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STRESZCZENIE 

Tematem tej pracy był projekt oraz budowa lambdametru – urządzenia służącego do 

pomiaru długości fal wąskopasmowych źródeł światła. Zbudowany lambdametr działa w 

zakresie bliskiej podczerwieni od  do . Głównym elementem 

lambdametru jest filtr wąskopasmowy, którego widmo transmisji zmienia się 

monotonicznie z długością fali. 

Za pomocą zbudowanego urządzenia mierzono długości fal odbitych od światłowodowej 

siatki Bragga ( ) będącej częścią czujnika odkształceń. Uzyskane wyniki porównano z 

wynikami otrzymanymi za pomocą komercyjnego spektrometru siatkowego –  

firmy Ibsen Photonics otrzymując współczynnik korelacji . Wyniki tych 

pomiarów potwierdziły prawidłowość działania zbudowanego lambdametru. 

Urządzenie to zostało następnie wykorzystane do pomiarów odkształceń obiektów 

tekstylnych prowadzonych w ramach projektu badawczego „Bezpośrednie 

monitorowanie odkształceń tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i 

podobrazi” finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Praca zawiera kompletny zbiór informacji dotyczących budowy lambdametru z filtrem 

wąskopasmowym, działania poszczególnych jego elementów oraz wyników jego 

kalibracji. W dodatkach do pracy znajdują się: instrukcja obsługi lambdametru, opis i 

schemat układu elektronicznego, kod programu mikrokontrolera, oraz schemat płytki 

PCB. 

W części teoretycznej zawarto podstawy fizyczne światłowodów i przedstawiono 

podstawowe parametry służące do opisu propagacji fal świetlnych w światłowodach. 

Ponadto, opisano podstawowe typy światłowodów, źródła strat promieniowania w 

światłowodzie oraz materiały służące do ich budowy. W części dotyczącej 

światłowodowych siatek Bragga przedstawiono najważniejsze fakty z historii ich odkryć, 

podstawy fizyczne działania tego typu siatek, metody ich wytwarzania oraz zasady ich 

działania jako czujników odkształceń i temperatury. W kolejnej części opisano aktywne i 

pasywne sposoby odczytywania długości fali Bragga. 
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1 WSTĘP 

Kolekcje muzealne na całym świecie obejmują rozmaite obiekty tekstylne wykonane z 

różnych materiałów, rozmaitymi technikami i o różnym pierwotnym przeznaczeniu. Są to 

między innymi tkaniny wełniane, jedwabne i lniane, tkane i plecione. Tkaniny te służyły 

jako ubiory i akcesoria mody, ale również spełniały inne funkcje jak gobeliny, kilimy, 

kobierce, makaty, sztandary czy szaty liturgiczne. Większość z nich była użytkowana, 

przechowywana i eksponowana przez wiele lat, często w niesprzyjających warunkach 

klimatycznych, co spowodowało ich uszkodzenie, a nawet zniszczenie. 

Problem konserwacji tkanin jest niezwykle ważny dla Muzeum Narodowego w 

Krakowie, które ma w swoich zbiorach największą, bo liczącą około 25000 obiektów, i 

jedną z najcenniejszych kolekcji tekstylnych obiektów dziedzictwa kulturowego w 

Polsce. Działająca tam od 1938 roku Pracownia Konserwacji Tkanin i Ubiorów posiada 

ogromną wiedzę i doświadczenie dotyczące konserwacji tkanin. Tym niemniej, do tej 

pory ocena kondycji eksponatu oraz decyzja o ewentualnym zaprzestaniu ekspozycji i 

rozpoczęciu procedur konserwatorskich była oparta na intuicji i subiektywnym odczuciu 

opiekunów zbiorów. Od wielu lat istniało więc zapotrzebowanie na metodę 

bezpośredniego i nieniszczącego monitoringu odkształceń zabytkowych obiektów 

tekstylnych podczas ich ekspozycji, magazynowania i transportu.  

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu naukowcy z grup dr. hab. Krzysztofa 

Dzierżęgi z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Łukasza Bratasza z 

Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum 

Narodowego w Krakowie skonstruowali czujnik mierzący odkształcenia w obiektach 

tekstylnych, którego integracja z zabytkowymi tkaninami nie prowadzi do jakichkolwiek 

uszkodzeń tych obiektów. 

Głównym elementem czujnika jest światłowodowa siatka Bragga, element optyczny 

szeroko stosowany w telekomunikacji światłowodowej i fotonice. Od ponad 20 lat 

czujniki wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga służą do pomiaru odkształceń i 

detekcji uszkodzeń w wielu materiałach i strukturach. Ich głównymi zaletami są niewielki 

rozmiar i waga, odporność na warunki klimatyczne i środowiskowe, stosunkowo łatwe 

zespolenie z badanym obiektem oraz lokalność i duża dokładność pomiaru. 

Światłowodowa siatka Braga (SSB) jest periodyczną strukturą współczynnika załamania 

zapisaną w rdzeniu światłowodu. Działając jak selektywne zwierciadło odbija bardzo 

wąskie spektralnie widmo światła w obszarze tzw. długości fali Bragga. Jeśli siatka ta 

ulegnie np. odkształceniu lub gdy zmienią się warunki klimatyczne w jej otoczeniu to 

następuje zmiana długości fali Bragga, co wykorzystywane jest w systemach 

czujnikowych. Dla prawidłowego działania takiego czujnika konieczny jest szybki i 

precyzyjny pomiar długości fali Bragga promieniowania odbitego od SSB. Do tego celu 

służą lambdametry. 
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Lambdametr będący przedmiotem tej pracy magisterskiej został zaprojektowany do 

odczytywania długości fali Bragga pochodzącej ze światłowodowego czujnika 

odkształceń, pracującego w sieci monitoringu Muzeum Narodowego w Krakowie. 
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2 ŚWIATŁOWODY 

W roku 1966 Charles Kao i jego doktorant George Hockham publikują przełomową pracę 

(1), w której pokazują, że głównym czynnikiem wpływającym na wysoką tłumienność 

 światłowodu szklanego nie jest niedokładność wykonania samego 

włókna, ale zanieczyszczenia szkła z którego jest ono zrobione. Dodatkowo wykazują, że 

paradoksalnie straty gwałtownie maleją dla tzw. światłowodu jednomodowego, którego 

średnica rdzenia jest niewiele większa od długości fali. Idąc tym tropem, w roku 1970 

badaczom z firmy Corning Glass Works udaje się wytworzyć włókna światłowodowe, 

których straty wynoszą już tylko  (2). Tłumienność współcześnie 

wytwarzanych światłowodów nie przekracza  i leży u podstaw 

oszałamiającego tempa rozwoju komunikacji optycznej. W uznaniu zasług dla 

zrozumienia transmisji światła w systemach światłowodowych Komitet Noblowski w 

roku 2009 przyznał Charlsowi Kao Nagrodę Nobla z fizyki. 

2.1 ZASADA PROPAGACJI ŚWIATŁA W ŚWIATŁOWODZIE 

Światłowód jest koncentrycznym falowodem służącym do przesyłania światła z zakresu 

od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Światłowód składa się z rdzenia i płaszcza 

wykonanych z dielektryka, przy czym współczynnik załamania rdzenia  jest większy 

niż współczynnik załamania płaszcza  (rysunek 1). Ponadto, całość otoczona jest 

zwykle akrylową osłoną zabezpieczającą światłowód przed uszkodzeniem. 

 

1: Budowa włókna światłowodowego 

U podstaw działania światłowodu leży proste zjawisko fizyczne zwane całkowitym 

wewnętrznym odbiciem . Jeśli wiązka światła, która może być traktowana jako 

jednorodna fala płaska, pada na granicę dwóch ośrodków to ulega ona odbiciu i 

załamaniu zgodnie z prawem Snell’a 
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  (2.1) 

  
 gdzie  i  oznaczają współczynniki załamania ośrodków, a kąty  i  to kąty padania 

i załamania wiązki światła zdefiniowane na rysunku 2. Jak łatwo można pokazać, jeśli 

 i kąt padania  jest większy od tak zwanego kąta granicznego 

  (2.2) 

  
 wówczas mamy do czynienia z całkowitym wewnętrznym odbiciem, czyli nie ma 

propagacji wiązki do drugiego ośrodka. 

 

2: a) Odbicie i załamanie promienia świetlnego na granicy dielektryków. 

b) całkowite wewnętrzne odbicie następuje, gdy . 

Promienie świetlne, które w światłowodzie padają na granicę rdzeń – płaszcz, pod kątem 

większym niż graniczny ulegają całkowitemu wewnętrznemu odbiciu i rozchodzą się 

wzdłuż światłowodu. Z kolei promienie padające pod kątem mniejszym od granicznego 

przechodzą do płaszcza, gdzie ulęgają rozproszeniu (rysunek 2). Sposób rozchodzenia się 

światła w światłowodzie zależy od rozmiarów światłowodu, rodzaju materiałów, z 

których wykonane są płaszcz i rdzeń oraz długości fali wiązki świetlnej i jej struktury 

modowej. 

 

3: Współczynnik załamania płaszcza  jest mniejszy niż współczynnik załamania 

rdzenia , dzięki czemu na granicy płaszcz – rdzeń światło może ulegać 

całkowitemu wewnętrznemu odbiciu. Dla każdego światłowodu istnieje kąt 

akceptacji , dla którego promień świetlny wciąż propaguje w światłowodzie, a 

nie wnika do płaszcza gdzie zostałby wytłumiony. 

Z warunku na całkowite wewnętrzne odbicie wynika, że światła nie można wprowadzić 

do światłowodu pod dowolnym kątem. Dla dużych (w stosunku do osi światłowodu) 

kątów padania, promienie świetlne wnikają do płaszcza światłowodu, gdzie są silnie 
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tłumione. Największy kąt, pod którym możemy wprowadzić światło do światłowodu 

nazywa się kątem akceptacji światłowodu  (rysunek 3). Jeśli wiązka światła jest 

wprowadzona pod wystarczająco małym kątem , który zgodnie z prawem Snell’a 

odpowiada dużemu kątowi , to ulega ona całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na 

granicy pomiędzy rdzeniem, a płaszczem i rozchodzi się wzdłuż światłowodu. Kąt  

można wyliczyć na podstawie prawa Snell’a 

  (2.3) 

  
 Gdy kąt  jest zbyt duży to światło wchodzi do płaszcza co prowadzi do dużych strat. 

Kąt akceptacji światłowodu  definiujemy jako kąt przy którym . Sinus 

kąta akceptacji  jest wartością charakterystyczną dla każdego światłowodu zwaną 

aperturą numeryczną , która wynosi 

  (2.4) 

  
 Kąt akceptacji typowych światłowodów wynosi , stąd ich apertura 

numeryczna równa jest . 

2.2 STRUKTURA MODOWA ŚWIATŁOWODU  

Opis propagacji światła w światłowodzie oparty o optykę geometryczna przestaje być 

poprawny kiedy rozmiary światłowodu są porównywalne z długością propagującej w nim 

fali świetlnej. Poprawny opis propagacji światła wymaga wtedy rozwiązania równań 

Maxwella z warunkami brzegowymi odpowiadającymi konkretnemu światłowodowi. 

Kiedy fala świetlna jest monochromatyczna, wszystkie składowe wektorów natężeń pól 

elektrycznego i magnetycznego są harmonicznymi funkcjami czasu o tej samej 

częstotliwości. Składowe te można zapisać jako: 

  (2.5) 

  
   (2.6) 

  
 gdzie  oraz  są zespolonymi amplitudami odpowiednio natężenia pola 

elektrycznego i natężenia pola magnetycznego, a  jest częstotliwością fali świetlnej. 

Równania Maxwell’a opisujące monochromatyczną falę świetlną w liniowym, 

jednorodnym, izotropowym, niedyspersyjnym i bezźródłowym ośrodku mają postać: 

  (2.7) 

  
 

  (2.8) 

  
   (2.9) 
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  (2.10) 

  
  jest współczynnikiem przenikalności elektrycznej ośrodka, a  jest przenikalnością 

magnetyczną próżni. Korzystając z faktu że światłowody są ośrodkami bezźródłowymi i 

stosując tożsamości 

  (2.11) 

  
 oraz wykorzystując równania (2.7) i (2.8) otrzymujemy równania falowe 

  (2.12) 

  
 

  (2.13) 

  
 opisujące falę propagującą w materiale z prędkością  gdzie,  

jest prędkością światła w próżni,  jest współczynnikiem załamania 

ośrodka, a  jest przenikalnością elektryczną próżni. Ostatecznie wykorzystanie równań 

(2.5) i (2.6) prowadzi do równania Hemoholtz’a 

  (2.14) 

  
 gdzie funkcja skalarna  reprezentuje każdą z sześciu składowych wektorów  

oraz ,  jest liczbą falową w rozpatrywanym ośrodku, 

 jest liczbą falową w próżni, a  jest długością fali w próżni. 

W koncentrycznym światłowodzie skokowym o promieniu , współczynnik załamania 

 wewnątrz rdzenia , natomiast  w płaszczu . Zakładamy że 

promień płaszcza jest wystarczająco duży aby można było założyć, że jest nieskończony 

gdy rozważamy propagację fali świetlnej w rdzeniu i w otoczeniu granicy rdzeń–płaszcz. 

Ze względu na symetrię cylindryczną światłowodu równanie Helmholtz’a zapisane we 

współrzędnych cylindrycznych przyjmuje postać: 

  (2.15) 

  
 Zespolona amplituda  reprezentuje każdą z kartezjańskich składowych 

natężeń pól elektrycznego i magnetycznego. 

Poszukiwane rozwiązanie ma postać fali przemieszczającej się w kierunku osi  ze stałą 

propagacji . Tak więc zależność  od  powinna mieć postać . Ponieważ  musi 

być niezmiennicza względem obrotów o , zakładamy, że zależność od  jest 

harmoniczna, , gdzie  jest liczbą całkowitą. Podstawiając równanie 

  (2.16) 

  
 do równania (2.15) otrzymujemy równanie różniczkowe zwyczajne na  
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  (2.17) 

  
 Fala propaguje w światłowodzie jeśli w rdzeniu stała propagacji  i jednocześnie 

 w płaszczu. Dlatego wygodnie jest zdefiniować wielkości: 

  (2.18) 

  
 oraz 

  (2.19) 

  
 Dla propagującej w światłowodzie fali  oraz  są dodatnie, więc  oraz  przyjmują 

wartości rzeczywiste. Równanie (2.17) może być zapisane oddzielnie dla rdzenia i 

płaszcza 

  (2.20) 

  
  

 
(2.21) 

  
 Równania (2.20) i (2.21) są dobrze znanymi, rozwiązywalnymi analitycznie, równaniami 

Bessel’a. Eliminując rozwiązania równania (2.20) dążące do nieskończoności dla  

oraz rozwiązania równania (2.21) dążące do nieskończoności dla  otrzymujemy 

rozwiązanie równań Bessel’a z warunkami brzegowymi w postaci: 

  (2.22) 

  
 gdzie  jest funkcją Bessel’a pierwszego rodzaju rzędu , a  jest zmodyfikowaną 

funkcją Bessel’a drugiego rodzaju rzędu ,  i  są stałymi. W granicy  funkcjom 

 odpowiadają zanikające jak  funkcje sinusoidalne (rysunek 4). 

  (2.23) 

  
 Natomiast, dominującym członem funkcji  jest gasnąca eksponenta (rysunek 5), 

  (2.24) 
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4: Funkcje Bessel’a pierwszego rodzaju rzędu od 0 do 4. 

 

5: Zmodyfikowane funkcje Bessel’a drugiego rodzaju, rzędu od 0 do 4. 

 i  określają tempo zmian funkcji  odpowiednio w rdzeniu i w płaszczu. Duża 

wartość  oznacza szybsze oscylacje radialnego rozkładu w rdzeniu. Duża wartość  

oznacza z kolei szybszy zanik i płytszą penetrację fali w płaszczu. Jak widać ze wzorów 

(2.18) i (2.19) suma kwadratów  i  jest stała 

  (2.25) 

  
 Dlatego jeśli  rośnie to,  maleje i fala świetlna głębiej penetruje płaszcz. Jeśli  jest 

większa niż iloczyn , to  staje się urojona i fala propaguje jedynie w rdzeniu. 

Wygodnie jest znormalizować  oraz  definiując 

  (2.26) 
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i wówczas równanie (2.25) przybiera postać 

  (2.27) 

  
 gdzie 

  (2.28) 

  
 Parametr  jest nazywany znormalizowaną liczbą falową. 

Dalsza analiza warunków brzegowych polega na zapisaniu składowych  i  w formie 

(2.16). Z warunku ciągłości na granicy rdzeń–płaszcz  wynikają relacje 

proporcjonalności pomiędzy stałymi we wzorze (2.22). Pozostałe składowe , ,  

oraz  mogą być wyliczone z równań Maxwell’a,  oraz 

. Warunek ciągłości na składowe  i  na granicy rdzeń–płaszcz  

prowadzi do zależności na stała propagacji . 

