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resumo 
 

 

Nesta dissertação é estudado e aplicado o efeito de Vernier ótico como 
ferramenta de magnificação da sensibilidade de sensores de fibra ótica 
baseados em interferómetros de Fabry-Perot. 

Primeiramente é apresentada a base teórica por detrás do padrão de 
interferometria resultante da propagação de um sinal ótico em interferómetros 
de Fabry-Perot em fibra ótica. A teoria descrita para interferómetros de Fabry-
Perot é estendida ao caso em que se aplica o efeito de Vernier ótico. 

Realiza-se um estudo teórico-prático que incide sobre os parâmetros de fabrico 
de interferómetros de Fabry-Perot para um melhor entendimento das limitações 
práticas que advêm da aplicação do efeito de Vernier ótico. 

Depois de apresentada a base teórica, procedeu-se ao fabrico de 
interferómetros de Fabry-Perot recorrendo a métodos económicos, 
nomeadamente, acoplamento com adesivos óticos, aproveitamento de fibras 
danificadas por efeito fusível e um novo conceito de microcavidades virtuais. 

Os interferómetros produzidos por acoplamento com adesivos óticos e 
aproveitamento de fibras danificadas por efeito fusível foram utilizados para 
obter três sensores de humidade relativa e temperatura baseados no efeito de 
Vernier ótico. De entre os três sensores desenvolvidos, obtiveram-se 
sensibilidades máximas de -2,4±0,2 nm/%HR e -2,69±0,09 nm/℃ para a 
humidade relativa e temperatura, respetivamente, valores relativamente 
elevados para este tipo de sensores. 

Um interferómetro de Fabry-Perot fabricado através do aproveitamento de fibras 
danificadas por efeito fusível, foi utilizado para magnificar a sensibilidade de 
duas células de carga, tendo-se obtido magnificações de sensibilidade 
superiores a 3,4. 

Um novo conceito de microcavidades virtuais foi demonstrado e empregue para 
realizar um interferómetro de Fabry-Perot virtual, capaz de gerar o efeito de 
Vernier ótico e magnificar sensibilidade de um espirómetro para monitorização 
dinâmica. As grandes vantagens deste método, em relação a outros, são a 
redução dos custos de fabrico e implementação, versatilidade e o aumento da 
magnificação sem acréscimo de ruído. O facto de não aumentar o ruído facilita 
a visualização dos ciclos de respiração e a análise por parte da entidade 
competente. 

Por fim, o trabalho realizado pretendeu estabelecer um levantamento sobre o 
atual ponto de situação de sensores baseados no efeito de Vernier ótico, 
tentando-se apresentar soluções viáveis e promissoras que melhorem os 
sistemas atualmente existentes, reduzindo ao máximo os custos de 
implementação e fabrico sem deteriorar a performance. 
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abstract 

 
On this dissertation, the optical Vernier effect is studied and applied as a 
magnification tool to improve the sensitivity of fiber optic sensors based on 
Fabry-Perot interferometers. 

First, a theoretical background is presented, explaining the interference 
spectrum resulting from the propagation of an optical signal in Fabry-Perot 
interferometers. The theory used to describe this phenomenon in Fabry-Perot 
interferometers is extended to the optical Vernier effect. 

A study is realized concerning the fabrication parameters of Fabry-Perot 
interferometers for a better understanding of the practical limitations that come 
with applying the optical Vernier effect. 

After the theoretical background, the next step concerned the fabrication of 
Fabry-Perot interferometers using cost-effective methods, namely, coupling with 
optical adhesives, reuse of optical fibers damaged by fuse effect, and a new 
concept of virtual microcavities. 

The interferometers produced by optical adhesive coupling and reuse of the fiber 
fuse effect were implemented to achieve three relative humidity and temperature 
sensors based on the optical Vernier effect. Between the three developed 
sensors, the maximum sensitivity values correspond to -2,4±0,2 nm/%RH and -

2,69±0,09 nm/℃, respectively, which are considered high values for this type of 
sensors. 

A Fabry-Perot interferometer, fabricated using optical fibers damaged by fuse 
effect, was used to magnify the sensitivity of two already existent load cells, 
attaining sensitivity magnifications higher than 3,4. 

A new concept of virtual microcavities was used to make a virtual Fabry-Perot 
interferometer, capable of generating the optical Vernier effect and magnifying 
the sensitivity of a spirometer based on dynamic monitorization. The great 
advantages of this method when compared to the typical ones are the reduced 
costs of sensor fabrication and implementation, versatility, and the applied 
magnification without amplifying the noise. The non-amplification of noise eases 
the visualization of the respiratory cycles and further analysis by competent 
personnel. 

In summary, the work done intended to establish a mapping about the current 
situation of optical Vernier effect-based sensors, where feasible and promising 
solutions are presented, the focus being the cost reduction of the systems, while 
maintaining high performances. 
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Capítulo 1 – Introdução 

Os primeiros dispositivos baseados em fibra ótica foram desenvolvidos durante a primeira metade 

do século XX, correspondendo ao que hoje conhecemos por endoscópios [1]. O desenvolvimento 

consequente destes dispositivos levou a uma revolução no ramo da medicina, que ainda se observa 

nos dias de hoje. No final dos anos setenta, com o desenvolvimento de fibras óticas com perdas de 

propagação cada vez mais baixas, foi possível chegar à tecnologia atual de sensores de fibra ótica 

(SFOs). O desenvolvimento de SFOs ao longo do tempo deu-se em três estágios distintos, que se 

podem identificar pelos tipos de sensores usados, nomeadamente, os giroscópios em fibra ótica 

baseados no efeito de Sagnac [2] e os hidrofones baseados em interferómetros de Mach-Zehnder 

[3], que marcaram o primeiro estágio, enquanto que o segundo e terceiro estágios se demarcaram, 

respetivamente, pelos interferómetros de Fabry-Perot (FPIs, do inglês, “Fabry-Perot 

Interferometers”) e pelas redes de Bragg em fibra ótica (FBGs, do inglês, “Fiber Bragg Gratings”) 

[4]. 

Atualmente, a tecnologia de SFOs assenta numa base sólida e fornece uma vasta gama de soluções 

para novas aplicações, tanto na indústria como em ambientes de investigação, sendo que estas 

novas aplicações abrangem áreas desde monitorização da saúde estrutural (SHM, do inglês 

“structural health monitoring”) até à Biofotónica [5]. Ao rápido desenvolvimento desta tecnologia 

está intrinsecamente associada uma urgente e rápida resposta, por parte dos investigadores, aos 

limites e obstáculos emergentes, sendo um dos mais expressivos a aproximação dos limites de 

resolução e sensibilidade dos SFOs. Diversos esforços têm sido realizados para superar os limites 

da resolução de deteção dos SFOs, até que recentemente se formulou uma solução de fácil 

implementação, baseada em interferometria, denominada por efeito de Vernier ótico (EVO). Este 

método consiste em utilizar dois dispositivos interferométricos (por exemplo, dois FPIs), sendo que 

um deles é sensível ao parâmetro físico que se pretende medir e o outro serve de referência estável 

e é insensível ao estímulo externo. Este fenómeno é cuidadosamente detalhado no Capítulo 4, 

tendo por base a análise do EVO quando realizado somente com FPIs, constituindo o cerne e o 

motivo do trabalho apresentado nesta dissertação. 

1.1 Estado da Arte 

Em 1991, mais de duas décadas antes de se falar do EVO aplicado em sensores baseados em FPIs, 

foi publicado um artigo no qual se encontra descrito um sensor de temperatura baseado em dois 

FPIs acoplados em série num troço de fibra monomodo (SMF, do inglês “single-mode fiber”) [6]. Na 

altura, os autores descreveram o método como “dual FPI” (FPI duplo), ao invés de EVO, como é 

conhecido hoje em dia. 

O sensor consistia em dois FPIs montados em série, onde um desempenha a função de sensor (sFPI) 

e o outro de referência (rFPI). A potência ótica refletida resultante da sobreposição espetral das 

duas microcavidades é transformada num sinal elétrico, utilizando um fotodetetor como 

instrumento de medição. Os espelhos dos FPIs foram fabricados através do método de 

acoplamento ótico, fundindo uma ponta de SMF revestida com Dióxido de Titânio (TiO2) a uma 

outra ponta de SMF convencional não revestida, utilizando uma máquina de fusão M67 da SIECOR. 

O esquema do sensor utilizado encontra-se representado na Figura 1.1. A radiação proveniente de 

um díodo emissor de luz (LED, do inglês “light emitting diode”), Pin, passa por um acoplador 2x2, 
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sendo parcialmente transmitida numa das saídas do acoplador, Pin,s, onde incide no sFPI, sofrendo 

reflexão parcial. A luz refletida, Pr,s, passa pelo acoplador, e vai em direção ao rFPI, Pin,r, onde sofre 

reflexão parcial, Pr,r, novamente. Esta porção de luz refletida é direcionada para o acoplador e 

transmitida para a saída, onde contribui para a potência, Pout, lida pelo fotodetetor. 

 

Figura 1.1 – Esquema do sensor proposto em [6]. 

Apesar de o objetivo do trabalho não ter consistido em magnificar a sensibilidade do sFPI, para 

efeitos de estado de arte, revela-se interessante que, duas décadas após a publicação deste 

trabalho, se tenha pensado num esquema semelhante ao da Figura 1.1 para ultrapassar as 

dificuldades impostas pelo limite de sensibilidade em SFOs. 

Em 2014, Zhang et al. [7] desenvolveram um sensor de fibra ótica altamente sensível baseado em 

dois FPIs intrínsecos (IFPIs), acoplados em série numa SMF. Os IFPIs apresentados consistem em 

curtas secções de fibra de cristal fotónico de núcleo oco (HC-PCF, do inglês, “hollow-core photonic 

cristal fiber”). Na Figura 1.2 encontra-se representada a montagem esquemática do sensor 

desenvolvido. 

 

Figura 1.2 – Representação esquemática da montagem do sensor constituído pelas duas IFPIs acopladas em série, 
utilizada por Zhang et al. Adaptado de [7]. 

Para aplicar o EVO a esta estrutura foi necessário garantir que houvesse um ligeiro desfasamento 

espetral entre os dois interferómetros, o que foi conseguido ao serem usados comprimentos 

distintos para cada microcavidade. Por forma a testar a performance e as propriedades do sensor, 

procedeu-se à sua caracterização espetral utilizando uma fonte de emissão laser, um circulador e 

um analisador de espetros (OSA, do inglês “optical spectrum analyzer”). Zhang e a sua equipa de 

investigação obtiveram o espetro ótico de reflexão apresentado na Figura 1.3, a partir do qual se 

observa um padrão interferométrico com um batimento e uma periodicidade bem definidos. 
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Figura 1.3 – (a) Espetro de reflexão obtido no OSA; (b) vista aumentada do vale. Adaptado de [7]. 

O sensor proposto foi primeiramente testado como sonda para medir deformações e, 

posteriormente, como sensor de intensidade de campo magnético. As correspondentes curvas de 

caracterização encontram-se representadas na Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 – (a) Comprimento de onda em função da variação da deformação aplicada ao sensor; (b) comprimento de 
onda em função da intensidade do campo magnético aplicado ao sensor. Adaptado de [7]. 

Os resultados obtidos por Zhang revelaram-se bastante positivos, demonstrando-se um aumento 

da sensibilidade de um único IFPI a deformações e à intensidade do campo magnético de 1,6 para 

47,14 pm/μm e de 2,5 para 71,57 pm/Oe, respetivamente. 

Em 2016, num artigo publicado por Zhao et al [8], foi proposto e implementado um sensor de 

elevada sensibilidade baseado em FPIs e no EVO para medição de fluxo de gases. O sensor era 

constituído por uma secção de fibra oca (HCF, do inglês, “hollow-core fiber”) unida entre dois troços 

de SMF convencional, tal como se pode observar na Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 – (a) Estrutura esquemática do sensor proposto e (b) imagem microscópica do sensor desenvolvido. Retirado 
de [8]. 

Desta forma, esta equipa de investigação concretizou três microcavidades interferométricas 

contabilizando um total de três espelhos: uma delas formada pelas paredes da HCF, com 

comprimento L, a outra pela secção de SMF, com comprimento d, e a última formada pelo primeiro 

espelho da HCF e o segundo espelho da SMF, de comprimento L + d.  As microcavidades 
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constituídas pela HCF e pela SMF de comprimento d são responsáveis pela origem do padrão de 

batimento do EVO. 

Após a realização experimental, o grupo de investigação procedeu à extrapolação da sensibilidade 

do sensor através de curvas de ajuste aplicadas aos dados de caracterização, tendo sido obtidos 

valores correspondentes a 0,474 nm ⋅ m−1 ⋅ s, para fluxos de gás inferiores a 2 m ⋅ s−1, e 

1,541 nm ⋅ m−1 ⋅ s para medições entre 3 e 7 m ⋅ s−1. A sensibilidade do sensor proposto revelou 

ser 9,57 vezes superior à de um sensor do mesmo tipo baseado em apenas um FPI. Na Figura 1.6 

encontram-se representados os dados obtidos, assim como as respetivas curvas de ajuste. 

