
Resumo 

Esta tese apresenta um estudo experimental e teórico sobre redes de Bragg em fibra óptica com 

respeito a sua aplicação em comunicações ópticas e em sensores em fibra óptica.  

As redes de Braga, produzidas pela modulação do índice de refracção escritas no núcleo da fibra 

óptica, são muito interessantes porque proporcionam diferentes respostas espectrais em frequência 

óptica assim como sintonização, baixas perdas de inserção e baixo custo. Em consequência, as 

redes de Bragg podem ser utilizadas em diferentes áreas de investigação e desenvolvimento.  

Uma parte considerável deste trabalho compreende o estudo e desenvolvimento de dispositivos 

ópticos que satisfazem as requisitos de futuros sistemas do comunicação ópticos baseados em 

multiplexagem em comprimento de onda, e também os de sensores de fibra óptica de alto 

desempenho. No propósito de conseguir dispositivos ópticos com estas características, varias 

técnicas do fabrico foram estudadas e implementadas.  

As redes de Bragg apodizadas foram fabricadas pela técnica de vibração da mascara de fase e 

utilizando um método de dupla exposição, baseada na combinação da técnica do arco eléctrico e 

radiação UV. Um filtro add/drop, um comutador óptico e diferentes topologias do 

multplexadores/demultiplexadores foram desenhados e implementados usando estes tipos de 

microestruturas.  

As redes de Bragg aperiódicas fabricadas através de mascaras do fase aperiódicas podem ser 

aplicadas na tecnologia de sensores e nas comunicações ópticas. Em particular, foram desenvolvidos 

uma nova cabeça sensora para medição da curvatura, independente da temperatura com 

referenciação em intensidade, e um novo sistema do interrogação baseados em redes aperiódicas. 

No campo das telecomunicações, um multiplexador/demultiplexador baseado neste tipo de redes foi 

demonstrado assim como novos dispositivos para compensação da dispersão.  

Redes de Bragg amostradas foram fabricadas usando uma técnica híbrida baseada na combinação 

de radiação UV e da técnica de arco eléctrico. Um modelo teórico baseado em transformadas de 

Fourier permite o calculo dos parâmetros de fabrico para melhorar o desempenho das 

superestruturas. Finalmente estas redes amostradas foram aplicadas como elemento sensor para 

medição simultânea de temperatura e deformação e no desenvolvimento de um laser em anel para 

multi-comprimento de onda.  

Abstract 

This thesis presents a theoretical and experimental study on fibre Bragg gratings and their application 

in optical fibre communications and fibre sensors.  



Fibre Bragg gratings are produced by an induced modulation of the refractive index in the core of an 

optical fibre, and are very attractive since they provide different spectral responses at optical 

frequencies as well as tunability, low insertion loss and low cost. Therefore, they find applications in 

different areas of research and development.  

A considerable part of this work was concerned with the study and development of optical devices that 

meet the stringent requirements of future optical communications systems, based on wavelength 

division multiplexing and also of high performance of optical fibre sensing systems. In order to meet 

the required device specifications several fabrication techniques were studied and implemented.  

Apodized fibre Bragg gratings were fabricated using the dithering phase mask technique and the 

double exposure technique, based on the combination of electric arc and UV radiation techniques. An 

add/drop filter, an optical switch and different topologies of multiplexers/demultiplexers optical devices 

were designed and implemented using these apodized fibre Bragg gratings.  

Chirped fibre Bragg gratings (CFBG) fabricated using a chirped phase mask technique were applied in 

sensing technology and in optical telecommunications. In particular, a new temperature – 

independent, intensity-referenced sensing head for curvature measurement and a new interrogation 

system based on CFBGs are presented. In the field of optical telecommunications, a new 

multiplexing/demultiplexing structure employing chirped gratings was demonstrated as well as novel 

dispersion compensation devices.  

Sampled fibre Bragg gratings were fabricated using a new hybrid fabrication technique based on the 

combination of UV radiation and an electric arc exposure. A theoretical model based on Fourier 

transformations allows the calculation of the design parameters to enhance the performance of these 

superstructures. Finally, these sampled fibre Bragg gratings are applied to the simultaneous 

measurement of strain and temperature and for the development of a multiwavelength fibre ring laser.  