Dla każdego azymutalnego wskaźnika , równanie charakterystyczne ma wiele rozwiązań 

dających dyskretne stałe propagacji  gdzie . Każde rozwiązanie reprezentuje 

jeden mod pola. Odpowiadające danemu modowi wartości  oraz  które mają wpływ 

na przestrzenny rozkład pola odpowiednio w rdzeniu oraz w płaszczu, są wyznaczane 

odpowiednio z równań (2.18) oraz (2.19) i są oznaczane  oraz . Każdy mod jest 

opisywany poprzez indeksy  oraz  charakteryzujące jego rozkład odpowiednio 

azymutalny oraz radialny. Mody, dla których , rozchodzą się wzdłuż osi 

światłowodu i są nazywane promieniami przyosiowymi. Dla każdego modu istnieją 

ponadto dwie konfiguracje wektorów  i  odpowiadające dwóm wzajemnie 

prostopadłym polaryzacjom. 

W większości światłowodów współczynniki załamania rdzenia i płaszcza różnią się 

nieznacznie , takie światłowody nazywane są słabo prowadzącymi. 

W światłowodach słabo prowadzących faworyzowane są promienie przyosiowe. 

Podłużne składowe pól elektrycznych i magnetycznych są więc znacznie słabsze niż 

składowa prostopadłe i prowadzone fale są w przybliżeniu elektromagnetycznymi falami 

poprzecznymi. Liniowa polaryzacja w płaszczyźnie  jest kombinacją liniową dwóch 

ortogonalnych stanów polaryzacyjnych. Dwa liniowo spolaryzowane mody  

przemieszczają się z tą samą stałą propagacji i mają ten sam rozkład przestrzenny. 

Podążając tokiem rozumowania zawartym w pracy (3) jasne staje się, że dla słabo 

prowadzących światłowodów równanie charakterystyczne okazuje się być, w 

przybliżeniu, odpowiednikiem warunków ciągłości funkcji skalarnej , zapisanej w 

postaci (2.22), i ciągłości jej pierwszej pochodnej na granicy rdzeń–płaszcz . 

Powyższe dwa warunki są spełnione jeśli  

  (2.29) 

  
 Wiedząc że dla pochodnych  oraz  funkcji Bessel’a zachodzą równości: 
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  (2.30) 

  
 

  (2.31) 

  
 i podstawiając powyższe zależności do (2.29) oraz, korzystając ze znormalizowanych 

parametrów (2.26), uzyskuje się równanie charakterystyczne: 

  (2.32) 

  
 Mając dane parametry światłowodu  oraz , równanie charakterystyczne zawiera jedną 

nieznaną zmienną  (ponieważ  można wyliczyć z równania ). Z 

równości  oraz  wynika, że równanie 

charakterystyczne jest parzyste względem . 

 

6: Konstrukcja graficzna dla rozwiązania równania charakterystycznego (2.32). 

Prawa i lewa strona równania są przedstawione jako funkcje . Punkty przecięcia są 

rozwiązaniem równania charakterystycznego. Lewa strona równania (kolor 

niebieski) ma wiele gałęzi przecinających oś odciętych w punktach . Prawa 

strona równania (kolor czerwony) przecina każdą z gałęzi jeden raz aż osiąga oś 

odciętych w . Liczba modów jest więc równa liczbie miejsc zerowych  

mniejszych niż . Na wykresie przyjęto  i . 

Równanie charakterystyczne może być rozwiązane graficznie poprzez narysowanie jego 

prawej i lewej strony w funkcji  i znalezienie punktów przecięcia tych wykresów. 

Rysunek 6 przedstawia wyniki metody graficznej dla  i . Jak widać, lewa 

strona równania ma wiele gałęzi, a prawa strona opada monotonicznie ze wzrostem  i 

znika dla  . Dlatego istnieje wiele punktów przecinania się krzywych w 

przedziale . Każdy punkt przecięcia odpowiada konkretnemu modowi 

światłowodu z którym związana jest odpowiednia wartość . Punkty przecięcia dla 

różnych  są oznaczone jako , gdzie , i uszeregowane od najmniejszej 

do największej wartości . Rysunek 7 przedstawia rozkład przestrzenny amplitud pola 

elektrycznego dla kilku najniższych modów światłowodu skokowego . 
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7: Rozkład amplitud rozkładu pola elektrycznego dla modów prowadzonych przez 

światłowód skokowy, dla którego . Kolory odpowiadają różnym znakom 

wartości pola elektrycznego. 

Analizując rysunek 6 oczywiste staje się, że ze wzrostem  zwiększa się liczba punktów 

przecięcia krzywych, a co za tymi idzie zwiększa się liczba modów. Dzieje się tak 

ponieważ krzywa odpowiadająca lewej stronie równania (2.32) jest niezależna od , 

podczas gdy krzywa odpowiadająca prawej stronie tego równania przesuwa się w prawo 

ze wzrostem . Biorą pod uwagę wyłącznie przypadek, gdy z prawej strony równania 

(2.32) pojawia się znak minus, to gałęzie lewej strony równania przecinają oś odciętych 

gdy . Te miejsca zerowe są oznaczone przez , gdzie . Liczba 

modów  jest więc równa liczbie miejsc zerowych , która jest mniejsza niż . 

Mod  jest dozwolony jeśli . Mod osiąga punkt odcięcia kiedy . 

Najmniejsze miejsce zerowe funkcji  jest  dla , następnym miejscem 

zerowym o najmniejszej wartości jest  dla . Kiedy , wszystkie 

mody z wyjątkiem modu podstawowego  są odcięte i w światłowodzie rozchodzi się 
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światło tylko w jednym modzie. Wykres liczby modów  w funkcji parametru  jest 

funkcją schodkową, rosnącą o jeden dla każdego miejsca zerowego  funkcji . 

 

8: Całkowita liczba modów  w funkcji znormalizowanej liczby falowej , 

zaznaczona kolorem niebieskim. Dla najmniejszych wartości  istnieje tylko jeden 

mod z dwoma polaryzacjami. Zielona krzywa jest funkcją , 

która dostarcza przybliżonego wzoru na liczbę modów gdy . 

Całkowita liczba modów  (dla wszystkich ) jako funkcja  jest pokazana na rysunku 8. 

Jest to funkcja schodkowa która rośnie o cztery gdy argumentem jest miejsce zerowe 

funkcji . Każde miejsce zerowe musi być liczone podwójnie ponieważ dla 

każdego modu ze wskaźnikiem  istnieje odpowiadający mu mod ze wskaźnikiem –  

który różni się jedynie odwrotną polaryzacją kąta , co może być obliczone poprzez 

wybranie dodatniego znaku w równaniu charakterystycznym (2.32). W dodatku, każdy 

mod ma dwa stany polaryzacyjne. 

Na podstawie prostego rozumowania możliwe jest przedstawienie całkowitej liczby 

modów światłowodu wielodomowego  w funkcji znormalizowanego wektora 

falowego . Dla światłowodów o dużym parametrze  w przedziale  znajduje 

się duża liczba miejsc zerowych . Ponieważ  zachowuje się jak funkcja 

sinusoidalna dla , jej miejsca zerowe są dane wzorem , 

więc miejsca odcięcia modów , które są miejscami zerowymi funkcji  dla 

 dane są wyrażeniem: 

  (2.33) 

  
 Dla ustalonego  liczba modów . Jak widać liczba modów  maleje z  

osiągając wartość  dla  więc całkowita liczba modów 

. Kolejne przybliżenie na całkowitą liczbę modów ma 

postać . Biorąc pod uwagę ujemne wartości  i dwie 

polaryzacje dla każdego modu otrzymujemy przybliżony wzór na całkowitą liczbę 

modów w światłowodzie skokowym o parametrze : 
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  (2.34) 

  
 Jak wspomniano wcześniej, stała propagacji może być wyznaczona poprzez 

rozwiązanie równania charakterystycznego (2.32) dla zmiennej . Wykorzystując 

równania (2.18) i (2.26) otrzymujemy: 

  (2.35) 

  
 Dla , można poczynić dość grube przybliżenie zakładając mianowicie, że 

 i korzystając ze wzoru (2.33) otrzymujemy przybliżoną wartość stałej propagacji w 

postaci: 

  (2.36) 

  
 Ponieważ 

  (2.37) 

  
 gdzie , to z równań (2.36) i (2.37) wynika, że 

  (2.38) 

  
 Ponieważ  jest mała możemy użyć przybliżenia  dla , i 

ostatecznie otrzymać 

  (2.39) 

  
 Jak widać, stała propagacji  w przybliżeniu przybiera wartości od  do . 

2.3 RODZAJE ŚWIATŁOWODÓW 

Najczęściej światłowody klasyfikuje się ze względu na rozkład współczynnika załamania 

rdzenia lub strukturę modową. Wyróżniamy światłowody skokowe, gradientowe oraz 

jednomodowe i wielomodowe. 

Światłowód skokowy to najprostszy typ światłowodu o jednorodnym rozkładzie 

współczynnika załamania rdzenia. Światłowody takie mają średnice od 50 μm do 13 cm i 

charakteryzują się małym pasmem przenoszenia, dużymi stratami i dyspersją modalną 

rzędu 15 ns/km. W światłowodzie skokowym mody wyższych rzędów przebywają 

dłuższą drogę optyczną w porównaniu z modami niskiego rzędu. Efekt ten nazywamy 

dyspersją modalną. W celu zminimalizowania tego efektu wprowadzono tzw. 

światłowody gradientowe (rysunek 9a). W tego typu światłowodzie współczynnik 

załamania rdzenia maleje monotonicznie wraz z odległością od jego środka. Warstwy 
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zewnętrzne mają mniejszy współczynnik załamania niż wewnętrzne więc światło 

rozchodzi się w nich szybciej co kompensuje dłuższą drogę geometryczną modów 

wyższych rzędów. Dyspersja modalna w tego typu światłowodach wynosi około  

. 

 

9: Bieg promieni świetlnych w światłowodzie gradientowym (a) i jednomodowym (b). 

Światłowody często klasyfikuje się ze względu na liczbę propagujących w nich modów. 

W światłowodach wielodomowych możliwa jest jednocześnie propagacja wielu 

modów zarówno niskich jak i wysokich rzędów. Światłowód jednomodowy pozwala na 

transmisję jedynie pojedynczych modów, rozchodzących się praktycznie wzdłuż osi 

światłowodu jak pokazano na rysunku 9b. Średnica rdzenia światłowodu jednomodowego 

wynosi zaledwie kilka mikrometrów podczas gdy wielodomowego może być nawet 

kilkaset razy większa. 

Aby światłowód zachowywał własności jednomodowego średnica jego rdzenia musi być 

zbliżona do długości fali świetlnej. Z kolei średnica płaszcza musi być około  razy 

większa niż średnica rdzenia po to aby spełnione były warunki brzegowe dla równań 

Maxwella. Należy zaznaczyć, że światłowód będący jednomodowym dla określonej 

długości fali zachowuje się jak wielodomowy dla fal istotnie krótszych. 

Innym rodzajem światłowodów są światłowody zachowujące polaryzację. Światłowody 

takie są wykorzystywane wszędzie tam gdzie ważne jest zachowanie polaryzacji światła. 

Największy sukces komercyjny światłowody tego typu osiągnęły jako element 

żyroskopów optycznych (4). 

Mod podstawowy  propagujący w światłowodzie jednomodowym jest 

zdegenerowaną kombinacją liniową dwóch modów spolaryzowanych ortogonalnie. W 

konwencjonalnych światłowodach telekomunikacyjnych te dwie ortogonalne składowe 

mają taką samą stałą propagacji . Właściwość ta sprawia, że energia 

transmitowanego światła może bardzo łatwo przechodzić pomiędzy tymi modami. 

Przejście pomiędzy modami może być spowodowane wewnętrzną niejednorodnością 

światłowodu lub przez czynniki zewnętrzne jak na przykład mechaniczne odkształcenie 

światłowodu. 

Światłowody zachowujące polaryzację są zaprojektowane w taki sposób aby dwa 

ortogonalnie spolaryzowane mody miały różne stałe propagacji i w konsekwencji 

przejście pomiędzy modami jest znacznie utrudnione. Ta różnica w stałych propagacji 

jest spowodowana wprowadzeniem anizotropii optycznej w obrębie rdzenia światłowodu, 

najczęściej poprzez pozaosiowe naprężenia wewnątrz światłowodu (5). Znacznie rzadziej 

stosuje się w tym celu światłowody z rdzeniem o kształcie eliptycznym (6). Światłowody 
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z naprężeniem wewnętrznym są wykonywanie w ten sposób że rdzeń ze szkła 

krzemowego domieszkowany dwutlenkiem germanu jest otoczony dodatkową warstwą 

szkła domieszkowanego zwykle tlenkami boru. Współczynnik rozszerzalności termicznej 

tej dodatkowej warstwy jest większy niż otaczającego ją płaszcza. Po procesie 

wyciągania światłowodu warstwy te kurczą się bardziej niż płaszcz i zastygając powodują 

powstanie wewnętrznego naprężenia, które wywołuje w rdzeniu dwójłomność. 

Całkowicie odmiennym typem światłowodów są światłowody wykonane z kryształów 

fotonicznych. Propagacja wiązki świetlnej w rdzeniu takiego światłowodu odbywa się 

dzięki specyficznym własnościom płaszcza. Mianowicie, istnienie tak zwanej fotonicznej 

przerwy wzbronionej dla materiału, z którego wykonany jest płaszcz uniemożliwia w nim 

propagację fal z zakresu tej przerwy, a to powoduje uwięzienie wiązki do obszaru 

rdzenia. Płaszcz ma najczęściej postać wielowarstwowego zwierciadła Bragga 

(jednowymiarowy kryształ fotoniczny) (7), albo dwuwymiarowego kryształu 

fotonicznego (8). Obecnie uważa się, że światłowody z kryształów fotonicznych mogą 

mieć mniejszą tłumienność niż telekomunikacyjne światłowody ze szkła krzemowego. W 

2004 udało się osiągnąć tłumienność 1.72 dB/km dla światła o długości fali 1565 nm (9). 

2.4 STRATY W ŚWIATŁOWODACH 

Pomimo tego, że straty we współczesnych światłowodach są zazwyczaj małe, to jednak 

istnieją i w sposób istotny ograniczają transmisję światła na dużych odległościach. Straty, 

inaczej zwane też tłumiennością światłowodu, podaje się w  i definiuje wzorem: 

  (2.40) 

  
  i  oznaczają odpowiednio moc wiązki światła na wejściu i wyjściu światłowodu, 

a  jest jego długość. Tak więc, jeżeli moc wiązki świetlnej na wyjściu światłowodu 

stanowi np.  mocy wejściowej to osłabienie sygnału wynosi . 

Straty w światłowodzie zasadniczo można podzielić na dwie kategorie: a) związane z 

absorpcją oraz b) związane z rozproszeniem promieniowania. W pierwszym przypadku 

foton ulega anihilacji, a jego energia zostaje przekazana atomom lub elektronom 

materiału. W drugim przypadku fotony nie są absorbowane, ale jedynie zmieniają tor 

swojego ruchu i dlatego nie biorą udziału w transporcie sygnału optycznego wzdłuż 

światłowodu. 

Ważnym czynnikiem powodującym absorpcję fotonów są zanieczyszczenia materiału, z 

którego wykonany jest światłowód. Jednym z takich zanieczyszczeń są jony  

pochodzące od śladowych ilości wody będącej pozostałością procesu produkcji 

światłowodu. Ich pasma absorpcyjne przypadają na ,  i  i 

określają trzy zakresy długości fal, w których działają układy światłowodowe. Pierwszy 

skoncentrowany jest wokół , drugi wokół , a trzeci wokół  i 

zwane są okna transmisyjnymi, a dwa ostatnie także telekomunikacyjnymi. 
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Szkło używane do produkcji światłowodów nie jest materiałem idealnie jednorodnym i 

od miejsca do miejsca jego współczynnik załamania ulega zmianom. Pomimo, że zmiany 

te są bardzo małe to jednak powodują one rozpraszanie światła i jego odchylenie od 

pierwotnego kierunku propagacji. Jeśli rozmiary tych niejednorodności są małe w 

porównaniu z długością fali to rozpraszanie nazywamy rozpraszaniem Rayleigha. Jest 

ono podstawowym mechanizmem rozpraszania światła w światłowodach i zmienia się jak 

. Oprócz rozpraszania Rayleigha istnieją również inne mechanizmy prowadzące do 

rozpraszania światła takie jak: rozpraszanie Mie, które dotyczy rozpraszania na 

większych obiektach niż rozpraszanie Rayleigha, a także wymuszone rozpraszania 

Ramana i Brillouina, które są procesami nieliniowymi i mają znaczenie jedynie w 

specjalnych przypadkach. 

