ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όνομα Φοιτητή : Ανθουλάκης Εμμανουήλ
Επιβλέπων : Κωνσταντάκη Μαρία

Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2022
1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα αυτής της εργασίας κ.
Κωνσταντάκη Μαρία για την σημαντική της βοήθεια, τις συμβουλές και για την
εμπιστοσύνη που µου έδειξε κατά την διάρκεια της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Εργαστηρίου Φωτονικών Υλικών
και Διατάξεων του Ι.Τ.Ε. και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο κ. Πισσαδάκη Σταύρο που με
δέχθηκε στο εργαστήριο και για την πολύτιμη βοήθεια του στην επίλυση διάφορων
θεμάτων, όπως επίσης και τον υποψήφιο διδάκτορα του εργαστηρίου κ. Κόρακα Νίκο
για τον χρόνο που αφιέρωσε για να με βοηθήσει στην προσαρμογή μου στο
εργαστήριο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω και στην κ. Padhye Anuja, η οποία ήταν
επισκέπτης στο Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων του I.T.E και με την
βοήθεια της πραγματοποιήθηκαν οι εργαστηριακές μετρήσεις των ψεκασμών .
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την
υποστήριξη που μου παρείχαν κατά την διάρκεια των σπουδών μου.

2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έχει
εισχωρήσει στην γεωργία. Εφαρμογές όπως οι ψεκασμοί φυτοφαρμάκων
πραγματοποιούνται τηλεκατευθυνόμενα χωρίς να χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει
άμεση επαφή. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τους γεωργούς,
ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές όπου οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται δύσκολα.
Επιπλέον, η τεχνολογία προσφέρει γρήγορη λειτουργία και σημαντική μείωση όγκου
νερού/φυτοφαρμάκου σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ψεκασμού.
Ωστόσο προκύπτουν διάφορα προβλήματα με τους ψεκασμούς αυτού του είδους, με
το σημαντικότερο να σχετίζεται με το σύννεφο σταγονιδίων που δημιουργείται κατά
την διάρκεια του ψεκασμού. Το σύννεφο αυτό μπορεί να εκτείνεται για αρκετά μέτρα
ακόμα και έξω από τα όρια της επιθυμητής περιοχής ψεκασμού. Επομένως είναι
σημαντικό να καταγραφεί η επιφάνεια που καλύπτει το σύννεφο. Επίσης η ποσότητα
των σωματιδίων διαφέρει ανάλογα με την απόσταση από το σημείο του ψεκασμού,
οπότε θα πρέπει να γίνει και ο προσδιορισμός των ποσοτήτων αυτών.
Έχοντας διάφορα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών ηλεκτρικών αισθητήρων
(ανίχνευση από απόσταση, απουσία ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδρασης και
ακρίβεια ανίχνευσης), οι αισθητήρες οπτικών ινών προτείνονται για τη συγκεκριμένη
εφαρμογή. Οι οπτικές ίνες με Φράγματα Περίθλασης Μεγάλης Περιόδου και με
μεγάλο μήκος περιοχή αλληλεπίδρασης (~ 90 mm), έχουν την δυνατότητα να
ανιχνεύουν μεταβολές του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και μπορούν να
αποτελέσουν μια αξιόπιστη επιλογή.
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής των
Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου μεγάλου μήκους με την χρήση υπεριώδους
ακτινοβολίας και με τη τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο. Επιπλέον εξετάστηκε
επιτυχώς η απόκριση τους κατά την διάρκεια εργαστηριακών ψεκασμών και μέσω
της συσχέτισης του αρχικού φάσματος διέλευσης με τις προκαλούμενες φασματικές
μεταβολές πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμηση τους.
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ABSTRACT
In recent years the technology of unmanned aerial vehicles (drones) has transformed
agricultural practices. Applications such as chemical pesticides spraying are performed
remotely without the need for direct contact. This application can be of great benefit
to farmers, especially in inaccessible environments where spraying is difficult.
Furthermore drone spraying has, additional, distinctive advantages such as fast
operation and water/ pesticide volume reduction compared to traditional land
spraying methods.
However, various considerations currently limit widespan endorsement of the
technique. The most important being related to the droplet cloud that is created
during spraying and can extend for several meters, even beyond the boundaries of the
desired spraying area. Therefore it is important to estimate the area covered by the
cloud. Also the amount of particles varies depending on the distance from the spraying
point and hence particle quantity in relation to distance should be determined.
Having several advantages over conventional electrical sensors (remote operation,
electromagnetic immunity and high sensitivity), fiber optic sensors are proposed as
the candidate sensors. Optical fibers with Long Period Grating (LPG) of a long
interaction area (~ 90 mm) have the ability to detect changes in their external
environment and can constitute a reliable choice for the specific application.
In this thesis, the process of inscription of Long Period Gratings using of ultraviolet
radiation and the point-by-point technique is presented. In addition, their response
was successfully tested during laboratory spraying experiments and their calibration
was performed by correlating the initial transmission spectrum with the induced
spectral changes.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση των οπτικών ινών μέχρι και την δεκαετία του 1960, περιοριζόταν στην
κατασκευή συσκευών όπως το γυροσκόπιο, όπου απαιτούνταν ένα μικρό μήκος ίνας.
Ωστόσο δεν χρησιμοποιούνταν για τις τηλεπικοινωνίες λόγω των μεγάλων απωλειών
του φωτός που διαδιδόταν εντός τους (περίπου 90% απώλειες φωτός για μήκος λίγων
μέτρων). Την επόμενη δεκαετία ξεκίνησε η κατασκευή οπτικών ινών με λιγότερες
απώλειες. Συγκεκριμένα το 1970 κατασκευάστηκε η πρώτη ίνα με απώλειες 20 dB/km
και μέχρι το 1979 οι απώλειες μειώθηκαν μέχρι και 0,2 dB/km σε μήκη κύματος κοντά
στα 1550 nm.[1]
Η βελτιστοποίηση των οπτικών ινών, με την μείωση των απωλειών φωτός, έφερε
επανάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα οι οπτικές ίνες άρχισαν να
χρησιμοποιούνται ευρέως, επιτρέποντας την επικοινωνία για μεγαλύτερες
αποστάσεις και σε υψηλότερους ρυθμούς από τις ενσύρματες και ασύρματες
επικοινωνίες. Ακόμα οι οπτικές ίνες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται και για τη
μετάδοση δεδομένων και τη φωτονική, λόγω της ικανότητάς τους να μεταδίδουν με
ταχύτητες άνω των 10 GB ανά δευτερόλεπτο. Επίσης τα τελευταία χρόνια
αναπτύχθηκαν εφαρμογές για τους τομείς της οπτοηλεκτρονικής, της
μικρομηχανικής. [2]
Η ανάπτυξη των οπτικών ινών τις τελευταίες δεκαετίες, με την μείωση των απωλειών
καθώς και την ανακάλυψη της φωτοευαισθησίας των οπτικών ινών στην UV
ακτινοβολία, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογών τους και στον τομέα των αισθητήρων.
Το βασικό χαρακτηριστικό των αισθητήρων οπτικών ινών είναι η ευαισθησία τους σε
κάθε παράμετρο που μπορεί να αλλάξει την ένταση, τη συχνότητα, τη πόλωση και
την φάση του φωτός που διαδίδεται στον πυρήνα της ίνας. Οι αισθητήρες οπτικών
ινών έχουν διάφορα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών ηλεκτρικών
αισθητήρων. [2] Συγκεκριμένα είναι αποδοτικοί ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα
όπου οι συμβατικοί ηλεκτρικοί και ηλεκτρονικοί αισθητήρες παρουσιάζουν
δυσκολίες, είναι μη ηλεκτρικές συσκευές, απαιτούν μικρά μεγέθη και βάρη
καλωδίων, επιτρέπουν μικρά μεγέθη αισθητήρων, συχνά δεν απαιτείται επαφή,
επιτρέπουν την τηλεπισκόπηση, δεν επηρεάζονται από παρεμβολές
ραδιοσυχνοτήτων (RFI) και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI). Επιπλέον, δεν
μολύνουν το περιβάλλον τους, είναι ανθεκτικά σε διάβρωση, παρέχουν υψηλή
ευαισθησία, ανάλυση και δυναμικό εύρος, προσφέρουν ευαισθησία σε πολλαπλές
περιβαλλοντικές παραμέτρους και μπορούν να συνδεθούν με συστήματα
επικοινωνίας δεδομένων. [3]
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση αισθητήρων οπτικών ινών για τον έλεγχο της
διαδικασίας ψεκασμών αγρών με την χρήση drones (μη επανδρωμένα αεροσκάφη).
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά και ως UAV, δημιουργήθηκαν με σκοπό να
χρησιμοποιούνται σε περιοχές όπου ήταν δύσκολο για τον άνθρωπο να κάνει
ελιγμούς. Με την πάροδο του χρόνου τα drones άρχισαν να χρησιμοποιούνται για
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διάφορους σκοπούς στην γεωργία, στις υποδομές, στις μεταφορές, στη δημόσια
υγεία και ασφάλεια, στα μέσα ενημέρωσης και στις τηλεπικοινωνίες. Δημοφιλείς
εφαρμογές για drones στη γεωργία περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των
καλλιεργειών και των ζώων, τη διαχείριση της άρδευσης και τη λίπανση, όπου
υπολογίζεται ότι τα drones μπορούν να ψεκάσουν λίπασμα 40 έως 60 φορές
γρηγορότερα από ό,τι με το χέρι. Ανώμαλα τοπία, όπως τα βουνά, καθιστούν τις
εργασίες ψεκασμού εδάφους δύσκολες και δαπανηρές ενώ ο ψεκασμός με drone
αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική.
Οι ψεκασμοί με drones είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά το νερό (μείωση όγκου
έως 90%) και το φυτοφάρμακο/λίπασμα (μείωση βάρους έως και 50%), με
αποτέλεσμα αυτή η εναλλακτική να είναι πολλά υποσχόμενη, με μεγάλο περιθώριο
κέρδους για τους γεωργούς, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα και τις επιπτώσεις για το
περιβάλλον και τους παρευρισκόμενους.
Κατά τον ψεκασμό, ανάλογα την ένταση του αέρα και τα εδαφικά χαρακτηριστικά,
το σύννεφο σταγονιδίων που θα δημιουργηθεί μπορεί να εκτείνεται για αρκετά
μέτρα. Η καταγραφή της επιφάνειας κάλυψης αποτελεί σημαντική πληροφορία ώστε
να αποφευχθεί το σύννεφο των σταγονιδίων να εκτείνεται έξω από τα όρια της
επιθυμητής περιοχής, και να προσδιοριστεί η ποσότητα των σταγονιδίων για
διάφορες αποστάσεις από το σημείο του ψεκασμού. Στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αισθητήρας οπτικών ινών για την
ανίχνευση των σταγονιδίων που παράγονται κατά τον ψεκασμό με drone. Οι
αισθητήρες χρησιμοποιούν Φράγματα Μεγάλης Περιόδου (Long Period Grating)
μεγάλου μήκους (90 mm) και επιτρέπουν την καταγραφή του ποσοστού των
σταγονιδιών στην επιφάνεια της ίνας μέσω της συσχέτισης της με τις προκαλούμενες
φασματικές μεταβολές στο φάσμα διέλευσης του φράγματος.
Στα επόμενα κεφάλαια, μετά από μια σύντομη εισαγωγική αναφορά στις οπτικές
ίνες, αναλύεται η θεωρία φραγμάτων οπτικών ινών, περιγράφεται η διαδικασία
σχεδιασμού και κατασκευής των Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου και σχολιάζονται τα
αποτελέσματα βαθμονόμησης των αισθητηρίων μετά από εργαστηριακούς
ψεκασμούς.