 

Figura 1.6 – Gráfico do comprimento de onda e da variação absoluta do comprimento de onda do vale monitorizado no 
espetro de Vernier em função do fluxo de gás, e respetivas curvas de ajuste. Adaptado de [8]. 

Num artigo publicado em 2016, Li Liu et al. demonstram a resolução prática de um sensor acústico 

de baixas frequências com um diafragma constituído por um adesivo ótico [9]. O esquema do 

sensor pode ser observado na Figura 1.7. As duas zonas de descontinuidade, mais propriamente, a 

microcavidade oca formada no tubo de metal e o diafragma, geram uma sobreposição espetral 

responsável por originar um padrão de batimento típico do EVO. 

 

Figura 1.7 – Esquema da configuração do sensor de baixas frequências utilizada por Li Liu et al. Adaptado de [9]. 

O processo de fabrico do diafragma consistiu em mergulhar verticalmente uma pequena secção de 

um tubo capilar muito fino de metal numa solução adesiva UV60 da 3M RITE-LOK™. Depois da 

solução adesiva aderir uniformemente à superfície interna do tubo e formar um diafragma é 



Capítulo 1 – Introdução 

 

5 

 

exposta a luz ultravioleta (UV) para encerrar o processo com a cura do diafragma, oferecendo 

estabilidade ao sensor. 

Apesar de os autores não se referirem ao fenómeno do EVO e de não ser esse o foco do trabalho, 

a sua presença está implícita devido à estrutura apresentada na Figura 1.7. Existem dois 

interferómetros que se formam: um entre a extremidade direita da ponteira cerâmica e a interface 

ar/diafragma, outro entre as interfaces ar/diafragma e diafragma/ar. Este tipo de SFOs revelou-se 

importante porque despertou o interesse em investigar a aplicação do EVO em SFOs de 

monitorização dinâmica. 

Uma técnica bastante utilizada no desenvolvimento de microcavidades consiste em utilizar lasers 

de femtosegundo para fabricar os espelhos do FPI, utilizando impulsos laser muito curtos (da ordem 

10−15 s) e de elevada energia [10]. Como a vibração atómica está intrinsecamente relacionada com 

a energia térmica, e visto que os impulsos de femtosegundo são mais rápidos que o próprio 

movimento de vibração dos átomos, este tipo de lasers é capaz de alterar localmente o índice de 

refração de materiais dielétricos, ou até evaporar partículas atómicas, amortizando eficazmente a 

transferência de energia térmica para a rede do material. Desta forma, o processo de 

alteração/remoção é realizado sem danificar ou alterar as propriedades óticas do material 

circundante, sendo possível obter elevadas resoluções de maquinação, e superfícies muito menos 

rugosas do que usando lasers com impulsos mais largos (> 10−9 s) [11]–[13]. A imagem 

apresentada na Figura 1.8 permite entender melhor este fenómeno, comparando os resultados 

esperados usando um laser de femtosegundo e um laser de impulsos de duração mais longa. 

 

Figura 1.8 – Comparação da interação entre um impulso de duração longa (esquerda) e um impulso de femtosegundo 
(direita) com a matéria. Adaptado de [12]. 

Recentemente, foi estudado e demonstrado um sensor desenvolvido para monitorizar temperatura 

e deformação baseado em dois FPIs acoplados em série, por forma a gerar o EVO [14]. Os FPIs foram 

inscritos numa SMF recorrendo a um laser de femtosegundo (λcentral = 795 nm e taxa de 

repetição de 1 kHz), resultando num espetro de reflexão com um batimento típico do EVO. Na 

Figura 1.9 pode-se observar o esquema de fabrico por inscrição direta com laser de femtosegundo, 

e o padrão de reflexão resultante da configuração em série dos dois interferómetros. Ao conjunto 

do rFPI e sFPI denominou-se cFPI. 
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Figura 1.9 – (a) Esquema representativo do fabrico dos FPIs. I é a íris, At o atenuador de potência, O a lente objetiva e 
M1,2,3,4 os espelhos usados para guiar o feixe laser. (b) Espetros de reflexão do FPI de referência, rFPI (verde), e cFPI 
(laranja). Adaptado de [14]. 

Durante a caracterização à temperatura do cFPI, o rFPI foi mantido a uma temperatura estável e 

controlada para compensar eventuais flutuações. Já na caracterização à deformação do cFPI, tanto 

o rFPI como o sFPI foram mantidos a temperatura estável e controlada. A gama escolhida para a 

caracterização à deformação do cFPI foi entre 0 e 200 με, enquanto que para a temperatura usou-

se a gama entre 30 e 60 ℃. Não se observou nenhum fenómeno excessivo de histerese. Na Figura 

1.10 estão representados os pontos experimentais, assim como as retas de ajuste linear aplicadas 

para se extrapolar as sensibilidades do cFPI. 

 

Figura 1.10 – Dados experimentais relativos ao desvio espetral do pico do envelope associado ao cFPI, registados em 
função da (a) deformação aplicada e da (b) temperatura. Os pontos cheios a vermelho e os pontos verdes a vazio 
correspondem aos dados obtidos durante os ciclos de aumento e redução, respetivamente. Adaptado de [14]. 

O cFPI atingiu sensibilidades máximas de 145 ± 36 pm/με e 927 ± 32 pm/℃ à deformação e 

temperatura, respetivamente, culminando nas resoluções teóricas respetivas de 7 nε e 0.001 ℃. 

Apesar de o sensor ter uma configuração simples, devido à aplicação do EVO apresenta-se 

altamente sensível aos parâmetros físicos em estudo. 
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Um dos problemas associados a sensores baseados no EVO é a dificuldade no isolamento do 

elemento de referência. Em Abril de 2021, um grupo de investigadores abordou este problema com 

o intuito de eliminar a influência do elemento de referência, introduzindo o conceito da aplicação 

de um sensor virtual [15]. O objetivo passou por reproduzir o padrão de reflexão de um rFPI tendo 

em conta as propriedades do padrão de reflexão de um sFPI fabricado experimentalmente. Após a 

determinação do espetro de reflexão do rFPI, este foi sobreposto ao do sFPI, produzindo assim o 

padrão de batimento observado na Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 – Espetro resultante da sobreposição dos sinais do sFPI e do rFPI virtual. Adaptado de [15]. 

O grupo caracterizou o sensor à variação do índice de refração, com e sem a aplicação do EVO, 

gerando magnificações de 4,19, 4,96 e 7,39 para três rFPIs virtuais diferentes. Assim, ficou 

comprovado que é possível utilizar um rFPI virtual para gerar o EVO, abrindo uma nova vertente de 

investigação, tanto para sensores estáticos como dinâmicos. 

1.2 Enquadramento, Motivação e Objetivos 

O constante desenvolvimento industrial e tecnológico é sempre acompanhado pela necessidade de 

desenvolver sistemas de medição cada vez mais sensíveis. No entanto, melhorar a sensibilidade 

pode resultar no aumento dos custos de fabrico, de implementação e de interrogação de SFOs. O 

EVO revela-se o método que, até à data, efetivamente, permite obter sensibilidades mais elevadas 

quando utilizado em sensores baseados em interferometria ótica. Todavia, apesar de aumentar 

também a resolução da medida, geralmente, limita a sua gama de medição devido às pequenas 

gamas espetrais fornecidas pelos instrumentos de aquisição. Este é um obstáculo que dificulta a 

correta monitorização da resposta de SFOs extremamente sensíveis em gamas de medida 

convencionais. 

Outro obstáculo introduzido pelo EVO é a necessidade de existirem dois elementos sensores: um 

interferómetro sensor (sFPI), e um outro de referência (rFPI). Tipicamente, a necessidade de ter 

dois elementos implica que se tenha de isolar a referência para que não se levantem problemas de 

medição, isto é, para que a resposta do elemento de referência não interfira destrutivamente na 

resposta do elemento sensor. Caso isso aconteça, pode resultar uma resposta espetral indesejada 

(muito baixa ou muito elevada, dependendo das propriedades dos elementos sensor e referência). 

Este problema pode ser mitigado utilizando métodos complexos de compensação matemática ou 

aumentando as dimensões do sensor, de tal forma que o sistema se pode tornar demasiado 

dispendioso ou grande demais, dificultando a sua implementação em determinadas aplicações. 

É necessário, portanto, endereçar estes problemas, através de métodos eficientes que tornem o 

sistema mais sensível, mais económico e mais compacto. Nesta dissertação, a motivação passa por 

fazer uso do EVO para estudar, fabricar e caracterizar SFOs baseados em microcavidades de FPIs, 

com um custo de fabrico relativamente reduzido e de fácil implementação. Além de uma extensa 

análise teórica e experimental de diferentes tipos de sensores, são discutidos qualitativa e 
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quantitativamente os prós e contras da utilização do EVO como ferramenta de magnificação de 

sensibilidade.  

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é constituída por 7 capítulos. No Capítulo 1 apresenta-se uma breve 

contextualização histórica de sensores de fibra ótica, seguida da apresentação do estado da arte de 

SFOs baseados no EVO. 

No Capítulo 2 apresentam-se conceitos básicos da propagação de luz em fibras óticas, enquanto 

que no Capítulo 3 é descrito o modelo teórico por detrás do padrão de interferência introduzido 

por FPIs em fibras óticas. No fim do Capítulo 3 apresentam-se algumas configurações de FPIs, 

nomeadamente, FPIs extrínsecos e intrínsecos, e introduz-se o efeito de fusível como mecanismo 

de fabrico de FPIs. 

No Capítulo 4 discute-se a teoria por detrás do padrão de batimento resultante do EVO, e exploram-

se os limites da aplicação deste fenómeno em SFOs baseados em FPIs, realizando-se simulações 

numéricas para o efeito. 

O Capítulo 5 descreve três métodos económicos de produção de FPIs, nomeadamente, 

acoplamento com adesivos óticos, acoplamento recorrendo ao efeito fusível e fabrico de 

microcavidades virtuais. 

No Capítulo 6, é descrita a utilização dos FPIs apresentados no Capítulo 5 para fabricar três sensores 

de humidade relativa e temperatura com elevada sensibilidade, e magnificar a sensibilidade de 

duas células de carga e de um espirómetro baseados em FPIs em fibra ótica. 

Por último, o Capítulo 7 é constituído pelas conclusões retiradas do trabalho realizado, onde 

também se apresentam propostas de trabalho futuro. 



 

9 

 

Capítulo 2 – Fibras Óticas 

Para além de serem vastamente usadas na área das telecomunicações, as fibras óticas possuem 

propriedades que lhes fornecem um alto potencial como sensores, tais como a sua massa reduzida, 

imunidade a interferências eletromagnéticas, e a operação ausente de eletricidade nos pontos de 

medição [16]. A Figura 2.1 exibe a secção transversal de uma fibra ótica de índice em degrau, com 

um núcleo com índice de refração n1, rodeado por uma bainha com índice de refração n2 . 

Geralmente, o núcleo e a bainha são ainda cobertos por um revestimento de proteção opaco. 

 

Figura 2.1 – Representação esquemática simplificada da secção transversal de uma fibra ótica em degrau (à esquerda), e 
dos fenómenos de reflexão e refração de uma onda plana incidente na interface ambiente exterior/núcleo (à direita). Os 
parâmetros θ0, θ0

′  e θ1 representam os ângulos que as ondas planas incidente, refletida e transmitida fazem com a normal 
da interface meio externo/núcleo. 

De seguida, é abordada a propagação da radiação eletromagnética em fibras óticas, estabelecendo 

uma explicação sólida sobre a reflexão interna total e a abertura numérica. 

2.1 Reflexão Interna Total e Abertura Numérica 

Uma onda plana monocromática pode ser representada sob a forma [17]: 

e
i(β⃗⃗ ⋅r⃗ −ωt)

, (1) 

em que |β⃗ | = 2πn λ0⁄  é a constante de propagação, sendo λ0 o comprimento de onda da luz no 

vácuo, r  o vetor que localiza a onda no espaço, ω a frequência de oscilação da onda e t o tempo. 

Desta forma é possível prever o comportamento da radiação eletromagnética quando esta incide 

na interface entre o meio externo e o núcleo de uma fibra ótica. Na Figura 2.1 estão representados 

os vetores de onda de três ondas planas na interface entre o ambiente exterior à fibra e o núcleo 

da mesma: as ondas incidente, refletida e refratada na interface. Visto ser uma zona de 

descontinuidade, as fases das três ondas planas têm de ser idênticas, o que estabelece a seguinte 

condição: 

β0⃗⃗⃗⃗ ⋅ r = β0
′⃗⃗⃗⃗ ⋅ r = β1⃗⃗⃗⃗ ⋅ r , (2) 

em que β0⃗⃗⃗⃗ , β0
′⃗⃗⃗⃗  e β1⃗⃗⃗⃗  representam os vetores de onda das ondas eletromagnéticas incidente, refletida 

e transmitida, respetivamente. 

