Monitoring konstrukcji ziemnych przy zastosowaniu rozłożonych przestrzennie
światłowodowych sensorów optycznych, zintegrowanych w geosyntetykach
Monitoring of earthwork structures using spatial distributed fibre optic sensors embedded in
geosynthetics.
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Streszczenie:
W nowoczesnych konstrukcjach ziemnych (nasypy drogowe i kolejowe, tamy i zapory), do
powszechnego sposobu postępowania należy umieszczanie wewnątrz tych konstrukcji geosyntetyków
w postaci tkanin i siatek. Te geosyntetyczne materiały działają jako filtry oraz elementy wzmocnienia
i drenażu. Są one również adaptowane do zbrojenia konstrukcji ziemnych i zapobiegania erozji
powierzchniowej. Przez integrację sensorów w geotekstyliach można zrealizować „inteligentne”
techniczne tekstylia. Takie multifunkcjonalne techniczne tekstylia potrafią współoddziaływać z ich
środowiskiem oraz odczytywać różne wielkości pomiarowe jak temperatura, naprężenie i parametry
chemiczne, które to pozwalają wykryć i zlokalizować w czasie rzeczywistym obecność uszkodzeń
i zniszczeń. W porównaniu z tradycyjnymi systemami pomiarowymi (ciśnieniomierze, piezometry
i inklinometry umożliwiające tylko pomiary punktowe) właśnie to światłowodowe sensory optyczne
są dopasowane do wspomnianych celów monitoringu rozłożonego przestrzennie. Te bardzo cienkie
światłowody optyczne o średnicy mniejszej niż 1 mm mogą mieć zastosowanie jako sensory
działające w silnych polach elektromagnetycznych, w „surowych”, wybuchowych i chemicznie
trujących środowiskach oraz podczas wpływu jonizującego promieniowania. Rozłożone przestrzennie
światłowodowe sensory optyczne bazują na efekcie rozproszenia Brillouin w światłowodach
szklanych oraz na optycznej reflektrometrii w dziedzinie czasu (OTDR) w światłowodach
polimerowych.
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Summary:
In modern earthwork structures (roads and railway embankments, dikes and dams), it is common
procedure to embed geosynthetics like non-woven and grid structures into their soil bodies. These
geosynthetic materials act as filters, reinforcement and drainage elements. They are also integrated for
strengthening of the earthwork structures and prevention from surface erosion. By incorporating
sensors in the geotextiles, “smart” technical textiles can be realised. Such multifunctional technical
textiles can interact with their environment and sense various measurement categories such as
temperature, strain and chemical parameters which allow to detect and to locate the presence of any
damages and destructions in real time. In comparison with traditional measuring systems (pressure
cells, piezometers and inclinometers which produce only point measurements) fibre optic sensors are
well suited for mentioned spatial distributed monitoring purposes. The very tiny optical fibres of a
diameter of less than 1 mm can operate as sensors in strong electromagnetic fields, under “harsh”
explosive and chemical environments and under ionizing radiation. The spatial distributed fibre optic
sensors are based on Brillouin scattering in glass optical fibres and on optical time domain
reflectometry (OTDR) in polymer optical fibres.
The paper gives an overview of these innovative fibre optic sensors embedded in geosynthetics and
presents field test results.
1. Wstęp – światłowodowe sensory optyczne w geosyntetykach
Postęp technologiczny ostatnich lat oraz obserwowany wzrost częstotliwości występowania
ekstremalnych wydarzeń atmosferycznych niesie za sobą również znaczne podniesienie wymagań
wytrzymałościowych konstrukcji ziemnych, takich jak nasypy drogowe i kolejowe, tamy i zapory.
Poszukiwanie nowych materiałów i rozwiązań w celu dopasowania wspomnianych konstrukcji do
wymagań dnia dzisiejszego i chęć sprostania zadaniom w przyszłości doprowadziły do gwałtownego
rozwoju geosyntetyków w postaci całej palety geotkanin, geosiatek oraz geokompozytów jako
materiałów spełniających funkcje separacyjne, filtracyjne lub zbrojeniowe.
Wzrost wymagań wytrzymałościowych budowli ziemnych oraz coraz większa uwaga poświęcana
standardom bezpieczeństwa cywilnego przyczyniły się do olbrzymiego rozwoju metod monitoringu
tych budowli. Relatywnie nową, prężnie rozwijającą się gałęzią są tutaj sensory optyczne. To właśnie
zalety materiałowe tych światłowodowych sensorów optycznych, tzn. niewielkie rozmiary, odporność
na silne pola elektromagnetyczne, chemicznie trujące środowiska oraz wpływ jonizującego
promieniowania, otwierają przed nimi szeroką gammę zastosowań. Światłowodowe sensory optyczne
umożliwiają również monitorowanie konstrukcji ziemnych w sposób rozłożony przestrzennie, a nie
tylko punktowo, jak w przypadku tradycyjnych metod tj. za pomocą tensometrów, piezometrów, czy
też inklinometrów. Opisane zalety w połączeniu z możliwością finansowo korzystnej integracji tych