Rozpraszanie niekoniecznie znaczy, że światło opuszcza światłowód. Światło rozchodząc 

się wzdłuż pewnej drogi optycznej (w danym modzie) może ulec rozproszeniu w taki 

sposób, że dalej propaguje już wzdłuż innej drogi optycznej (w innym modzie). Taka 

konwersja mocy promieniowania z jednego modu do drugiego stanowi problem, gdyż 

oprócz zmiany natężenia światła prowadzi do dyspersji wielomodowej. 

 

10: Najważniejsze źródła strat w światłowodach ze szkła krzemowego. 

Najważniejsze źródła strat w przypadku światłowodów ze szkła krzemowego zostały 

przedstawione na rysunku 10. 

Wiązka światła może być dodatkowo osłabiana na skutek zgięć światłowodu. Zgięcia są 

klasyfikowane ze względu na ich amplitudę (niekoniecznie odpowiadającą promieniowi 

zgięcia) i dzielą się na mikro i makro – zgięcia jak to pokazano na rysunku 11. Mikro – 

zgięcia mają dużo mniejszą amplitudę i występują w sposób periodyczny lub statystyczny 

wzdłuż światłowodu i pojawiają się najczęściej w trakcie kładzenia kabli 

światłowodowych. Powstałe w przypadku obu rodzajów zgięć niejednorodności 

ponownie prowadzą do ucieczki światła ze światłowodu oraz do jego konwersji między 

modami. 
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11: Mikro – i makro – zgięcia w światłowodach. 

Oprócz strat mocy promieniowania optycznego do jakich dochodzi w samym 

światłowodzie istotny wpływ na poziom start w układach światłowodowych mają 

połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami światłowodowymi. Z uwagi na małe 

rozmiary rdzeni światłowodowych, szczególną rolę odgrywa precyzja ustawienia 

światłowodów. Jakakolwiek niedokładność lub niejednorodność – jak to pokazano na 

rysunku 12 – może powodować duże osłabienie wiązki świetlnej. 

 

12: Przyczyny strat na złączach pomiędzy światłowodami. 

2.5 MATERIAŁY ŚWIATŁOWODOWE 

Podstawowym materiałem, z którego wytwarzane są światłowody jest krzemionka czyli 

dwutlenek krzemu (SiO2). Czysta krzemionka – poza światłowodami – jest rzadko 

używana ze względu na trudną obróbkę spowodowaną wysoką temperaturą topnienia 

(1100 °C). Ponieważ jednak współczynnik absorpcji dla SiO2 (w zakresie spektralnym od 

widzialnego do bliskiej podczerwieni) jest najmniejszy ze wszystkich dostępnych 

materiałów to jest ona podstawowym materiałem używanym w telekomunikacji. W celu 

otrzymania różnych współczynników załamania dla rdzenia i płaszcza, stosuje się 

odpowiednie domieszkowanie. Można domieszkować albo rdzeń albo płaszcz 

odpowiednio związkami zwiększającymi bądź zmniejszającymi współczynnik załamania. 

Domieszkowanie nie jest jednak bez wpływu na własności mechaniczne, termiczne i 

spektralne domieszkowanego materiału, wszelkie domieszki zwiększają absorpcję światła 

w światłowodzie. Wzrost współczynnika załamania w krzemionce zazwyczaj uzyskuje 

się poprzez wprowadzenie od 4% do 10% tlenku germanu (II) (GeO2), tlenku fosforu (V) 

(P2O5) albo tlenku tytanu (II) (TiO2). Z kolei mniejszy współczynnik załamania 

otrzymuje się domieszkując tlenkiem boru (III) (B2O3) lub fluorkiem krzemu (IV) (SiF4).  

Pierwsze badania nad transmisją światłowodową w latach pięćdziesiątych ubiegłego 

stulecia prowadzono jednak z użyciem światłowodów plastikowych (polimerowych), 
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które w krótkim czasie zostały zastąpione przez światłowody szklane (krzemionkowe). 

Ich jedynymi zaletami są niski koszt wytwarzania i – istotne z punktu widzenia 

niektórych specyficznych zastosowań – duża elastyczność włókna. Rdzeń i płaszcz 

plastikowego światłowodu skokowego mają średnice odpowiednio ok.  i  i 

są wykonane poli(metakrylanu metylu) (PMMA). Typowa tłumienność takiego 

światłowodu jest pokazana na rysunku 13 i jest kilka rzędów wielkości większa niż 

światłowodu szklanego. 

 

13: Tłumienność światłowodu polimerowego wykonanego z PMMA (funkcja 

zielona) w porównaniu do światłowodu szklanego (funkcja niebieska) (10). 

Innym rodzajem plastiku, z którego próbuje się wytwarzać światłowody są amorficzne 

perfluoropolimery (APFP). Perfluoropolimery zastępują wiązania węglowo–wodorowe w 

zwykłych polimerach wiązaniami węglowo–fluorowymi. Ich wadą jest tendencja do 

krystalizacji co uniemożliwia wytwarzanie włókien. Jednak APFP nie krystalizują i 

dzięki temu tworzą stabilne szkła. Tłumienność światłowodów wykonanych z APFP w 

obszarze widzialnym jest co najmniej 2 rzędy wielkości mniejsza niż wykonanych z 

PMMA.  

Zastosowania światłowodów nie tylko dotyczą transmisji światła ale także wzmacniania 

sygnałów optycznych. W drugim przypadku pierwszoplanową rolę odgrywają 

światłowody domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich takich jak holm (Ho), neodym 

(Nd), iterb (Yb), a przede wszystkim erb (Er). Aktywność optyczna jonów ziem rzadkich, 

czyli absorpcja światła na jednych długościach fali i emisja w innym zakresie fal 

powodują, że światłowody zawierające tego typu jony stanowią idealny ośrodek 

wzmacniający. Jako typowy przykład urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystującego 

takie światłowody można podać wzmacniacz typu EDFA (erbium doped fiber amplifier). 
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3 ŚWIATŁOWODOWE SIATKI BRAGGA 

Światłowodowa siatka Bragga (SSB) jest holograficzną siatką dyfrakcyjną zapisaną przez 

promieniowanie ultrafioletowe bezpośrednio wewnątrz rdzenia światłowodu. Jest to 

siatka fazowa, co oznacza, że periodycznym, przestrzennym zmianom podlega głównie 

współczynnik załamania. Typowa SSB działa w ten sposób, że wiązka świetlna 

prowadzona w danym modzie ulega dyfrakcji na siatce Bragga i zamieniana jest na 

wiązkę identyczną ale propagującą w przeciwnym kierunku. Wskutek dyfrakcji na SSB 

światło prowadzone w danym modzie może przejść do innego modu światłowodu, nie 

wyłączając modów prowadzonych przez płaszcz światłowodu i modów, które są 

wypromieniowane ze światłowodu. 

3.1 HISTORIA ROZWOJU ŚWIATŁOWODOWYCH SIATEK BRAGGA 

Pierwszym znaczącym odkryciem prowadzącym do rozwoju techniki światłowodowych 

siatek Bragga było odkrycie dokonane przez Hill’a i jego współpracowników w roku 

1978 (11). Podczas badania własności światła rozpraszanego wstecz, z lasera argonowego 

 o pracy ciągłej, w światłowodzie domieszkowanym germanem, 

zaobserwowano, że jego natężenie rośnie z czasem naświetlania światłowodu. Hill 

postawił hipotezę że przyczyną wzrostu odbicia było powstanie w rdzeniu światłowodu 

siatki dyfrakcyjnej. Jego zdaniem fala stojąca, która powstaje na skutek interferencji 

wprowadzanego do światłowodu światła i światła odbitego od końcówek światłowodu 

wytworzyła trwałą modulację współczynnika załamania rdzenia. Przed tym odkryciem 

nikt nie zdawał sobie sprawy, że szklany światłowód domieszkowany germanem może 

być użyty jako materiał fotoczuły. 

Kolejne znaczące odkrycie nastąpiło trzy lata później, kiedy to Lam i Garside 

zaprezentowali dane z których wynikało że wielkość, wytworzonej przez światło 

, zmiany współczynnika załamania zależy od kwadratu mocy światła 

wykorzystywanego do tworzenia światłowodowej siatki Bragga (12). Ten rezultat 

sugerował, że spowodowana przez światło  zmiana współczynnika załamania 

była procesem dwufotonowym. Postawiono hipotezę, że światło o dwukrotnie mniejszej 

długości fali , w procesie jednofotonowym, znacznie efektywniej zmieni 

współczynnik załamania światłowodu.  

W roku 1989 Morey, Meltz i Glenn wytworzyli światłowodową siatkę Bragga za pomocą 

promieniowania z lasera ultrafioletowego (13). W tym celu wykorzystali nowatorską 

technikę polegającą na umieszczeniu domieszkowanego germanem światłowodu w 

obszarze przecinania się dwóch wiązek laserowych – metoda interferujących wiązek. 

Technika ta umożliwiła uzyskanie światła o dużej intensywności w przestrzeni 

interferencji dwóch koherentnych czasowo i przestrzennie wiązek laserowych. 

W roku 1993 Lemaire, Atkins i Mizrahi pokazali, że światłowody ze szkła krzemowego 

domieszkowane germanem w atmosferze wodoru wykazują znacznie większą 

fotoczułość, aż o dwa rzędy wielkości (14). 
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W tym samym roku niezależnie od siebie dwa zespoły naukowców (15) (16) opracowały 

metodę wytwarzania siatek Bragga na skalę przemysłową. Użyli oni masek fazowych do 

tworzenia wzoru interferencyjnego, który następnie służył do zapisu siatek Bragga w 

światłowodach. 

Obecnie światłowodowe siatki Bragga są szeroko wykorzystywane w technice 

światłowodowej. Służą jako czujniki odkształcenia, temperatury, ciśnienia, a nawet pola 

magnetycznego. Znajdują również zastosowanie jako selektywne zwierciadła do strojenia 

laserów włóknowych. Świergoczące siatki Bragga są wykorzystywane do kompensacji 

dyspersji krótkich impulsów światła w światłowodach telekomunikacyjnych.  

3.2 PODSTAWY FIZYCZNE ŚWIATŁOWODOWYCH SIATEK 

BRAGGA 

Światło propagujące przez światłowodową siatkę Bragga, której współczynnik załamania 

zmienia się periodycznie wzdłuż kierunku propagacji, jest nieznacznie rozpraszane 

wstecz na skutek odbić od kolejnych „zaburzeń” współczynnika załamania. Zwykle ilość 

rozpraszanego do tyłu światła jest bardzo mała, z wyjątkiem sytuacji, w której długość 

fali odbijanego światła jest równa długości fali Bragga  danej wzorem 

  (3.1) 

  
 gdzie  jest efektywnym współczynnikiem załamania, a  jest stałą siatki. Dla światła 

o długości fali równej  wszystkie odbite wstecz fale cząstkowe są ze sobą w fazie i 

interferują konstruktywnie, rysunek 14. Odbicie światła o długości fali Bragga od SSB 

może sięgać , podczas gdy światło o innej długości fali przechodzi prawie bez strat. 

 

14: Konstruktywna (z lewej) i destruktywna interferencja (z prawej) promieni 

świetlnych odbitych od zaburzeń współczynnika załamania w światłowodowej 

siatce Bragga.  

Bardziej szczegółowy opis widm transmisji i odbicia światłowodowych siatek Bragga 

można otrzymać stosując formalizm elektrodynamiki klasycznej. Tak jak to już 

omawiano w paragrafie 2.2 propagacja światła w światłowodzie opisywana 

rozwiązaniami równań Maxwell’a z odpowiednimi warunkami brzegowymi. 

Rozwiązania podają rozkład pola elektromagnetycznego propagujących modów. W 

formalizmie elektrodynamiki klasycznej selektywne odbicie w światłowodowej siatce 

Bragga tłumaczy się jako sprzężenie pomiędzy odpowiednimi modami propagującymi w 

przeciwnych kierunkach. Sprzężenie określonego modu z innym modem może nastąpić 

jeśli w światłowodzie występują periodyczne zaburzenia fazowe lub amplitudowe, 
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których wartość stałej zaburzenia (fazowego lub amplitudowego) jest bliska sumie albo 

różnicy stałych propagacji tych modów. Do rozwiązywania tego typu problemów stosuje 

się teorię modów sprzężonych (17), która zakłada, że mody pola światłowodu 

niezaburzonego pozostają niezmienione w obecności słabego zaburzenia. W ramach tej 

teorii otrzymujemy zbiór równań różniczkowych pierwszego rzędu, których rozwiązania 

mają postać analityczną w przypadku jednorodnego i sinusoidalnie periodycznego 

zaburzenia współczynnika załamania o stałej amplitudzie . 

Tak jak to podano w pozycji (18), odbicie od siatki fali monochromatycznej o długości  

jest zdeterminowane przez trzy parametry: stałą sprzężenia , stałą propagacji modu 

 oraz długość  odcinka światłowodu o zaburzonym współczynniku 

załamania. Stała sprzężenia  zależy jedynie od amplitudy modulacji współczynnika 

załamania  oraz długości fali, na której operuje siatka  i jest dana wzorem: 

  (3.2) 

  
 Jeśli długość fali  odpowiada długości fali Bragga to współczynnik odbicia  siatki jest 

dany wyrażeniem, 

  (3.3) 

  
 Widmo współczynnika odbicia w istotny sposób zależy od wartości iloczynu , co 

obrazuje rysunek 15. 

 

15: Widmo współczynnika odbicia światłowodowych siatek Bragga z zależności od 

wartości iloczynu . 

Ważnym parametrem każdej światłowodowej siatki Bragga jest szerokość jej widma 

odbiciowego, to znaczy przedział długości fal od niej odbijanych. Szerokość tego widma 
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zwykle mierzy się w połowie jego wysokości i podaje jako FWHM
1
. Niemniej do 

obliczeń znacznie łatwiejszą wielkością jest szerokość zdefiniowana jako , 

gdzie  jest długością fali najbliższą , dla której współczynnik obicia przyjmuje 

wartość zero. Szerokość pasma  można wyznaczyć obliczając różnicę stałych 

propagacji , gdzie  jest stałą propagacji dla długości fali 

, natomiast,  jest stałą propagacji dla długości fali , czyli dla 

długości fali dla której odbicie jest największe. 

Jeśli  to  i wówczas szerokość widma odbiciowego siatki Bragga 

opisuje wyrażenie: 

  (3.4) 

  
 Szerokość widma odbiciowego siatki jest więc odwrotnie proporcjonalna do długości 

odcinka na którym współczynnik załamania jest modulowany. Wobec tego, długie i słabo 

odbijające siatki mogą mieć bardzo wąskie widmo odbicia. Z kolei w przypadku 

światłowodowych siatek Bragga, dla których ,  szerokość widma 

odbicia opisywana jest wyrażeniem: 

  (3.5) 

  
 i jest proporcjonalna do stałej sprzężenia  oraz jest niezależna od długości obszaru 

modulacji współczynnika załamania w światłowodzie. 

Bardziej skomplikowane siatki można rozważać jako szereg wielu siatek, z których każda 

ma określony okres i amplitudę modulacji współczynnika załamania. Postępując w ten 

sposób można wyliczyć funkcję transmisji SSB o skomplikowanym przestrzennym 

rozkładzie współczynnika załamania rdzenia światłowodu. Często w tego typu 

obliczeniach stosuje się metodę macierzy przejścia (19). 

Inną metodą znajdowania funkcji transmisji SSB jest metoda cienkich warstw (20). W 

metodzie tej zakłada się, że światłowodowa siatka Bragga jest zbudowana z cienkich 

dielektrycznych płaszczyzn o różnych parametrach optycznych. Następnie oblicza się 

amplitudy pól odbitego i przechodzącego przez granicę pomiędzy warstwami 

dielektrycznymi o różnych współczynnikach załamania. Metoda cienkich warstw 

pozwala na obliczanie transmisji SSB o praktycznie dowolnych rozkładach 

współczynnika załamania rdzenia. Natomiast wadą tej techniki jest długi czas obliczeń 

(21). 

Wreszcie metodą najbardziej zaawansowaną, która służy do analizy transmisji 

skomplikowanych siatek Bragga jest teoria fal Broch’a (22). Korzystając z tego podejścia 

otrzymuje się rozwiązania w postaci superpozycji modów własnych światłowodu. Na 

rysunku 16 przedstawiono kilka popularnych typów SSB o złożonych rozkładach 

współczynnika załamania rdzenia oraz odpowiadające im widma światła odbitego. 

                                                      
1
 Jest to skrót od angielskiego wyrażenia Full width at half maximum. 
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16: Rozkłady współczynnika załamania światłowodowych siatek Bragga, wiersz 

górny, oraz odpowiadające im widma światła odbitego, wiersz dolny. 