8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΘΕΩΡΙΑ
1.1 Οπτικές Ίνες
Οι οπτικές ίνες είναι εύκαμπτοι κυματοδηγοί που χρησιμοποιούνται για την
μετάδοση του φωτός και απαρτίζονται από τρία διαφορετικά στοιχεία: τον πυρήνα,
το περίβλημα (cladding) και ένα πλαστικό στρώμα (Εικόνα 1).


Πυρήνας (Core): Έχει κυλινδρικό σχήμα, κατασκευάζεται από γυαλί και
λειτουργεί ως μέσο διάδοσης του φωτός.



Περίβλημα (Cladding): Περιβάλλει τον πυρήνα, κατασκευάζεται από γυαλί με
χαμηλότερο δείκτη διάθλασης από αυτόν του πυρήνα και ελαχιστοποιεί τις
απώλειες φωτός από τον πυρήνα στο περιβάλλον.



Πλαστικό στρώμα (Coating): Περιβάλλει το περίβλημα με σκοπό την
προστασία της ίνας από εξωτερικούς κινδύνους, όπως φθορά.

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση οπτικής ίνας [4]

Οι οπτικές ίνες λειτουργούν σύμφωνα με το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής
ανάκλασης που συμβαίνει μεταξύ του πυρήνα και του περιβλήματος (Εικόνα 2).
Ολική εσωτερική ανάκλαση είναι το φαινόμενο όπου ένα διαδιδόμενο κύμα
ανακλάται εξ’ ολοκλήρου προσπίπτοντας σε επιφάνεια που χωρίζει δύο οπτικά μέσα.
Βασική προϋπόθεση του φαινομένου η γωνία πρόπτωσης να είναι μεγαλύτερη από
την κρίσιμη γωνία:
𝑛

𝜃𝑐 = sin−1 ( 1) ,
𝑛2

(1)

όπου στην περίπτωση των οπτικών ινών 𝑛1 ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα και 𝑛2
ο δείκτης διάθλασης του περιβλήματος. Επομένως, το προσπίπτον φως ανακλάται
και διαδίδεται μέσα στον πυρήνα, κατά μήκος της ίνας. [2]
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Εικόνα 2. Φαινόμενο εσωτερικής ανάκλασης μεταξύ της διεπαφής πυρήνα και
περιβλήματος [2]
Οι οπτικοί τρόποι μετάδοσης που υποστηρίζονται από μια ίνα διαχωρίζονται σε:
Καθοδηγούμενοι τρόποι μετάδοσης (guided modes): περιορίζονται στον πυρήνα και
διαδίδονται κατά μήκος της ίνας μεταφέροντας πληροφορίες και ισχύ. Οποιαδήποτε
κατανομή πεδίου εντός της ίνας μπορεί να εκφραστεί ως συνδυασμός των
καθοδηγούμενων τρόπων μετάδοσης. [5]
Τρόποι μετάδοσης περιβλήματος (cladding modes): είναι οι τρόποι μετάδοσης των
οποίων η κατανομή έντασης δεν περιορίζεται στην περιοχή εντός ή αμέσως γύρω από
τον πυρήνα των ινών, αλλά και στο περίβλημα. Εξασθενούν έντονα με την εισχώρηση
τους στο πλαστικό στρώμα (coating). Ακόμα ονομάζονται και τρόποι μετάδοσης
ακτινοβολίας. [6]
Λόγω των διαφορετικών σταθερών διάδοσης, οι καθοδηγούμενοι τρόποι μετάδοσης
και οι τρόποι μετάδοσης του περιβλήματος συνήθως δεν εμφανίζουν κάποια
αξιοσημείωτη σύζευξη μεταξύ τους, δηλαδή το φως που διαδίδεται στον πυρήνα θα
παραμείνει εκεί και δεν θα διαφύγει σε τρόπους μετάδοσης περιβλήματος και το
αντίστροφο. Ωστόσο εάν υπάρχει μια περιοδική διαταραχή στον πυρήνα (φράγμα
περίθλασης), με την περίοδο της διαταραχής να ταιριάζει με τις διαφορές των
σταθερών διάδοσης, μπορεί να υπάρξει σύζευξη των τρόπων μετάδοσης του πυρήνα
με τους τρόπους μετάδοσης του περιβλήματος. [6]
Η διάμετρος του πυρήνα της οπτικής ίνας καθορίζει το πλήθος των τρόπων
μετάδοσης φωτός που υποστηρίζει μια ίνα (Εικόνα 3). Συγκεκριμένα
κατασκευάζονται οι εξής ίνες [5]:
Μονότροπες Ίνες (Single-Mode) : Οι μονότροπες ίνες έχουν πολύ μικρές διαμέτρους
πυρήνα, τάξεως των 10 μm, υποστηρίζουν μια μόνο διαδρομή για το φως και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλες αποστάσεις με υψηλό εύρος ζώνης.
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Πολύτροπες Ίνες (Multi-Mode) : Οι πολύτροπες ίνες έχουν μεγαλύτερες διαμέτρους
πυρήνα από τις μονότροπες ίνες, τάξεως των 50 μm, υποστηρίζουν εκατοντάδες
διαδρομές για το φως, στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιούνται μόνο για μικρές
αποστάσεις και το εύρος ζώνης τους είναι χαμηλό. [7]

Εικόνα 3. Πολύτροπη ίνα (Multimode fiber) και Μονότροπη ίνα (Singlemode fiber)
[8]
Σημαντικοί παράμετροι των οπτικών ινών που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργείας
τους αναλύονται παρακάτω:
Αριθμητικό Άνοιγμα (Numerical Aperture):
Το Αριθμητικό Άνοιγμα (ΝA) μιας ίνας ορίζεται ως το ημίτονο της μέγιστης γωνίας
που μπορεί να έχει μια προσπίπτουσα ακτίνα έτσι ώστε να υπάρξει ολική εσωτερική
ανάκλαση στον πυρήνα (Εικόνα 4). Οι ακτίνες που εισέρχονται εκτός της γωνίας που
καθορίζεται από το ΝA δεν θα διεγείρουν τους οπτικούς τρόπους μετάδοσης της ίνας.
Ένας υψηλότερος δείκτης διάθλασης πυρήνα, σε σχέση με το περίβλημα, σημαίνει
μεγαλύτερο αριθμητικό άνοιγμα. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμητικού ανοίγματος
προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια σκέδασης λόγω των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων
προσμίξεων.

Εικόνα 4. Αριθμητικό Άνοιγμα [5]
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Γενικά το Αριθμητικό Άνοιγμα μιας ίνας μπορεί να προσδιοριστεί μετρώντας τη γωνία
απόκλισης του κώνου φωτός που εκπέμπεται όταν διεγείρονται όλοι οι τρόποι
λειτουργίας της. [4]
2
2
𝛮𝐴 = 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = √𝑛12 – 𝑛22 = √𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒
– 𝑛𝑐𝑙𝑎𝑑

(2)

V Αριθμός :
Ο αριθμός V ονομάζεται η κανονικοποιημένη παράμετρος συχνότητας μιας ίνας.
Πολλές παράμετροι ινών μπορούν να εκφραστούν με όρους V, όπως ο αριθμός των
τρόπων μετάδοσης σε ένα δεδομένο μήκος κύματος, οι συνθήκες διακοπής
λειτουργίας και οι σταθερές διάδοσης. [5]

𝑉 =

2𝜋·𝑁𝐴·𝑎
𝜆

𝑎

2
2
= 2𝜋 · · √𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒
– 𝑛𝑐𝑙𝑎𝑑
𝜆

(3)

Μήκος κύματος αποκοπής ( 𝝀𝒄 ) :
Το μήκος κύματος αποκοπής είναι το ελάχιστο μήκος κύματος στο οποίο μια
συγκεκριμένη ίνα εξακολουθεί να λειτουργεί ως μονότροπη ίνα. Πάνω από το μήκος
κύματος αποκοπής, η ίνα θα επιτρέπει μόνο στο βασικό τρόπο μετάδοσης να
διαδοθεί μέσω της ίνας (η ίνα είναι μονότροπη ίνα σε αυτό το μήκος κύματος). Κάτω
από το μήκος κύματος αποκοπής, οι τρόποι μετάδοσης υψηλότερης τάξης θα
μπορούν να διαδοθούν (η ίνα γίνεται πολύτροπη ίνα σε αυτό το μήκος κύματος). [5]
Το μήκος κύματος αποκοπής δίνεται από τον τύπο:

𝜆𝑐 =

2𝜋·𝑎
2
2
𝑉𝑐 ·√𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒
– 𝑛𝑐𝑙𝑎𝑑

(4)

Εξασθένηση (Attenuation) :
Η εξασθένηση μιας οπτικής ίνας είναι η ποσότητα του φωτός που χάνεται μεταξύ της
εισόδου και της εξόδου, με τις οπτικές απώλειες μιας ίνας να εκφράζονται συνήθως
σε ντεσιμπέλ ανά χιλιόμετρο (dB/km). Ο συντελεστής εξασθένησης μιας ίνας ( α )
δίνεται από τον τύπο:
𝛼=−

10
𝑧

𝑃(𝑧)

log (𝑃(0) )

(5)

όπου P(z) είναι η οπτική ισχύς σε μια θέση z από την αρχή, P(0) είναι η ισχύς στην
αρχή.
Για μια δεδομένη ίνα, αυτές οι απώλειες εξαρτώνται από το μήκος κύματος, καθώς
και σε μεγάλο βαθμό από το υλικό της ίνας και τις κατασκευαστικές ανοχές. [9]
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1.2 Αισθητήρες Οπτικών Ινών
Η ανάπτυξη των αισθητήρων οπτικών ινών έχει επεκτείνει τις εφαρμογές τους σε
διάφορους τεχνολογικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ιατρικής και της
χημείας. Οι αισθητήρες οπτικών ινών έχουν την δυνατότητα να μετρούν με μεγάλη
ακρίβεια αρκετές φυσικές ιδιότητες, όπως χημικές αλλαγές, καταπόνηση, ηλεκτρικά
και μαγνητικά πεδία, θερμοκρασία, πίεση, περιστροφή, μετατόπιση (θέση),
ακτινοβολία, ροή, στάθμη υγρού, δονήσεις, ένταση φωτός, και μήκος κύματος.
Τα βασικά στοιχεία ενός αισθητήρα οπτικών ινών είναι μια οπτική πηγή, η περιοχή
αλληλεπίδρασης και ένας δέκτης, όπως παρατηρείται και στο σχήμα της Εικόνας 5.

