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Fiber Sensing optikai szálas mérőrendszerek 
 
A portugál Fiber Sensing optikai szálas mérőrendszereket gyártó, forgalmazó és fejlesztő társaság.  
Hidak, alagutak, épületek, utak és különböző egyéb műtárgyak, felépítmények deformációinak, terhe-
léseinek, hőmérsékletének folyamatos monitorozására szolgáló optikai elven működő nyúlásmérő 
bélyegek, műszerek, hálózatok, műszaki megoldások találhatók termékeik közt.  

 

Az érzékelők mindegyike egy optikai 
szál magjában kialakított ún. Bragg-
rácsot (FBG, Fiber Bragg Grating) 
tartalmaz, mely úgy készül, hogy a 
szál törésmutatóját egymástól bizo-
nyos távolságokra megváltoztatják.  
A mérőműszer fényt bocsát a szálba, 
és a rácson tapasztalható interferen-
cia rezonancia hullámhosszát méri. 
Ez a hullámhossz változik, ha a rács 
ill. a rácsot magában foglaló tokozás 
mechanikai terhelés vagy hőtágulás 
következtében deformációt szenved. 
FBG felhasználásával így optikai szá-
las nyúlásmérő bélyegek, inklinomé-
terek, extenzométerek, nyomásmérő 
cellák, hőmérők gyorsulásmérők 
készíthetők.  
 

 

 

A technológia legnagyobb előnye, hogy az elektromágneses 
zavarásra érzéketlen hálózatok építhetők ki úgy, hogy egyet-
len szálon akár húsz tetszőleges szenzor is elhelyezhető.  Így 
átláthatatlan kábelkötegek helyett néhány optikai szál segít-
ségével megfigyelhető egy teljes építmény több száz mérési 
pontja akár néhányszor 10 km távolságból is. 

 
 

 

 

 
A B2AM Kft saját fejlesztésű termékei 

 

 
 

A B2AM Kft-t 2005-ben alapítottuk elsődlegesen műszaki kutató-fejlesztő mun-
kák elvégzésére, környezetanalitikai eszközök és módszerek kialakítására. Mind-
ezek mellett fejlesztünk még a laboratóriumi munkához szükséges berendezése-
ket, valamit foglalkozunk laboratóriumi műszerek javításával is. 

  

"Az Uracheck egy uranil ionok kis 

mennyiségben történő meghatározá-

sához kifejlesztett fluoreszcencia nö-

velő reagens, melynek segítségével 0.1 ppb mé-

réshatárral mérhetünk " 

"A CountOx segítségével a vízben 

oldott oxigén koncentrációjának fo-

lyamatos mérése lehetséges, akár 

10 ppb alatt is. Hamarosan új változat jelenik 

meg rozsdamentes acél műszerházzal." 

"Az OAS-1 és az OSS-1 optikai ké-

mia szenzorokon alapuló ammóniá-

ra ill. szén-dioxidra érzékeny kap-

csolók, melyek segítségével helyiségek szellőzte-

tése vagy akár ipari folyamatok vezérelhetőek." 

„T-Cube átfolyó termosztátok kü-

lönböző hőmérséklet-tartományok-

ra, FIA, SIA és egyéb áramló olda-

tos rendszerek kiegészítő egységeként, egyéni 

igények szerint kialakítva.” 


