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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

 

Η ανακάλυψη των οπτικών ινών έφερε µια επανάσταση στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών, καθιστώντας δυνατές τηλεφωνικές συνδέσεις υψηλής ποιότητας και 

χωρητικότητας. Η χρήση τους σε τοπικά αλλά και ευρύτερα δίκτυα έχει αυξήσει 

δραµατικά το ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων. Και παρ’όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν 

ακόµη πολλά περιθώρια εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των οπτικών ινών, ως µέσο 

µεταφοράς πληροφοριών. Για να γίνει αυτό πραγµατικότητα, απαιτείται η παράλληλη  

ανάπτυξη της τεχνολογίας συστηµάτων εκποµπής και λήψης πληροφοριών συµβατών µε 

την τεχνολογία των οπτικών ινών. Για το λόγο αυτό, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται 

µια µεγάλη κινητικότητα σε όλους τους επιµέρους τοµείς των οπτικών ινών, όπως οι 

αισθητήρες οπτικών ινών, τα lasers και οι ενισχυτές οπτικών ινών, κοκ.  Ενδεικτικά 

αναφέρουµε ότι πλέον τα τρέχοντα πειράµατα που γίνονται σε ολοκληρωµένα συστήµατα 

οπτικών ινών αφορούν ταχύτητες λειτουργίας έως και 160Gbits/s. 

Για την ανάπτυξη των παραπάνω συστηµάτων είναι φυσικά απαραίτητη η 

ολοκλήρωση βασικών οπτικών στοιχείων, όπως κάτοπτρα, φίλτρα επιλεκτικών µηκών 

κύµατος, διαχωριστές δεσµών, µε την τεχνολογία των οπτικών ινών. Ένα σηµαντικότατο 

βήµα προς αυτή την κατεύθυνση έγινε µε την ανακάλυψη της φωτοευαισθησίας που 

παρουσιάζουν ορισµένου τύπου οπτικές ίνες στο υπεριώδες φως. Η φωτοευαισθησία των 

οπτικών ινών επιτρέπει την κατασκευή φραγµάτων περίθλασης στον πυρήνα τους, µέσω 

της τοπικής µόνιµης αλλαγής του δείκτη διάθλασης. Η περιοδική διαµόρφωση του δείκτη 



 

διάθλασης κατά µήκος του πυρήνα της οπτικής ίνας δρά ως επιλεκτικό κάτοπτρο για 

εκείνο το µήκος κύµατος που ικανοποιεί τη συνθήκη Bragg. Για το λόγο αυτό οι δοµές 

αυτές χαρακτηρίζονται και ως Bragg gratings. Οι παράµετροι που  χαρακτηρίζουν ένα 

Bragg grating είναι το κεντρικό µήκος κύµατος, η ανακλαστικότητά του και το φασµατικό 

του εύρος. Τα µεγέθη αυτά καθορίζονται από την περίοδο του grating, το µήκος του και 

την ισχύ της διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης. Εποµένως αυτά τα µεγέθη 

χαρακτηρίζουν και το αν το Bragg grating λειτουργεί σαν ένα στοιχείο πολυπλεξίας 

WDM (wavelength division multiplexer), σαν ένα πολύ στενό φασµατικά κάτοπτρο 

υψηλής ανακλαστικότητας, ή σαν επιλεκτικό φίλτρο για την αποκοπή µιας περιοχής 

συχνοτήτων. 

 

 Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία, µε τίτλο «Μελέτη της φωτοευαισθησίας 

οπτικών ινών µέσω της εγγραφής Bragg gratings και εφαρµογές», συγγράφηκε στα 

πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Μικροηλεκτρονικής – Οπτοηλεκτρονικής του 

τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι αποτέλεσµα εργαστηριακής 

δουλειάς ενός έτους, στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser, του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας, και συγκεκριµένα στον τοµέα των Οπτικών Ινών και 

Αισθητηρίων. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των µικροσκοπικών 

µηχανισµών που πιστεύεται ότι είναι τα αίτια που προκαλούν τη φωτοευαισθησία µερικών 

οπτικών ινών στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης, αναφέρουµε τα σηµαντικότερα 

θεωρητικά µοντέλα που έχουν προταθεί για την ερµηνεία της φωτοευαισθησίας των 

οπτικών ινών και για τον υπολογισµό της αλλαγής του δείκτη διάθλασης. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσουµε τις βασικές αρχές που διέπουν τα Bragg 

gratings, τους τρόπους εγγραφής τους σε φωτοευαίσθητες οπτικές ίνες, τις κατηγορίες 

στις οποίες χωρίζονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, περιγράφουµε τη 

θεωρία συζευγµένων κυµάτων (coupled-mode theory) από την οποία υπολογίζονται δύο 

βασικά χαρακτηριστικά µεγέθη των Bragg gratings: η ανακλαστικότητα και το φασµατικό 

τους εύρος. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφουµε την πειραµατική διάταξη εγγραφής των 

Bragg gratings µε την µέθοδο της µάσκας, καθώς και τον τρόπο ευθυγράµµισης της 

διάταξης. Επίσης, περιγράφουµε την πειραµατική διάταξη της on-line παρακολούθησης 

της εγγραφής των Bragg gratings. 



 

 Στο πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται τα πειράµατα εγγραφής των Bragg gratings 

σε φωτοευαίσθητες ίνες. Μέσω της εγγραφής Bragg gratings στενού φασµατικού εύρους 

και ευρέως φάσµατος σε τρία είδη οπτικών ινών (ίνα βορίου, υδρογονοποιηµένη ίνα 

γερµανίου και υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου), γίνεται σύγκριση της φωτοευαισθησίας 

τους στο υπεριώδες φως. Επίσης, κατασκευάζονται πολλαπλά (superimposed) Bragg 

gratings υψηλής ανακλαστικότητας (άνω του 80%) και πολλών µηκών κύµατος (έως 10). 

Επίσης γίνεται ο υπολογισµός της αλλαγής του δείκτη διάθλασης των Bragg gratings και 

η θεωρητική προσοµοίωση τους µέσω της θεωρίας συζευγµένων κυµάτων. 

 Στο έκτο κεφάλαιο επιβεβαιώνουµε αρχικά τη συµπεριφορά των Bragg gratings 

οπτικών ινών σαν αισθητήρια όργανα της θερµοκρασίας και της τάσης (strain). Κατόπιν, 

µε τη χρήση πολλαπλών Bragg gratings σαν κάτοπτρα, αναπτύσσουµε µια γραµµική 

κοιλότητα laser πολλών µηκών κύµατος. Τέλος, σε µια τέτοια κοιλότητα επιβάλλουµε 

συνθήκη εγκλείδωσης τρόπων ταλάντωσης (mode-locking), για την ταυτόχρονη εκποµπή 

βραχέων παλµών laser σε πολλά µήκη κύµατος. 

 Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνουµε τα συµπεράσµατα που 

εξήχθησαν από την συνολική ακολουθία των πειραµάτων που έγιναν. 

 

 Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ά. Οικιάδη για την πολύτιµη 

συνεργασία, τις ιδέες και βοήθειά του καθ’όλη τη διάρκεια των πειραµάτων, τον κ. Κ. 

Φωτάκη που µου έδωσε τη δυνατότητα να εργαστώ στα εργαστήρια του ΙΗ∆Λ του ΙΤΕ,  

τη Μαίρη Κωσταντάκη για τη συνεργασία της στα πειράµατα που έγιναν, καθώς και τους 

µεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράµµατος Μ.-Ο. για την συµπαράστασή τους. Τέλος, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ηθική και υλική συµπαράσταση σε όλα 

αυτά τα χρόνια των σπουδών µου.  

 

        Απόστολος Αργύρης 

        Ηράκλειο, Σεπτέµβριος 2001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο 

 

 

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

 

 

2.1 Φωτοευαισθησία οπτικών ινών 

 

 

2.1.1   Εισαγωγικά 

 

Οι πρώτοι που έκαναν παρατηρήσεις στις αλλαγές του δείκτη διάθλασης σε οπτικές 

ίνες ήταν η οµάδα του Hill το 1978 σε ίνες ντοπαρισµένες µε γερµάνιο.[1] Φως από laser 

ιόντων αργού στα 488nm εστιάστηκε στο ένα άκρο του πυρήνα της ίνας. Κατά τη 

διάρκεια εκτεταµένης έκθεσης παρατηρήθηκε για ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος 

εξασθένηση της έντασης του εξερχόµενου φωτός από το άλλο άκρο της ίνας και 

αντίστοιχα αύξηση της έντασης του οπισθοανακλώµενου φωτός. Η αυξηµένη αυτή 

ανακλαστικότητα ήταν αποτέλεσµα µιας µόνιµης φωτοεπαγόµενης περιοδικής δοµής του 

δείκτη διάθλασης της ίνας. Η περιοδική αυτή δοµή προερχόταν από τη συµβολή του 

προσπίπτοντος φωτός µε την Fresnel ανάκλαση (περίπου 4%) από το άκρο της ίνας. Η 

τεχνική εγγραφής που χρησιµοποίησε η οµάδα του Hill είχε πολλούς περιορισµούς και δεν 

ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη για την εγγραφή Bragg gratings. Επίσης, η αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης ήταν µόλις της τάξης του 10-6. Για τα επόµενα χρόνια υπήρξε µια αδράνεια 

στον τοµέα της φωτοευαισθησίας των οπτικών ινών.[2] 

Το επόµενο βήµα έγινε από την οµάδα του Meltz το 1989.[3] Η οµάδα αυτή πρότεινε 

την έκθεση της φωτοευαίσθητης ίνας όχι κατά µήκος της, δηλαδή εσωτερικά, αλλά από το 

πλάγιο µέρος της. Η εγγραφή των grating γινόνταν συµβολοµετρικά, ενώ ακολούθησαν 
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εγγραφές από άλλες οµάδες και µε διαφορετικές µεθόδους (είτε µε µάσκα[4-5], είτε 

σηµειακά[6]). Αυτές είναι και οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα στην 

εγγραφή των Bragg gratings.[2] 

Η απαίτηση για υψηλής ποιότητας Bragg gratings και εποµένως για υλικά µε 

µεγάλη φωτοευαισθησία έδωσε ώθηση στην έρευνα του τοµέα την τελευταία δεκαετία. Το 

αποτέλεσµα είναι να έχουν χρησιµοποιηθεί ως προσµίξεις και άλλα είδη ατόµων εκτός 

από γερµάνιο. Ταυτόχρονη ύπαρξη γερµανίου και βορίου στον πυρήνα της ίνας ή 

υδρογονοποίηση της ίνας ενίσχυσαν κατά πολύ την φωτοευαισθησία των οπτικών ινών[7]. 

Επίσης, ίνες µε ντοπάρισµα στοιχείων όπως άζωτο[8], φωσφόρος[9], αργίλιο, αλκαλικές 

γαίες[10], έχουν παρουσιάσει αυξηµένη φωτοευαισθησία.  

 

2.1.2 Οπτικές ίνες ντοπαρισµένες µε γερµάνιο (Ge) 

 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι κοινές τηλεπικοινωνιακές ίνες περιέχουν 

γερµάνιο στον πυρήνα. Ο λόγος είναι ότι το γερµάνιο προκαλεί αύξηση του δείκτη 

διάθλασης. Εποµένως, µε προσθήκη ατόµων γερµανίου στον πυρήνα επιτυγχάνεται µικρή 

αύξηση στο δείκτη διάθλασης του πυρήνα σε σχέση µε το δείκτη διάθλασης του cladding 

των οπτικων ινών, ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη κυµατοδήγησης στην οπτική ίνα.  

Τη δεκαετία του ’80 όλη σχεδόν η έρευνα στη φωτοευαισθησία των οπτικών ινών 

γινόταν στον Καναδά από την οµάδα του Hill. Το 1981, οι Lam και Garside παρατήρησαν 

ότι η ένταση της φωτοεπαγόµενης µεταβολής του δείκτη διάθλασης είχε εξάρτηση από το 

τετράγωνο της ισχύος της δέσµης εγγραφής του laser ιόντων αργού (488nm). Αυτό 

υποδήλωνε µια διφωτονική διαδικασία σαν τον πιθανό µηχανισµό της µεταβολής του 

δείκτη διάθλασης. Το φαινόµενο αυτό ερµηνεύθηκε µόνο για τον συγκεκριµένο τύπο 

οπτικής ίνας που χρησιµοποιούσαν στα συγκεκριµένα εργαστήρια. Μια δεκαετία 

αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι πολλές ίνες, διαφόρων τύπων, παρουσίαζαν ιδιαίτερη 

φωτοευαισθησία. Το µόνο κοινό τους στοιχείο ήταν η υψηλή τους περιεκτικότητα σε 

γερµάνιο. 

Πράγµατι, η οµάδα του Meltz παρατήρησε ισχυρή µεταβολή του δείκτη 

διάθλασης, όταν ίνα ντοπαρισµένη µε γερµάνιο εκτέθηκε σε υπεριώδη ακτινοβολία 240-

250nm. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας συµπίπτει µε το µήκος κύµατος 

απορρόφησης ατελειών οξειδίου του γερµανίου (GeO defects). Έτσι, αυτό που προτάθηκε 

για την παραπάνω απορρόφηση είναι το σπάσιµο µιας ατέλειας GeO και η δηµιουργία 
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ενός GeE’ κέντρου (θετικά φορτισµένη παγίδα), µε ταυτόχρονη αποδέσµευση ενός 

ηλεκτρονίου (σχήµα 2.1). Το ηλεκτρόνιο αυτό είναι ελεύθερο να κινηθεί µέσα στο πλέγµα 

του Ge/SiO2, έως ότου δεσµευτεί από µια άλλη παγίδα.[11-12,2] 

  

Ge or Si O

O

O

O

O

O e-

 
Σχήµα 2.1.  Σπάσιµο ενός δεσµού Ge-Ge (Ge-Si) και δηµιουργία ενός  θετικά  

φορτισµένου GeE’ κέντρου, µε ταυτόχρονη απελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου. 

 

Το φαινόµενο της φωτοευαισθησίας προκαλείται κυρίως µε φωτόνια µήκους 

κύµατος 240nm, που είναι αρκετά µικρότερης ενέργειας από το ενεργειακό χάσµα των 

175nm (7,1eV) του SiO2. Εποµένως φαίνεται ότι υπεύθυνες για το φαινόµενο αυτό είναι 

οι σηµειακές ατέλειες του πλέγµατος του υάλου. Πειραµατικές µετρήσεις που έγιναν 

δείχνουν ότι οι Ge-Si και Ge-Ge δεσµοί του πλέγµατος παρουσιάζουν µια ισχυρή ζώνη 

απορρόφησης στα 240nm και είναι ικανοί να προκαλέσουν την φωτοεπαγόµενη αλλαγή 

του δείκτη διάθλασης. 

Αυτό που έχει επικρατήσει µέχρι σήµερα είναι ότι η φωτοευαισθησία οπτικών 

ινών ντοπαρισµένων µε γερµάνιο είναι συνάρτηση πολλών µηχανισµών (φωτοχηµικών, 

φωτοµηχανικών, θερµοχηµικών). Η συνεισφορά τους δεν έχει πάντα την ίδια ισχύ και 

εξαρτάται από το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας που διεγείρει τους µηχανισµούς και 

από την έντασή της. Πολλά είναι τα µοντέλα που έχουν προταθεί µέχρι τώρα και αφορούν 

την ερµηνία των παραπάνω µηχανισµών ξεχωριστά. Παρ’όλα αυτά, κανένα µοντέλο από 

µόνο του δεν εξηγεί ικανοποιητικά το φαινόµενο της φωτοευαισθησίας. Αντίθετα, ένας 

συνδυασµός των µοντέλων αυτών δίνει µια γενική – αν και ασαφή - εικόνα για το τι 

πραγµατικά µπορεί να προκαλεί τελικά την αλλαγή του δείκτη διάθλασης.[2] 

Α) Ένα αρχικό σηµείο το οποίο είναι κοινό για τα περισσότερα µοντέλα είναι η 

ύπαρξη των οξυγονοµένων κέντρων γερµανίου (germanium oxygen-deficient centers - 

GODCs), από τα οποία φαίνεται να ξεκινά το φαινόµενο της φωτοευαισθησίας. Το  

ντοπάρισµα του πλέγµατος SiO2 της ίνας µε Ge γίνεται µε την τεχνική της 
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τροποποιηµένης χηµικής εναπόθεσης ατµών (modified chemical vapor deposition), κατά 

τη διαδικασία κατασκευής της οπτικής ίνας. Στο στάδιο της διαδικασίας οξείδωσης υπό 

υψηλή θερµοκρασία (~1600�C) της παραπάνω τεχνικής, το GeO2 αποσυντίθεται σε GeO 

(ή αλλιώς σε κέντρο Ge2+), λόγω µεγαλύτερης σταθερότητας του τελευταίου στις υψηλές 

θερµοκρασίες. Ακολουθεί το στάδιο απότοµης ψύξης σε θερµοκρασία δωµατίου. Αν και 

σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται η ύπαρξη διακριτών µορίων GeO στο τελικό πλέγµα 

Ge:SiO2, είναι πιο πιθανό αυτά να οδηγήσουν στη δηµιουργία παγίδων GODCs. Η 

παραπάνω διαδικασία ντοπαρίσµατος της ίνας µε γερµάνιο, οδηγεί στο σχηµατισµό ενός 

µεγάλου αριθµού GODCs παγίδων.[13] 

Με έκθεση των παγίδων GODCs µε υπεριώδη ακτινοβολία στα 240nm (~5 eV) 

σπάει ο δεσµός Ge-Ge (ή Ge-Si), µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός GeE’ κέντρου και 

την ελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου. Το ηλεκτρόνιο αυτό µπορεί να παγιδευτεί σε κάποιο 

άλλο σηµείο του πλέγµατος από δοµές οι οποίες είναι διαµαγνητικές παγίδες και οι οποίες 

έχουν χαρακτηριστεί ως Ge(1) και Ge(2) κέντρα. Το Ge(1) κέντρο περιλαµβάνει ένα 

άτοµο Ge συνδεµένο µε τέσσερις οµάδες O-Si, ενώ το Ge(2) κέντρο περιλαµβάνει ένα 

άτοµο Ge συνδεµένο µε τρείς οµάδες O-Si και µια οµάδα O-Ge. Όταν παγιδευτεί ένα 

ηλεκτρόνιο, οι δοµές αυτές χαρακτηρίζονται ως Ge(1)- και Ge(2)- κέντρα (ή γενικά GEC 

κέντρα – Ge Electron Centers). Τα GEC κέντρα έχουν τετραεδρική δοµή, µε µεγάλη 

διαταραχή των γωνιών Ο-Ge-O. Η διαταραχή αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τη µίξη των d-

τροχιακών του Ge και τη δηµιουργία κατάλληλων ενεργειακών συνθηκών για την 

παγίδευση ηλεκτρονίων.[11-12,14] 

�

�

�

�

�

�

GeGe �    (ή Ge-Si)      GeE’   +   GeO���
�h

3
- (ή SiO3

-)  +   e- 

Η δηµιουργία των GeE’ κέντρων συνοδεύεται από τοπική χαλάρωση του πλέγµατος, 

καθώς το κεντρικό άτοµο Ge ή Si µετατοπίζεται προς το επίπεδο που ορίζουν τα άτοµα  

οξυγόνου µε τα οποία είναι συνδεµένο. Όταν η µετατόπιση αυτή είναι µικρή, υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα το GeE’ κέντρο να ξαναπαγιδεύσει ένα ηλεκτρόνιο και να σχηµατίσει 

τον αρχικό δεσµό. Αντίθετα, µεγάλη µετατόπιση οδηγεί σε άλλου τύπου παγίδες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως παγίδες εκ κατασκευής (Drawing Induced Defects - DIDs). Στην 

περίπτωση αυτή, µόνο µε θέρµανση του πλέγµατος σε υψηλές θερµοκρασίες, τα GeE’ και 

DIDs κέντρα σχηµατίζουν πάλι τους αρχικούς δεσµούς (φαινόµενο annealing). Έτσι 

δικαιολογείται το σβήσιµο που παρατηρείται στα gratings, όταν αυτά θερµανθούν σε 
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υψηλές θερµοκρασίες. Η δηµιουργία των κέντρων DIDs έχει άµεσα συνδεθεί µε τη 

φωτοεπαγόµενη αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Ο τρόπος προέλευσης των DIDs απο τα 

GODCs κέντρα φαίνεται στο σχήµα 2.2. Η µετάβαση S0-S1 (singlet - singlet) από τα 

GODCs κέντρα γίνεται µε απορρόφηση φωτονίων στα 240nm. Ακολουθεί είτε 

απορρόφηση και δεύτερου φωτονίου (ιονισµός), είτε αποδιέγερση στην µεγάλου χρόνου 

ζωής T1 στάθµη.[15] Με απορρόφηση στα 330nm γίνεται η S0-T1 µετάβαση (singlet - 

triplet), της οποίας όµως η πιθανότητα µετάβασης είναι τρείς τάξεις µεγέθους µικρότερη 

από την S0-S1 απορρόφηση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ατέλεια στην κατάσταση T1 

µετατρέπεται σε µια ατέλεια DID.[16] 

 
Conduction band

240 nm

S0

S1

DID

GODC

T1

330 nm

 
Σχήµα 2.2.   Μετατροπή µιας GODC ατέλειας, µε απορρόφηση 

υπεριώδους aκτινοβολίας, σε µια ατέλεια DID.   

 

Β) Μια ακόµη δοµή η οποία θεωρείται υπεύθυνη για τη ζώνη απορρόφησης των 5 eV 

είναι τα δισθενή οξυγονοµένα κέντρα (divacancy-type oxygen-deficiency centers - 

ODCs). Πρόκειται για ιόντα Ge2+ συνδεµένα µε δύο άτοµα οξυγόνου και δύο ζεύγη 

ηλεκτρονίων (ουδέτερη διπλή ατέλεια οξυγόνου). Η συµπεριφορά τους διαφέρει από τις 

παγίδες GODCs, διότι η απορρόφηση εξαρτάται από την πυκνότητα ενέργειας UV που 

προσπίπτει.[11,17] 

Γ) Επίσης µια ακόµη φωτοχηµική διφωτονική διαδικασία που διατυπώθηκε ότι 

συµβαίνει µε ακτινοβόληση από KrF laser, είναι η ανεξάρτητη δηµιουργία δύο ειδών  

παραµαγνητικών ατελειών: τα GEC κέντρα και τα κέντρα οπών (Self-Trapped Hole 

centers - STHs). Στα κέντρα οπών ένα δέσµιο άτοµο οξυγόνου παγιδεύει µια οπή. Η 

φωτοχηµική αντίδραση που γίνεται είναι η διέγερση ζεύγους ηλεκτρονίων από δέσµιο 

άτοµο οξυγόνου, µε την απορρόφηση δύο φωτονίων. Μετά από εκτεταµένη 
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ακτινοβόληση, τα GEC κέντρα µετατρέπονται σε GeE’ κέντρα, ελευθερώνοντας τα µη 

δέσµια ηλεκτρόνια (non-bridging e-). Το αίτιο για την τελευταία αντίδραση είναι η 

ηλεκτροστατική άπωση µεταξύ του παγιδευµένου ηλεκτρονίου και των γειτονικών 

ατόµων οξυγόνου[12,14] .  

�

�

�

�Ge    �    �       GEC   +   STH �

��

O ����
�h2

GEC      GeE’   +   O ���

Για τη διαδικασία αυτή έχουν εξαχθεί δύο σηµαντικά συµπεράσµατα. Πρώτον, η 

µετατροπή ενός αρνητικά φορτισµένου GEC κέντρου σε ένα ουδέτερο GeE’ κέντρο 

οδηγεί σε χαλάρωση του πλέγµατος (structure relaxation). Συγκεκριµένα, η χαλάρωση 

προκύπτει από τη δηµιουργία τοπικής ουδετερότητας γύρω από το άτοµο του Ge και την 

αποµάκρυνση ενός αρνητικά φορτισµένου ατόµου οξυγόνου. ∆εύτερον, µε ακτινοβόληση 

από excimer laser ArF (193nm ή 6,4eV), KrF (240nm ή 5eV) και XeCl (330nm ή 4eV), 

παρατηρήθηκε η ίδια σχεδόν απόδοση σχηµατισµού GEC κέντρων. Αφού η ζώνη 

απορρόφησης των GODC παγίδων είναι στα 5 eV, ο σχηµατισµός των GEC κέντρων δεν 

οφείλεται σε ατέλειες, αλλά στο ενδογενές πλέγµα GeO4
[18]

 .   
O

O

O

O

O

O

O

O
O

OO

O

O

O

O

O

O

GODC wrong bondGODC 2-coordinated Ge

GeE’ center

Ge(2)   center-Ge(1)   center-

O O

 
Σχήµα 2.3. Οι πιθανές ατέλειες GODCs δίνουν τελικά GeE’ κέντρα, 

Ge(1)-  ή Ge(2)- παγίδες ηλεκτρονίων.  
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 Η µελέτη και ο χαρακτηρισµός των παγίδων γίνεται κατα κανόνα µε την µέθοδο 

ESR (Electron Spin Resonance). Στον πίνακα φαίνεται η αντιστοίχηση των κύριων ζωνών 

απορρόφησης στο πλέγµα Ge:SiO2 στις διάφορες ατέλειες µε τη µέθοδο ESR. Παρ’όλα 

αυτά, τελευταία χρησιµοποιείται και η µέθοδος της φασµατοσκοπίας φασµατοσκοπίας 

φωταύγειας (luminescence spectroscopy).[19] 

 

 

Πίνακας 2.1. 