Analisando a geometria da Figura 2.1, é possível escrever a equação (2) da seguinte forma: 

β0 sin(θ0) = β0
′ sin(θ0

′ ) = β1 sin(θ1) , (3) 
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em que θ0, θ0
′  e θ1 correspondem aos ângulos que as ondas eletromagnéticas incidente, refletida 

e refratada fazem com a normal da interface meio externo/núcleo. As ondas incidente e refletida 

encontram-se ambas no ambiente exterior, cujo índice de refração corresponde a n0, implicando 

β0 = β0
′ , ou seja, θ0 = θ0

′ , em concordância com a condição estabelecida pela equação (3), o que 

estabelece a lei da reflexão [4]. Da equação (3) é possível adaptar a Lei de Snell à interface meio 

externo/núcleo, 

n0 sin(θ0) = n1 sin(θ1) . (4) 

Aplicando a Lei de Snell à interface núcleo/bainha introduz-se o conceito de ângulo crítico, θc, que 

representa o ângulo mínimo entre o feixe de luz e a normal da interface núcleo/bainha para que se 

dê reflexão interna total [18]. Na Figura 2.2 é possível observar um esquema que permite um 

melhor entendimento deste fenómeno. 

 

Figura 2.2 – Esquema da propagação da luz no interior do núcleo de uma fibra ótica de índice degrau. 

Para que se dê reflexão interna total, teoricamente, nenhuma porção do feixe incidente deve ser 

transmitida para a bainha. Então, no caso limite, a condição implica que o ângulo que o feixe 

refratado na interface núcleo/bainha faz com a normal da mesma tenha de ser igual a 90°. Assim 

sendo, obtém-se o ângulo crítico, 

n1 sin(θc) = n2 sin(90°) ⇒ θc = arcsin (
n2
n1
) , (5) 

do qual se retira que n1 tem de ser obrigatoriamente superior a n2 para se garantir reflexão interna 

total. 

Determinado θc, o objetivo passa por aferir qual o semiângulo máximo do cone de luz que entra na 

fibra que permite a condição de reflexão interna total, designado por ângulo de aceitação, θmáx. 

Admitindo que o ambiente exterior à fibra ótica é caracterizado por um índice de refração n0, tal 

como grafado anteriormente, temos que a equação (4) pode ser escrita da seguinte forma: 

n0 sin(θmáx) = n1 sin(90° − θc) = n1 cos(θc) . (6) 

Fazendo uso da equação (5) podemos escrever, 

n0
2 sin2(θmáx) = n1

2 cos2(θc) = n1
2[1 − sin2(θc)] = n1

2 [1 − (
n2
n1
)
2

] = n1
2 − n2

2 

⇒ n0 sin(θmáx) = √n1
2 − n2

2 = AN, (7) 

em que AN é a abertura numérica, um parâmetro adimensional que define o semicone de aceitação 

máximo de luz incidente que permite a reflexão interna total no núcleo da fibra ótica [19]. 
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2.2 Interferómetros de Fabry-Perot em Fibras Óticas 

Um interferómetro de Fabry-Perot (FPI) é uma cavidade interferométrica constituída por dois 

refletores óticos, M1 e M2, com coeficientes de reflexão e transmissão ri e ti (i = 1,2), 

respetivamente, que distanciam L entre si, tal como mostrado na Error! Reference source not 

found.. O FPI foi inventado por Charles Fabry e Alfred Perot, e primeiramente reportado em 1897 

[20]. Durante muito tempo após a sua invenção, FPIs foram exaustivamente utilizados nas áreas da 

espetroscopia e como cavidades de laser. Só a partir de 1980 é que os FPIs começaram a ser 

explorados para aplicação em sensores de fibra ótica [21]. 

 

Figura 2.3 – Esquema representativo do modelo de interferência de múltiplos feixes num FPI. As componentes E0(λ), 
ER(λ) e ET(λ) representam a amplitude dos campos elétricos incidente, refletido e transmitido, respetivamente, nas 

interfaces. Adaptado de [22]. 

Em 1981, num artigo publicado por Petuchowski [23], apresentou-se a possibilidade de 

implementar um FPI numa SMF, cujas pontas serviam de espelhos da cavidade. Desde então, e 

tendo em conta todas as vantagens das fibras óticas enunciadas anteriormente, os FPIs tornaram-

se uma das tecnologias mais utilizadas no desenvolvimento de SFOs [24]. 

2.2.1 Padrão de Interferência 

A teoria desenvolvida para FPIs convencionais pode ser aplicada a FPIs em fibra ótica. Na análise 

interferométrica aqui efetuada assume-se o modelo de interferência de múltiplos feixes, tendo 

como base as conjeturas efetuadas em [25] e [26]. Na Figura 2.3 é possível observar o esquema das 

múltiplas reflexões e transmissões sofridas pela luz num FPI. De notar que a Figura 2.3 é meramente 

representativa, e visa facilitar a explicação do fenómeno de reflexão de múltiplos feixes. Os 

sensores abordados nesta dissertação são fabricados em SMFs e, assim sendo, espera-se que o 

campo eletromagnético incida a aproximadamente 0° em relação à normal dos espelhos, ao 

contrário do que a Figura 2.3 possa sugerir. 

O campo elétrico de uma onda eletromagnética que se propaga numa SMF, E0(λ), sofre múltiplas 

reflexões nas interfaces entre a fibra ótica e os espelhos M1 e M2. Assumindo que os espelhos M1 

e M2 são paralelos e que a luz incide perpendicularmente nos espelhos, o campo elétrico da luz 

refletida em M1 é dado por [25]: 

ER1(λ) = r1EO(λ) = √R1EO(λ), (8) 

em que R1 é a refletância do espelho M1. Já o campo elétrico transmitido para o interior da 

cavidade corresponde a: 
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ET1(λ) = t1E0(λ) = √(1 − a1)T1EO(λ) = √(1 − a1)√(1 − R1)EO(λ), (9) 

sendo T1 a transmitância de M1, e a1 a representação das perdas de transmissão no espelho M1. 

A luz transmitida para o interior da cavidade irá sofrer reflexão e transmissão em M2. O campo 

elétrico refletido em M2 é dado por: 

ER2(λ) = r2ET1(λ)e
−αLe

−i(
ϕ
2
−π)

= √(1 − a1)√(1 − R1)√R2e
−αLEO(λ)e

−i(
ϕ
2
−π)

, (10) 

em que e−αL representa as perdas devido à atenuação do feixe entre M1 e M2, ϕ 2⁄ = 2πnL λ⁄  é 

a fase adquirida pelo feixe em meia-volta na cavidade, λ é o comprimento de onda da luz 

propagante e n o índice de refração da cavidade. A fase adicional de π deve-se à reflexão entre um 

meio ótico menos denso (cavidade com ar) e um meio ótico mais denso (núcleo). De forma 

semelhante, chega-se à expressão para o campo elétrico transmitido em M2: 

ET2(λ) = t2ET1(λ)e
−αL = √(1 − a1)√(1 − a2)√(1 − R1)√(1 − R2)e

−αLEO(λ)e
−i
ϕ
2 . (11) 

A luz refletida em M2 volta a propagar-se na cavidade, mas desta vez em direção a M1, no qual 

sofre, mais uma vez, reflexão e transmissão.  sendo que, no processo de transmissão, acaba por se 

sobrepor ao campo elétrico primeiramente refletido em M1 (ER1(λ)). O campo elétrico transmitido 

nesta etapa para a fibra em M1 é, então, descrito por, 

ET1
′ (λ) = EO(λ)(1 − a1)√R2(1 − R1)e

−α2Le−i(ϕ−π), (12) 

em que ϕ representa a fase adquirida numa volta na cavidade. 

Continuando esta análise, tendo em conta as sucessivas reflexões e transmissões inerentes, os 

campos elétricos totais refletido (ER
total(λ)) e transmitido (ET

total(λ)) no FPI, podem ser descritos 

por uma série geométrica da seguinte forma [25]–[27]: 

ER
total(λ) = EO(λ) [√R1 + (1 − a1)(1 − R1)√R2e

−α2Le−i(ϕ−π)∑sk
∞

k=0

] (13) 

e 

ET
total(λ) = EO(λ) [√(1 − a1)√(1 − a2)√(1 − R1)√(1 − R2)e

−αL∑sk
∞

k=0

] , (14) 

onde s = √R1R2e
−iϕ−α2L < 1. Como |s| < 1, obtém-se [26], 

∑sk
∞

k=0

=
1 − sk

1 − s
≈

1

1 − s
. (15) 

Para facilitar os cálculos, (13) e (14) podem ser expressas nas seguintes formas, respetivamente, 

ER
total(λ) = EO(λ) (A +

Be−i(ϕ−π)

1 − Ce−iϕ
) (16) 

e 

ET
total(λ) = EO(λ) (

D

1 − Ce−iϕ
) , (17) 
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com: 

{
 
 

 
 A = √R1

B = (1 − a1)(1 − R1)√R2e
−α2L

C = √R1R2e
−α2L

D = √(1 − a1)√(1 − a2)√(1 − R1)√(1 − R2)e
−αL

. (18) 

Assim, tendo em conta que as potências refletida e transmitida são obtidas, respetivamente, pelas 

relações PR = |ER
total|

2
 e PT = |ET

total|
2

, obtemos as seguintes equações para as potências 

normalizadas totais, resultantes das múltiplas interferências: 

PR
PO
(λ) =

A2 + (−AC − B)[2A cos(ϕ) + (−AC − B)]

1 − C[2 cos(ϕ) − C]
(19) 

PT
PO
(λ) =

D2

1 − C[2 cos(ϕ) − C]
. (20) 

Os espetros simulados utilizando as equações (19) e (20) encontram-se representados 

graficamente na Figura 2.4, para diferentes valores dos parâmetros R1, R2, a1, a2, L e α. Os 

espetros visualizados na Figura 2.4 (c) são exemplos do que se pode obter assumindo um FPI cuja 

cavidade compreende uma HCF em vácuo entre duas SMFs. 

 

Figura 2.4 – Espetros óticos interferométricos de reflexão (azul) e transmissão (vermelho) obtidos a partir do modelo de 
interferência de múltiplos feixes de um FPI: (a) n = 1,448, R1 = 0,9, R2 = 0,9, L = 500 μm, a1 = 0, a2 = 0 e α = 0; 

(b) n = 1,448, R1 = 0,9, R2 = 0,99, L = 1500 μm, a1 = 2 × 10−5, a2 = 2 × 10
−5 e α = 2 × 10−7; (c) n = 1,448, 

R1 = 0,033, R2 = 0,033, L = 1000 μm, a1 = 1 × 10
−5, a2 = 1 × 10

−5 e α = 1 × 10−7. 

Tal como se pode verificar pelas equações (19) e (20), e pelos gráficos observados na Figura 2.4, 

o padrão de interferência é periódico e dependente da fase adicional (ϕ), adquirida pela onda 

eletromagnética que percorre uma distância complementar de 2L na cavidade, em relação à onda 

refletida/transmitida na iteração anterior. Podemos então definir a diferença de caminho ótico 

como DCO = 2nL. A equação (20) mostra que os máximos de transmissão ocorrem para cos(ϕ) =

1, ou seja, quando 4πnL λ𝑚⁄ = 2π𝑚, em que 𝑚 é um número inteiro e representa a ordem do 

máximo. Então, dois máximos de transmissão consecutivos distam entre si 2π. Desta condição 

resulta: 

ϕ𝑚 − ϕ𝑚+1 =
4πnL

λ𝑚
−
4πnL

λ𝑚+1
= 2π ⇒ λ𝑚+1 − λm = FSR =

λ𝑚λ𝑚+1
DCO

, (21) 

em que FSR (do inglês “free spectral range”) representa a gama espetral livre, ou seja, a separação 

entre máximos/mínimos consecutivos de transmissão/reflexão, λm e λm+1 [28]. 
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Da condição de fase, retira-se também que mínimos de reflexão implicam 

λ𝑚 =
2nL

𝑚
=
DCO

𝑚
. (22) 

O desvio espetral experienciado pelo máximo/mínimo de reflexão da cavidade (provocado por 

perturbações externas) é então expresso da seguinte forma: 

ΔλFPI = (
Δn

n
+
ΔL

L
) λ𝑚 =

2(ΔnL + ΔLn)

DCO
λ𝑚, (23) 

em que Δn e ΔL são os desvios de índice de refração e de comprimento da cavidade causados por 

uma perturbação externa. 

Portanto, pode-se concluir que FPIs em fibras óticas podem ser usados como sensores, já que 

qualquer perturbação que altere o comprimento da cavidade, ou o índice de refração, resulta na 

alteração da intensidade do sinal de transmissão/reflexão ou no deslocamento dos 

máximos/mínimos de interferência, algo que pode ser mensurável recorrendo a um analisador de 

espetros óticos, interrogador ótico ou simplesmente um fotodetetor. 