sensorów w geosyntetykach przyczyniają się do bezkonkurencyjności tych rozwiązań dla monitoringu
naprężeń, temperatury oraz chemicznych parametrów w czasie rzeczywistym, przy zakresach
pomiarowych od stu metrów do nawet kilkunastu kilometrów.
W punktach 2 i 3 zostają przedstawione zasady działania sensorów bazujących na podstawowych
grupach światłowodów szklanych (GOF) oraz polimerowych (POF). W punktach tych znajduje się
również opis parametrów technicznych poszczególnych czujników wraz z prezentacją wyników ich
testów w terenie.
2. Monitoring konstrukcji ziemnych przy użyciu światłowodów szklanych (GOF)
Komercyjnie dostępne na rynku są geosyntetyczne maty pomiarowe wyposażone w czujniki
światłowodowe z siatką Bragga (siatka dyfrakcyjna - czujniki typu FBG), skonstruowane na rdzeniu
standardowego światłowodu szklanego. Zasada działania takiego czujnika bazuje na liniowej zmianie
długości odbitej fali Bragga, która jest wprost proporcjonalna do zmian temperatury i naprężenia. Te
punktowe czujniki FBG (długość pojedynczego czujnika wynosi kilka milimetrów) „wpisane” są
w dowolnych miejscach w rdzeniu światłowodu, umożliwiając wielopunktowy pomiar w czasie
rzeczywistym naprężeń i/lub temperatury, przy użyciu urządzenia odczytującego zwanego
interrogatorem. Zakres naprężeń mierzonych za pomocą tych czujników światłowodowych z siatką
Bragga nie przekracza 0,6-1 %, co odpowiada jednakże pomiarowi w szerokim zakresie zmian
temperatury powyżej 500 C [1].
W przypadku większości geotechnicznych konstrukcji, rozciągających się na długościach sięgających
nawet kilkunastu kilometrów (np. wały rzeczne) często bardzo trudno jest dokładnie przewidzieć
miejsca tzw. „słabe punkty” konstrukcji, które w szczególności podatne są na uszkodzenia. Istnieje
więc tutaj potrzeba monitoringu uszkodzeń w sposób ciągły (rozłożony przestrzennie) na całej
długości konstrukcji, a nie tylko w wybranych punktach.
Opisany poniżej sensor Brillouin stanowi innowacyjne rozwiązanie dla rozłożonej przestrzennie
kontroli uszkodzeń konstrukcji w czasie rzeczywistym. System pomiarowy wykorzystujący efekt
stymulowanego rozproszenia Brillouin (Stimulated Brillouin Scattering - SBS) w światłowodach
szklanych umożliwia rejestrację zmian naprężeń i temperatury na odcinkach dochodzących nawet do
20 km i z dokładnością jej lokalizacji wynoszącą 2-3 m. Właściwości materiałowe światłowodów
szklanych ograniczają jednakże zakres mierzonych naprężeń lokalnych do 1-1,5 %, co odpowiada
pomiarowi zmian temperatury w zakresie powyżej 500 C.
2.1 Zasada działania sensora Brillouin
Pierwsze próby zastosowania SBS dla celów rozłożonego przestrzennie pomiaru naprężeń
i temperatury zostały zaprezentowane już 20 lat temu [2,3]. SBS jest najbardziej dominującym

