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Abstract
The use of oak barrels for wine aging is a widespread technique due to the physical
properties of oak wood. The oak barrel is an active, interactive container that
releases aromatic compounds and tannin when wet, while allowing oxygen to
penetrate and largely determines the characteristics of the produced wine.
However, the release of aromatic compounds from oak, is limited resulting to the
need for replacement of the barrel after prolonged use. Currently, the common
practice of wine makers in the assessment of the condition of oak barrels is empirical
and thus subjective.
The release of compounds from the wood into the wine takes place due to the
wetting of the wood, therefore the detection of the wetting condition in real time
could give useful information about the condition of the barrel. A sensor able to
accurately detect the wetting condition of an oak barrel in situ, would help to both
reduce unnecessary costs and quantify the wine aging process. In order for the
sensor to be functional in a restrictive environment such as a winery, it must be
portable as well as have miniature size and weight, so that the disturbance in the
barrel due to its placement is minimal. It must also have the ability of multiple uses
(without reduction of its efficiency), have high efficiency and wide dynamic range.
Optical fiber sensors are ideal for this application because they meet all of the above
requirements. Additional advantages of such sensors are their low cost, fast
response and durability.
The two methods considered for the development of humidity sensors are Tilted
Optical Fiber Bragg Gratings (TOFBG) and Fabry-Pérot cavities and relay on changes
in the refractive index of hydroscopic materials under varying humidity. Specifically,
in the first sensor, we coated the area surface of the TOFBG with agarose solution
while for the second sensor, we formed a cavity of photo-polymerizable resin at the
fiber end face. Different levels of ambient humidity, induce changes in the refractive
index of the gel/resin thus altering the spectroscopic signature of the developed
sensors.
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Περίληψη
Η χρήση δρύινων βαρελιών για την ωρίμανση του κρασιού, είναι μια διαδεδομένη
τεχνική εξαιτίας των φυσικών ιδιοτήτων του ξύλου βελανιδιάς. Η απελευθέρωση
όμως των αρωματικών ενώσεων από το ξύλο βελανιδιάς, λόγω της υγρασίας,
διαρκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα μετά από
παρατεταμένη χρήση το βαρέλι να πρέπει να αντικατασταθεί.
Επί του παρόντος, η συνήθης τεχνική των οινοποιών για εκτίμηση της κατάστασης
των δρύινων βαρελιών είναι εμπειρική και επομένως υποκειμενική. Η έκλυση
ουσιών από το ξύλο στο κρασί συντελείται λόγω της διαβροχής του ξύλου, συνεπώς
η καταγραφή της κατάστασης διαβροχής σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να
δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του βαρελιού. Ένας αισθητήρας
ικανός να ανιχνεύσει με ακρίβεια την κατάσταση διαβροχής των δρύινων βαρελιών,
επί τόπου, θα συνέβαλε τόσο στη μείωση του περιττού κόστους όσο και στη
ποσοτικοποίηση της διαδικασίας ωρίμανσης του κρασιού. Για να είναι λειτουργικός
ο αισθητήρας, σε ένα περιοριστικό περιβάλλον όπως ένα οινοποιείο, πρέπει να
είναι φορητός καθώς και να έχει πολύ μικρό μέγεθος και βάρος, ώστε η διαταραχή
στο βαρέλι εξαιτίας της τοποθέτησης του να είναι μικρή. Επίσης, πρέπει να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί πολλαπλές φορές (χωρίς να μειώνεται η αποδοτικότητα του), να
έχει υψηλή ευαισθησία και μεγάλο δυναμικό εύρος.
Οι αισθητήρες οπτικών ινών είναι ιδανικοί για την συγκεκριμένη εφαρμογή διότι
ικανοποιούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Επιπλέον πλεονεκτήματα τέτοιου
είδους αισθητήρων είναι το χαμηλό κόστος, η γρήγορη απόκριση και η αντοχή.
Οι δύο μέθοδοι που εξετάστηκαν για την κατασκευή των αισθητήρων υγρασίας
αφορούν τα Υπό Γωνία Φράγματα Περίθλασης Bragg (ΥΓΦΠB) και τις Κοιλότητες
Fabry-Pérot (ΚFP) και βασίζονται στην αλλαγή του δείκτη διάθλασης κατάλληλων
υδροσκοπικών υλικών για διαφορετικά επίπεδα υγρασίας. Συγκεκριμένα στον
πρώτο αισθητήρα, επικαλύψαμε την επιφάνεια του ΥΓΦΠΒ με διάλυμα αγαρόζης
ενώ στον δεύτερο αισθητήρα, σχηματίσαμε μια κοιλότητα από φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη στην άκρη της ίνας. Μεταβολές της σχετικής υγρασίας του
περιβάλλοντος, προκαλούν αλλαγές στον δείκτη διάθλασης της γέλης /ρητίνης και
μεταβάλουν τα φασματικά χαρακτηρίστηκα του καθοδηγούμενου φωτός
επιτρέποντας την καταγραφή της υγρασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Εισαγωγή
1.1 Οπτικές ίνες
Οι οπτικές ίνες είναι εύκαμπτοι, διαφανείς κυματοδηγοί κατασκευασμένοι από
γυαλί ή πλαστικό, που μπορούν να μεταφέρουν φως από το ένα άκρο τους στο
άλλο.
Η ανακάλυψη των οπτικών ινών ήταν ένα καθοριστικό γεγονός για τον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, διότι κατέστησε δυνατές τις τηλεφωνικές συνδέσεις μεγάλων
αποστάσεων, υψηλής ποιότητας και μεγάλης χωρητικότητας. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την περαιτέρω μελέτη τους με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
τους. Σήμερα, οι οπτικές ίνες αποτελούν τους κύριους μηχανισμούς τόσο για την
μεταφορά φωτός καθαυτό, όσο και για μετάδοση πληροφορίας μέσω της
μεταφοράς φωτός. Αν και ο τομέας υπάρχει για πάνω από 50 χρόνια, η κινητικότητα
στην έρευνα συνεχίζει να είναι μεγάλη διότι υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για
μεγαλύτερη πρόοδο και κοινωνικά οφέλη.
Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από:
•
•

•

Τον πυρήνα, ο οποίος είναι από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) και είναι το
τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως
Το περίβλημα, το οποίο είναι και αυτό από διοξείδιο του πυριτίου και έχει
μικρότερο δείκτη διάθλασης από τον πυρήνα ώστε το φώς να παραμένει
μέσα σε αυτόν, μέσω ολικών ανακλάσεων.
Το προστατευτικό αδιαφανές πλαστικό

Δομή οπτικής ίνας [1]
Εικόνα 1
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Η ολική ανάκλαση είναι ο κύριος μηχανισμός λειτουργίας μιας οπτικής ίνας. Όταν
μια ακτίνα φωτός διαδίδεται από ένα μέσο με δείκτη διάθλασης n1 προς ένα μέσο
με δείκτη διάθλασης n2 < n1, η γωνία διάθλασης θ2 δίνεται από τον νόμο του Snell
(n1sinθ1=n2sinθ2, όπου θ1 η γωνία πρόσπτωσης). Για μια τιμής της γωνίας
πρόσπτωσης θc (κρίσιμη γωνία), η διαθλώμενη ακτίνα διαδίδεται παράλληλα με την
διεπιφάνεια των δύο μέσων (δηλαδή θ2 = 90ο). Για θ1 > θc προκύπτει το φαινόμενο
της ολικής ανάκλασης όπου όλη η ενέργεια της ακτίνας ανακλάται από την
διεπιφάνεια.

Φαινόμενο ανάκλασης και διάθλασης ακτίνας φωτός που διαδίδεται από πυκνό σε
αραιό μέσο
Εικόνα 2

Η σχηματική αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο διαδίδονται οι ακτίνες μέσα
στην ίνα, λόγω του παραπάνω φαινομένου, φαίνεται στην Εικόνα 3.

Σχηματική αναπαράσταση διάδοσης ακτίνων μέσα σε οπτική ίνα[2]
Εικόνα 3

Ανάλογα την γωνία του φωτός σε σχέση με τον άξονα της ίνας, το φως ακολουθεί
διαφορετικά «μονοπάτια» τα οποία διαδίδονται και σε διαφορετικό μήκος μέσα
στην ίνα. Το πλήθος «μονοπατιών» που μπορεί το φως να ακολουθήσει μέσα σε μια
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ίνα εξαρτάται από το μήκος κύματος, την διάμετρο και τον δείκτη διάθλασης του
πυρήνα.
Επίσης, υπάρχει ένα πεπερασμένο πλήθος γωνιών για τις οποίες το φως μπορεί να
εισέλθει μέσα σε μια ίνα. Το ημίτονο του μισού αυτής της γωνίας ονομάζεται
Αριθμητικό Άνοιγμα (ΑΑ) και δίνεται από τη σχέση :

2
2
𝛢𝛢 = 𝑠𝑖𝑛𝜃 = √𝑛𝜋𝜐𝜌ή𝜈𝛼
− 𝑛𝜋𝜀𝜌𝜄𝛽𝜆ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍

(1.1)

Οι οπτικές ίνες διακρίνονται σε μονότροπες και πολύτροπες. Οι μονότροπες
επιτρέπουν στο φως ταξιδεύει σε ευθεία γραμμή (χωρίς ανακλάσεις) και μας δίνουν
την δυνατότητα να μεταφέρουμε δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις. Λόγω της
μικρής διαμέτρου του πυρήνα τους, επιτρέπουν την διέλευση μόνο σε ακτίνες που
προσπίπτουν κάθετα στην επιφάνεια τους. Οι πολύτροπες, έχουν μεγαλύτερη
διάμετρο και επιτρέπουν την διέλευση πολλών κυμάτων φωτός από διαφορετικά
«μονοπάτια». Διαφορετικά κύματα φωτός εισέρχονται υπό διαφορετική γωνία και
μέσω διαδοχικών ανακλάσεων στο περίβλημα της ίνας, ακολουθούν η κάθε μία, μια
ξεχωριστή διαδρομή.
Για την κατασκευή των αισθητήρων υγρασίας χρησιμοποιήσαμε μονότροπες
οπτικές ίνες διότι έχουν λιγότερες απώλειες και μικρό κόστος.
Οι απώλειες (λόγω απορρόφησης, σκέδασης Rayleigh και πιθανών ατελειών της
ίνας) της ισχύος του σήματος που ανιχνεύουμε, μπορούν να υπολογιστούν από την
σχέση :

𝐴 = 10log(

𝑃𝑖𝑛
)
𝑃𝑜𝑢𝑡

(1.2)