3.3 METODY WYTWARZANIA ŚWIATŁOWODOWYCH SIATEK 

BRAGGA 

Najprostszą metodą zapisu siatek Bragga jest przepuszczenie przez światłowód 

intensywnego promieniowani ultrafioletowego o długości fali około  (11). 

Wytworzona tą metodą siatka Bragga odbija promieniowanie o długości fali bliskiej 

promieniowaniu użytemu do zapisu. Metoda ta, ze względu na swą nieefektywność ma 

obecnie jedynie znaczenie historyczne. Światłowodowe siatki Bragga, które operują na 

długości fali innej niż użyta do ich zapisu są wytwarzane technikami, które można 

podzielić na interferencyjne i nieinterferencyjne. W procesie zapisu wykorzystuje się 

różnorodne źródła światła, a ich dobór wynika głównie z typu światłowodu i jego składu 

chemicznego. 

3.3.1 METODY INTERFERENCYJNE 

3.3.1.1 METODA SZEROKIEGO INTERFEROMETRU 

Jedną z szeroko stosowanych metod wytwarzania światłowodowych siatek Bragga jest 

metoda szerokiego interferometru, której układ eksperymentalny przedstawia rysunek 17. 

Wiązka promieniowania ultrafioletowego jest poszerzana za pomocą układu 

teleskopowego i dzielona na dwie wiązki za pomocą płytki światłodzielącej. Następnie, 

każda z wiązek, po odbiciu od zwierciadła, jest kierowana na światłowód. Wiązki 

nakładają się w obszarze światłowodu i interferując dają pole świetlne o periodycznym 

rozkładzie natężenia. Ponieważ wiązka odbijana od płytki światłodzielącej ma odwrotną 

fazę w stosunku do wiązki przechodzącej, używa się płytki kompensującej. 

Oddziaływanie materiału rdzenia światłowodu z przestrzennie zmiennym polem 

świetlnym skutkuje periodycznie zmiennym współczynnikiem załamania rdzenia. 
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17: Układ do zapisu światłowodowych siatek Bragga metodą interferometru. 

Jeśli kąt pomiędzy nakładającymi się wiązkami oznaczymy jako , długość fali światła 

ultrafioletowego jako , współczynnik załamania szkła krzemowego  jako  

oraz efektywny współczynnik załamania światłowodu jako  to światłowodowa siatka 

Bragga będzie odbijała promieniowanie o długości fali  danej wzorem 

  (3.6) 

  
 Ponieważ  jest zwykle równa około , a  ma wartość zbliżoną do  to, w 

zależności od wartości kąta ,  może przyjmować teoretycznie wartości od  do 

nieskończoności. W praktyce metodę tą wykorzystuje się do tworzenia światłowodowych 

siatek Bragga odbijających promieniowanie widzialne. Ze względu na długą drogę 

wiązek w powietrzu i związane z tym zakłócenia obrazu interferencyjnego, najlepsze 

rezultaty uzyskuje się tworząc krótkie siatki Bragga za pomocą jednego impulsu 

promieniowania ultrafioletowego. 

3.3.1.2 METODA MASKI FAZOWEJ 

W przypadku produkcji siatek Bragga na skalę przemysłową, gdzie ich powtarzalność 

jest niezwykle istotna, wykorzystuje się metodę maski fazowej. Maska fazowa to 

wykonane w płytce ze szkła krzemowego, techniką trawienia, równoległe rowki o 

identycznej głębokości i szerokości porównywalnej z długością fali światła. Z tego też 

powodu maska taka ugina fale świetlne w wielu rzędach dyfrakcyjnych. Kąty ugięcia 

wiązek spełniają ogólne równanie dyfrakcji, z  jako stałą periodyczności maski 

fazowej. 

  (3.7) 

  
 gdzie  jest kątem pod jakim padająca wiązka zostaje ugięta w -tym rzędzie.  z 

kolei oznacza kąt padania na maskę, a  jest długością fali. W przypadku kiedy stała 

siatki zawiera się pomiędzy  i , fala padająca jest uginana tylko w jednym 
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rzędzie , pozostałe promieniowanie jest transmitowane w rzędzie zerowym 

, zobacz rysunek 18. 

 

18: Dyfrakcja promieniowania padającego na maskę fazową pod kątem . 

Jeśli promieniowanie ultrafioletowe pada prostopadle do płaszczyzny maski fazowej 

 to jest uginane w rzędach , jak to pokazuje rysunek 19. Fale ugięte w 

rzędach dyfrakcyjnych  nakładają się w obszarze światłowodu dając strukturę 

prążków interferencyjnych oddalonych od siebie o stałą , nazywaną stałą siatki. Stała 

ta związana jest z kątem ugięcia promieni  wzorem: 

  (3.8) 

  
 Stała  siatki rowków wytrawionych w masce fazowej jest zdeterminowana przez 

żądaną długość fali Bragga . Korzystając z równania (3.8) otrzymujemy związek 

pomiędzy stałą maski , a stałą wzoru interferencyjnego  w postaci: 

  (3.9) 

  
 gdzie  wskazuje rząd w którym uginana jest wiązka padająca. 

 

19: Dyfrakcja promieniowania padającego prostopadle na maskę fazową. 

W przypadku gdy wiązka światła pada prostopadle na maskę fazową, to promienie ugięte 

w rzędach  nie muszą mieć równej intensywności, co powoduje mniejszy 

kontrast prążków interferencyjnych. Dla światłowodowej siatki Bragga o efektywnym 

współczynniku załamania , odbijającej w pierwszym rzędzie  
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promieniowanie o długości fali , stała maski fazowej wynosi  i 

jest więc znacznie większa od długości fali promieniowania ultrafioletowego 

wykorzystywanego do naświetlania . Wobec tego światło jest uginane na 

takiej masce w kilku rzędach dyfrakcyjnych. Istnieje wiele metod eliminacji wiązek 

zmniejszających kontrast wzoru interferencyjnego, czyli wiązki transmitowanej przez 

maskę fazową  i wiązek uginanych w rzędach  (23). Maski fazowe 

wykonywane są najczęściej metodami holograficznymi, albo poprzez bombardowanie 

płytki ze szkła krzemowego wiązką elektronów (24). 

Mimo że nie można zmienić stałej maski fazowej , to w konfiguracji z rysunku 20 

możliwa jest zmiana stałej wzoru interferencyjnego poprzez zmianę wzajemnego kąta 

pomiędzy dwoma interferującymi wiązkami, spowodowaną na przykład zmianą 

ustawienia jednego ze zwierciadeł. Podstawiając równania (3.8) i (3.9) do równania (3.6) i 

różniczkując po  otrzymujemy: 

  (3.10) 

  
 gdzie  jest kątem pomiędzy wiązkami. Stosunkowo niewielka zmiana kąta pomiędzy 

wiązkami skutkuje dużą zmianą długości fali Bragga dla światłowodu. 

 

20: Maska fazowa użyta jako dzielnik wiązki w interferometrze do zapisywania 

światłowodowych siatek Bragga. Maska fazowa predefiniuje długość fali odbijanej 

przez światłowodową siatkę Bragga, która może być zmieniana dzięki obrotowi 

zwierciadła. 

Wada przestrajania interferometru z maską fazową wynika z ograniczonej spójności 

czasowej używanych tu laserów impulsowych. Wprowadzenie różnicy dróg optycznych 

powoduje zmniejszenie kontrastu prążków interferencyjnych. 
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3.3.2 TECHNIKI NIEINTERFERENCYJNE – METODA ZAPISU PUNKT PO 

PUNKCIE 

Z równania (3.8) wynika, ze okres światłowodowej siatki Bragga odbijającej fale o 

długości  jest równy około . Ponieważ, ograniczoną przez dyfrakcję, 

minimalną średnicą plamki promieniowania o długości fali  jest równa około 

, jest więc możliwe stworzenie periodycznego współczynnika załamania w 

światłowodzie poprzez naświetlanie światłowodu punkt po punkcie (rysunek 21). 

Technika ta jest niezwykle użyteczna w wytwarzaniu światłowodowych siatek Bragga o 

długim okresie . W metodzie zapisu punkt po punkcie przesuwany 

światłowód jest naświetlany skupioną na nim wiązką z lasera impulsowego albo 

bezpośrednio, albo poprzez przesłonę. 

 

21: Zapis siatki Bragga punkt po punkcie, skupiona wiązka z impulsowego lamera 

ultrafioletowego naświetla światłowód poprzez przesłonę. 

3.4 ZASTOSOWANIA CZUJNIKOWE ŚWIATŁOWODOWYCH SIATEK 

BRAGGA 

Zastosowania czujnikowe SSB wynikają bezpośrednio z równania (3.1), czyli zależności 

fali Bragga  od współczynnika załamania światłowodu i okresu siatki. Parametry te z 

kolei ulegają zmianie wraz z odkształceniem światłowodu i temperaturą. Zależność 

funkcyjna długości fali Bragga  od odkształcenia może być obliczona jako: 

  (3.11) 

  
 gdzie  jest współczynnikiem elastooptycznym. Dzieląc równanie (3.11) przez  

otrzymujemy: 

  (3.12) 

  
 Tak więc zmiana długości fali Bragga ze zmianą odkształcenia wynosi: 

  (3.13) 
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 jest znormalizowaną czułością współczynnika załamania, natomiast  jest 

współczynnikiem elastooptycznym danym wzorem: 

  (3.14) 

  
 gdzie  oraz  są współczynnikami tensora elastooptycznego, natomiast  jest liczbą 

Poisson’a. W przypadku światłowodu krzemionkowego zmiana długości fali przy 

odkształceniu (wydłużeniu) światłowodu o  wynosi  dla . 

Analogiczne rozumowanie jak poprzednio prowadzi do zależności zmiany długości fali 

Bragga od zmiany temperatury w postaci: 

  (3.15) 

  
 gdzie  jest współczynnikiem rozszerzalności termicznej,  jest 

temperaturową zmianą współczynnika załamania, natomiast  oznacza współczynnik 

termooptyczny. Współczynnik termooptyczny zwykle ma wartość   i 

zależy od materiału światłowodu. Wkład do przesunięcia długości fali Bragga na skutek 

rozszerzalności termicznej światłowodu jest o rząd wielkości mniejszy niż przyczynek od 

zmiany współczynnika załamania materiału światłowodu. Z równania (3.15) wynika, że 

aby skompensować temperaturowo, czyli uniezależnić zmianę długości fali Bragga od 

temperatury otoczenia, współczynnik rozszerzalności temperaturowej musi spełniać 

warunek: 

  (3.16) 

  
 Szkło krzemowe nie spełnia tego warunku, natomiast w celu kompensacji temperaturowej 

światłowód może być otoczony materiałem o odpowiednim współczynniku 

rozszerzalności termicznej. Dla światłowodu ze szkła krzemowego materiał zdolny do 

kompensacji temperaturowej SSB ma współczynnik rozszerzalności termicznej rzędu 

. 

Dla światłowodu krzemionkowego zmiana temperatury o  powoduje zmianę długości 

fali o  dla . 
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4 METODY POMIARU PRZESUNIĘCIA FALI BRAGGA 

Precyzyjne pomiary zmiany długości fali Bragga są podstawą działania każdego czujnika 

wykorzystującego światłowodowe siatki Bragga. Idealną metodę pomiarową winny 

cechować: 

 jak największa spektralna zdolność rozdzielcza, 

 szeroki zakres spektralny, w którym może odbywać się pomiar, 

 możliwość jednoczesnego pomiaru fal Bragga z kilku siatek Bragga oraz 

 niski koszt samego lambdametru. 

Metody pomiaru zmiany fali Bragga można podzielić na pasywne i aktywne. Metody 

pasywne oparte są o elementy optyczne, których własności optyczne są stałe w czasie, zaś 

w metodach aktywnych, własności te celowo poddaje się periodycznym zmianom (25). 

Jedną z pierwszych metod zaproponowanych do pomiaru długości fali z SSB była metoda 

wykorzystująca filtry barwne lub interferencyjne . Transmisja takich filtrów, w 

interesującym nas przedziale spektralnym, jest jednoznacznie przyporządkowana 

określonej długości fali. Dlatego też z pomiaru transmisji automatycznie otrzymuje się 

długość badanej fali. W metodzie tej zakres spektralny jest silnie sprzężony z czułością. 

Im większa precyzja pomiaru, a więc większa dynamika zmian transmisji z długością fali, 

tym mniejszy zakres długości fal, które można mierzyć stosując dany filtr (26). 

Korzystając z tej metody możliwe jest uzyskanie precyzji rzędu kilku pikometrów i 

zakres pracy rzędu kilku nanometrów.  

Aby zwiększyć w tej metodzie stosunek sygnału do szumu, SSB będąca czujnikiem 

stanowi także zwierciadło rezonatora lasera włóknowego co znacząco zwiększa wielkość 

rejestrowanych sygnałów optycznych. W takiej konfiguracji możliwe są pomiary z 

częstotliwością do  (27) a do głównych zalet należy zaliczyć niski koszt, szybką 

odpowiedź i łatwość użycia. Aby dodatkowo zmniejszyć koszt urządzenia zamiast 

barwnych filtrów krawędziowych stosuje się często sprzęgacze z podziałem długości fali 

(28). 

Bardziej zaawansowanymi metodami pomiaru przesunięcia fali Bragga są metody 

wykorzystujące optyczne filtry aktywne. Cechą charakterystyczną takiego filtru jest 

bardzo wąskie spektralnie widmo transmisji bądź odbicia, którego położenie – w domenie 

spektralnej – można zmieniać w sposób periodyczny. Przesunięcie widma skutkuje 

zmianą natężenia fali przechodzącej lub odbitej proporcjonalnie do natężenia sygnału 

wejściowego. Skanując filtr w szerokim zakresie spektralnym odtwarzamy rozkład 

spektralny badanego światła. Na podstawie wcześniej ustalonej zależności pomiędzy 

zewnętrznym parametrem skanowanym (np. temperaturą, naprężeniem lub prądem 

elektrycznym) a długością fali wyznaczamy długość fali Bragga. Precyzja pomiaru jest 

zdeterminowana głównie przez stosunek sygnału do szumu oraz szerokość spektralną 

chwilowego widma transmisji stosowanego filtru. Zwykle pomiary tego typu cechują się 

relatywnie dużą rozdzielczością i szerokim zakresem pracy. 
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Jednym z często używanych filtrów aktywnych są światłowodowe siatki Bragga. 

Strojenie widma odbiciowego takiej siatki następuje poprzez jej mechaniczne 

odkształcenie i zmianę jej fali Bragga. Najczęściej realizowane jest to nawijając SSB na 

element piezoelektryczny (29), którego rozmiary ulegają zmianie wraz ze zmianą 

przyłożonego doń napięcia. Korzystając z precyzyjnego elementu piezoelektrycznego 

możliwe są pomiary z rozdzielczością rzędu dziesiątek pikometrów w zakresie kilku 

nanometrów (30). Jedną z głównych wad tego rozwiązania jest koszt precyzyjnych 

elementów piezoelektrycznych oraz ich stosunkowo niewielki zakres pracy. Kolejna 

wada to stosunkowo mała szybkość pomiaru – nie przekraczająca  - ze względu 

na wolną odpowiedź elementu piezoelektrycznego. 

Innym filtrem aktywnym używanym w pomiarach długości fali są przestrajalne 

interferometry Fabry–Pérot’a. Jedną z głównych zalet takiego filtru jest jego duży zakres 

spektralny, sięgający zwykle dziesiątek nanometrów. Wykorzystując przestrajany 

elementem piezoelektrycznym interferometr Fabry–Pérot’a o finezji  powyżej 100 

możliwe są pomiary długości fali Bragga z rozdzielczością jednego pikometra w zakresie 

40 nanometrów (31). Zdolność rozdzielcza tej metody jest ograniczona głównie przez 

finezję interferometru Fabry–Pérot’a. 

Jeszcze innym typem filtrów przestrajalnych są filtry akustooptyczne. Zakres spektralny 

filtru akustooptycznego może sięgać kilku mikrometrów (32) co jest niezwykle ważne dla 

pomiarów długości fali Bragga jednocześnie z dużej liczby światłowodowych siatek 

Bragga (33). Metoda wykorzystująca filtry akustooptyczne działa na podobnej zasadzie 

jak pozostałe metody wykorzystujące filtry aktywne. Główna różnica polega na tym że 

długość fali światła transmitowanego przez przestrajalny filtr akustooptyczny jest stała 

dla sinusoidalnego sygnału o częstości radiowej o stałej amplitudzie i okresie. Zdolność 

rozdzielcza w układach tego typu jest głównie ograniczona przez szerokość pasma 

transmisji filtru akustooptycznego. 