Ζώνες απορρόφησης στο Ge:SiO2 Προέλευση 

195 nm (6,35 eV) GeE’ ατέλεια 

213 nm (5,8 eV) Ge(2)- κέντρο 

240 nm (5,1 eV) Ge-Ge ή Ge-Si ατέλεια (S0�S1 µετάβαση) 

281 nm (4,4 eV) Ge(1)-  κέντρο 

325 nm (3,8 eV) Ge-Ge ή Ge-Si ατέλεια (S0�Τ1 µετάβαση) 

517 nm (2.4 eV) Κέντρα οπών (STHs) 

630 nm (2 eV) Ατέλειες εκ κατασκευής (DIDs) 

 

 

 

Conduction band

Valence band

Si Ge
O

5 eV

5 eV

10 eV

Ge-Ge

GeE’

STH

GEC
4.3 eV

3.3 eV

Emission

<7.1 eV

 
Σχήµα 2.4.   Συγκεντρωτικό ενεργειακό διάγραµµα, µε τα ενεργειακά επίπεδα των 

 υπαρχόντων παγίδων και απεικόνιση των φωτοχηµικών αντιδράσεων σε ύαλο  

10GeO2:90SiO2, που προκαλούνται µε υπεριώδη ακτινοβόληση. 
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2.1.3 Οπτικές ίνες γερµανίου ντοπαρισµένες µε βόριο (Β) 

 

Η φωτοευαισθησία στις ίνες που περιέχουν γερµάνιο οδήγησε στην προσθήκη 

επιπλέον στοιχείων, για τη µελέτη της επίδρασής τους σε αυτή. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι 

προσθήκη κάποιων συγκεκριµένων στοιχείων στις οπτικές ίνες µε γερµάνιο προκαλεί 

σηµαντική ενίσχυση της φωτοευαισθησίας της ίνας.[7] Συγκεκριµένα, σε ίνες 

ντοπαρισµένες µε βόριο (Β) έχει µετρηθεί τέσσερις φορές µεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης σε σχέση µε τις κοινές ίνες γερµανίου (έως και 7·10-4). Επίσης, στις ίνες αυτές 

η αλλαγή του δείκτη διάθλασης γίνεται πιο γρήγορα, και εποµένως απαιτείται λιγότερη 

συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης. Αυτό υποδηλώνει ότι ένας επιπλέον µηχανισµός 

πρέπει να προκαλεί την παραπάνω συµπεριφορά. Μετρήσεις υπεριώδους απορρόφησης 

που έγιναν στη περιοχή 200-300nm, έδειξαν ότι κατά την ακτινοβόληση, η κορυφή 

απορρόφησης των 240nm που έχει αποδοθεί στα GODCs κέντρα παρέµεινε αναλλοίωτη. 

Επίσης δεν εµφανίστηκε καµία άλλη κορυφή απορρόφησης. Εποµένως είναι προφανές ότι 

τα άτοµα βορίου δεν προκαλούν την άυξηση της φωτοευαισθησίας µέσω της δηµιουργίας 

GODCs κέντρων. 

Αυτό που πιστεύεται είναι ότι το βόριο αυξάνει τη φωτοευαισθησία της ίνας µέσω 

της χαλάρωσης της τάσης (stress relaxation). Κατά την κατασκευή της ίνας γερµανίου µε 

βόριο αναπτύσσονται θερµοελαστικές τάσεις στον πυρήνα της ίνας, προερχόµενες από τη 

µεγάλη διαφορά στις θερµοµηχανικές ιδιότητες µεταξύ του πυρήνα που περιέχει βόριο και 

του cladding πυριτίου. Το υπεριώδες φως προκαλεί φωτοεπαγόµενη χαλάρωση της τάσης 

στον πυρήνα της ίνας, η οποία όµως πιθανότατα προκαλείται και από το σπάσιµο των 

δεσµών Ge-Ge.[7] 

 

2.1.4 Υδρογονοποίηση οπτικών ινών µε γερµάνιο (Hydrogenation) 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι η υδρογονοποίηση των ασθενώς φωτοευαίσθητων οπτικών 

ινών γερµανίου βελτιώνει τη φωτοευαισθησία τους κατά δύο τάξεις µεγέθους.[20-21] Η 

υδρογονοποίηση της ίνας γίνεται σε θάλαµο υψηλής πίεσης. Οι συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας µπορεί να διαφέρουν και κυµαίνονται µεταξύ 20-750Atm (τυπική τιµή 

150Atm) και 20-75�C αντίστοιχα. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η διάχυση των 

µορίων υδρογόνου στον πυρήνα της ίνας.[22] Αλλαγές του δείκτη διάθλασης έως και 10-2 

έχουν αναφερθεί.  
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Ο µηχανισµός της φωτοευαισθησίας στις υδρογονοποιηµένες ίνες δεν έχει να 

κάνει µε το σχηµατισµό των ατελειών που αναφέραµε στην παράγραφο 2.1.2, αλλά µε την 

αλληλεπίδραση µεταξύ µορίων Ge ή Si µε τα µόρια του υδρογόνου. Συγκεκριµένα, 

φαίνεται ότι οι κανονικοί δεσµοί Ge-O είναι υπεύθυνοι για τη φωτοευαισθησία και όχι τα 

Ge κέντρα.[23-25] 

Α) Η πρώτη ερµηνεία που προτάθηκε ήταν η παραγωγή µιας οµάδας υδροξυλίου       

(-ΟΗ) ανά µόριο Η2 και επιπλέον ένας δεσµός Ge-H. Στην περίπτωση αυτή θα αναµέναµε 

η συγκέντρωση των δεσµών Ge-H να είναι ίση µε αυτή των υδροξυλίων. Μετρήθηκε 

όµως ότι η συγκέντρωση των δεσµών Ge-H είναι µια τάξη µεγέθους µικρότερη. 
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SiOGe ��   +  H-H    �   +  �  ��� HGe �
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Β) Η δεύτερη ερµηνεία που προτάθηκε ήταν η παραγωγή δύο υδροξυλικών οµάδων 

ανά µόριο H2 και επιπλέον η δηµιουργία ενός κέντρου GODC. Μια τέτοια αντίδραση 

είναι εύκολο να προκληθεί θερµικά. Παρ’όλα αυτά, αν και θα περιµέναµε τελικά µια 

µεγάλη αύξηση στη δηµιουργία GODCs κέντρων, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται. Αυτό που 

έχει προταθεί είναι ότι η δηµιουργία των κέντρων GODCs συνοδεύεται από ακαριαία 

απόσβεσή τους (bleaching).[21]  
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Γ) Η ερµηνεία που φαίνεται τελικά να γίνεται πιο αποδεκτή είναι αυτή που 

περιλαµβάνει δύο στάδια (φωτοχηµικό µοντέλο). Αρχικά ένα φωτόνιο υπεριώδους 

διεγείρει έναν δεσµό Ge-O. Σε θερµοκρασία δωµατίου είναι γνωστό ότι το υδρογόνο 

αντιδρά µε µη δέσµια άτοµα οξυγόνου σχηµατίζοντας οµάδες υδροξυλίων (-ΟΗ). Μια 

τέτοια αντίδραση θα παράγει συγχρόνως GeE’ κέντρα και ατοµικό υδρογόνο. Αν και το 

ατοµικό υδρογόνο µπορεί να αντιδράσει περαιτέρω µε ένα GeE’ κέντρο προς σχηµατισµό 

ενός δεσµού Ge-H, είναι πιο πιθανό να συµµετέχει στο σπάσιµο ενός ακόµη δεσµού Ge-

O. 
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Η παραπάνω διαδικασία συµφωνεί µε τις πειραµατικές µετρήσεις συγκέντρωσης των 

υδροξυλικών οµάδων, από τις οποίες προκύπτει ότι τα περισσότερα άτοµα υδρογόνου 

συµµετέχουν στο σχηµατισµό οµάδων υδροξυλίου. Επίσης, συµφωνεί µε την παρατήρηση 

γένεσης GeE’ κέντρων.[23] Η συνολική εικόνα δείχνει να υπάρχει κάποιος συσχετισµός 

στην αλλαγή του δείκτη διάθλασης και στον σχηµατισµό των υδροξυλικών οµάδων, χωρίς 

όµως να είναι ξεκάθαρο ότι οι οµάδες αυτές είναι και το αίτιο αλλαγής του δείκτη 

διάθλασης.[26] Η µελέτη των οµάδων SiOH και GeOH γίνεται µε φασµατοσκοπία των 

ζωνών απορρόφησής τους στα 1390nm και 1397nm, αντίστοιχα. Οι οµάδες GeOH έχουν 

µεγαλύτερο ρυθµό σχηµατισµού από τις αντίστοιχες SiOH και η γέννεσή τους φτάνει 

γρηγορότερα στον κορεσµό. Αυτό σηµαίνει ότι η αντίδραση παραγωγής υδροξυλικών 

οµάδων προτιµά να ξεκινάει από Ge-Ge δεσµούς.[27] 

 Ένα επιπλέον φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί ότι εισάγει η υδρογονοποίηση 

φωτοευαίσθητων οπτικών ινών είναι η µόνιµη µείωση της αξονικής τάσης (stress 

reduction) στον πυρήνα της οπτικής ίνας. Η µείωση αυτή εξαρτάται ισχυρά από τα 

στοιχεία ντοπαρίσµατος του πυρήνα, τη συγκέντρωσή τους, καθώς και από την αρχική 

τάση λόγω κατασκευής της ίνας. Πιστεύεται ότι υπεύθυνες για τη µείωση αυτή είναι οι 

ατέλειες εκ κατασκευής (DIDs).[28] Όπως θα δούµε παρακάτω, σύµφωνα µε ένα από τα 

θεωρητικά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, η αλλαγή της αξονικής τάσης προκαλεί 

αλλαγές στο δείκτη διάθλασης. 

 



 

2.2   Θεωρητικά µοντέλα 

 

 

2.2.1   Εισαγωγικά 

 

 Μέχρι σήµερα έχουν διατυπωθεί αρκετά µοντέλα τα οποία επιχειρούν να 

ερµηνεύσουν τη φωτοευαισθησία που παρουσιάζουν διάφοροι τύποι οπτικών ινών και να 

τη συνδέσουν µακροσκοπικά µε την παρατηρούµενη αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Οι 

µικροσκοπικοί µηχανισµοί στους οποίους στηρίζονται τα µοντέλα αυτά για την ερµηνεία 

της αλλαγής του δείκτη διάθλασης ποικίλουν. Οι µηχανισµοί αυτοί εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες, όπως το µήκος κύµατος και η ισχύς ακτινοβόλησης, τα στοιχεία 

ντοπαρίσµατος και τον τρόπο κατασκευής της ίνας. Το βέβαιο είναι ότι κανένα µοντέλο 

δεν είναι τόσο αυτάρκες ώστε να µπορεί να εξηγήσει όλα τα πειραµατικά δεδοµένα. Αυτό 

προφανώς έχει να κάνει µε το ότι η τελική φωτοεπαγόµενη αλλαγή του δείκτη διάθλασης 

είναι συνδυασµός πολλών µικροσκοπικών µηχανισµών. Εποµένως, τα ήδη υπάρχοντα 

µοντέλα µπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά απλουστευµένα, σε σχέση µε αυτό που 

επιχειρούν να περιγράψουν.  

Το πιο διαδεδοµένο µοντέλο είναι αυτό των χρωµατικών κέντρων (color center 

model), που διατυπώθηκε από τους Hand και Russell.[29] Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, τα 

χρωµατικά κέντρα που δηµιουργούνται στο πλέγµα του υάλου είναι το αίτιο της αλλαγής 

του φάσµατος απορρόφησης στο υπεριώδες. Από την απορρόφηση αυτή και µέσω των 

σχέσεων Kramers – Kronig υπολογίζεται ο δείκτης διάθλασης του υλικού. Το µοντέλο 

αυτό επαληθεύεται µόνον από µερικά πειραµατικά αποτελέσµατα. Τα πιο σηµαντικά 

εναλλακτικά µοντέλα που προτάθηκαν ήταν το µοντέλο σύµπτυξης του υάλου 

(densification model), το µοντέλο χαλάρωσης της τάσης (stress relief model), το µοντέλο 

µονίµων ηλεκτρικών διπόλων (permanent electric dipole model), κοκ.  Τα µοντέλα αυτά 

θα αναπτύξουµε πιο λεπτοµερώς στις επόµενες παραγράφους. 

 

2.2.2 Μοντέλο χρωµατικών κέντρων (color center model) 

 

Στο µοντέλο αυτό, η φωτοεπαγόµενη απορρόφηση που παρουσιάζεται σε 

ορισµένες φασµατικές ζώνες συσχετίζεται µε την αλλαγή του δείκτη διάθλασης, µέσω των 

σχέσεων Kramers – Kronig. ∆ηλαδή, η αλλαγή του δείκτη διάθλασης ∆neff προκύπτει από 



 

την απόκριση της διηλεκτρικής συνάρτησης του υλικού στη διαταραχή της υπεριώδους 

ακτινοβόλησης. Έτσι, η αλλαγή στο φάσµα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή δίνει 

πληροφορίες για την αλλαγή του δείκτη διάθλασης στην ορατή και υπέρυθρη φασµατική 

περιοχή. 

� �
� �

� ��
�

��

����

����

	

��

0
2

eff
2eff d

/1
P

2
1n  

Στην παραπάνω σχέση, P είναι η κύρια τιµή του ολοκληρώµατος, λ το µήκος κύµατος, και 

∆αeff(λ) η ενεργός αλλαγή του συντελεστή απορρόφησης στο συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος, η οποία συσχετίζεται µε τον συντελεστή απορρόφησης µέσω  της σχέσης : 
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όπου L είναι το πάχος του δείγµατος. Με τον ορισµό της τελευταίας σχέσης λαµβάνουµε 

υπ’όψην το γεγονός ότι η υπεριώδης δέσµη ακτινοβόλησης, καθώς περνά µέσα από το 

δείγµα, απορροφάται ισχυρά και εποµένως η έκθεση δεν είναι οµοιόµορφη σε όλο το 

πάχος του δείγµατος. 

 Στο µοντέλο αυτό, οι φωτοεπαγόµενες αλλαγές στις ιδιότητες του υλικού εισάγουν 

τοπικά ηλεκτρονικές διεγέρσεις και µεταβάσεις παγίδων. Οι παγίδες αυτές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως χρωµατικά κέντρα, λόγω της ισχυρής οπτικής απορρόφησης που 

παρουσιάζουν, έχουν θεωρηθεί υπεύθυνες για την αλλαγή του δείκτη διάθλασης. 

Επιπλέον, το συγκεκριµένο µοντέλο υποθέτει ότι ο δείκτης διάθλασης σε ένα σηµείο 

σχετίζεται µόνο µε την αριθµητική πυκνότητα και τον προσανατολισµό των παγίδων στη 

συγκεκριµένη περιοχή. Οποιαδήποτε µετατόπιση του πυρήνα των ατόµων προκληθεί 

λόγω ακτινοβόλησης περιορίζεται σε µερικές ατοµικές αποστάσεις και δεν προκαλεί 

µακροσκοπικές µετατοπίσεις των ατόµων του πλέγµατος. Εποµένως, µόνο οι 

ηλεκτρονικές ιδιότητες των παγίδων είναι σηµαντικές. 

 Οι αλλαγές που έχουν υπολογιστεί στο δείκτη διάθλασης µε το µοντέλο των 

χρωµατικών κέντρων είναι συνήθως µερικές τάξεις µεγέθους µικρότερες από τις 

πειραµατικές τιµές. Σε ίνες ντοπαρισµένες µε στοιχεία όπως P, Sn, Ta, η αλλαγή του 

δείκτη διάθλασης φαίνεται να σχετίζεται µε τις αλλαγές στις ζώνες απορρόφησης. 

Αντίθετα, σε υδρογονοποιηµένες ίνες και σε ίνες ντοπαρισµένες µε αλκαλικές γαίες η 

ανάλυση Kramers – Kronig αποτυγχάνει εντελώς. Η σηµαντικότερη αδυναµία που 

παρουσιάζει το µοντέλο αυτό είναι ότι, αφού περιγράφει εντελώς τοπικά φαινόµενα, η 



 

φασµατοσκοπία απορρόφησης θα πρέπει να γίνει σε κάθε σηµείο έκθεσης και µάλιστα µε 

µεγάλη χωρική ανάλυση. Αντίθετα, ο υπολογισµός του δείκτη διάθλασης στο µοντέλο 

αυτό γίνεται µέσω µετασχηµατισµού Fourier, δηλαδή µέσω µιας µακροσκοπικής 

κλίµακας. Επίσης, για να οδηγήσουν οι σχέσεις Kramers – Kronig σε σωστό υπολογισµό 

του δείκτη διάθλασης θα πρέπει να είναι γνωστό το φάσµα απορρόφησης του υλικού σε 

µήκη κύµατος από το µηδέν έως το άπειρο. Φυσικά, µια τέτοια πληροφορία δεν είναι 

διαθέσιµη και απαιτούνται περαιτέρω θεωρητικές εξοµοιώσεις του φάσµατος 

απορρόφησης.[19] Είναι πλέον βέβαιο ότι πρόκειται για ένα µοντέλο ηµιτελές, το οποίο 

πρέπει να λάβει υπ’όψην του και επιπλέον φαινόµενα, προκειµένου ερµηνεύσει πλήρως το 

φαινόµενο της φωτοευαισθησίας.[29,2] 

 

2.2.3 Μοντέλο χαλάρωσης της τάσης (stress-relief model) 

 

Το µοντέλο χαλάρωσης της τάσης βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αλλαγές του 

δείκτη διάθλασης προέρχονται από την απελευθέρωση των θερµοελαστικών τάσεων που 

αναπτύσσονται κατά την κατασκευή της ίνας.[30,2] 

Κατά το στάδιο ψύξης της διαδικασίας κατασκευής της ίνας αναπτύσσονται 

ενδογενείς τάσεις, λόγω της διαφοράς στα χαρακτηριστικά θερµικής διαστολής του 

πυρήνα και του cladding. Επειδή η ψύξη γίνεται απότοµα, η συνολική δοµή του 

κρυστάλλου – µαζί και οι ατέλειες – παγώνει, παγιδεύοντας τις τάσεις που έχουν 

αναπτυχθεί. Είναι γνωστό ότι µέσω του φωτοελαστικού φαινοµένου, συνολική αύξηση 

της τάσης προκαλεί µείωση του δείκτη διάθλασης. Εποµένως, στο συγκεκριµένο µοντέλο, 

µε χαλάρωση του πλέγµατος αναµένεται αύξηση του δείκτη διάθλασης.  

Έχει προταθεί ότι µε υπεριώδη ακτινοβόληση οι δεσµοί γερµανίου - γερµανίου 

σπάνε, προκαλώντας χαλάρωση του πλέγµατος. Η αλλαγή του δείκτη διάθλασης για φως 

πολωµένο σε µια διεύθυνση (έστω x) µπορεί να υπολογιστεί µέσω των φωτοελαστικών 

συντελεστών c1, c2 από τη σχέση : 

� �zy2x10x ccnn �������  

όπου n0 είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού απουσία εσωτερικών τάσεων και σx, σy, σz  

είναι οι συντελεστές τάσης κατά τους τρείς άξονες. Από τον υπολογισµό των παραπάνω 

συντελεστών, έχουν προκύψει αλλαγές στο δείκτη διάθλασης έως και 10-3. 

 Το µοντέλο αυτό τείνει να εγκαταληφθεί, µετά από µετρήσεις που δείχνουν 

αύξηση της τάσης σε µερικές περιπτώσεις, κάτι που συνεπάγεται µείωση του δείκτη 



 

διάθλασης κατά την υπεριώδη ακτινοβόληση.[31] Επίσης, µε το µοντέλο αυτό δε µπορεί  

να εξηγηθεί η θερµική αναστρεψιµότητα εγγραφής των grating, δηλαδή το γεγονός ότι η 

θέρµανση σε υψηλές θερµοκρασίες προκαλεί µερικό ή ολικό σβήσιµο των gratings.[32] 

 

2.2.4 Μοντέλο σύµπτυξης (densification or compaction model) 

 

Το µοντέλο σύµπτυξης βασίζεται στην φωτοεπαγόµενη αλλαγή της πυκνότητας 

του υάλου, η οποία οδηγεί στην αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Πρόκειται για έναν από 

τους κυριότερους, όπως πιστεύεται, µηχανισµούς που οδηγούν στην υπεριώδη 

φωτοευαισθησία.  Με τη συµπύκνωση του υάλου προκαλείται αλλαγή της διάταξης των 

δεσµών γύρω από τα στοιχεία ντοπαρίσµατος, µε αποτέλεσµα την παγίδευση ηλεκτρονίων 

ή οπών και την αλλαγή από τετραεδρική διάταξη σε τριεδρική. Ένα παράδειγµα τέτοιας 

αλλαγής είναι η µετατροπή των GEC κέντρων σε GeE’ κέντρα, µετά από εκτεταµένη 

ακτινοβόληση. Επιπλέον, µε διαφορετικές συνθήκες ακτινοβόλησης και υδροστατικής 

πίεσης αλλάζει η αναλογία των τετραπλών, πενταπλών και εξαπλών δακτυλίων που 

σχηµατίζουν τα άτοµα του πυριτίου µέσα στο πλέγµα του υάλου. Ουσιαστικά πρόκειται 

για αναδιάρθρωση της δοµής του πυριτίου. 

Με ακτινοβόληση στα 248nm έχει παρατηρηθεί θερµικά αναστρέψιµη 

συµπύκνωση στο άµορφο πυρίτιο, οδηγώντας µακροσκοπικά σε αλλαγές του δείκτη 

διάθλασης. Η αναστρεψιµότητα της διαδικασίας αυτής εξηγεί το θερµικό σβήσιµο των 

gratings. Παρ’όλα αυτά, για εκτεταµένη ακτινοβόληση η συµπύκνωση µπορεί να γίνει µη 

αναστρέψιµη. Στην περίπτωση αυτή αναζητούνται άλλοι µηχανισµοί ερµηνείας του 

θερµικού σβησίµατος των gratings.  

Οι Limberger et al. µελέτησαν τις αλλαγές του δείκτη διάθλασης που επάγονται 

λόγω συµπύκνωσης και φωτοελαστικότητας, µέσω εγγραφής Bragg grating.[31] Αφενός, 

βρήκαν ότι η τάση του πυρήνα αυξάνει σηµαντικά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε το 

µοντέλο χαλάρωσης της τάσης (stress-relief model). Η αύξηση αυτή της τάσης µειώνει το 

δείκτη διάθλασης, λόγω του φωτοελαστικού φαινοµένου. Αφετέρου, υπολόγισαν ότι η 

σύµπτυξη του πλέγµατος του πυρήνα της ίνας προκαλεί αύξηση του δείκτη διάθλασης. Οι 

δύο αντίθετες συνεισφορές αξιολογήθηκαν µε µετρήσεις της αξονικής τάσης της ίνας. Το 

τελικό αποτέλεσµα ήταν συνολικά θετική µεταβολή του δείκτη διάθλασης κατά 30% 

µικρότερη από αυτή που θα έδινε από µόνη της η σύµπτυξη του πλέγµατος.[31] Στο 

µοντέλο αυτό στηρίζεται και η παρατήρηση ότι οι ίνες γερµανίου παρουσιάζουν 



 

µεγαλύτερη φωτοευαισθησία όταν βρίσκονται υπό τάση. Έχει προταθεί ότι, όταν ο 

πυρήνας της ίνας βρίσκεται υπό τάση, κάθε παγίδα την οποία έχει διεγείρει υπεριώδες φως 

εισάγει µεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Το πλέγµα του υάλου γύρω από την 

παγίδα αυτή συµπτύσσεται περισσότερο όταν η ίνα είναι υπό τάση.[32]    

Σε ισχυρά gratings, όπου υπολογίζονται αλλαγές του δείκτη διάθλασης έως και  

10-2, η συµπύκνωση του πλέγµατος του υάλου πρέπει να είναι το κύριο αίτιο αλλαγής του 

δείκτη διάθλασης. Αντίθετα, το µοντέλο των χρωµατικών κέντρων δε µπορεί να 

δικαιολογίσει αλλαγές του δείκτη διάθλασης µεγαλύτερες από περίπου 4�10-4. 