όπου 𝑃𝑖𝑛 η εισερχόμενη ισχύς του φωτός και 𝑃𝑜𝑢𝑡 η εξερχόμενη.
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1.2 Αισθητήρια οπτικών ινών
Η κατασκευή οπτικών ινών με μικρές απώλειες, αξιόπιστων διόδων laser για
λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου και η κατανόηση των βασικών αρχών
μετάδοσης και λήψης ηλεκτρονικών σημάτων, οδήγησε σε μεγάλη πρόοδο των
οπτικών τηλεπικοινωνιών στις αρχές του 1970. Αυτό προέτρεψε τους ερευνητές να
ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες για εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας και στην
ανίχνευση φυσικών και χημικών διαδικασιών. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η ένταση, η
πόλωση, η φάση και άλλα χαρακτηριστικά του φωτός που διαδίδεται μέσα στην ίνα,
μπορούν να μεταβληθούν λόγω εξωτερικών παραμέτρων και να δώσουν
πληροφορίες για την ποσότητα ανίχνευσης.
Αυτή η νέα τεχνολογία ανίχνευσης παρέχει μικρού μεγέθους και βάρους
αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιοριστικά
περιβάλλοντα. Επίσης, το ότι η πληροφορία συλλέγεται ως οπτικό σήμα και μετά
μετατρέπεται σε ηλεκτρικό, δίνει την δυνατότητα για χρήση των αισθητήρων σε
περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών, πιέσεων αλλά και άλλων αντίξοων συνθηκών
που υπάρχουν στην βιομηχανία.
Η ραγδαία εξέλιξη των οπτικών ινών τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα οι
αισθητήρες οπτικών ινών, σε πολλές περιπτώσεις να μπορούν να ανταγωνιστούν
τους ήδη υπάρχοντες, ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Ένας από τους λόγους που μόνο
μερικές τεχνικές κατασκευής αισθητήρων οπτικών ινών έχουν χρησιμοποιηθεί στη
βιομηχανία μέχρι τώρα είναι επίσης ότι οι φασματογράφοι, οι οπτικοί αναλυτές
φωτός και άλλα οπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την μελέτη των οπτικών ινών
έχουν υψηλό κόστος και για αυτό περιορίζεται περαιτέρω το εύρος των εφαρμογών
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής
και Λέιζερ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συγκεκριμένα στο
Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων. Στόχος ήταν η κατασκευή σημειακών
(μικρών διαστάσεων) αισθητήρων οπτικών ινών, για μέτρηση υγρασίας σε δρύινα
βαρέλια κρασιών ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλόλητα τους για περαιτέρω χρήση
στην διαδικασία ωρίμανσης του κρασιού.
Η γρήγορη και ακριβής μέτρηση υγρασίας είναι απαραίτητη για πολλές εφαρμογές
σε τομείς όπως η υγεία, η γεωπονία, η τεχνολογία τροφίμων και τα ηλεκτρονικά
συστήματα.
Παρακάτω, παρουσιάζονται επιλεκτικά μερικοί τύποι αισθητήρων οπτικών ινών για
μέτρηση υγρασίας που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία [3]. Οι οπτικές ίνες με
Φράγματα Περίθλασης Bragg (ΦΠΒ) και οι Κοιλότητες Fabry-Pérot (ΚFΒ) είναι από
τους πιο διαδεδομένους τύπους αισθητηρίων (καθώς και αυτοί που επιλέξαμε να
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κατασκευάσουμε) και η αναλυτική περιγραφή τους γίνεται στα υποκεφάλαια 1.3.1
και 1.3.2.
α) Αισθητήρες οπτικών ινών βασισμένοι στην οπτική απορρόφηση υλικών
Οι αισθητήρες αυτοί [4],[5] βασίζονται στην αλληλεπίδραση του πεδίου στην ίνα με
το υλικό επικάλυψης της, κατά την οποία προκαλείται αλλαγή στην διερχόμενη
οπτική ισχύ. Σε αυτού του είδους αισθητήρες χρησιμοποιούνται είτε ίνες από
πλαστικό είτε ίνες D-σχήματος με επικάλυψη από διάφορα υλικά. Τα τελευταία
χρόνια οι ερευνητές έχουν εστιάσει στην μελέτη υλικών επικάλυψης όπως το
δισουλφίδιο βολφραμίου (WS2), το οξείδιο γραφενίου με μειωμένη συγκέντρωση
οξυγόνου (rOG), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO) κ.α. Στην Εικόνα 4 φαίνεται μια
D-σχήματος ίνα με επικάλυψη WS2 και στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ιδιότητες
τέτοιου είδους αισθητήρων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα.

Φωτογραφία από SEM a) ίνας D-σχήματος με επικάλυψη WS2 και b) της επιφάνειας
επικάλυψης[4]
Εικόνα 4

Πηγή

Χρονολογία

[4]
[5]

2016
2014

Υλικό
επικάλυψης
WS2
rGO

Δυναμικό
εύρος
35-85%RH
75-95%RH

Ευαισθησία/Διακριτότητα

Χρόνος απόκρισης

0.123 dB/%RH & 0.475 %RH
0.31 dB/%RH

1-5 s
0.13 %RH/s

Ιδιότητες αισθητήρων οπτικών ινών βασισμένοι στην οπτική απορρόφηση υλικών για
υλικό επικάλυψης WS2 και rGO
Πίνακας 1

β) Ίνες Φωτονικού κρυστάλλου (ΙΦΚ)
Οι ίνες αυτές χαρακτηρίζονται από ένα μοτίβο τριχοειδών αγγείων το οποίο υπάρχει
κατά μήκος των δύο κάθετων επιφανειών τους. Μια τέτοια ίνα σε συνδυασμό με
δύο μονότροπες οπτικές ίνες τοποθετημένες στα άκρα της δημιουργούν ένα
συμβολόμετρο. Συγκεκριμένα ο τρόπος ταλάντωσης του πυρήνα από την
μονότροπη ίνα όταν φτάσει στο σημείο επαφής με την ΙΦΚ, διεγείρει τους τρόπους
ταλάντωσης του περιβλήματος. Συνεπώς, μέσα στην ΙΦΚ το φως ταξιδεύει τόσο
11

στον πυρήνα όσο και στο περίβλημα και τελικά αυτοί οι τρόποι ταλάντωσης
(πυρήνα και περιβλήματος) συμβάλουν στον πυρήνα της δεύτερης μονότροπης ίνας
και παράγουν ένα φάσμα μεταβαλλόμενης έντασης. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η
μορφή ενός αισθητήρα με ΦΚΙ καθώς και το φάσμα απόκρισης του και στον
Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ιδιότητες τέτοιου είδους αισθητήρων που
κατασκευάστηκαν πρόσφατα. H επικάλυψη του αισθητήρα με κάποιο υδροσκοπικό
υλικό (π.χ αγαρόζη) προκαλεί αύξηση της ευαισθησίας.

(4)

1)Σχηματική αναπαράσταση του αισθητήρα υγρασίας με ΦΚΙ, 2) φωτογραφία μέσω
SEM από την διατομή της ΦΚΙ, 3) μικρογραφία της περιοχή επαφής της ΦΚΙ με την
μονότροπη οπτική ίνα και 4) φάσμα διέλευσης[6]
Εικόνα 5

Πηγή

Χρονολογία

[6]

2016

Υλικό
επικάλυψης
PAH
PAA

Δυναμικό
εύρος
20-75%
75-95%

Ευαισθησία/Ανάλυση

Χρόνος απόκρισης

0.29 nm/%RH
2.35 nm/%RH

200 ms

Ιδιότητες αισθητήρων οπτικών ινών βασισμένοι στις ΦΚΙ για υλικό επικάλυψης PAH
και PAA
Πίνακας 2

γ) Λεπτυσμένες οπτικές ίνες (tapered optical fibers)
Στις λεπτυσμένες οπτικές ίνες, υπάρχει μια περιοχή της ίνας όπου η διάμετρος της
είναι πολύ μικρή (μέχρι και μερικά μικρόμετρα). Η σταδιακή μείωση της διαμέτρου
του πυρήνα και του περιβλήματος σε μια μονότροπη ίνα προκαλεί την διάδοση του
απορροφούμενου (evanescent) πεδίου στο περίβλημα. Για συγκεκριμένες τιμές της
διαμέτρου της ίνας, το απορροφούμενο πεδίο μπορεί να φτάσει μέχρι την
εξωτερική επιφάνεια της ίνας, καθώς η διάμετρος του πυρήνα μειώνεται τόσο
ώσπου η καθοδήγηση (λόγω ολικής ανάκλασης) του φωτός δεν γίνεται πλέον από
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την διεπιφάνεια πυρήνα-περιβλήματος. Συνεπώς, στη λεπτυσμένη περιοχή, το
διαδιδόμενο φως είναι ευαίσθητο σε αλλαγές του δείκτης διάθλασης του
περιβάλλοντος. Όμοια με τις ΙΦΚ, η δεύτερη μονότροπη ίνα χρησιμοποείται για
ανασυνδυασμό των τρόπων ταλάντωσης του περιβλήματος και του πυρήνα με
αποτέλεσμα την παραγωγή ταλαντούμενου φάσματος συμβολμέτρου.

Αισθητήρας υγρασίας με κωνική οπτική ίνα[3]
Εικόνα 6

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι ιδιότητες τέτοιου είδους αισθητήρων που
κατασκευάστηκαν πρόσφατα.

Πηγή

Χρονολογία

[7]

2013

Υλικό
επικάλυψης
-

Δυναμικό
εύρος
30-90%

Ευαισθησία/Ανάλυση

Χρόνος απόκρισης

97.8 pm/%RH

188 ms

Ιδιότητες αισθητήρα κωνικής οπτικής ίνας
Πίνακας 3
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1.3 Στόχος εργασίας
Στο πείραμα μας, ο σκοπός της κατασκευής των αισθητήρων υγρασίας ήταν η χρήση
τους για την εκτίμηση της κατάστασης διαβροχής των δρύινων βαρελιών ενός
οινοποιείου. Η κατάσταση διαβροχής του ξύλου καθορίζει την ικανότητα του για
έκλυση αρωματικών ενώσεων, το οποίο είναι ο βασικός μηχανισμός ωρίμανσης του
κρασιού. Συνεπώς, ένας αισθητήρας ικανός να καταγράφει υγρασία σε πραγματικό
χρόνο θα μπορούσε να διευκολύνει την διαδικασία παραγωγής του κρασιού όσο και
να βελτιώσει την ποιότητα του. Το μικρό μέγεθος και βάρος, η υψηλή ευαισθησία,
το μεγάλο δυναμικό εύρος, η φορητότητα και η επαναληψιμότητα του αισθητήρα,
ήταν βασικές προϋποθέσεις για την λειτουργικότητα του.
Υπάρχουσες μελέτες[8] αναφέρουν ότι η μεταβολή της υγρασίας στο εσωτερικό του
τοιχώματος του δρύινου βαρελιού (προφίλ υγρασίας) εξαρτάται από χρόνο
παλαίωσης του κρασιού και διαφορές έως και 25% εμφανίζονται μεταξύ της
υγρασίας σε δείγματα ξύλου σε επαφή με κρασί για 7 ή 105 ημέρες. Με βάση αυτά
τα αποτελέσματα, αναμένεται ότι βαρέλια με διαφορετικό αριθμό επαναληπτικών
χρήσεων για παλαίωση κρασιού θα εμφανίζουν διαφορετικά προφίλ υγρασίας,
όπως απεικονίζεται σχηματικά στην Εικόνα 7α. Κατάλληλη τοποθέτηση των
αισθητήρων στο τοίχωμα των βαρελιών (Εικόνα 7β) θα επιτρέψει την καταγραφή
του προφίλ υγρασίας σε βαρέλια με διαφορετικό αριθμό προηγούμενων χρήσεων
με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης του βαρελιού και εκτίμηση της
μελλοντικής χρήσης του.

