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RESUMO

Neste trabalho se apresenta uma análise de sensores à fibra óptica basea-
dos em grades de Bragg em fibra para aplicação em monitoramento de tração. As 
grades de Bragg em fibra utilizadas como sensores de tração foram simuladas e 
caracterizadas em termos dos seus espectros de reflexão óptica. Os resultados das 
simulações foram comparados com os dados obtidos das medidas experimentais 
feitas no laboratório de Fotônica da Seção de Engenharia Elétrica do Instituto Mili-
tar de Engenharia, obtendo-se coeficientes de tração das grades de Bragg em fibra 
de acordo com a literatura. Os resultados mostraram que grades de Bragg em fibra 
para monitoramento de tração podem operar em uma faixa dinâmica prática com 
uma grande capacidade de detecção.
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ABSTRACT

In this work, it is presented an analysis of optical fiber sensors based on fiber 
Bragg gratings for application in monitoring of strain. Fiber Bragg gratings used 
as strain sensors have been simulated and characterized in terms of their opti-
cal reflection spectra. The simulation results were compared with measurements 
achieved from the characterizations developed in the Photonics Laboratory of the 
Electrical Engineering Department of the Instituto Militar de Engenharia. The strain 
coefficients of the fiber Bragg gratings were obtained and were in good agreement 
with those from the literature. The results show that fiber Bragg gratings strain sen-
sors can operate over a practical dynamic range with a great sensing capability.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos, o avanço na tecnologia de fibra óptica em telecomunica-
ções fomentou o desenvolvimento de sensores a fibra óptica (YIN, 2008). Estes dis-
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positivos apresentam vantagens em comparação com os convencionais em algumas 
características que são cada vez mais relevantes no mercado, tais como tamanho 
reduzido, biocompatibilidade, alta sensibilidade, baixa potência, imunidade a interfe-
rências eletromagnéticas, geometria, facilidade de integração, custo potencialmente 
baixo, capacidade de multiplexação e robustez ambiental (ERDOGAN, 1997). 

Sensores a fibra óptica estão encontrando uma série de aplicações no meio 
civil, industrial, e militar (DAKIN, 1988). São geralmente classificados como sensores 
extrínseco ou intrínseco de acordo com a forma como a informação é introduzida no 
sistema de transmissão. Os sensores a fibra óptica consistem em uma fonte de luz 
constante (ou modulada) injetada em uma fibra óptica e transmitida para outro ponto 
onde a medição é feita. Neste ponto, os parâmetros que estão sendo medidos são 
usados para modular uma das propriedades da luz e essa luz modulada é coletada 
pela mesma ou por outra fibra e é levada ao detector óptico onde é convertida em um 
sinal elétrico. Existem várias vantagens sobre o uso de sensores a fibra óptica. Devi-
do à sua baixa atenuação, a fibra óptica é capaz de transmitir informações a longas 
distâncias. Essa propriedade permite o uso de sensores a fibra óptica em sensoria-
mento remoto, onde o sensor pode ser localizado a vários quilômetros de distância 
da unidade de análise ainda oferecendo confiabilidade (YIN, 2008). Além disso, tam-
bém é possível fazer uma medição distribuída ao longo da fibra, se a necessidade se 
baseia em uma aquisição de dados extensa. A quantidade de informações que pode 
ser transmitida em uma fibra óptica é muito maior do que a das tecnologias elétricas, 
assim, vários parâmetros da luz, tais como comprimento de onda, intensidade, polari-
zação e fase podem ser usados em uma única medição, aumentando a sensibilidade 
do sensor (YIN, 2008). Por outro lado, a multiplexação permite o uso de um grande 
número de sensores na mesma fibra. Em alguns casos, o número de sensores de fi-
bra usados para apoiar um sistema de monitoração estrutural pode ser muito grande, 
talvez envolvendo milhares de sensores (UDD, 1998).