Εικόνα 5. Από την οπτική πηγή (optical source) το φως εισέρχεται στην περιοχή
αλληλεπίδρασης (transducer) και από εκεί στον δέκτη (receiver). [3]

Ως οπτικές πηγές χρησιμοποιείται κυρίως λέιζερ, ενώ στην έξοδο του συστήματος
χρησιμοποιείται ένας φωτοανιχνευτής για την ανίχνευση της διακύμανσης του
οπτικού σήματος που προκαλείται από τη φυσική διαταραχή του συστήματος. Η
δέσμη φωτός λέιζερ μεταφέρεται στην περιοχή αλληλεπίδρασης, μέσω της οπτικής
ίνας και αλληλοεπιδρά με τις εξωτερικές μετρούμενες παραμέτρους. Αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσμα οι οπτικές ιδιότητες του φωτός όπως ένταση φωτός, μήκος κύματος,
συχνότητα, φάση, κατάσταση πόλωσης να αλλάξουν και επομένως το οπτικό σήμα
να διαμορφωθεί. Το διαμορφωμένο σήμα στην συνέχεια αποστέλλεται μέσω της
οπτικής ίνας στον φωτοανιχνευτή όπου ανιχνεύεται και αποκωδικοποιείται για την
καταγραφή της μετρούμενης παραμέτρου.
Ένας αντιπροσωπευτικός τύπος αισθητηρίων οπτικών ινών είναι αυτοί που
βασίζονται στα φράγματα περίθλασης Bragg και φράγματα περίθλασης μεγάλης
περιόδου. Τα φράγματα αυτά δημιουργούνται λόγω περιοδικής μεταβολής του
δείκτη διάθλασης του πυρήνα της ίνας η οποία προκαλείται μέσω ακτινοβόλησης UV
λόγω του φαινομένου της φωτοευαισθησίας.
Ο K. O. Hill [10] και οι συνεργάτες του [11] κατά την διάρκεια ενός πειράματος, που
πραγματοποιήθηκε για την μελέτη των μη γραμμικών επιδράσεων σε μια ειδικά
σχεδιασμένη ίνα (germanium-doped silica fiber), ανακάλυψαν ότι για παρατεταμένη
έκθεση της ίνας σε ακτινοβολία, μέσω ενός λέιζερ ιόντων αργού, η εξασθένηση
(attenuation) της ίνας αυξάνεται. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι κατά την διάρκεια
της έκθεσης αυξήθηκε η ανάκλαση του φωτός εντός της ίνας, το οποίο ήταν το
αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός μόνιμου φράγματος (grating) στον πυρήνα, με
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δείκτη διάθλασης διαφορετικό από αυτό του πυρήνα. Αυτό το φαινόμενο
ονομάστηκε φωτοευαισθησία.
Για σχεδόν μια δεκαετία από την ανακάλυψη του φαινομένου η έρευνα για τη
φωτοευαισθησία συνεχίστηκε σποραδικά, λόγω της πεποίθησης των επιστημόνων
ότι το φαινόμενο σχετίζεται μόνο με τον τύπο της ίνας που χρησιμοποιήθηκε στο
πείραμα του Hill. Ωστόσο το 1987 ο Stone απέδειξε ότι το φαινόμενο της
φωτοευαισθησίας συναντάται σε πολλές διαφορετικές ίνες, οι οποίες περιείχαν
υψηλή συγκέντρωση γερμανίου [12].
Από την ανακάλυψη της φωτοευαισθησίας και τον σχηματισμό φραγμάτων σε ίνες
πυριτίου /γερμανίου, υπήρξαν προσπάθειες για καλύτερη κατανόηση και αύξηση της
φωτοευαισθησίας στις οπτικές ίνες. Πρόσφατα για την ενίσχυση της
φωτοευαισθησίας των ινών πυριτίου /γερμανίου έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές
όπως υδρογόνωση και προσθήκη προσμίξεων βορίου στον πυρήνα.
Οι ίνες πυριτίου /γερμανίου που περιέχουν προσμίξεις βορίου έχουν ενισχυμένη
φωτοευαισθησία. Συγκεκριμένα πειράματα έδειξαν ότι η ίνα που περιείχε βόριο ήταν
πιο φωτοευαίσθητη από ίνες με υψηλότερη συγκέντρωση γερμανίου αλλά χωρίς
προσμίξεις βορίου. [13]
Επομένως με την περιοδική έκθεση της οπτικής ίνας σε UV ακτινοβολία ο δείκτης
διάθλασης στον πυρήνα αλλάζει περιοδικά, μέσω του φαινομένου της
φωτοευαισθησίας, επιτρέποντας έτσι την κατασκευή φραγμάτων περίθλασης κατά
μήκος του πυρήνα της ίνας. Αυτές οι περιοδικές μεταβολές του δείκτη διάθλασης
σχηματίζουν είτε Φράγματα Μεγάλης Περιόδου (Long period gratings) είτε
Φράγματα Bragg.
Τα Φράγματα Μεγάλης Περιόδου (Φ.Μ.Π.), όπως συμπεραίνεται και από το όνομα
τους, έχουν μεγάλη περίοδο που συνήθως η τιμή της είναι μεταξύ 100 μm με 1mm
(Εικόνα 6).

Εικόνα 6. Αναπαράσταση ενός Φράγματος Μεγάλης Περιόδου [14]
Στα Φ.Μ.Π. ο διαδιδόμενος τρόπος μετάδοσης του πυρήνα συζεύγνεται με τους
διαδιδόμενους τρόπους μετάδοσης του περιβλήματος. Η υψηλή εξασθένηση
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(attenuation) των τρόπων μετάδοσης του περιβλήματος οδηγεί στην εμφάνιση
ζωνών εξασθένησης (attenuation bands) στο φάσμα μετάδοσης της ίνας (Εικόνα 7).
Κάθε διαφορετική ζώνη εξασθένησης προέρχεται από σύζευξη με διαφορετικό τρόπο
μετάδοσης του περιβλήματος. Τα κεντρικά μήκη κύματος των ζωνών εξασθένησης
εμφανίζουν ευαισθησία στην περίοδο, στο μήκος των Φ.Μ.Π. , αλλά και σε
εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία, η μηχανική τάση (strain) και ο
δείκτης διάθλασης στον χώρο έξω από την ίνα. Επομένως οποιαδήποτε μεταβολή σε
αυτές τις παραμέτρους τροποποιεί την περίοδο του Φ.Μ.Π ή και τον ενεργό δείκτη
διάθλασης και αντίστοιχα μεταβάλλεται το κεντρικό μήκος κύματος των ζωνών
εξασθένησης. [15]

Εικόνα 7. Ζώνες εξασθένησης στο φάσμα μετάδοσης μιας ίνας [15]

1.3 Φράγματα Περίθλασης Μεγάλης Περιόδου Οπτικών Ινών
Σε ένα φράγμα οπτικών ινών η επίδραση ενός προσπίπτοντος υπό γωνία 𝜃1 κύματος
φωτός περιγράφεται από την εξίσωση:
𝜆

𝑛 sin 𝜃1 = 𝑛 sin 𝜃2 + 𝑚 𝛬

(6)

όπου 𝜃2 η γωνία του διαθλώμενου κύματος και m ακέραιος αριθμός που καθορίζει
την τάξη περίθλασης. Μέσω της εξίσωσης μπορούν να βρεθούν οι γωνίες 𝜃2 και το
μήκος κύματος όπου σε ένα φράγμα οπτικών ινών το φως συζεύγεται πιο
αποτελεσματικά μεταξύ δύο τρόπων μετάδοσης. (Εικόνα 8)

15

Εικόνα 8. Η περίθλαση ενός κύματος φωτός από ένα φράγμα [15]

Για τα Φ.Μ.Π. η σύζευξη συμβαίνει μεταξύ των τρόπων μετάδοσης που κινούνται
προς την ίδια κατεύθυνση.
Στην Εικόνα 9 απεικονίζεται η περίθλαση από ένα Φ.Μ.Π. ενός τρόπου λειτουργίας
υπό γωνία 𝜃1 και ενός συν-διαδιδόμενου τρόπου μετάδοσης με γωνία 𝜃2 . Ο πρώτος
τρόπος μετάδοσης είναι ο τρόπος μετάδοσης του πυρήνα, ενώ ο δεύτερος είναι
τρόπος μετάδοσης του περιβλήματος.

Εικόνα 9. Σύζευξη τρόπου μετάδοσης του περιβλήματος με φράγμα μεγάλης
περιόδου. Ο άξονας κάτω από το διάγραμμα δείχνει την συνθήκη φράγματος από
την εξίσωση (11) για m = -1. [15]
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Για 𝛽2 > 0, από τη σχέση:

𝛽2 = 𝛽1 + 𝑚

2𝜋
𝛬

(7) (η οποία προκύπτει από την σχέση

(6) ) μπορεί να αποδειχθεί ότι το μήκος κύματος συντονισμού για ένα φράγμα
μεγάλης περιόδου είναι:
𝜆 = [𝑛𝑒𝑓𝑓,1 (𝜆) − 𝑛𝑒𝑓𝑓,2 (𝜆)] 𝛬

(8)

όπου, 𝑛𝑒𝑓𝑓,1 ο ενεργός δείκτης διάθλασης του τρόπου μετάδοσης στον πυρήνα,
𝑛𝑒𝑓𝑓,2 ο ενεργός δείκτη διάθλασης του τρόπου μετάδοσης στον περίβλημα και Λ
είναι η περίοδος του Φ.Μ.Π.

1.3.1 Θεωρία συζευγμένων κυμάτων ( Coupled-Mode Theory )
Για ιδανικό τρόπο μετάδοσης (ideal-mode), γίνεται η υπόθεση ότι η εγκάρσια
συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να γραφτεί ως υπέρθεση των ιδανικών
τρόπων μετάδοσης με ένδειξη j (τρόποι μετάδοσης σε ένα ιδανικό κυματοδηγό χωρίς
διαταραχή φράγματος), όπως :
𝛦⃗𝑡 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑𝑗 [𝐴𝑗 (𝑧) 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛽𝑗 𝑧) + 𝐵𝑗 (𝑧) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝛽𝑗 𝑧) ∙ 𝑒𝑗𝑡 (x, y) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔𝑡)] (9)
όπου 𝐴𝑗 (𝑧) και 𝐵𝑗 (𝑧) είναι αργά μεταβαλλόμενα πλάτη του jστου τρόπου μετάδοσης
που διαδίδεται στις κατευθύνσεις +z και -z, αντίστοιχα, 𝑒𝑗𝑡 είναι πεδία εγκάρσιας
μετάδοσης (transverse mode field) που περιγράφουν τις οριακές τιμές ή τους
τρόπους μετάδοσης ακτινοβολίας LP ή τους τρόπους μετάδοσης του περιβλήματος.
Σε ένα ιδανικό κυματοδηγό οι τρόποι μετάδοσης είναι ορθογώνιοι και επομένως δεν
ανταλλάσσουν ενέργεια. Ωστόσο η παρουσία διηλεκτρικής διαταραχής προκαλεί τη
σύζευξη των τρόπων μετάδοσης με σκοπό την ανάπτυξη των Aj (z) και Bj (z) κατά
μήκος του άξονα z, σύμφωνα με τις σχέσεις.
𝑑𝐴𝑗
𝑑𝑧
𝑑𝐵𝑗
𝑑𝑧

𝑡
𝑧
𝑡
𝑧
) 𝑒𝑥𝑝(𝑖(𝛽𝑘 − 𝛽𝑗 )𝑧) + 𝐵𝑗 (𝑧)(𝐾𝑘𝑗
) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖(𝛽𝑘 + 𝛽𝑗 )𝑧)]
= 𝑖 ∑𝑗[𝐴𝑗 (𝑧)(𝐾𝑘𝑗
+ 𝐾𝑘𝑗
− 𝐾𝑘𝑗

(10)

𝑡
𝑧
𝑡
𝑧
) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖(𝛽𝑘 + 𝛽𝑗 )𝑧) − 𝐵𝑗 (𝑧)(𝐾𝑘𝑗
) 𝑒𝑥𝑝(𝑖(𝛽𝑘 − 𝛽𝑗 )𝑧)]
= −𝑖 ∑𝑗[𝐴𝑗 (𝑧)(𝐾𝑘𝑗
− 𝐾𝑘𝑗
+ 𝐾𝑘𝑗

(11)

𝑡
όπου 𝐾𝑘𝑗
είναι ο συντελεστής εγκάρσιας σύζευξης μεταξύ των τρόπων μετάδοσης j
και k.