α)

β)

α) Προφίλ υγρασίας για βαρέλια με διαφορετικό αριθμό προηγούμενων χρήσεων και
β) Σχηματική αναπαράσταση της θέσης των αισθητήρων υγρασίας μέσα στο βαρέλι
Εικόνα 7
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Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι δύο μέθοδοι που εξετάστηκαν στο πλαίσιο
αυτής της εργασίας για την κατασκευή των αισθητήρων υγρασίας αφορούν τα Υπό
Γωνία Φράγματα Περίθλασης Bragg (ΥΓΦΠB) και τις Κοιλότητες Fabry-Pérot (ΚFP).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί λειτουργίας τους.
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1.3.1 Αισθητήρια με ΦΠΒ
Σημαντική ανακάλυψη για την ανάπτυξη των αισθητήρων οπτικών ινών, αποτελεί
αυτή της φωτοευαισθησίας ορισμένου τύπου οπτικών ινών στο υπεριώδες φως. Η
φωτοευαισθησία αυτή, επιτρέπει την κατασκευή των φραγμάτων περίθλασης Bragg
(ΦΠB) στον πυρήνα τους, μέσω της τοπικής μόνιμης αλλαγής του δείκτη
διάθλασης[9]. Συγκεκριμένα, όταν ο πυρήνας της ίνας ακτινοβολείται από μια
περιοδική δέσμη υπεριώδους φωτός (που προκύπτει από συμβολή), δημιουργείται
η αντίστοιχη περιοδική διαμόρφωση του δείκτη διάθλασης κατά μήκος του πυρήνα
της ίνας.
Όταν φως ευρέως φασματικής κατανομής περάσει μέσα από την ίνα, ένα
συγκεκριμένο μήκος κύματος (λΒ) ανακλάται από το ΦΠ ενώ το υπόλοιπο φως
διαπερνάει την ίνα.
Τα ΦΠB οπτικών ινών βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων θερμοκρασίας, τάσης, ακουστικών
κυμάτων, πίεσης, υγρασίας και άλλων. Όλες αυτές οι εφαρμογές βασίζονται στην
μεταβολή της περιόδου ή του δείκτη διάθλασης ενός ΦΠB εγγεγραμμένο στον
πυρήνα μιας ίνας, ως μηχανισμός αλληλεπίδρασης μεταξύ της μετρούμενης
ποσότητας και του οπτικού φάσματος απόκρισης του ΦΠΒ.
Για το πείραμα μας κατασκευάσαμε Υπό Γωνία Φράγματα Περίθλασης Bragg
(ΥΓΦΠΒ). Στα ΥΓΦΠΒ τα επίπεδα ανάκλασης του ΦΠ δεν είναι κάθετα στον άξονα
διάδοσης της οπτικής ίνας αλλά έχουν μια μικρή κλίση η οποία καθορίζεται κατά
την διαδικασία εγγραφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο τρόπος ταλάντωσης του
πυρήνα να συζευγνύεται με τρόπους ταλάντωσης του περιβλήματος. Έτσι, το φως
κατευθύνεται προς το περίβλημα και εξέρχεται από αυτό (ως ακτινοβολία), με
αποτέλεσμα στο φάσμα απόκρισης του ΦΠ να υπάρχουν φασματικές περιοχές
αυξημένων απωλειών λόγω σύζευξης σε τρόπους ταλάντωσης του περιβλήματος.
Για την κατασκευή αισθητήρων υγρασίας με ΥΓΦΠΒ, εν γένει χρησιμοποιούνται
υδροσκοπικά υλικά. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να αλλάζει ο δείκτης
διάθλασης τους για διαφορετικά επίπεδα υγρασίας του χώρου που τα περιβάλλει.
Επειδή το υδροσκοπικό υγρό επικαλύπτει το περίβλημα της ίνας, οι αλλαγές στα
επίπεδα υγρασίας του περιβάλλοντος (οπότε και του δείκτη διάθλασης του
υδροσκοπικού υλικού) προκαλούν αλλαγές στους τρόπους ταλάντωσης του φωτός
στο περίβλημα και συνεπώς αλλαγές στο φάσμα απόκρισης, τις οποίες μελετάμε. Η
ευαισθησία αυτών των αισθητήρων εξαρτάται από το υδροσκοπικό υλικό που
χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της περιοχής του ΦΠ και από το πάχος του
στρώματος επικάλυψης.
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Στην Εικόνα 8 φαίνεται σχηματικά η μορφή του αισθητήρα οπτικής ίνας με ΥΓΦΠΒ
που σκοπεύαμε να κατασκευάσαμε. Η χρήση ανακλαστικής επιφάνειας στο άκρο
της ίνας επιτρέπει την μελέτη του αισθητηρίου σε ανάκλαση.

Σχηματική αναπαράσταση αισθητήρα οπτικής ίνας για μέτρηση υγρασίας με
ΥΓΦΠΒ
Εικόνα 8
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1.3.2 Αισθητήρια με ΚFP
Μια ακόμη τεχνολογία που χρησιμοποιείται εκτενώς στην κατασκευή αισθητήρων
οπτικών ινών για μέτρηση υγρασίας είναι οι κοιλότητες Fabry-Pérot (ΚFP). Οι KFP
βασίζονται στην συμβολή που προκαλείται από πολλαπλές ανακλάσεις φωτός, μέσα
σε μια κοιλότητα δύο ημι-ανακλαστικών επιφανειών. Το πως συμβάλλουν οι
ανακλώμενες ακτίνες μέσα στην κοιλότητα (δηλαδή αν είναι σε φάση ή όχι)
εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός, την γωνία με την οποία εισέρχεται το
φως στην κοιλότητα, το πάχος της κοιλότητας και τον δείκτη διάθλασης του υλικού
μεταξύ των δύο επιφανειών. Μετρώντας την μετατόπιση της φάσης ή του μήκους
κύματος στο φάσμα συμβολής, μπορούμε να μελετήσουμε ποσοτικά την
παράμετρο ανίχνευσης.
Οι αισθητήρες με KFP έχουν πολλές μεθόδους κατασκευής. Η μέθοδος που
χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα μας βασίζεται στον σχηματισμό μιας KFP στο ένα
άκρο της ίνας, μέσω της επικάλυψης του με φωτο-πολυμεριζόμενη ρητίνη.
Συγκεκριμένα, οι δύο ημι-ανακλαστικές επιφάνειες δημιουργούνται από την
διεπιφάνεια ίνας - ρητίνης και ρητίνης-αέρα. Όμοια με τους αισθητήρες με ΥΓΦΠΒ,
τα διαφορετικά επίπεδα υγρασίας περιβάλλοντος αλλάζουν τον δείκτη διάθλασης
κατά το μήκος της κοιλότητας οπότε εμφανίζονται αλλαγές και στο φάσμα
απόκρισης.
Τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των πολυμερών, η ικανότητα να απορροφούν
νερό από το περιβάλλον, η ανθεκτικότητα τους κ.α. οδήγησε του ερευνητές στο να
χρησιμοποιήσουν διάφορες φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες για την κατασκευή KFP.
Η χρήση των ρητινών κατέστησε την διαδικασία κατασκευής κοιλοτήτων εύκολη και
γρήγορη. Παρά την διευκόλυνση αυτή όμως, ο έλεγχος του μήκους της κοιλότητας
και η ευθυγράμμιση των επιφανειών είναι παράγοντες που δυσκολεύουν την
διαδικασία και επηρεάζουν την ποιότητα του φάσματος συμβολής. Στο υπόκεφάλαιο 3.2, παρουσιάζεται η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για τον έλεγχο
αυτών των παραμέτρων κατά την κατασκευή του αισθητήρα.
Στην Εικόνα 9 φαίνεται σχηματικά η μορφή του αισθητήρα οπτικής ίνας με KFP που
κατασκευάσαμε.
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Σχηματική αναπαράσταση αισθητήρα οπτικών ινών για μέτρηση υγρασίας με ΚFP
Εικόνα 9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Θεωρία
2.1 Φράγματα περίθλασης Bragg οπτικών ινών
2.1.1 Αρχή λειτουργίας ΦΠB
Tα ΦΠB, αποτελούν μια περιοδική μεταβολή του δείκτη διάθλασης του πυρήνα
μιας ίνας, η οποία ανακλά συγκεκριμένα μήκη κύματος του φωτός ενώ επιτρέπει σε
άλλα να περάσουν (Εικόνα 10).
Οι θεμελιώδεις αρχές πίσω από αυτή την λειτουργία των ΦΠΒ είναι η ανάκλαση
Fresnel και η συμβολή. Το φως περνάει από τις περιοχές διαφορετικού δείκτη
διάθλασης με αποτέλεσμα τόσο να ανακλάται όσο και να συμβάλει στις
διεπιφάνειες. Το ανακλώμενο μήκος κύματος (λB) ονομάζεται μήκος κύματος Bragg
και ορίζεται από τη σχέση[9]:

𝜆𝛣 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬

(2.1)

όπου neff είναι ο δείκτης διάθλασης και Λ η περίοδος του φράγματος.
Κάθε περίοδος, ανακλά ένα ποσοστό της ενέργειας στο λB και αφήνει τα υπόλοιπα
μήκη κύματος να διέλθουν ανεπηρέαστα. Τελικά, τα ανακλώμενα σήματα
συμβάλουν ενισχυτικά και δίνουν το τελικό συνιστάμενο ανακλώμενο σήμα.
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Σχηματική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας ενός ΦΠΒ οπτικών ινών[9]
Εικόνα 10
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2.1.2 Εφαρμογή θεωρίας συζευγμένων κυμάτων στα ΦΠΒ
Εκτός από το λB, υπάρχουν δύο ακόμα μακροσκοπικά μεγέθη τα οποία
χαρακτηρίζουν ένα ΦΠΒ. Το πρώτο είναι η ανακλαστικότητα (R) του ΦΠΒ και το
δεύτερο είναι το φασματικό εύρος (Δλ) του ΦΠΒ. Οι εξισώσεις των δύο αυτών
ποσοτήτων προκύπτουν από την θεωρία συζευγμένων κυμάτων[10].
Αρχικά, η διαταραχή του ενεργού δείκτη διάθλασης neff για κάθε τρόπο ταλάντωσης
του φωτός στην ίνα δίνεται από τη σχέση :

̅̅̅𝑒𝑓𝑓 (𝑧){1 + 𝑢 ∗ cos [
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝑧) = ̅𝛿𝑛

2𝜋
𝑧 + 𝜑(𝑧)]}
𝛬

(2.2)

̅̅̅𝑒𝑓𝑓 η «dc» μεταβολή του δείκτη διάθλασης κατά μήκος μιας περιόδου του
όπου ̅𝛿𝑛
ΦΠ, u η διακριτική ικανότητα των κροσσών του δείκτη διάθλασης, Λ η περίοδος του
ΦΠ και φ(z) μια μονότονα αυξανόμενη περίοδος που μπορεί να υπάρχει κατά μήκος
του ΦΠ.
Επίσης, για ιδανικό κυματοδηγό, υποθέτουμε ότι η εγκάρσια συνιστώσα του
ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να εκφραστεί ως υπέρθεση i ιδανικών τρόπων
ταλάντωσης. Συνεπώς έχουμε :

𝐸̅𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑[𝐴𝑖 (𝑧)𝑒 𝑖𝛽𝑗𝑧 + 𝐵𝑖 (𝑧)𝑒 −𝑖𝛽𝑗𝑧 ] ∗ 𝑒̅𝑖𝑡 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑒 −𝑖𝜔𝑡

(2.3)