Devido às características das fibras e dos dispositivos ópticos, é possível usar 
sua passividade para a fabricação de sensores a fibra químicos e elétricos, possibi-
litando seu uso em ambientes hostis. Além disso, a multiplicidade de técnicas ópti-
cas desenvolvidas para análise e caracterização químicas, permite o seu uso nesta 
área. Sensores ópticos podem ser utilizados em ambientes perigosos e explosivos, 
ou onde possa existir alta interferência eletromagnética (YIN, 2008). Seu tamanho 
e peso reduzidos garantem a fabricação de sensores pequenos, um atributo impor-
tante quando comparado com outros sensores comuns. Também conhecidos por 
suas propriedades não invasivas, os sensores a fibra óptica são amplamente utili-
zados para fins biológicos, como sensores ideais para aplicações biomédicas (YIN, 
2008). Em comparação com os sensores convencionais, sensores a fibra óptica 
têm potencialmente maiores sensibilidade, faixa dinâmica e resolução quando se 
necessita detectar variações de pequenos parâmetros (YIN, 2008).

Entre os dispositivos usados para formar sensores a fibra óptica, existem as 
grades de Bragg em fibra (FBG) e as grades de período longo (LPG), utilizadas 
para medir vários parâmetros como temperatura, pressão, índice de refração e tra-
ção, os interferômetros de Michelson e Mach-Zehnder, geralmente utilizados para 
medir rotações, o interferômetro de Fabry-Perot usado em multiplexação e o inter-
ferômetro de Sagnac para detectar diferenças muito pequenas no comprimento de 
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onda (YIN, 2008). Entre esses componentes, a FBG e a LPG são opções muito 
atraentes, uma vez que são dispositivos simples, robustos e extremamente eficien-
tes para fins de sensoriamento (ERDOGAN, 1997).

Uma das aplicações dos sensores à fibra óptica é na engenharia de constru-
ção, pois nos terremotos e tremores, os sistemas de construção muitas vezes ex-
perimentam grandes deformações, nesses casos edifícios críticos, como hospitais, 
subestações de energia, estações de bombeiros e delegacias de polícia são insta-
lações essenciais, já que devem dar uma resposta imediata e ajudar com a evacu-
ação e, portanto, devem permanecer em funcionamento imediatamente após um 
evento de grandes magnitudes. Assim, acompanhar e avaliar a condição de grande 
tensão crítica de edifícios é de suma importância para as comunidades propensas 
a terremotos (NIST, 2006). 

Medições de tração em alta temperatura têm sido tentadas por vários pesqui-
sadores com sensores de grade de Bragg (CARLOS, 2007) e sensores de Fabry-
-Perot (XIAO, 1997). Para medições simultâneas de tração e de temperatura, sen-
sores de grades de período longo fabricadas em fibra birrefringente (HAN, 2005) e 
pares de LPGs compactadas (BEY, 2008) têm sido investigados.

Os sensores estão atualmente disponíveis para implantação em ambientes de 
risco, assim como para experimentos de laboratório (HUANG, 2010). 

Até hoje, as ferramentas mais utilizadas para medições de tração são medi-
dores de resistência elétrica. No entanto, devido às propriedades eletromecânicas 
das juntas, materiais de apoio e os adesivos usados nos medidores de resistência, a 
tração máxima que pode ser medida antes da sua falha é limitada. Além disso, medi-
dores de tração com fio provavelmente perderão os seus sinais, devido à queda de 
energia durante um forte terremoto quando as estruturas que estão sendo monitora-
das são submetidas a grandes deformações. Por outro lado, sensores a fibra óptica 
que são resistentes à corrosão, tolerantes a altas temperaturas e imunes a interferên-
cias eletromagnéticas são tecnologias promissoras para a medição da tração. Nesta 
categoria, a tecnologia de grade de Bragg em fibra tem sido amplamente investigada 
e aceita em comunidades de monitoração estrutural (CHEN, 2009).