Μια περίπτωση όµως που δεν ισχύουν οι παραπάνω θεωρήσεις του µοντέλου 

σύµπτυξης είναι οι υδρογονοποιηµένες ίνες γερµανίου. Αν και η υδρογονοποίηση των 

ινών αυτών προκαλεί τεράστια αύξηση της φωτοευαισθησίας, τροποποίηση ή 

συµπύκνωση του πλέγµατος λόγω της υδρογονοποίησης δεν παρατηρείται.[19] 

 

2.2.5 Μοντέλο µόνιµων ηλεκτρικών διπόλων (permanent electric dipole model) 

 

Το µοντέλο αυτό βασίζεται στο σχηµατισµό χωρικά περιοδικών ηλεκτρικών 

πεδίων µέσω της φωτοδιέγερσης των παγίδων.[19] Ο φωτοϊονισµός των GODCs κέντρων 

δηµιουργεί θετικά φορτισµένα κέντρα GeE’ και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το θετικά 

φορτισµένο κέντρο παραµένει στατικό µέσα στο πλέγµα, ενώ το ηλεκτρόνιο 

αποµακρύνεται κινούµενο ελεύθερο έως ότου παγιδευθεί από γειτονικές δοµές Ge(1) και 

Ge(2) και τις φορτίσει αρνητικά. Τα GeE’ κέντρα (παγίδες οπών) και τα GEC κέντρα 

(παγίδες ηλεκτρονίων) συνεισφέρουν στο σχηµατισµό ηλεκτρικών διπόλων µε αποστάσεις 

αρκετών Angstrom. Το κάθε δίπολο παράγει ένα στατικό dc πεδίο πόλωσης, το οποίο 

εκτείνεται αρκετές µοριακές αποστάσεις. Τα στατικά αυτά ηλεκτρικά πεδία στο σύνολό 

τους εισάγουν τοπικές αλλαγές του δείκτη διάθλασης, ανάλογες του τετραγώνου της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, µέσω του dc φαινοµένου Kerr. 

Το µοντέλο αυτό υποστηρίζει ότι κατά την εγγραφή των Bragg gratings τα 

ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται στις εκτεθειµένες περιοχές διαχέονται στις µη 

εκτεθειµένες περιοχές όπου και παγιδεύονται. Η θεώρηση αυτή παρουσιάζει µια µεγάλη 

αδυναµία. Το µήκος διάχυσης των ηλεκτρονίων είναι µεγαλύτερο από το µήκος της 

περιόδου των κροσσών του grating. Επίσης, έχει µετρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις των GEC 

κέντρων είναι σχεδόν ίδιες στις εκτεθειµένες και µη εκτεθειµένες περιοχές.[31,33] Τέλος, ο 

αριθµός των διπόλων που χρειάζονται για να δικαιολογίσουν αλλαγή του δείκτη 



 

διάθλασης κατά 2�10-4 υπολογίστηκε περίπου 1026 δίπολα / m3. Αυτή θα είναι και η 

πυκνότητα των παγίδων που απαιτείται, δηλαδή δύο τάξεις µεγέθους µικρότερη από τη 

µοριακή πυκνότητα (2,2�1028 m-3). Η τιµή αυτή είναι αρκετές τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη 

από την πειραµατικά αναµενόµενη τιµή[29,19]. 

 

 
Σχήµα 2.5.   Σχηµατική απεικόνιση των σταδίων σχηµατισµού περιοδικής 

διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης σε φωτοευάισθητη ίνα, όπως προκύπτει 

από το µοντέλο των µόνιµων ηλεκτρικών διπόλων. 

 

2.2.6 Συµπεράσµατα 

 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω µοντέλα, υπάρχουν σε όλα κάποιες 

αδυναµίες στην ερµηνεία ορισµένων πειραµατικών δεδοµένων. Προς το παρόν, αυτό που 

έχει επικρατήσει είναι η θεώρηση ότι τα παραπάνω µοντέλα αλληλοσυµπληρώνονται. 

Φυσικά το ποιό µοντέλο επικρατεί σε κάθε τύπο οπτικής ίνας έχει να κάνει, όπως 

αναφέραµε, µε πολλές παραµέτρους (µήκος κύµατος και ισχύς ακτινοβόλησης, στοιχεία 

ντοπαρίσµατος). Εποµένως, το φαινόµενο της φωτοευαισθησίας των οπτικών ινών θα 

απαιτεί κάθε διαφορά διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα µε τις παραµέτρους αυτές. 
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ BRAGG 
(BRAGG GRATINGS) ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 

 

3.1 Φράγµατα περίθλασης Bragg οπτικών ινών (Fiber Bragg Gratings) 

 
3.1.1   Εισαγωγικά 

 

 Τα φράγµατα περίθλασης Bragg οπτικών ινών ή αλλιώς fiber Bragg gratings 

(FBGs) χρησιµοποιούνται πλέον σήµερα σε ένα ευρύ φάσµα διατάξεων και εφαρµογών. 

Ήδη παίζουν βασικό ρόλο σε αισθητήριες διατάξεις ανίχνευσης αλλαγής θερµοκρασίας 

και τάσης (strain). Σε διατάξεις οπτικών ινών χρησιµοποιούνται ως επιλεκτικά φίλτρα 

(add-drop filters) ή ως στοιχεία ελέγχου διασποράς. Επίσης, χρησιµοποιούνται ευρέως σε 

laser οπτικών ινών, ως κάτοπτρα επιλεκτικού µήκους κύµατος υψηλής ανακλαστικότητας 

για το σχηµατισµό της κοιλότητας.  

Τα FBGs είναι τµήµατα οπτικών ινών, κατά µήκος των οποίων ο πυρήνας τους 

έχει υποστεί µια µόνιµη περιοδική διαµόρφωση ως προς τον δείκτη διάθλασης. Η 

διαδικασία εγγραφής µιας τέτοιας περιοδικής δοµής περιλαµβάνει την έκθεση της ίνας σε 

υπεριώδη ακτινοβολία, µέσω συµβολοµετρίας ή µέσω µιας µάσκας, της οποίας η δοµή 

αποτυπώνεται πάνω στην ίνα. Η περιοδική µεταβολή του δείκτη διάθλασης κατά µήκος 

της ίνας δρά σαν ένα επιλεκτικό κάτοπτρο ή φίλτρο για εκείνα τα µήκη κύµατος που 

ικανοποιούν τη συνθήκη Bragg.[4,2,34] 

Τα Bragg gratings µπορούν να κατασκευαστούν τόσο σε οπτικές ίνες ενός τρόπου 

ταλάντωσης (single-mode fibers), όσο και ίνες πολλών τρόπων ταλάντωσης (multi-mode 

fibers). Όλη η ανάλυση και τα πειράµατα που θα ακολουθήσουν περιλαµβάνουν την 



 

εγγραφή Bragg gratings σε οπτικές ίνες ενός τρόπου ταλάντωσης, µιας και αυτές είναι οι 

οπτικές ίνες που χρησιµοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. 

  

3.1.2   Αρχή λειτουργίας των Bragg gratings 

 

 Ένα Bragg grating δρα ως επιλεκτικός καθρέφτης ή φίλτρο µιας στενής περιοχής 

µηκών κύµατος. Σε αρκετές περιπτώσεις, το φασµατικό εύρος διαφόρων πηγών laser - 

όπως για παράδειγµα το Er-doped fiber laser, που χρησιµοποιείται ευρέως στις οπτικές 

επικοινωνίες - είναι αρκετά µεγάλο (αρκετές δεκάδες nm). Ας συµβολίσουµε µε λbroad το 

εύρος αυτό (σχήµα 3.1). Η αρχή λειτουργίας του Bragg grating είναι η εξής : όταν ένα 

τέτοιο ευρύ φάσµα φτάσει στο grating, ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος λΒ, λόγω της 

συνθήκης Bragg, θα ανακλαστεί και θα συνεχίσει να διαδίδεται µε φορά αντίθετη από 

αυτή του αρχικού σήµατος. Το συνολικά ανακλώµενο σήµα που αντιστοιχεί στο µήκος 

κύµατος λΒ θα προέλθει από πάρα πολλές µερικές ανακλάσεις στα πολλά διαχωριστικά 

επίπεδα του δείκτη διάθλασης της περιοδικής δοµής. Κάθε περίοδος θα ανακλά ένα µικρό 

ποσοστό της ενέργειας στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος (σχήµα 3.2). Η δηµιουργική 

συµβολή όλων των ανακλώµενων σηµάτων θα δώσει τελικά το συνιστάµενο ανακλώµενο 

σήµα. Αντίθετα, τα υπόλοιπα µήκη κύµατος του αρχικού φάσµατος (λbroad–λB), θα 

διαδοθούν ανεπηρρέαστα µέσω του grating. Με τον τρόπο αυτό αποµονώνεται µια πολύ 

στενή φασµατικά περιοχή από ένα σχετικά πολύ ευρύ φάσµα.[4,2,34] 

 

 
Σχήµα 3.1.   Σχηµατική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας 

    των Bragg gratings οπτικών ινών. 

 



 

 
Σχήµα 3.2.   Κάθε περίοδος του Bragg grating ανακλά ένα µικρό ποσοστό της ενέργειας 

 στο µήκος κύµατος Bragg.Η δηµιουργική συµβολή όλων των ανακλώµενων σηµάτων  

θα δώσει τελικά το συνιστάµενο ανακλώµενο σήµα. 

 

 Το µήκος κύµατος που αποµονώνεται καθορίζεται από την περίοδο της δοµής του 

grating. Αν Λ η περιοδικότητα του grating που έχει εγγραφεί στην ίνα και neff ο µέσος 

δείκτης διάθλασης του πυρήνα της ίνας µετά την εγγραφή του grating, η συνθήκη Bragg 

γράφεται ως εξής: 

λΒ = 2neffΛ                                                   (3.1) 

 

3.1.3 Τεχνικές κατασκευής των Bragg gratings οπτικών ινών 

 

 Η εγγραφή µιας περιοδικής δοµής µε περιόδους µικρότερες της τάξεως ενός µm, 

καθιστά τη σταθερότητα και την ακρίβεια των τεχνικών εγγραφής ιδιαίτερα κρίσιµη. Η 

εγγραφή ενός grating προϋποθέτει την ακτινοβόληση της οπτικής ίνας µε συνεχές ή µε  

παλµικό φως laser στο υπεριώδες. Επίσης, οι περιοχές της ίνας που εκτείθενται στην 

ακτινοβολία πρέπει να είναι καλά καθορισµένες. Αυτό επιβάλλει την διατήρηση της 

απόλυτης σταθερότητας της όλης διάταξης. 

Σήµερα, οι κυριότερες τεχνικές εγγραφής Bragg gratings που έχουν αναπτυχθεί 

είναι δύο: η συµβολοµετρική µέθοδος και η µέθοδος µε χρήση µάσκας. Και οι δύο 

τεχνικές χρησιµοποιούν ως φως ακτινοβόλησης, δέσµη από laser στην φασµατική περιοχή 

του υπεριώδους (UV) και επιτρέπουν την κατασκευή gratings µε ανακλαστικότητες έως 

και 100%.[2,19] Τα lasers που χρησιµοποιούνται είναι lasers χρωστικών (dye lasers), 

συνεχή lasers ιόντων αργού (λειτουργία στη διπλάσια συχνότητα - 244nm - µε χρήση 

BBO κρυστάλλου) και παλµικά lasers διηγερµένων διµερών (excimer lasers) KrF στα 

248nm. Τα τελευταία είναι τα πιο διαδεδοµένα στην εγγραφή gratings, ειδικά στις 

περιπτώσεις που απαιτούνται υψηλές ενέργειες.  



 

 

3.1.3.1   Συµβολοµετρική µέθοδος (Interferometric technique) 

 

Η τεχνική αυτή περιλαµβάνει ένα συµβολόµετρο, το οποίο διαχωρίζει στα δύο την 

υπεριώδη δέσµη. Οι δύο δέσµες κατόπιν ενώνονται ξανά, δηµιουργώντας έτσι ένα πεδίο 

συµβολής (σχήµα 3.3). Το πεδίο αυτό είναι κροσσοί συµβολής, οι οποίοι προσπίπτουν 

πάνω στη φωτοευαίσθητη ίνα, διαµορφώνοντας µια περιοδική µεταβολή του δείκτη 

διάθλασης του πυρήνα. Η περιοδικότητα των κροσσών και εποµένως η περιοδικότητα του 

grating θα δίνεται από τη σχέση : 
�

�

sin2
w


�  , όπου λw το µήκος κύµατος της 

υπεριώδους ακτινοβολίας έκθεσης και φ η ηµίσεα γωνία µεταξύ των υπό συµβολή 

δεσµών. Προφανώς σε αυτή τη µέθοδο εγγραφής η επιλογή του µήκους κύµατος της 

ανάκλασης Bragg γίνεται µε αλλαγή της γωνίας φ.[3] Μια σηµαντική απαίτηση της 

τεχνικής αυτής είναι η αρκετά µεγάλη χρονική συµφωνία της υπεριώδους δέσµης 

εγγραφής του FBG. 

Η τεχνική αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι µπορούν εύκολα να επιλεχθούν 

µήκη κύµατος Bragg σε ένα µεγάλο φασµατικό εύρος, αλλάζοντας απλά τη γωνία φ. 

Σηµαντικό µειονέκτηµα όµως είναι η πολυπλοκότητα και η ιδιαίτερη ευαισθησία της 

διάταξης, αφού οποιαδήποτε µικροδόνηση µπορεί να προκαλέσει την µετατόπιση των 

κροσσών συµβολής που αποτυπώνονται πάνω στην ίνα. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν 

αποτέλεσµα την καταστροφή της περιοδικής διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης και 

εποµένως το σβήσιµο του grating.[2] 



 

 
Σχήµα 3.3.   Σχηµατική απεικόνιση της συµβολοµετρικής τεχνικής εγγραφής 

 των Bragg gratings οπτικών ινών. 

 

 

3.1.3.2  Μέθοδος µε µάσκα (Phase-mask technique) 

  

 Ίσως η πιο διαδοµένη µέθοδος εγγραφής Bragg gratings είναι η µέθοδος µε µάσκα 

(phase-mask techique)[2,4-5]. Πρόκειται για ένα οπτικό στοιχείο περίθλασης µε µια 

περιοδική δοµή διάφανων και αδιάφανων, στην υπεριώδη ακτινοβολία, περιοχών. Η 

κατασκευή της γίνεται είτε ολογραφικά, είτε µε λιθογραφία δέσµης ηλεκτρονίων.  

Με την τοποθέτηση της µάσκας µπροστά από τη δέσµη UV δηµιουργείται ένα 

πεδίο περίθλασης. Η κατασκευή της µάσκας είναι τέτοια ώστε, όταν αυτή τοποθετηθεί 

κάθετα στον άξονα διάδοσης της πηγής UV, να µεγιστοποιούνται οι τιµές της ενέργειας 

συγκεκριµένων τάξεων περίθλασης. Συνήθως, οι µάσκες που χρησιµοποιούνται για την 

εγγραφή Bragg gratings αποδίδουν περίπου 35% - 40% του φωτός στις τάξεις περίθλασης 

+1 και –1, ενώ λιγότερο από 3% περιλαµβάνεται στην τάξη 0 (σχήµα 3.4). Από τη 

συµβολή των +1 και –1 τάξης περίθλασης δεσµών, προκύπτει µια κατανοµή κροσσών 

συµβολής κοντινού πεδίου. Αν η περιοδικότητα της µάσκας είναι 2Λ, η περιοδικότητα των 

κροσσών που αποτυπώνονται στην ίνα είναι Λ και εποµένως Λ είναι και η περιοδικότητα 

του grating[35]. Η αποτύπωση των κροσσών αυτών έχει σαν αποτέλεσµα, όπως και στην 

προηγούµενη τεχνική, την περιοδική διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης, στον πυρήνα της 



 

φωτοευαίσθητης ίνας (σχήµα 3.5). Η µάσκα τοποθετείται σχεδόν σε επαφή, κατά µήκος 

της ίνας, και είναι πλήρως ευθυγραµµισµένη µε αυτή. 

 

 
Σχήµα 3.4.   Σχηµατική απεικόνιση της εγγραφής των Bragg gratings 

 οπτικών ινών µε τη µέθοδο της µάσκας. 

 

 

 
 

Σχήµα 3.5.   Από τη συµβολή των +1 και –1 τάξης περίθλασης δεσµών προκύπτει µια 

κατανοµή κροσσών συµβολής. Η αποτύπωσή τους στον πυρήνα της φωτοευαίσθητης ίνας 

έχει σαν αποτέλεσµα την περιοδική διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης. 

 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η µέθοδος αυτή έναντι της 

συµβολοµετρικής µεθόδου είναι ότι η χαµηλή χρονική συµφωνία της πηγής δεν 

επηρρεάζει την ικανότητα εγγραφής του grating. Αυτό οφείλεται στη γεωµετρία της 



 

διάταξης εγγραφής (σχήµα 3.6). Αντίθετα, η χωρική συµφωνία της πηγής παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή των gratings. Η απόσταση µεταξύ της µάσκας και της 

ίνας είναι σηµαντικός παράγοντας στην ποιότητα εγγραφής των gratings. Ειδικά όταν 

χρησιµοποιούνται πηγές UV χαµηλής χωρικής συµφωνίας (όπως excimer laser), η 

απόσταση αυτή πρέπει να ελαχιστοποιείται. Ας θεωρήσουµε ότι ο πυρήνας της ίνας 

βρίσκεται σε απόσταση h από τη µάσκα (σχήµα 3.6). Αφού η απόσταση της ίνας από τη 

µάσκα είναι η ίδια για δύο δέσµες που συµβάλλουν, η απαίτηση για χρονική συµφωνία 

δεν είναι σηµαντική. Αντίθετα, όταν η απόσταση h µεγαλώνει, η απόσταση y µεταξύ δύο 

δεσµών που συµβάλλουν, και που προέρχονται από τη µάσκα, µεγαλώνει. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται καλή χωρική συµφωνία για τη δηµιουργία ενός σχήµατος 

κροσσών συµβολής υψηλής αντίθεσης. Όταν η απόσταση h γίνει µεγαλύτερη από τη 

χωρική συµφωνία της πηγής, οι δύο δέσµες δε θα  δίνουν πλέον φαινόµενα συµβολής.[19] 

 

 
Σχήµα 3.6.   Οι +1 και –1 τάξης περίθλασης δέσµες από τη µάσκα συµβάλλουν 

στον πυρήνα της ίνας, σε απόσταση h από τη µάσκα. 

 

Για τον παραπάνω λόγο συνήθως η ίνα τοποθετείται σε επαφή µε τη µάσκα. 

Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση όµως, η απόσταση του πυρήνα της ίνας από τη µάσκα 

είναι αρκετά µεγάλη, λόγω της παρεµβολής του cladding (πάχος αρκετές δεκάδες µm). Η 

απόσταση αυτή θα είναι και µεγαλύτερη από την περίοδο της µάσκας (περίπου 1µm). 

Εποµένως, η σωστή προσέγγιση είναι η θεώρηση ενός µακρινού πεδίου περίθλασης, στο 

οποίο θα υπολογιστούν όλες οι τάξεις περίθλασης της µάσκας και κατόπιν το άθροισµα 

τους θα συνεισφέρει στην δηµιουργία του πεδίου συµβολής. Μέσω υπολογιστικής 



 

προσωµοίωσης αποδείχθηκε ότι ακόµη και µικρή συνεισφορά από τάξεις περίθλασης 

διαφορετικές από τις ±1, µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές αποκλίσεις από το ιδανική 

κατανοµή ενός πεδίου συµβολής δύο δεσµών. Αυτό έχει φυσικά άµεση επίδραση στο 

φάσµα ανάκλασης του grating.[35] Για το λόγο αυτό οι µάσκες κατασκευάζονται έτσι ώστε 

να αποδίδουν το ελάχιστο δυνατό ποσοστό περίθλασης στις, εκτός των ±1, τάξεις. 

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η τεχνική αυτή είναι η απλότητα του 

συστήµατος κατασκευής των Bragg gratings σε οπτικές ίνες. Η χρήση µόνον ενός οπτικού 

στοιχείου την καθιστά αρκετά συµπαγή και σταθερή τεχνική. Η τοποθέτηση της ίνας σε 

επαφή µε τη µάσκα περιορίζει κατά πολύ την ευαισθησία της διάταξης σε µηχανικές 

δονήσεις. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει η τεχνική αυτή είναι ότι η µάσκα εκ 

κατασκευής έχει δεδοµένη περιοδικότητα και εποµένως µπορεί να δώσει ανάκλαση Bragg 

µόνο σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Αυτό αντιµετωπίζεται, όπως θα δούµε 

παρακάτω, µε την εφαρµογή τάσης στα άκρα της ίνας πριν την εγγραφή του grating.  

Σε αρκετά πειράµατα που έχουν προηγηθεί, η µετρούµενη αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης παρουσίαζε απόκλιση από την θεωρητικά προβλεπόµενη. Αυτό έχει 

ερµηνευθεί έως τώρα µε αρκετούς τρόπους. Κάποιοι από αυτούς είναι η µη γραµµική 

απόκριση της ίνας σε φωτοευαισθησία, υψηλό ποσοστό ενέργειας στην µηδενικής τάξης 

περίθλαση[36], η παρουσία υψηλών τάξεως περίθλασης, η µη καλή ευθυγράµµιση µάσκας-

ίνας, κοκ.    

 

3.1.4   Παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα Bragg grating 

 

Τρία είναι τα µακροσκοπικά µεγέθη που χαρακτηρίζουν ένα Bragg grating. 

Καταρχήν, το κεντρικό µήκος κύµατος λΒ, στο οποίο συµβαίνει η ανάκλαση Bragg. 

∆εύτερον, το φασµατικό εύρος του grating ∆λ (αν και στενό έχει µια πεπερασµένη τιµή). 

Ορίζεται ως το εύρος στο οποίο η ισχύς του φάσµατος ανάκλασης έχει πέσει 3dB από το 

µέγιστο (ή αλλιώς στο 50%). Μερικές φορές ορίζεται και ως το φασµατικό εύρος µεταξύ 

των πρώτων µηδενισµών της ανακλαστικότητας, εκατέρωθεν του λΒ. Τέλος η 

ανακλαστικότητα του grating R (%), η οποία ορίζεται ως το ποσοστό της ισχύος του 

σήµατος, σε µήκος κύµατος λB, το οποίο ανακλάται, σε σχέση µε την προσπίπτουσα στο 

grating ισχύ για το ίδιο µήκος κύµατος. Τα µεγέθη αυτά µπορούν να υπολογιστούν 

θεωρητικά από τη θεωρία συζευγµένων κυµάτων όπως θα δούµε αναλυτικά στις επόµενες 

παράγραφους. Καθορίζονται δε, από συγκεκριµένες κατασκευαστικές παραµέτρους, οι 



 

οποίες είναι : α) η περίοδος της µάσκας (στην µέθοδο εγγραφής µε µάσκα), ή η γωνία 

συµβολής των δεσµών (στην συµβολοµετρική µέθοδο εγγραφής), β) ο αρχικός δείκτης 

διάθλασης του πυρήνα της ίνας, γ) τα χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας (Ν.Α., παράγοντας 

V), και δ) το µήκος του grating.[2,34] 

 

3.1.5   Θεωρία συζευγµένων κυµάτων (coupled-mode theory) 
 

 Όπως είδαµε προηγουµένως, το µήκος κύµατος της ανάκλασης Bragg από το 

grating καθορίζεται από την σχέση της ανάκλασης Bragg. Από τη θεωρία συζευγµένων 

κυµάτων (coupled-mode theory) προκύπτει η εξίσωση που δίνει την ανακλαστικότητα R 

του εγγεγραµµένου Bragg grating και η εξίσωση που δίνει το εύρος του grating ∆λ. Ας 

δούµε τώρα αναλυτικά πώς από τη θεωρία συζευγµένων κυµάτων µπορούµε να 

υπολογίσουµε την ανακλαστικότητα και το φασµατικό εύρος του grating[2,34]. 

 Αρχικά µπορούµε να εκφράσουµε τη διαταραχή του ενεργού δείκτη διάθλασης 

 για τον κάθε καθοδηγούµενο τρόπο ταλάντωσης (mode), ως: effn
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όπου effn�  είναι η “dc” µεταβολή του δείκτη διάθλασης κατά µήκος µιας περιόδου του 

grating, u είναι η διακριτική ικανότητα των κροσσών του δείκτη διάθλασης, Λ είναι η 

περίοδος του grating, ενώ ο παράγοντας � �z�  περιγράφει το chirp που µπορεί να εισάγει 

το grating. 

Υποθέτουµε ότι η εγκάρσια συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου µπορεί να γραφεί 

σαν µια υπέρθεση j ιδανικών τρόπων ταλάντωσης (για ιδανικό κυµατοδηγό): 

� � � � � � � � � �� � � � � tiexpy,xeziexpzBziexpzAt,z,y,xE jt
j

jjjjt ��������� �          (3.3) 

όπου  και  τα πλάτη ταλάντωσης του j τρόπου στις διευθύνσεις +z και  -z, 

αντίστοιχα. 