2.2.2 FPIs Extrínsecos e Intrínsecos 

Independentemente do modo de monitorização (em reflexão ou em transmissão), os FPIs aplicados 

como SFOs podem ser classificados como extrínsecos (EFPIs) ou intrínsecos (IFPIs) [29]–[32]. 

Os EFPIs, resumem-se a um hiato constituído por material gasoso, líquido ou sólido, e que se 

encontra em contacto direto com o meio externo ao núcleo da fibra. A radiação eletromagnética 

incidente no EFPI interage com o material que constitui o hiato, e permite obter informação sobre 

estímulos externos que alterem as propriedades físicas e estruturais do mesmo. Nas imagens da 

Figura 2.5  (a), (b) e (c) é possível observar algumas configurações de EFPIs. Podem ser uma secção 

de HCF entre duas fibras, um adesivo ótico que une duas extremidades de fibra ou um diafragma 

fabricado na extremidade da fibra. Por outro lado, os IFPIs consistem em microcavidades fabricadas 

no núcleo de uma fibra ótica. Neste caso, a radiação eletromagnética propagante na fibra não 

interage com o meio externo, já que os espelhos formados são uma parte integrante do 

comprimento da fibra. Este tipo de FPIs, representado na Figura 2.5 (d), geralmente pode ser 

fabricado recorrendo a um laser de femtosegundo capaz de fabricar espelhos no interior da fibra 

sem a danificar, ou por fusão de diferentes tipos de fibra. 

 

Figura 2.5 – Exemplos esquemáticos das duas configurações possíveis: (a), (b), (c) EFPIs e (d) IFPIs. 
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Capítulo 3 – Efeito de Vernier Ótico 

Neste capítulo são abordados o conceito e as considerações teóricas e práticas que advêm da 

aplicação do efeito de Vernier ótico (EVO) em FPIs. Primeiramente introduz-se a necessidade de 

utilizar um método económico que permita o aumento da sensibilidade e da resolução de SFOs, 

seguida do formalismo matemático por detrás do padrão de batimento e de que forma este é 

responsável pela magnificação da sensibilidade. Por último é apresentado um estudo numérico que 

incide sobre as limitações intrínsecas do EVO que podem comprometer a sua aplicação. 

3.1 Conceito Teórico 

Muito devido à elevada resolução e capacidade de atuar em ambientes hostis, cada vez mais os 

SFOs têm vindo a ser aplicados como uma solução de monitorização na indústria. No entanto, este 

setor encontra-se em constante desenvolvimento, existindo sempre novos desafios relativos às 

capacidades sensoriais destes sistemas, nomeadamente em termos de sensibilidade e resolução. 

Com este intuito, um dos grandes focos da investigação na área dos SFOs passa por encontrar novas 

soluções de aprimoramento de sistemas já existentes. O efeito de Vernier, conhecido há muitos 

anos devido à sua utilização em craveiras, tem sido um marco tecnológico importante, muito 

utilizado nas áreas da espetroscopia e de tecnologias laser para conceção de filtros espetrais [33]–

[37]. Os primeiros trabalhos reportados em que se começou a aplicar o EVO no fabrico de SFOs 

baseados em microcavidades interferométricas são relativamente recentes, tendo sido registado 

um maior interesse nesta tecnologia nos últimos seis anos [8], [38]–[42]. 

Historicamente, consta-se que o compasso de calibre foi criado por Pierre Vernier (1584-1638), um 

inventor e matemático francês [43]. No entanto, na literatura existem discrepâncias quanto à 

verdadeira origem deste instrumento, já que Pedro Nunes (1502-1578), um matemático Português, 

professor na Universidade de Coimbra, teria inventado um instrumento denominado por Nônio 

muitos anos antes [44]. O princípio de funcionamento deste instrumento seria semelhante ao 

compasso de calibre de Vernier, no entanto, de manufatura mais complexa, tornando-o num 

utensílio pouco usado na época. 

Tal como os compassos de calibre usam duas escalas diferentes para alcançar medidas de resolução 

mais elevadas, o EVO baseia-se na sobreposição das respostas espetrais de dois interferómetros 

com sinais de interferência ligeiramente dessincronizados em fase [25]. Idealmente, um dos 

interferómetros atua como elemento sensor, e o outro é usado como referência estável (por 

estabilidade entende-se que não contribui para o desvio espetral como resposta à variação de um 

determinado parâmetro físico). A sobreposição dos sinais interferométricos provenientes de cada 

um dos interferómetros origina um padrão de batimento que pode ser modulado por um envelope, 

cujo pico ou vale passam a constituir o objeto de análise. 

Tipicamente, o padrão de batimento do EVO apresenta um FSR superior ao de cada um dos FPIs 

isolados [45]. Para representar a analogia do EVO com o compasso de calibre de Vernier, encontra-

se representado um esquema ilustrativo na Figura 3.1 [25]. 
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Figura 3.1 – Dois interferómetros acoplados em paralelo, e sinal resultante da sobreposição de ambos, em comparação 
com o mecanismo de um compasso de calibre de Vernier. Retirado de [25]. 

3.2 Formulação Matemática 

Tal como foi referido anteriormente, para originar o EVO são necessários dois interferómetros com 

fases ligeiramente diferentes. A formulação matemática aqui descrita incide sobre dois FPIs: um de 

referência, rFPI, e outro sensor, sFPI. Dadas as propriedades iniciais de um FPI (comprimento físico, 

índice de refração, etc.) o outro pode ser ajustado de modo a controlar a magnificação fornecida 

pelo EVO. 

Existem duas configurações básicas que permitem gerar o EVO: em série ou em paralelo. Na 

primeira, os FPIs costumam encontrar-se relativamente próximos um do outro e no mesmo troço 

de fibra ótica. Já na segunda configuração, os FPIs encontram-se dispostos em fibras óticas 

diferentes, sendo as respostas interferométricas acopladas recorrendo a um acoplador de fibra 

ótica. Na Figura 3.2 estão ilustradas estas duas configurações. 

 

Figura 3.2 – Representação esquemática de duas configurações possíveis para gerar o EVO com dois FPIs: (a) montagem 
em paralelo e (b) em série. É de notar que o interrogador ótico funciona em modo de reflexão. 

Aqui, a teoria da interferência de múltiplos feixes, desenvolvida no Capítulo 2, é reduzida à 

interferência de dois feixes. Tal pode ser feito porque os espelhos dos FPIs aqui descritos, e 

apresentados mais à frente no procedimento experimental, apresentam refletâncias muito baixas 

(~3%) [24], ou seja, as componentes ET1
′ (λ) e conseguintes (Figura 2.3) podem ser ignoradas. Para 

simplificar ainda mais os cálculos, assumimos que não existe atenuação da potência ótica ao longo 

da fibra (α = 0) e que não existem perdas de informação aquando da transmissão nas interfaces 

(a1,2 = 0). Vamos também assumir uma configuração paralela em modo de reflexão, tal como 

mostrado na Figura 3.2 (a). 
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Desta forma temos que as componentes dos campos elétricos totais refletidos nos dois FPIs 

correspondem a [25]: 

EsFPI(λ) =
EO(λ)

√2
[√R1 +√R2(1 − R1)e

−i(ϕs−π)] (24) 

e 

ErFPI(λ) =
EO(λ)

√2
[√R1 +√R2(1 − R1)e

−i(ϕr−π)], (25) 

em que ϕs,r = 4πns,rLs,r λ⁄  é a diferença de fase experienciada pela radiação eletromagnética 

numa volta completa no FPI. Assumindo que os dois FPIs possuem espelhos com refletâncias 

semelhantes, os índices s e r referem somente qual o elemento sensor ou referência, 

respetivamente. Assim, podemos representar o campo elétrico total refletido como sendo: 

ER,EVO(λ) = EsFPI(λ) + ErFPI(λ) =
E0(λ)

√2
[2√R1 +√R2(1 − R1)(e

−i(ϕs−π) + e−i(ϕr−π))] (26) 

e, consequentemente, a potência ótica total refletida normalizada: 

PR,EVO
PO

(λ) = 2R1 − 2√R1R2(1 − R1)[cos(ϕs) + cos(ϕr)] + R2(1 − R1)
2[1 + cos(ϕs − ϕr)]. (27) 

O segundo termo do membro direito da equação (27) é responsável pelo padrão de interferência 

observado considerando os FPIs isoladamente, e o terceiro termo pelo padrão de batimento 

resultante da sobreposição espetral dos dois FPIs. Os máximos e mínimos do padrão de batimento 

são designados, respetivamente, por picos e vales (de ordem 𝑘), e a FSR do mesmo pode ser 

determinada de forma análoga à dos FPIs independentes. A potência ótica refletida é máxima 

quando cos(ϕ1)= cos(ϕ2) = −1 e cos(ϕ2 − ϕ1) = 1. Destas condições resulta: 

FSRs,r =
λ𝑚λ𝑚+1
2ns,rLs,r

≈
λ2

DCOs,r
(28) 

e 

FSREVO =
λ𝑘λ𝑘+1

2(nsLs − nrLr)
=

λ𝑘λ𝑘+1
DCOs − DCOr

≈
FSRrFSRs
FSRr − FSRs

, (29) 

em que FSRs,r e FSREVO são, respetivamente, as FSRs do padrão de interferência resultante dos 

FPIs isolados (sFPI e rFPI) e a do padrão de batimento provocado pelo EVO. Os termos λ𝑚s,r
e λ𝑚+1s,r 

são máximos/mínimos consecutivos do padrão de interferência de cada um dos FPIs, e λ𝑘 e λ𝑘+1 

são os picos/vales consecutivos relativos ao envelope que modula o padrão de batimento. 

O resultado da equação (29) permite aferir que o FSREVO é maior que FSRs,r. Assim, reitera-se a 

possibilidade de a sensibilidade do sensor resultante do EVO ser magnificada em relação à 

sensibilidade de um sensor baseado apenas num FPI. Esta amplificação é quantificada em termos 

de um parâmetro denominado de fator de magnificação, M, que é descrito na literatura por duas 

definições distintas [14], [41], [46], [47]. Numa primeira instância, é definido como sendo a razão 

entre FSREVO e FSRs: 

M = MFSR =
FSREVO
FSRs

. (30) 
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A outra definição de M compara diretamente a sensibilidade do sensor consequente do EVO com a 

sensibilidade do sFPI independente. O desvio espetral experienciado pelo padrão de batimento é 

dado por: 

∆λEVO =
2(ns∆Ls + Ls∆ns + nr∆Lr + Lr∆nr)

DCOr − DCOs
λ𝑘 ≈

2(ns∆Ls + Ls∆ns)

DCOr − DCOs
λ𝑘 , (31) 

fazendo corresponder o fator de magnificação a 

M = Mparâmetro =
∆λEVO
∆λsFPI

≈
DCOs

DCOr − DCOs
⇒ |Mparâmetro| ≈ |

FSREVO
FSRs

| , (32) 

em que ∆λFPIs é o desvio espetral experienciado pelo sFPI. O valor de M é o principal objeto de 

análise no que toca a obter sensores de elevada resolução, já que expressa a magnificação que se 

obtém, ou uma aproximação da que será possível obter, com a aplicação do EVO. Enquanto que a 

equação (30) permite alcançar uma boa aproximação da magnificação, a expressão (32) apresenta 

uma relação direta sobre a sensibilidade do sensor ao parâmetro em análise. 

3.3 Magnificação Tradicional, Reduzida e Aumentada 

A magnificação fornecida por um sensor EVO pode ser qualitativamente categorizada em termos 

do seu modo de operação. As três classificações são: tradicional, reduzida e aumentada [42]. 

A magnificação tradicional, tida em conta na descrição teórica da Subsecção 2.2.1, é obtida quando 

se utiliza o EVO na sua forma convencional, isto é, um interferómetro sensor e um interferómetro 

de referência isolado dos (ou insensível aos) parâmetros que se pretendem medir. Desta forma, a 

sensibilidade máxima do sensor não é influenciada pela resposta do rFPI, garantindo que a 

magnificação é produto direto da razão entre as sensibilidades do sensor EVO e do sFPI. 

Para se obter magnificação reduzida é necessário que o sistema disponha de dois interferómetros 

sensores, mas tem de se garantir que o desvio espetral devido a um estímulo externo ocorra no 

mesmo sentido para ambos. Desta forma, é possível controlar a sensibilidade do sensor e, em 

certos casos, obter uma sensibilidade menor que no caso tradicional (considerando FPIs 

semelhantes nos dois casos). A magnificação é dependente da resposta dos dois interferómetros. 

Tal como na magnificação reduzida, a magnificação aumentada depende também da resposta 

simultânea dos dois interferómetros. No entanto, estes são concebidos para que os respetivos 

desvios espetrais tenham sentidos opostos quando submetidos ao mesmo estímulo externo. Este 

tipo de magnificação permite obter sensibilidades muito elevadas, tipicamente superiores às 

obtidas com a magnificação tradicional. 