4.1 METODY WYKORZYSTUJĄCE FILTRY PASYWNE 

Pasywne metody odczytywania długości fali Bragga odnoszą się do metod nie 

wykorzystujących żadnych mechanicznych, elektrycznych ani optycznych aktywnych 

urządzeń. Metody te polegają zwykle na pomiarze intensywności światła i przeliczaniu 

jej na długość fali Bragga badanej światłowodowej siatki Bragga przy wykorzystaniu 

odpowiedniej funkcji kalibracyjnej. Aby wyeliminować wpływ fluktuacji intensywności 

wykorzystuje się wiązkę referencyjną. Do pasywnych metod odczytywania długości fali 

Bragga zalicza się między innymi metody wykorzystujące monotoniczne filtry optyczne, 

sprzęgacze z podziałem długości fali i świergoczące siatki Bragga. 

Jeną z pierwszych metod zaproponowanych do odczytywania długości fali 

światłowodowych siatek Bragga była metoda wykorzystująca monotoniczny filtr 

optyczny. Metoda ta w swym działaniu opiera się na wykorzystaniu filtru optycznego 

który ma monotoniczne widmo transmisji w przedziale monitorowanych długości fali 

Bragga. Poprzez pomiar zmiany intensywności dokonywany jest pomiar zmiany długości 

fali Bragga. W tej metodzie mierzony zakres jest odwrotnie proporcjonalny do 
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rozdzielczości (26). Aby wyeliminować wpływ zmian intensywności światła na pomiar 

długości fali oblicza się stosunek intensywność sygnału z filtra  do intensywności 

sygnału referencyjnego . Niezależny od fluktuacji stosunek , po wykorzystaniu 

odpowiedniej krzywej kalibracji jest przeliczany na długości fali Bragga. 

Korzystając z tej metody możliwe jest uzyskanie rozdzielczości rzędu kilku pikometrów 

przy zakresie pracy rzędu kilku nanometrów. Aby zwiększyć stosunek sygnału do szumu, 

używa się pomiarowej siatki Bragga jako zwierciadła rezonatora lasera włóknowego. W 

takiej konfiguracji możliwe są pomiary z częstotliwością do . (27) Niski koszt, 

szybka odpowiedź i łatwość użycia są głównymi zaletami tej metody. Aby dodatkowo 

zmniejszyć koszt urządzenia zamiast filtru krawędziowego stosuje się sprzęgacz z 

podziałem długości fali (28). Korzystając z metody wykorzystującej sprzęgacz z 

podziałem długości fali uzyskuje się rozdzielczość około jednego procenta skali. 

Odczytywanie długości fali Bragga jest również możliwe poprzez metody 

wykorzystujące dwie identyczne świergoczące siatki Bragga. Cechą 

charakterystyczną świergoczących siatek Bragga jest szerokie widmo odbijanego światła. 

W metodzie tej jedna z siatek pełni funkcję detektora, druga jest odizolowana od 

otoczenia. Jeśli światło odbite od nierozciągniętej siatki Bragga będącej detektorem 

przejdzie następnie przez drugą siatkę Bragga to otrzymana intensywność sygnału 

optycznego jest minimalna. Rozciągnięcie czujnika powoduje zwiększenie intensywności 

sygnału optycznego. Aby wyeliminować zakłócenia wynikające z fluktuacji 

intensywności światła wiązkę z czujnika dzieli się na dwie wiązki, z których jedna 

przechodzi przez drugą świergoczącą siatkę Bragga, natomiast druga jest wiązką 

referencyjną bezpośrednio analizowaną przez detektor. Zmiana ilorazu intensywności 

sygnałów optycznych jest, z wykorzystaniem funkcji kalibracyjnej, przeliczana na 

długość fali Bragga czujnika. 

4.2 METODY WYKORZYSTUJĄCE FILTRY AKTYWNE 

Bardziej zaawansowanymi metodami do mierzenia przesunięcia długości fali Bragga 

światłowodowej siatki Bragga są metody wykorzystujące optyczne filtry aktywne. W 

metodach tych sygnał wyjściowy jest splotem spektrum filtru przestrajalnego i 

światłowodowej siatki Bragga. Gdy długość fali odpowiadająca maksimum spektrum 

filtru przestrajalnego równa jest długości fali Bragga obserwowanej siatki Bragga to splot 

przyjmuje wartość maksymalną. Przesunięcie długości fali Bragga jest mierzone poprzez 

pomiar przesunięcia maksimum wartości splotu i porównanie z danymi kalibracyjnymi. 

Rozdzielczość pomiaru jest zdeterminowana głównie przez stosunek sygnału do szumu i 

szerokość linii spektralnej filtru przestrajalnego i światłowodowej siatki Bragga. Zwykle 

pomiary tego typu cechują się relatywnie durzą rozdzielczością i znacznym zakresem 

pracy. 

Przesunięcie długości fali Bragga może być zmierzone metodą wykorzystującą filtr 

przestrajalny zbudowany ze światłowodowej sitaki Bragga. Filtr ten jest 

światłowodową siatką Bragga, o takich samych parametrach jak światłowodowa siatka 

Bragga znajdująca się w czujniku, nawiniętą na element piezoelektryczny lub inny 
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rozciągający światłowód mechanizm (29). Poprzez zmianę napięcia przyłożonego do 

elementu piezoelektrycznego dokonywana jest zmiana długości filtrującej siatki Bragga, 

a więc i jej długości fali Bragga.  

Zmiana długości fali Bragga czujnika powoduje zmniejszenie wartości splotu. Znajdujący 

się w pętli sprzężenia zwrotnego element piezoelektryczny zmienia długość siatki Bragga 

tak aby wartość splotu znów była maksymalna. Zmiana napięcia na elemencie 

piezoelektrycznym, po odpowiednim wykalibrowaniu układu, jest przeliczana na zmianę 

długości fali Bragga czujnika. Korzystając z precyzyjnego elementu piezoelektrycznego 

możliwe są pomiary z rozdzielczością rzędu dziesiątek pikometrów w skali kilku 

nanometrów (30). Jedną z główny wad tego rozwiązania jest koszt precyzyjnych 

elementów piezoelektrycznych oraz ich stosunkowo niewielki zakres pracy. Kolejna 

wadą jest rozdzielczość czasowa pomiaru która, ze względu na wolną odpowiedź 

elementu piezoelektrycznego, zwykle nie przekracza stu herców. 

Na podobnej zasadzie wykonywane są pomiary przesunięcia długości fali Bragga 

metodą wykorzystującą przestrajalny filtr Fabry–Pérot’a. Jedną z głównych zalet 

przestrajanego filtru Fabry–Pérot’a jest jego duży zakres spektralny, sięgający zwykle 

dziesiątek nanometrów. Wykorzystując przestrajany elementem piezoelektrycznym 

interferometr Fabry–Pérot’a o finezji
1
 około 110 możliwe są pomiary długości fali 

Bragga z rozdzielczością jednego pikometra w zakresie 40 nanometrów (31). Zdolność 

rozdzielcza tej metody jest ograniczona głównie przez finezję interferometru Fabry–

Pérot’a. 

Metodą charakteryzującą się bardzo dużym zakresem spektralnym jest metoda 

wykorzystująca filtr akustooptyczny. Zakres spektralny filtru akustooptycznego może 

sięgać kilku mikrometrów (32). Z tego powodu metoda wykorzystująca przestrajalny filtr 

akustooptyczny jest potencjalnie bardzo atrakcyjny z punktu widzenia jednoczesnych 

pomiarów długości fali Bragga dużej liczby światłowodowych siatek Bragga (33). 

Metoda wykorzystująca filtra akustooptyczny działa na podobnej zasadzie jak pozostałe 

metody wykorzystujące filtry aktywne. Główna różnica polega na tym że długość fali 

światła transmitowanego przez przestrajalny filtr akustooptyczny jest stała dla 

sinusoidalnego sygnału o częstości radiowej o stałej amplitudzie i okresie. Zdolność 

rozdzielcza w układach tego typu jest głównie ograniczona przez szerokość pasma 

transmisji filtru akustooptycznego. 

 

                                                      
1

 Finezja jest parametrem będącym ilorazem wolnego przedziału spektralnego i szerokości 

połówkowej linii widmowej 
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5 LAMBDAMETR Z FILTREM WĄSKOPASMOWYM 

W ramach tej pracy magisterskiej zbudowano lambdametr – urządzenie służące do 

pomiaru długości fal wąskopasmowych źródeł światła. Urządzenie to działa dla zakresu 

fal od 1539 nm do 1548 nm. Kluczowym elementem lambdametru jest filtr 

wąskopasmowy, którego transmisja – w podanym wyżej przedziale spektralnym – 

zmienia się w sposób monotoniczny. Długość fali wyznaczana jest na podstawie pomiaru 

współczynnika transmisji i zależności pomiędzy długością fali, a transmisją filtru. 

Urządzenie to zostało następnie wykorzystane do pomiarów odkształceń obiektów 

tekstylnych prowadzonych w ramach projektu Bezpośrednie monitorowanie odkształceń 

tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi finansowanego 

przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5.1 SCHEMAT BLOKOWY LAMBDAMETRU 

Schemat blokowy lambdametru został przedstawiony na rysunku 22. Zasadniczymi 

elementami tego urządzenia są: dioda superluminescencyjna (SLED) stanowiąca 

szerokopasmowe źródło światła, światłowodowa siatka Bragga odgrywająca tutaj rolę 

elementu dyspersyjnego, układ elementów światłowodowych do odpowiedniego 

kierowania wiązek światła oraz układ elektroniczny wraz z mikrokontrolerem służący do 

detekcji, przetwarzania i analizy sygnałów optycznych. 

 

22: Schemat układu lambdametru z filtrem wąskopasmowym. 

Dioda SLED z wyjściem światłowodowym emituje światło szerokie spektralnie 

, które wprowadzane jest do cyrkulatora światłowodowego portem 1. Światło 

to wychodzi portem 2, do którego podłączona jest światłowodowa siatka Bragga (SSB). 

Siatka ta w naszym przypadku odgrywa podwójną rolę. Raz jest elementem 

dyspersyjnym gdy trzeba zmierzyć krzywą transmisji filtru, innym razem służy jako 

element czujnika odkształceń, których wielkość zapisywana jest w postaci zmieniającej 

się długości fali siatki. Następnie, wąska spektralnie wiązka światła odbitego od siatki 
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Bragga wraca do cyrkulatora i wychodzi portem 3. Z cyrkulatora światło wchodzi do 

sprzęgacza, który spełnia funkcję dzielnika wiązki, w ten sposób, że 10 % jej natężenia 

wychodzi tzw. portem diagnostycznym lambdametru, a pozostałe 90 % wchodzi do 

kolejnego sprzęgacza światłowodowego. Ten z kolei dzieli wiązki w stosunku 50 % na 

50 %, które następnie padają na fotodiody, przy czym pierwsza z wiązek przechodzi 

wcześniej przez filtr wąskopasmowy. Sygnał napięciowy  z pierwszej fotodiody 

dzielony jest przez sygnał  z drugiej fotodiody w układzie elektronicznym, a wynik tej 

operacji daje wartość proporcjonalną do transmisji filtru dla danej długości fali 

  (5.1) 

  
 Ponieważ pomiar długości fali odbywa się poprzez dzielenie natężeń światła 

rejestrowanego przez pierwszą i drugą fotodiodę, to dzięki temu pomiar ten jest wolny od 

ewentualnych fluktuacji natężenia źródła światła. Jak widać, zależność pomiędzy 

współczynnikiem transmisji filtru, a długością fali jest niezbędna do działania 

lambdametru. 

Istotnym elementem lambdametru jest układ elektroniczny wraz z mikrokontrolerem i 

wyświetlaczem, który podaje zmierzoną długość fali. Układ ten został specjalnie 

zaprojektowany na potrzeby tej pracy, a jego schemat blokowy przedstawia rysunek 23. 

W układzie elektronicznym sygnały napięciowe z fotodiod są wzmacniane przez dwa 

niezależne wzmacniacze dwustopniowe, a następnie wzmocnione sygnały napięciowe 

przesyłane są na wejścia dziesięciobitowych przetworników analogowo–cyfrowych 

mikrokontrolera. Dalej obliczany jest iloraz sygnałów czyli współczynnik transmisji filtru 

wąskopasmowego. Mikrokontroler – do którego wcześniej wprowadzono funkcję 

odwrotną tzn. podającą zależność długości fali od współczynnika transmisji filtru – 

wylicza badaną długość fali i wyświetla ją na wyświetlaczu. 

 

23: Blokowy schemat układu mikrokontrolera lambdametru. 

Jednocześnie informacja o wyznaczonej długości fali jest wysyłana z mikrokontrolera do 

dziesięciobitowego przetwornika cyfrowo–analogowego, który konwertuje ją na sygnał 

napięciowy o amplitudzie od  do . Po wyłączeniu zasilania diody SLED 

lambdametr może mierzyć długości fal zewnętrznych źródeł światła. Dokładność takiego 

pomiaru będzie zależeć między innymi od szerokości spektralnej wprowadzonej do 

lambdametru wiązki światła. 
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Zdjęcia zbudowanego lambdametru przedstawione są na fotografiach 24 i 25, a 

szczegółowy opis i schemat jego układu elektronicznego zawarty jest odpowiednio w 

dodatkach C i G, na końcu pracy. 

 

24: Panel przedni lambdametru na kilka sekund po uruchomieniu. Port FC/PC służy 

do podłączania światłowodu. Poprzez gniazdo BNC oznaczone OUTPUT 

odczytywany jest sygnał napięciowy. Przycisk oznaczony MODE 1 służy do 

przełączania wskazań lambdametru pomiędzy długość fali Bragga, a 

odkształceniem. Przycisk MODE2 umożliwia zmianę jednostek odkształcenia. 

Natomiast przycisk RESET restartuje mikroprocesor w przypadku nieprawidłowego 

działania programu. Jednoczesne przytrzymanie przycisków MODE 1 oraz MODE 2 

skutkuje zapisaniem aktualnej długości fali Bragga jako wartości referencyjnej do 

obliczania odkształcenia. 

 

25: Wnętrze lambdametru, w lewym górnym rogu znajduje się przełącznik zasilania. 
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5.2 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 

Ważnym elementem całego układu jest odpowiednio stabilne, szerokopasmowe źródło 

światła, o możliwie dużym natężeniu. W przypadku tej pracy źródłem takim jest dioda 

superluminescencyjna typ SLD–761–MP2–DIL–SM–FC/APC firmy Superlum. 

Charakteryzuje się ona szerokim i gładkim widmem w zakresie długości fal od  

do . Moc wyjściowa promieniowania z tej diody osiąga wartość  przy 

maksymalnym dopuszczalnym natężeniu prądu zasilającego wynoszącym . Dla 

zapewnienia stabilnej pracy diody układ zasilania jest stabilizowany prądowo, a ponadto 

temperatura diody jest stabilizowana za pomocą modułu Peltiera i termistora. Za pomocą 

miernika mocy optycznej PM122 firmy Thorlabs zmierzono moc emitowanego przez 

SLED światła, w zależności od natężenia prądu zasilającego. Następnie wykorzystano 

spektrometr siatkowy I–Mon 512 E firmy Ibsen Photonics z wejściem światłowodowym, 

który jest wyposażony w matrycę diodową służącą do rejestracji badanych widm, do 

pomiaru widma intensywności światła z SLED, dla różnych natężeń prądów zasilania. 

Porównując całkowitą intensywność z mocą światła otrzymano zależność gęstości mocy 

w funkcji długości fali, dla odpowiednich natężeń prądów zasilania. Zmierzone widma 

gęstości mocy diody SLED, dla prądów zasilania od  do , zostały 

przedstawione na rysunku 26. Jak łatwo zauważyć, w badanym zakresie prądów gęstość 

mocy zmienia się o ponad 3 rzędy wielkości. SLED nie jest wyposażony w stabilizator 

mocy wyjściowego światła więc mimo stabilizacji temperatury i natężenia prądu mogą 

występować niewielki zmiany natężenia emitowanego światła które jednak, ze względu 

na konstrukcję lambdametru, nie wpływają na wynik pomiaru długości fali Bragga. 

 

26: Gęstości mocy spektralnej światła emitowanego przez diodę SLED typ 

– – – – –  firmy Superlum dla różnych prądów zasilania. 
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5.3 KALIBRACJA LAMBDAMETRU 

Jak już wspomniano działanie lambdametru opiera się na filtrze wąskopasmowym. W tej 

pracy stosowano filtr wykonany na specjalne zamówienie przez firmę AC Photonics, 

który jest integralną częścią całego układu światłowodowego. Prawidłowe działanie 

urządzenia wymaga zaprogramowania mikrokontrolera w ten sposób aby na podstawie 

wyznaczonej transmisji badanej wiązki światła przez filtr, wyliczał on długość fali. 