� �zA j � �zBj

� �y,xejt  είναι η εγκάρσια συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου πάνω στο 

επίπεδο xy. Τα δύο πεδία που θεωρούµε, θα διαδίδονται στις διευθύνσεις +z και –z, αφού 

αναφέρονται στο προσπίπτον και στο ανακλώµενο πεδίο στο grating, αντίστοιχα. Επειδή 

οι τρόποι ταλάντωσης είναι ορθογώνιοι σε έναν ιδανικό κυµατοδηγό, θεωρούµε ότι δεν 

ανταλλάσεται ενέργεια µεταξύ των τρόπων. Παρ’όλα αυτά, η διαταραχή της διηλεκτρικής 

συνάρτησης και κατ’ επέκταση του δείκτη διάθλασης δηµιουργεί µια σύζευξη µεταξύ των 



 

τρόπων ταλάντωσης, έτσι ώστε η χωρική εξέλιξη των πλατών Αj και Βj του j τρόπου να 

περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις: 
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(3.5) 

Στις παραπάνω εξισώσεις,  είναι ο συντελεστής εγκάρσιας σύζευξης µεταξύ των 

τρόπων j και k, και ορίζεται ως εξής: 

t
kjK
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zK jtkt
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kj                         (3.6) 

όπου ∆ε είναι η διαταραχή στην επιδεκτικότητα (∆ε � 2nδn, όταν δn << n). Ο 

συντελεστής διαµήκους σύζευξης  είναι εν γένει πολύ µικρότερος του  και 

συνήθως αγνοείται. Επειδή η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης γίνεται στον πυρήνα της 

ίνας και είναι ασήµαντη εκτός αυτού, το 

z
kjK t

kjK

effn�  µπορεί να αντικατασταθεί µε con� . 

Ορίζουµε τώρα, για λόγους ευκολίας, δύο νέους συντελεστές: 
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όπου σ είναι ο “dc” συντελεστής σύζευξης (υπολογίζεται η µέση τιµή του ανά περίοδο) 

και κ ο “ac” συντελεστής σύζευξης. Ο συνολικός συντελεστής σύζευξης , λόγω των 

(3.2), (3.7) και (3.8), µπορεί να γραφεί: 
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3.1.6   Εφαρµογή της θεωρίας συζευγµένων κυµάτων στα Bragg gratings 

 

Οι εξισώσεις (3.4) και (3.5) µπορούν να απλοποιηθούν αγνοώντας τους όρους οι 

οποίοι περιέχουν µια πολύ γρήγορη εξάρτηση από το z. Οι όροι αυτοί συνεισφέρουν 

ελάχιστα στην αύξηση ή µείωση των πλατών ταλάντωσης Aj και Βj. Αν εκφράσουµε τώρα 

τα πλάτη αυτά µε µια νέα µορφή (εξισώσεις 3.10 και 3.11), οι εξισώσεις (3.4) και (3.5) 

µετατρέπονται σε αυτές των (3.12) και (3.13).  
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Στις σχέσεις αυτές κ είναι ο “ac” συντελεστής σύζευξης που ορίστηκε στην (3.8), ενώ  

είναι ο γενικευµένος “dc” συντελεστής σύζευξης, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 
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Με το δ περιγράφουµε έναν παράγοντα απορρύθµισης (detuning factor), ο οποίος είναι 

ανεξάρτητος από το z, και ίσος µε: 
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όπου �  το µήκος κύµατος της ανάκλασης Bragg. ��
� effn2

Η παράγωγος του φ ως προς το z περιγράφει το chirp που εισάγει η δοµή του grating. Για 

οµοιόµορφο grating, όπου η περίδος παραµένει σταθερή, η παράγωγος αυτή µηδενίζεται. 

 Στην περίπτωση single mode ίνας, για ένα οµοιόµορφα εγγεγραµένο Bragg 

grating, οι εξισώσεις (3.7) και (3.8) απλοποιούνται στις παρακάτω: 
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Για το οµοιόµορφο grating το effn�  είναι σταθερό και εποµένως και τα κ,σ,  είναι 

σταθερά. Εποµένως, το ζεύγος των συζευγµένων εξισώσεων (3.12), (3.13) ανάγεται σε 

πρώτης τάξης διαφορικές εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές, για τις οποίες, κλειστής 

µορφής λύσεις µπορούν να βρεθούν µε την εφαρµογή των κατάλληλων οριακών 

συνθηκών. Έστω ότι το grating βρίσκεται κατά µήκος της περιοχής 
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	 . Με λύση των διαφορικών εξισώσεων (3.12) 

και (3.13) και αντικατάσταση των λύσεων στην τελευταία εξίσωση προκύπτει ο 

συντελεστής ανάκλασης του grating: 
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Η ανακλαστικότητα θα είναι: 
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Η µέγιστη ανακλαστικότητα προκύπτει από την (3.19), όταν � =0 και είναι ίση µε: ˆ

)L(tanhR 2
max ��                                                   (3.20) 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.1.4, το εύρος ζώνης ενός οµοιόµορφου grating 

µπορεί να οριστεί είτε ως το πλήρες εύρος στο µισό του µεγίστου (Full Width at Half 

Maximum - FWHM), είτε ως η απόσταση µεταξύ των πρώτων µηδενισµών της 

ανακλαστικότητας, εκατέρωθεν του µεγίστου της (Full Width at Zero - FWZ). Και στις 

δύο περιπτώσεις από την (3.19) µπορεί να υπολογιστεί το εύρος ∆λ του grating : 
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Ειδικά στην περίπτωση ασθενών gratings, όπου το effnu�  είναι πολύ µικρό, η (3.21β) 

ανάγεται στην (3.22), όπου Ν ο αριθµός των επιπέδων του grating: 

  
N
2

Lneff

�
�

�
�
��

�                                                  (3.22) 

Στην περίπτωση ισχυρών gratings, η (3.21β) ανάγεται στην (3.23): 
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Στα πολύ ισχυρά gratings το φως δε διεισδύει σε όλο το µήκος του grating και για το λόγο 

αυτό το εύρος ζώνης του είναι ανεξάρτητο από το µήκος του grating. Αυτό συµβαίνει 

διότι όλη η ισχύς που αντιστοιχεί στο µήκος κύµατος Bragg έχει ανακλαστεί από τις 

πρώτες περιόδους, µε αποτέλεσµα να µη φτάνει στις υπόλοιπες φως ώστε να ανακλαστεί. 

Το εύρος ζώνης είναι περίπου το ίδιο είτε µετρηθεί από τα σηµεία µηδενισµού της R, είτε 

σαν το full width at half maximum (FWHM). 

Τυπικά γραφήµατα της ανακλαστικότητας gratings που προκύπτουν από τη σχέση 

(3.19) φαίνονται στα σχήµατα 3.7α,β (προσοµοίωση στο υπολογιστικό πακέτο 

Mathematica). Οι παράµετροι που δόθηκαν για τα gratings του σχήµατος 3.7 είναι: µήκος 

grating L = 25mm, περίοδος µάσκας 2Λ = 1059,67nm, ακτινοβόληση που αντιστοιχεί σε 

µεταβολή του δείκτη διάθλασης δneff = 10-4 (3.2α) και δneff = 10-3 (3.2β) και αρχικό δείκτη 

διάθλασης της ίνας neff = 1,4475. Με τις παραµέτρους αυτές, και από τις σχέσεις (3.20) 

και (3.21α), υπολογίστηκαν η ανακλαστικότητα και το φασµατικό εύρος (FWHM) των 

gratings (πίνακας 3.1).  

 

Πίνακας 3.1. 

Grating δneff Μήκος κύµατος Bragg 

(nm) 

Ανακλαστικότητα 

(%) 

Φασµατικό εύρος 

(nm) 

#1 10-4 1534.08 0.9998 0.111 

#2 10-3 1535.99 1 1.06 
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                                             Μήκος κύµατος (m) 
Σχήµα 3.7α.   Θεωρητική προσοµοίωση του grating #1 (πίνακας 3.1), όπως προκύπτει από τη 

θεωρία συζευγµένων κυµάτων και µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου Mathematica. 
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Σχήµα 3.7β.   Θεωρητική προσοµοίωση του grating #2 (πίνακας 3.1), όπως προκύπτει από τη 

θεωρία συζευγµένων κυµάτων και µε τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου Mathematica. 

 
 
3.1.7   Τύποι των Bragg gratings οπτικών ινών (FBGs) 
 
 

Τα fiber Bragg gratings µπορούν να διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, 

ανάλογα µε την περιοδικότητά τους ή µε τη γωνία που σχηµατίζει η διεύθυνση των 

επιπέδων τους µε τον άξονα της οπτικής ίνας. Μερικές από τις πιο σηµαντικές είναι τα 

οµογενή gratings, τα chirped gratings και τα tilted gratings. Επίσης τα FBGs µπορούν να 

διαχωριστούν σε ακόµη τρείς κατηγορίες, ανάλογα µε τις συνθήκες εγγραφής τους και τη 

φωτοευαισθησία που παρουσίαζουν οι ίνες στις οποίες εγγράφονται. Τα gratings αυτά 



 

χαρακτηρίζονται ως τύπου Ι, τύπου ΙΙΑ και τύπου ΙΙ. Τέλος, έχουν κατασκευαστεί 

ορισµένες «έξυπνες» δοµές, όπως τα πολλαπλά (superimposed) FBGs και τα FBGs 

υπερδοµών (superstructure). Κάποια χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων gratings θα 

δούµε αναλυτικά παρακάτω. 

 

3.1.7.1   Οµογενή FBGs (uniform FBGs) 

 

Πρόκειται για τον πιο απλό τύπο grating και τον πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενο.[2,34] Στο οµογενές FBG η περιοδικότητα παραµένει σταθερή σε όλο το 

µήκος του grating. Επιπλέον η γωνία που σχηµατίζουν τα επίπεδα ανάκλασης του grating 

µε τον άξονα διάδοσης της ίνας είναι 90 µοίρες. Τέτοια gratings χρησιµοποιούνται κυρίως 

ως κάτοπτρα σε διατάξεις οπτικών ινών.[37-39] Η θεωρία των συζευγµένων κυµάτων που 

αναπτύχθηκε στις παραγράφους 3.1.4 και 3.1.5 περιγράφει αυτή την κατηγορία των 

gratings.[2,34] 

 

3.1.7.2   FBGs που εισάγουν διασπορά (Chirped FBGs) 

 

Ιδιαίτερη εφαρµογή στις τηλεπικοινωνίες βρίσκουν τα chirped FBGs, τα οποία 

χαρακτηρίζονται συνήθως από µια µονότονα αυξανόµενη περίοδο καθ’όλο το µήκος τους 

(σχήµα 3.8).[40,2,34] Η πιο σηµαντική τους χρήση είναι σαν στοιχεία αναίρεσης της 

διασποράς που εισάγεται κατά την υψηλού ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων σε µεγάλες 

αποστάσεις.[41-53] Η κατασκευή τους γίνεται είτε µε αξονική αλλαγή της περιόδου Λ του 

grating κατα µήκος του, είτε µε αξονική αλλαγή του δείκτη διάθλασης., είτε µε 

συνδυασµό των δύο. Η εξίσωση Bragg στην περίπτωση αυτή θα γράφεται ως εξής : 

)z()z(n2)z( eff ���
�

                                             (3.24) 

Η πιο απλή περίπτωση ενός chirped grating είναι αυτή στην οποία η µεταβολή της 

περιόδου του grating είναι γραµµική : 

z)z( 10 �����                                                 (3.25) 

όπου Λ0 είναι η αρχική περίοδος και Λ1 ο ρυθµός αλλαγής της κατά µήκος του grating. 

 



 

 
Σχήµα 3.8.   Σχηµατικό διάγραµµα ενός chirped grating µε µη περιοδική διαµόρφωση 

 του δείκτη διάθλασης. Τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος εισέρχονται περισσότερο µέσα  

στο grating, σε σχέση µε τα µικρότερα µήκη κύµατος. 

 

3.1.7.3   Υπό γωνία FBGs (Tilted ή blazed FBGs) 

 

Σε αυτόν τον τύπο FBGs τα επίπεδα ανάκλασης του grating δεν είναι κάθετα στον 

άζονα διάδοσης της οπτικής ίνας, αλλά σχηµατίζουν γωνία διαφορετική από 90 µοίρες. 

Με µια τέτοια διάταξη, το φως καθοδηγείται µε διαφορετικό τρόπο ταλάντωσης µέσα στο 

grating, αφού ένα µεγάλο µέρος του συζεύγνυται µε τρόπους ταλάντωσης οι οποίοι 

καθοδηγούνται είτε στο cladding, είτε εξέρχονται εκτός του cladding ως ακτινοβολία. Αν 

το κυµατάνυσµα �  που ορίζουν τα επίπεδα του grating σχηµατίζει γωνία θΒ µε τον άξονα 

διάδοσης της ίνας, τότε τα κυµατανύσµατα του προσπίπτοντος πεδίου ik  και του 

σκεδαζόµενου πεδίου sk  συνδέονται µέσω της σχέσης : 
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Η σχέση αυτή προκύπτει από το διάγραµµα διατήρησης της ορµής. Από την παραπάνω 

σχέση προκύπτει ότι, όχι µόνον διαφορετικά µήκη κύµατος προκύπτουν σε διαφορετικές 

γωνίες θΒ, αλλά και διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης του ίδιου µήκους κύµατος 

προκύπτουν σε ελαφρώς διαφορετικές γωνίες, λόγω των διαφορετικών σταθερών 

διάδοσής τους.[2,34]  

 
Σχήµα 3.9.   Σχηµατικό διάγραµµα ενός υπό γωνία (blazed or tilted) grating. 



 

3.1.7.4   Τύπου Ι FBGs (Type I FBGs) 

 

Ως τύπου Ι (type I) Bragg gratings χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία σχηµατίζονται 

σε συνηθισµένες φωτοευαίσθητες ίνες, µε ήπιες συνθήκες ακτινοβόλησης (σχετικά 

χαµηλές ενέργειες, έως και 0,4J/cm2 ανά παλµό). Το φάσµα ανάκλασης του grating είναι 

το συµπληρωµατικό του φάσµατος διάδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει αµελητέα 

απώλεια φωτός στο grating λόγω απορρόφησης ή σύζευξης σε µη καθοδηγούµενους 

τρόπους στον πυρήνα (π.χ. σύζευξη σε τρόπους καθοδηγούµενους στο cladding). Η 

χαρακτηριστική χρονική συµπεριφορά της φωτοευαισθησίας τύπου Ι, µέσω της εγγραφής 

ενός grating, είναι η εξής : Καθώς ο δείκτης διάθλασης αυξάνει, η διαπερατότητα στο 

µήκος κύµατος Bragg (λΒ) φτάνει σε µια ελάχιστη τιµή, και κατόπιν αυξάνει αργά. 

Αντίστοιχα, η ανακλαστικότητα στο λΒ φτάνει σε µια µέγιστη τιµή, και κατόπιν 

ελαττώνεται αργά. Στο όριο της ελάχιστης διαπερατότητας (ή της µέγιστης 

ανακλαστικότητας, αντίστοιχα), ο δείκτης διάθλασης έχει φτάσει σε κορεσµό. Επίσης, 

χαρακτηριστικό του τύπου Ι FBG είναι ότι µε θέρµανση σε σχετικά χαµηλές 

θερµοκρασίες (200ºC-300ºC) το grating σβήνει.[54-57] 

 

3.1.7.5   Τύπου ΙΙΑ FBGs (Type IIA FBGs) 

 

Έχει προταθεί ότι, για συγκεκριµένου τύπου οπτικές ίνες - π.χ. µε υψηλό  

ποστοστό ντοπαρίσµατος ατόµων γερµανίου - και εκτεταµένη ακτινοβόληση, στον 

σχηµατισµό των gratings εµπλέκονται δύο τύποι µηχανισµών φωτοευαισθησίας. Ο 

πρώτος µηχανισµός οδηγεί σε φωτοεπαγόµενη αύξηση του δείκτη διάθλασης, ενώ ο 

δεύτερος σε µείωσή του. Οι δύο διαδοχικές διαδικασίες περιγράφηκαν µε τις δύο 

παρακάτω αντιδράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που αναπτύξαµε στους µηχανισµούς 

φωτοευαισθησίας στο κεφάλαιο 2 και οδηγεί στην αύξηση του µέσου δείκτη διάθλασης. Η 

δεύτερη είναι αρκετά πιο αργή από την πρώτη, οδηγεί σε µείωση του δείκτη διάθλασης 

και είναι υπεύθυνη για τον σχηµατισµό των grating τύπου ΙΙΑ (type IIA FBGs) [54-57]: 

BODC 1k
���     (∆n1>0, τύπος Ι) 

BA 2k ����     (∆n2<0, τύπος ΙΙΑ)  

Στην προηγούµενη παράγραφο αναφέραµε ότι µετά το σχηµατισµό του grating 

τύπου Ι, ο δείκτης διάθλασης φτάνει σε κορεσµό. Με συνέχιση της ακτινοβόλησης, 



 

παρατηρείται µια µείωση του δείκτη διάθλασης, µε παράλληλο σβήσιµο του grating τύπου 

Ι. Το Bragg grating τύπου Ι εξαφανίζεται και στη θέση του εγγράφεται ένα νέο grating, το 

οποίο χαρακτηρίζεται ως τύπου ΙΙΑ και µετατοπίζεται αργά κατά την εγγραφή του προς 

µικρότερα µήκη κύµατος. Πιστεύεται ότι η µείωση του δείκτη διάθλασης (µηχανισµός k2) 

ίσως να οφείλεται στην συµπύκνωση του πλέγµατος του υάλου.[19]  Παρά το ότι οι 

µηχανισµοί στους οποίους στηρίζεται η κατασκευή των δύο τύπων grating διαφέρει, τα 

φασµατικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν είναι τα ίδια. Τα gratings τύπου ΙΙΑ έχουν 

αποδειχθεί πιο ανθεκτικά σε µεγάλες θερµοκρασίες, αφού µόνον πάνω από τους 500ºC 

παρατηρήθηκε σβήσιµό τους. Επίσης, ο σχηµατισµός του τύπου ΙΙΑ grating δεν 

παρατηρείται σε υδρογονοποιηµένες ίνες, ή σε ίνες µε χαµηλή περιεκτικότητα γερµανίου. 

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι όταν, κατά την εγγραφή  του grating, η ίνα βρίσκεται υπό 

τάση, ο δεύτερος µηχανισµός της φωτοευαισθησίας επιταχύνεται.[57] 

 

3.1.7.6   Τύπου ΙΙ FBGs (Type II FBGs) 

 

Τα FBGs τύπου ΙΙ (type II) εγγράφονται µε ακτινοβόληση πολύ µεγάλης 

πυκνότητας ενέγειας (>0.5 J/cm2 ανά παλµό) και η έκθεση µπορεί να είναι ακόµη και 

µόνον ένας παλµός. Στην περίπτωση των FBGs τύπου Ι, η διαµόρφωση του δείκτη 

διάθλασης αυξάνει γραµµικά µε την πυκνότητα ενέργειας (έως και 0,4J/cm2 ανά παλµό). 

Για µεγάλης πυκνότητας ενέργειες – πάνω από ένα συγκεκριµένο κατώφλι -  έχει 

παρατηρηθεί ότι η φωτοεπαγώµενη αλλαγή του δείκτη διάθλασης αυξάνει δραµατικά, 

κάτι που αποδίδεται στην ενεργοποίηση µη γραµµικών µηχανισµών απορρόφησης της 

ενέργειας. Το φάσµα ανάκλασης τέτοιων gratings είναι αρκετά ευρύ (αρκετά nm), µε 

πολλά διακριτά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ανοµοιόµορφο. Επίσης, είναι 

χαρακτηριστικό ότι στα gratings αυτά, µήκη κύµατος µεγαλύτερα από αυτά της 

ανάκλασης Bragg (λΒ) διαδίδονται, ενώ µήκη κύµατος µικρότερα από το λΒ συζεύγνυνται 

ισχυρά στο cladding. Μελέτη τους µε υψηλής ευκρίνειας οπτικό µικροσκόπιο έδειξε 

αλλοίωση της διεπιφάνειας µεταξύ πυρήνα και cladding από την πλευρά της ίνας στην 

οποία έγινε η ακτινοβόληση. Σε αυτή την αλλοίωση ίσως να οφείλεται η µεγάλη αλλαγή 

του δείκτη διάθλαση. Η αντοχή του τύπου ΙΙ FBG σε υψηλές θερµοκρασίες είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη και µόνον πάνω από 900ºC έχει παρατηρηθεί σβήσιµο του grating.[55-56,58] 

 

 



 

3.1.7.7.   Πολλαπλά FBGs (superimposed FBGs) 

 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δοµές των FBGs είναι τα πολλαπλά 

(superimposed) Bragg gratings. Πρόκειται για οµογενή Bragg gratings µε διαφορετική 

περίοδο, εγγεγραµµένα στο ίδιο τµήµα της οπτικής ίνας.[59] Η επιλογή διαδοχικά 

διαφορετικών περιόδων µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως αλλαγή της γωνίας 

συµβολής (συµβολοµετρική µέθοδος), χρήση πολλών µασκών µε διαφορετικές περιόδους 

(µέθοδος µε µάσκα), ή προσθήκη τάσης σε κάθε εγγραφή. Η συµπτυγµένη αυτή µορφή 

των grating είναι ιδιαίτερα εύχρηστη σε ολοκληρωµένες οπτικές διατάξεις.  

 

3.1.7.8   FBGs υπερδοµών (superstructure FBGs) 

 

Πρόκειται για gratings τα οποία κατασκευάζονται µε χρονικά µεταβλητή έκθεση 

κατά µήκος της ίνας. Ένα µικρό τµήµα της δέσµης αποµονώνεται και είναι αυτό που 

χρησιµοποιείται για την ακτινοβόληση. Το τµήµα αυτό της δέσµης µετατοπίζεται αργά  

κατά µήκος της σταθερής διάταξης που συγκρατεί την µάσκα και την ίνας, ενώ η ένταση 

της δέσµης µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.[60] Το αποτέλεσµα είναι η 

δηµιουργία µιας ελεγχόµενης περιβάλλουσας της διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης, η 

οποία µπορεί να δώσει στο φάσµα ανάκλασης αρκετά µήκη κύµατος Bragg. Τα gratings 

υπερδοµών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως comb φιλτρα σε συστήµατα επεξεργασίας 

σήµατος. 

 

3.1.8   Σύζευξη των καθοδηγούµενων τρόπων του πυρήνα στο cladding (cladding-

mode coupling) 

 

Κατά τη διάδοση ενός τρόπου ταλάντωσης µέσα στο grating, είναι δυνατόν ο 

τρόπος αυτός να συζευχθεί µε ένα διάκριτο αριθµό τρόπων ταλάντωσης του cladding, 

δηµιουργώντας έτσι καλά καθορισµένους συντονισµούς στο διαδιδόµενο φάσµα. Με 

βύθιση του grating σε υγρό µε δείκτη διάθλασης παρόµοιο µε αυτόν του cladding (π.χ. 

γλυκερίνη, index-matching oil), επιτυγχάνουµε την επέκταση του cladding (προσωµοίωση 

ενός απείρου µήκους cladding) και την µη καθοδήγηση των παραπάνω συζευγµένων 

τρόπων. Οι συντονισµοί του διαδιδόµενου φάσµατος τότε εξαφανίζονται. Η λεπτοµερής 

περιγραφή του φαινοµένου της παραπάνω σύζευξης έγινε µέσω της θεωρίας συζευγµένων 



 

κυµάτων από τον Erdogan.[34] Η αλληλεπίδραση των τρόπων ταλάντωσης πυρήνα και 

cladding γίνεται µέσω της σύζευξης ενός τρόπου ταλάντωσης του πυρήνα µε πολλούς 

τρόπους ταλάντωσης του cladding ταυτόχρονα, για δεδοµένο µήκος κύµατος.[2,34] 

 

3.1.9.   Απώλειες λόγω ακτινοβολίας (radiation-mode coupling) 

 

Ένα φαινόµενο το οποίο έχει παρατηρηθεί σε ισχυρά gratings είναι η σύζευξη των 

τρόπων ταλάντωσης του πυρήνα σε ακτινοβολία, η οποία εξέρχεται της ίνας και δεν 

καταγράφεται στα φάσµατα ανάκλασης και διάδοσης του grating. Ακόµη και στην 

περίπτωση εξάλειψης της σύζευξης τρόπων του πυρήνα στο cladding (όπως αναφέραµε 

στην προηγούµενη παράγραφο), υπάρχει µια φασµατική περιοχή, πριν το µήκος κύµατος 

που αντιστοιχεί στην ανάκλαση Bragg, στην οποία εµφανίζεται απώλεια της ενέργειας. Η 

ενέργεια αυτή εξέρχεται από τους δέσµιους τρόπους του πυρήνα σε ακτινοβολία χώρου. 