𝑖

όπου 𝐴𝑖 (𝑧) το πλάτος ταλάντωσης του i τρόπου στην διεύθυνση +z και 𝐵𝑖 (𝑧) στην
διεύθυνση -z και 𝑒̅𝑖𝑡 (𝑥, 𝑦) η εγκάρσια συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στο
επίπεδο xy.
Το ένα από τα πεδία που θεωρούμε αναφέρεται στη προσπίπτον πεδίο (διεύθυνση
+z) ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο ανακλώμενο πεδίο (διεύθυνση -z). Αν και οι
τρόποι ταλάντωσης για ιδανικό κυματοδηγό είναι ορθογώνιοι, στην
πραγματικότητα η διαταραχή της διηλεκτρικής συνάρτησης (δηλαδή του δείκτη
διάθλασης) δημιουργεί μια σύζευξη μεταξύ των τρόπων και συνεπώς ανταλλαγή
ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χωρική εξέλιξη των 𝐴𝑖 (𝑧) και 𝐵𝑖 (𝑧) να
εξαρτάται από τον συντελεστή εγκάρσιας σύζευξης μεταξύ των τρόπων
ταλάντωσης. Συγκεκριμένα έχουμε :
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𝑑𝐴𝑖
𝑡
𝑧
𝑡
𝑧
= 𝑖 ∑[ 𝐴𝑘 ∗ (𝐾𝑘𝑖
+ 𝐾𝑘𝑖
) ∗ 𝑒 𝑖(𝛽𝑘−𝛽𝜄 )𝑧 ] + 𝑖 ∑[ 𝐵𝑘 ∗ (𝐾𝑘𝑖
− 𝐾𝑘𝑖
) ∗ 𝑒 −𝑖(𝛽𝑘 +𝛽𝜄)𝑧 ]
𝑑𝑧
𝑘

(2.4)

𝑘

και
𝑑𝐵𝑖
𝑡
𝑧
𝑡
𝑧
= −𝑖 ∑[ 𝐴𝑘 ∗ (𝐾𝑘𝑖
− 𝐾𝑘𝑖
) ∗ 𝑒 𝑖(𝛽𝑘 +𝛽𝜄 )𝑧 ] − 𝑖 ∑[ 𝐵𝑘 ∗ (𝐾𝑘𝑖
+ 𝐾𝑘𝑖
) ∗ 𝑒 −𝑖(𝛽𝑘 −𝛽𝜄 )𝑧 ] (2.5)
𝑑𝑧
𝑘

𝑘

𝑡
όπου 𝐾𝑘𝑖
ο συντελεστής εγκάρσιας σύζευξης μεταξύ των τρόπων i και k, που
ορίζεται από τη σχέση:

𝑡
𝐾𝑘𝑖
=

𝜔
∬ 𝛥𝜀(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∗ 𝑒̅𝑘𝑡 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑒̅𝑖𝑡 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
4

(2.6)

∞

όπου Δε η διαταραχή στην επιδεκτικότητα (για δn << n → Δε=2nδn).
𝑧
Επίσης, 𝐾𝑘𝑖
είναι ο συντελεστής διαμήκους σύζευξης, ο οποίος συνήθως αγνοείται
𝑡
𝑧
διότι 𝐾𝑘𝑖 ≪ 𝐾𝑘𝑖
.

Υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα της σχέσης (2.5), καταλήγουμε στην τελική σχέση για
𝑡
τον 𝐾𝑘𝑖
:

2𝜋
𝑡
𝐾𝑘𝑖
= 𝜎𝑘𝑖 (𝑧) + 2𝜅𝑘𝑖 (𝑧) ∗ cos[ 𝑧 + 𝜑(𝑧)]
𝛬

(2.7)

όπου έχουν οριστεί για ευκολία οι συντελεστές:

𝜎𝑘𝑖 (𝑧) =

𝜔𝑛𝑐𝑜 ̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑐𝑜 (𝑧) ∬ 𝑒̅𝑘𝑡 (𝑥, 𝑦) ∗ 𝑒̅𝑖𝑡∗ (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
4

(2.8)

𝑐𝑜𝑟𝑒

και
𝜅𝑘𝑖 (𝑧) =

𝑢
𝜎 (𝑧)
2 𝑘𝑖

(2.9)
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𝜎𝑘𝑖 (𝑧) είναι ο «dc» συντελεστής σύζευξης και 𝜅𝑘𝑖 (𝑧) ο «ac» συντελεστής σύζευξης.
̅̅̅̅𝑒𝑓𝑓 (𝑧) με 𝛿𝑛
̅̅̅̅𝑐𝑜 (𝑧) διότι η διαμόρφωση του
Επίσης, έχουμε αντικαταστήσει το 𝛿𝑛
δείκτη διάθλασης συμβαίνει στον πυρήνα της ίνας και είναι αμελλητέα εκτός αυτού.
Οι εξισώσεις (2.4) και (2.5) μπορούν να απλοποιηθούν γράφοντας τα πλάτη δύο
συγκεκριμένων τρόπων ταλάντωσης Α(z) και Β(z) ως εξής:

𝜑

𝑅(𝑧) = 𝐴(𝑧)𝑒 (𝑖𝛿𝑧− 2 )
𝜑

𝑆(𝑧) = 𝐵(𝑧)𝑒 (−𝑖𝛿𝑧+ 2 )

(2.10)
(2.11)

Αντικαθιστώντας τις (2.10),(2.11) στις (2.4),(2.5) και αγνοώντας τους όρους που
συνεισφέρουν ελάχιστα στην μεταβολή των πλατών, καταλήγουμε στις σχέσεις:

𝑑𝑅
= 𝑖𝜎̂𝑅(𝑧) + 𝑖𝜅𝑆(𝑧)
𝑑𝑧

(2.4’)

𝑑𝑆
= −𝑖𝜎̂𝑆(𝑧) − 𝑖𝜅 ∗ 𝑅(𝑧)
𝑑𝑧

(2.5’)



όπου
𝜎̂ = 𝜎 + 𝛿 −

1 𝑑𝜑
2 𝑑𝑧

(2.12)

και δ ένας παράγοντας απορρύθμισης που δίνεται από τη σχέση :

𝛿=𝛽−

𝜋
1 1
= 𝛽 − 𝛽𝛣 = 2𝜋𝑛𝑒𝑓𝑓 ( − )
𝛬
𝜆 𝜆𝛣

(2.13)

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το φ(z) εκφράζει μια μονότονα αυξανόμενη
περίοδο που μπορεί να υπάρχει κατά μήκος του ΦΠ (δηλαδή κατά μήκος του z).
Συνεπώς, για σταθερή περίοδο ΦΠ ισχύει ότι

𝑑𝜑
𝑑𝑧

= 0.

24

Επίσης, για μονότροπες οπτικές ίνες απλοποιούνται και οι σχέσεις (2.8),(2.9) με τις
εξής:

𝜎=

2𝜋
̅𝛿𝑛
̅̅̅𝑒𝑓𝑓
𝜆

𝜅 = 𝜅∗ =

(2.14)

𝜋
̅̅̅̅𝑒𝑓𝑓
𝑢𝛿𝑛
𝜆

(2.15)

Με τις παραπάνω απλοποιήσεις μπορούμε εύκολα να λύσουμε τις εξισώσεις (2.4’)
̅̅̅𝑒𝑓𝑓 = 𝜎𝜏𝛼𝜃. (οπότε και κ,σ,𝜎̂ =
και (2.5’), διότι για ομοιόμορφα ΦΠ, ισχύει ότι ̅𝛿𝑛
𝜎𝜏𝛼𝜃.).
Συνεπώς, οι (2.4’),(2.5’) ανάγονται σε ζεύγος συζευγμένων διαφορικών εξισώσεων
πρώτης τάξης.
𝐿 𝐿

Θεωρώντας ότι το ΦΠ βρίσκεται στην περιοχή [− 2,2], για τις συνοριακές συνθήκες
έχουμε:

𝐿
𝐿
𝑅 (− ) = 1𝜅𝛼𝜄𝑆( ) = 0
2
2

(2.16)

Λύνοντας το παραπάνω πρόβλημα μπορούμε να υπολογίσουμε τον συντελεστή
ανάκλασης του ΦΠ (συνεπώς και την ανακλαστικότητα).

𝜌=

𝐿
2
𝐿
𝑅(− )
2

𝑆(− )

=

̂ 2 𝐿)
−𝜅sinh(√𝜅2 −𝜎
̂ sinh(√𝜅2 −𝜎
̂ 2 𝐿)+𝑖√𝜅2 −𝜎
̂ 2 cosh(√𝜅2 −𝜎
̂ 2 𝐿)
𝜎

(2.17)

και τελικά για την ανακλαστικότητα:

𝑅 = |𝜌|2 =

𝜅 2  sinh2 (√𝜅 2 − 𝜎̂ 2 𝐿)
𝜎̂ 2 sinh2 (√𝜅 2 − 𝜎̂ 2 𝐿) + (𝜅 2 − 𝜎̂ 2 )cosh2 (√𝜅 2 − 𝜎̂ 2 𝐿)

(2.18)

25

Για 𝜎̂ = 0 ή για 𝜆𝑚𝑎𝑥 = (1 +

̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓
𝑛𝑒𝑓𝑓

)𝜆𝛣 προκύπτει η μέγιστη ανακλαστικότητα του

ΦΠ, η οποία ισούται με:

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑎𝑛ℎ2 (𝜅𝐿)

(2.19)

Το φασματικό εύρος (Δλ) ορίζεται ως το εύρος στο οποίο η ισχύς του φάσματος
ανάκλασης έχει πέσει στο 50% του μεγίστου (Full Width at Half Maximum - FWHM)
είτε ως το εύρος των δύο πρώτων μηδενισμών της ανακλαστικότητας εκατέρωθεν
του μεγίστου της (Full Width at Zero – FWZ).
Συνεπώς, από την (2.18) προκύπτει ότι:

(FWHM)

̅̅̅̅
𝛿𝑛

𝜆

𝛥𝜆 = 𝑢𝜆𝛣 √(2𝑛𝑒𝑓𝑓 )2 + ( 𝐿𝐵 )2

(2.20)

𝑒𝑓𝑓

ή
(FWZ)

𝛥𝜆
𝜆

=

̅̅̅̅𝑒𝑓𝑓
𝑢𝛿𝑛
𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜆𝐵

√1 + (𝑢𝛿𝑛
̅̅̅̅

𝑒𝑓𝑓 𝐿

)2

(2.21)

Στην Εικόνα 11 παρουσιάζεται ένα τυπικό γράφημα της ανακλαστικότητας ενός
ομοιόμορφου ΦΠΒ συναρτήσει του μήκους κύματος, το οποίο προκύπτει από την
σχέση (2.18). Επίσης, παρουσιάζεται και το γράφημα που προκύπτει από
πειραματικές μετρήσεις για τις ίδιες παραμέτρους.
Οι παράμετροι ήταν: L=1mm, λΒ = 1559 nm και 𝑢̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 = 8 ∗ 10−4