Dlatego też potrzebna jest znajomość widma współczynnika transmisji filtru. Pomimo 

tego, że dane dotyczące takiego widma zostały dostarczone przez producenta, to jednak z 

uwagi na jego olbrzymi wpływ na pracę lambdametru i dokładność wyników pomiarów 

postanowiono przeprowadzić jego niezależną kalibrację. W tym celu wykorzystano 

spektrometr siatkowy. Sygnał z diody SLED, poprzez filtr, wprowadzono do 

spektrometru, a jego widmo  zapisywano w pamięci komputera. Następnie, filtr 

wąskopasmowy zastąpiono odpowiednim kawałkiem światłowodu i rejestrowano widmo 

referencyjne . Iloraz  jest poszukiwaną funkcją transmisji  filtru 

wąskopasmowego, która została przedstawiona na rysunku 27. Niepewność pomiaru 

długości fali przez spektrometr siatkowy jest równa , a niepewności pomiaru 

współczynników transmisji są równe średnio . Powyższe niepewności 

pomiarowe są znacznie mniejsze od punktów pomiarowych zaznaczonych na rysunku 27. 

 

27: Współczynnik transmisji filtru wąskopasmowego firmy AC Photonics w funkcji 

długości fali. 

Jak wynika z tego wykresu, w przedziale od  do , funkcja transmisji 

filtru jest monotoniczną funkcją rosnącą względem długości fali. Wobec tego, funkcja 

odwrotna, tzn. zależność długości fali od transmisji filtru, jest funkcją jednoznaczną w 

rozważanym powyżej przedziale spektralnym. Dlatego działanie zbudowanego 

lambdametru ograniczone jest do tego właśnie zakresu długości fal – od  do 
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 – o czym należy pamiętać poddając analizie spektralnej zewnętrzne źródła 

światła. 

Po wstępnych pomiarach współczynnika transmisji filtru przystąpiono do precyzyjnej 

kalibracji lambdametru zestawionego jak na rysunku 28. W układzie tym dioda SLED 

wraz z siatką Bragga stanowią monochromatyczne, przestrajalne źródło światła, tak jak to 

wynika z rysunku 28. Siatka Bragga została tak dobrana aby jej długość fali można było 

zmieniać w zakresie pracy lambdametru, tj. od  do . W celu zmiany 

długości fali Bragga, światłowód zawierający SSB zamocowano na stole optycznym w 

specjalnie wykonanych uchwytach. Jeden z uchwytów był zamocowany bezpośrednio do 

stołu, drugi zaś na stoliku przesuwnym. Przesuwając stolik za pomocą śruby 

mikrometrycznej, rozciągano w ten sposób światłowód, co powodowało zmianę okresu 

siatki, a to z kolei prowadziło do zmiany długości fali odbijanej od SSB. 

 

28: Schemat układu do precyzyjnego pomiaru współczynnika transmisji filtru 

wąskopasmowego firmy AC Photoincs. 

Aby w sposób precyzyjny wyznaczyć potrzebną zależność długości fali od transmisji 

filtru do wyjścia diagnostycznego podłączono spektrometr siatkowy. Podawana przez 

niego długość fali zapisywana była w pamięci komputera. Jednocześnie, na podstawie 

sygnałów rejestrowanych przez fotodiody, mikrokontroler lambdametru obliczał 

transmisję filtru, którą odczytywano z wyświetlacza.  

Wyniki tych eksperymentów zostały przedstawione na rysunku 29 i są one średnią z 10 

niezależnych pomiarów dla każdej zadanej długości fali, a ich odchylenie standardowe – 

obliczone na poziomie ufności 0.95 – wyniosło średnio . Pomiary wykonywane 

były dla fali Bragga zmienianej w zakresie od  do  co . 
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29: Współczynnika transmisji filtru wąskopasmowego odczytany z lambdametru w 

funkcji długości fali Bragga odczytanej ze spektrometru siatkowego. 

W celu wyznaczenia krzywej kalibracyjnej dla potrzeb lambdametru, do punktów 

pomiarowych dopasowano krzywe teoretyczne w postaci wielomianów 3–go i 4–go 

stopnia, dzieląc cały zakres transmisji filtru na 3 przedziały tak jak to przedstawiono w 

tabeli 1. Aby dopasowane wielomiany w całości stanowiły funkcję ciągłą, na wielomiany 

A) i C) nałożono warunki brzegowe w ten sposób aby ich wartości dla T=0,2513 i 

T=0,6648 przyjmowały wartości jak dla wielomianu B). 

Tabela 1: Współczynniki wielomianów  dla 

,  dla  i 

 dla  dopasowanych do wyników 

pomiaru współczynnika transmisji filtru wąskopasmowego. 

i 0 1 2 3 4 

 1543.01407 11.51(62) –61(18) –440(160) –2630(470) 

 1538.716(0.090) 23.69(0.64) –31.2(1.5) 19.8(1.1) – 

 1546.50189 5.0(1.7) 169(56) –2070(570) 9100(1800) 
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30: a)Długość fali Bragga w funkcji współczynnika transmisji filtru 

wąskopasmowego: ∎ – punkty doświadczalne, — krzywe dopasowane 
wielomianami 3–go i 4–go stopnia. b) residua będące różnicą pomiędzy 
długością fali Bragga wskazywaną przez spektrometr siatkowy, a wartością 
dopasowanego wielomianu. 

Na podstawie wykresu residuów zamieszczonego na rysunku 30 można przyjąć, że 

dokładność wyznaczenia długości fali na podstawie zmierzonej zależności  nie jest 

mniejsza niż 10 – 15 pm. Wartości współczynników dopasowanych wielomianów zostały 

zapisane w pamięci mikrokontrolera i pozwalają na wyliczenie długości rejestrowanych 

fal na podstawie zmierzonego przez lambdametr współczynnika transmisji. 
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31: Układ do pomiaru dynamicznej korelacji lambdametru i spektrometru 

siatkowego. 

Dla zbadania poprawności działania lambdametru zestawiono układ doświadczalny jak na 

rysunku 31. Mianowicie, za pośrednictwem światłowodu wyjście diagnostyczne 

lambdametru połączono ze spektrometrem siatkowym, a ten z komputerem. Natomiast 

sygnał odpowiadający długości fali mierzonej przez lambdametr był rejestrowany przez 

oscyloskop (Tektronix DPO 3034) podpięty do wyjścia cyfrowo–analogowego 

lambdametru. Oscyloskop oraz program sterujący spektrometrem skonfigurowano tak, 

aby zapisywały długość fali co 0.4 sekundy. Światłowód z SSB zamontowano na stoliku 

przesuwnym, który był w stanie rozciągać go tak, że długość fali SSB zmieniała się od 

 do , czyli w całym zakresie działania lambdametru. 

Pomiar przebiegał poczynając od luźno zamocowanego światłowodu, który następnie 

rozciągano ze stałą prędkością, jednocześnie rejestrując wskazania spektrometru  i 

lambdametru . Wyniki opisanego doświadczenia przedstawia rysunek 32. Pomimo 

tego, że oba pomiary niekoniecznie były robione w tym samym czasie, to jednak z uwagi 

na małą prędkość zmian  i stosunkowo dużą częstość próbkowania można przyjąć, że 

oba dotyczyły tej samej długości fali. Dla zbadania korelacji pomiędzy wskazaniami 

spektrometru i lambdametru do danych doświadczalnych dopasowano prostą afiniczną o 

równaniu  gdzie , i obliczono 

współczynnik korelacji liniowej . Na tej podstawie można było stwierdzić, 

że skonstruowany przyrząd działa poprawnie. 
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32: Korelacja długości fali mierzonej przez spektrometr siatkowy oraz lambdametr. 
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6 ZASTOSOWANIE DO POMIARU ODKSZTAŁCEŃ 

Jednym z głównych założeń co do zastosowań zbudowanego lambdametru był pomiar 

odkształceń, głownie obiektów tekstylnych. Aby sprawdzić stabilność pracy lambdametru 

w trakcie wielodniowego eksploatowania wykonano pomiary odkształcenia obiektu 

tekstylnego, w warunkach laboratoryjnych. Pomiary odkształcenia za pomocą SSB są 

stosunkowo łatwe dzięki ich właściwości polegającej na liniowej zależności 

odkształcenia od zmiany długości fali Bragga. Współczynnik proporcjonalności 

pomiędzy odkształceniem, a zmianą długości fali Bragga wykorzystywanych SSB wynosi 

 (34). 

Układ pomiarowy składał się ze lambdametru wraz z SSB połączonego do karty 

akwizycji danych DAQ NI PCI-6601 firmy National Instruments w komputerze PC. Na 

komputerze PC znajdowało się odpowiednie oprogramowanie umożliwiające 

odczytywanie i zapisywanie sygnału napięciowego. W programie sterującym 

mikrokontrolerem zapisano współczynnik proporcjonalności pomiędzy odkształceniem, a 

zmianą długości fali Bragga. Sygnał odpowiadający odkształceniu był wysyłany, przez 

mikrokontroler, do przetwornika cyfrowo–analogowego który połączony jest z gniazdem 

BNC na panelu przednim. Podczas pomiarów odkształceniu  odpowiadało napięcie 

wyjściowe . Na światłowodzie, w odległości kilku centymetrów od SSB znajdowały 

się klipsy magnetyczne umożliwiające mocowanie SSB do obiektów tekstylnych. 

Pomiar odkształcenia przebiegał następująco, dla całkowicie luźniej SSB zapisano w 

pamięci mikrokontrolera lambdametru długość fali Bragga względem której mierzone 

było odkształcenie. Światłowód z SSB poddano wstępnemu odkształceniu równemu 

 i przymocowano do obiektu tekstylnego. Zmiana długości fali Bragga, związana 

ze zmianami wymiarów fizyczny obiektu tekstylnego, odczytywana był przez 

lambdametr i przeliczana na odkształcenie. Wysyłany przez lambdametr, odpowiadający 

odkształceniu sygnał napięciowy, rejestrowany był przez komputer PC. W trakcie trwania 

pomiarów odkształcenia w laboratorium znajdował się czujnik temperatury i wilgotności 

ML4108 firmy HANWELL rejestrujący i zapisujący dane mikroklimatyczne w 

laboratorium. Wyniki wielotygodniowych pomiarów przedstawia rysunek 33. 
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33: Odkształcenie obiektu tekstylnego w czasie oraz temperatura i wilgotność 

otoczenia w funkcji czasu. 

Jak widać istnieje korelacja pomiędzy odkształceniem czujnika zbudowanego na bazie 

, a warunkami mikroklimatycznymi panującymi w otoczeniu pomiaru. W 

szczególności widoczna jest wysoka korelacja z wilgotnością, spowodowana 

najprawdopodobniej sorpcją wilgoci przez badany obiekt tekstylny. 
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7 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Głównym celem pracy było opracowanie i budowa tak zwanego lambdametru czyli 

urządzenia służącego do pomiaru długości fal wąskopasmowych źródeł światła i cel ten 

został osiągnięty. Działanie lambdametru oparte jest na własnościach barwnego filtru 

wąskopasmowego wykonanego na zamówienie przez firmę AC Photonics. Pomiar 

długości fali następuje w wyniku pomiaru transmisji badanej fali świetlnej przechodzącej 

przez wspomniany filtr oraz znajomości zależności pomiędzy długością fali, a transmisją 

filtru. Dokładność pomiaru długości fali wynosi  dla częstotliwości 

pomiarów rzędu kilkunastu . 

Urządzenie to zostało następnie wykorzystane do pomiarów odkształceń obiektów 

tekstylnych prowadzonych w ramach projektu „Bezpośrednie monitorowanie odkształceń 

tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych i podobrazi” finansowanego 

przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do pomiaru odkształcenia zastosowano 

zespolone z tkaninami światłowodowe siatki Bragga, a pomiaru przesunięcia fali Bragga 

dokonywano między innymi za pomocą zbudowanego lambdametru. 

Jak na system całkowicie prototypowy osiągnięto zadowalające parametry pracy, takie 

jak czułość i dokładność pomiarowa, których wartości niewiele odbiegają od wartości 

parametrów urządzeń komercyjnych 

 





47 

 

8 BIBLIOGRAFIA 

1. Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies. Kao, K. C. i Hockham, G. 

A. 7,  : IEE, 1966, Proceedings, 113, strony 1151-1158. 

2. RADIATION LOSSES IN GLASS OPTICAL WAVEGUIDES. Kapron, F. P., Keck, D. 

B. i Maurer, R. D. 423, 1970, Applied physics letters, 17, strony 423-425. 

3. Saleh, Bahaa E. A. i Teich, Malvin Carl. Fundamentals of Photonics.  : John Wiley & 

Sons, Inc., 1991. 

4. Fiber-Optic Gyroscope. Lefevre, Herve C. i Arbitty, Herve J. 184,  : NATO, 1992, 

AGARD, Advances in Fibre-Optic Technology in Communications and for Guidance and 

Control, strony 8,1-8,6. 

5. Low-loss single polarisation fibres with asymmetrical strain birefringence. Hosaka, T., 

i inni. 15,  : IET, 1981, Electronics Letters, 17, strony 530-531. 

6. Preservation of polarisation in optical-fibre waveguides with elliptical cores. Dyott, R. 

B., Cozens, J. R. i Morris, D. G. 13,  : IET, 1979, Electronics Letters, 15, strony 380-382. 

7. Temelkuran, Burak, i inni. Wavelength-scalable hollow optical fibres with large 

photonic bandgaps for CO2 laser transmission. Nature. 2002, 420, 6916, strony 650-653. 

8. Knight, J. C., i inni. Photonic Band Gap Guidance in Optical Fibers. Science. 1998, 20, 

282, strony 1476-1478. 

9. Low loss (1.7 dB/km) hollow core photonic bandgap fiber. Mangan, Brian, i inni. Los 

Angeles : Optical Society of America, 2004. Proceedings of the Optical Fiber 

Communications Conference. str. pd24. 

10. van den Boom, H. P. A., i inni. High-Cappacity Transmission Over Polymer Optical 

Fiber. Journal on selected topics in quantum electronics. 2001, 7, 3, strony 461-471. 

11. Photosensitivity in optical fiber waveguides: Application to reflection filter 

fabrication. Hill, K. O., i inni. 10, 1978, Applied Physics Letters, 31, strony 647-649. 

12. Characterization of single-mode optical fiber filters. Lam, D. K. W. i Garside, B. K. 

3, 1981, Applied Optics, 20, strony 440-445. 

13. Fiber optic Bragg grating sensors. Morey, W. W., Meltz, G. i Glenn, W. H.  : SPIE, 

1989. Fiber Optic and Laser Sensors VII. 1169, strony 98-107. 

14. High pressure H2 loading as a technique for achieving ultrahigh UV photosensitivity 

and thermal sensitivity in GeO2 doped optical fibres. Lemaire, P. J., i inni. 13,  : IET, 

1993, Electronics Letters, 29, strony 1191-1193. 



48 

15. Bragg gratings fabricated in monomode photosensitive optical fiber by UV exposure 

through a phase mask. Hill, K. O., i inni. 10, 1993, Applied Physics Letters, 62, strony 

1035-1037. 

16. Production of in-fibre gratings using a diffractive optical element. Anderson, D. Z., i 

inni. 6,  : IET, 1993, Electronics Letters, 29, strony 566-568. 

17. On the Application of Coupled Mode Theory for Modeling Fiber Bragg Gratings. 

McCall, Martin. 2, 2000, Journal of Lightwave Technology, 18, str. 236. 

18. Hill, Keneth O. Handbook of optics. [red.] Michael Bass, i inni. 2.  : McGraw-Hill, 

2001. str. 9.1. 4. 

19. Transfer matrix method analysis of apodized grating couplers. Liu, Gang Jun, i inni. 

4-6, 2004, Optics Communications, 235, strony 319-324. 

20. Internal field distributions in fiber Bragg gratings. Muriel, M. A. i Carballar, A. 7,  : 

IEEE, 1997, Photonics Technology Letters, 9, strony 955-957. 

21. Kashyap, Raman. Fiber Bragg Gratings. 2.  : Academic Press, 2009. . 

22. Bloch Wave analysis of dispersion and pulse propagation in pure distributed 

feedback structures. Russell, P. St. J. 8, 1991, Journal of Modern Optics, 38, strony 1599-

1619. 

23. Optical elements with ultrahigh spatial-frequency surface corrugations. Enger, Rolf 

C. i Case, Steven K. 20, 1983, Applied Optics, 22, strony 3220-3228. 

24. Continuous profile writing by electron and optical lithography. Kley, Ernst Bernhard. 

3-4, 1997, Microelectronic Engineering - Special issue on microfabrication of diffractive 

optical elements, 34, strony 261-298. 

25. In-fibre Bragg grating sensors. Rao, Yun-Jiang. 4, 1997, Measurement Science and 

Technology, 8, strony 355-375. 