Το φαινόµενο της παραπάνω σύζευξης ενέργειας στα FBGs µόλις έχει αρχίσει να 

µελετάται. Η πρώτη µελέτη του φαινοµένου έγινε από τους Sipe και Erdogan µέσω της 

θεωρίας συζευγµένων κυµάτων.[2,34] Μια χρήσιµη ποσότητα που προκύπτει από την 

ανάλυση της συγκεκριµένης θεωρίας είναι το φασµατικό όριο αποκοπής λcut της σύζευξης 

αυτής, το οποίο είναι λίγο µικρότερο από µήκος κύµατος της ανάκλασης Bragg. Οι 

απώλειες εµφανίζονται για µήκη κύµατος µικρότερα από το µήκος κύµατος αποκοπής. 

Συγκεκριµένα αποδεικνύεται ότι το µήκος κύµατος αποκοπής δίνεται από τη σχέση: 

�
�
�

�
�
�
�

� �
���

�

�
��
�

�
�

	

	 �

eff

eff

eff
cut n

n1
n
n1

2
                                    (3.27) 

όπου λΒ είναι το µήκος κύµατος Bragg, n ο δείκτης διάθλασης του περιβάλλοντος της 

ίνας, neff ο µέσος δείκτης διάθλασης του πυρήνα της ίνας και δneff η µεταβολή του δείκτη 

διάθλασης.   
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

 

4.1   Πειραµατική διάταξη 

 
4.1.1 ∆ιάταξη εγγραφής των FBGs 

 

Η τεχνική της εγγραφής των FBGs που χρησιµοποιήσαµε ήταν µε τη µέθοδο της 

µάσκας. Οι λόγοι που επιλέχθηκε η µέθοδος αυτή ήταν η απλότητα της κατασκευής της 

και η µεγαλύτερη σταθερότητα της διάταξης σε µικροδονήσεις, σε σχέση µε την 

συµβολοµετρική τεχνική εγγραφής. Η σχηµατική απεικόνιση της πειραµατικής διάταξης 

εγγραφής φαίνεται στο σχήµα 4.1. 

Η υπεριώδης δέσµη προέρχεται από ένα παλµικό excimer laser της LAMBDA 

PHYSIK, µε αέριο KrF, µε µήκος κύµατος ακτινοβολίας στα 248nm και µε διάρκεια 

παλµών 20ns. Η επιφάνεια της δέσµης είναι 14mm×30mm. Με τη βοήθεια ενός καθρέφτη 

ανακλαστικότητας 100% στα 248nm, η δέσµη οδηγείται προς την διάταξη εγγραφής και 

µε µικροµετρική ρύθµισή του, ευθυγραµµίζεται. Κατόπιν τοποθετούνται οι βάσεις στις 

οποίες συγκρατούνται η µάσκα και το τµήµα εκείνο της οπτικής ίνας όπου θα εγγραφεί το 

grating. Η τοποθέτηση των βάσεων γίνεται κάθετα στη διεύθυνση της δέσµης, ώστε κάθε 

µέτωπο κύµατος να φτάνει ταυτόχρονα σε όλη την επιφάνειας της µάσκας και σε όλο το 

µήκος της ίνας.  
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Σχήµα 4.1.   Πειραµατική διάταξη εγγραφής των Bragg gratings οπτικών ινών. 

 

 Αρχικά τοποθετείται η µάσκα στη βάση της µε τα επίπεδα περίθλασης 

κατακόρυφα. Για τον έλεγχο της καθετότητας των επιπέδων της µάσκας, χρησιµοποιούµε 

ένα laser ηλίου-νέου που εκπέµπει στο ορατό (633nm). H δέσµη του laser He-Ne, 

προσπίπτουσα πάνω σε ένα από τα επίπεδα της µάσκας, δίνει πίσω από τη µάσκα 

φαινόµενα περίθλασης. Αυτό συµβαίνει διότι η περίοδος της µάσκας είναι της τάξης του 

µήκους κύµατος του φωτός. Συγκεκριµένα, οι τάξεις –1 και +1 περίθλασης που 

βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα διάδοσης της δέσµης είναι αυτές που ενδιαφέρουν για 

την ευθυγράµµιση (σχήµα 4.2). Όταν αυτές οι τάξεις περίθλασης απέχουν το ίδιο µήκος 

από το επίπεδο στο οποίο έχει στηθεί η διάταξη, δηλαδή στο σχήµα είναι Y-1=Y+1, τότε 

θεωρούµε ότι τα επίπεδα της µάσκας είναι κατακόρυφα. Στην περίπτωση αυτή τα gratings 

που εγγράφονται είναι οµογενή. Ακόµη και µικρή απόκλιση από την κατακόρυφο θα έχει 

ως αποτέλεσµα τα ύψη Y-1 και Y+1 να είναι άνισα, και εποµένως τα επίπεδα του grating 

που εγγράφονται τώρα είναι υπό γωνία (tilted). 
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Σχήµα 4.2.   Σχηµατικό διάγραµµα ευθυγράµµισης των περιόδων της  µάσκας µε την κατακόρυφο. 

 

Κατόπιν, γίνεται η ευθυγράµµιση του τµήµατος της ίνας, στο οποίο θα εγγραφεί το 

grating. Αρχικά αφαιρείται το προστατευτικό κάλυµµα (jacket) της ίνας στο τµήµα αυτό 

(µήκους περίπου 30mm). Περιοριζόµαστε σε τέτοιο µήκος, διότι το µέγιστο µήκος του 

grating που µπορεί να εγγραφεί καθορίζεται από το µήκος της µάσκας και από το µέγεθος 

της δέσµης. Στην περίπτωσή µας η µάσκα έχει µήκος 25mm, ενώ η δέσµη του UV laser 

έχει µήκος 30mm. Το απροστάτευτο τµήµα της ίνας τοποθετείται στη βάση στήριξης της 

ίνας, ακριβώς πίσω από τη µάσκα, όπου και στερεώνεται. Η ίνα είναι απαραίτητο να είναι 

αφενός τεντωµένη, αφετέρου το τέντωµα αυτό να µην έχει σαν αποτέλεσµα τον 

εγκλωβισµό κάποιας τάσης µέσα στην ίνα. Για το λόγο αυτό, η µια άκρη της ίνας 

βιδώνεται πάνω στη βάση, ενώ στην άλλη άκρη τοποθετείται µαγνήτης µε πολύ µικρό 

βάρος (~3gr), µέσω τροχαλίας (σχήµα 4.3). Έτσι, η τάση υπό την οποία βρίσκεται η ίνα 

είναι πολύ µικρή, αλλά ελεγχόµενη. Η χρήση της τροχαλίας είναι σηµαντική, ώστε η 

καµπύλωση της ίνας να µην προκαλεί απώλειες του καθοδηγούµενου φωτός.  
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Σχήµα 4.3.   Εφαρµογή τάσης στην ίνα µε την προσάρτηση βαρών στο ένα άκρο της ίνας. 

 

Μετά τη στερέωση της ίνας γίνεται η ευθυγράµµισή της ως προς τη δέσµη και τη 

µάσκα. Η κίνηση της ίνας στις τρείς διευθύνσεις, γίνεται µε βερνιέρους που διαθέτει η 

βάση στηριξής της. Η ευθυγράµµισή της ως προς τη διεύθυνση x (σχήµα 4.3) είναι 

σχετικά εύκολη και γίνεται οπτικά, αφού η απαίτηση είναι η ίνα να εφάπτεται στη µάσκα. 

Αντίθετα, η ευθυγράµµιση ως προς τη διεύθυνση y γίνεται µε τη χρήση του laser He-Ne. 

Η δέσµη του laser He-Ne οδηγείται στο ύψος στο οποίο βρίσκεται η ίνα και, ως προς τη 

διεύθυνση x,  στο κέντρο του τµήµατος που θα γραφεί το grating. Σε πέτασµα αρκετά 

πίσω από την ίνα παρατηρούνται κροσσοί περίθλασης. Με µικρή στροφή του καθρέφτη 

που οδηγεί τη δέσµη στην ίνα (καθρέφτης 633nm) σαρώνεται ολόκληρο το µήκος της ίνας 

(διεύθυνση x) στο οποίo θα εγγραφεί το grating. Η ίνα είναι ευθυγραµµισµένη ως προς το 

οριζόντιο επίπεδο όταν, σε όλο το εύρος σάρωσης, παρατηρούνται οι αρχικοί κροσσοί 

περίθλασης. 

 Τέλος, πρίν από τη µάσκα έχουµε τοποθετήσει κυλινδικό φακό εστιακής 

απόστασης 20cm, σε απόσταση 13cm από τη µάσκα. Έτσι εστιάζουµε περισσότερη 

ενέργεια στην ίνα όπου εγγράφεται το grating, σε σχέση µε την ανεστίαστη δέσµη. 

Αποφεύγουµε να εστιάσουµε περισσότερο την ενέργεια στο σηµείο εγγραφής για λόγους 

προστασίας της µάσκας. Το µέγεθος της UV δέσµης στο σηµείο εγγραφής του grating έχει 

γίνει τώρα 7×30mm, ενώ η χωρική κατανοµή της φαίνεται στο σχήµα 4.4 (κατανοµή 

προσοµοίωσης). Για την παραπάνω θέση του κυλινδρικού φακού, η πυκνότητα ενέργειας 

από το excimer laser διπλασιάζεται. Είναι δηλαδή δύο φορές η πυκνότητα ενέργειας της 

ανεστίαστης δέσµης. Η απόσταση του κυλινδρικού φακού και η αντίστοιχη πυκνότητα 

ενέργειας θα παραµείνει σταθερή, καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων. 

 



      

 
Σχήµα 4.4.   Χωρική κατανοµή της έντασης της δέσµης του excimer laser. 

 

 

4.1.2 Πειραµατική διάταξη on-line ελέγχου της εγγραφής των FBGs 

 

Για τον έλεγχο της εγγραφής των FBGs, καθώς και για τις µετρήσεις των 

χαρακτηριστικών τους (κεντρικό µήκος κύµατος, φασµατικό εύρος, ανακλαστικότητα), 

είναι απαραίτητη η κατασκευή µιας on-line διάταξης ανίχνευσης. Επειδή τα 

τηλεπικοινωνιακά µήκη κύµατος βρίσκονται στην περιοχή των 1550nm, οι µάσκες που 

έχουµε προµηθευτεί για την κατασκευή των FBGs έχουν περίοδο µεταξύ 1052nm και 

1070nm. Η περίοδος του grating που εγγράφεται είναι η µισή από την περίοδο της 

µάσκας, ενώ ο δείκτης διάθλασης της οπτικής ίνας είναι περίπου neff=1,447. Εποµένως 

προκύπτει ότι το κεντρικό µήκος κύµατος του FBG θα είναι στην περιοχή των 1520nm-

1550nm. Απαιτείται λοιπόν µια πηγή εκποµπής ευρέως φάσµατος στην περιοχή αυτή, 

καθώς και µια ανιχνευτική διάταξη σε αυτό το µήκος κύµατος, για τον έλεγχο των 

εγγραφόµενων gratings. Η διάταξη που έχει κατασκευαστεί φαίνεται στο σχήµα 4.5. 
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Σχήµα 4.5.   Πειραµατική διάταξη της on-line απεικόνισης και ελέγχου εγγραφής των 

Bragg gratings. Με � συµβολίζουµε τις συγκολλήσεις των ινών, η κάθε µια από τις οποίες 

εισάγει ένα µικρό ποσοστό απώλειας ενέργειας (1-5%). 

 

Μια πηγή ρεύµατος αντλεί ένα διοδικό laser (LD) το οποίο εκπέµπει στα 980nm. 

Το φως των 980nm οδηγείται µέσω τηλεπικοινωνιακής ίνας σε ένα συζευκτή 99/1 (pump 

coupler) και, µέσω αυτού, σε 8m οπτικής ίνας ντοπαρισµένης µε έρβιο (Er). Το έρβιο 

παρουσιάζει µια πολύ ισχυρή ζώνη απορρόφησης στην περιοχή των 980nm, ενώ κατόπιν 

εκπέµπει σε ένα µεγάλο φασµατικό εύρος στην περιοχή 1500-1600nm, µε µέγιστο στα 

1530nm (σχήµα 4.6). Το σήµα αυτό φθορισµού του ερβίου καθοδηγείται µέσω της 

οπτικής ίνας πάλι προς τον συζευκτή 99/1 (pump coupler) και κατόπιν, µέσω δεύτερου 

συζευκτή 50/50 (50/50 coupler), στο τµήµα εκείνο της ίνας στο οποίο έχει εγγραφεί το 

Bragg grating. Το τµήµα εκείνο του φάσµατος φθορισµού που αντιστοιχεί στο µήκος 

ανάκλασης Bragg θα ανακλαστεί από το Bragg grating και θα επιστρέψει στον συζευκτή 

50/50. Εποµένως, το 50% του σήµατος που ανακλάται από το Bragg grating οδηγείται 

στην οπτική έξοδο 1 (out 1) του συζευκτή και ανιχνεύεται από έναν οπτικό φασµατικό 

αναλυτή (Optical Spectrum Analyser - OSA). Το φάσµα που παίρνουµε από την έξοδο 1 

χαρακτηρίζεται ως φάσµα ανάκλασης (reflection spectrum) του FBG και από αυτό 

µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες για το κεντρικό µήκος κύµατος ανάκλασης, για το 

φασµατικό εύρος του, αλλά όχι και για την ανακλαστικότητά του. Η ανακλαστικότητα του 

FBG µπορεί να µετρηθεί από το σήµα της εξόδου 2 (out 2), στην οποία παίρνουµε το 

διερχόµενο από το FBG σήµα (transmitted spectrum). Το σήµα αυτό είναι το φάσµα 



      

φθορισµού του ερβίου, από το οποίο λείπει η φασµατική περιοχή που έχει αποκοπεί από 

το FBG. 
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Σχήµα 4.6.   Φάσµα φθορισµού του ερβίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5ο 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

 

5.1   Πειραµατικά αποτελέσµατα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουµε τα πειράµατα που έγιναν για την εγγραφή των 

Bragg gratings. Στα πειράµατα αυτά έχουµε περιοριστεί στην κατασκευή οµογενών FBGs. 

Χρησιµοποιήθηκαν τρείς τύποι φωτοευαίσθητων οπτικών ινών, ενός τρόπου ταλάντωσης 

(single-mode fibers) για την εγγραφή των Bragg grating : ίνες ντοπαρισµένες µε βόριο (B-

doped), υδρογονοποιηµένες ίνες γερµανίου (hydrogenated Ge-doped) και 

υδρογονοποιηµένες ίνες µε βόριο (hydrogenated B-doped). Μέσω της εγγραφής των 

Bragg gratings έγινε σύγκριση µεταξύ των παραπάνω ινών στην απόδοση εγγραφής και 

στις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγραφή. Τα FBGs που εγγράφηκαν ήταν στενού 

φασµατικού εύρους (narrow-linewidth), ευρέως φασµατικού εύρους (broad-linewidth) και 

πολλαπλά (superimposed). Για τα gratings υπολογίζουµε την διαµόρφωση του δείκτη 

διάθλασης µέσα στο grating µε δύο τρόπους : α) από τη συνολική µετατόπιση και β) από 

την λύση των εξισώσεων της συζευγµένης θεωρίας κυµάτων, για γνωστές τιµές της 

ανακλαστικότητας και του φασµατικού εύρους, µέσω του υπολογιστικού πακέτου 

Mathematica. 

 Από όλα τα πειράµατα που εκτελέσθηκαν δύο είναι τα καινοτόµα σηµεία, στα 

οποία µπορεί να εστιαστεί κανείς. Το πρώτο είναι η δραµατική αύξηση της 

φωτοευαισθησίας της B-doped ίνας µε υδρογονοποίηση, έως και 25 φορές. Το δεύτερο 

είναι η εγγραφή, στην παραπάνω ίνα, ενός πολλαπλού grating µε δέκα µήκη κύµατος 

ανάκλασης Bragg ανακλαστικότητας µεγαλύτερης από 80%. Ο αριθµός αυτός είναι ο 
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µεγαλύτερος που έχει αναφερθεί έως τώρα, και µάλιστα µε τόσο υψηλή ανακλαστικότητα 

σε όλα τα µήκη κύµατος. 

 

 

5.2   Εγγραφή FBGs στενού φασµατικού εύρους (narrow-linewidth 

FBGs) 
 

5.2.1 Εγγραφή σε ίνα ντοπαρισµένη µε βόριο 

 

Η ίνα προέρχεται από την Fibercore Ltd. (PS1250/1500) µε ΝΑ=0.13 και µήκος 

κύµατος αποκοπής λcutoff=1100nm και εποµένως είναι ενός τρόπου ταλάντωσης (single-

mode) στα 1550nm. Πριν την εγγραφή του grating γίνεται κάθετη κοπή της και 

συγκόλλησή της στην έξοδο του 50/50 συζευκτή της διάταξης του σχήµατος 4.5. Έτσι θα 

µπορούµε να παρακολουθούµε τη σταδιακή εγγραφή του Bragg grating. Η ενέργεια των 

παλµών από το excimer laser ήταν 200mJ/cm2 ανά παλµό (ένδειξη laser). Εποµένως, λόγω 

της προσθήκης του κυλινδρικού φακού όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η 

πυκνότητα ενέργειας θα είναι η διπλάσια, δηλαδή 400mJ/cm2 ανά παλµό. Όλες οι 

πυκνότητες ενέργειες που θα αναφερoυµε στο εξής θα αφορούν την ένδειξη του laser. Η 

επαναληψιµότητα των παλµών (repetition rate) επιλεγόταν έτσι ώστε το grating να 

εγγραφεί σε µια χρονική διάρκεια η οποία θα µας επέτρεπε την σταδιακή µελέτη του 

σχηµατισµού του grating. Η συνολική ενέργεια που απαιτείται για την εγγραφή ενός 

grating ανακλαστικότητας άνω του 95% είναι περίπου 480J/cm2. Εποµένως, για 

επαναληψιµότητα παλµών 1Hz έως 10Hz, απαιτείται χρόνος από 40 έως 4 λεπτά, 

αντίστοιχα. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η συνολική ενέργεια που προσπίπτει πάνω στην ίνα είναι 

αυτή που καθορίζει το χρόνο εγγραφής του grating. Εποµένως για µεταβλητή απόσταση 

του κυλινδρικού φακού (βλ. διάταξη εγγραφής), ο χρόνος εγγραφής δε θα παραµένει 

σταθερός, ακόµη κι όταν η ροή ενέργειας διατηρείται η ίδια. Για το λόγο αυτό, η 

απόσταση κυλινδρικού φακού - µάσκας διατηρείται πάντα η ίδια, ίση µε 13cm, σε όλα τα 

πειράµατα. Για αυτή την απόσταση, η επιφάνεια της UV δέσµης έχει πλέον διαστάσεις 

7×30mm.  

Τυπικά φάσµατα ανάκλασης και διάδοσης από ένα FBG, που εγγράφηκε µε 

επαναληψιµότητα παλµών 2Hz σε 10 λεπτά, φαίνονται στα σχήµατα 5.1 και 5.2. Η µάσκα 
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που χρησιµοποιήθηκε είχε περίοδο 1059,67nm. To grating που εγγράφηκε έχει κεντρικό 

µήκος κύµατος ανάκλασης Bragg λΒ=1532,90nm, φασµατικό έυρος (FWHM) ∆λ=0,1nm 

και ανακλαστικότητα R=93%. 
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Σχήµα 5.1.   Φάσµα ανάκλασης από FBG εγγεγραµένο σε ίνα βορίου. 
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Σχήµα 5.2.   ∆ιερχόµενο φάσµα από FBG εγγεγραµµένο σε ίνα βορίου.  
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5.2.2 Εγγραφή σε υδρογονοποιηµένη ίνα γερµανίου 

 

Η ίνα αυτή είναι απλή τηλεπικοινωνιακή ίνα ντοπαρισµένη µε γερµάνιο, η οποία 

έχει υδρογονοποιηθεί για µεγαλύτερη φωτοευαισθησία.[21] Σε κατάλληλα 

κατασκευασµένο σωλήνα, τοποθετείται η ίνα, όπου και αποµονώνεται από το περιβάλλον. 

Στο σωλήνα διοχετεύεται υδρογόνο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και πίεση 160Atm. Η 

υδρογονοποίηση διαρκεί περίπου 30 ηµέρες. Όπως αναφέραµε και στο δεύτερο κεφάλαιο, 

η υδρογονοποίηση της ίνας γίνεται µε διάχυση µορίων υδρογόνου µέσα στον ύαλο του 

πυριτίου. Όταν η ίνα εξέλθει του σωλήνα υδρογονοποίησης, ξεκινά και η αντίστροφη 

διαδικασία της διάχυσης του υδρογόνου στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η εγγραφή 

των FBGs στην ίνα αυτή γίνεται εντός µερικών ωρών από την έξοδό της από τον σωλήνα. 

Για την παρακολούθηση της εγγραφής των gratings, οι ίνες που χρησιµοποιούµε 

συγκολλούνται κάθε φορά στην έξοδο του συζευκτή 50/50 του σχήµατος 4.5. Οι 

υδρογονοποιηµένες ίνες παρουσιάζουν µια ιδιαιτερότητα, σε σχέση µε τις µη 

υδρογονοποιηµένες. Επειδή η συγκόλλησή τους µε άλλες ίνες γίνεται µέσω τόξου (arc 

fusion), η ύπαρξη ατόµων υδρογόνου στην περιοχή συγκόλλησης την καταστρέφουν. Για 

το λόγο αυτό, το άκρο της υδρογονοποιηµένης ίνας που πρόκειται να συγκολληθεί πάντα 

θερµαίνεται (περίπου 15 λεπτά, στους 100ºC) µέχρι να φύγει όλο το υδρογόνο. 

Και στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν παλµοί ενέργειας 200mJ/cm2, 

επαναληψιµότητας 10Hz, ενώ το grating έφτασε σε ανακλαστικότητα 99% µετά από 5 

λεπτά. Εποµένως, η συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης ήταν 600J/cm2. Η µάσκα που 

χρησιµοποιήθηκε είχε περίοδο 1059,67nm. Το κεντρικό µήκος κύµατος της ανάκλασης 

Bragg είναι λΒ=1533,49nm, ενώ το φασµατικό εύρος είναι ∆λ=0.19nm (σχήµα 5.3). 

Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση αυτή το µήκος κύµατος λΒ είναι κατά 0,6nm 

µεγαλύτερο, σε σχέση µε την ίνα βορίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προσθήκη 

υδρογόνου στην ίνα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του δείκτη διάθλασης της ίνας. Το 

πόσο έχει αυξηθεί ο δείκτης διάθλασης καθορίζεται από την περιεκτικότητα του πυρήνα 

σε υδρογόνο.  

Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουµε στο σχήµα 5.3 ότι το ανακλώµενο σήµα που 

καταγράφεται στο φάσµα είναι το 50% του πραγµατικού. Αυτό οφείλεται στη χρήση του 

συζευκτή 50/50 και στο γεγονός ότι το ανακλώµενο φάσµα λαµβάνεται από τη µία έξοδό 

του (output 1 – σχήµα 4.5). 
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Σχήµα 5.3.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG 

εγγεγραµµένο σε υδρογονοποιηµένη ίνα γερµανίου. 

 

5.2.3 Εγγραφή σε υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου 

 

Η ντοπαρισµένη µε βόριο ίνα, στην οποία αναφερθήκαµε στην παράγραφο 5.2.1, 

τοποθετείται προς υδρογονοποίηση στο σωλήνα υδρογονοποίησης, µε ακριβώς τις ίδιες 

συνθήκες της προηγούµενης παραγράφου. Αυτό που παρατηρήθηκε στην ίνα αυτή σε 

σχέση µε την υδρογονοποιηµένη ίνα γερµανίου, ήταν το ότι ήταν πολύ πιο εύθραυστη. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η συγκόλλησή της µε τις τηλεπικοινωνιακές ίνες της on-line 

διάταξης του σχήµατος 4.5 ήταν αρκετά πιο δύσκολη. Κι αυτό διότι, αφενός απαιτούνταν 

θέρµανση για περίπου διπλάσιο χρόνο (30 λεπτά), αφαιτέρου έσπαζε εύκολα κατά την 

διαδικασία κάθετης κοπής της (cleaving), πρίν τη συγκόλλησή της. 