TEORIA DE GRADES DE BRAGG EM FIBRA

Os modos guiados em uma fibra óptica podem ser classificados em dois tipos. 
O primeiro são os modos do núcleo que são totalmente refletidos na interface nú-
cleo-casca e são limitados na região central. O outro tipo, são os modos da casca 
que são totalmente refletidos na fronteira da casca-ar (meio externo) e são contidos 
em regiões entre a casca e o núcleo. A Figura 1 ilustra os modos guiados em uma 
fibra óptica.
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Figura 1.  Ilustração dos raios ópticos dos modos guiados.

Quando a fibra sofre perturbações, os modos podem ser acoplados a outros 
modos. A direção principal de acoplamento pode ser determinada como co-propa-
gante ou contra-propagante, dependendo se as direções de propagação dos mo-
dos acoplados um com o outro são as mesmas ou opostas. Baseado na direção de 
acoplamento do modo, as grades de Bragg em fibra podem ser classificadas como 
grade de reflexão ou de curto período, onde o acoplamento ocorre entre os modos 
que se propagam em direções opostas como está ilustrado na Figura 2.

Figura 2. Acoplamento contra-propagante para uma grade de reflexão.

onde
Λ é o período da grade;
βco é a constante de propagação do modo do núcleo;
-βco é a constante de propagação do modo do núcleo difratado pela grade de 

Bragg. 

Para o modo difratado ser acumulado construtivamente, cada radiação difrata-
da deve estar em fase, ou seja, a seguinte equação deve ser satisfeita (YIN, 2008):

     (1)
onde
βi é a constante de propagação para o modo incidente;
βd é a constante de propagação para o modo difratado;
Λ é o período da grade;
m é um número inteiro.
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A diferença de percurso óptico entre os raios difratados das grades adjacentes 
deve ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda para um acoplamento resso-
nante dos modos, como no caso de uma interferência construtiva em multicamadas 
dielétricas. Na maioria dos casos, a difração de primeira ordem é dominante, e 
neste caso, m é unitário. O comprimento de onda resultante pode ser obtido como 
(ERDOGAN, 1997):

  

      (2)

onde, no caso de uma fibra monomodo 
ni,eff  é o índice de refração efetivo do modo do núcleo;
nd,eff é o índice de refração efetivo dos modos da casca.

No acoplamento contra-propagante, o comprimento de onda de Bragg nomi-
nal do modo no núcleo é dado por:

       (3)

onde 
nco,ef  é o índice de refração efetivo do modo do núcleo.

No caso de grades de reflexão monomodo, as expressões para as constantes 
de acoplamento podem ser descritas por expressões simples (YIN, 2008):

   (4)

      (5)
 
onde
κσ,i é a constante de auto-acoplamento para o modo incidente;
κσ,d é a constante de auto-acoplamento para o modo difratado;
κξ é a constante de acoplamento cruzado;
λ é o comprimento de onda;
δnef  é a variação do índice de refração.
 
Uma estrutura básica de grade de Bragg em fibra compreende uma pequena 

seção de fibra óptica monomodo na qual o índice de refração do núcleo é modula-
do periodicamente com período espacial Λ. FBGs são baseadas em acoplamentos 
contra-propagantes uma vez que a direção de propagação dos modos acoplados 
um com outro é oposta. Em uma fibra monomodo, o modo de propagação no nú-
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cleo é refletido em um modo de propagação no núcleo idêntico em direção oposta. 
Na maioria dos casos de FBGs, o acoplamento de reflexão de Bragg é dominante, 
comparado aos acoplamentos com o modo da casca.

Assumindo que a luz é incidente no início da grade (z=0) e que não há luz 
incidente no final da grade (z=L), as condições de contorno são: Ei(z)|z=0=Ei(0); 
Ed(z)|z=L=0.

Então a refletividade da FBG para o modo de propagação do núcleo é descrita 
por (YIN, 2008):

 (6)
onde

     (7)

     (8)

     (9)

representa o complexo conjugado da constante de acoplamento cruzado. 

SENSOR FBG DE TRAÇÃO

Sensores FBG têm sido relatados para medições de tração, temperatura, 
pressão, campo magnético dinâmico, etc. O comprimento de onda central da FBG 
irá variar com a mudança desses parâmetros experimentados pela fibra óptica 
(RAO, 1997).