26. A passive wavelength demodulation system for guided-wave Bragg grating sensors. 

Melle, Serge M., Liu, Kexing i Measures, Raymond M. 5,  : IEEE, 1992, Photonics 

technology letters, 4, strony 516-518. 

27. A Bragg Grating-Tuned Fiber Laser Strain Sensor System. Melle, Serge M., i inni. 

2,  : IEEE, 1993, PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, 5, strony 263-267. 

28. All-fibre Bragg grating strain-sensor demodulation technique using a wavelength 

division coupler. Davis, M. A. i Kersey, A. D. 1,  : IET, 1994, Electronics Letters, 30, 

strony 75-77. 

29. Simple multiplexing scheme for a fibre-optic grating sensor network. Jackson, D. A., i 

inni. 14, 1993, Optics Letters, 18, strony 1192-1195. 



49 

 

30. Fibre laser source/analyzer for Bragg grating sensor array interrogation. Ball, G. A., 

Morey, W. W. i Cheo, P. K. 4,  : IEEE/OSA, 1994, Journal of Lightwave Technology, 12, 

strony 700-703. 

31. Multiplexed fiber Bragg grating strain-sensor system with a fiber Fabry-Perot 

wavelength filter. Kersey, A. D., Berkoff, T. A. i Morey, W. W. 16,  : OSA, 1993, Optics 

Letters, 18, strony 1370-1372. 

32. Acousto-optic tunable filters. Chang, I. C.  : STI/NASA, 1981, Optical Engineering, 

20, strony 824-829. 

33. Novel interrogating system for fibre Bragg grating sensors using an acousto-optic 

tunable filter. Xu, M. G., i inni. 17,  : IET, 1993, Electronics Letters, 29, strony 1510-

1511. 

34. Application of fiber Bragg gratings for strain measurement in historic textiles and 

paintings on canvas. Zawadzki, W., i inni. Czerwiec 2011, Strain. Artykuł wysłany do 

druku. 

35. Bielecki, Zbigniew i Rogalski, Antoni. Detekcja sygnałów optycznych. Warszawa : 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. ISBN 83-204-2654-5. 

36. Horowitz, Paul i Hill, Winfield. Sztuka elektroniki. Warszawa : Wydawnictwa 

Komunikacji i Łączności, 1995. 

37. Atmel-products. [Online] [Zacytowano: 5 Styczeń 2011.] 

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf. 

38. Wiązania, Marcin. Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM. 

Warszawa : Wydawnictwo BTC, 2004. 

39. Superlum-products. [Online] [Zacytowano: 5 Czerwiec 2011.] 

http://www.superlumdiodes.com/pdf/76mp.pdf. 

40. AC Photonics, Inc.-products. [Online] [Zacytowano: 5 Czerwiec 2011.] 

http://www.acphotonics.com/products/PDF%20File/Circulator/Multimode%20Optical%2

0Circulator.pdf. 

41. AC Photonics, Inc.-products. [Online] [Zacytowano: 5 Czerwiec 2011.] 

http://www.acphotonics.com/products/PDF%20File/Couplers/Singlemode%20Fiber%20

Couplers.pdf. 

42. FBGS Technologies-products. [Online] [Zacytowano: 5 Czerwiec 2011.] 

http://www.browsbox.com/files/183/Single%20Draw%20Tower%20Grating%20200903.

pdf. 

43. Tektronix-products. [Online] [Zacytowano: 5 Czerwiec 2011.] 

http://www.tek.com/products/oscilloscopes/mso3000/. 



50 

 



51 

 

DODATEK A – 

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMBDAMETRU 

Poniżej zamieszczono instrukcję przeprowadzania pomiaru odkształcenia i kilka uwag 

dotyczących działania lambdametru. Aby za pomocą lambdametru zmierzyć 

odkształcenie należy postępować zgodnie z poniższymi punktami. 

 

34: Panel przedni lambdametru. 

 Podłączyć kabel sieciowy do sieci zasilającej . 

 Podłączyć światłowód z czujnikiem (światłowodową siatką Bragga) do gniazda 

FC/PC znajdującego się na przednim panelu i oznaczonego „FC/PC”. 

 Podłączyć koncentryczny kabel z wtykiem BNC o oporności  do gniazda 

oznaczonego „OUTPUT” i znajdującego się na przednim panelu. 

 Włączyć urządzenie za pomocą przełącznika znajdującego się na tylniej ścianie 

urządzenia. 

 Odczytać z wyświetlacza długość fali siatki Bragga wyrażoną w nanometrach 

(jest ona oznaczona na wyświetlaczu słowem „Wavelength”). 

 Na badanym obiekcie zamocować czujnik w taki sposób, aby wartość 

„Wavelength” była większa o  do . 

 Przytrzymać przez 3 sekundy przyciski „MODE 1” i „MODE 2” znajdujące się 

na przednim panelu (spowoduje to zapisanie aktualnej długości fali siatki Bragga 

i odkształcenie będzie obliczane w odniesieniu do tego punktu). 

 W celu wyświetlenia wartości odkształcenia wcisnąć przycisk „MODE 1”. 

Tak przygotowany lambdametr mierzy odkształcenie badanego obiektu i przedstawia na 

wyświetlaczu jego wartość wyrażoną w milistreinach „ ”. Lambdametr wysyła również 

informację o wartości odkształcenia w postaci sygnału napięciowego należącego do 

przedziału od  do  (jednemu milistreinowi odpowiada jeden volt). Aby zmienić 

jednostkę przedstawianego na wyświetlaczu odkształcenia na mikrostreiny „ ” lub 

procenty „ ” należy odpowiednio jedno lub dwukrotnie nacisnąć przycisk „MODE 2”. 
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Znajdujący się na panelu przednim czerwony przycisk oznaczony „RESET” służy do 

ponownego uruchomienia urządzenia. 
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DODATEK B – 

INSTRUKCJA KALIBRACJI LAMBDAMETRU 

Wykonywanie pomiarów na każdym nowym elemencie dyspersyjnym, światłowodowej 

siatce Bragga albo wąskopasmowym źródle światła wymaga uprzedniego 

wykalibrowania lambdametru. Poniżej zamieszczono krótką instrukcję kalibracji 

lambdametru. 

1. Do portu FC/PC na panelu przednim lambdametru podłączyć światłowód ze 

światłowodową siatką Bragga. 

2. Do portu diagnostycznego, oznaczonego na rysunku 35 strzałką (1), podłączyć 

spektrometr. 

3. Włączyć lambdametr 

4. Do gniazda QF-50, oznaczonego na rysunku 35 strzałką (2) podłączyć 

programator. 

5. Fragment kodu programu sterującego mikrokontrolerem Ratio = Ratio0 

zamienić na ‘Ratio = Ratio0 oraz ‘Wavelength = Ratio0 zamienić 

na Wavelength = Ratio0 (patrz dodatek D). 

6. Jednocześnie odczytać za pomocą spektrometru długość fali i transmisję filtru 

wąskopasmowego z wyświetlacza lambdametru (jest ona oznaczona na 

wyświetlaczu słowem „Wavelength”). 

7. Powtórzyć punkt 6 dla kilkudziesięciu, równomiernie pokrywających przedział 

od  do , długości fal. 

8. Narysować wykres długości fali ze spektrometru w funkcji transmisji filtru 

wąskopasmowego. 

9. Do punktów pomiarowych o transmisji z przedziału od  do  

dopasować wielomian trzeciego stopnia. 

10. Odczytać wartość wielomianu dla argumentu  , oraz wartość 

wielomianu dla argumentu  . 

11. Otrzymane współczynniki wielomianu zapisać w programie sterującym 

mikrokontrolerem przy zmiennych Wavelength_2_i, gdzie  jest 

stopniem wyrazu wielomianu. 

12. Punkty pomiarowe, znajdujące się na wykresie długości fali od transmisji, 

przesunąć w lewo o wartość . 

13. Do punktów których argumenty są mniejsze od zera dopasować wielomian 

czwartego stopnia o wartości  w zerze. 

14. Otrzymane współczynniki zapisać w programie sterującym mikrokontrolerem 

przy zmiennych Wavelength_1_j, gdzie . jest stopniem 

wyrazu wielomianu. 

15. Punkty pomiarowe, znajdujące się na wykresie długości fali od transmisji, 

przesunąć w lewo o wartość 0.6648 %. 

16. Do punktów których argumenty są większe od zera dopasować wielomian 

czwartego stopnia o wartości  w zerze. 
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17. Otrzymane współczynniki zapisać w programie sterującym mikrokontrolerem 

przy zmiennych Wavelength_3_k, gdzie  jest stopniem 

wyrazu wielomianu. 

18. Cofnąć zmiany dokonane w punkcie 3 instrukcji kalibracji. 

19. Odłączyć spektrometr i programator. 

20. Zrestartować lambdametr. 

Tak wykalibrowany lambdametr jest przygotowany do wykonywania pomiarów. Podczas 

kalibracji i pomiarów wąskopasmowych źródeł światła należy wyłączyć zasilanie diody 

superluminescencyjnej poprzez odłączenie zworki, oznaczonej strzałką (3) na rysunku 35. 
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35: Wnętrze lambdametru, strzałkami (1), (2) i (3) zaznaczono odpowiednio wyjście 

diagnostyczne, gniazdo –  służące do podłączania programatora i zworkę 

obwodu zasilania . 
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DODATEK C – 

OPIS UKŁADU ELEKTRONICZNEGO LAMBDAMETRU 

Jednym z głównych elementów lambdametru jest układ elektroniczny składający się z 

następujących podukładów elektronicznych: 

 obwód zasilający prądem stałym o napięciu  i – , 

 dwa układy detekcji sygnałów optycznych, 

 układ stabilizujący diodę superluminescencyjną, 

 układ zasilający diodę superluminescencyjną, 

 układ pomiarowy. 

Na potrzeby tej pracy została zaprojektowana i wykonana płytka drukowana do której 

przylutowano elementy tworzące układ elektroniczny. Szczegółowy schemat układu 

elektronicznego oraz schematy montażowe płytki drukowanej znajdują się odpowiednio 

w dodatkach G oraz H. Poniżej opisuję wyszczególnione podukłady układu 

elektronicznego. 

UKŁAD ZASILAJĄCY 

Elementami składowymi układu zasilającego są: transformator sieciowy (moc , dwa 

uzwojenia wtórne, każde o napięciu skutecznym ),prostowniczy mostek Graetza, 

scalone stabilizatory napięcia  oraz – , oraz kondensatory filtrujące:  i 

. 

UKŁAD DETEKCJI SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH 

Układ detekcji sygnału optycznego składa się elementu fotoczułego oraz wzmacniacza 

dwustopniowego. Fotodioda pracuje w układzie wzmacniacza transimpedancyjnego bez 

polaryzacji wstecznej. Zaletą tego typu wzmacniacza jest niski poziom prądu ciemnego, a 

zatem i niski poziom szumu śrutowego. Z drugiej strony wzmacniacz tego typu cechuje 

się stosunkowo niską górną częstotliwością graniczną stopnia wyjściowego i stosunkowo 

małym zakresem dynamiki sygnału wejściowego (35).Zdecydowano się na zastosowanie 

wzmacniacza transimpedancyjnego ponieważ sygnał optyczny rejestrowany przez 

fotodiodę ma moc rzędu nanowatów i jest sygnałem kwasistatycznym. Drugi stopień 

układu to wzmacniacz napięciowy nieodwracający, cechujący się bardzo dużą 

impedancją wejściową i impedancją wyjściową rzędu oma. Pasmo wzmocnienia takiego 

układu nie jest ograniczone od dołu (36). W obydwu stopniach wzmacniających użyto 

precyzyjnych wzmacniaczy operacyjnych OPA177 firmy Burr–Brown. Cechą szczególną 

tych wzmacniaczy operacyjnych jest duży stosunek sygnału do szumu oraz wbudowany 

obwód do ustawiania punktu pracy. 
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UKŁAD STABILIZUJĄCY TEMPERATURĘ DIODY SUPERLUMINESCENCYJNEJ 

Moduł SLED zawiera diodę superluminescencyjna, termistor i element Peltiera. 

Stabilizator temperatury pracuje w układzie mostka rezystancyjnego, w którego jednej 

gałęzi znajduje się termistor, a w drugiej potencjometr służący do ustalenia żądanej 

temperatury pracy diody superluminescencyjnej. Sygnał różnicowy z mostka jest 

wzmacniany we wzmacniaczu operacyjnym z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. W 

zależność od znaku napięcia na jego wyjściu odblokowywany jest jeden z dwóch 

tranzystorów bipolarnych, co powoduje przepływ przez element Peltiera prądu o 

odpowiednim kierunku. Dzięki takiej konfiguracji element Peltiera może dostarczać lub 

odprowadzać ciepło z diody superluminescencyjnej w zależności od jej temperatury. 

UKŁAD ZASILAJĄCY DIODĘ SUPERLUMINESCENCYJNĄ 

Układ zasilania diody superluminescencyjnej składa się ze wzmacniacza operacyjnego 

oraz bipolarnego tranzystora mocy. Natężenie prądu jest regulowane i stabilizowane 

dzięki zastosowaniu referencyjnego źródła napięciowego LM385. Dioda 

superluminescencyjna jest zabezpieczona przed przepięciami (za pomocą dołączonego do 

niej równolegle układu 4 połączonych szeregowo diod Schottky’ego 1N5819) oraz przed 

odwrotnym spolaryzowaniem za pomocą jednej diody Schottky’ego. Diody 

Superluminescencyjne są bardzo wrażliwe na zbyt szybkie zmiany natężenia prądu. Przed 

uszkodzeniem diody w ten sposób zabezpiecza kondensator filtrujący. 

UKŁAD POMIAROWY 

Centralnym elementem układu pomiarowego jest mikrokontroler ATmega8 firmy 

ATMEL, dysponuje on ośmioma kilobajtami wbudowanej pamięci flash (37). Sygnały 

napięciowe ze wzmacniaczy fotodiod trafiają na wejścia przetworników analogowo – 

cyfrowych mikrokontrolera. Obydwa sygnały zostają zamienione na dziesięciobitowy 

sygnał cyfrowy, następnie obliczany jest ich iloraz. Na podstawie zaprogramowanej 

funkcji kalibracyjnej oraz zmierzonego stosunku sygnałów mikroprocesor oblicza 

długość fali światła odbitego od . Odpowiedni zaprogramowany mikrokontroler 

przelicza również zmianę długość fali Bragga, uprzednio wykalibrowanej, 

światłowodowej siatki Bragga na odkształcenie światłowodu. Wyniki pomiarów są 

prezentowane na wyświetlaczu  znajdującym się na panelu przednim urządzenia oraz 

przesyłane do dziesięciobitowego przetwornika cyfrowo – analogowego. Otrzymany z 

konwersji sygnał analogowy z przedziału od  do  jest proporcjonalny do 

zmierzonego odkształcenia. Sygnał ten jest dostępny na wyjściu układu (gniazdo  na 

panelu przednim lambdametru) i może być podłączony do centralnego systemu 

monitoringu w muzeum. Na płytce drukowanej w układzie mikrokontrolera 

zaimplementowane jest gniazdo służące do programowania mikrokontrolera bez 

konieczności przenoszenia go do układu programatora. Dodatkowe funkcje 

mikrokontrolera są uruchamiane poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu 

lambdametru.
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DODATEK D – 

PROGRAM STERUJĄCY MIKROKONTROLEREM 

Poniżej zamieszczono napisany w języku  program sterujący mikrokontrolerem 

. Szczegóły na temat programowania mikrokontrolerów  w programie 

 można znaleźć w (38). 