Η ενέργεια ακτινοβόλησης ήταν επίσης 200mJ/cm2 ανά παλµό. Αυτό που 

παρατηρήθηκε στην εγγραφή του grating ήταν ότι η απαιτούµενη ενέργεια ακτινοβόλησης 

ήταν δραµατικά µικρότερη, σε σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, η 

επαναληψιµότητα των παλµών ήταν µόλις 1Hz, ενώ σε 30 δευτερόλεπτα εγγράφηκε το 

grating του σχήµατος 5.4, µε κεντρικό µήκος κύµατος λΒ=1534,42nm (µάσκα 

1059,67nm), φασµατικό εύρος ∆λ=0.08nm και ανακλαστικότητα R=87%. Η συνολική 

ενέργεια ακτινοβόλησης ήταν δηλαδή µόλις 6J/cm2. Η σύγκριση των απαιτούµενων 

ενεργειών θα γίνει σε επόµενη παράγραφο αναλυτικότερα. 
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Σχήµα 5.4.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG 

εγγεγραµµένο σε υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου. 

 

5.2.4 Θεωρητική επεξεργασία των εγγεγραµµένων FBGs 

 

Ένα µέγεθος το οποίο επίσης χαρακτηρίζει το FBG είναι η αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης ∆n µέσα σε µια περίοδο του grating. Στην πιο απλή περίπτωση, η θεώρηση που 

γίνεται είναι ότι σε εκείνες τις περιοχές που ακτινοβολούνται, ο δείκτης διάθλασης 

αυξάνει, ενώ στις µη ακτινοβοληµένες περιοχές ο δείκτης διάθλασης παραµένει ο ίδιος. Η 

εξίσωση µε την οποία προσοµοιώθηκε η µεταβολή του δείκτη διάθλασης µέσα στην ίνα 

στη θεωρία συζευγµένων κυµάτων ήταν η σχέση (3.2), στην οποία το nneff ���  είναι 

σταθερό αφού µελετούµε οµογενή gratings, ενώ φ(z)=0, αφού η περιοδικότητα παραµένει 

σταθερή : 

� �
�
�
	



�
�

�

�
��

�

�

�
����� z2cosu1nzn effeff                                 (3.2) 

Παρά την ηµιτονοειδή µορφή της εξάρτησης της µεταβολής του δείκτη διάθλασης στην 

παραπάνω σχέση, η σχηµατική της απεικόνιση συνήθως συναντάται µε µια βηµατική 

µεταβολή (σχήµα 5.5). Αν n0 είναι ο αρχικός δείκτης διάθλασης της ίνας, ο τελικός µέσος 

δείκτης διάθλασης της ίνας θα είναι neff, ενώ η αύξηση του δείκτη διάθλασης στις 

ακτινοβοληµένες περιοχές θα είναι ίσος µε 2∆n. Εποµένως, κάθε υπολογισµός του ∆n θα 

αναφέρεται πάντα στη διαφορά  neff - n0. 
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∆n2∆n

UV

 
Σχήµα 5.5.   Κάθε υπολογισµός του ∆n θα αναφέρεται πάντα στη διαφορά  neff - n0. 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισµού της µεταβολής του δείκτη διάθλασης ∆n. Ο 

πρώτος τρόπος είναι από τη µετατόπιση του φάσµατος ανάκλασης Bragg, κατά την 

εγγραφή του grating. Η αλλαγή του µέσου δείκτη διάθλασης από n0 σε neff, προκαλεί µια 

µετατόπιση του κεντρικού µήκους κύµατος της ανάκλασης Bragg από µια αρχική τιµή λ0, 

σε µια τελική τιµή λΒ. Παραγωγίζοντας τη σχέση που περιγράφει τη συνθήκη Bragg 

προκύπτει : 

����� n2       �

�

���
��

�

2
n 0                                      (5.1) 

Η αρχική τιµή λ0 αντιστοιχεί στον αρχικό δείκτη διάθλασης n0. Λόγω του ότι 

χρησιµοποιούµε κάθε φορά διαφορετικές ίνες µε διαφορετικό δείκτη διάθλασης, θα πρέπει 

κάθε φορά να υπολογίζουµε τον αρχικό δείκτη διάθλασης της ίνας. Ο υπολογισµός αυτός 

γίνεται ως εξής : η ίνα ακτινοβολείται µόλις µε έναν παλµό UV. Ο παλµός αυτός είναι 

αρκετός ώστε να δώσει στο φάσµα ανάκλασης ένα πολύ µικρής ανακλαστικότητας 

grating. Θεωρούµε ότι ο δείκτης διάθλασης έχει αλλάξει ελάχιστα, σε σύγκριση µε την 

τελική αλλαγή ∆n που αναµένουµε, και εποµένως το κεντρικό µήκος κύµατος του 

ασθενούς grating είναι αυτό που χαρακτηρίσαµε λ0. Από το µήκος κύµατος αυτό 

µπορούµε να υπολογίσουµε το n0 µέσω της συνθήκης Bragg. 

Ο δεύτερος τρόπος υπολογισµού του ∆n είναι θεωρητικός και γίνεται µέσω των 

εξισώσεων της θεωρίας συζευγµένων κυµάτων. Συγκεκριµένα, για ένα grating γνωστής 

ανακλαστικότητας και γνωστού φασµατικού εύρους, το ∆n µπορεί να υπολογιστεί από την 

επίλυση µιας εκ των εξισώσεων (3.20, 3.21α, 3.21β). Όλες οι παράµετροι που 

επεισέρχονται στις εξισώσεις αυτές είναι γνωστές. Ειδική περίπτωση στον θεωρητικό 

υπολογισµό του ∆n µε τον παραπάνω τρόπο αποτελούν τα πολύ ισχυρά gratings. Σε αυτά, 

το φως µήκους κύµατος λΒ δεν διεισδύει µέσα σε όλο το µήκος του grating, αλλά 

ανακλάται από τις πρώτες Ν’ περιόδους. Εποµένως το φως «βλέπει» ένα grating µήκους 

Leff  µικρότερου του αρχικού και η παράµετρος του µήκους του grating που επεισέρχεται 
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µέσα στις εξισώσεις δε µπορεί πλέον να θεωρηθεί γνωστή. Στην περίπτωση αυτή, οι 

εξισώσεις 3.20 και 3.21α ή 3.21β επιλύονται σαν σύστηµα µε αγνώστους τα ∆n και Leff.  

 Ας θεωρήσουµε το grating του σχήµατος 5.4, που εγγράφηκε σε 

υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου. Από τον πρώτο παλµό ακτινοβόλησης πήραµε στο φάσµα 

ανάκλασης µια µικρή κορυφή ανάκλασης Bragg σε µήκος κύµατος λ0=1534,37nm 

(n0=1,447972). Αφού το τελικό grating έχει λΒ=1534,42 (neff=1,448013), από τη σχέση 

(5.1) υπολογίζουµε την πειραµατική τιµή της αλλαγής του δείκτη διάθλασης : ∆n(πειρ.) = 

4,15·10-5. Η θεωρητική τιµή που προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης (3.20) είναι : 

∆n(θεωρ.Ι) = 3,44·10-5, πολύ κοντά δηλαδή στην πειραµατική τιµή. Στον τελευταίο 

υπολογισµό θεωρήσαµε το µήκος του grating L=25mm. Επειδή το grating αυτό τείνει 

στην κατηγορία των ισχυρών gratings, θα υπολογίσουµε ξανά τη θεωρητική τιµή του ∆n, 

αυτή τη φορά µε το δεύτερο τρόπο, που αναπτύξαµε προηγουµένως. Θεωρούµε άγνωστο 

το µήκος του grating και επιλύουµε το σύστηµα των εξισώσεων (3.20) και (3.21α) που 

δίνουν την ανακλαστικότητα και το φασµατικό εύρος του grating. Προκύπτει λοιπόν ότι : 

∆n(θεωρ.ΙΙ) = 3,78·10-5, ενώ το µήκος του grating υπολογίζεται ίσο µε Leff  = 22mm. Η 

θεωρητική τιµή τώρα του ∆n προσεγγίζει αρκετά περισσότερο την πειραµατικά 

υπολογιζόµενη. Με βάση τις τελευταίες τιµές, το φάσµα ανάκλασης που προκύπτει από τη 

θεωρία συζευγµένων κυµάτων φαίνεται στο σχήµα 5.6. 
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Σχήµα 5.6.   Θεωρητικό φάσµα ανάκλασης του grating του σχήµατος 5.4, 

όπως προκύπτει από τη θεωρία συζευγµένων κυµάτων. 
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5.3   Εγγραφή FBGs ευρέως φάσµατος (broadband FBGs) 
 

 Στους τρεις τύπους οπτικών ινών, στους οποίους εγγράφηκαν τα FBGs στενού 

φασµατικού εύρους, εγγράφονται τώρα, µε εκτεταµένη ακτινοβόληση, FBGs ευρέως 

φάσµατος. Κατά την εγγραφή των FBGs, καταγράφονται ανά µικρά χρονικά διαστήµατα 

τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας 

σχηµατισµού τους. Η ενέργεια σε όλες τις εγγραφές των gratings είναι 200mJ/cm2 ανά 

παλµό.  

 

5.3.1 Εγγραφή σε ίνα ντοπαρισµένη µε βόριο 

 

Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε είχε περίοδο Λ=1059,67nm, ενώ ο πρώτος παλµός 

υπεριώδους ακτινοβόλησης έδωσε µια µικρή κορυφή ανάκλασης σε µήκος κύµατος 

λ0=1532,91nm (n0=1,446594). Η ακτινοβόληση διήρκεσε 24 λεπτά. Στα πρώτα 4 λεπτά η 

επαναληψµότητα ήταν 2Hz, ενώ στα επόµενα 20 λεπτά αυξήθηκε στα 10Hz. Άρα η 

συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης ήταν 2496J/cm2. To grating που εγγράφηκε είχε 

ανακλαστικότητα 100%, κεντρικό µήκος κύµατος λΒ=1533,48nm και φασµατικό εύρος 

(FWHM) ∆λ=0.34nm (σχήµα 5.7). Η δοµή που εµφανίζεται στα 1532nm είναι απώλεια 

ενέργειας, η οποία οφείλεται στη σύζευξη τρόπων ταλάντωσης του πυρήνα σε τρόπους 

ταλάντωσης του cladding. Το φαινόµενο αυτό θα το δούµε πιο αναλυτικά παρακάτω.  
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Σχήµα 5.7.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG 

 ευρέως φάσµατος εγγεγραµµένο σε ίνα βορίου. 
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5.3.2   Εγγραφή σε υδρογονοποιηµένη ίνα γερµανίου 

 

Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε είχε περίοδο Λ=1059,67nm, ενώ ο πρώτος παλµός 

υπεριώδους ακτινοβόλησης έδωσε αρχική κορυφή ανάκλασης σε µήκος κύµατος 

λ0=1534,28nm (n0=1,447885). Η ακτινοβόληση διήρκεσε 26 λεπτά. Στα πρώτα 6 λεπτά η 

επαναληψµότητα ήταν 2Hz, ενώ στα επόµενα 20 λεπτά αυξήθηκε στα 10Hz. Άρα η 

συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης ήταν 2544J/cm2. To grating που εγγράφηκε είχε 

ανακλαστικότητα 100%, κεντρικό µήκος κύµατος λΒ=1534,59nm και φασµατικό εύρος 

(FWHM) ∆λ=0.53nm (σχήµα 5.8). 
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Σχήµα 5.8.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG ευρέως φάσµατος 

εγγεγραµµένο σε υδρογονοποιηµένη ίνα γερµανίου. 

 

 

5.3.3   Εγγραφή σε υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου 

 

Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε την ίδια περίοδο όπως προηγουµένως, ενώ ο 

πρώτος παλµός υπεριώδους ακτινοβόλησης έδωσε µια µικρή κορυφή ανάκλασης σε µήκος 

κύµατος λ0=1534,40nm (n0=1,447998). Η ακτινοβόληση στην ίνα αυτή διήρκεσε µόλις 

4,5 λεπτά, ενώ η επαναληψµότητα ήταν 2Hz. Άρα η συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης 

ήταν µόλις 108J/cm2. To grating που εγγράφηκε είχε ανακλαστικότητα 100%, κεντρικό 

µήκος κύµατος λΒ=1534,68nm και φασµατικό εύρος (FWHM) ∆λ=0.52nm (σχήµα 5.9). 
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Σχήµα 5.9.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG ευρέος φάσµατος 

εγγεγραµµένο σε υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου. 

 

Ένα αρκετά πιο ευρύ φάσµα εγγράφηκε στην ίδια ίνα, µε φασµατικό εύρος 

∆λ=2,25nm και συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης 477J/cm2 (σχήµα 5.10). Το κεντρικό 

µήκος κύµατος έχει µετατοπιστεί στα 1536,42nm, ενώ το ∆n υπολογίζεται περίπου σε 

2·10-3. Στο φάσµα αυτό η δοµή που εµφανίζεται στα µικρότερα από το λΒ µήκη κύµατος 

είναι τώρα πολύ πιο έντονη. Η µελέτη της δοµής αυτής θα γίνει στην παράγραφο 5.3.5.  

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
0.0

1.0x10-3

2.0x10-3

3.0x10-3

4.0x10-3

5.0x10-3

2,25nm
(FWHM)

R=100%

Έ
ντ
ασ

η 
(α
υθ

. µ
ον

.)

Μήκος κύµατος (nm)

   Ανακλώµενο σήµα
   ∆ιερχόµενο σήµα

 
Σχήµα 5.10.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από FBG ευρέως φάσµατος 

(∆λ=2,25nm) εγγεγραµµένο σε υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου. 
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5.3.4   Σύγκριση της φωτοευαισθησίας 

 

Κατά εγγραφή των Bragg gratings ευρέως φάσµατος στα τρία είδη 

φωτοευαίσθητων ινών που έχουµε χρησιµοποιήσει παρατηρήθηκαν τα εξής : Η 

φωτοευαισθησία που παρουσίασε η ντοπαρισµένη µε βόριο ίνα ήταν λίγο µικρότερη από 

αυτή της υδρογονοποιηµένης γερµανίου. Αντίθετα, η υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου 

αποδείχθηκε τουλάχιστον 25 φορές πιο φωτοευαίσθητη στο υπεριώδες φως των 248nm. 

Στα grating των σχηµάτων 5.7, 5.8 και 5.10 που αντιστοιχούν στους τρείς  τύπους 

ινών έχει γίνει καταγραφή των χαρακτηριστικών τους (κεντρικό µήκος κύµατος, 

φασµατικό εύρος, ανακλαστικότητα) ανά σύντοµα χρονικά διαστήµατα, κατά τη διάρκεια 

της εγγραφής τους. Από τα στοιχεία αυτά, µπορούµε να υπολογίσουµε πειραµατικά πόσο 

έχει µεταβληθεί ο δείκτης διάθλασης για συγκεκριµένη ενέργεια ακτινοβόλησης, και 

εποµένως για ενδιάµεσα στάδια εγγραφής των gratings. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται 

τόσο πειραµατικά (από τη µετατόπιση του κεντρικού µήκους κύµατος), όσο και 

θεωρητικά (µέσω των εξισώσεων της συζευγµένης θεωρίας κυµάτων). Στο σχήµα 5.11 

φαίνεται ο υπολογισµός του ∆n για τις τρείς ίνες από τη µετατόπιση του κεντρικού 

µήκους κύµατος της ανάκλασης Bragg.  
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Σχήµα 5.11.   Σύγκριση της φωτοευαισθησίας στα 248nm,µέσω της εγγραφής FBGs, 

σε τρία είδη φωτοευαίσθητων οπτικών ινών. Η υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου 

παρουσιάζει τουλάχιστον 25 φορές µεγαλύτερη φωτοευαισθησία από τις υπόλοιπες ίνες. 
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Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, οι µηχανισµοί φωτοευαισθησίας των 

υδρογονοποιηµένων οπτικών ινών διαφέρουν από αυτούς που προκαλούν τη 

φωτοευαισθησία σε ίνες ντοπαρισµένες µε βόριο. Το γεγονός αυτό µας οδήγησε να 

σκεφτούµε ότι συνύπαρξη υδρογόνου και βορίου σε µια ίνα, ίσως προκαλούσε την 

αθροιστική συνεισφορά των παραπάνω µηχανισµών στην τελική φωτοευαισθησία. Τα 

αποτελέσµατα φυσικά, όπως προκύπτουν από το σχήµα 5.11, φανερώνουν όχι απλά µια 

αθροιστική συνεισφορά των µηχανισµών φωτοευαισθησίας, αλλά ένα πολύ πιο σύνθετο 

φαινόµενο. Αυτό που υποθέτουµε είναι ότι επιπλέον µηχανισµοί πρέπει να έχουν 

ενεργοποιηθεί, δίνοντας αυτή τη δραµατική αύξηση της φωτοευαισθησίας. Σίγουρα 

απαιτείται περαιτέρω µελέτη της φωτοευαισθησίας των υδρογονοποιηµένων οπτικών ινών 

µε βόριο, όχι µόνο µέσω της εγγραφής Bragg gratings, αλλά και µε µεθόδων 

φασµατοσκοπίας. 

Για το grating της υδρογονοποιηµένης ίνας βορίου του σχήµατος 5.10 

υπολογίστηκε, για κάθε ενδιάµεση µέτρηση, το ∆n µέσω της θεωρίας συζευγµένων 

κυµάτων (θεωρητικός υπολογισµός). Η σύγκρισή του µε το ∆n που υπολογίστηκε από από 

τη µετατόπιση του κεντρικού µήκους κύµατος Bragg λΒ (πειραµατικός υπολογισµός) 

φαίνεται στο σχήµα 5.12. Οι τιµές βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µεταξύ τους. 
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Σχήµα 5.12.   Σύγκριση της θεωρητικά και πειραµατικά υπολογιζόµενης τιµής της διαµόρφωσης 

του δείκτη διάθλασης ∆n, κατά την εγγραφή του grating του σχήµατος 5.10. 
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5.3.5   Θεωρητική µελέτη των FBGs ευρέως φάσµατος 

 

Η διαδικασία σχηµατισµού των FBGs ευρέως φάσµατος µπορεί να χωριστεί σε 

τρία στάδια. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται µε βάση τις σχετικές τιµές των δύο όρων α1 και 

α2 που καθορίζουν το φασµατικό εύρος του grating (σχέση 5.2). 
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Ο όρος α1 καθορίζεται κυρίως από τον παράγοντα effn� , αφού η µεταβολή του µέσου 

δείκτη διάθλασης  είναι πολύ µικρή (το effn effn�  είναι της τάξης του 10-4 έως 10-5, ενώ 

το  είναι της τάξης της µονάδας). Ο όρος αeffn 2 καθορίζεται από το συνολικό µήκος του 

grating και εποµένως από τον αριθµό των επιπέδων ανάκλασης του grating. Εποµένως, η 

αρχική τιµή του όρου α1 είναι µηδέν, ενώ ο όρος α2 έχει µια πεπερασµένη τιµή. Στο πρώτο 

στάδιο εγγραφής του grating το α1 αυξάνει, παρ’όλα αυτά είναι α1 < α2 και εποµένως το 

φασµατικό εύρος παραµένει σταθερό µε τιµή που καθορίζεται από τον όρο α2. Στο στάδιο 

αυτό η ανακλαστικότητα του grating αυξάνει επίσης. Στα grating που έχουµε εγγράψει, 

για α1 = 0,1α2, η ανακλαστικότητα φτάνει περίπου στο 55%. Με συνέχιση της 

ακτινοβόλησης, ο όρος α1 εξακολουθεί να αυξάνει και γίνεται συγκρίσιµος µε τον όρο α2. 

Στο ενδιάµεσο αυτό στάδιο, η ανακλαστικότητα εξακολουθεί να αυξάνει, αλλά πλέον 

αυξάνει και το φασµατικό εύρος ∆λ. Όταν α1 = α2, η ανακλαστικότητα είναι 99%. Στο 

τελευταίο στάδιο, ο όρος α1 γίνεται µεγαλύτερος του α2 και στην περίπτωση αυτή, η 

ανακλαστικότητα δε µεταβάλλεται σηµαντικά (παραµένει άνω του 99%). Αντίθετα, το 

φασµατικό εύρος καθορίζεται πλέον από τον παράγοντα α1 και εποµένως όσο αυξάνει η 

ακτινοβόληση και το effn� , αυξάνει και το φασµατικό εύρος. Επίσης, όσο αυξάνει η τιµή 

του effn� ,οι επιµέρους ανακλαστικότητες των επιπέδων του grating γίνονται ακόµη πιο 

ισχυρές, µε αποτέλεσµα το φως να ανακλάται εξ’ολοκλήρου από τα πρώτα επίπεδα του 

grating. ∆ηλαδή τα τελευταία επίπεδα δε συνεισφέρουν καθόλου στο ανακλώµενο σήµα 

και το φως «βλέπει» ουσιαστικά ένα grating µικρότερου µήκους από το αρχικό.  
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5.3.6   Άλλα χαρακτηριστικά των FBGs ευρέως φάσµατος 

 

Το grating του σχήµατος 5.10 σε µεγαλύτερη φασµατική κλίµακα φαίνεται στο 

σχήµα 5.13. Στο ίδιο σχήµα βλέπουµε και το αρχικά διερχόµενο φάσµα πριν την εγγραφή 

του grating. Η πρώτη παρατήρηση που µπορεί να γίνει είναι ότι, ενώ για µήκη κύµατος 

µεγαλύτερα του FBG το φάσµα έχει παραµείνει αναλλοίωτο, στα µικρότερα του FBG 

µήκη κύµατος υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά στο φάσµα. Οι δοµές αυτές του 

διερχόµενου φάσµατος, επειδή δε δίνουν αντίστοιχες δοµές στο φάσµα ανάκλασης, έχουν 

να κάνουν µε απώλειες και προέρχονται από τη σύζευξη τρόπων ταλάντωσης του πυρήνα, 

είτε σε τρόπους του cladding, είτε σε ακτινοβολία περιβάλλοντος. 
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Σχήµα 5.13.   Το ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα του FBG του σχήµατος 5.10 

σε µεγαλύτερο φασµατικό εύρος. 

 

∆ύο είναι τα χαρακτηριστικές δοµές απώλειας ενέργειας, όπως φαίνεται από το σχήµα 

5.13. Η πρώτη είναι αυτή που παρουσιάζει τις πολλαπλές κορυφές απωλειών (κορυφές 

συντονισµού). Πρόκειται για τρόπους ταλάντωσης του πυρήνα οι οποίοι συζεύγνυνται σε 

τρόπους ταλάντωσης στο cladding (cladding-mode coupling), παράγοντας καλά 

καθορισµένους συντονισµούς στο φάσµα διάδοσης. Βυθίζοντας το grating σε υγρό µε 

δείκτη διάθλασης σχεδόν όµοιο µε το δείκτη διάθλασης του cladding (π.χ. γλυκερίνη), 

προσοµοιώνουµε το cladding µε ένα µέσο απείρων διαστάσεων, µέσα στο οποίο πλέον δε 

µπορεί να γίνει καθοδήγηση των τρόπων του cladding. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συντονισµοί του σχήµατος 5.13 εξαφανίζονται και προκύπτει ένα οµαλό προφίλ διάδοσης, 
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αρκετά κάτω όµως από το αρχικό προφίλ διάδοσης (δηλαδή πρίν την εγγραφή του 

grating). Η δεύτερη δοµή είναι η συνολική απώλεια ενέργειας σε µικρότερα µήκη κύµατος 

από το λΒ, η οποία οφείλεται σε µετατροπή των τρόπων ταλάντωσης του πυρήνα σε 

ακτινοβολία (radiation-mode coupling). Παρ’όλα αυτά, οι απώλειες αυτές είναι ελάχιστες 

στην φασµατική περιοχή του FBG. Για ακόµη µεγαλύτερη ακτινοβόληση και εγγραφή 

FBG ακόµη µεγαλύτερου εύρους (∆λ=4,5nm), παρατηρήθηκαν απώλειες σε όλα τα µήκη 

κύµατος.[19] 

Οι απώλειες του σχήµατος (5.13) προβλέπονται και περιγράφονται επίσης µέσω 

της θεωρίας συζευγµένων κυµάτων. Μια σηµαντική εξίσωση που προκύπτει από τη 

θεωρία αυτή είναι ότι οι απώλειες έχουν ένα ανώτατο µήκος κύµατος αποκοπής, το οποίο 

δίνεται από τη σχέση (3.27).[19] 
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Από την εξίσωση αυτή µπορούµε να υπολογίσουµε το µήκος κύµατος αποκοπής 

για το FBG του σχήµατος 5.13. Για την ίνα που χρησιµοποιήσαµε (ΝΑ=0,13, ncore=1,448) 

υπολογίσαµε το δείκτη διάθλασης του cladding : 

4422,1)NA(nn 22
core.clad ���  

Για ∆n=2·10-3,  η εξίσωση (3.27) δίνει µήκος κύµατος αποκοπής λΒ=1534,4nm. Όπως 

φαίνεται από το διερχόµενο φάσµα του σχήµατος 5.10, η τιµή αυτή είναι ακριβώς η τιµή 

στην οποία εξαφανίζονται οι απώλειες.   
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5.4 Εγγραφή πολλαπλών (superimposed) FBGs  
 

Μια συµπτυγµένη µορφή των FBGs, η οποία βρίσκει εφαρµογή στον τοµέα των 

οπτικών επικοινωνιών είναι τα πολλαπλά (superimposed) FBGs. Πρόκειται για gratings µε 

διαφορετικό κεντρικό µήκος κύµατος ανάκλασης, τα οποία έχουν εγγραφή πάνω στο ίδιο 

τµήµα µιας φωτοευαίσθητης οπτικής ίνας. Οι Othonos et al. κατάφεραν να εγγράψουν σε 

υδρογονοποιηµένη ίνα µέχρι 7 grating, µε ανακλαστικότητες 45% έως 65% το καθένα.[59] 

Στο εργαστήριό µας καταφέραµε να εγγράψουµε 10 grating στο ίδιο τµήµα 

υδρογονοποιηµένης ίνας βορίου, µε ανακλαστικότητες άνω του 80%. 