Tanto a magnificação reduzida como a magnificação aumentada são indesejáveis quando se 

pretende obter um sensor EVO com magnificação tradicional, mas podem ocorrer caso o rFPI 

escolhido não seja insensível ao estímulo externo ou não esteja devidamente isolado/compensado. 

Para comparar os três tipos de magnificação aqui descritos, na Figura 3.3 encontram-se 

representados graficamente os espetros antes e após a aplicação de um estímulo externo idêntico 

para os três casos. Para realizar as simulações apresentadas utilizaram-se as equações (20) e (27), 

sem e com fase adicional para introduzir o efeito do estímulo externo. 
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Figura 3.3 – Representação gráfica dos três tipos de magnificação: (a) tradicional, (b) reduzida e (c) aumentada. As cores 
laranja e rosa correspondem aos espetros de reflexão do sFPI e do rFPI, respetivamente, e o padrão de batimento do 

EVO e o envelope que o modula estão representados pelas cores azul e preta, respetivamente. Os gráficos a tracejado 
são o resultado da aplicação de um estímulo externo. Nesta representação temos que ΔλEVO,red < ΔλEVO,trad <

ΔλEVO,aum. 

3.4 Simulação Numérica 

Na prática, ao fabricante de um SFO baseado no EVO interessa entender quais os parâmetros de 
fabrico que permitem obter a magnificação e tolerâncias desejadas para a aplicação pretendida. 
Tendo este fator em conta, são aqui apresentadas algumas simulações numéricas realizadas em 
rotina de MATLAB®, que têm como objetivo auxiliar no fabrico de sensores baseados em EVO. Para 
efeitos de cálculo, é necessário ter em conta certas aproximações que permitam relacionar 
diretamente o comprimento físico entre os espelhos das microcavidades com o fator de 
magnificação. 

3.4.1 Análise das Tolerâncias de 𝐋𝐬,𝐫 

Substituindo (28) e (29) em (30), e tomando a aproximação fraca λ𝑘λ𝑘+1 ≈ λ𝑚λ𝑚+1 ≈ λ
2, é 

possível obter a seguinte expressão: 

Ls =
nrLr
ns

(
M

M− 1
) . (33) 

Assim, a partir dos parâmetros físicos de um determinado rFPI, é possível estimar um valor 
aproximado para a separação física entre os espelhos que o sFPI deverá respeitar, para se obter a 
magnificação desejada. 

Na Figura 3.4 encontra-se representado o gráfico de Ls em função de M, para cinco valores de Lr: 
200, 300, 400, 500 e 600 μm. Verifica-se que, para o mesmo valor de Lr, com o aumento do valor 
absoluto de M, os valores possíveis de Ls convergem para nrLr ns⁄ . Nesta região de saturação é 
mais difícil obter um sensor com a magnificação desejada, já que qualquer erro experimental em 
Ls pode provocar uma diferença acentuada entre a magnificação calculada teoricamente e a que 
realmente se obtém. 
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É de notar também que, para valores absolutos de M cada vez mais baixos, os valores teóricos de 
Ls deixam de ter sentido físico, independentemente de Lr, porque M (M− 1)⁄  tende para infinito. 
Por esta razão, apenas faz sentido ter valores de M superiores a 1 e inferiores a 0. 

Para averiguar as tolerâncias de Ls durante o fabrico dos sFPIs, decidiu-se utilizar como exemplo os 
valores M = 10 e M = −10, com um erro máximo associado de ±1. Estes valores correspondem à 
região delimitada pela cor azul-ciano presente na Figura 3.4. Na Error! Reference source not found. 
encontram-se registados os valores das tolerâncias limitadas por esta região, tol. LS, para os cinco 
casos distintos de LR. 

 

Figura 3.4 – Representação gráfica de Ls em função de M, para cinco valores de Lr: 200, 300, 400, 500 e 600 μm. Os 
valores de M abrangidos pelas zonas azul-ciano são limitados pelo erro associado de ±1. As simulações foram obtidas 

recorrendo à equação (33) e utilizando ns = nr = 1,5. 

Da Tabela 3.1 é possível retirar que, quanto menores forem os valores de LR, menores serão as 

tolerâncias de LS respetivas ao valor de magnificação pretendido, ou seja, menor será a liberdade 

de manobra no fabrico dos sFPIs. Por este motivo, é difícil prever a magnificação atingida por um 

sensor baseado no EVO constituído por FPIs de tamanhos muito reduzidos, pois os resultados 

teóricos podem ser bastante díspares quando comparados com os resultados experimentais. Os 

valores apresentados na Tabela 3.1 estão de acordo com os gráficos da Figura 3.4 e com a equação 

(33). 

Tabela 3.1 – Tolerâncias de Ls calculadas em função de M, para os diferentes valores de Lr. 

 

 

3.4.2 Análise da Incerteza no Cálculo de 𝐅𝐒𝐑𝐬,𝐫 

Quando se desconhece o tamanho ou o material que constitui a microcavidade, torna-se mais 

vantajoso ter uma relação direta entre FSRs,r e M. Uma destas situações é o caso específico da 

sobreposição de um espetro de um rFPI virtual a um espetro real de um sFPI, do qual somente se 

conhece o valor experimental de FSRs. Assim, apenas será necessário determinar qual o valor de 

FSRr que satisfaz o M pretendido. A extensão deste conceito a um caso de aplicação real com uma 

microcavidade é descrita na Secção 4.3. 

É, portanto, relevante estudar a incerteza no cálculo de FSRs,r em função do valor de M pretendido. 

Primeiramente, é realizada a análise a FSRr, a qual será reaproveitada para o caso de FSRs. 

𝐌±𝟏 𝐋𝐫 [𝛍𝐦] 𝐭𝐨𝐥. 𝐋𝐒,𝟏𝟎 [𝛍𝐦] 𝐭𝐨𝐥. 𝐋𝐒,−𝟏𝟎 [𝛍𝐦] 

10/−10 

200 +2,78;−2,22 +1,52;−1,82 
300 +4,17;−3,33 +2,27;−2,73 
400 +5,56;−4,44 +3,03;−3,64 
500 +6,95;−5,56 +3,79;−4,55 
600 +8,33;−6,67 +4,55;−5,46 
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Resolvendo a equação (30) em ordem a FSRr, e aplicando as derivadas parciais, obtêm-se as 

seguintes expressões: 

FSRr =
M

M− 1
FSRs (34) 

ΔFSRr = |
M

M− 1
|ΔFSRs (35) 

em que ΔFSRr é a incerteza associada ao cálculo de FSRr, e ΔFSRs é a incerteza associada à 

determinação experimental de FSRs, correspondente a 10 % de cada valor de FSRs. 

Na Figura 3.5 apresentam-se graficamente FSRr e ΔFSRr em função de M para cinco valores de 

FSRs: 5, 10, 15, 20 e 25 nm. 

 

Figura 3.5 – Representação gráfica de (a) FSRr e (b) ΔFSRr em função de M para cinco valores distintos de FSRs. 

Analisando primeiro o gráfico da Figura 3.5 (a), observa-se que, para o mesmo valor de FSRs, 

existem dois regimes distintos dependentes do valor de M: para M > 1, o valor de FSRr tende para 

infinito quanto mais próximo de 1 for o valor de M; para 0 < M < 1, o valor de FSRr é negativo e 

não tem significado físico; quando M = 0, FSRr é nulo. Paralelamente, pode-se concluir que, para 

um valor fixo de M, FSRr será menor para menores valores de FSRs. 

Analisando o gráfico da Figura 3.5 (b) denota-se que este não é simétrico em torno do ponto de 

descontinuidade M = 1. Para valores de M positivos próximos de 1 o erro tende para infinito, 

decaindo para ΔFSRs à medida que M aumenta. Para valores de M cada vez mais negativos o erro 

tende para um valor máximo, que depende igualmente de ΔFSRs. Observando o gráfico com mais 

atenção, também se retira que, para o mesmo valor de M, ΔFSRr é maior para maiores valores de 

FSRs. Quando M tende para 1, a incerteza na determinação de FSRr tende para infinito, o que 

demonstra que, se pretendemos obter um sensor através do uso do EVO, a sua magnificação tem 

de se afastar o mais possível do valor unitário. 

Apesar da informação fornecida pelo gráfico da Figura 3.5 (b), esta tem de ser complementada com 

o gráfico da Figura 3.5 (a), que nos mostra que para valores crescentes de M, a determinação de 

FSRr terá de ter uma incerteza cada vez mais baixa, porque qualquer desvio do valor ótimo leva a 

uma alteração brusca do M pretendido. Para além deste fator, temos de ter também em conta a 

janela limitada do sistema de interrogação, que, em certos casos, pode impossibilitar a correta 

determinação do pico/vale do envelope para magnificações elevadas. Tem de haver, portanto, um 

compromisso entre o M pretendido e ΔFSRr para se obter um valor ótimo. 
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Analogamente, pode-se utilizar o mesmo método para analisar o caso de ΔFSRs, resultando nas 

equações (36) e (37). Na Figura 3.6 , FSRs e ΔFSRs encontram-se representados em função de M 

para cinco valores de FSRr: 5, 10, 15, 20 e 25 nm. 

FSRs =
M− 1

M
FSRr (36) 

ΔFSRs = |
M − 1

M
|ΔFSRr (37) 

 

Figura 3.6 – Representação gráfica de (a) FSRs e (b) ΔFSRs em função de M para cinco valores distintos de FSRr. 

Os gráficos da Figura 3.5 (a) e da Figura 3.6 (a) são semelhantes, à parte de serem inversos um do 

outro, tal como seria de esperar comparando as equações (34) e (36). Enquanto que o gráfico 

representado na Figura 3.5 (b) apresenta descontinuidade em M = 1, a descontinuidade do gráfico 

da Figura 3.6 (b) ocorre para M = 0. A análise feita para a FSRr é aplicável à FSRs, à parte destes 

dois pormenores. 

3.4.3 Aplicação de Auxílio ao Fabrico de Sensores Baseados no EVO 

À parte da simulação numérica até aqui descrita, realizou-se também uma aplicação com recurso a 

um GUI (do inglês “Guided User Interface”) em ambiente MATLAB®. A partir de parâmetros 

conhecidos, a simulação permite prever o padrão de interferência resultante do EVO e obter uma 

estimativa do valor de Ls, utilizando as equações (27) e (33), respetivamente. 

O esquema do GUI desenvolvido encontra-se representado na Figura 3.7. A zona superior direita 
permite ao utilizador estabelecer os parâmetros da simulação, nomeadamente, os índices de 
refração do sFPI e do rFPI, a separação física entre os espelhos do rFPI, o valor absoluto desejado 
para M e a gama espetral. Depois de estabelecer os valores dos parâmetros acima enunciados, ao 
clicar no botão “SIMULATE”, a rotina calcula os dois valores aproximados do comprimento físico 
entre espelhos que o sFPI poderá ter para satisfazer os parâmetros de simulação, fornecendo ao 
mesmo tempo os espetros de reflexão respetivos. Carregando em “RESET”, o sistema apaga os 
gráficos e o botão “QUIT SIMULATION” permite fechar o programa. 

Apesar de não estar explícito, o valor de M estabelecido pelo utilizador na aplicação é um valor 
absoluto, e, devido ao comportamento da função representada pela equação (33) e à sua 
descontinuidade em M = 1, resultam dois valores possíveis de Ls.  
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Figura 3.7 – Esquema da aplicação GUI para simulação do padrão de interferência resultante do EVO, realizada numa 
rotina de MATLAB® com exemplo de implementação. 
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Capítulo 4 – Métodos Utilizados no 

Fabrico dos FPIs 

Atualmente, os métodos de fabrico de FPIs já se encontram bem estudados e documentados. De 

entre todas as técnicas existentes, algumas são aqui apresentadas e implementadas. Destacam-se: 

acoplamento ótico, inserção de diafragma, ataque químico da fibra ou remoção de fibra recorrendo 

a feixe laser. 

Técnicas de acoplamento ótico para produção de FPIs em fibra ótica podem ter várias abordagens. 

Contudo, todas se baseiam na fusão ou junção de dois troços de fibra, formando dois espelhos 

refletores. Uma possível abordagem consiste em fundir duas SMFs por descarga elétrica, 

culminando numa microcavidade confinada entre dois espelhos [48]. Numa outra configuração, 

pode-se aplicar uma determinada quantidade de adesivo ótico entre duas extremidades de fibra 

ótica, de tal forma que existem reflexões nas interfaces adesivo/fibra, mas a luz propagante 

continua a ser guiada de um núcleo para o outro [49]. 

As técnicas que envolvem a inserção de um diafragma são geralmente utilizadas na produção de 

sensores de vibração. De uma forma simplificada consistem em produzir microcavidades ocas, 

tapadas com algum tipo de filme fino ou adesivo ótico refletor, que atua como diafragma. O 

comprimento da microcavidade é definido pela secção oca, delimitada pela extremidade da fibra 

ótica e pelo diafragma, que atuam como espelhos [50]. 