A sensibilidade de uma FBG deriva da sensibilidade de ambos, os índices de 
refração e período da grade, com relação à mecânica aplicada externamente ou a 
perturbações térmicas (YIN, 2008).

A tração afeta a resposta de uma FBG diretamente, por meio da expansão e 
compressão do período da grade e através dos efeitos ópticos da tração, isto é, as 
modificações induzidas pela tração no índice de refração.

A mudança no comprimento de onda ΔλBS, para uma tração aplicada Δε é 
dada por (RAO, 1997):

     (10)
onde 
ρα é o coeficiente efetivo para o efeito foto-elástico da fibra;
Δε = ΔL/L é a tração longitudinal;
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λB é o comprimento de onda;

O coeficiente foto-elástico da fibra é dado por (RAO, 1997):

    (11)

onde
 ρ11 e ρ12 são componentes de tração da fibra óptica; 
 ν é a relação de Poisson;
 n é o índice de refração do meio.

Para uma fibra óptica típica ρ11 = 0,113; ρ12 = 0,252; ν = 0,16; n =1,482 (OTHO-
NOS, 1997), usando estes parâmetros, ρα = 0,22.

Então, a resposta de tração normalizada a uma temperatura constante é dada 
por (YIN, 2008):

    (12)
Substituindo os valores, obtém-se para uma FBG operando em 1550 nm o 

valor do deslocamento do comprimento de onda:

      (13)
Desta forma, na região espectral de 1550 nm, a sensibilidade para a aplicação 

da tração longitudinal é de aproximadamente 1,2 pm para uma deformação relativa 
de 1 με (1 με é igual a uma deformação de 1 μm por metro).

Para uma grade produzida em fibra de sílica, os valores representativos das 
mudanças de comprimento de onda induzidas pela tração são aproximadamente 
0,64 pm/με, 1 pm/με e 1,2 pm/με operando em 830 nm, 1300 nm e 1550 nm, res-
pectivamente (RAO, 1997) (MOREY, 1989).

A Figura 3 mostra a resposta típica da mudança no comprimento de onda de 
Bragg quando é aplicada tração em uma FBG, demonstrando boas características 
lineares sobre faixas dinâmicas práticas (YIN, 2008).

Figura 3. Resposta típica da mudança do comprimento de onda de uma FBG para a tração (YIN, 2008).
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COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram feitas simulações dos espectros das grades de Bragg em fibra como 
sensores de tração como parâmetro isolado, ou seja, mantendo a temperatura am-
biente.

A grade de Bragg utilizadas como sensor de tração foi simulada e caracteri-
zada em termos do seu espectro de reflexão óptica. Os resultados das simulações 
foram comparados com os dados obtidos da caracterização feita no laboratório 
de Fotônica da Seção de Engenharia Elétrica do Instituto Militar de Engenharia, 
usando-se uma FBG fabricada e doada pelo INESC-Porto/Universidade do Porto, 
centrada em 1540,56 nm à temperatura ambiente. 

Para fazer as simulações no programa Matlab, se consideraram como dados 
de entrada os valores de comprimento, período e índice de refração do núcleo e da 
casca da grade testada, assim como o valor do comprimento de onda de operação 
da grade. Posteriormente, foram simulados e alterados os valores de comprimento 
de onda e amplitude dos espectros de reflexão da grade de Bragg em fibra.

A fim de avaliar o sensor FBG de tração, testes experimentais de deformação 
foram realizados. A configuração experimental para medições de tração utilizando 
os sensores FBG é formada por com uma fonte óptica de bombeio, a fibra dopada 
com érbio, um circulador óptico, a FBG e o analisador de espectro óptico (OSA). O 
sensor FBG foi colado a duas placas na bancada como é mostrado na Figura 4.  A 
FBG está diretamente colocada sobre um suporte, com uma extremidade fixa e a 
outra móvel que possui um micrômetro em passos de 10 μm. Isto permitiu variar a 
tração da FBG de 0 μm até 200 μm. 