 

 

5.4.1 Τεχνική εγγραφής 

 

Η εγγραφή των πολλαπλών grating µε τη µέθοδο της µάσκας παρουσιάζει 

επιπλέον δυσκολίες σε σχέση µε την εγγραφή των απλών grating. Ο λόγος είναι ότι η 

διαδικασία εγγραφής χωρίζεται σε πολλές εκθέσεις και εποµένως σε πολλά στάδια 

εγγραφής. Σε όλα αυτά τα στάδια, πρέπει να διατηρούνται οι συνθήκες ευθυγράµµισης. 

Αυτό είναι δύσκολο, δεδοµένου ότι σε κάθε στάδιο εγγραφής επεµβαίνουµε στο σύστηµα 

για να επιλέξουµε το µήκος κύµατος του καθενός FBG.  Η επιλογή κάθε φορά 

διαφορετικού µήκους κύµατος FBG µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους : α) µε τη χρήση µιας 

σειράς από µάσκες διαφορετικής περιοδικότητας και β) µε την προσθήκη βάρους στο ένα 

άκρο της ίνας, ενώ το άλλο είναι ακλόνητα σταθερό. Οι µάσκες που διαθέτουµε δίνουν 

µήκη κύµατος µε αποστάσεις 3 έως 6nm. Αντίθετα το βάρος που µπορεί να τοποθετηθεί 

στο άκρο της ίνας δεν ξεπερνά τα 80gr και δίνει µήκη κύµατος µε αποστάσεις το πολύ 

1nm. Ο λόγος που περιοριζόµαστε σε αυτό το βάρος είναι ότι η συγκεκριµένη ίνα είναι 

αρκετά εύθραυστη. 

Η τεχνική της εγγραφής FBGs µε διαφορετικό λΒ, µέσω της προσθήκης βαρών, 

είναι σχετικά απλή και φαίνεται στο σχήµα 5.14. Αρχικά εγγράφεται η πρώτη περιοδική 

δοµή, χωρίς η ίνα να βρίσκεται υπό τάση. Η δοµή αυτή δίνει µήκος κύµατος ανάκλασης 

λ1. Η εφαρµογή τάσης στην ίνα, µέσω της τοποθέτησης βάρους, προκαλεί αλλαγή της 

περιοδικότητας της αρχικής δοµής. Η δοµή πλέον δίνει νέο µήκος κύµατος ανάκλασης λ1
’. 

Υπό την ύπαρξη της τάσης εγγράφεται νέα δοµή, µε περιοδικότητα λ2. Μετά την εγγραφή 

της νέας περιοδικότητας, ο µέσος δείκτης διάθλασης έχει αυξηθεί κατά ∆n, και εποµένως 
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η πρώτη δοµή έχει µετατοπιστεί σε µήκος κύµατος κατά ∆λ. Εποµένως η πρώτη δοµή έχει 

µήκος κύµατος λ1’+∆λ. Ελευθερώνοντας κατόπιν την ίνα από την τάση, η πρώτη δοµή 

επανέρχεται σε µήκος κύµατος λ1+∆λ, ενώ η δεύτερη δοµή µετατοπίζεται σε µήκος 

κύµατος λ2
’ = λ2 - ( λ1’ - λ1 ).  

 
λ1

λ2

λ '2

λ '1

λ '+∆λ1

λ +∆λ1

1st UV exposure

strain

release strain

     long
wavelengths

    short
wavelengths

2nd UV exposure
   under strain

 
 

Σχήµα 5.14.   Η εφαρµογή τάσης (strain) στην ίνα αλλάζει την 
περιοδικότητα των εγγεγραµµένων δοµών στο grating και εποµένως 
µετατοπίζει τa µήκη κύµατος των ανακλάσεων Bragg. 
 

Η διαδικασία εγγραφής του πολλαπλού FBG µε 10 κορυφές ανάκλασης ήταν η 

εξής : Η ίνα που χρησιµοποιήθηκε ήταν υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου, ίδια µε αυτή που 

χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα των προηγούµενων παραγράφων. Αρχικά εγγράφηκε το 

πρώτο grating µε τον τρόπο που αναπτύξαµε στην παράγραφο 5.2. Κατόπιν, η βάση στην 

οποία τοποθετείται η µάσκα, αποµακρύνεται από την ίνα, µε τη βοήθεια βερνιέρου, σε 

απόσταση µερικών mm. Αφαιρείται η αρχική µάσκα και τοποθετείται δεύτερη µάσκα µε 

διαφορετική περιοδικότητα. Κατόπιν, η βάση επανέρχεται πάλι, µε τη βοήθεια του 

βερνιέρου, σε επαφή µε την ίνα, και µε ακτινοβόληση UV εγγράφεται το δεύτερο grating. 

H φασµατική απόσταση των δύο grating καθορίζεται από τη διαφορά περιοδικότητας των 

δύο µασκών. Με τον τρόπο αυτό εγγράφονται µε τη χρήση 5 µασκών, οι πρώτες 5 

κορυφές ανάκλασης. Στο ένα άκρο της ίνας τοποθετείται βάρος 55gr, ενώ το άλλο άκρο 

της ίνας παραµένει ακλόνητα σταθερό. Οποιοδήποτε γλύστρηµα της ίνας, κατά τη 

διάρκεια εγγραφής θα έχει σαν αποτέλεσµα το σβήσιµο της δοµής που έχει εγγραφεί στην 
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ίνα. Το φάσµα ανάκλασης µετατοπίζεται συνολικά κατά περίπου 0,6nm, προς τα 

µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Η ίνα βρίσκεται λοιπόν υπό σταθερή τάση και µε τη χρήση 

των προηγούµενων 5 µασκών σχηµατίζονται, µια προς µια, και υπόλοιπες 5 κορυφές 

ανάκλασης Bragg. Από τo πολλαπλό grating αφαιρείται το βάρος και το φάσµα 

ανάκλασης µετατοπίζεται πάλι κατά περίπου 0,6nm, προς τα µικρότερα µήκη κύµατος 

αυτή τη φορά. 

 

5.4.2 Χαρακτηριστικά εγγραφής 

 

Η ενέργεια εγγραφής ήταν 200mJ/cm2 ανά παλµό, µε ρυθµό επανάληψης παλµών 

1Hz. Ο αρχικός δείκτης διάθλασης της ίνας υπολογίστηκε n0=1,44771. H διάρκεια 

εγγραφής του κάθε grating ήταν από 1,5 λεπτό (για τα πρώτα gratings) έως 2 λεπτά (για τα 

τελευταία gratings). Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι µε την εγγραφή των gratings 

εξαντλείται σταδιακά η φωτοευαισθησία. Στον πίνακα 5.1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά 

των 10 κορυφών ανάκλασης του πολλαπλού FBG (µε τη σειρά που εγγράφηκαν), ενώ στο 

σχήµα 5.15 φαίνονται τα φάσµατα ανάκλασης και διάδοσης από το FBG. 

 

Πίνακας 5.1. 

Αριθµός 

grating 

Συνθήκες  

εγγραφής 

Τελικό κεντρικό 

µήκος κύµατος λΒ(nm) 

Φασµατικό εύρος 

FWHM ∆λ(nm) 

Ανακλαστικότητα 

R(%) 

1 Λ=1059,67nm 1535,49 0,23 84 

2 Λ=1056,93nm 1531,55 0,22 82 

3 Λ=1054,87nm 1528,58 0,25 91 

4 Λ=1052,81nm 1525,72 0,27 80 

5 Λ=1062nm 1538,88 0,26 82 

6 Λ=1062nm + W=55gr 1538,12 028 90 

7 Λ=1059,67nm + W=55gr 1534,70 0,26 86 

8 Λ=1056,93nm + W=55gr 1530,73 0,23 85 

9 Λ=1054,87nm + W=55gr 1527,79 0,27 93 

10 Λ=1052,81nm + W=55gr 1524,97 0,22 80 
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Σχήµα 5.15.   Ανακλώµενο και διερχόµενο φάσµα από ένα δεκαπλό (superimposed) FBG. Η 

ανακλαστικότητα όλων των κορυφών ανάκλασης ξεπερνά το 80%. 

 

 

5.4.3   Μελέτη της διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης στα πολλαπλά FBGs 

 

Η µεταβολή του δείκτη διάθλασης για κάθε εγγραφή grating, στο δεκαπλό grating 

του σχήµατος 5.15, υπολογίστηκε από τη µετατόπιση της κάθε κορυφής ανάκλασης στη 

διάρκεια της εγγραφής της. Τη µετατόπιση αυτή του καθενός grating, ακολουθούσαν και 

οι υπόλοιπες κορυφές του φάσµατος, περίπου κατά την ίδια τιµή. Οι τιµές του ∆n για κάθε 

grating φαίνονται στον πίνακα 5.2. 

Αθροίζοντας τις τιµές του ∆n από τον πίνακα 5.2, προκύπτει η συνολική µέση 

µεταβολή του δείκτη διάθλασης του πολλαπλού grating : ∆ntot = 1,30·10-3. Στην 

περίπτωση του πολλαπλού grating, ο υπολογισµός της µεταβολής του δείκτη διάθλασης δε 

µπορεί να γίνει σαν να πρόκειται για ένα απλό οµογενές grating. Αυτό συµβαίνει διότι δεν 

υπάρχει µια περιοδική δοµή, µέσα στο µήκος του grating, µε συγκεκριµένη 

περιοδικότητα. Αντίθετα, υπάρχει µια υπέρθεση 10 περιοδικών δοµών, η οποία συνιστά 

την τελική διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης. Για το λόγο αυτό, η τιµή του ∆n που 

υπολογίζεται στον πίνακα 5.2 δεν πρέπει να θεωρείται ως η µεταβολή του δείκτη 
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διάθλασης του καθενός grating χωριστά, αλλά ως το ποσό κατά το οποίο αυξάνει ο 

συνολικός µέσος δείκτης διάθλασης µετά από κάθε εγγραφή grating. 

 
Πίνακας 5.2. 

Αριθµός 

grating 

Φασµατική µετατόπιση 

κορυφής (nm) 

Μεταβολή του δ.δ. 

1 0,17 1,6·10-4 

2 0,14 1,3·10-4 

3 0,10 0,9·10-4 

4 0,12 1,1·10-4 

5 0,13 1,2·10-4 

6 0,18 1,7·10-4 

7 0,11 1,0·10-4 

8 0,11 1,0·10-4 

9 0,11 1,0·10-4 

10 0,23 2,2·10-4 

 

 

Η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης ενός grating περιγράφεται γενικά, όπως 

είδαµε, από τη σχέση (3.2). Η πρώτη προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της 

διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης σε πολλαπλά gratings έγινε από τους Bao et al.[61]  Η 

µελέτη έγινε σε ένα διπλό grating, θεωρώντας τη συνολική διαµόρφωση του δείκτη 

διάθλασης σαν µια υπέρθεση δύο επιµέρους διαταραχών, µε τη µορφή της σχέσης (3.2), 

όπου τέθηκε � . 0)z(i �
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όπου i=1,2 και : 

)z(n)z(n)z(n 2,eff1,eff
tot
eff �����                                          (5.4) 

Από τη θεωρία συζευγµένων κυµάτων µπορεί να προκύψει από τις δύο επιµέρους 

διαταραχές η κατανοµή της συνολικής διαταραχής : 
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όπου ∆φ ένας παράγοντας διαφοράς φάσης. Για να προκύψει η απλοποιηµένη µορφή της 

(5.5) έγιναν οι υποθέσεις ότι : , 21 uuu �� 2,eff1,effeff nnn ����� , , 

, � , 

���1

������ 12 01 � ���2� . 

Στην περίπωση του πολλαπλού grating που εγγράψαµε, η συνολική διαµόρφωση 

του δείκτη διάθλασης µπορεί – σύµφωνα µε τα παραπάνω - να οριστεί ως η υπέρθεση 10 

διαταραχών της µορφής της εξίσωσης (3.2), δηλαδή : 

�
� �
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�
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�
�
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�
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�



�
�����

10

1i i
ii,eff

tot
eff z2cosu1n)z(n                         (5.6) 

Στην σχέση (5.6) i,effn�  είναι η µεταβολή του δείκτη διάθλασης του καθενός grating,  

η περιοδικότητα του καθενός grating και . Για τα πρώτα 5 gratings είναι 

i�

0)z(i ��

2
i,mask

i
�

��

neff

, ενώ για τα υπόλοιπα 5 gratings τα οποία βρίσκονται υπό τάση η 

περιοδικότητά τους υπολογίζεται ως εξής : Ο τελικός µέσος δείκτης διάθλασης της ίνας θα 

είναι 44901,1nn tot0 ���� . Εποµένως, από τη συνθήκη Bragg θα είναι 

eff

i,
i n2

�
�

�� . Η εφαρµογή της θεωρίας συζευγµένων κυµάτων στην εξίσωση (5.6) για τον 

θεωρητικό υπολογισµό της συνολικής διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης µέσα στο 

grating είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Γραφικά, η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης που 

προκύπτει από την εξίσωση (5.6) για τα δέκα gratings του πίνακα 5.2, φαίνεται στα 

σχήµατα 5.16 έως 5.18, σε διαφορετικές αναλύσεις. Στο σχήµα 5.16 φαίνεται η 

διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης σε όλο το µήκος του grating (περιβάλλουσα της 

διαµόρφωσης), ενώ στα σχήµατα 5.17 και 5.18 φαίνεται η διαµόρφωση του δείκτη 

διάθλασης σε µικρότερο τµήµα του grating. Η ανάλυση των σηµείων των παρακάτω 

γραφηµάτων ήταν 0,1µm, µικρότερη δηλαδή από την περιοδικότητα των gratings. 
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Σχήµα 5.16.   ∆ιαµόρφωση του δείκτη διάθλασης στα 25mm 

του δεκαπλού (superimposed) FBG. 
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Σχήµα 5.17.   ∆ιαµόρφωση του δείκτη διάθλασης στα πρώτα 0,5mm 

του δεκαπλού (superimposed) FBG. 
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Σχήµα 5.18.   ∆ιαµόρφωση του δείκτη διάθλασης στα πρώτα 25µm 

του δεκαπλού (superimposed) FBG. 

 

Από τα παραπάνω γραφήµατα φαίνεται ότι η µέση αλλαγή του δείκτη διάθλασης είναι 

περίπου 1,3·10-3. Από την περιβάλλουσα της διαµόρφωσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 

5.16, δε φαίνεται κάποια περιοδική δοµή. Επίσης, από την περιβάλλουσα του σχήµατος 

5.17 µπορούµε να διακρίνουµε κάποιες δοµές υπέρθεσης στην αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης, χωρίς όµως να υπάρχει κάποια καθαρή περιοδικότητα. Παρ’όλα αυτά, ο 

µετασχηµατισµός Fourier του σχήµατος 5.16, δίνει 10 κορυφές ανάκλασης, ακριβώς στα 

αναµενόµενα µήκη κύµατος (σχήµα 5.19). 
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Σχήµα 5.19.   Μετασχηµατισµός Fourier της διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης 

του σχήµατος 5.16. 



 

5.4.4   Συµπεριφορά των πολλαπλών FBGs κατά την εγγραφή τους 

 

Οι Othonos et al., στη µελέτη που έκαναν για την εγγραφή των πολλαπών gratings, 

κατέληξαν σε κάποια ενδιαφέροντα συµπεράσµατα ως προς την συµπεριφορά τους κατά 

τη διάρκεια της εγγραφής. Συγκεκριµένα, τρείς είναι οι κύριες παρατηρήσεις τους. Κάθε 

φορά που εγγραφόταν ένα καινούργιο grating, τα ήδη υπάρχοντα gratings παρουσίαζαν 

την εξής συµπεριφορά : α) το κεντρικό µήκος κύµατός τους µετατοπιζόταν σε µεγαλύτερα 

µήκη κύµατος, β) το φασµατικό τους εύρος µειωνόταν και γ) η ανακλαστικότητά τους 

µειωνόταν (π.χ. για το πρώτο grating, από ~100% σε ~58%). 

Κατά την εγγραφή του δεκαπλού grating της προηγούµενης παραγράφου, µόνον η 

παρατήρηση για µετατόπιση των κορυφών σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος συµφωνούσε µε 

αυτή του Othonos. Αντίθετα, παρατηρήθηκε ότι η ανακλαστικότητα των εγγεγραµένων 

gratings παρέµεινε σταθερή, µε παράλληλη αύξηση του φασµατικού εύρους τους. 

Για τη µελέτη της συµπεριφοράς αυτής, εγγράψαµε ένα νέο πολλαπλό grating σε 

υδρογονοποιηµένη ίνα βορίου, µε συνθήκη εγγραφής ότι κάθε κορυφή ανάκλασης Bragg 

θα έφτανε σε ανακλαστικότητα µεγαλύτερη από 98%. Η διαδικασία εγγραφής ήταν ίδια 

µε προηγουµένως, µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιήθηκαν 6 µάσκες, και καθόλου βάρος. 

Μέσω on-line διάταξης, παρατηρούσαµε το διερχόµενο από το grating φάσµα. 

Εγγράφηκαν τελικά 6 gratings. Η εγγραφή του καθενός σταµατούσε, όταν η 

ανακλαστικότητά του έφτανε περίπου 98-99%. Το διερχόµενο φάσµα από το πολλαπλό 

grating φαίνεται στο σχήµα 5.20. 
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Σχήµα 5.20.   ∆ιερχόµενο φάσµα από ένα εξαπλό (superimposed) FBG, µε ανακλαστικότητα 

κάθε µήκους κύµατος Bragg µεγαλύτερη από 98%. 



 

Κάθε φορά που εγγραφόταν ένα grating, οι ήδη υπάρχουσες κορυφές ανάκλασης 

Bragg µετατοπίζονταν φασµατικά κατά το ίδιο ποσό, σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Αυτό 

συµφωνεί µε την παρατήρηση του Othonos και οφείλεται στην αύξηση του µέσου δείκτη 

διάθλασης του grating. Αντίθετα, η ανακλαστικότητα των υπαρχόντων gratings, κάθε 

φορά που εγγραφόταν ένα νέο grating, παρέµενε σταθερή. Το τελικό εξαπλό grating 

παρουσίαζε δηλαδή 6 κορυφές ανάκλασης Bragg µε ανακλαστικότητες 98-99%. 

Παράλληλα, το φασµατικό εύρος των υπαρχόντων gratings, µε κάθε νέα εγγραφή grating, 

αυξανόταν. Συγκεκριµένα, το φασµατικό εύρος του πρώτου grating ήταν ∆λ1=0,17nm, 

ενώ µετά την εγγραφή και του έκτου grating, αυξήθηκε σε ∆λ1
’=0,37nm. Η αύξηση του 

φασµατικού εύρους φαίνεται συγκεντρωτικά στο σχήµα 5.21. 
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Σχήµα 5.21.   Κάθε εγγραφή ενός νέου grating, προκαλεί αύξηση του φασµατικού εύρους 

των ήδη εγγεγραµµένων gratings. 

 

 

Οι παρατηρήσεις µας για την ανακλαστικότητα και για το φασµατικό εύρος των 

πολλαπλών gratings έρχονται σε αντίθεση µε τις παρατηρήσεις της οµάδας του 

Othonos.[59] Αυτό που υποθέτουµε ότι συµβαίνει είναι ότι στα πειράµατα του Othonos, 

κάθε εγγραφή grating έχει σαν αποτέλεσµα το µερικό σβήσιµο των ήδη εγγεγραµένων. 

Αυτό µπορεί να συµβεί όταν το ∆n του καθενός grating µειώνεται ύστερα από κάθε 

εγγραφή. Στην περίπτωσή µας, πιστεύουµε ότι κάθε εγγραφή grating συνεισφέρει ένα 

ποσοστό αύξησης του ∆n των ήδη εγγεγραµένων grating. Επίσης, ο αριθµός των περιόδων 



 

που συνεισφέρει στην ανακλαστικότητα του καθενός grating είναι ολοένα και µικρότερος 

µετά από κάθε εγγραφή, και εποµένως και το «ενεργό» µήκος των gratings ολοένα και 

µικραίνει. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, ας θεωρήσουµε την υπέρθεση δύο 

διαταραχών µε λίγο διαφορετικές περιοδικότητες, όπως στο µοντέλο των Bao et al. (παρ. 

5.4.3).[61] Η εξίσωση (5.5) δίνει γραφικά τη δοµή του σχήµατος 5.22 (περιβάλλουσα της 

διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης), σε µήκος grating 2,5mm. 
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Σχήµα 5.22.   Περιβάλλουσα της διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης, όπως προκύπτει 

από την υπέρθεση δύο περιοδικών διαταραχών (Bao et al.). 

 

 

Είναι φανερό ότι η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης διαθέτει µια περιβάλλουσα. Σε 

κάποια σηµεία του grating η διαµόρφωση είναι µέγιστη και σε κάποια άλλα ελάχιστη. 

Αυτό που πιστεύουµε είναι ότι δε µπορούµε να θεωρήσουµε µια µέση τιµή διαµόρφωσης 

του δείκτη διάθλασης σε όλο το αρχικό µήκος του grating, όπως υποθέτει η οµάδα του 

Othonos. Κι αυτό διότι υπάρχουν προφανώς επίπεδα του grating τα οποία δε 

συνεισφέρουν καθόλου ή συνεισφέρουν ελάχιστα στην ανακλαστικότητα. Η πιο σωστή 

αντιµετώπιση θα ήταν να υπολογιστούν στο «ενεργό» µήκος του grating εκείνα τα 

επίπεδα τα οποία έχουν και τη σηµαντική συνεισφορά στη διαµόρφωση του δείκτη 

διάθλασης. Άλλωστε, ως µήκος του grating ορίστηκε εκείνο το µήκος που περιλαµβάνει 

τα επίπεδα τα οποία συνεισφέρουν στην ανακλαστικότητα. 



 

Από τις εξισώσεις της ανακλαστικότητας και του φασµατικού εύρους του grating 

(3.20, 3.21α) µπορούν πράγµατι να επιβεβαιωθούν οι πειραµατικές µας µετρήσεις. 

)L(tanhR 2
max �� , όπου : effn���                                  (3.20) 

22
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Ln2
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�
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�
                                  (3.21α) 

Η αύξηση του ∆n= effn�  σε µικρότερο µήκος L=Leff , έχει σαν αποτέλεσµα τη διατήρηση 

της ανακλαστικότητας σε περίπου σταθερή τιµή. Αντίθετα, στην σχέση (3.21α) και οι δύο 

όροι αυξάνονται µε αποτέλεσµα τη συνολική αύξηση του φασµατικού εύρους του grating. 



 

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   6ο 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ FBGs 
 

 

6.1 Εφαρµογές των FBGs 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, τα Bragg gratings οπτικών ινών 

βρίσκουν εφαρµογές σε πολλούς τεχνολογικούς τοµείς. Οι δύο κυριότερες κατηγορίες που 

χρησιµοποιούνται ευρέως είναι ως αισθητήρια µέσα θερµοκρασίας και πίεσης σε 

αντίστοιχες αισθητήριες διατάξεις[62-65], και ως ρυθµιζόµενα φίλτρα[66] ή κάτοπτρα σε 

οπτικές τηλεπικοινωνιακές διατάξεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε αρχικά τη 

συµπεριφορά ενός απλού οµογενούς FBG σε διαφορετικές συνθήκες θερµοκρασίας και 

τάσης. Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε ένα σύστηµα laser οπτικών ινών το οποίο θα 

εκπέµπει σε πολλά µήκη κύµατος και του οποίου τα κάτοπτρα θα είναι πολλαπλά 

(superimposed) FBGs. Τέλος, θα αναπτύξουµε ένα mode-locked σύστηµα laser οπτικών 

ινών που εκπέµπει παλµούς σε τέσσερα µήκη κύµατος συγχρόνως. 