Ορίζονται δύο νέοι συντελεστές:
𝜎𝑘𝑗 (𝑧) =

𝜔𝑛𝑐𝑜
2

̅̅̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑐𝑜 (𝑧) ∬𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑒𝑗𝑡 (x, y)⃗⃗𝑒𝑘𝑡 (x, y)
𝑢

𝜅𝑘𝑗 (𝑧) = 2 𝜎𝑘𝑗 (𝑧)

(12)
(13)

όπου το σ είναι συντελεστής σύζευξης «dc» (μέσος όρος περιόδου) και κ συντελεστής
σύζευξης «AC».
Τέλος μπορεί να γραφτεί ο γενικός συντελεστής ζεύξης
2𝜋

𝛫𝑘𝑗 (𝑧) = 𝜎𝑘𝑗 (𝑧) + 2𝜅𝑘𝑗 (𝑧)𝑐𝑜𝑠 [ 𝛬 ∙ 𝑧 + 𝜑(𝑧)]
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(14)

Η έκθεση μιας οπτικής ίνας σε υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί μια διαταραχή στον
ενεργό δείκτη διάθλασης του καθοδηγούμενου τρόπου μετάδοσης (guided mode). Η
διαταραχή δίνεται από τον τύπο:
2𝜋
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝑧) = ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝑧) {1 + 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠 [ 𝛬 ∙ 𝑧 + 𝜑(𝑧)]}

(15)

όπου ̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 είναι ο μέσος όρος της μεταβολής του δείκτη διάθλασης «dc» για μια
περίοδο φράγματος, u είναι η ορατότητα της αλλαγής του δείκτη, το Λ είναι η
περίοδος του φράγματος, και το φ(z) περιγράφει τις μεταβολές κατά μήκος των
φραγμάτων.
Εάν η ίνα έχει ένα προφίλ βημάτων-δείκτη και μια επαγόμενη αλλαγή του δείκτη
𝛿𝑛𝑐𝑜 (𝑧) που δημιουργείται ομοιόμορφα στον πυρήνα, τότε βρίσκουμε ότι:
𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝛤 𝛿𝑛𝑐𝑜 , όπου Γ είναι ο παράγοντας περιορισμού της ισχύος του πυρήνα για
το ενδιαφερόμενο τρόπο μετάδοσης.
Για του τρόπους μετάδοσης 𝐿𝑃𝑙𝜇 , η παράμετρος ενεργού δείκτη, b , είναι μια λύση
της σχέσης διασποράς:
𝑉√1 − 𝑏

𝐽𝑙−1 (𝑉√1−𝑏)
𝐽𝑙 (𝑉√1−𝑏)

= −𝑉√𝑏

𝐾𝑙−1 (𝑉√𝑏)

(16)

𝐾𝑙 (𝑉√𝑏)

όπου 𝑙 είναι η αζιμουθιακή τάξη του τρόπου λειτουργίας και 𝑉 =

2𝜋
𝜆

2 − 𝑛2
∙ 𝛼√𝑛𝑐𝑜
𝑐𝑙

είναι η κανονικοποιημένη συχνότητα, με α την ακτίνα του πυρήνα, 𝑛𝑐𝑜 ο δείκτης
διάθλασης του πυρήνα και 𝑛𝑐𝑙 ο δείκτης διάθλασης του περιβλήματος. Ο ενεργός
δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το b μέσω της σχέσης:
𝑏=

2
2
𝑛𝑒𝑓𝑓
−𝑛𝑐𝑙

(17)

2 −𝑛 2
𝑛𝑐𝑜
𝑐𝑙

Ο παράγοντας περιορισμού της ισχύος του πυρήνα, Γ , δίνεται από την σχέση:
𝛤=

𝑏2
𝑉2

[1 − 𝐽

𝐽𝑙2 (𝑉√1−𝑏)
𝑙+1 (𝑉√1−𝑏)𝐽𝑙−1 (𝑉√1−𝑏)

]

(18)

Οι οπτικές ιδιότητες ενός φράγματος ινών καθορίζονται ουσιαστικά από τη μεταβολή
της επαγόμενης αλλαγής του δείκτη 𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 κατά μήκος του άξονα της ίνας z. [15]
Κοντά σε ένα μήκος κύματος όπου ένας τρόπος μετάδοσης (mode 1) συζεύγεται
έντονα με ένα άλλο συν-διαδιδόμενο τρόπο μετάδοσης (mode 2), οι σχέσεις (10) και
(11) μπορούν να απλοποιηθούν, διατηρώντας μόνο τους όρους που περιλαμβάνουν
τα πλάτη των δύο τρόπων μετάδοσης. Χρησιμοποιώντας τη συνήθη προσέγγιση
προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις:
𝑑𝑅

= 𝑖𝜎̂𝑅(𝑧) + 𝑖𝜅𝑆 (𝑧)

(19)

= −𝑖𝜎̂𝑆 (𝑧) − 𝑖𝜅 ∗ 𝑅(𝑧)

(20)

𝑅 (𝑧) ≡ 𝐴1 𝑒𝑥𝑝(−𝑖(𝜎11 + 𝜎22 )𝑧/2) 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝑧 − 𝜑/2)

(21)

𝑑𝑧
𝑑𝑆
𝑑𝑧

όπου τα νέα πλάτη είναι:
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𝑆(𝑧) ≡ 𝛢2 𝑒𝑥𝑝(−𝑖 (𝜎11 + 𝜎22 )𝑧/2) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝛿𝑧 + 𝜑/2)

(22)

όπου τα 𝜎11 και 𝜎22 είναι συντελεστές σύζευξης «dc» που ορίζονται από την σχέση
(12). Ακόμα το 𝜅 = 𝜅21 = 𝜅12 ∗ είναι συντελεστής διασταύρωσης «ac» από το (13) και
το 𝜎̂ είναι ένας γενικός συντελεστής αυτοσυζεύξεως «dc» που ορίζεται ως:
𝜎̂ ≡ 𝛿 +

𝜎11 −𝜎22
2

1 𝑑𝜑

− 2 𝑑𝑧

(23)

με τον παράγοντα απορρύθμισης δ, ο οποίος θεωρείται σταθερός κατά μήκος του z,
να δίνεται από τον τύπο:
1

𝜋

1

1

𝛿 = 2 (𝛽1 − 𝛽2 ) − 𝛬 = 𝜋𝛥𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜆 − 𝜆 )
𝐷

(24)

όπου 𝜆𝐷 = 𝛥𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬 είναι το μήκος κύματος σχεδίασης για ένα απείρως αδύναμο
φράγμα.
Για ένα ομοιόμορφο φράγμα, τα 𝜎̂ και κ είναι σταθερές. Για τη σύνδεση μεταξύ δύο
διαφορετικών τρόπων μετάδοσης τα αλληλεπικαλυπτόμενα ολοκληρώματα των
σχέσεων (12) και (13) πρέπει να εκτιμηθούν αριθμητικά. Οι σχέσεις (19) και (20)
συνδυάζονται ως σύνηθες διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης με σταθερούς
συντελεστές, με αποτέλεσμα οι λύσεις κλειστού τύπου να μπορούν να βρεθούν όταν
καθορίζονται οι κατάλληλες αρχικές συνθήκες. Για έναν μόνο προσπίπτον τρόπο
μετάδοσης από 𝑧 = −∞ , καθώς και για 𝑅(0) = 1 και 𝑆(0) = 0, μπορεί να βρεθεί
η μετάδοση (transmission).
Συγκεκριμένα η μπάρα ισχύος (power bar), 𝑡= = |𝑅(𝑧)|2 /|𝑅(0)|2 , και η εγκάρσια
μετάδοση (cross transmission), 𝑡𝑥 = |𝑆(𝑧)|2 /|𝑅(0)|2 μπορούν να αποδειχθούν ότι
είναι:
𝑡= = 𝑐𝑜𝑠 2 (√𝜅 2 + 𝜎̂ 2 𝑧) +
𝑡𝑥 =

1
̂2
𝜎

1+ 2
𝜅

1
𝜅2

1+ 2
̂
𝜎

𝑠𝑖𝑛2 (√𝜅 2 + 𝜎̂ 2 𝑧)

𝑠𝑖𝑛2 (√𝜅 2 + 𝜎̂ 2 𝑧)

(25)
(26)

Η μέγιστη εγκάρσια μετάδοση συμβαίνει όταν 𝜎̂ = 0 και ισούται με:
𝑡𝑥 = 𝑠𝑖𝑛2 (𝜅𝐿)

(27)

Συμβαίνει για μήκος κύματος:
𝜆𝑚𝑎𝑥 =

1
1−(𝜎11 −𝜎22 )

𝛬
2𝜋

𝜆𝐷

(28)

Για σύζευξη μεταξύ του τρόπου μετάδοσης του πυρήνα "1" και του τρόπου
μετάδοσης του περιβλήματος "2", με την επαγόμενη αλλαγή δείκτη διάθλασης να
συμβαίνει μόνο στον πυρήνα,
𝜎11 = 𝜎 , βρίσκουμε ότι 𝜎11 ≪ 𝜎22 , διότι ο
συντελεστής περιορισμού στον πυρήνα (core confinement factor) για τον τρόπο
μετάδοσης του περιβλήματος είναι αμελητέος. Επομένως μπορεί να γίνει η
προσέγγιση:
̅̅̅̅
𝛿𝑛

𝜆𝑚𝑎𝑥 = (1 − 𝛥𝑛 𝑒𝑓𝑓 ) 𝜆𝐷
𝑒𝑓𝑓
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(29)