Μετρούμενο και θεωρητικά
υπολογιζόμενο φάσμα ανάκλασης
για ομοιόμορφο ΦΠΒ[10]
Εικόνα 11
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2.1.3 Υπό Γωνία ΦΠB (ΥΓΦΠΒ)
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στα ΥΓΦΠΒ τα επίπεδα ανάκλασης του ΦΠ δεν
είναι κάθετα στον άξονα διάδοσης της οπτικής ίνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το
εισερχόμενο φως να καθοδηγείται με διαφορετικό τρόπο ταλάντωσης μέσα στο ΦΠ,
αφού ένα μεγάλο μέρος του συζευγνύεται με τρόπους ταλάντωσης οι οποίοι είτε
καθοδηγούνται στο περίβλημα (cladding modes) είτε εξέρχονται εκτός του
περιβλήματος ως ακτινοβολία (radiation modes). Συνεπώς, στο φάσμα διέλευσης
του ΥΓΦΠΒ εμφανίζονται κάποιες χαρακτηριστικές κορυφές συντονισμού τόσο για
τον πυρήνα (core mode) όσο και για το περίβλημα (cladding modes). Για ΥΓΦΠΒ με
μικρές γωνίες εμφανίζεται στο φάσμα και ένας «κλώνος» του τρόπου ταλάντωσης
του πυρήνας ο οποίος προκύπτει λόγω σύζευξης του τρόπου ταλάντωσης του
πυρήνα και κοντινών τρόπων ταλάντωσης του περιβλήματος (δηλαδή κοντά στην
διεπιφάνεια πυρήνα-περιβλήματος).
Από αρχή διατήρησης της ορμής προκύπτει το διάγραμμα της Εικόνας 11 και από
τον νόμο των συνημίτονων η σχέση[9]:

̅̅̅̅|2
|𝜉̅𝑖 |2 + |𝜉̅𝑠 |2 − 2|𝜉̅𝑖 | |𝜉̅𝑖 | cos(π-2𝜓) = |𝛫

(2.21)

Για ξi=ξs=ξ έχουμε :

𝛫

2𝜉 2 (1 + cos(2𝜓)) = 𝐾 2  4𝜉 2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜓=𝐾 2  cos(ψ)=2𝜉

(2.22)

όπου 𝜉̅𝑖 το κυματάνυσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 𝜉̅𝑠 το κυματάνυσμα
̅ το κυματάνυσμα που ορίζουν τα επίπεδα
της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και 𝛫
του φράγματος που σχηματίζουν γωνία ψ με τον άξονα διάδοσης της ίνας.
Από την παραπάνω σχέση συμπεραίνουμε ότι διαφορετικά μήκη κύματος
προκύπτουν σε διαφορετικές γωνίες αλλά και διαφορετικοί τρόποι ταλάντωσης του
ίδιου μήκους κύματος προκύπτουν σε ελαφρώς διαφορετικές γωνίες, λόγω των
διαφορετικών σταθερών διάδοσης τους.
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Διανυσματικό διάγραμμα για την συνθήκη Bragg ενός ΥΓΦΠΒ. Το μέγεθος του
εισερχόμενου ξi και του σκεδαζόμενου ξs διανύσματος κύματος, είναι τα ίδια[9]
Εικόνα 12

Η μορφή ενός ΥΓΦΠΒ καθώς και το φάσμα απόκρισης παρουσιάζονται παρακάτω :

Σχηματική αναπαράσταση ενός ΥΓΦΠΒ

Φάσμα απόκρισης της διέλευσης ενός ΥΓΦΠΒ

Εικόνα 13

Εικόνα 14

Από την συνθήκη συμφωνίας φάσης συζευγμένων κυμάτων προκύπτει ότι το μήκος
κύματος συντονισμού λr ενός ΥΓΦΠΒ, μεταξύ του τρόπου ταλάντωσης του πυρήνα
και κάποιου ‘r’ τρόπου ταλάντωσης του περιβλήματος δίνεται από τη σχέση :

𝜆𝑟 =

𝑐𝑜𝑟𝑒
𝑟
(𝑛𝑒𝑓𝑓
+𝑛𝑒𝑓𝑓
)𝛬

(2.23)

𝑐𝑜𝑠𝜃
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όπου Λ η περίοδος του φράγματος, θ η γωνία των επιπέδων του ΦΠΒ με τον άξονα
𝑐𝑜𝑟𝑒
διάδοσης, 𝑛𝑒𝑓𝑓
ο ενεργός δείκτης διάθλασης του τρόπου ταλάντωσης του πυρήνα
𝑟
στο μήκος κύματος συντονισμού και 𝑛𝑒𝑓𝑓
ο ενεργός δείκτης διάθλασης του ‘r’
τρόπου ταλάντωσης του περιβλήματος, στο ίδιο μήκος κύματος.

Στους τρόπους ταλάντωσης περιβλήματος μεγαλύτερης τάξης, μεγάλο μέρος του
πεδίου εκτείνεται και έξω από τα όρια του περιβλήματος, με αποτέλεσμα όταν το
άμεσο περιβάλλον του ΥΓΦΠΒ αλλάξει, στην περιοχή του ΦΠ, οι κορυφές
συντονισμού των αντίστοιχων τρόπων ταλάντωσης περιβλήματος αλλάζουν
αντίστοιχα. Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί για την κατασκευή πολλών
αισθητήρων, μέσω της τοποθέτησης κατάλληλων υλικών πάνω στην επιφάνεια της
ίνας, των οποίων τα χαρακτηριστικά (δείκτης διάθλασης, απορρόφηση κ.α)
εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους όπως για παράδειγμα την υγρασία. Στο
πείραμα μας, το υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν η γέλη αγαρόζης.
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2.2 Συμβολόμετρα Fabry-Pérot
Όταν δύο ημι-ανακλαστικές επιφάνειες τοποθετηθούν απέναντι η μία από την άλλη
(ευθυγραμμισμένα), τότε οι ανακλάσεις του φωτός από τις δύο επιφάνειες οδηγούν
σε ενισχυτική και καταστρεπτική συμβολή των κυμάτων μέσα στην κοιλότητα. Η
μέθοδος αυτή μπορεί να παράγει μεγάλο αριθμό σύμφωνων φωτεινών δεσμών.
Στην Εικόνα 15 παρουσιάζεται σχηματικά μια τέτοια διάταξη[11].

Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης παραγωγής σύμφωνων δεσμών μέσω
πολλαπλών ανακλάσεων[11]
Εικόνα 15

Αν θεωρήσουμε ως L την απόσταση των δύο ημι-ανακλαστικών επιφανειών, τότε η
διαφορά φάσης του φωτός που ανακλάται στη πρώτη διεπιφάνεια n’-n με το φώς
που ανακλάται από την δεύτερη διεπιφάνεια n-n’, δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

𝜑=

4𝜋𝑛𝐿
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝜆

(2.24)

Όπου λ είναι το μήκος κύματος του φωτός στον αέρα, n ο δείκτης διάθλασης του
μέσου μέσα στην κοιλότητα και θ η εσωτερική γωνία πρόσπτωσης.
Αν θεωρήσουμε Αi το μιγαδικό πλάτος του προσπίπτοντος κύματος, τότε οι
διάφορες ανακλάσεις που φαίνονται στην Εικόνα (Β1,Β2,Β3, …) δίνονται από τις
σχέσεις[11]:
30

𝐵1 = 𝑟𝐴𝑖, 𝐵2 = 𝑡𝑡′𝑟′𝐴𝑖 𝑒 𝑖𝜑 , 𝐵3 = 𝑡𝑡′𝑟′3 𝐴𝑖 𝑒 𝑖2𝜑 , κ.ο.κ

(2.25)

όπου r ο συντελεστής ανάκλασης και t ο συντελεστής διέλευσης για κύματα από
μέσο με δείκτη διάθλασης n’ προς μέσο με δείκτη διάθλασης n, ενώ r’ και t’ είναι οι
αντίστοιχες ποσότητες για κύματα που διαδίδονται από το μέσο με δείκτη
διάθλασης n προς το μέσο με δείκτη διάθλασης n’.
Το μιγαδικό πλάτος του ολικού ανακλώμενου φωτός που προκύπτει τελικά, ισούται
με το άθροισμα όλων των πλατών ανάκλασης, δηλαδή:

2

4

𝐴𝑟 = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + ⋯ = {𝑟+𝑡𝑡 ′ 𝑟 ′ 𝑒 𝑖𝜑 (1 + 𝑟 ′ 𝑒 𝑖𝜑 + 𝑟 ′ 𝑒 2𝑖𝜑 + ⋯ )𝐴𝑖

(2.26)

Αντίστοιχα προκύπτει πλάτος του ολικού διερχόμενου φωτός το οποίο ισούται με:

2

4

𝐴𝑡 = 𝛢1 + 𝛢2 + 𝛢3 + ⋯ = 𝑡𝑡 ′ (1 + 𝑟 ′ 𝑒 𝑖𝜑 + 𝑟 ′ 𝑒 2𝑖𝜑 + ⋯ )𝐴𝑖

(2.27)

Οι εξισώσεις (2.26),(2.27) αποτελούν γνωστές γεωμετρικές σειρές οπότε οι δύο
σχέσεις μπορούν να γραφούν ως :

𝐴𝑟 =

(1 − 𝑒 𝑖𝜑 )√𝑅
𝐴𝑖
1 − 𝑅𝑒 𝑖𝜑

(2.28)

και
𝐴𝑡 =

𝑇
𝐴
1 − 𝑅𝑒 𝑖𝜑 𝑖

(2.29)

2

όπου R=𝑟 2 =𝑟 ′ και T=tt’. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις r’=-r και 𝑟 2 + tt’=1,
όπου η πρώτη είναι προφανής και η δεύτερη εκφράζει την διατήρηση ενέργειας για
κάτοπτρα χωρίς απώλειες.
Επίσης, μπορούμε να υπολογίσουμε τις εντάσεις του διαδιδόμενου και του
ανακλώμενου κύματος από τις σχέσεις:
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𝐼𝑟 = 𝐴𝑟 𝐴∗𝑟 , 𝐼𝑡 = 𝐴𝑡 𝐴∗𝑡

(2.30)

Τα συμβολόμετρα Fabry-Pérot χρησιμοποιούν τις αρχές συμβολής πολλαπλών
δεσμών που περιγράψαμε παραπάνω και κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά το
1899.
Η τυπική διάταξη ενός συμβολομέτρου Fabry-Pérot φαίνεται στην Εικόνα 16.