efektem nieliniowym w jednomodowych światłowodach szklanych i opisuje wzajemne oddziaływanie
w rdzeniu światłowodu dwóch wiązek światła laserowego o minimalnie różnych częstotliwościach
fali, wprowadzonych w przeciwnym kierunku propagacji do obu końców światłowodu. Wskutek tego
oddziaływania zostaje wzbudzona ruchoma fala akustyczna w rdzeniu światłowodu modulująca jego
współczynnik załamania światła. Modulacja ta, jako wymuszone minimalne zmiany gęstości
materiału rdzenia światłowodu, prowadzi do rozproszenia, odbicia w przeciwnym kierunku wiązki
światła laserowego o większej częstotliwościach fali. Wskutek efektu Dopplera (odbicie fali optycznej
na ruchomej fali akustycznej) obserwujemy, podobnie jak podczas pomiaru radarem prędkości
samochodów, zmianę częstotliwości fali wiązki odbitej. Rejestrowane tutaj tzw. charakterystyczne
przesunięcie częstotliwości (Brillouin Frequency Shift - BFS) jest funkcją liniową naprężeń
i temperatury rdzenia światłowodu, co wykorzystuje się do wyznaczania obu wspomnianych
wielkości fizycznych.
Pierwsze systemy rozłożonego przestrzennie pomiaru naprężeń i temperatury metodą Brillouin
bazowały na analizie lub reflektrometrii optycznej w zakresie czasu (Brillouin Optical Time-Domain
Analysis - BOTDA lub Brillouin Optical Time-Domain Reflectrometry - BOTDR) [4].
W powyższych systemach wprowadzane do światłowodu pomiarowego krótkie impulsy optyczne
zostają rozpraszane (odbite) w różnych miejscach światłowodu na skutek oddziaływania Brillouin,
przy czym czas, który upływa pomiędzy wysłaniem impulsu a jego powrotem, lokalizuje miejsce
pomiaru. Dodatkowo rejestrowane przesunięcie częstotliwości BFS informuje o występujących
w danym miejscu naprężeniach lub też zmianach temperatury.
W roku 1996 została przedstawiona alternatywna metoda Brillouin, umożliwiająca pomiar w zakresie
częstotliwości (Brillouin Optical Frequency-Domain Analysis - BOFDA) [5]. Metoda ta bazuje na
wyznaczaniu za pomocą analizatora sieci tzw. funkcji przenoszenia w zakresie częstotliwości.
Stosując następnie przekształcenie matematyczne odwrotnej transformaty Fouriera (IFFT) możliwe
jest przekształcenie wspomnianej funkcji przenoszenia w odpowiedź pulsową w zakresie czasu,
analogicznie do metody BOTDA. W systemie BOFDA do światłowodu pomiarowego wprowadzana
zostaje ciągła wiązka światła laserowego (a nie krótkie impulsy jak w BOTDA), która dodatkowo
podlega sinusoidalnej modulacji amplitudowej. Funkcja przenoszenia wyznaczana jest punktowo, tzn.
dla każdej częstotliwości modulacyjnej. Rezultatem takiego wąskopasmowego pomiaru jest
polepszenie stosunku sygnał/szum oraz wzrost zakresu dynamiki w porównaniu z parametrami
systemu BOTDA. Największą zaletą systemu BOFDA jest jednakże możliwość rezygnacji
ze stosowania szybkich układów próbkowania, konwersji i gromadzenia danych, co znacznie
przyczynia się do redukcji kosztów całego systemu, a to z kolei wpływa na jego atrakcyjność dla
użytkowników przemysłowych.