,όπου 𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 είναι η επαγόμενη αλλαγή στον ενεργό δείκτη διάθλασης του τρόπου
μετάδοσης του πυρήνα και για το οποίο ισχύει ότι είναι πολύ μικρότερο από το
𝛥𝑛𝑒𝑓𝑓 .
Η σύγκριση της θεωρίας με μια πειραματική μέτρηση απεικονίζεται στο Εικόνα 10.
Συγκεκριμένα στην Εικόνα απεικονίζεται το μετρούμενο πειραματικά και το
υπολογιζόμενο φάσμα μετάδοσης 𝑡= , για ένα σχετικά αδύναμο φράγμα που συνδέει
τον κύριο τρόπο μετάδοσης 𝐿𝑃01 με τον τρόπο μετάδοση του περιβλήματος
χαμηλότερης τάξης σε μια ίνα μετατοπισμένης διασποράς (dispersion-shifted fiber)
(Δneff = 0,0042). [15]

Εικόνα 10. Μετρημένο (διακεκομμένη γραμμή) και υπολογισμένο (συμπαγής
γραμμή) φάσμα μετάδοσης t= μέσω ενός Φράγματος Μεγάλης Περιόδου με
ομοιόμορφο τρόπο περιβλήματος. Το φράγμα έχει μήκος 50 mm και έχει προϊόν
σύζευξης-μήκους κL = 0,39. [15]

1.3.2 Αισθητήρες Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου
Όπως αναφέρθηκε τα κεντρικά μήκη κύματος των ζωνών εξασθένησης εμφανίζουν
ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία και μηχανική
τάση. Συγκεκριμένα η ευαισθησία των Φ.Μ.Π. εξαρτάται από την περίοδο Λ των
φραγμάτων, από την τάξη του τρόπου μετάδοσης του περιβλήματος, με το οποίο
πραγματοποιείται η σύζευξη και από την σύνθεση της οπτικής ίνας. Η ευαισθησία
των Φ.Μ.Π. στις μεταβολές της θερμοκρασίας περιγράφεται από την μαθηματική
έκφραση:
𝑑𝜆
𝑑𝑇

=

𝑑𝜆
𝑑(𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 )

(

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇

− 𝑛𝑒𝑓𝑓
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𝜕𝑛𝑐𝑙
𝜕𝑇

)+𝛬

𝑑𝜆 1 𝑑𝐿
𝑑𝛬 𝐿 𝑑𝑇

(30)

όπου λ είναι το κεντρικό μήκος κύματος της ζώνης εξασθένησης, T είναι η
θερμοκρασία, 𝑛𝑒𝑓𝑓 είναι ο ενεργός δείκτης διάθλασης του τρόπου μετάδοσης του
πυρήνα, 𝑛𝑐𝑙 είναι ο ενεργός δείκτης διάθλασης του τρόπου μετάδοσης του
περιβλήματος, το 𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 προκύπτει από την σχέση 𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 = (𝑛𝑒𝑓𝑓 − 𝑛𝑐𝑙 ), L είναι το
μήκος του Φ.Μ.Π. και Λ η περίοδος του Φ.Μ.Π. [13]
Η ευαισθησία των Φ.Μ.Π. από τη μηχανική τάση μπορεί να εκφραστεί από τον
μαθηματικό τύπο:
𝑑𝜆
𝑑𝜀

=

𝑑𝜆
𝑑(𝛿𝑛𝑒𝑓𝑓 )

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓

(

𝜕𝜀

− 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑛𝑐𝑙
𝜕𝜀

)+𝛬

𝑑𝜆
𝑑𝛬

(31)

Η ευαισθησία των Φ.Μ.Π. στον δείκτη διάθλασης στο εξωτερικό της ίνας προκύπτει
από την εξάρτηση του ενεργού δείκτη διάθλασης των τρόπων μετάδοση του
περιβλήματος από τον δείκτη διάθλασης του μέσου που περιβάλλει την ίνα. Αν το
περίβλημα έχει μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης από το περιβαλλόμενο μέσο, τότε τα
κεντρικά μήκη των ζωνών εξασθένησης εξαρτώνται από το δείκτη διάθλασης του
μέσου, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται. Ακόμα η ευαισθησία στον δείκτη
διάθλασης αποτυπώνεται και με μεταβολή της ελάχιστης τιμής των ζωνών
εξασθένησης.
Οι τρόποι μετάδοσης υψηλής τάξης (high order) εμφανίζουν υψηλότερη ευαισθησία
στην αλλαγή του δείκτη διάθλασης ειδικά όταν η τιμή τους πλησιάζει εκείνη του
περιβλήματος. Για δείκτη διάθλασης μέσου ίδιου με αυτό του περιβλήματος, το
περίβλημα φαίνεται να έχει άπειρο μήκος, με αποτέλεσμα οι τρόποι μετάδοσης να
μην είναι διακριτοί μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρατηρούνται ζώνες
εξασθένησης αλλά απώλειες ακτινοβολίας με μεγάλο φασματικό εύρος (broadband
radiation mode coupling). Για δείκτες διάθλασης μεγαλύτερους του περιβλήματος, τα
κεντρικά μήκη κύματος παρουσιάζουν σημαντική μείωση της ευαισθησίας τους αλλά
παρατηρείται αλλαγή στην ένταση των ζωνών εξασθένησης του φάσματος.[14]
Γενικά η ευαισθησία των Φ.Μ.Π. στο δείκτη διάθλασης έχει επιτρέψει την
δημιουργία αισθητήρων για αρκετές εφαρμογές, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν
σαν αισθητήρες δείκτη διάθλασης, αισθητήρες χημικής συγκέντρωσης, αισθητήρες
στάθμης ενός υγρού. Ακολουθούν κάποιες ενδεικτικές εφαρμογές που έχουν
χρησιμοποιηθεί τα Φ.Μ.Π.
Τα Φ.Μ.Π. έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύσουν ατμούς μεθανόλης. Συγκεκριμένα
σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ένα Φ.Μ.Π., το οποίο
επικαλύφθηκε από ένα ινώδες μετάξι και είχε ευαισθησία 0,22 nm/mbar μεταξύ 80
και 100 mbar πίεσης ατμών μεθανόλης [16]. Επίσης με την χρήση Φ.Μ.Π. έχουν
μετρηθεί συγκεντρώσεις διαλυμάτων χλωριούχου νατρίου, χλωριούχου ασβεστίου
και αιθυλενογλυκόλης, έχοντας ευαισθησία ίση ή και καλύτερη από αυτήν της
συμβατικής διαθλασιμετρίας Abbe [17]. Ακόμα τα Φ.Μ.Π. έχουν χρησιμοποιηθεί για
την παρακολούθηση της διύλισης της κηροζίνης, η οποία απαιτεί τη μέτρηση της
συγκέντρωσης οργανικών αρωματικών ουσιών όπως το βενζόλιο και το ξυλόλιο [18].
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Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων ήταν συγκρίσιμη με την ακρίβεια της τυπικής
τεχνικής της υγρής χρωματογραφίας και της φασματοσκοπίας UV.
Επιπλέον τα Φ.Μ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο της συγκέντρωσης υδατικών διαλυμάτων των υλικών ή υλικών σε
δυσπρόσιτες τοποθεσίες για τον ποιοτικό έλεγχο βιομηχανικών παραγωγών [17].
Τέλος έχουν παραχθεί βιο-αισθητήρες που βασίζονται στα Φ.Μ.Π., οι οποίοι
ακινητοποιούν αντισώματα στην επιφάνεια της ίνας και έτσι παρακολουθείται η
αλλαγή στον δείκτη διάθλασης που συμβαίνει όταν ένα αντιγόνο συνδέεται με το
αντίσωμα. Αυτοί οι βιο-αισθητήρες δημιουργούνται με την εναπόθεση υλικών
επικάλυψης πάνω στο Φ.Μ.Π. που παρουσιάζουν αλλαγές στον δείκτη διάθλασης σε
απόκριση με το περιβάλλον. [19]

1.4 Φράγματα Περίθλασης Bragg Οπτικών Ινών
Μια άλλη κατηγορία φραγμάτων που μπορούν να δημιουργηθούν με έκθεση της
οπτικής ίνας σε UV ακτινοβολία είναι τα φράγματα Bragg με περίοδο τάξεως μερικών
εκατοντάδων νανομέτρων. [14]
Αυτό το περιοδικό μοτίβο φραγμάτων που δημιουργείται λειτουργεί σαν φίλτρο,
αποκόβοντας το μήκος κύματος που ικανοποιεί την συνθήκη Bragg:
𝜆𝛣 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬

(32)

όπου το μήκος κύματος του φράγματος Bragg, 𝜆𝛣 , είναι το μήκος κύματος του
μέγιστου ανακλώμενου φωτός και 𝑛𝑒𝑓𝑓 είναι ο ενεργός δείκτης διάθλασης του
πυρήνα και Λ είναι η περίοδος του φράγματος.
Σε ένα φράγμα Bragg το φως που διαδίδεται κατά μήκος του πυρήνα μιας ίνας θα
σκεδαστεί από κάθε επίπεδο φράγμα. To ανακλώμενο φως από κάθε επίπεδο
φράγμα προστίθεται δημιουργώντας μια κορυφή ανάκλασης με κεντρικό μήκος
κύματος το μήκος κύματος Bragg, 𝜆𝛣 (Εικόνα 11). [13]

Εικόνα 7. Αναπαράσταση ενός Φράγματος Bragg. [13]
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Η απαίτηση της διατήρησης της ενέργειας και ορμής ικανοποιείται από την συνθήκη
Bragg. Συγκεκριμένα για την διατήρηση της ενέργειας απαιτείται η συχνότητα της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας να είναι ίδια με την συχνότητας της ανακλώμενης
(ħ𝜔𝑓 = ħ𝜔𝑖 ) , ενώ για την διατήρηση της ορμής πρέπει το κυματοδιάνυσμα του
προσπίπτοντος κύματος 𝑘𝑖 και το κυματοδιάνυσμα Κ να ισούται με το
κυματοδιάνυσμα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας 𝑘𝑓 , δηλαδή 𝑘𝑖 + 𝐾 = 𝑘𝑓 . Το Κ έχει
μέγεθος 2π/Λ και το κυματοδιάνυσμα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας 𝑘𝑓 έχει ίδιο
μέγεθος και αντίθετη φορά από το κυματοδιάνυσμα του προσπίπτοντος κύματος 𝑘𝑖 .
Επομένως προκύπτει η σχέση [5]:
2(

2𝜋∙𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜆𝛣

)=

2𝜋
𝛬

→ 𝜆𝛣 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬

(32)

Όπως αναφέρθηκε το μήκος κύματος Bragg εξαρτάται από τον ενεργό δείκτη
διάθλασης του πυρήνα 𝑛𝑒𝑓𝑓 και τη περίοδο του φράγματος Λ, μέσω της συνθήκης
Bragg. Ωστόσο τόσο ο ενεργός δείκτης διάθλασης όσο και η περίοδος των φραγμάτων
εξαρτώνται από τις μεταβολές στην μηχανική τάση και στην θερμοκρασία. Επομένως
το μήκος κύματος Bragg μεταβάλλεται σύμφωνα και με τον μαθηματικό τύπο:
𝛥𝜆𝛣 = 2 (𝛬

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑙

+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝛬
𝜕𝑙

) 𝛥𝑙 + 2 (𝛬

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇

+ 𝑛𝑒𝑓𝑓

𝜕𝛬
𝜕𝑇

) 𝛥𝑇

(33)