Τυπική πειραματική διάταξη
συμβολομέτρου Fabry
Pérot[11]
Εικόνα 16

Η χρήση των συμβολόμετρων Fabry-Pérot (FP) για την δημιουργία αισθητήρων
οπτικών ινών αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο διότι χαρακτηρίζεται από
ακρίβεια, υψηλή ευαισθησία καθώς και απλότητα κατασκευής. Ένας τρόπος
κατασκευής χρησιμοποιεί, για κάθε αισθητήρα, 2 μονότροπες οπτικές ίνες των
οποίων τα άκρα αποτελούν τις δύο ανακλαστικές επιφάνειες του συμβολομέτρου.
Τοποθετώντας τις δύο ίνες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και ευθυγραμμίζοντας
τους πυρήνες τους, δημιουργείται η ΚFP. Το ανακλώμενο από τις δύο επιφάνειες
φως συμβάλει και δίνει ένα φάσμα συμβολής όπως φαίνεται στην Εικόνα 17.
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α)

β)

α) Σχηματική αναπαράσταση του συμβολομέτρου FP ως αισθητήρα οπτικών ινών και
β) το αντίστοιχο φάσμα συμβολής
Εικόνα 17

Από την σχέση (2.24) και για θ=0 προκύπτει ότι η διαφορά φάσης του φωτός που
ανακλάται στη πρώτη διεπιφάνεια ίνα-αέρα με το φως που ανακλάται από την
δεύτερη διεπιφάνεια αέρα-ίνας, δίνεται από τον παρακάτω τύπο[12]:

𝜑=

2𝜋
𝜆

OPD

(2.31)

Όπου λ είναι το μήκος κύματος του φωτός στον αέρα και OPD η διαφορά οπτικού
δρόμου (OPD=2nL όπου n ο δείκτης διάθλασης του αέρα).
Επίσης, αν θεωρήσουμε I1 την ένταση του φωτός στη πρώτη διεπιφάνεια και I2 την
ένταση του φωτός στη δεύτερη, η ένταση του σήματος συμβολής ως συνάρτηση του
μήκους κύματος, δίνεται από τον τύπο :

𝐼(𝜆) = 𝛪1 + 𝛪2 + 2√𝛪1 𝛪2 cos(𝜑)

(2.32)

Η διαφορά φάσης κάποιου μεγίστου/ελαχίστου με κάποιο άλλο μέγιστο/ελάχιστο
αντίστοιχα, μπορεί να εκφραστεί ως 2mπ (όπου m= ±1,±2,±3, …).
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Άρα, από την εξίσωση (2.31) προκύπτει ότι το μήκος κύματος για ένα
μέγιστο/ελάχιστο δίνεται από τον τύπο :

𝜆𝑚 =

2𝑛𝐿
𝑚

(2.33)

Συνεπώς, θεωρώντας δύο διαδοχικά μέγιστα/ελάχιστα, προκύπτει ότι το ελεύθερο
φασματικό εύρος μπορεί να εκφραστεί ως :

𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅 =

𝜆2
2𝑛𝐿

(2.34)

Από την σχέση (2.34) φαίνεται ότι το ελεύθερο φασματικό εύρος, είναι συνάρτηση
του μήκους κύματος, του μήκους της κοιλότητας και του δείκτη διάθλασης του
μέσου.
Επίσης, ορίζουμε την διακριτότητα των κροσσών μέσω της σχέσης:

𝑉=

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

(2.35)

όπου Imax και Imin η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της έντασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Πειραματική διαδικασία κατασκευής αισθητήρων
3.1 Κατασκευή αισθητήρα με ΥΓΦΠB
3.1.1 Εγγραφή και μελέτη των ΥΓΦΠB
Στη πλειοψηφία τους, οι κοινές ίνες περιέχουν γερμάνιο στον πυρήνα. Ο λόγος
αυτής της επιλογής είναι ότι η προσθήκη ατόμων γερμανίου στον πυρήνα προκαλεί
μικρή αύξηση του δείκτης διάθλασης του πυρήνα σε σχέση με το δείκτη διάθλασης
του περιβλήματος, το οποίο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι βασική
συνθήκη για την λειτουργία της ίνας ως κυματοδηγός. Για την εγγραφή ΥΓΦΠΒ, έχει
παρατηρηθεί ότι η ισχυρότερη μεταβολή στον δείκτη διάθλασης (για ίνα
εμπλουτισμένη με γερμάνιο), συμβαίνει όταν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία
240-250 nm.
Έρευνες για την επίδραση επιπλέον προσμείξεων σε ίνες γερμανίου έδειξαν ότι η
προσθήκη κάποιων στοιχείων προκαλεί σημαντική ενίσχυση της φωτοευαισθησίας
της ίνας. Συγκεκριμένα, ίνες γερμανίου εμπλουτισμένες με βόριο (τις οποίες και
χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα μας) προκαλούν έως και τέσσερις φορές
μεγαλύτερη αλλαγή του δείκτη διάθλασης καθώς και πιο γρήγορη αλλαγή του
(συνεπώς απαιτείται λιγότερη συνολική ενέργεια ακτινοβόλησης).
Στην Εικόνα 18 φαίνεται η πειραματική διάταξη εγγραφής που χρησιμοποιήσαμε
και στην Εικόνα 19 παρουσιάζεται σχηματικά.

Πειραματική διάταξη εγγραφής ΦΠΒ με μάσκα φάσης
Εικόνα 18
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Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης εγγραφής ΦΠΒ με μάσκα
φάσης
Εικόνα 19

Η διάταξη εγγραφής των ΥΓΦΠΒ αποτελούταν από:
•
•
•
•
•

ένα παλμικό λέιζερ αερίου KrF (ATLEX FBG, ATL Lasertechnik GmbH) με
διάρκεια παλμών 8ns στα 248nm
δύο κάτοπτρα για να κατευθύνουμε τη δέσμη
ένα κυλινδρικό φακό για την εστίαση της δέσμης
ένα διάφραγμα για την διαμόρφωση του μήκους της δέσμης και κατά
συνέπεια το μήκους του φράγματος
μια μάσκα φάσης σχεδόν σε επαφή με την ίνα και με περίοδο 1070 nm

Η μάσκα φάσης είναι ένα οπτικό στοιχείο περίθλασης που διαμορφώνει χωρικά την
δέσμη του λέιζερ (έχοντας μια περιοδική δομή ΦΠ). Η τοποθέτηση της μάσκας
κάθετα στον άξονα διάδοσης της δέσμης, με το κατάλληλο φράγμα, δημιουργεί ένα
πεδίο περίθλασης με ένταση φωτός <5% στην τάξη 0 της περίθλασης ενώ στις τάξεις
+1 και -1 αποδίδεται περίπου 35% - 40% του φωτός. Από την συμβολή των +1 και -1
τάξης περίθλασης δεσμών, προκύπτει μια κατανομή κροσσών συμβολής κοντινού
πεδίου. Αυτοί οι κροσσοί συμβολής αποτυπώνονται στον πυρήνα της
φωτοευαίσθητης ίνας (που τοποθετείται σχεδόν σε επαφή με τη μάσκα), ως
περιοδική διαμόρφωση του δείκτη διάθλασης. Για περιοδικότητα μάσκας 2Λ, οι
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κροσσοί θα έχουν περίοδο Λ, οπότε και η περίοδος του ΦΠΒ που εγγράφεται στην
ίνα θα είναι Λ.

Σχηματική αναπαράσταση της τεχνικής μάσκας φάσης για εγγραφή ΦΠΒ σε
φωτοευαίσθητη οπτική ίνα[9]
Εικόνα 20

Τα αρνητικά της μεθόδου σε σύγκριση με άλλες τεχνικές εγγραφής είναι το υψηλό
κόστος της καθώς και το ότι κάθε μάσκα χρησιμοποιείται σε ένα μόνο μήκος
κύματος ακτινοβόλησης.
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου (π.χ απλότητα και σταθερότητα συστήματος
κατασκευής) υπερτερούν των αρνητικών, με αποτέλεσμα να καθιστούν την τεχνική
μάσκας φάσης μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές εγγραφής ΦΠΒ.
Αρχικά, τοποθετήσαμε τη μάσκα πάνω σε μια βάση, κάθετα στην διεύθυνση
διάδοσης της δέσμης. Στην συνέχεια, ανοίξαμε το λέιζερ και μετρήσαμε την
ενέργεια της -1 τάξης συμβολής που παράγεται από τη μάσκα φάσης. Υπολογίσαμε
2∗𝛦−1

την πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ από την σχέση ΡΕ=

𝛢

, όπου Α η επιφάνεια

της δέσμης και Ε-1 η ενέργεια του -1 όρου συμβολής.
Για την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής, τοποθετήσαμε την ίνα στη βάση της
τεντωμένη (χωρίς όμως να της προσθέτουμε τάση) και την στερεώσαμε εκεί με δύο
μαγνητάκια στα άκρα της. Το μήκος της ίνας του οποίου το προστατευτικό πλαστικό
είχε αφαιρεθεί, για να γίνει η εγγραφή, ισούταν περίπου με το μήκος της μάσκας.
Για την εγγραφή των ΥΓΦΠΒ, έπρεπε να στρίψουμε την μάσκα στις επιθυμητές
μοίρες σε σχέση με τον άξονα διάδοσης της δέσμης. Κατά την ακτινοβόληση της
ίνας το ένα άκρο της ήταν συνδεδεμένο με μια πηγή ευρέως φασματικού εύρους
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μέσω ενός συζευκτή (2x1) οπτικής ίνας (για την καταγραφή το φάσματος ανάκλασης
του ΦΠΒ) ενώ το δεύτερο άκρο της οπτικής ίνας συνδέεται με έναν οπτικό αναλυτή
φάσματος ώστε να παρατηρούμε το φάσμα διέλευσης κατά την διάρκεια της
διαδικασίας.
Όπως αναφέραμε προηγουμένως η περίοδος της μάσκας που χρησιμοποιήσαμε
ήταν 1070 nm οπότε η περίοδος του ΦΠ ήταν 535nm. Επίσης, ο δείκτης διάθλασης
της ίνας είναι περίπου neff = 1,447. Επομένως, από την Σχέση (2.1) προκύπτει ότι
𝜆𝛣 ≈ 1550𝑛𝑚. Συνεπώς, η πηγή ευρέως φάσματος έπρεπε να εκπέμπει στην
περιοχή αυτή.
Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η πειραματική διάταξη μελέτης των ΥΓΦΠΒ.

Σχηματική αναπαράσταση πειραματικής διάταξης μελέτης των ΦΠΒ
Εικόνα 21

Αρχικά, πραγματοποιήσαμε εγγραφή σε μονότροπη ίνα με προσμίξεις Γερμανίου
(GF1B–Nufern). Η επιλογή αυτής της ίνας έγινε λόγω της ισχυρής φωτοευαισθησίας
της αλλά και των μικρών απωλειών της. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της εγγραφής ΥΓΦΠΒ με κλίση 3ο, για ΦΠ μήκους 5mm και 2mm.
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ΥΓΦΠΒ μήκους 5mm
Για πυκνότητα ενέργειας της δέσμης 540 mJ∕cm2, συχνότητα παλμών 40Hz και
χρόνο εγγραφής περίπου 10 λεπτά παρατηρήσαμε στο φάσμα διέλευσης ισχυρούς
τρόπους ταλάντωσης του περιβλήματος.

ΥΓΦΠΒ μήκους 5mm σε ίνα
GF1B
Εικόνα 22

Βασική απαίτηση όμως για την λειτουργικότητα των αισθητηρίων ήταν το πολύ
μικρό τους μέγεθος. Συνεπώς, έπρεπε να επιχειρήσουμε την κατασκευή ΦΠ
μικρότερου μήκους.

ΥΓΦΠΒ μήκους 2mm
Με τις ίδιες συνθήκες εγγραφής παρατηρήσαμε στο φάσμα διέλευσης ότι για μήκος
ΦΠ 2mm, οι τρόποι ταλάντωσης του περιβλήματος έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

ΥΓΦΠΒ μήκους 2mm σε ίνα
GF1B
Εικόνα 23
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Για την διατήρηση του μικρού μήκους ΦΠ αλλά και την ενίσχυση των τρόπων
ταλάντωσης του περιβλήματος, επιχειρήσαμε εγγραφές σε διαφορετική μονότροπη
ίνα με προσμίξεις Γερμανίου και Βορίου (PS1250/1500 – Fibercore Limited) η οποία
διαθέτει μεγαλύτερη φωτοευαισθησία στα 248nm.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εγγραφής ΥΓΦΠΒ με κλίση 3.5ο
και 3.65ο, για ΦΠ μήκους 2mm.
Για πυκνότητα ενέργειας της δέσμης 500 mJ∕cm2, συχνότητα παλμών 20Hz και
χρόνο εγγραφής περίπου 10 λεπτά παρατηρήσαμε τα παρακάτω φάσματα
διέλευσης:

ΥΓΦΠΒ μήκους 2mm και κλίσης
3.5ο σε ίνα PS1250/1500 –
Fibercore Limited
Εικόνα 24

ΥΓΦΠΒ μήκους 2mm και κλίσης
3.65ο σε ίνα PS1250/1500 –
Fibercore Limited
Εικόνα 25
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Επειδή στους αισθητήρες υγρασίας που κατασκευάσαμε, το ένα άκρο τους (αυτό με
το ΥΓΦΠΒ) θα τοποθετούταν μέσα στο δρύινο βαρέλι, η μελέτη έπρεπε να γίνει στο
φάσμα οπισθοσκέδασης. Συνεπώς, για το ΥΓΦΠΒ με κλίση 3.65ο (όπου ένταση των
τρόπων ταλάντωσης περιβλήματος ήταν μεγαλύτερη), καταγράψαμε και το
ανακλώμενο φάσμα.

