.)

FP cavity

f.)



Miniaturen senzor tlaka



 Od ideje do 
produkta v 
štirih letih

 Skupno delo 
UM-LEOSS, 
OptaCore d.o.o. 
in Fiso 
Technolgies 
Kanada  



Trenutno delo na industrijskih 

projektih

 Miniaturni senzorji tlakov in raztezkov 

(sodelujoča podjetja:  FISO Technlogies, 

Kanda, Optacore d.o.o Slovenija)

 Optični vlakenski senzorji za inteligentne 

transformatorje (sodelujoča podjetja:  

ETRA33 d.d., Senčar d.o.o)

 Optični vlakenski senzorji za avtomobilsko 

industrijo (Hidria d.d., Optacore d.o.o.)   



Zaključek

 Fotonske tehnologije so odločilno 
zaznamovale razvoj družbe v zadnjih dveh 
desetletjih.

 Optični vlakenski senzorji so ena izmed 
prihajajočih fotonskih tehnologij, ki zavzema 
vidno mesto v praktičnih aplikacijah, saj 
omogoča meritve na načine in na mestih, kjer 
to ni mogoče s sorodnimi tehnologijami.  

 Fotonske tehnologije doživljajo strmo rast ter 
predstavljajo pomembno priložnost za 
domače gospodarstvo.



Hvala za pozornost !