όπου 𝛥𝑙 η μεταβολή στην μηχανική τάση και ΔΤ η μεταβολή στην θερμοκρασία.
Ο πρώτος όρος της εξίσωσης αντιπροσωπεύει την εξάρτηση των 𝑛𝑒𝑓𝑓 και Λ από τη
μηχανική τάση και ο δεύτερος από την θερμοκρασία. [13]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν για την
ανάπτυξη των αισθητήρων. Για την εγγραφή των Φ.Μ.Π. χρησιμοποιήθηκε η τεχνική
εγγραφής σημείο με σημείο, σε ίνα με προσμίξεις βορίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί το
μήκος των παραγόμενων φραγμάτων. Για τον προσδιορισμό των πειραματικών
συνθηκών ακτινοβόλησης αρχικά πραγματοποιήθηκαν εγγραφές Φ.Μ.Π. με την
χρήση μάσκας, στην ίδια ίνα. Αφού ολοκληρώθηκαν οι αρχικές μελέτες, ξεκίνησαν οι
εγγραφές με την τεχνική σημείο με σημείο, με σκοπό την εύρεση των κατάλληλων
συνθηκών για την ανάπτυξη των επιθυμητών αισθητήρων, που θα έχουν την
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σαν ανιχνευτές των σωματιδίων ψεκασμών.
Επειδή οι εξωτερικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία και η μηχανική τάση μπορούν
να επηρεάσουν το σήμα των Φ.Μ.Π. και επομένως και τις πειραματικές μετρήσεις,
δίπλα στα Φ.Μ.Π. κατασκευάστηκαν Φράγματα Bragg. Τα φράγματα Bragg δεν
επηρεάζονται από μεταβολές του δείκτη διάθλασης στην εξωτερική επιφάνεια της
ίνας συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή αλλαγών στη
θερμοκρασία και τη μηχανική τάση κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, αποκλειστικά.

2.1 Εγγραφή Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου με χρήση μάσκας
Βάση της σχέσης (27) που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η ένταση των
ζωνών εξασθένησης ενός Φ.Μ.Π. εξαρτάται από το γινόμενο κL. Για να επιτύχουμε
την εγγραφή ΦΜΠ μεγάλου μήκους, με μέγιστη ένταση των ζωνών εξασθένησης,
πρέπει να γίνει σωστή επιλογή του συντελεστή σύζευξης κ. Για το σκοπό αυτό στο
πρώτο μέρος του πειράματος μελετήσαμε την εγγραφή Φ.Μ.Π. με τη χρήση μάσκας
περιοδικών σχισμών (περίοδος 407 μm ) με σκοπό την καταγραφή της εξάρτησης της
έντασης των ζωνών εξασθένηση από τους παλμούς ακτινοβόλησης για μια
συγκεκριμένη πυκνότητα ενέργειας ακτινοβόλησης.
Η διάταξη αποτελούταν από μια βάση στην οποία βρισκόταν η μάσκα σχισμών και οι
ειδικοί μαγνήτες που συγκρατούσαν τεντωμένη την ίνα ακριβώς πίσω από την μάσκα
(Εικόνα 12). Έπειτα χρησιμοποιώντας ένα KrF excimer laser μήκους κύματος 248 nm
και ένα φακό, η δέσμη εστιάστηκε πάνω στην ίνα.
Η ίνα που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πειραμάτων ήταν με προσμίξεις
βορίου (Fibercore, PS1250/1500), η οποία φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:





Μήκος κύματος λειτουργίας: 1260 - 1650 nm
Αριθμητικό Άνοιγμα: 0,12 - 0,14
Εξασθένηση: 10 dB/km στα 1310nm , 120 dB/km στα 1550nm
Διάμετρος περιβλήματος: 125 ± 1 μm
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Εικόνα 12. Η διάταξη για την εγγραφή Φ.Π.Μ. με χρήση μάσκας σχισμών

Στην αρχή του πειράματος μετρήθηκε το πλάτος και το ύψος της δέσμης, καθώς και
η ενέργεια της μέσω φωτοανιχνευτή. Βρέθηκαν :
𝛥𝜈 = 49,2 𝑚𝑉 → 𝐸 = 123 𝑚𝐽
𝛱𝜆ά𝜏𝜊𝜍 ∶ 24 𝑚𝑚 ,

(0,4 𝑚𝑉 → 1𝑚𝐽)

Ύ𝜓𝜊𝜍: 3 𝑚𝑚

Από τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρακάτω σχέση υπολογίστηκε η πυκνότητα
ενέργειας:
𝑃=

𝐸
123 𝑚𝐽
=
≈ 218 𝑚𝐽/𝑐𝑚2
𝛦𝜇𝛽. 0,5655 𝑐𝑚2

Όπου το εμβαδόν δίνεται από τον τύπο: 𝛦𝜇𝛽 = (

𝜋𝜆ά𝜏𝜊𝜍
2

∙

ύ𝜓𝜊𝜍
2

)∙𝜋

Η ίνα ακτινοβολούταν με συχνότητα 1 Hz και καταγράφηκαν φάσματα κάθε 1 λεπτό
που παρουσιάζονται στην Εικόνα 13.

25

Εικόνα 13. Μεταβολή του σήματος διέλευσης κατά την ακτινοβόληση.

Από την Εικόνα 13 μπορεί να παρατηρηθεί ότι η ένταση της ζώνης εξασθένησης
αυξάνεται μέχρι το 10ο λεπτό και στην συνέχεια φθίνει. Εκμεταλλευόμενοι την σχέση
που συνδέει την ένταση του φράγματος, S , με τον συντελεστή k και το μήκος L του
Φ.Μ.Π. , μπορούμε να βρούμε το κ για κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα ισχύει ο τύπος
𝑆 = sin2 (𝑘 ∙ 𝐿), με L= 2,4 cm (πλάτος δέσμης λέιζερ). Επομένως ισχύει:
𝜅 ∙ 𝐿 = sin−1 (√𝑆)
Ακολουθεί το διάγραμμα του 𝜅 ∙ 𝐿 συναρτήσει των αριθμών παλμών, με τον αριθμό
των παλμών να υπολογίζεται γνωρίζοντας ότι η ίνα ακτινοβολούταν με ένα παλμό
κάθε ένα δευτερόλεπτο. (Εικόνα 14).
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Εικόνα 14. Διάγραμμα κL - αριθμών παλμών

Από την Εικόνα 14 φαίνεται ότι τι μέγιστο 𝜅𝐿 εμφανίζεται κοντά στους 600 παλμούς,
όπου η τιμή του 𝜅𝐿 είναι κοντά στο 1,4 και επομένως η ένταση του φράγματος γίνεται
η μέγιστη δυνατή.

2.2 Εγγραφή Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου σημείο με σημείο
Για την δημιουργία των Φ.Μ.Π. που απαιτούταν για τους ψεκασμούς με τα drones
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο. Γενικά, σε αυτή την τεχνική
εγγραφής η δέσμη του λέιζερ ακτινοβολεί ένα σημείο της ίνας και ακολούθως
προχωράει ένα βήμα κάθε φορά, απόστασης 𝑑 = 𝛬 (όπου Λ η περίοδος που
απαιτείται), κατά μήκος της ίνας (Εικόνα 15). Συνεπώς κάθε φράγμα περίθλασης
δημιουργείται ξεχωριστά. Η διαδικασία αυτή απαιτεί σταθερότητα του συστήματος,
καθώς και ακριβής μετακίνηση τάξεως δεκάδων μικρομέτρων. Σημαντικό
πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η ευελιξία της σε αλλαγές στις παραμέτρους
των φραγμάτων, διότι μπορεί εύκολα να μεταβληθεί το μήκος του φράγματος και η
κλίση του. Ακόμα η τεχνική αυτή επιτρέπει την κατασκευή φραγμάτων για μήκη που
κυμαίνονται από δεκάδες μικρόμετρα μέχρι δεκάδες χιλιοστά. [1]

27

Εικόνα 15. Αναπαράσταση της τεχνικής εγγραφής σημείο με σημείο, όπου οι
σκούρες περιοχές είναι τα φράγματα που δημιουργούνται όταν η ίνα ακτινοβοληθεί
από μια δέσμη λέιζερ (μπλε).
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε λοιπόν για την δημιουργία των Φ.Μ.Π.
απεικονίζεται στην Εικόνα 16. Συγκεκριμένα αποτελούταν από ένα λέιζερ που
εκπέμπει σε μήκος κύματος λ = 248 nm, μια σχισμή μεταβαλλόμενου πλάτους για τον
έλεγχο του μήκους ακτινοβόλησης της ίνας, ένα φακό που τοποθετήθηκε σε
κατάλληλη απόσταση έτσι ώστε να εστιάζει την δέσμη πάνω στην ίνα, και μια ειδικά
κατασκευασμένη βάση που μπορεί να κινηθεί με την χρήση ενός μικρού
ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ). Για τον έλεγχο των κινήσεων του μοτέρ χρησιμοποιήθηκε
ένα ειδικά σχεδιασμένο υπολογιστικό πρόγραμμα.

Εικόνα 16. Πειραματική διάταξη για την εγγραφή Φ.Μ.Π. Όπου: 1. Εξασθενητής ,
2. Σχισμή , 3. Φακός , 4. Βάση στην οποία τοποθετείται η ίνα, 5. Μοτέρ
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Για την δημιουργία των Φ.Μ.Π. με την τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο ιδιαίτερη
σημασία έχει η ακρίβεια των αποστάσεων των φραγμάτων και για αυτό σημαντική
ήταν η εύρεση του πλάτους της δέσμης λέιζερ (spot) στο σημείο που τοποθετείται η
ίνα. Επομένως ήταν αναγκαίο να γίνει η συσχέτιση της απόστασης του φακού από
την ίνα με το μέγεθος της εστιασμένης δέσμης λέιζερ. Για τις μετρήσεις
χρησιμοποιήθηκε ένα γυάλινο πλακίδιο βαμμένο με μαρκαδόρο, έτσι ώστε το μελάνι
του αφού απορροφήσει την UV ακτινοβολία, να αφήνει το αποτύπωμα της δέσμης.
Αλλάζοντας την θέση του φακού, με την χρήση μικρομετρικού, έγιναν διάφορες
ακτινοβολήσεις, δημιουργώντας spot διαφορετικού μεγέθους και τα αποτελέσματα
εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 17).

Εικόνα 17. Διάγραμμα Spot (μm) – Θέση μικρομέτρου (μm)
Με κατάλληλο linear fitting με την χρήση της εφαρμογής Origin προέκυψε η
παρακάτω σχέση:
𝑆𝑝𝑜𝑡 (𝜇𝑚) = −495,5 + 40,61 ∙ 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝜇𝑚)
Έχοντας την παραπάνω σχέση βρέθηκε η θέση του φακού για την οποία η δέσμη
εστιάζεται στην ίνα με 𝑆𝑝𝑜𝑡 = 203,5 𝜇𝑚 (η μισή τιμή της περιόδου του ζητούμενου
Φ.Μ.Π.).
2.2.1 Έλεγχος της πειραματικής διάταξης με την χρήση του συντελεστή κ
Έχοντας βρει τους παλμούς για τους οποίους έχουμε περίπου τη μέγιστη ένταση
φράγματος, για ένα συγκεκριμένο μήκος φράγματος ( 𝐿 = 2,4 𝑐𝑚 ), έγινε η
προσπάθεια επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας της πειραματικής διάταξης για
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την τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο. Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι
εξής:






Πυκνότητα ενέργειας : 230 mJ
Αριθμός Περιόδων : 176
Πλάτος Περιόδου : 203 μm
Αριθμός Παλμών ανά Περίοδο : 500
Συχνότητα Παλμών : 125 Hz

Το φάσμα με την μέγιστη ένταση φράγματος απεικονίζεται στην Εικόνα 18.