Φάσμα ανάκλασης για ΥΓΦΠΒ μήκους 2mm και κλίσης 3.65ο σε ίνα
PS1250/1500 – Fibercore Limited
Εικόνα 26

Όπως φαίνεται από την Εικόνα 26 οι τρόποι ταλάντωσης του περιβλήματος, ειδικά
στην περιοχή 1528 – 1533 nm, μπορούν να μελετηθούν από το φάσμα
οπισθοσκέδασης.
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3.1.2 Επικάλυψη των ΥΓΦΠB με gel αγαρόζης
Το υδροσκοπικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε για την επικάλυψη του ΥΓΦΠΒ, ήταν η
γέλη αγαρόζης. Η αγαρόζη είναι ένα γραμμικό πολυμερές αποτελούμενο από τον
επαναλαμβανόμενο δισακχαρίτη, αγαροβίοζη (Εικόνα 27). Το χαμηλό κόστος, η
ευκόλη διαδικασία παρασκευής της γέλης και η καλή λειτουργία της, είναι οι λόγοι
για τους οποίους χρησιμοποιείται συχνά στην κατασκευή αισθητήρων υγρασίας.

Αγαροβιόζη
Εικόνα 27

Για την κατασκευή της γέλης χρησιμοποιήσαμε αγαρόζη σε μορφή σκόνης.
Δημιουργήσαμε ένα διάλυμα αγαρόζης-απιονισμένου νερού, περιεκτικότητας 2%.
Στην συνέχεια θερμάναμε το διάλυμα μέχρι το σημείου βρασμού του (~60𝑜 𝐶) και το
ανακινήσαμε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως. Στην συνέχεια το αφήσαμε να
κρυώσει και απέκτησε την μορφή γέλης που φαίνεται στην Εικόνα 28.

Διάλυμα αγαρόζης περιεκτικότητας 2%
Εικόνα 28

Θερμαίνοντας ξανά την γέλη την επαναφέραμε στην υγρή της μορφή και στη
συνέχεια εμβαπτίσαμε την ίνα στο διάλυμα. Μετά το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα στερεοποίησης της γέλης ( ~10’ ), ξεκινήσαμε την μελέτη του αισθητήρα
υγρασίας.
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3.2 Κατασκευή αισθητήρα με KFP
Για την κατασκευή του αισθητήρα με KFP χρησιμοποιήσαμε δύο μονότροπες ίνες
(SMF28e), των οποίων το ένα άκρο είχε συνδετήρα FC/PC ενώ το άλλο ήταν
εκτεθειμένο (pigtailed). Κόψαμε τα εκτεθειμένα άκρα ώστε οι επιφάνειες τους να
είναι επίπεδες και τοποθετήσαμε τις ίνες σε μια βάση η οποία μας έδινε την
δυνατότητα να ελέγχουμε, μέσω μικρομετρικών κινήσεων σε τρεις άξονες, την
ευθυγράμμιση των πυρήνων. Για την βελτιστοποίηση της ευθυγράμμισης
μετρούσαμε πόσο από το εξερχόμενο φως της πρώτης ίνας εισέρχεται στη δεύτερη,
με χρήση οπτικού αναλυτή φάσματος. Στο μέγιστο σήμα διερχόμενου φωτός είχαμε
την καλύτερη δυνατή ευθυγράμμιση. Επίσης, από το φάσμα της οπισθοσκέδασης
βρίσκαμε το ελεύθερο φασματικό εύρος του FP και συνεπώς από τον τύπο (2.34)
υπολογίζαμε το μήκος της κοιλότητας.
Στη συνέχεια, με ελεγχόμενο τρόπο, τοποθετήσαμε μια σταγόνα ρητίνης μεταξύ των
δύο ινών (Εικόνα 29,α). Οι ιδιότητες των δύο ρητινών που χρησιμοποιήσαμε
παρουσιάζονται στους πίνακες 4 και 5. Για να στερεοποιήσουμε τις ρητίνες τις
εκθέσαμε για περίπου 5 λεπτά σε υπεριώδη ακτινοβολία, μέσω μιας πηγής χειρός,
μήκους κύματος 370nm και πυκνότητας ισχύος 2

𝑊
𝑐𝑚2

. Μετά την στερεοποίηση των

ρητινών αφαιρέσαμε, τραβώντας, την μία από τις δύο ίνες με αποτέλεσμα να μείνει
η ρητίνη κολλημένη στο άκρο της άλλης.
Στην Εικόνα 29 φαίνονται οι αισθητήρες με τις δύο ρητίνες (NOA65 και NOA68) για
μήκη κοιλότητας 63.6 μm και 61μm αντίστοιχα, μέσω οπτικού μικροσκοπίου.

α)

β)

γ)

α) Σχηματική αναπαράσταση της αρχικής μορφής του αισθητήρα. β,γ) Εικόνες των αισθητήρων, μέσω
οπτικού μικροσκοπίου, μετά την αποκόλληση για τις ρητίνες NOA65(β) και NOA68(γ).
Εικόνα 29
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Ιδιότητες NOA65

Ιδιότητες NOA68

Πίνακας 4

Πίνακας 5

NOA65
Από (2.34) και για L=63.6 μm προκύπτει ότι ΔλFSR = 12.64nm και από το φάσμα
ανάκλασης (Εικόνα 30) προκύπτει ότι ΔλFSR = 13.62nm.

13.62nm

Φάσμα ανάκλασης από KFP με μήκος 63.6 μm
Εικόνα 30
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NOA68
Από (2.34) και για L=61 μm προκύπτει ότι ΔλFSR = 13.15nm και από το φάσμα
ανάκλασης (Εικόνα 31) προκύπτει ότι ΔλFSR = 12.35nm

12.35nm

Φάσμα ανάκλασης από KFP με μήκος 61 μm
Εικόνα 31

𝑵𝑶𝑨𝟔𝟓 → 
𝑵𝑶𝑨𝟔𝟖 → 

|𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜃𝜀𝜔𝜌. −𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜋𝜀𝜄𝜌. |
𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜃𝜀𝜔𝜌.
|𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜃𝜀𝜔𝜌. −𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜋𝜀𝜄𝜌. |
𝛥𝜆𝐹𝑆𝑅,𝜃𝜀𝜔𝜌.

x 100% = 7.8 %
x 100% = 6.1 %

Παρατηρούμε ότι οι πειραματικές τιμές για το ελεύθερο φασματικό εύρος έχουν
καλή συμφωνία με τις θεωρητικές. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο σφάλμα
μέτρησης του μήκους της κοιλότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Πειραματικά αποτελέσματα και ανάλυση
4.1 Μέτρηση υγρασίας μέσω αισθητήρα με ΥΓΦΠΒ
Η πρωταρχική μελέτη έγινε στις GF1B ίνες για ΦΠ μήκους 5mm, κλίση 3o και στο
φάσμα διέλευσης. Η επιλογή αυτή έγινε διότι, όπως είδαμε, η ένταση των τρόπων
ταλάντωσης περιβλήματος για αυτές τις συνθήκες ήταν ισχυρή. Συνεπώς η ανάλυση
των μετρήσεων θα είχε μεγαλύτερη ακρίβεια.
Για την μελέτη της απόκρισης του αισθητήρα στις αλλαγές στα επίπεδα υγρασίας
του περιβάλλοντος, τον τοποθετήσαμε σε ένα κλειστό θάλαμο. Ο θάλαμος ήταν
συνδεδεμένος με έναν υγραντήρα (ETS Model 5612D), μέσω του οποίου
μπορούσαμε να μεταβάλουμε την σχετική υγρασία του χώρου από 38% μέχρι 97%.
Επίσης, ο υγραντήρας ήταν συνδεδεμένος με ένα σύστημα ανίχνευσης-ελέγχου
υγρασίας (ETS M 514) το οποίο μπορούσε να διακρίνει μεταβολές υγρασίας της
τάξης του 0.1%.
Η ίνα τοποθετήθηκε μέσα στον θάλαμο και σταθεροποιήθηκε με δύο μαγνήτες
(χωρίς να της προσθέτουμε τάση). Ο θάλαμος είχε δύο μικρές οπές στα τοιχώματα
του ώστε τα άκρα της ίνας να συνδέονται με τα απαραίτητα όργανα. Συγκεκριμένα,
το ένα άκρο της ίνας ήταν συνδεδεμένο με την πηγή ευρέως φασματικού εύρους
και το άλλο με τον οπτικό αναλυτή φάσματος.
Ο οπτικός αναλυτής φάσματος και το σύστημα ανίχνευσης-ελέγχου υγρασίας, ήταν
συνδεδεμένα με έναν υπολογιστή ώστε να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τα
φάσματα διέλευσης και τις αντίστοιχες τιμές υγρασίας.
Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η πειραματική διάταξη μελέτης υγρασίας για
αισθητήρα με ΥΓΦΠΒ.
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Πειραματική διάταξη μελέτης της υγρασίας
Εικόνα 32

Τα φάσματα διέλευσης που συλλέξαμε διέφεραν κατά 1-2% σε σχετική υγρασία.
Παρακάτω παρουσιάζεται το φάσμα για μερικές ενδεικτικές τιμές υγρασίας.

Φάσμα ανάκλασης (αισθητήρα με ΥΓΦΠΒ και επικάλυψη με γέλη αγαρόζης
περιεκτικότητας 2%) για μειούμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 33
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Από την Εικόνα 33 παρατηρούμε ότι για μειούμενες τιμές σχετικής υγρασίας, τα
μήκη κύματος των τρόπων ταλάντωσης του περιβλήματος μετατοπίζονται προς
μεγαλύτερες τιμές ενώ μειώνεται η ένταση τους. Η μελέτη για την ευαισθησία του
αισθητήρα (δηλαδή το πόσο μετατοπίζονται τα μήκη κύματος με την υγρασία) και
του δυναμικό του εύρους, παρουσιάζεται στην Εικόνα 34. Συγκεκριμένα, μετρήσαμε
την μετατόπιση των κορυφών σε σχέση με το λΒ και εφαρμόσαμε γραμμική
προσαρμογή στα δεδομένα.
Η μετατόπιση μετρήθηκε σε σχέση με το λΒ το οποίο διατηρούταν σταθερό για τις
διάφορες τιμές της σχετικής υγρασίας. Αυτό ήταν αναμενόμενο διότι όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αγαρόζη είναι σε επαφή με το περίβλημα της
ίνας και όχι με τον πυρήνα. Συνεπώς, αλλαγές στην υγρασία του περιβάλλοντος
προκαλούν αλλαγές στον δείκτη διάθλασης της αγαρόζης και τελικά αλλαγές στους
τρόπους ταλάντωσης του περιβλήματος αλλά δεν επηρεάζουν τον βασικό τρόπο
μετάδοσης του φωτός που περιορίζεται στο εσωτερικό του πυρήνα.