O ataque químico realizado a fibras óticas é uma técnica relativamente barata, que consiste em 

mergulhar verticalmente a fibra num banho químico de ácido fluorídrico. Quando utilizado, o 

método permite obter pontas de fibra com determinada curvatura, côncavas ou convexas, 

dependendo de certas condições, tais como, o tempo de exposição da fibra ótica, a temperatura 

do processo, a concentração de dopantes e a existência de defeitos na fibra ótica [51]. 

Outra técnica que é aqui sumariamente discutida consiste em utilizar feixes laser com impulsos de 

muito curta duração. Para isso costuma-se utilizar um laser de femtosegundo, capaz de evaporar 

material sem danificar ou alterar as propriedades óticas da zona circundante ao alvo. Dois exemplos 

distintos da utilização de um laser de femtosegundo para obter FPIs podem ser encontrados em 

[52] e [53]. Em [52], o feixe é focado no núcleo da fibra para evaporar o material que o constitui à 

medida que se desloca a fibra longitudinalmente, de modo a perfazer os espelhos. Em [53], a fibra 

é clivada, e um feixe laser é dirigido para o núcleo de uma das extremidades, evaporando uma 

porção definida de material, sendo que, posteriormente, outra secção de fibra é fundida à que 

sofreu evaporação, resultando numa microcavidade oca. 

Para além das técnicas convencionais, existe uma específica que se baseia no fabrico de 

microcavidades virtuais. Este método ainda se encontra em fase de investigação e é aqui 

apresentado apenas como prova de conceito. Consiste em utilizar as considerações teóricas até 

aqui descritas e empregá-las para produzir o espetro de um rFPI virtual. O objetivo passa por obter 

o padrão de batimento de um sensor EVO ao sobrepor o espetro do rFPI virtual ao de um sFPI, 

garantindo que a referência se encontra sempre estável. Desta forma o sensor não precisa de 

isolamento nem da presença física do rFPI, intencionalmente reduzindo o custo de fabrico e de 

aplicação do sensor, quando comparado com sensores do mesmo tipo baseados noutras técnicas 

de fabrico. Até à data, só em [15] é que se reporta a produção de um sensor deste tipo. 
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Neste capítulo apresenta-se a implementação das técnicas de acoplamento ótico recorrendo a 

adesivos óticos e ao efeito fusível (EF) para demonstrar a produção de um total de seis FPIs. Na 

Secção 4.3 é também apresentada a prova de conceito das microcavidades virtuais. Os FPIs aqui 

produzidos encontram as suas aplicações no Capítulo 5. 

4.1 Acoplamento com Adesivos Óticos 

Nesta secção apresenta-se a resolução prática do fabrico de EFPIs com microcavidades constituídas 

por adesivos óticos. O adesivo ótico é uma solução polimérica fotossensível e apresenta uma 

estrutura atómica que varia como resposta à alteração de parâmetros físicos que se pretendam 

medir (e.g. temperatura, humidade, deformação, etc). Os adesivos óticos utilizados durante o 

decorrer dos trabalhos reportados nesta dissertação foram os modelos NOA78 [54] e o NOA13775 

[55], ambos da Norland®. Os FPIs foram todos fabricados utilizando fibra SMF-28®, da Corning® 

[56]. 

As microcavidades foram produzidas utilizando a montagem experimental apresentada 

esquematicamente pela Figura 4.1, sempre recorrendo ao interrogador ótico SM125-500 da 

MicronOptics (resolução de 5 pm e taxa de repetição de 1 Hz) para avaliar em tempo real o espetro 

de reflexão. 

A montagem experimental é constituída por dois “V-grooves”, um fixo e outro amovível nos três 

eixos principais, x, y e z. Duas secções de SMF foram clivadas, e as suas extremidades dispostas 

frente a frente em cima dos “V-grooves”, fixando-as com ímanes, procedendo-se de seguida ao 

alinhamento das duas SMFs. Após o alinhamento foi possível obter um FPI aberto entre as duas 

extremidades de SMF clivadas, sendo o respetivo espetro de reflexão visível na interface de 

monitorização. Depois do alinhamento, e obtido o espetro de reflexão pretendido, aplicou-se 

uniformemente o adesivo ótico entre as extremidades das fibras óticas, tendo-se o cuidado de não 

introduzir impurezas na camada depositada. Após a aplicação do adesivo ótico, foi necessário 

realinhar as duas pontas de SMF para se voltar a obter o espetro desejado, já que a aplicação do 

adesivo resulta na alteração do espaçamento físico entre os espelhos e do índice de refração da 

microcavidade, ou seja, na alteração da FSR do espetro de reflexão pretendido. 

Finalmente, após se obter o espetro desejado, aplicou-se um feixe de luz UV (centrado em 365 𝑛𝑚 

e com uma irradiância de 2,5 W ⋅ cm−2) ao adesivo ótico para desencadear uma reação 

fotoquímica de cura, tornando a microcavidade mais robusta e flexível. Na Figura 4.2 encontra-se 

um esquema explicativo de todo o processo de fabrico. 

 

Figura 4.1 – Representação esquemática da montagem experimental utilizada para produzir os FPIs com adesivos 
óticos. 
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Para clivar e efetuar fusões entre SMFs utilizaram-se as máquinas de clivagem, CT-106, e de fusão, 

FSM60S, ambas da Fujikura. No total, foram fabricados três FPIs: dois com o adesivo NOA78 e um 

com o NOA13775. Os FPIs fabricados com o NOA78 denominaram-se de 78(1) e 78(2), e o que foi 

fabricado com a NOA13775, denominou-se 13775. 

 

Figura 4.2 – Figura esquemática representativa do processo de fabrico dos FPIs por acoplamento com adesivos óticos: 
(a) primeiro clivam-se duas secções semelhantes de SMF, (b) seguindo-se o alinhamento em x, y e z, (c) a aplicação do 

adesivo ótico e (d) o realinhamento e cura da microcavidade. 

Na Figura 4.3 é possível observar a fotografia e os espetros de reflexão dos três FPIs, retirados nas 

condições ambientais de laboratório. Na Tabela 4.1 encontram-se registados os parâmetros de 

interesse.  

 

Figura 4.3 – Microcavidades (a) 78(1), (b) 78(2) e (c) 13775, fabricadas pelo método dos adesivos óticos, e respetivos 
espetros obtidos nas condições ambientais de laboratório. As imagens das microcavidades estão alinhadas 

verticalmente com os espetros de reflexão correspondentes. 
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Tabela 4.1 – Registo dos parâmetros físicos relevantes, correspondentes aos três FPIs desenvolvidos pelo método de 
acoplamento com adesivos óticos. 

FPI 𝐋 ± 1 [μm] 
𝐧 [RIU] 

([54], [55]) 
𝐅𝐒𝐑𝐞𝐱𝐩. [nm] 𝐅𝐒𝐑𝐭𝐞ó𝐫. [nm] 

Visibilidade 
[dBm] 

78(1) 67 1,50 13,84 ± 0,09 11,9 ± 0,2 13,2 ± 0,1 
78(2) 98 1,50 9,99 ± 0,03 8,17 ± 0,08 16,2 ± 0,1 
13775 84 1,3775 12,6 ± 0,1 10,4 ± 0,1 12,3 ± 0,1 

Os valores de FSRexp. foram determinados aplicando a FFT a cada um dos espetros da Figura 4.3, 

extraindo, posteriormente, o valor do pico através de um ajuste gaussiano à frequência de 

ressonância. Os valores de FSRteór. correspondem aos calculados utilizando a equação (21). 

A discrepância observada entre FSRexp. e FSRteór.  pode ser explicada pela baixa precisão na 

determinação das dimensões das microcavidades. Devido à presença do adesivo ótico, as imagens 

das microcavidades apresentadas na Figura 4.3 aparentam estar magnificadas, impedindo 

determinar L com precisão. 

A Visibilidade foi calculada através subtração entre a média dos valores correspondentes aos 

máximos e a média dos valores correspondentes aos mínimos do padrão de interferometria de cada 

interferómetro, de acordo com a seguinte expressão: 

Visibilidade =
∑ Pr,máx
n,máx
1

n,máx
−
∑ Pr,min
n,min
1

n,min
, (38) 

em que n,máx e n,min são o número de máximos e mínimos contabilizados e Pr,máx e Pr,min as 

potências óticas correspondentes a cada um dos máximos e mínimos contabilizados, 

respetivamente. 

4.2 Acoplamento Recorrendo ao Efeito Fusível 

Nesta secção demonstra-se o procedimento prático do método de produção de FPIs que envolve o 

acoplamento recorrendo a fibras danificadas por EF. 

O EF é um fenómeno que resulta na destruição catastrófica do núcleo de uma fibra ótica, desde o 

ponto onde se dá o início do efeito até à fonte de luz. Foi primeiramente descrito em 1987 [57] e, 

desde então, tem sido alvo de investigação. O dano é visível devido a uma descarga ótica que se 

propaga ao longo da fibra e resulta na formação de microcavidades periódicas em forma de bala 

[58]. Curvaturas apertadas, defeitos, ou a presença de impurezas na fibra, acompanhados de uma 

elevada potência ótica da radiação propagante, são as principais causas deste efeito, que danifica 

permanentemente a fibra ótica e impede a propagação do feixe luminoso para além da zona onde 

se formam as microcavidades [59]. Em fibras baseadas em sílica, potências de aproximadamente 

1 W podem ser suficientes para que se dê esta descarga ótica periódica [60]. 

A reutilização de fibras danificadas por este fenómeno revela-se uma solução barata e eficaz no 

desenvolvimento de SFOs, que apresenta bons resultados e, em certos casos, atenua problemas de 

sensibilidade cruzada, muito comuns em SFOs [61]–[63]. Apesar de todas estas vantagens, este tipo 

de SFOs acabam por apresentar uma fraca reprodutibilidade, já que o tamanho das microcavidades 

não pode ser controlado com precisão, ao contrário de técnicas de fabrico mais dispendiosas, como 

a microfabricação por laser de femtosegundo. 
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Relativamente à descrição experimental, foi necessário provocar deliberadamente o EF numa SMF, 

empregando para tal um emissor laser Raman RLR-10-1480 da IPG. Utilizando o laser, transmitiu-

se para o interior do núcleo da SMF um sinal ótico centrado em 1480 nm com uma potência ótica 

correspondente a 3 W. Na outra extremidade da fibra colocou-se um componente refletor de modo 

a concentrar a maior parte da energia no interior do núcleo, servindo de precursor para o 

desencadeamento do EF. Passados alguns segundos, desligou-se a fonte laser, tendo-se obtido uma 

sequência de microcavidades em formato de bala (Figura 4.4 (a)). 

Como as microcavidades produzidas pelo EF são muito pequenas, torna-se impossível observar o 

padrão de interferência típico de um FPI, já que a FSR correspondente é muito elevada. Por esta 

razão o procedimento a seguir passou por clivar a fibra no meio de uma das microcavidades e fundi-

la a outra SMF idêntica, mas intacta, culminando numa microcavidade oca (Figura 4.4 (b)). 

Depois da fusão clivou-se a fibra no centro da microcavidade oca e procedeu-se outra vez ao 

processo de fusão, desta vez entre a microcavidade oca e outro troço de SMF semelhante, tendo-

se assim obtido um IFPI (Figura 4.4 (c), (d) e (e)). 

Os diferentes estágios do processo de fabrico encontram-se detalhados na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Imagens fotográficas do processo de fabrico de FPIs baseado no aproveitamento do EF: (a) alinhamento entre 
SMF danificada por EF e SMF semelhante, mas intacta; (b) primeira fusão para obter uma microcavidade; (c) 
microcavidade clivada; (d) alinhamento da microcavidade clivada com uma SMF semelhante; (e) FPI obtido após o 
segundo processo de fusão. 

O procedimento acima descrito foi reproduzido para obter três FPIs, denominados de A, B e C. Na 

Figura 4.5 encontram-se as imagens tiradas num microscópio ótico, das microcavidades A, B e C, 

assim como os respetivos espetros de reflexão, obtidos nas condições ambientais de laboratório. 

Na Tabela 4.2 estão registados os parâmetros de interesse de cada um dos FPIs. 
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Figura 4.5 – Imagens microscópicas das microcavidades (a) A, (b) B e (c) C e respetivos espetros registados pelo 
interrogador. As imagens microscópicas dos FPIs estão alinhadas verticalmente com os espetros de reflexão 
correspondentes. 

Tabela 4.2 – Parâmetros de interesse das microcavidades fabricadas recorrendo ao EF. 

