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Plan prezentacji

• Przegląd koherentnych metod optycznych do 
monitorowania i pomiarów obiektów inżynierskich

• Zasada działania i założenia techniczne do budowy 
wybranych czujników:

- Mikroczujniki falowodowe z wykorzystaniem IS i DSPI

- Kamery holograficzne z wykorzystaniem CIH

- Czujniki interferometryczne z wykorzystaniem LCI

• Podsumowanie



Przegląd Koherentnych metod optycznych
do monitorowania i pomiarów obiektów 

inżynierskich

Badania naprężeń resztkowych 

(kontrola spawów, połączeń itp.)

Monitorowanie procesu pękania

Badania materiałowe:

Przemieszczenia płaszczyznowe 

Przemieszczenia poza płaszczyznowe 

Struktura warstw powierzchniowych



Własności metod optycznych

• Wysoka czułość rzędu kilkudziesięciu nanometrów po 

zastosowaniu algorytmów   przetwarzania obrazu

• Bezstykowy i jednoczesny pomiar w całym polu widzenia

• Możliwość łączenia metod w sieci hierarchiczne

• Niewielkie gabaryty czujników pozwalają na umieszczenie 

ich w dowolnym punkcie konstrukcji



Przegląd Koherentnych metod optycznych
do monitorowania i pomiarów obiektów 

inżynierskich

Metoda

Urządzenie Przygo-

towanie 

obiektu

Wielkość 

mierzona

Pole 

pomiarowe

Czułość Monitoro-

wanie

Interferometria 

siatkowa

Ekstensometr + (u,v) Od X mm2 

do XXmm2

0.5m-

XX nm

Dyskretne

Sieć czujników IS + (u,v) (1 x 1) mm2 0.5m-

XX nm

Dyskretne 

lub ciągłe

Holografia cyfrowa Kamera holograficzna - (w)

h(x,y)

(10x10) mm2 XXnm

XX µm 
Dyskretne 

lub ciągłe

Interferometria 

plamkowa (ESPI)

Kamera ESPI +/- (u,v)

w(x,y)

Od X mm2 do 
XXcm2

0.X - X µm Dyskretne 

lub ciągłe

Tomografia 

koherencyjna

System OCT Spec. 

Wymag

-h(x,y)

Strukt.

wew,.

od X mm2

mm do 0.X 
mm2

0.x µm –
XX nm

Dyskretne



Czujniki mikrointerferometryczne:
Cel modyfikacji 

• Opracowanie czujników interferometrycznych 
(IS, DSPI) w mikrotechnologiach 
umożliwiających niskokosztową replikację

• Rozważane technologie :

- wytłaczanie na gorąco (materiał PMMA)

- technologia DRIE+elektronolitografia (wafle 
krzemowe)

• Koszt pojedynczego czujnika < 100Euro



Interferometria Siatkowa (IS)

Czułośd d/2: typowo 0,5m/prążek
Po AAOP       20nm
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Cyfrowa Interferometria Plamkowa (DSPI)
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Mikro-ekstensometr falowodowy IS

- pole pomiarowe 2x2 mm,
- dokładnośd pomiarowa ok. ±30 nm przy zastosowaniu AFPA, 
- zakres pomiarowy ok. 15 µm,  
- wymiary głowicy 12x4x2 mm replikacja głowicy w PMMA

Założenia techniczne czujnika:



Wnękowy czujnik IS/DSPI

1 – Układ oświetlający

2 – Układ obrazujący i detekcyjny

3 – Obiekt z nałożoną siatką (a) lub 

o powierzchni rozpraszającej (b)



- pole pomiarowe 1,5x1,5 mm,
- dokładnośd pomiarowa ok. ±30 nm przy zastosowaniu 
algorytmów automatycznej analizy obrazów prążkowych (AFPA), 