2.2 Wyniki testów w terenie
Za pomocą rozłożonego przestrzennie systemu Brillouin można więc monitorować w czasie
rzeczywistym mechaniczne odkształcenia (naprężenia) rozległych konstrukcji geotechnicznych. Od
kilku lat wprowadzana skuteczna integracja tych sensorów w tekstylia techniczne [6-9] przyczynia się
do gwałtownego wzrostu ich zastosowań dla monitoringu konstrukcji ziemnych (np. wałów
rzecznych). Rys.1 przedstawia symulację uszkodzenia wewnętrznego stoku doświadczalnego wału
ochronnego uniwersytetu w Hanowerze. Deformacja mechaniczna została wykonana tutaj
wielokrokowo za pomocą poduszki podnośnej (zmieniając ciśnienie poduszki od 0 do 6 bar).

Rys.1

Wał ochronny uniwersytetu w Hanowerze - symulacja uszkodzenia wewnętrznego stoku

Wyniki pomiarów (rys.2) przeprowadzonych za pomocą geotekstylu z „wszytymi” sensorami GOF
(biały materiał na rys.1) wskazują na pewnego rodzaju martwy zakres sensorów. W przedziale do 3
bar wywołana deformacja mechaniczna została przeniesiona w postaci naprężeń wyłącznie na
konstrukcję kabla ochraniającego światłowód pomiarowy. W obliczu wąskiego zakresu pomiarowego
naprężeń (do 1-1,5 %), odpowiednia konstrukcja kabla umożliwia więc dopasowanie okna
pomiarowego do przewidywanych naprężeń.

Rys.2

Wyniki pomiarów naprężeń metodą BOFDAza pomocą sensorów Brillouin zintegrowanych w geotekstyliach.

3. Monitoring konstrukcji ziemnych przy użyciu światłowodów polimerowych (POF)
W celu przezwyciężenia ograniczeń materiałowych światłowodów szklanych i związanego z tym
wąskiego zakresu pomiarowego naprężeń coraz mocniej w ostatnich latach zakorzenia się stosowanie

standardowych światłowodów polimerowych (POF) do celów rejestracji odkształceń mechanicznych.
Właściwości POF pozwalają na wyznaczanie naprężeń względnych w przedziale do 45 % oraz rokują
również nadzieję na realizację pomiaru wilgotności.
3.1 Zasada działania sensora optycznej reflektrometrii w dziedzinie czasu (OTDR)
Początki techniki pomiarowej do wyznaczania w czasie rzeczywistym naprężeń rozłożonych
przestrzennie sięgają roku 2004. Zaprezentowana w [10] metoda reflektrometrii w dziedzinie czasu
(Optical Time Domain Reflectometry - OTDR) wykorzystuje efekt elastycznego rozpraszania
Rayleigh'a wprowadzanych do POF krótkich pulsów optycznych w funkcji czasu, która informuje
o miejscu, gdzie nastąpiło rozproszenie. Poziom rozpraszanego światła zależy tutaj bezpośrednio od
lokalnych naprężeń w rdzeniu POF. Rys.3 pokazuje dwie ścieżki pomiarowe OTDR nieobciążonego
odcinka (linia ciągła) oraz tego samego odcinka, który uległ lokalnemu naprężeniu w okolicach 42-go
metra (linia przerywana).

Rys.3

Zasada działania POF OTDR. Naprężenie miejcowe o długości 1,4 m, widoczne na 42 metrze wynosi 16 %.

Oprócz lokalnego wzrostu poziomu rozproszenia Rayleigh'a zaobserwować można również
przesunięcie końcowego piku, powstałego na skutek odbicia Fresnela od końca światłowodu
pomiarowego.
Powyższe pomiary przeprowadzone zostały za pomocą komercyjnego urządzenia szwajcarskiej firmy
Sunrise Luciol. Przyrząd ten wykorzystuje do pomiarów diodę laserową o długości fali 650 nm.
Zakres dynamiki wynosi 35 dB, co przy użyciu standardowych światłowodów skokowych PMMA
POF umożliwia pomiary w sposób rozłożony przestrzennie w zakresie do 100 m. Rozdzielczość
przestrzenna wynosi przy tym 1,5 mm. Dzięki zastosowaniu specjalnych światłowodów
gradientowych ("perfluorinated POF") o niskim tłumieniu optycznym, istnieje możliwość zwiększenia
zakresu pomiarowego do nawet 500 m, bez pogarszania rozdzielczości przestrzennej [11].