Figura 4. Diagrama esquemático para medição de tração do sensor FBG.

Quatro espectros de reflexão da FBG medidos no laboratório com o analisa-
dor de espectro óptico são mostrados na Figura 5 para valores obtidos no micrôme-
tro de 50, 100, 150 e 200 μm. 
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Figura 5. Espectros de refletividade da FBG medidos com valores de (a) 50 μm, (b) 100 μm, (c) 150 μm e (d) 
200 μm.

Os efeitos da tração sobre uma grade de Bragg pode ser visualizada na Fi-
gura 6, que mostra os espectros de refletividade da FBG quando o micrômetro foi 
incrementado 20 vezes, isto é de 0 a 200 μm em passos de 10 μm. Nesta figura, 
pode-se observar que ocorre um deslocamento no comprimento de onda de Bragg 
quando a grade de Bragg está submetida a uma tração. No caso da tração, uma 
variação positiva do comprimento de onda de ressonância foi obtida como conse-
quência dos efeitos combinados das variações de índice de refração efetivo e da 
elongação ocorrida na grade de Bragg. 

Figura 6. Espectros de refletividade da FBG medidos no laboratório para valores de 0 μm até 200 μm com 
passo de 10 μm .
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O microstrain é uma unidade de medida da tração e é igual à tração que pro-
duz uma deformação de uma parte por milhão, ou seja, se o comprimento da fibra 
que foi submetida à tração é de 0,20 m, se o micrômetro foi movimentado a cada 
10µm, os passos das medições foram de 50 µε e o total do deslocamento atingiu 
os 1000 µε. 

Ou seja,
1µm/m = 1µε
10µm /0,2 m = 50µε
200µm /0,2 m = 1000µε

Pode-se, então calcular o deslocamento espectral do comprimento de onda 
de Bragg em função da tração, pois quando a grade de Bragg está em repouso (0 
μm) o valor do comprimento de onda é de 1540,56 nm, mas quando a grade é esti-
cada até atingir os 200 μm, o comprimento de onda muda para 1541,71 nm. Assim, 
uma variação de 1000 με ocasiona um deslocamento do comprimento de onda de 
Bragg da ordem de 1,15nm. Consequentemente, para uma variação de 1 με, o des-
locamento do comprimento de onda de Bragg é 1,15 pm.

A simulação com o programa Matlab utilizou como parâmetros de entrada os 
valores de comprimento de onda de Bragg e largura de banda característicos da 
grade, obtidos na fase experimental do trabalho. Partindo-se da formulação mate-
mática para a grade de Bragg e o coeficiente de tração obtido nas medidas, foram 
simulados os espectros de reflexão da FBG mostrados na Figura 7.

Figura 7.  Espectros de refletividade da FBG simulados para valores de 0 με até 1000 με com passos de 50 με.

A Figura 8 mostra a comparação dos espectros de potência refletida medido 
(linha tracejada) e simulado (linha cheia) da grade de Bragg em 50 μm e 200 μm. 
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Os resultados simulados e medidos estão em boa concordância e de acordo com 
os apresentados na literatura onde o valor do coeficiente de tração do sensor FBG 
é 1,20 pm/με para uma grade em 1550nm  (RAO, 1997) (MOREY, 1989).  Neste 
trabalho o coeficiente utilizado foi obtido experimentalmente e vale 1,15 pm/με para 
uma grade de Bragg em 1541 nm.

Figura 8.  Espectros de reflexão medido (linha tracejada) e simulado (linha cheia) da grade de Bragg em 250 με e 
1000 με.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, demonstrou-se a sensibilidade das grades de Bragg em fibra 
utilizadas como sensores de tração, para isso foram medidos e simulados os coefi-
cientes de tração para os espectros de reflexão das FBGs. 

A comparação entre os resultados medidos e simulados mostrou que o erro 
obtido é menor que 0,01 dB. Além disto, o comprimento de onda usado foi 1550 nm 
uma vez que as FBGs disponíveis operavam em torno deste valor. 

Os resultados mostraram que a FBG é adequada como sensor de tração. 
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