FPI 𝐋 [μm] 𝐧 [RIU] 𝐅𝐒𝐑𝐞𝐱𝐩. [nm] 𝐅𝐒𝐑𝐭𝐞ó𝐫. [nm] 
Visibilidade 

[dBm] 

A 104,50 ± 0,10  
1 
 

12,2 ± 0,2 11,54 ± 0,01 4,78 
B 126,33 ± 0,07 8,25 ± 0,02 9,509 ± 0,005 2,08 
C 105,64 ± 0,06 10,068 ± 0,009 11,371 ± 0,006 5,23 

Em comparação com os FPIs de adesivos óticos produzidos na Secção 4.1, os que aqui se 

apresentam têm uma visibilidade menor. Tendo em conta que as microcavidades de EF são ocas, a 

reflexão de Fresnel dos espelhos é maior que no caso das microcavidades de adesivos óticos [64]. 

Este fator, em complemento com a possível presença de sujidade na microcavidade devido ao 

último processo de fusão (Figura 4.4 (e)), podem explicar a reduzida visibilidade das microcavidades 

de EF. 

4.3 Microcavidades Virtuais 

Tal como indicado anteriormente, um dos grandes desafios associados a SFOs baseados no EVO é 

arranjar uma forma de isolar o elemento de referência. Para além deste desafio, para gerar o EVO 

são sempre necessárias, no mínimo, duas microcavidades. Recentemente, em [15], propôs-se e 

demonstrou-se um método de processamento de sinal capaz de gerar o EVO sem ser preciso 

recorrer a um elemento de referência. O sensor demonstrado nesse artigo é baseado apenas num 

sFPI, ao qual se sobrepõe o espetro teórico do rFPI para se obter um padrão de batimento típico do 

EVO. Assim, foram atingidas sensibilidades elevadas sem ser necessária a existência física de dois 

FPIs, eliminando o desafio do isolamento e diminuindo o custo de implementação. 

As microcavidades virtuais demonstradas nesta secção apresentam a mesma premissa que as 

reportadas em [15], no entanto, o método baseia-se num pressuposto diferente. O objetivo passa 

por sobrepor ao espetro de um sFPI real o espetro de um rFPI virtual, ajustando-o de acordo com a 

determinação do FSRr ideal para se conseguir obter o M pretendido, sem adicionar amplificação 

de ruído ou deformação espetral. 
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Aplicando a FFT ao espetro de reflexão de determinado sFPI, e fazendo o ajuste Gaussiano ao 

respetivo pico de ressonância, extrai-se o valor de FSRs,exp. Utilizando a equação (34) obtém-se o 

FSRr,teór. que o rFPI virtual deve ter, tendo em conta a magnificação pretendida. Depois, utiliza-se 

a equação (20) para simular o espetro de reflexão do rFPI. O processo acaba quando se sobrepõem 

os espetros de reflexão do rFPI virtual e do sFPI, obtendo o padrão de batimento típico do EVO. Na 

Figura 4.6 está representado um diagrama de blocos que permite entender melhor o processo. 

 

Figura 4.6 – Diagrama de blocos que explica o processo de obtenção do EVO a partir de um sFPI e de um rFPI virtual. 

Para demonstrar esta prova de conceito decidiu-se utilizar como sFPI uma microcavidade já 

existente, previamente produzida com laser de femtosegundo, seguindo o processo de fabrico 

idêntico ao descrito em [52]. Para demonstrar a fiabilidade do método das microcavidades virtuais, 

o sFPI foi sujeito à caracterização a deformação para posteriormente comparar o fator de 

magnificação pretendido (M) com o valor que realmente se obteve experimentalmente (MΔλ). Um 

esquema da montagem experimental utilizada na caracterização do sensor a deformação encontra-

se representado na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Representação esquemática da montagem experimental utilizada durante a caracterização à deformação. 

Os pontos de ancoragem das duas SMFs (fixados com cola de cianoacrilato) colocaram-se à 

distância d = 15,60 ± 0,05 cm. Utilizando o micrómetro anexado à base amovível efetuaram-se 

incrementos de deslocamento, Δd, de 10 μm, entre 0 − 100 μm. Sabendo que a deformação 

relativa é dada por ε = Δd d⁄ , foi possível estabelecer uma relação entre o desvio espetral, Δλ, e ε.  

Para determinar o espetro de reflexão do rFPI virtual escolheram-se os valores M = 5, 8 e 10, e, 

tendo em conta que FSRs,exp. = 0,5426 ± 0,0008 nm, obtiveram-se, respetivamente, FSRr =

0,678 ± 0,001, 0,6200 ± 0,0009 e 0,6029 ± 0,0009 nm. Seguindo o procedimento da Figura 4.6, 

obtiveram-se três espetros de reflexão característicos do EVO, cada um correspondente a um dos 

três valores de magnificação desejados. Na Figura 4.8 encontram-se os espetros de reflexão do sFPI, 

do rFPI virtual e do EVO resultante, para o caso exemplificativo de M = 5.  
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Figura 4.8 – Espetros de reflexão do sFPI, do rFPI virtual e do sensor EVO resultante, ao qual se aplicou a função de 
envelope. Na figura demarcam-se o mínimo e o vale seguidos durante a caracterização à deformação do sFPI e do rFPI, 
respetivamente. 

Na Figura 4.9 estão representados os dados experimentais obtidos da caracterização sem EVO e 

com M = 5, 8 e 10, assim como as respetivas retas de ajuste linear. As sensibilidades extrapoladas 

encontram-se registadas na Tabela 4.3. 

 

Figura 4.9 – Variação espetral em função da deformação aplicada ao sFPI e para os três sensores virtuais, aos quais 
correspondem M = 5, 8 e 10. 

Tabela 4.3 – Valores registados das sensibilidades, coeficientes de correlação e fatores de magnificação. 

Elemento 𝐒𝛍𝛆 [𝐩𝐦 ⋅ 𝛍𝛆−𝟏] 𝐫𝟐 𝐌 𝐌𝛍𝛆 

sFPI 1,180 ± 0,004 0,999 -- -- 

Sensor 
Virtual 

6,15 ± 0,05 0,999 5 5,21 ± 0,05 
9,36 ± 0,08 0,999 8 7,93 ± 0,09 
11,13 ± 0,09 0,999 10 9,4 ± 0,1 

Analisando a Figura 4.9 e os valores registados na Tabela 4.3, verifica-se que é possível magnificar 

a sensibilidade ao sobrepor o espetro de reflexão de um rFPI virtual a um sFPI real. Além de se 

demonstrar o conceito, é de notar que os valores obtidos de Mμε são muito próximos dos valores 

de M previamente escolhidos, estabelecendo uma concordância entre o que seria de esperar 

teoricamente e os valores obtidos experimentalmente e, por sua vez, corroborando a 

funcionalidade deste método. 

Além da amplificação de sensibilidade e de não ser necessário recorrer a técnicas de 

isolamento/compensação, como é apresentado à frente, na Secção 5.3, este método não amplifica 

o ruído espetral (Figura 4.8), que está sempre presente em espetros óticos de FPIs reais.
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Capítulo 5 – Aplicações 

Neste capítulo são apresentadas e implementadas três aplicações distintas recorrendo ao EVO, 

utilizando os FPIs produzidos no Capítulo 4. 

Na Secção 5.1 apresenta-se a resolução prática de um sensor desenvolvido na integra pelo autor 

desta dissertação, para monitorizar temperatura (T) e humidade relativa (HR), ao qual se aplica o 

EVO como ferramenta de magnificação de sensibilidade. Na Secção 5.2, demonstra-se a aplicação 

do EVO para magnificar a sensibilidade de duas células de carga (CC) baseadas em SFOs já 

existentes. Na Secção 5.3 recorre-se a uma microcavidade virtual para magnificar a resolução 

espetral de um espirómetro já existente constituído por uma microcavidade de EF. 

Enquanto que as Secções 5.1 e 5.2 abordam sistemas de monitorização estáticos, a Secção 5.3 

envolve um sistema de monitorização dinâmico. Entende-se por monitorização estática aquela que 

permite recolher dados em casos em que não é necessário que o sistema de aquisição espetral 

tenha uma elevada frequência de aquisição (ou até mesmo permite medidas únicas espaçadas no 

tempo), ao contrário da monitorização dinâmica, utilizada em aplicações em que é necessária uma 

frequência de aquisição mais elevada. 

5.1 Sensores de Temperatura e Humidade Relativa 

Para obter os sensores de temperatura (T) e humidade relativa (HR), utilizaram-se os FPIs 

produzidos nas secções 4.1 e 4.2, fabricados com adesivos óticos e com EF, respetivamente. Como 

as FSRs dos FPIs produzidos são próximas entre si, é possível obter sensores de EVO constituídos 

por pares destes FPIs. 

Quando comparados com os FPIs de adesivos óticos, os baseados em EF apresentam sensibilidades 

muito reduzidas à variação de T [65]–[67]. Este fator, aliado ao facto de a sílica não ter propriedades 

higroscópicas, levou à escolha dos FPIs de EF como rFPIs nesta aplicação. Desta forma não foi 

necessário procurar por uma solução de isolamento ou compensação do elemento de referência.  

Assim, as microcavidades produzidas pelo método dos adesivos óticos foram escolhidas como sFPIs, 

sendo cada um dos sensores finais constituídos por um sFPI de adesivo ótico e um rFPI de EF. 

Decidiram-se usar os seguintes pares sFPI/rFPI: A/78(1), B/78(2) e C/13775. Os sensores 

constituídos por cada um destes pares denominaram-se A78, B78 e C13775, respetivamente, de 

acordo com os FPIs constituintes. Na Figura 5.1 encontram-se representados os espetros de 

reflexão modulados pelo envelope de cada um dos sensores acima mencionados. O pico do 

envelope monitorizado para cada um dos sensores também se encontra demarcado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Espetros de reflexão de cada um dos sensores e indicação do pico correspondente ao envelope inferior 
monitorizado: (a) A78, (b) B78 e (c) C13775. 
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Na Tabela 5.1 estão registados os pares rFPI/sFPI que constituem cada sensor, assim como os 

valores determinados de FSREVO, calculados com a equação (29) e recorrendo aos valores de 

FSRexp. registados na Tabela 4.1 e na Tabela 4.2. Como a FSREVO de cada um dos sensores aparenta 

ser da ordem da janela espetral, decidiu-se utilizar a equação (29) para a sua determinação, já que 

seria impossível obtê-la pela aplicação da FFT aos espetros de reflexão. 

Tabela 5.1 – Registo dos sensores utilizados e respetivos valores de FSREVO. 

rFPI/sFPI Sensor 𝐅𝐒𝐑𝐄𝐕𝐎 [nm] 

A/78(1) A78 103 ± 19 

B/78(2) B78 47 ± 1 

C/13775 C13775 50 ± 2 

Para confirmar o funcionamento dos três sensores, foi necessário caracterizá-los. Para 

posteriormente se obterem os fatores de magnificação, os sFPIs que constituem cada um dos 

sensores também foram sujeitos ao meso processo de caracterização. 

Como as microcavidades dos sFPIs são constituídas por adesivos óticos, é de esperar que os desvios 

espetrais resultantes da variação da T e HR obedeçam, respetivamente, às equações [68] 

ΔλT = (
∂n

n
+
∂L

L
)
ΔT

∂T
λm = (ξ + αT)ΔTλm (39) 

e 

ΔλHR = γ1(HR)
2 + γ2(HR) + γ3, (40) 

nas quais ξ e αT são, respetivamente, os coeficientes termo-ótico e de expansão térmica dos 

adesivos óticos utilizados, e γ1,2,3 são coeficientes resultantes da resposta polinomial de ΔλHR, e 

cujos valores dependem do ajuste aplicado aos dados experimentais. 

O processo de início da caracterização consistiu em colocar cada um dos sensores numa câmara 

climática CH340, da Angelantoni (resolução de 0,3 ℃ e 1 %HR), e definir os diferentes patamares 

de HR e T. Cada par rFPI/sFPI está disposto numa configuração paralela, conectado, através de um 

acoplador 2x1, a um interrogador SMF125-500 da MicronOptics, montado em modo de reflexão. A 

Figura 5.2 serve de exemplo explicativo. 

 

Figura 5.2 – Esquema da disposição do aparato experimental. Os três sensores, A78, B78 e C13775, foram colocados no 
interior da câmara climática. Na interface de monitorização estabeleceram-se os patamares de temperatura e humidade 
e monitorizaram-se, em tempo real, os desvios espetrais sofridos pelos picos/vales dos espetros de reflexão. 

O processo de caracterização dos sensores, representado graficamente pela Figura 5.3, durou cerca 

de 56 horas no total, sendo que, para garantir medidas estáveis de HR e T, cada patamar de 
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caracterização teve uma duração de 2 horas. O motivo da longa duração de cada patamar residiu 

na intenção de homogeneizar a humidade e a temperatura no interior da câmara climática.  

 

Figura 5.3 – Variação da HR (quadro azul) e T (quadro laranja) em função do tempo de caracterização. 

Definiram-se valores entre 20 e 55 %, com passos de 5 % entre patamares, para a humidade 

relativa, e entre 27 e 37 ℃, com passos de 2 ℃ entre patamares, para a temperatura. Para a subida 

e descida de HR definiu-se uma temperatura constante de 25 ℃, e para a subida e descida de T 

escolheu-se um valor fixo de 20 % de HR. 