3.2 Wyniki testów w terenie
Do zalet przedstawionych powyżej światłowodów POF należy również ich odporność na uszkodzenia
mechaniczne w porównaniu ze światłowodami szklanymi, co wiąże się z prostszą technologicznie
integracją sensorów POF w geosyntetykach. W ramach europejskiego programu POLYTECT [12-14]
oraz przy współpracy z firmami Gloetzl Baumesstechnik GmbH oraz ZPPUH BUDOKOP Sp. z o.o.,
oferującymi najnowsze techniki pomiarowe obiektów hydrotechnicznych, przeprowadzono testy
w terenie innowacyjnej geosiatki o długości 10 m, ze zintegrowanym sensorem POF (standardowy
światłowód PMMA Mitsubishi ESKA GHN4001). Geosiatka pomiarowa została zainstalowana
w roku 2008, na półce zbocza objętego ruchami osuwiskowymi, na terenie Kopalni Węgla
Brunatnego Bełchatów (rys.4).

Rys.4

Instalacja geosiatki pomiarowej z zintegrowanym sensorem POF na terenie Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów

Rozłożone przestrzennie pomiary naprężeń wykonano metodą OTDR przed instalacją (pomiar
referencyjny) oraz wielokrotnie, w kilkunastudniowych odstępach czasowych, po jej zakończeniu
Rys.5 podsumowywuje wyniki tych pomiarów.

Rys.5

Wyniki pomiarów metodą POF OTDR.

Rys.5 po lewej stronie pokazuje wyraźny wzrost optycznego sygnału rozproszenia wskutek lokalnego
naprężenia sensora POF, w miejscu gdzie powstała szczelina. Obserwowany podczas dwóch ostatnich
pomiarów przebieg rozproszenia wskazuje na niesymetryczny rozkład naprężeń wzdłuż geosiatki.

Osiągnięty na 35- tym metrze poziom rozproszenia Rayleigh'a odpowiada naprężeniu lokalnemu
sensora POF powyżej 10 %. Użycie tutaj światłowodów szklanych jako sensorów, doprowadziłoby
dawno w tym przedziale naprężeń do ich trwałego uszkodzenia.
Rys.5 po prawej stronie przedstawia praktycznie liniowy wzrost długości sensora POF w funkcji
czasu. Wyliczona na jego podstawie prędkość obsuwania się zbocza wynosi 2 mm na dzień.

4. Podsumowanie
Opisane powyżej „inteligentne” techniczne tekstylia ze zintegrowanymi światłowodami szklanymi
(GOF) oraz polimerowymi (POF) ukazują olbrzymie możliwości rynkowe dla zastosowań
światłowodowych sensorów optycznych w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa wielu
konstrukcji budowlanych. Te bardzo cieńkie światłowody optyczne o średnicy mniejszej niż 1 mm
mogą mieć zastosowanie jako sensory działające w silnych polach elektromagnetycznych,
w „surowych”, wybuchowych i chemicznie trujących środowiskach oraz podczas wpływu
jonizującego promieniowania. Wysoka elastyczność (możliwe naprężenia miejscowe powyżej 40%)
oraz wytrzymałość na mechaniczne uszkodzenia przyczynia się do szybkiego rozwoju technik
pomiarowych wykorzystujących sensory POF. Z wprowadzenia w niedalekiej przyszłości metody
I- OFDR (Incoherent Optical Frequency Domain), której to rozwojem zajmuje się optyczna grupa
badawcza berlińskiego instytutu BAM, obiecuje się zwiększenie zakresu pomiarowego oraz
polepszenie rozdzielczości przestrzennej sensorów POF.
5. Podziękowania
Autorzy artykułu pragną gorąco podziękować dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów za
zgodę na przeprowadzenie testów innowacyjnej geosiatki wyposażonej w sensory POF oraz fachową
pomoc pod względem geotechnicznym w wyborze interesującego miejsca zabudowy wspomnianej
maty.
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