
Summary of the thesis 
 
This thesis is dedicated to the fabrication, through electric arc discharges, of long-period 
fibre gratings and to their applications in optical communications and sensing fields. 
The main theoretical aspects of long-period gratings are presented. The several 
mechanisms proposed in the literature for the formation of arc-induced gratings are 
discussed. 
In particular, the effect of stress relaxation is investigated for the first time through the 
measurement of the tomographic stress profiles of these gratings. 
The temperature is a key parameter for the understanding of the formation mechanisms 
and, therefore, two methods to estimate the temperature reached by the fibre whilst 
being submitted to electric arc discharges are presented. One method is based on the 
blackbody radiation and the other on electrically insulated thermocouples assembled in 
situ. The latter technique was submitted to the Portuguese Patent Institute. 
The fabrication of long-period gratings using the electric arc technique is described in 
detail. The several setups that were implemented during this work in order to improve 
the fabrication method are also presented. 
The influence of the fabrication parameters on the characteristics and properties of 
arcinduced gratings is discussed. It was found that by changing the fabrication 
conditions it is possible to modify the sensitivity of the gratings to physical parameters, 
such as, temperature and strain. This important property of the electric arc technique 
has not been demonstrated, so far, by any other technique. 
The thermal behaviour of the produced gratings was also investigated and it was 
demonstrated that the ones induced in Ge-free fibres, in particular, in Er/Al co-doped 
fibres show a linear behaviour on temperature up to 700 ºC. Arc-induced gratings were 
also shown to exhibit very high temperature stability. These are important properties for 
development of high temperature sensors. 
The effect of gamma radiation on the properties of gratings arc-induced in pure 
silicacore fibres was also studied for the first time, and the results obtained enable one 
to conclude that those gratings are very promising to perform sensing in radiation 
environments. 
A new technique to mechanically induce long-period fibre gratings is presented. A fully 
characterisation of the produced gratings is given. Two straightforward applications of 
mechanical gratings are also demonstrated. 
Other devices fabricated with the electric arc technique, such as, phase-shifted short 
and long-period gratings are briefly discussed. Special attention is given to the 
apodisation of fibre Bragg gratings and to the fabrication of sampled fibre Bragg 
gratings. The fabrication of core mode blockers to implement bandpass filters is also 
presented. 
Finally, several applications of arc-induced gratings in optical communications and 
sensing are given, being of particular importance the sensor head developed for the 
simultaneous measurement of temperature and strain based on a single long-period 
grating having two sections fabricated with different parameters. 
 
 
 
 



Sumário da tese 
 
Esta tese é dedicada à fabricação de redes de período longo em fibra óptica por 
aplicação de descargas eléctricas e às suas aplicações em comunicações ópticas e 
sensores. 
Os aspectos teóricos fundamentais para a compreensão das redes de período longo 
são aqui apresentados e são discutidos os vários mecanismos propostos na literatura 
subjacentes à formação das redes por arco eléctrico. Em particular, é investigado pela 
primeira vez o efeito da relaxação das tensões intrínsecas da fibra, através da medição 
dos respectivos perfis tomográficos. 
A temperatura é um parâmetro fundamental para se compreender os mecanismos de 
formação das redes. Assim, são apresentados dois métodos para estimar a temperatura 
atingida pela fibra enquanto submetida a descargas eléctricas. Um método baseia-se 
na radiação do corpo negro e o outro em termopares isolados electricamente e 
abricados in situ. 
Esta última técnica foi submetida ao Instituto Português de Patentes. 
É descrita a fabricação de redes de período longo usando a técnica do arco eléctrico. 
As várias montagens que foram implementadas ao longo deste trabalho de forma a 
melhorar o método de fabricação são também apresentadas. 
A influência dos parâmetros de escrita nas características e propriedades das redes 
induzidas por arco eléctrico é discutida. Verificou-se que por alteração das condições 
de fabricação é possível modificar a sensibilidade das redes a variações de parâmetros 
físicos como a temperatura e a deformação. Esta importante propriedade da técnica do 
arco eléctrico ainda não foi demonstrada por nenhuma outra técnica. 
O comportamento térmico das redes produzidas foi investigado e demonstrou-se que as 
redes induzidas em fibras sem germânio, em particular em fibras co-dopadas com érbio 
e alumínio, exibem um comportamento linear com a temperatura até 700 ºC. Como as 
redes de período longo também suportam temperaturas elevadas estão assim reunidas 
duas condições importantes para o desenvolvimento de sensores a utilizar a altas 
temperaturas. 
O efeito da radiação gama nas propriedades das redes induzidas por arco eléctrico em 
fibras com núcleo de sílica pura foi estudado pela primeira vez, e os resultados obtidos 
permitem concluir que essas redes são muito promissoras para ser usadas como 
sensores em ambientes radioactivos. 
É apresentada uma nova técnica para fabricar mecanicamente redes de período longo, 
bem como uma caracterização exaustiva das redes produzidas. Duas aplicações 
simples destas redes são ainda analisadas. 
Também são brevemente discutidos outros dispositivos fabricados pela técnica do arco 
eléctrico, tais como, redes de Bragg e de período longo com desvio de fase. É dada 
especial atenção à apodização de redes de Bragg e à fabricação de redes de Bragg 
amostradas. É ainda descrita a fabricação de bloqueadores do modo fundamental a 
utilizar na implementação de filtros passa-banda. 
Finalmente são apresentadas várias aplicações das redes produzidas por arco eléctrico 
quer em comunicações ópticas quer como sensores, sendo de particular importância a 
cabeça sensora desenvolvida para a medição simultânea de temperatura e 
deformação, baseada numa única rede possuindo duas secções fabricadas com 
diferentes parâmetros de escrita. 


