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Streszczenie 

Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu niskokoherencyjnych czujników światłowodowych. 

Badania przedstawione w pracy miały na celu ocenę możliwości zaimplementowania 

niskokoherencyjnych czujników światłowodowych do pomiaru różnych wielkości fizycznych 

z uwzględnieniem warunków zmieniającego się tłumienia sygnału w torze optycznym. W 

rozprawie zawarto informacje na temat czujników światłowodowych. Dokonano również 

analizy stanu wiedzy w zakresie metod pomiaru wartości współczynnika załamania oraz 

przemieszczenia przy użyciu czujników światłowodych. Zaproponowano wykorzystanie 

zewnętrznej wnęki Fabry’ego-Pérota umieszczonej na końcu światłowodu jednomodowego w 

charakterze interferometru czujnikowego, we współpracy z niskokoherencyjnym układem 

pomiarowym. W głównej części rozprawy zamieszczono szczegółowy opis opracowanych 

konstrukcji niskokoherencyjnych czujników światłowodowych oraz badań 

eksperymentalnych mających na celu zbadanie możliwości wykorzystania tych konstrukcji do 

pomiaru wybranych wielkości fizycznych, w szczególności w warunkach zmian tłumienia 

sygnału w torze optycznym poza miejscem pomiarów oraz w quasi-rozłożonych sieciach. 

Następnie przedstawiono wnioski płynące z analizy prezentowanych wyników badań. 

Ponadto załączono wybrane publikacje stanowiące część dorobku naukowego autora 

rozprawy. 

  



Abstract 

This thesis is devoted to the issue of low-coherence optical fiber sensors. The main objective 

of research presented in this work was the assessment of the possibility of implementing low-

coherence fiber-optic sensors for measurements of various physical quantities, especially 

under conditions of changing attenuation in the optical path. The dissertation contains a brief 

review of relevant optical fiber sensors. Results of  analysis of the state of the art in methods 

of measuring refractive index and displacement using fiber-optic sensors are presented. An 

extrinsic Fabry-Pérot cavity placed at the end of a single-mode fiber was selected as the 

sensing interferometer, along with a low-coherence measurement system. The main part of 

the dissertation contains a detailed description of the developed structures of low-coherence 

fiber-optic sensors and experimental research aimed at investigating the possibility of using 

these structures to measure selected physical quantities, in particular, under conditions of 

signal attenuation changes in the optical path outside the measurement site and in quasi-

distributed networks. Following, the conclusions are formulated based on presented results of 

research. Finally, selected publications are included as a part of the academic achievements of 

the author of the dissertation. 