 

 

6.2   Τα FBGs ως αισθητήρια µέσα θερµοκρασίας και τάσης 

 

Τόσο ο µέσος δείκτης διάθλασης, όσο και η περιοδικότητα των επιπέδων του 

grating, επηρρεάζονται από αλλαγές στη θερµοκρασία Τ και στην τάση σ υπό την οποία 

βρίσκεται η ίνα. Με διαφόριση της σχέσης που δίνει το µήκος κύµατος της ανάκλασης 

Bragg, προκύπτει ότι η µετατόπιση του κεντρικού µήκους κύµατος Bragg, λόγω των 

παραπάνω αλλαγών, δίνεται από τη σχέση[2] : 
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  Στις µετρήσεις που έγιναν, οι δύο παράµετροι µελετήθηκαν ξεχωριστά. Αρχικά, 

για εντελώς ελεύθερο grating, η µεταβολή της θερµοκρασίας είχε σαν αποτέλεσµα τη 

µετατόπιση του κεντρικού µήκους κύµατος λΒ προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Η 

θέρµανση έγινε σε θερµαντική πλάκα σε εύρος θερµοκρασιών από 26-100ºC, ενώ οι 

µετρήσεις ανά βαθµό Celsius. Η αλλαγή του µήκους κύµατος σα συνάρτηση της 

θερµοκρασίας φαίνεται στο σχήµα 6.1. Από το σχήµα αυτό επιβεβαιώνεται η γραµµική 

εξάρτηση της µετατόπισης του κεντρικού µήκους κύµατος Bragg από τη µεταβολή της 

θερµοκρασίας. 
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Σχήµα 6.1.   Η αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί µετατόπιση του κεντρικού  

µήκους κύµατος Bragg προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 

 

Οι ίδιες τιµές περίπου λΒ καταγράφηκαν και κατά την ψύξη του grating από τους 100ºC 

στους 26ºC. Ο ρυθµός µεταβολής της µετατόπισης του λΒ υπολογίστηκε σε 7,97 pm/ºC. 

Επίσης, καµία αλλοίωση δεν παρατηρήθηκε στα αρχικά χαρακτηριστικά του grating, λόγω 

της θέρµανσης. 

 Η µελέτη της επίδρασης της τάσης στο κεντρικό µήκος κύµατος ανάκλασης του 

grating έγινε σε θερµοκρασία δωµατίου. Η αλλαγή της τάσης που εφαρµοζόταν έγινε µε 

την προσάρτηση βαρών στο ένα άκρο του grating, ενώ το άλλο άκρο βρισκόταν ακλόνητα 

στερεωµένο. Η αλλαγή του µήκους κύµατος λΒ σα συνάρτηση των προσαρτηµένων βαρών 



 

φαίνεται στο σχήµα 6.2. Και σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώνεται η γραµµική 

εξάρτηση της µετατόπισης του κεντρικού µήκους κύµατος Bragg από τη µεταβολή της 

τάσης υπό την οποία βρίσκεται η ίνα. 
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Σχήµα 6.2.   Η προσθήκη τάσης στα άκρα του grating προκαλεί µετατόπιση του κεντρικού  

µήκους κύµατος Bragg προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 

 

Από τις παραπάνω µετρήσεις προκύπτει ότι ο ρυθµός µεταβολής της µετατόπισης του λΒ 

είναι 12,91 pm/gr. Η αντοχή του Bragg grating στην εφαρµοζόµενη τάση εξαρτάται άµεσα 

από τον τύπο της οπτικής ίνας. Ίνες ντοπαρισµένες µε βόριο έφταναν σε όριο θραύσης µε 

βάρος περίπου 400gr, ενώ γενικά υδρογονοποιηµένες ίνες έφταναν στο όριο θράυσης µε 

αρκετά µικρότερο βάρος (περίπου 140gr). Αυτό περιορίζει το πόσο µπορεί να 

µετατοπιστεί η κορυφή ανάκλασης, στην περίπτωση που το grating χρησιµοποιείται ως 

στοιχείο ρύθµισης µήκους κύµατος (π.χ. σε lasers οπτικών ινών ρυθµιζόµενου µήκους 

κύµατος). 

 Τα Bragg gratings οπτικών ινών αποτελούν σηµαντικά αισθητήρια µέσα 

θερµοκρασίας και τάσης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ποικίλες εφαρµογές. 

Μερικές από αυτές είναι σε πτερύγια αεροσκαφών για τη µέτρηση της θερµοκρασίας και 

της πίεσης που δέχεται το πτερύγιο, σε κτίρια για τον έλεγχο διάβρωσης κτλ. 

 

6.3   Laser οπτικών ινών πολλών µηκών κύµατος 

 



 

Μια εφαρµογή που βρίσκουν τα πολλαπλά (superimposed) FBGs είναι η χρήση 

τους ως κάτοπτρα υψηλής ανακλαστικότητας σε διατάξεις laser οπτικών ινών, οι οποίες 

δίνουν στην έξοδό τους πολλά µήκη κύµατος. Οι περισσότερες διατάξεις laser οπτικών 

ινών που αναπτύχθηκαν µέχρι τώρα, χρησιµοποιούσαν πολλά Bragg gratings (όσα και τα 

επιθυµητά µήκη κύµατος) τοποθετηµένα σε σειρά ή παράλληλα στα άκρα της 

κοιλότητας[67-70,37,42,47]. Αυτό αποτελούσε πρόβληµα όταν στις διατάξεις αυτές ήταν 

επιθυµητή η επίτευξη mode-locking. Κι αυτό διότι όλα τα µήκη κύµατος έπρεπε να 

διασχίζουν ακριβώς το ίδιο µήκος κοιλότητας. Για το λόγο αυτό οι διατάξεις που 

αναπτύσσονται πλέον είναι κυκλικές[71-75] (ring cavities) και µε την παρεµβολή ενός 

φίλτρου Fabry-Perot ή Mach-Zehnder ενισχύονταν συγκεκριµένοι τρόποι της κοιλότητας, 

δίνοντας στην έξοδο lasing σε ένα ή περισσότερα ισαπέχοντα µήκη κύµατος[76-79]. 

Αντίθετα, τα πολλαπλά gratings µας δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας γραµµικής 

κοιλότητας, στην οποία όλα τα µήκη κύµατος θα διασχίζουν ακριβώς το ίδιο µήκος της 

κοιλότητας.  

 Η διάταξη την οποία κατασκευάσαµε φαίνεται στο σχήµα 6.3. Το ενεργό µέσο το 

οποίο δίνει την ενίσχυση είναι ένας ηµιαγωγικός οπτικός ενισχυτής (semiconductor 

optical amplifier – S.O.A.). Ο ενισχυτής αυτός τροφοδοτείται από πηγή ρεύµατος και 

εκπέµπει σύµφωνο φως laser σε µήκος κύµατος περίπου 1545nm, µε φασµατικό εύρος 

30nm. Το φως από τις δύο εξόδους του SOA εξέρχεται µέσω οπτικής ίνας. Στο σύστηµα 

παρεµβάλλεται ένας πολωτής, ένας συζευκτής 90/10 (coupler 90/10), ενώ τα κάτοπτρα 

της γραµµικής κοιλότητας αποτελούν ένα ζεύγος πολλαπλών FBGs µε 4 κορυφές 

ανάκλασης Bragg, ανακλαστικότητας R µεγαλύτερης από 95% και φασµατικού εύρους 

περίπου 0,2nm. Τα FBGs κατασκευάστηκαν µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, µε σχεδόν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή ίδια κεντρικά 

µήκη κύµατος ανάκλασης Bragg (λB) και ίδιο φασµατικό εύρος (∆λ). Οι αποστάσεις των 

κορυφών lasing είναι µη ισαπέχουσες, και ίσες περίπου µε 1,2nm, 3,4nm και 5,6nm 

αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 6.1. 

 



 

 4 λ
FBG

 4 λ
FBG

10%

90%

O.S.A.

 90/10
coupler

S.O.A.

Polarizer
Current
source

 
Σχήµα 6.3.   Γραµµική διαταξη lasing τεσσάρων µηκών κύµατος 

µε πολλαπλά (superimposed) gratings. 

 

 

Πίνακας 6.1. 

 1o τετραπλό FBG 2o τετραπλό FBG 

Αρ. FBG λ(nm) ∆λ(nm) R(%) λ(nm) ∆λ(nm) R(%) 

1ο 1533,78 0,24 98 1533,79 0,24 99 

2ο 1534,99 0,22 98 1534,95 0,23 99 

3ο 1538,39 0,22 99 1538,35 0,20 97 

4ο 1544,01 0,20 95 1544,01 0,18 95 

 

 

Με ρεύµα άντλησης του S.O.A. περίπου 250mA (µέγιστο επιτρεπτό όριο 

άντλησης από τον κατασκευαστή) και πολύ προσεκτική ρύθµιση του πολωτή επιτεύχθηκε 

ταυτόχρονη εκποµπή φωτός laser στα τέσσερα µήκη κύµατος που καθορίζονται από τα 

FBGs. Το σήµα που παίρνουµε στην έξοδο 10% του συζευκτή ανιχνεύεται και 

καταγράφεται σε έναν οπτικό φασµατικό αναλυτή (O.S.A.). Το φάσµα των τεσσάρων 

κορυφών lasing φαίνεται στο σχήµα 6.4. Για σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και για 

σταθερή ρύθµιση του πολωτή, το φάσµα εκποµπής του σχήµατος 6.4 παραµένει 

αναλλοίωτο στο χρόνο.  

Μια τροποποίηση που έγινε κατόπιν στη διάταξη του σχήµατος 6.3 ήταν η 

αντικατάσταση του S.O.A. µε ίνα ερβίου, µήκους 10m, και άντλησή της µε διοδικό laser 

στα 980nm. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (4.1.2), ο φθορισµός του 

ερβίου καλύπτει επίσης µια ευρεία φασµατική περιοχή (άνω των 50nm), µε κεντρικό 

µήκος κύµατος περίπου στα 1530nm. Στην περίπτωση αυτή, ακόµη και µε λεπτοµερή 



 

ρύθµιση της πόλωσης, µόνον δύο µήκη κύµατος από τα τέσσερα έδωσαν εκποµπή lasing. 

Αυτό αποδίδεται στο ότι η ισχύς του φάσµατος φθορισµού της ίνας ερβίου ήταν 

µικρότερη από αυτή που έδινε στην έξοδό του ο S.O.A. 
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Σχήµα 6.4.   Το φάσµα lasing τεσσάρων µηκών κύµατος 

που προκύπτει από τη διάταξη του σχήµατος 6.3. 

 

Στη διάταξη lasing του σχήµατος 6.3, αντικαταστήσαµε το ζευγάρι των 4 gratings 

που υπήρχαν στα άκρα της κοιλότητας µε τα εξής : στο ένα άκρο το δεκαπλό grating που 

αναλύσαµε στο κεφάλαιο 5, ενώ στο άλλο άκρο έναν καθρέφτη (σχήµα 6.5). Με πολύ 

προσεκτική ρύθµιση του πολωτή µπορέσαµε να πετύχουµε lasing σε 7 µήκη κύµατος 

(σχήµα 6.6). Προφανώς απαιτείται επιπλέον ενέργεια για να µπορέσουν να δώσουν lasing 

και τα δέκα µήκη κύµατος. 
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Σχήµα 6.5.   Γραµµική κοιλότητα lasing µε ένα δεκαπλό grating και ένα καθρέφτη. 
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Σχήµα 6.6.   Φάσµα lasing 7 µηκών κύµατος. Οι υπόλοιπες 3 κορυφές µε ισχύ κάτω από 

τα –30dBm καθορίζονται από το πολλαπλό grating και η ενέργεια που περικλείουν 

προέρχεται από το φάσµα φθορισµού του S.O.A. 

 

Και στις δύο παραπάνω διατάξεις εκποµπής πολλαπλών µηκών κύµατος lasing, 

παρατηρήθηκε ότι το φάσµα lasing δεν παρέµενε αναλλοίωτο στο χρόνο. Μερικά λεπτά 

µετά από την αρχική ρύθµιση, παρατηρήθηκε ότι η ενέργεια εκποµπής ενός από τα µήκη 

κύµατος lasing µειωνόταν ή µηδενιζόταν. Αυτό αποδίδεται σε δύο παράγοντες: α) το 

µεγάλο µήκος της κοιλότητας (περίπου 32m) την καθιστούσε αρκετά ευαίσθητη σε 

θερµοκρασιακές µεταβολές, και β) η οπτική ίνα που χρησιµοποιείται στην κοιλότητα δεν 

διατηρεί την πόλωση (non-polarization maintaining fiber) µε αποτέλεσµα η κάθε 

µικροδόνηση να επηρρεάζει την πόλωση του φωτός µέσα στην κοιλότητα. Σε ελεγχόµενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες και µε τη χρήση οπτικής ίνας που διατηρεί την πόλωση, η 

παραπάνω αστάθεια εξαλείφεται. 

Ένας ακόµη πιθανός παράγοντας αστάθειας του συστήµατος είναι ο τρόπος 

λειτουργίας του οπτικού ενισχυτή (S.O.A.). Τα µήκη κύµατος των Bragg gratings του 

laser όπως περιγράφηκε παραπάνω είναι στην περιοχή  1532 –1545 nm. Το φάσµα εξόδου 

του SOA σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (25οC) παρουσιάζει µέγιστο στα 1560 nm. 

Για να αυξηθεί η διαθέσιµη ενέργεια στην περιοχή των Bragg µηκών κύµατος η έξοδος 

του SOA µετατοπίστηκε φασµατικά προς την περιοχή µικρότερων µηκών κύµατος. 

Συγκεκριµένα, µειώνοντας τη θερµοκρασία λειτουργίας του SOA στους 10οC (ελάχιστο 

επιτρεπτό θερµοκρασιακό όριο λειτουργίας από τον κατασκευαστή) το φασµατικό 



 

µέγιστο της εξόδου του SOA µετατοπίστηκε στα 1545 nm. Εποµένως η λειτουργία του 

S.O.A. σε οριακές συνθήκες είναι πιθανό να προκαλεί αστάθεια στην κοιλότητα. Η χρήση 

συσκευής S.O.A. µε υψηλότερη ισχύ και φασµατικό µέγιστο εξόδου στην περιοχή των 

Bragg gratings πιστεύουµε ότι θα βελτίωνε τη σταθερότητα της κοιλότητας. 

 

 

6.4 Mode-locked laser οπτικών ινών 4 µηκών κύµατος σε γραµµική 

κοιλότητα 

 
6.4.1   Πειραµατική διάταξη 

 

Στη διάταξη του σχήµατος 6.3 παρεµβάλλουµε έναν διαµορφωτή ισχύος LiNbO3 

(modulator) ταχύτητας 10Gb/s, ο οποίος τροφοδοτείται µε ηµιτονοειδές ηλεκτρικό σήµα 

2Vp-p από µια γεννήτρια παλµών. Η γεννήτρια παλµών µπορεί να καλύψει ένα εύρος 

συχνοτήτων από 2ΜHz έως και 20GHz. Στην υποδοχή πόλωσης (biasing) που διαθέτει ο 

διαµορφωτής δίνεται αρχική τάση πόλωσης περίπου 1,45V από µια πηγή τάσης. Η 

επιλογή της τάσης πόλωσης γίνεται ώστε να αντιστοιχεί στο µέγιστο πλάτος 

διαµόρφωσης. Η είσοδος και η έξοδος του διαµορφωτή καταλήγουν σε οπτικές ίνες, ώστε 

να είναι συµβατές µε το υπόλοιπο σύστηµα οπτικών ινών. Επίσης, τοποθετείται στο άκρο 

του διαµορφωτή και δεύτερος πολωτής, λόγω της µεγάλης ευαισθησίας της διάταξης στην 

πόλωση. Ο διαµορφωτής τοποθετείται στη µέση της γραµµικής κοιλότητας συνολικού 

µήκους 52,2m και µε ακρίβεια �0,1m. Για πιο λεπτοµέρη ρύθµιση, παρεµβάλλεται µια 

οπτική γραµµή καθυστέρησης (optical delay line), µε την οποία µπορούµε να φέρουµε το 

διαµορφωτή ακριβώς στο µέσο της κοιλότητας.  

Το 90% του φωτός που περνά κάθε φορά από τον συζευκτή παραµένει στην 

κοιλότητα, ενώ το 10% χρησιµοποιείται ως το ανιχνευτικό σήµα. Η πρώτη έξοδος 10% 

του συζευκτή οδηγείται στον οπτικό φασµατικό αναλυτή (O.S.A.), στον οποίο ελέγχουµε 

συνεχώς το φάσµα lasing της κοιλότητας. Η δεύτερη έξοδος 10% οδηγείται σε έναν 

ενισχυτή ερβίου (EDFA) για ενίσχυση της ισχύος των τεσσάρων µηκών κύµατος που 

κάνουν lasing. Το σήµα αυτό κατόπιν οδηγείται: 

α) µέσω µιας πολύ γρήγορης φωτοδιόδου 12GHz, σε έναν µικροκυµατικό 

φασµατικό αναλυτή 40GHz (Microwave Spectrum Analyzer – M.S.A.). Με τον τρόπο 



 

αυτό ανιχνεύεται η ανάπτυξη τρόπων ταλάντωσης σε συχνότητες πολλαπλάσιες της 

θεµελιώδους συχνότητας διαµόρφωσης (sidebands). Η εµφάνιση των αρµονικών τρόπων 

ταλάντωσης είναι ένδειξη ύπαρξης συνθήκης mode-locking. 

β) σε έναν ψηφιακό αναλυτή 40GHz, στον οποίο ανιχνεύεται ο ίδιος ο παλµός. 
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Σχήµα 6.6.   Πειραµατική διάταξη mode-locked laser οπτικών ινών 

 τεσσάρων µη ισαπέχοντων µηκών κύµατος. 

 
 
 
6.4.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα και ανάλυση 
 
 

Με το διαµορφωτή στο µέσο ακριβώς της κοιλότητας, ο θεµελιώδης τρόπος 

ταλάντωσης της κοιλότητας θα είναι:  

MHz986,1
nL2
c

ax ���  

όπου ο δείκτης διάθλασης της ίνας µετρήθηκε περίπου n=1,447. Η συχνότητα στην οποία 

επιλέχθηκε να γίνει η διαµόρφωση είναι: 

        �       (524GHz040664,1mod �
η αρµονική) 

Με πολύ προσεκτική ρύθµιση των πολωτών, της τάσης πόλωσης του διαµορφωτή και 

λεπτοµερέστατη ρύθµιση της συχνότητας διαµόρφωσης γύρω από την τιµή ωmod, 

εµφανίζονται 5 έως 6 αρµονικοί τρόποι ταλάντωσης (sidebands) πέρα από τον θεµελιώδη 

στον M.S.A. Για εύρος του κάθε grating ∆νg=0,2nm (25GHz) υπολογίζουµε χονδρικά, ότι 

η ελάχιστη διάρκεια των παλµών που µπορεί να προκύψει είναι: 



 

ps401

g
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 Ταυτόχρονα, µε τη ρύθµιση των πολωτών διατηρούµε τα 4 µήκη κύµατος lasing στην 

κοιλότητα (σχήµα 6.7). 
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Σχήµα 6.7.   Φάσµα mode-locked laser τεσσάρων µηκών κύµατος. 

 

 

Στον ψηφιακό αναλυτή εµφανίζονται παλµοί διάρκειας περίπου 200ps (σχήµα 

6.8). Η διάρκεια αυτή είναι 5 φορές µεγαλύτερη από αυτή που υπολογίσαµε παραπάνω 

και εποµένως οι παλµοί αυτοί δεν αποτελούν ζεύγος Fourier µε το φασµατικό εύρος των 

gratings (non Fourier-transform limited).    
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Σχήµα 6.8.   Στην έξοδο του ψηφιακού αναλυτή 40GHz εµφανίζονται διαδοχικοί παλµοί διάρκειας 

περίπου 200ps και για τα τέσσερα µήκη κύµατος lasing. 

 

 

Στη συνέχεια, στην έξοδο 10% και µετά τον ενισχυτή ερβίου, παρεµβάλλαµε ένα 

οπτικό φίλτρο, το οποίο επέτρεπε τη διέλευση φωτός µόνο µέσα από µια στενή φασµατική 

περιοχή εύρους 1nm. Το κεντρικό µήκος κύµατος του φίλτρου µπορούσαµε να το 

ρυθµίσουµε σε ένα εύρος συχνοτήτων 30nm. Με τον τρόπο αυτό µπορέσαµε να 

αποµονώσουµε στην έξοδο κάθε µήκος κύµατος lasing χωριστά και να µετρήσουµε για το 

καθένα τη διάρκεια των παλµών. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η διάρκεια των 

παλµών παρέµεινε η ίδια, αν και η έντασή τους µειώθηκε αρκετά. Αυτό έχει να κάνει 

πιθανότατα µε απώλειες ενέργειας στο φίλτρο. 

Η ισχύς κορυφής του κάθε µήκους κύµατος ήταν κατά µέσο όρο περίπου 3µW, 

δηλαδή αρκετά χαµηλή. Η τιµή αυτή µπορεί να αυξηθεί, αν λάβουµε υπ’όψην ότι η 

κοιλότητα είναι αρκετά µεγάλη σε µήκος (52,2m) και υπάρχει η δυνατότητα να µικρύνει, 

ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες. Επίσης, η διάρκεια των παλµών µπορεί να µικρύνει. 

Για gratings µε µεγαλύτερο φασµατικό εύρος από αυτά που κατασκευάσαµε (0,2 nm), η 

θεωρητικά προβλεπόµενη διάρκεια των παλµών µειώνεται. Επιπλέον µείωση της 

διάρκειας των παλµών µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση µέσων που εισάγουν διασπορά 

(dispersion-shifted fibers). Η διάρκεια του παλµού µπορεί έτσι να µειωθεί στο κατώτατο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

7.1   Συµπεράσµατα  
 

 

 Οι τεχνικές εγγραφής των Bragg gratings οπτικών ινών είναι πλέον καλά 

καθορισµένες και αποδοτικές. Παρ’όλα αυτά, οι µηχανισµοί που προκαλούν τη 

φωτοευαισθησία των οπτικών ινών, που χρησιµοποιούνται για την εγγραφή των FBGs, 

πρέπει να διερευνηθούν ακόµη περισσότερο. Αυτό ίσως οδηγήσει στην κατασκευή των 

πλέον φωτοευαίσθητων ινών, µε την προσθήκη των κατάλληλων στοιχείων µέσα στον 

πυρήνα  της ίνας. 

 Στη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή διατριβή, εκτός από την θεωρητική µελέτη των 

FBGs και την πειραµατική κατασκευή τους σε διάφορες φωτοευαίσθητες ίνες, τρία είναι 

τα κυριότερα και καινοτόµα σηµεία στα οποία µπορεί να εστιαστεί κανείς: 

α)   Η πειραµατική παρατήρηση ότι οι υδρογονοποιηµένες ίνες βορίου παρουσιάζουν 

περίπου 25 φορές µεγαλύτερη φωτοευαισθησία από τις υδρογονοποιηµένες ίνες 

γερµανίου και τις µη-υδρογονοποιηµένες ίνες βορίου. Η συνύπαρξη υδρογόνου και 

βορίου φαίνεται να ενεργοποιεί έναν επιπλέον µηχανισµό φωτοευαισθησίας. Επιπλέον 

µελέτη απαιτείται για την ερµηνεία των πειραµατικών µας αποτελεσµάτων. 

β)    Η εγγραφή ενός δεκαπλού (superimposed) FBG, δηλαδή δέκα περιοδικών δοµών µε 

διαφορετικές περιοδικότητες εγγεγραµµένες στο ίδιο τµήµα υδρογονοποιηµένης ίνας 

βορίου, µε ανακλαστικότητες άνω του 80% για κάθε µήκος κύµατος ανάκλασης Bragg. 

Είναι ο µεγαλύτερος αριθµός κορυφών ανάκλασης Bragg που έχει αναφερθεί σε 

πολλαπλά εγγεγραµµένο grating και µάλιστα µε τόσο υψηλές ανακλαστικότητες. Επίσης, 



 

κατά την ανάπτυξη του πολλαπλού FBG, παρατηρήθηκαν διαφορετικά φαινόµενα από 

αυτά που έχουν περιγράψει οι Othonos et al., και στα οποία δίνουµε τη δική µας ερµηνεία. 

γ)    Η κατασκευή µιας γραµµικής κοιλότητας laser οπτικών ινών, στην οποία τα κάτοπτρα 

στα άκρα της είναι δύο τετραπλά (superimposed) FBGs µε ακριβώς τα ίδια φασµατικά 

χαρακτηριστικά. Η δηµιουργία συνθήκης mode-locking στην διάταξη αυτή, έδωσε 

ταυτόχρονη εκποµπή παλµών διάρκειας περίπου 200ps και επαναληψιµότητας περίπου 

1GHz, σε τέσσερα µη ισαπέχοντα µήκη κύµατος. 

 Ειδικά η τελευταία διάταξη έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης, για την εκποµπή 

παλµών ακόµη µικρότερης διάρκειας και µεγαλύτερης επαναληψιµότητας. Μια από τις 

βασικές εφαρµογές που βρίσκει η παραπάνω διάταξη είναι σε συστήµατα πολυπλεξίας, 

για τη µετάδοση δεδοµένων σε διαφορετικά µήκη κύµατος (παράλληλα κανάλια).  
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