Εικόνα 18. Φάσμα Φ.Μ.Π. μετά από 63 περιόδους ακτινοβόλησης για αριθμό
παλμών ανά περίοδο: 500
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 18, η μέγιστη ένταση σημειώθηκε κατά τη 63η περίοδο,
το οποίο υπολογίζεται σε μήκος 𝐿 = 63 ∙ 407 𝜇𝑚 ≈ 2,56 𝑐𝑚. Αυτό δείχνει ότι η
τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο λειτουργεί αποτελεσματικά.

2.3 Πειραματικά Αποτελέσματα Φραγμάτων Μεγάλης Περιόδου
Αφού επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα της πειραματικής διάταξης ξεκίνησε η
διαδικασία εύρεσης των κατάλληλων συνθηκών για την δημιουργία Φ.Μ.Π. με μήκος
𝐿 ≈ 9 𝑐𝑚. Έχοντας κατασκευάσει Φ.Μ.Π. με μήκος 2,56 cm για τις συνθήκες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1, έγινε αντιληπτό ότι έπρεπε να μειωθούν οι
παλμοί ακτινοβόλησης, έτσι ώστε η μεγιστοποίηση της ζώνης εξασθένησης να
καθυστερήσει να συμβεί. Ακολούθησαν διάφορα πειράματα με διαφορετικούς
αριθμούς παλμών ανά περίοδο. Τα αποτελέσματα κάποιον εξ’ αυτών απεικονίζονται
στην Εικόνα 19.
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Εικόνα 19. (Πάνω) το φάσμα του Φ.Μ.Π. για 250 παλμούς ανά περίοδο
(240 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 ), (κάτω) το φάσμα του Φ.Μ.Π. για 50 παλμούς ανά περίοδο
(230 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 ).
Από την Εικόνα 19 παρατηρείται η μεγιστοποίηση της έντασης του φράγματος στην
88η περίοδο για τους 250 παλμούς ανά περίοδο. Με την δραστική μείωση των
παλμών ανά περίοδο από 250 σε 50 παρατηρήθηκε αύξηση των περιόδων για την
μεγιστοποίηση της έντασης από 89 στις 172 περιόδους (επομένως και του μήκους
του Φ.Μ.Π.), καταλήγοντας πως οι 50 παλμοί είναι οι κατάλληλοι για την δημιουργία
ενός μεγάλου σε μήκος ( ~ 9 𝑐𝑚 ) Φ.Μ.Π.
Έχοντας λοιπόν βρει τον κατάλληλο αριθμό παλμών για την δημιουργία Φ.Μ.Π.,
ξεκίνησε η διαδικασία εύρεσης της κατάλληλης πυκνότητας ενέργειας, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της έντασης της ζώνης εξασθένησης κοντά στο
επιθυμητό μήκος. Συγκεκριμένα έγινε αντιληπτό ότι η πυκνότητα ενέργειας έπρεπε
να μειωθεί από αυτή της Εικόνας 19 (Κάτω), δηλαδή κάτω από 230 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 .
Ακολούθησαν διάφορα πειράματα με διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας, με τα
αποτελέσματα κάποιον εξ’ αυτών να απεικονίζονται στην Εικόνα 20.
31

Εικόνα 20. (Πάνω) το φάσμα του Φ.Μ.Π. για πυκνότητας ενέργειας 160 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 ,
(κάτω) το φάσμα του Φ.Μ.Π. για πυκνότητας ενέργειας 110 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 .
Με την μείωση λοιπόν της πυκνότητας ενέργειας από 230 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 σε 160 𝑚𝐽/𝑐𝑚2
παρατηρείται μεγιστοποίηση της έντασης κατά την 186η περίοδο, ενώ με περεταίρω
μείωση της πυκνότητας ενέργειας σε 110 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 η μεγιστοποίηση της έντασης
παρατηρείται στην 211η περίοδο. Το αποτέλεσμα ήταν άκρως ενθαρρυντικό καθώς
με τη μεγιστοποίηση της έντασης κατά την 211η περίοδο συνεπάγεται ότι το Φ.Μ.Π.
έχει μήκος:
𝐿 = 211 ∙ 407 𝜇𝑚 ≈ 8,59 𝑐𝑚 , αρκετά κοντά στο προσδοκώμενο μήκος.
Επομένως οι καλύτερες συνθήκες εγγραφής των Φ.Μ.Π. με μήκος κοντά στα 9 cm
βρέθηκαν ότι ήταν:


50 παλμοί ανά περίοδο



Πυκνότητα ενέργειας: 70 − 100

𝑚𝐽
𝑐𝑚 2

Ακολουθούν κάποια αποτελέσματα για τα LPG που κατασκευάστηκαν (Εικόνα 21).
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Εικόνα 21. Πάνω το φάσμα του Φ.Μ.Π. για πυκνότητας ενέργειας 100 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 ,
στην μέση το φάσμα του Φ.Μ.Π. για πυκνότητας ενέργειας 90 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 ,
κάτω το φάσμα του Φ.Μ.Π. για πυκνότητας ενέργειας 70 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 .
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Στις περιπτώσεις των 70 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 και 90 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 η ένταση είναι μεν δυνατή ( ~14𝑑𝐵
και ~16𝑑𝐵 αντίστοιχα) παρόλο αυτά δεν κατάφερε να μεγιστοποιηθεί, όπως στην
περίπτωση του 100 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 όπου η ένταση φαίνεται να έχει μεγιστοποιηθεί. Ακόμα
από το φάσμα του 100 𝑚𝐽/𝑐𝑚2 μπορεί να παρατηρηθεί ότι η ζώνη εξασθένησης
είναι πάρα πολύ στενή σχετικά με τις άλλες των άλλων φασμάτων.

2.4 Εγγραφή Φραγμάτων Bragg με μάσκα φάσης
Μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την εγγραφή φραγμάτων Bragg είναι
η τεχνική εγγραφής με μάσκα φάσης, η οποία διαμορφώνει χωρικά την δέσμη της UV
ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για να γίνει η εγγραφή. Συγκεκριμένα η μάσκα
φάσης είναι ένα φράγμα περίθλασης και τοποθετείται σε επαφή ή σε πολύ κοντινή
απόσταση με την οπτική ίνα. Όταν μια δέσμη UV ακτινοβολίας προσπίπτει στην
μάσκα τότε η περιθλόμενη δέσμη μηδενικής τάξης καταστέλλεται σε λιγότερο από
5% της μεταδιδόμενης ισχύος, ενώ οι περιθλόμενες πρώτες τάξεις +1 και -1
μεγιστοποιούνται, με 35% της μεταδιδόμενης ισχύος. Έτσι παράγεται ένα μοτίβο
κροσσών (ζώνες αντίθεσης φωτεινότητας ή σκοταδιού) από την συμβολή των δύο
δεσμών, θετικής και αρνητικής πρώτης τάξης, με την περίοδο των κροσσών να είναι
η μισή εκείνη της μάσκας. Αυτό το μοτίβο συμβολής διαμορφώνει τον δείκτη
διάθλασης στον πυρήνα της οπτικής ίνας, παράγοντας τα φράγματα (Εικόνα 22). [13]

Εικόνα 22. Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής εγγραφής με μάσκας φάσης για την
δημιουργία φράγματος Bragg σε φωτοευαίσθητη οπτική ίνα. [13]
Η πειραματική διάταξη για την δημιουργία των φραγμάτων με την τεχνική εγγραφής
με μάσκα φάσης απεικονίζεται στην Εικόνα 23. Συγκεκριμένα η διάταξη
αποτελούνταν από καθρέφτες που κατεύθυναν την δέσμη του excimer λέιζερ (που
εκπέμπει σε μήκος κύματος λ = 248 nm), από μια ίριδα που επιλέγει ένα τμήμα της
δέσμης, από έναν φακό που εστίαζε την δέσμη του λέιζερ, από μια μάσκα φάσης και
από την βάση στην οποία τοποθετείται η ίνα. Σημαντικό ήταν η εστιασμένη δέσμη να
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πρόσπιπτε σε διαφορετική θέση από τα Φ.Μ.Π., για να μην επηρεαστούν εκ νέου από
την ακτινοβόληση.

Εικόνα 23. Πειραματική διάταξη για την εγγραφή φραγμάτων Bragg. Όπου:
1. Καθρέφτης , 2. Φακός , 3. Ίριδα , 4. Μάσκα φάσης, 5. Βάση στην οποία
συγκρατείται η ίνα με μαγνήτες
Η εγγραφή των Φραγμάτων Bragg πραγματοποιήθηκε υπό τις εξής συνθήκες:


Συχνότητα ακτινοβόλησης: 5 Hz



Πυκνότητα Ενέργειας: 𝑃 ≈ 50 𝑚𝐽/𝑐𝑚2

Ένα από τα φράγματα Bragg που δημιουργήθηκε σε ένα Φ.Μ.Π. απεικονίζεται στην
Εικόνα 24.

Εικόνα 24. Ανακλώμενο σήμα εξόδου ενός φράγματος Bragg με κεντρικό μήκος
κύματος λ = 1545,35.
35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1 Πειραματική Διάταξη
Για τον πειραματικό έλεγχο της απόκριση των αισθητηρίων στους ψεκασμούς έγινε
αρχικά μελέτη για τον προσδιορισμό του κατάλληλου διαλύματος, με το οποίο οι
αισθητήρες με Φ.Μ.Π. εμφάνισαν μεγαλύτερη ευαισθησία, δηλαδή τις περισσότερες
μεταβολές στο φάσμα. Το διάλυμα που τελικά χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα ήταν
sodium copper chlorophyllin σε νερό. Το sodium copper chlorophyllin είναι ένα
μείγμα πράσινου χρώματος που προέρχεται από φυσική χλωροφύλλη και
χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα διατροφής και ως χρωστική ουσία.
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από ένα τραπέζι ύψους
𝐻𝑡 = 0,76 𝑚 όπου τοποθετείται η ίνα με τα Φ.Μ.Π. και ένα σύστημα ψεκασμού, που
περιέχει το διάλυμα με το οποίο είναι επιθυμητό να πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί
(Εικόνα 23 ).