$regfile = "m8def.dat"
1
 

$crystal = 8000000 

$hwstack = 64 

$swstack = 64 

$framesize = 64 

 

Dim Numer As Byte
2
 

Dim U_bity As Word 

Dim Info As Byte 

Dim Unit As Byte 

Dim Ii As Integer 

Dim Liczba_probkowan As Integer 

 

Dim Wart_ac1 As Word 

Dim V1 As Single 

Dim V1_suma As Single 

Dim Wart_nap1 As String * 8 

 

Dim Wart_ac2 As Word 

Dim V2 As Single 

Dim V2_suma As Single 

Dim Wart_nap2 As String * 8 

 

Dim Ratio0 As Single 

Dim Ratio As Single 

Dim Ratio_1 As Single 

Dim Ratio_2 As Single 

Dim Ratio_3 As Single 

Dim Ratios As String * 8 

 

Dim Wavelength As Single 

Dim Wavelengths As String * 8 

Dim Wavelength_word As Word 

 

Dim Wavelength_1_0 As Single 

Dim Wavelength_1_1 As Single 

Dim Wavelength_1_2 As Single 

Dim Wavelength_1_3 As Single 

Dim Wavelength_1_4 As Single 

Dim Wavelength_1_5 As Single 

                                                      
1
 Ustawienia mikroprocesora 

2
 Deklaracje zmiennych 
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Dim Wavelength_1_6 As Single 

Dim Wavelength_2_0 As Single 

Dim Wavelength_2_1 As Single 

Dim Wavelength_2_2 As Single 

Dim Wavelength_2_3 As Single 

Dim Wavelength_2_4 As Single 

Dim Wavelength_2_5 As Single 

Dim Wavelength_2_6 As Single 

Dim Wavelength_3_0 As Single 

Dim Wavelength_3_1 As Single 

Dim Wavelength_3_2 As Single 

Dim Wavelength_3_3 As Single 

Dim Wavelength_3_4 As Single 

Dim Wavelength_3_5 As Single 

Dim Wavelength_3_6 As Single 

 

Dim Lambda0 As Single 

 

Dim Strain As Single 

Dim Strains As String * 8 

Dim Strain_word As Word 

 

Dim Strain_mikro As Single 

Dim Strains_mikro As String * 8 

 

Dim Strain_procent As Single 

Dim Strains_procent As String * 8 

 

Declare Sub Send_to_dac(numer As Byte , Dane As Word)
1
 

Declare Sub Zerowanie 

 
2
 

Ldac Alias Portc.2 

Sdo Alias Portc.3 

Sck Alias Portc.4 

Cs Alias Portc.5 

 

Button_a Alias Pind.2 

Button_b Alias Pind.3 

 

Config Portb = Output 

 

Config Pind.0 = Input 

Config Pind.1 = Input 

Config Pind.4 = Output 

Config Pind.5 = Output 

Config Pind.6 = Output 

Config Pind.7 = Output 

 

Config Pinc.0 = Input 

Config Pinc.1 = Input 

                                                      
1
 Deklaracja procedur 

2
 Przypisanie nazw zmiennych interfejsu SPI do portów wyjściowych 
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Config Pinc.2 = Output 

Config Pinc.3 = Output 

Config Pinc.4 = Output 

Config Pinc.5 = Output 

 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 

Config Int0 = Falling 

Config Int1 = Falling 

Set Portd.2 

Set Portd.3 

 

Config Lcd = 24 * 2
1
 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = 

Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
2
 

 

Initlcd 

 

Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 10 , 10 , 10 , 15 , 8 , 8
3
 

Deflcdchar 1 , 32 , 6 , 8 , 14 , 8 , 6 , 32 , 32 

Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 6 , 8 , 14 , 8 , 6 , 32 

 

Cls 

Cursor Off 

 
4
 

Lcd "  LAMBDAMETER for FBG"
5
 

Lowerline 

Lcd "Status: Ready" 

Wait 2 

Cls 

 

Start Adc
6
 

 

Enable Interrupts
7
 

 

Readeeprom Lambda0 , 1
8
 

Wavelengths = Fusing(lambda0 , "#.&&&") 

Lcd "Lambda 0: " ; Wavelengths ; " nm" 

Wait 2 

Cls 

 

Enable Int0
9
 

Enable Int1 

 

                                                      
1
 Konfiguracja wyświetlacza 

2
 Konfiguracja linii 

3
 Definicje znaków dodatkowych 

4
 Program główny 

5
 Informacja początkowa 

6
 Uruchomienie przetwornika analogowo-cyfrowego 

7
 Włączenie przerwań 

8
 Odczyt zmiennej „Lambda0” z pamięci flash kontrolera 

9
 Przypisanie procedur do przerwań 
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On Int0 Klik1 

 

On Int1 Klik2 

 

Info = 0 

Unit = 0 

Lambda0 = 1539.0
1
 

 

Liczba_probkowan = 500
2
 

 

Cls 

 
3
 

Do 

 V1_suma = 0 

 V2_suma = 0 

  

For Ii = 1 To Liczba_probkowan
4
 

  Wart_ac1 = Getadc(0) 

  V1 = Wart_ac1 * 0.0049 

  V1_suma = V1_suma + V1 

 

  Wart_ac2 = Getadc(1) 

  V2 = Wart_ac2 * 0.0049 

  V2_suma = V2_suma + V2 

 Waitms 1 

 Next 

 

Obiczenie średnich napięć z PD 

 V1 = V1_suma / Liczba_probkowan 

 V2 = V2_suma / Liczba_probkowan 

 

 Wart_nap1 = Fusing(v1 , "#.&&&") 

 Wart_nap2 = Fusing(v2 , "#.&&&") 

 

 Ratio0 = V1 / V2
5
 

 Ratio = Ratio0 

 ‘Wavelength = Ratio0 

  
6
 

If Ratio < 0.2513
7
 Then 

 

  Ratio_1 = Ratio - 0.2513
8
 

 

  Wavelength_1_0 = 1543.01407 

                                                      
1
 Spoczynkowa długość fali Bragga wykalibrowanej siatki Bragga 

2
 Liczba odczytań wskazań przetwornika analogowo-cyfrowego 

3
 Główna pętla programu 

4
 Odczytanie wskazania przetwornika analogowo-cyfrowego zadaną liczbę razy 

5
 Iloraz intensywności sygnałów optycznych 

6
 Obliczenie długości fali Bragga na podstawie pomiaru i funkcji kalibracyjnej 

7
 Granica pomiędzy wielomianami 1 i 2 dopasowanymi do punktów pomiarowych 

8
 Przesunięcie wielomianu kalibracyjnego 1 o -0,2513 
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  Wavelength_1_1 = Ratio_1 * 11.51138 

 

  Wavelength_1_2 = Ratio_1 * Ratio_1 

  Wavelength_1_2 = -61.3424 * Wavelength_1_2 

 

  Wavelength_1_3 = Ratio_1 * Ratio_1 

  Wavelength_1_3 = Wavelength_1_3 * Ratio_1 

  Wavelength_1_3 = -436.29841 * Wavelength_1_3 

 

  Wavelength_1_4 = Ratio_1 * Ratio_1 

  Wavelength_1_4 = Wavelength_1_4 * Ratio_1 

  Wavelength_1_4 = Wavelength_1_4 * Ratio_1 

  Wavelength_1_4 = -2631.90047 * Wavelength_1_4 

 

  Wavelength = Wavelength_1_0 + Wavelength_1_1 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_1_2 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_1_3 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_1_4 

 

 Elseif Ratio < 0.6648
1
 Then 

 

  Ratio_2 = Ratio 

 

  Wavelength_2_0 = 1538.71641 

 

  Wavelength_2_1 = Ratio * 23.68874 

 

  Wavelength_2_2 = Ratio * Ratio 

  Wavelength_2_2 = -31.19217 * Wavelength_2_2 

 

  Wavelength_2_3 = Ratio * Ratio 

  Wavelength_2_3 = Wavelength_2_3 * Ratio 

  Wavelength_2_3 = 19.81819 * Wavelength_2_3 

 

  Wavelength = Wavelength_2_0 + Wavelength_2_1 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_2_2 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_2_3 

 

 Elseif Ratio < 1 Then 

 

  Ratio_3 = Ratio - 0.6648
2
 

 

  Wavelength_3_0 = 1546.50189 

 

  Wavelength_3_1 = Ratio_3 * 4.98683 

 

  Wavelength_3_2 = Ratio_3 * Ratio_3 

  Wavelength_3_2 = 168.60018 * Wavelength_3_2 

 

  Wavelength_3_3 = Ratio_3 * Ratio_3 

  Wavelength_3_3 = Wavelength_3_3 * Ratio_3 

                                                      
1
 Granica pomiędzy wielomianami 2 i 3 dopasowanymi do punktów pomiarowych 

2
 Przesunięcie wielomianu kalibracyjnego 3 o -0,6648 
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  Wavelength_3_3 = -2072.77958 * Wavelength_3_3 

 

  Wavelength_3_4 = Ratio_3 * Ratio_3 

  Wavelength_3_4 = Wavelength_3_4 * Ratio_3 

  Wavelength_3_4 = Wavelength_3_4 * Ratio_3 

  Wavelength_3_4 = 9075.22792 * Wavelength_3_4 

 

  Wavelength = Wavelength_3_0 + Wavelength_3_1 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_3_2 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_3_3 

  Wavelength = Wavelength + Wavelength_3_4 

 

 End If 

 

 Wavelengths = Fusing(wavelength , "#.&&&&") 

 
1
 

Strain = Wavelength - Lambda0
2
 

 Strain = 1.1 * Strain 

 Strains = Fusing(strain , "#.&&&") 

 Strains = Format(strains , "000000") 

 

 Strain_mikro = 1000 * Strain
3
 

 Strains_mikro = Fusing(strain_mikro , "#.") 

 Strains_mikro = Format(strains_mikro , "000000") 

 

 Strain_procent = 0.1 * Strain
4
 

 Strains_procent = Fusing(strain_procent , "#.&&&&") 

 

 Disable Int0 

 Disable Int1 

 Home Upper 

 Lcd "U1: " ; Wart_nap1 ; " V" 

 Lcd "  U2: " ; Wart_nap2 ; " V" 

 

 Lowerline 

 

 Select Case Info
5
 

 Case 0: 

 Lcd "Wavelength: " ; Wavelengths ; " nm" 

 Case 1: 

  Select Case Unit 

  Case 0: 

  Lcd"Strain: " ; Strains ; "m" ; Chr(2) 

  Case 1: 

  Lcd "Strain: " ; Strains_mikro ; Chr(0) ; Chr(1) 

  Case 2: 

  Lcd "Strain: " ; Strains_procent ; "%" 

                                                      
1
 Obliczenie i wyświetlenie wyników pomiaru 

2
 Przeliczenie zmiany długości fali na odkształcenie 

3
 Zmiana jednostki na mikrostrainy 

4
 Zmiana jednostki na procenty 

5
 Procedura obsługująca zmianę jednostek 
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  End Select 

 End Select 

 Enable Int0 

 Enable Int1 

 

  Strain_word = Strain * 1000
1
 

  Numer = 0 

  Call Send_to_dac(numer , Strain_word) 

Loop 

End 

 

Sub Send_to_dac(numer As Byte , Dane As Word)
2
 

 U_bity = Numer * &B1000000000000000 

 Dane = Dane Or &B0111000000000000 

 U_bity = Dane Or U_bity 

 Set Ldac 

 Reset Cs 

 Shiftout Sdo , Sck , U_bity , 1 , 16 

 Set Cs 

 Reset Ldac 

 Set Ldac 

End Sub 

 

Klik1:
3
 

 If Button_b = 0 Then 

  Call Zerowanie 

 End If 

Waitms 25 

 If Button_a = 0 Then 

  Info = 1 – Info 

 End If 

 Cls 

Return 

 

Klik2:
4
 

 If Button_a = 0 The 

  Call Zerowanie 

 End If 

Waitms 25 

 If Button_b = 0 Then 

  Unit = Unit + 1 

  Unit = Unit Mod 3 

 Cls 

 End If 

Return 

 

Zerowanie:
1
 

                                                      
1
 Wartość wysyłana do przetwornika analogowo-cyfrowego 

2
 Procedura obsługująca interfejs ISP w komunikacji z przetwornikiem cyfrowo-analogowym 

3
 Procedura przełączania pomiędzy długością fali, a odkształceniem za pomocą przycisków na 

panelu przednim 
4
 Procedura przełączania pomiędzy jednostkami odkształcenia za pomocą przycisków na panelu 

przednim 
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 Disable Int0 

 Disable Int1 

 Wait 2 

 If Button_a = 0 And Button_b = 0 Then 

  Lambda0 = Wavelength 

  Wavelengths = Fusing(lambda0 , "#.&&&") 

  Writeeeprom Lambda0 , 1 

  Cls 

  Lcd "Lambda 0: " ; Wavelengths ; " nm" 

  Lowerline 

  Lcd "saved as lambda 0" 

  Wait 5 

  Enable Int0 

  Enable Int1 

 End If 

Return 

                                                                                                                                                 
1
 Procedura zapisu, aktualnej długości fali Bragga jako referencyjnej dla obliczeń odkształcenia, za 

pomocą przycisków na panelu przednim 
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DODATEK E – 

DANE TECHNICZNE ELEMENTÓW LAMBDAMETRU 

DIODA SUPERLUMINESCENCYJNA 

Szerokopasmowym źródłem światła w lambdametrze jest dioda superluminescencyjna 

typu – – – – –  firmy Superlum (39). Jest to dioda 

charakteryzująca się szerokim gładkim widmem w zakresie od  do . 

Niespolaryzowane światło emitowane przez diodę superluminescencyjną jest 

wyprowadzane przez jednomodowy światłowód zakończony wtykiem FC/APC. 

Maksymalna moc emitowanego promieniowania wynosi  przy maksymalnym 

natężenie prądu diody wynoszącym . 

CYRKULATOR 

Urządzenie zawiera światłowodowy cyrkulator optyczny firmy AC Photonics pracujący 

w trzecim oknie komunikacyjnym (długość fali światła około ) (40). 

SPRZĘGACZE 

W lambdametrze wykorzystano dwa światłowodowe sprzęgacze optyczne firmy AC 

Photonics pracujące w trzecim oknie komunikacyjnym (długość fali światła około 

) (41). Jeden ze sprzęgaczy dzieli światło z stosunku  na , drugi w 

stosunku  do . 

ŚWIATŁOWODOWA SIATKA BRAGGA 

W lambdametrze używana jest światłowodowa siatka Bragga ASE 1550 z pokryciem 

Ormocer® firmy FBGS Technologies. Maksimum intensywności odbijanego światła, 

niepoddanej odkształceniu siatki Bragga, przypada na  długości fali. 

Współczynnik odbicia dla długości Bragga wynosi , a szerokość połówkowa 

odbijanego widma jest równa . Światłowodowa siatka Bragga jest wykonana na 

długości światłowodu około , a średnica rdzenia i płaszcza światłowodu to 

odpowiednio  i . Światłowód w którym wykonana jest siatka Bragga 

wytrzymuje odkształcenia do , a jego tłumienność wynosi . Czułość 

temperaturowa  wynosi
1
  natomiast czułość odkształceniowa  

jest równa
2
  (42). 

  

                                                      
1
 Testowane w temperaturze od 0 ºC do 70 ºC 

2
 W temperaturze 25 ºC 
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FILTR WĄSKOPASMOWY 

Kluczowym elementem lambdametru jest filtr wąskopasmowy wykonany na specjalne 

zamówienie przez firmę AC Photonics. jego cechą charakterystyczną jest bardzo gładkie 

widmo transmisji. 

FOTODIODY 

Rolę detektorów światła ,w lambdametrze, pełnię dwie identyczne fotodiody PIN 

zbudowane z półprzewodnika (Indium gallium arsenide – ). Zdolne są one do 

detekcji światła o długości fali z przedziału  do . Typowy prąd ciemny 

jest w diodach tego typu jest rzędu . Odpowiedź jest niemniejsza niż . 

Fotodiody zintegrowane są z jednomodowym światłowodem ze szkła krzemowego. 

ŚWIATŁOWODY 

W lambdametrze używane są jednomodowe światłowody ze szkła krzemowego, firmy 

FCA, przystosowane do transmisji telekomunikacyjnej w trzecim oknie transmisyjnym, 

czyli w okolicach  długości fali światła. Światłowody łączone są za pomocą 

złączy FC/PC oraz FC/APC. 
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DODATEK F – 

DANE TECHNICZNE WYKORZYSTYWANYCH URZĄDZEŃ 

OSCYLOSKOP 

W pomiarach wykorzystywano oscyloskop DPO 3034 firmy Tektronix (43). 

SPEKTROMETR SIATKOWY 

Podczas pomiarów spektralnych korzystano z transmisyjnego spektrometru siatkowego  

I–MON serii E firmy Ibsen. Poniżej znajdują się podstawowe dane techniczne 

spektrometru siatkowego. 

 maksymalna liczba monitorowanych FBG – , 

 minimalny odstęp pomiędzy widmami – , 

 zakres spektralny – – , 

 rozdzielczość (dla mocy ) – , 

 powtarzalność pomiaru –  

 dokładność wyznaczenia długości fali –  

 dryf długości fali –  

 stosunek zakresu intensywności do rozdzielczości –  

 zakres wejściowej mocy optycznej –  –  

 częstotliwość pomiarów –  

SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH 

Do odczytywania sygnału napięciowego z lambdametru używano systemu akwizycji 

danych DAQ NI PCI-6601 firmy National Instruments 

CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 

Podczas pomiarów odkształcenia obiektu tekstylnego w laboratorium do badania 

mikroklimatu używano czujnik temperatury i wilgotności ML4108 firmy hanwell. 

Dysponuje on dokładnością pomiaru temperatury równą  w przedziale temperatur 

od  do , oraz dokładnością pomiaru wilgotności równą  w całym 

przedziale wilgotności. 
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DODATEK G – SCHEMAT UKŁADU ELEKTRONICZNEGO 
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DODATEK H – SCHEMAT PŁYTKI PCB 