- zakres pomiarowy ok. 15 µm,  
- wymiary 8x1,7x3 mm (bez modułu oświetlającego i detekcyjnego)
- Trzy mody pracy: IS; DSPI; IS/DSPI
- Docelowo wykonanie czujnika z wykorzystaniem technologii krzemowej

Założenia techniczne czujnika:

Wnękowy czujnik IS/DSPI



Ekstensometr siatkowy do badania 
konstrukcji inżynierskich

Dane techniczne:

- pole pomiarowe: 1.4 mm x 1.4 mm

- rozdzielczośd: 800 x 600 pikseli

- czułośd: 417 nm/prążek

- zakres przemieszczeo: do 85 μm

- dokładnośd: 20 nm



Ekstensometr siatkowy do badania 
konstrukcji inżynierskich



Ekstensometr siatkowy do badania 
konstrukcji inżynierskich

*Współpraca z ITB w ramach Projektu Rozwojowego

*



Planowane pomiary metodami wysokoczułymi
na modelu SIMR

Cel: 

Stworzenie grupy czujników różnego typu 

do monitorowania z dużą dokładnością 

najistotniejszych elementów konstrukcji

Uzupełnienie do metod porównawczych 

proponowanych przez Wydział SiMR przez 

wysokoczułe pomiary węzłów konstrukcji 



Czujniki DHI i LCI

• Czujniki nie realizowane w mikrotechnologiach, 
ale wspomagające specjalne zadania 
pomiarowe

• DHI – zastosowanie techniki światłowodowej 
lub/i zminiaturyzowanych źródeł światła

• LCI – zastosowanie kamery z smart piksel do 
badao warstw podpowierzchniowych

• Czujniki wspomagające 



Cyfrowa Interferometria Holograficzna (CIH)

Rekonstrukcja:

- Numeryczna

- Optoelektroniczna

Cel: monitorowanie i pomiary

Deformacji

Kształtu obiektów rozpraszajacych



Kamery holograficzne

Parametry głowicy:
• wymiary: f=50 mm, długośd 110 mm
• pole pomiarowe - 10mm x10 mm
• obiekt w odległości do 15 cm
• zakres warstwic do pomiaru kształtu: 24 μm

2,47 μm (deformacje do 500 m)
• zakres  przemieszczeo w 0,267 – 30μm

Pomiary:

• przemieszczenia pozapłaszczyznowe

• kształt

• drgania (przy zastosowaniu źródła 

impulsowego)

Numeryczna analiza



Rekonstrukcja Optoelektroniczna -
Monitorowanie

Zdalne monitorowanie:

Obrazy prażkowe lub zrekonstruowane 

pola przemieszczeń



Czujniki interferometryczne 
z wykorzystaniem LCI

Z wykorzystaniem kamery smart-pixel istnieje możliwość 

budowy przenośnego czujnika do badań struktur

w warunkach zewnętrznych.

Wykorzystanie źródła o obniżonej koherencji do polowej tomografii 

koherencyjnej w celu badania warstw powierzchniowych



Podsumowanie

• Przeanalizowano możliwości wykorzystania koherentnych 
metod optycznych do monitorowania i pomiarów struktur 
inżynierskich

• Opracowano założenia techniczne dla czujników realizujących 
metody interferometrii siatkowej i cyfrowej interferometrii 
plamkowej do pomiaru przemieszczeo w płaszczyźnie

• Przeanalizowano możliwości wykorzystania niskonakładowych 
technik replikacji w tworzywie sztucznym i w krzemie do 
wykonania  głowic interferometrycznych czujników IS, IS/DSPI



Podsumowanie

• Do pomiaru przemieszczeo poza płaszczyznowych wybrano 
metodę Cyfrowej Interferometrii Holograficznej i opracowano 
założenia techniczne dla kamer CIH

• Trwają pracę nad wykorzystaniem LCI oraz kamer smart-pixel 
do badania właściwości warstw powierzchniowych 
materiałów
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