Μετατόπιση του ελαχίστου στα 1539.76 nm σε σχέση με το λΒ για
αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 34

48

Η ευαισθησία του αισθητήρα για σχετική υγρασία μικρότερη από 80% ήταν
αμελητέα. Από την Εικόνα 34 παρατηρούμε ότι στην περιοχή 81-91% η ευαισθησία
ισούται με 19.25 pm /% RH ενώ για τιμές μεγαλύτερες του 91% η ευαισθησία
μεγαλώνει αισθητά (106.23 pm / % RH).
Επίσης, για διαφορετικά επίπεδα σχετικής υγρασίας παρατηρείται αλλαγή και στην
ένταση των τρόπων ταλάντωσης του περιβλήματος, όπως φαίνεται από την Εικόνα
35.

α)

β)

Μεταβολή έντασης του ελαχίστου α) στα 1539.76nm και β) στα 1547.27nm (αισθητήρα
με ΥΓΦΠΒ και επικάλυψη με gel αγαρόζης περιεκτικότητας 2%) για αυξανόμενες τιμές
σχετικής υγρασίας
Εικόνα 35

Από την Εικόνα 35α) παρατηρούμε ότι στην περιοχή σχετικής υγρασίας 81-91% η
ευαισθησία του αισθητήρα ισούται με 0.021 dB /% RH ενώ για τιμές μεγαλύτερες
του 91% η ευαισθησία μεγαλώνει και πάλι αισθητά (0.156 dB / % RH). Από την
Εικόνα 35β) παρατηρούμε ότι στην περιοχή σχετικής υγρασίας 82-87% η
ευαισθησία του αισθητήρα ισούται με 0.0072 dB /% RH ενώ στην περιοχή 88-94% η
ευαισθησία μεγαλώνει και πάλι αισθητά (0.073 dB / % RH).
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι οι τρόποι
ταλάντωσης μεγαλύτερης τάξης παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβολή έντασης
(δηλαδή επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές του περιβάλλοντος μέσου).
Το ίδιο συμβαίνει και για την μετατόπιση του μήκους κύματος όπου η ευαισθησία
ήταν αμελητέα στους τρόπους ταλάντωσης περιβλήματος μικρότερης τάξης
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(λ=1547.26nm), για όλο το εύρος τιμών υγρασίας που μελετήσαμε. Συγκεκριμένα, η
μετατόπιση που μετρήθηκε ήταν μικρότερη από 0.07nm (το οποίο αντιστοιχεί στο
σφάλμα των μετρήσεων).
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4.2 Μέτρηση υγρασίας μέσω αισθητήρα με KFP
Η πειραματική διάταξη μελέτης ήταν η ίδια με αυτή που χρησιμοποιήσαμε για τα
ΥΓΦΠΒ (Εικόνα 32). Η μόνη διαφορά ήταν ότι στα αισθητήρια με KFP, η μελέτη έγινε
στο φάσμα οπισθοσκέδασης, οπότε χρησιμοποιήσαμε έναν συζευκτή (2x1) οπτικής
ίνας.
Αρχικά, έγινε η μελέτη του αισθητήρα με την NOA68. Τοποθετήσαμε την ίνα μέσα
στον θάλαμο και καταγράψαμε τα φάσματα οπισθοσκέδασης για αυξανόμενες
τιμές της σχετικής υγρασίας.
Στην Εικόνα 36 παρουσιάζονται τα φάσματα οπισθοσκέδασης για διάφορες
ενδεικτικές τιμές της σχετικής υγρασίας του θαλάμου.

Φάσμα ανάκλασης αισθητήρα με KFP (ρητίνης ΝΟΑ68) για σχετική υγρασία
στην περιοχή 40-85%
Εικόνα 36

Από την Εικόνα 36 φαίνεται πως οι κροσσοί μετατοπίζονται σε μεγαλύτερα μήκη
κύματος όσο αυξάνεται η υγρασία. Η μετατόπιση αυτή αντιστοιχεί στην ευαισθησία
του αισθητήρα στα αντίστοιχα επίπεδα υγρασίας. Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 37
παρουσιάζεται η μετατόπιση του μήκους κύματος κάθε κροσσού (σε σχέση με το
μήκος κύματος για σχετική υγρασία 45%), για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας.
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Μετατόπιση μήκους κύματος για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 37

Για τον υπολογισμό της ευαισθησίας του αισθητήρα έχει γίνει γραμμική
προσαρμογή στα δεδομένα για σχετική υγρασία από 40-65% και 70-85%.
Όπως φαίνεται από την Εικόνα 37, η ευαισθησία στο εύρος 40-65% είναι σχετικά
μικρή και ίση με 4.5 pm / % RH. Από την άλλη, στο εύρος 70-85% η ευαισθησία είναι
πολύ μεγαλύτερη και είναι ίση με 60.2 pm / % RH.
Στην συνέχεια, επαναλάβαμε την παραπάνω διαδικασία για τον αισθητήρα με την
ρητίνη ΝΟΑ65. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω.
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Φάσμα οπισθοσκέδασης αισθητήρα με KFP (ρητίνης ΝΟΑ65) για σχετική υγρασία στην
περιοχή 40-83%
Εικόνα 38

Μετατόπιση μήκους κύματος για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 39
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Όπως φαίνεται, η ευαισθησία αυτού του αισθητήρα είναι αρκετά μεγαλύτερη τόσο
για χαμηλά επίπεδα υγρασίας όσο και για υψηλότερα. Συγκεκριμένα, η ευαισθησία
στην περιοχή 40-68% είναι 33.9 pm / % RH και στην περιοχή 70-84% είναι
121.7 pm / % RH.
Τα αποτελέσματα από τις δύο ρητίνες φαίνονται στην Εικόνα 40 και στον Πίνακα 6
παρουσιάζονται οι ευαισθησίες των δύο αισθητήρων για σχετική υγρασία <70%,
όπου είναι η περιοχή ενδιαφέροντος.
Τα παραπάνω δεδομένα δικαιολογούν την επιλογή της ΝΟΑ65, έναντι της ΝΟΑ68,
για την διεξαγωγή του πειράματος μας.

Μετατόπιση μήκους κύματος για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 39

RH < 70%
33.9 pm / % RH
4.5 pm / % RH

ΝΟΑ65
ΝΟΑ68
Πίνακας 6
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Για να εξετάσουμε την επαναληψιμότητα του αισθητήρα, επαναλάβαμε την
διαδικασία καταγραφής των φασμάτων οπισθοσκέδασης για αυξανόμενες τιμές της
σχετικής υγρασίας, ένα μήνα μετά την κατασκευή του. Η μελέτη έγινε για τον
αισθητήρα με την ΝΟΑ65 διότι όπως είδαμε είχε μεγαλύτερο δυναμικό εύρος και
ευαισθησία. Τα αποτελέσματα για την ευαισθησία παρουσιάζονται παρακάτω.

Μετατόπιση μήκους κύματος για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 40

Παρατηρούμε ότι για τιμές σχετικής υγρασίας μικρότερες του 75%, η ευαισθησία
του αισθητήρα έχει μειωθεί στα 26.52 pm / %RH. Επίσης, παρατηρείται μικρή
μείωση στην ευαισθησία και για περιοχές σχετικής υγρασίας μεγαλύτερες από 75%
(101.36 pm / %RH). Η μείωση αυτή ενδεχομένως υποδεικνύει πως η ευαισθησία του
αισθητήρα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου ή ευθύνονται οι συνθήκες
διατήρησης του. Συγκεκριμένα, η διατήρηση σε συνθήκες δωματίου (και όχι σε
κάποιον θάλαμο ελεγχόμενης υγρασίας), ίσως προκάλεσε κατακράτηση υγρασίας
στον αισθητήρα, από τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, η ευαισθησία θα μπορούσε
να έχει επηρεαστεί και από τις απότομες μεταβολές σχετικής υγρασίας στις οποίες
εκθέσαμε τον αισθητήρα. Περαιτέρω έλεγχος για την διάτρηση των ιδιοτήτων του
αισθητήρα (π.χ η θέρμανση του για αποβολή της κατακρατημένης υγρασίας)
απαιτείται.
Τέλος, για τις ανάγκες της μελλοντικής εφαρμογής των αισθητήρων στην
καταγραφή της υγρασίας δρύινων βαρελιών, κατασκευάσαμε εννιά ακόμη
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αισθητήρες με την
προαναφέρθηκε .

ρητίνη

ΝΟΑ65

ακολουθώντας

την

διαδικασία

που

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από τους αισθητήρες.

Μετατόπιση μήκους κύματος για αυξανόμενες τιμές σχετικής υγρασίας
Εικόνα 41
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RH < 75%
35.64
38.03
33.26
37.83
34.9
21.12
Πίνακας 7

Παρατηρούμε ότι υπάρχει συμφωνία στην ευαισθησία των αισθητήρων για σχετική
υγρασία <75%. Οι αποκλίσεις ίσως οφείλονται στο διαφορετικό σχήμα των
κοιλοτήτων, τον διαφορετικό χρόνο και τρόπο έκθεσης των ρητινών στην υπεριώδη
ακτινοβολία αλλά και στις διαφορετικές συνθήκες μελέτης του κάθε αισθητήρα.
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4.3 Συμπεράσματα
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, για τις ανάγκες του πειράματος μας η
περιοχή σχετικής υγρασίας που θέλουμε να μπορούμε να μετρήσουμε κυμαίνεται
μεταξύ 40% RH και 75% RH. Συνεπώς, απορρίψαμε τον αισθητήρα υγρασίας με τα
ΥΓΦΠΒ διότι η ευαισθησία του ξεκινάει για περιοχές σχετικής υγρασίας
μεγαλύτερες από 80%. Από την άλλη, ο αισθητήρας υγρασίας με την ΚFP,
παρουσιάζει ικανοποιητική ευαισθησία στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και
διαθέτει επιπλέον μεγάλο δυναμικό εύρος. Επίσης, από τα αποτελέσματα της
κατασκευής πολλών αισθητήρων με KFP, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει
επαναληψιμότητα στην ευαισθησία τους σε αλλαγές υγρασίας.
ΟΙ αισθητήρες υγρασίας που κατασκευάσαμε χρησιμοποιήθηκαν για την
καταγραφή της κατάστασης διαβροχής δρύινων βαρελιών ωρίμανσης οίνου.
Συγκεκριμένα, στην Εικόνα 42, παρουσιάζεται η διάταξη προσομοίωσης που
κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό. Χρησιμοποιήθηκαν τρία κομμάτια ξύλο, το
καθένα από βαρέλι με διαφορετικό αριθμό χρήσεων (και συνεπώς διαφορετική
κατάσταση διαβροχής). Σε κάθε κομμάτι ξύλο τοποθετήθηκαν τρείς αισθητήρες, ο
καθένας σε διαφορετικό βάθος, για την επί τόπου ανίχνευση της υγρασίας κατά την
διάρκεια της διαδικασίας ωρίμανσης.

Φωτογραφία από την πειραματική διάταξη ανίχνευσης της κατάστασης
διαβροχής δρύινων βαρελιών
Εικόνα 42
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