α)

β)

Εικόνα 23. α) Πειραματική διάταξη για την προσομοίωση των ψεκασμών, όπου:
𝐻𝑡 : ύψος τραπεζιού, D : απόσταση ίνας-πιστόλι ψεκασμού, 𝐻𝑎 : ύψος πιστολιού
ψεκασμού, θ : γωνία ψεκασμού. β) Πιστόλι ψεκασμού
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Το ακροφύσιο του πιστολιού ψεκασμού, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 23Α. , έπρεπε
να είναι ευθυγραμμισμένο με την ίνα που είχε τοποθετηθεί στο τραπέζι, κάτι που
επιτεύχθηκε με την μέτρηση των αποστάσεων Ht, Ha, D, και την εφαρμογή τους στις
τριγωνομετρικές εξισώσεις για την εύρεση της κατάλληλης γωνίας θ.
Για το πείραμα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:
Έχοντας σε σταθερό ύψος το πιστόλι ψεκασμού έγιναν διάφοροι ψεκασμοί για
τέσσερεις διαφορετικές αποστάσεις, D = 0.53 m , D = 1 m, D = 1.5 m, D = 2 m. Δίπλα
στην ίνα τοποθετήθηκαν δυο υγροευαίσθητα χαρτιά, διαστάσεων 20 mm x 26 mm
το καθένα, με σκοπό τον προσδιορισμό του αριθμού των σταγονιδίων που
εναποτίθενται σε κάθε γύρο ψεκασμού (Εικόνα 24). Το ένα χαρτί έμενε για όλη την
διάρκεια των ψεκασμών, για μια απόσταση D, ενώ το άλλο άλλαζε σε κάθε ψεκασμό.
Τέλος μετά από κάθε ψεκασμό η ίνα καθαριζόταν με διάλυμα ισοπροπανόλης.

Εικόνα 24. Ειδική βάση στην οποία τοποθετήθηκε το Φ.Μ.Π.
Απεικονίζονται τα δυο υγροευαίσθητα χαρτιά με το αριστερό να είναι σταθερό για
όλη την διάρκεια των ψεκασμών και το δεξί να αλλάζει σε κάθε ψεκασμό.

3.2 Πειραματικά Αποτελέσματα
Τα χαρακτηριστικά του Φ.Μ.Π. που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις ήταν (Εικόνα
25):


Περίοδος: 407 μm



Μήκος: 8,75 cm
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Εικόνα 25. Σήμα εξόδου του Φ.Μ.Π. που χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα.
Οι πρώτες πειραματικές μετρήσεις έγιναν για διάλυμα με συγκέντρωση 30 mg/ml.
Για κάθε απόσταση έγιναν τέσσερεις ψεκασμοί, εκτός από την τελευταία (απόσταση
D = 0.53 m ) όπου έγιναν δύο.
Ακολουθούν τα φάσματα που πάρθηκαν για μια από τις αποστάσεις, όπου
απεικονίζονται οι μεταβολές στην ένταση και στο μήκος κύματος (Εικόνα 26).

Εικόνα 26. Απεικονίζονται το αρχικό φάσμα και τα φάσματα μετά από κάθε ένα
από τους τέσσερεις ψεκασμούς για την απόσταση D = 1,5 m.
Στην Εικόνα 27 παρατίθενται τα υγροευαίσθητα χαρτιά που προέκυψαν από τον
παραπάνω γύρο ψεκασμών. Η λήψη των φωτογραφιών αυτών έγινε με την χρήση
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μιας τυπικής κάμερας smartphone 12MP με λειτουργία σε ψηφιακό ζουμ 5x και υπό
την ίδια έκθεση στο φως.

Εικόνα 27. a) 1ος ψεκασμός , b) 2ος ψεκασμός , c) 3ος ψεκασμός , d) 4ος ψεκασμός ,
e) για όλους τους ψεκασμούς
Μέσω της εφαρμογής ImageJ έγινε ο ακριβής προσδιορισμών των σωματιδίων που
αποτυπωθήκαν πάνω στα υγροευαίσθητα χαρτιά για μια περιοχή 14x14 𝑚𝑚2 . Αυτή
η διαδικασία ανάλυσης των μετρήσεων ακολουθήθηκε για όλες τις αποστάσεις
ψεκασμού.
Αριθμός σωματιδίων

Αριθμός σωματιδίων / 𝑚𝑚2

186

0,95

162

0,83

164

0,84

182

0,93

649

3,31

Τέλος ακολουθεί διάγραμμα που απεικονίζει τις αλλαγές στην ένταση και στο μήκος
κύματος του φράγματος περίθλασης συναρτήσει των αριθμό σωματιδίων / 𝑚𝑚2 και
τον αριθμό των ψεκασμών.(Εικόνα 28)

Εικόνα 28. Διάγραμμα μεταβολών έντασης και μήκους κύματος συναρτήσει
των αριθμό σωματιδίων / 𝑚𝑚2 και τον αριθμό των ψεκασμών για D = 1,5 m.
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Στην συνέχεια έγιναν μετρήσεις για διάλυμα με συγκέντρωση 10 mg/ml. Για κάθε
απόσταση έγιναν τρεις ψεκασμοί, αντίστοιχα με τα προηγούμενα.
Ακολουθούν τα φάσματα που πάρθηκαν για μια από τις αποστάσεις, όπου
απεικονίζονται οι μεταβολές στην ένταση και στο μήκος κύματος (Εικόνα 29)

Εικόνα 29. Απεικονίζονται το αρχικό φάσμα, και τα φάσματα μετά από κάθε ένα
από τους τρείς ψεκασμούς για την απόσταση D = 0,53 m.

Στην συνέχεια ακολουθούν τα υγροευαίσθητα χαρτιά που προέκυψαν από τον
παραπάνω γύρο ψεκασμών. (Εικόνα 30)

Εικόνα 30. a) 1ος ψεκασμός , b) 2ος ψεκασμός , c) 3ος ψεκασμός , d) για όλους τους
ψεκασμούς
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Προσδιορισμός των σωματιδίων που εναποτέθηκαν πάνω στα υγροευαίσθητα
χαρτιά:
Αριθμός σωματιδίων

Αριθμός σωματιδίων / 𝑚𝑚2

186

0,95

162

0,83

182

0,93

649

3,31

Ακολουθεί διάγραμμα που απεικονίζει τις αλλαγές στην ένταση του φάσματος και
στο κεντρικό μήκος κύματος συναρτήσει των αριθμό σωματιδίων / 𝑚𝑚2 και τον
αριθμό των ψεκασμών.(Εικόνα 31)

Εικόνα 31. Διάγραμμα μεταβολών έντασης και μήκους κύματος συναρτήσει των
αριθμό σωματιδίων / 𝑚𝑚2 και τον αριθμό των ψεκασμών, για D = 0,53 m.

Η ίδια διαδικασία ανάλυσης των μετρήσεων ακολουθήθηκε για όλες τις αποστάσεις.
Στην Εικόνα 32 απεικονίζονται οι συνολικές μεταβολές στην ένταση της ζώνης
εξασθένησης και στο κεντρικό μήκος κύματος ανάλογα με τον αριθμό των
σωματιδίων ανά 𝑚𝑚2 .
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Εικόνα 32. Απεικόνιση μεταβολών της έντασης της ζώνης εξασθένησης και του
μήκους κύματος ανάλογα με τον αριθμό των σωματιδίων ανά 𝑚𝑚2 .
Πάνω: για διάλυμα συγκέντρωσης 10 mg/ml, Κάτω: για διάλυμα συγκέντρωσης
30 mg/ml.

Από τα διαγράμματα μπορεί να παρατηρηθεί ότι και η ένταση της ζώνης εξασθένησης
και το μήκος κύματος μεταβάλλονται συναρτήσει της πυκνότητας των σταγονιδίων
ανά 𝑚𝑚2 . Συγκεκριμένα, η αλλαγή της έντασης της ζώνης εξασθένησης είναι πιο
έντονη από την αλλαγή που προκύπτει στο μήκος κύματος. Συγκεκριμένα
παρατηρείται ότι για το διάλυμα συγκέντρωσης 30 𝑚𝑔/𝑚𝑙 η αλλαγή στην ένταση
ήταν της τάξεως των 1,3 𝑑𝐵 για περίπου 3,9 𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏ί𝛿𝜄𝛼/𝑚𝑚2 , ενώ για το μήκος
κύματος η αλλαγή ήταν περίπου 0,065 𝑛𝑚 για περίπου 3,9 𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏ί𝛿𝜄𝛼/𝑚𝑚2 .
Αντίστοιχα για το διάλυμα με συγκέντρωση 10 𝑚𝑔/𝑚𝑙 η αλλαγή στην ένταση ήταν
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περίπου 0,30 𝑑𝐵 για περίπου 13 𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏ί𝛿𝜄𝛼/𝑚𝑚2 , ενώ για το μήκος κύματος η
αλλαγή ήταν περίπου 0,12 𝑛𝑚 για περίπου 13 𝜎𝜔𝜇𝛼𝜏ί𝛿𝜄𝛼/𝑚𝑚2 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Συμπεράσματα / Μελλοντική μελέτη
Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη Φραγμάτων Περίθλασης Μεγάλης Περιόδου
μεγάλου μήκους με την τεχνική εγγραφής σημείο με σημείο και η χρήση τους σε
εργαστηριακές δοκιμές, στοχεύοντας στην ανίχνευση και μελέτη σταγονιδίων που
προέρχονται από ψεκασμούς.
Μετά από πειραματικές μετρήσεις προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες για τις
οποίες πραγματοποιήθηκε η εγγραφή των Φ.Μ.Π και συγκεκριμένα 50 παλμοί ανά
περίοδο και με πυκνότητα ενέργειας 70 − 100

𝑚𝐽
𝑐𝑚 2

. Στην συνέχεια δίπλα στα Φ.Μ.Π

έγινε η εγγραφή Φραγμάτων Bragg με σκοπό τον έλεγχο των μεταβολών που
προκαλούνται λόγω των αλλαγών στην θερμοκρασία και στην μηχανική τάση.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο για την προσομοίωση των ψεκασμών με drone σε αγρούς. Από
τις δοκιμές καταγράφτηκε μεταβολή της έντασης της ζώνης εξασθένησης και του
μήκους κύματος συναρτήσει της πυκνότητας των σταγονιδίων ανά 𝑚𝑚2 ,
συμπεραίνοντας ότι οι αισθητήρες αποκρίθηκαν επιτυχώς. Ενδεικτικά το διάλυμα με
συγκέντρωση 30 mg/ml παρουσιάζει αλλαγή στην ένταση ήταν της τάξεως των 1,3
dB και για το μήκος κύματος περίπου 0,065 nm για περίπου 3,9 σωματίδια/𝑚𝑚2 , ενώ
για το διάλυμα συγκέντρωσης 10 mg/ml η αλλαγή στην ένταση ήταν περίπου 0,30
dB για περίπου 13 σωματίδια/𝑚𝑚2 και για το μήκος κύματος η αλλαγή ήταν περίπου
0,12 nm για περίπου 13 σωματίδια/𝑚𝑚2 .
Στο πλαίσιο μελλοντικών μελετών προβλέπεται προσπάθεια βελτίωσης της
απόδοσης των αισθητήρων μέσω ειδικής επεξεργασίας της επιφάνειας της ίνας ώστε
να αυξηθεί η υδροφιλία της και να γίνει πιο αποτελεσματική η προσκόλληση των
σταγονιδίων. Επιπλέον μελλοντικά σχεδιάζονται μελέτες με ψεκασμούς σε αγρούς,
με την χρήση drone, για τον έλεγχο των αισθητήρων οπτικών ινών σε πραγματικές
συνθήκες.
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