Como podemos ver pela informação fornecida na Figura 5.3, os valores detetados pelo sensor 

eletrónico da câmara climática apresentam uma variação elevada quando comparados com os 

valores pré-definidos. Esta discrepância revela-se mais acentuada para os valores de HR do que 

para os de T, e o seu peso é mais à frente tido em conta na análise dos resultados obtidos. O 

procedimento de caracterização dos sFPIs foi semelhante, mas mais simples, tendo-se apenas 

realizado para a subida de T e HR. 

Após o procedimento de caracterização passou-se à análise dos dados. Na Figura 5.4 é possível 

observar a deslocação espetral total, sofrida pelos sFPIs e pelos sensores, durante a subida de HR e 

T. Com o aumento de HR e T, os picos/vales dos envelopes que modulam os espetros de reflexão 

dos sensores deslocaram-se para o azul (desvio negativo), ao contrário dos mínimos dos sFPIs 

respetivos, que se deslocaram para o vermelho (desvio positivo). É de notar que, para cada um dos 

sensores, temos DCOr < DCOs ou seja, da equação (29) resulta um valor negativo de ΔλEVO. 

Portanto, é de esperar que os desvios experienciados pelos picos/vales dos envelopes que 

modulam o espetro de reflexão dos sensores apresentem sentido contrário aos desvios 

experienciados pelos mínimos/máximos dos espetros de reflexão dos sFPIs. 
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Figura 5.4 – Desvio espetral observado pelos espetros de refletância dos sFPIs e dos sensores quando sujeitos ao aumento 
de (a) humidade relativa e (b) temperatura no interior da câmara climática. As linhas a cheio e a tracejado referem-se aos 
espetros antes e depois da aplicação do estímulo externo, respetivamente. 

Na Figura 5.5 estão representados os dados relativos ao desvio espetral dos sFPIs e dos sensores, 

registados em função de HR e T, assim como as retas de ajuste linear correspondentes. 

Para se determinar a sensibilidade dos sensores, é recorrente aproximar a equação (40) a uma 

equação de primeiro grau, de maneira a que o ajuste aplicado permita obter diretamente a 

sensibilidade [69]. Aqui também se decidiu aproximar a equação (40) à equação de primeiro grau 

correspondente, efetuando-se o ajuste linear ao invés do polinomial de segunda ordem. 

Das retas de ajuste linear extrapolaram-se os valores da sensibilidade dos sFPIs, ST e SHR, e dos 

sensores, ST,EVO e SHR,EVO, os quais se encontram registados na Tabela 5.2. De notar que os valores 

apresentados correspondem à média aritmética dos valores obtidos para a subida e descida de HR 

e T. 
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Figura 5.5 – Dados experimentais da variação de comprimento de onda dos sensores desenvolvidos em função da (a) 
humidade relativa e (b) temperatura, e respetivos ajustes lineares. 

Tabela 5.2 – Valores de sensibilidade dos sensores desenvolvidos, extrapolados através do ajuste linear efetuado aos 
dados representados na Figura 5.5 e respetivas magnificações. 

sFPI 78(1) 78(2) 13775 

ST [nm/℃] 0,56 ± 0,01 0,412 ± 0,007 0,423 ± 0,007 
SRH [nm/%HR] 0,47 ± 0,03 0,41 ± 0,03 0,089 ± 0,003 

rT
2/rRH

2  0,998/0,978 0,999/0,959 0,999/0,991 

    
Sensor A78 B78 C13775 

ST,EVO [nm/℃] −2,69 ± 0,09 −1,62 ± 0,05 −2,03 ± 0,07 
SRH,EVO [nm/%HR] −2,4 ± 0,2 −1,6 ± 0,1 −0,40 ± 0,02 

rT
2/rRH

2  0,995/0,965 0,996/0,952 0,994/0,979 

MT −4,8 ± 0,2 −3,9 ± 0,2 −4,8 ± 0,2 
MHR −5,1 ± 0,8 −3,9 ± 0,5 −4,5 ± 0,4 
MFSR −7 ± 1 −4,7 ± 0,1 −4,0 ± 0,2 

 

Determinadas as sensibilidades, foi possível obter os valores de MT e MHR e compará-los com os 

valores esperados, MFSR, que foram calculados usando os valores FSREVO da Tabela 5.1 e FSRexp. 

da Tabela 4.1. Todos estes valores estão registados na Tabela 5.2. Para se observar com maior 

clareza a magnificação atingida, na Figura 5.6 encontra-se um gráfico que representa a 

magnificação introduzida em cada um dos sFPIs. 
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Figura 5.6 – Registo das sensibilidades obtidas para cada um dos sensores desenvolvidos, tanto para a (a) humidade 
relativa como para a (b) temperatura, e respetivos fatores de magnificação. 

Tal como seria de esperar, MT e MHR são, para o mesmo sensor, semelhantes, demonstrando que, 

em primeira aproximação, o fator de magnificação depende fortemente das características dos 

FPIs, nomeadamente, do índice de refração e da separação física entre os espelhos. De notar, no 

entanto, a discrepância entre os valores predeterminados, MFSR, e os obtidos, MT e MHR. A 

discrepância pode ser explicada pelo facto do valor de FSREVO registado na Tabela 5.1 (utilizada 

para calcular MFSR) se basear numa aproximação fraca, tal como referenciado anteriormente, na 

Secção 3.2. 

Não obstante, os resultados revelam-se satisfatórios, tendo-se conseguido demonstrar a aplicação 

do EVO na obtenção de sensores com elevada resolução, recorrendo a métodos económicos e com 

algum grau de reprodutibilidade. 

5.2 Sensores de Carga 

Sensores de carga são aparelhos utilizados quando se pretendem obter medidas da carga aplicada 

em determinado material. A carga aplicada é convertida num desvio espetral ou num sinal elétrico, 

dependendo se se trata dum SFO ou de um sensor eletrónico, respetivamente. 

Aqui pretende-se demonstrar a aplicação do EVO a duas células de carga (CCs) diferentes, 

produzidas em resina epóxi. Os dois sensores aqui descritos consistem, cada um, num troço de SMF, 

dentro do qual se encontra um sFPI (sFPI1 e sFPI2) fabricado por EF. Para perfazer as duas CCs, cada 

um dos sFPIs foi mergulhado num banho de resina epóxi (Advanced2, da LiquidLens), que foi 

posteriormente solidificada. Obtiveram-se assim duas células, CC1 e CC2, com uma estrutura 

paralelepipédica, cada uma embebendo o sFPI correspondente. As dimensões das duas CCs obtidas, 

o respetivo volume, Vcc, e a FSRs,exp dos sFPIs correspondentes estão registadas na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Dimensões das CCs utilizadas, respetivos volumes e valores de FSRs,exp. 

Célula de 
Carga 

𝐡 ± 0,05 
[cm] 

𝐝 ± 0,05 
[cm] 

𝐥 ± 0,05 
[cm] 

𝐕𝐜𝐜 [cm3] 
𝐅𝐒𝐑𝐬,𝐞𝐱𝐩 

[nm] 

CC1 (sFPI1) 0,40 3,00 1,20 1,4 ± 0,3 7,40 ± 0,04 

CC2 (sFPI2) 0,90 2,90 1,70 4,4 ± 0,5 8,23 ± 0,02 
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Para aplicar o EVO a cada uma das CCs utilizou-se um rFPI produzido por EF (semelhante aos 

reportados na Secção 4.2), com FSRr,exp. = 10,79 ± 0,05 nm, acoplado alternadamente em 

configuração paralela com cada um dos sFPIs. Na Figura 5.7 encontra-se uma representação 

esquemática da montagem utilizada. 

 

Figura 5.7 – Montagem experimental utilizada para acoplar as respostas interferométricas dos sFPIs e do rFPI e gerar o 
EVO numa configuração paralela. Apesar de não estar indicado na figura, os sFPI1,2 estão no interior das CC1,2, 
respetivamente. 

Os espetros óticos de reflexão, obtidos nas condições ambientais de laboratório, com e sem o rFPI, 

estão representados graficamente na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Espetros de reflexão das CCs com e sem o EVO para (a) CC1 e (b) CC2. Os gráficos do topo correspondem aos 
espetros de reflexão sem EVO, e em baixo os espetros com EVO. Na figura ainda se demarcam os mínimos de reflexão e 
máximos do envelope, λsFPI1,2 e λEVO1,2, respetivamente, que foram monitorizados durante a caracterização. 

A caracterização a carga das CCs foi realizada utilizando a montagem com e sem EVO, ou seja, com 

e sem o acoplamento em paralelo dos sFPIs com o rFPI. No topo das CCs foram aplicados pesos com 

massas diferentes (Figura 5.9), numa gama crescente de 0 – 702,98 g. O mesmo foi realizado para 

a descida do valor de carga, desta vez retirando os pesos. Sabendo que a força aplicada nas CCs por 

cada uma das massas é dada por F = m × g, sendo m a massa correspondente a cada peso e g a 

aceleração da gravidade (9,80665 m/s2 [70]), à gama de massas corresponde a gama de carga 

aplicada 0 – 6,89 N. Adicionar carga no topo das CCs leva à compressão da resina, que se estende 

nas direções livres de carga. A distensão da resina leva ao aumento da separação física dos espelhos 

do sFPI contido no interior da CC, provocando a variação positiva do valor de comprimento de onda 
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respetivo ao mínimo de reflexão, tal como descrito teoricamente pela equação (23). O esquema do 

processo de caracterização pode ser visualizado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 – Esquema ilustrativo do processo de aplicação dos pesos no topo das CCs. A imagem (a) refere-se à situação 
em que não há carga aplicada e a imagem (b) ao caso em que se aplica um peso em cima das CCs. 

A temperatura ambiente que rodeia as CCs é um parâmetro a ter em conta, porque influencia a 

resposta do sensor à carga aplicada. Para se conseguir compensar a resposta das CCs à variação de 

temperatura, é importante obter a sensibilidade que apresentam a este parâmetro. À semelhança 

do sensor de HR e T descrito na Secção 5.1, o processo de caracterização à temperatura consistiu 

em colocar as CCs no interior de uma câmara climática LC/64/70/3 da Weiss Technik (resolução de 

0,3 ℃ e 1 %HR para a temperatura e humidade relativa, respetivamente) e variar a temperatura 

entre 15 – 50 ℃ (subida e descida), em passos de 5 ℃ entre patamares, com um valor fixo de 

0 %HR. 

Depois de efetuadas as caracterizações dos sensores, seguiu-se a análise dos dados obtidos. 

Analisando a variação dos mínimos de reflexão e dos picos dos envelopes (Figura 5.8) foi possível 

obter os gráficos da variação de comprimento de onda em função da carga aplicada e em função 

da temperatura. Estes gráficos encontram-se representados na Figura 5.10. As sensibilidades 

obtidas para a carga aplicada e temperatura, com e sem a implementação do EVO, estão registadas 

na Tabela 5.4, assim como os fatores de magnificação obtidos experimentalmente, MF e MT, 

respetivamente, e os valores esperados, MFSR. À semelhança do sensor de HR e T, na determinação 

de MFSR, os valores de FSREVO correspondentes foram calculados com a equação (29). Como a 

gama espetral do interrogador ótico é demasiado curta, é impossível determinar FSREVO aplicando 

uma FFT ao envelope que modula o padrão de batimento, daí recorrer-se à equação (29) para 

calcular FSREVO. 

Tabela 5.4 – Dados obtidos das caracterizações efetuadas às CCs. 

Célula de carga CC1 CC1(EVO) CC2 CC2(EVO) 

SF [pm/N] 102 ± 1 343 ± 28 110 ± 6 371 ± 11 
ST [pm/℃] 76 ± 4 269 ± 7 158 ± 3 643 ± 24 

rF
2/rT

2 0,999/0,993 0,956/0,998 0,983/0,995 0,994/0,991 
MF -- 3,4 ± 0,3 -- 3,4 ± 0,3 
MT -- 3,6 ± 0,3 -- 4,1 ± 0,2 
MFSR -- 3,2 ± 0,6 -- 4,2 ± 0,9 
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Figura 5.10 – Variação do comprimento de onda (a) em função da carga aplicada nas CCs e (b) da temperatura ambiente, 
sem e com a utilização do EVO. Os dados correspondem à média aritmética obtida para os ciclos de subida e descida. 

Dos valores registados na Tabela 5.4 retira-se que a introdução do EVO quase quadruplicou a 

sensibilidade das CCs. Para a mesma CC, os valores pré-determinados de MFSR são próximos dos 

que foram obtidos experimentalmente, MF e MT, à parte do valor de MF correspondente ao 

CC2(EVO). 

Tomando como foco o gráfico da carga aplicada na Figura 5.10 (a), o último ponto para a CC2 

aparenta estar saturado, no entanto, nada conclusivo, visto que seria necessário realizar mais testes 

para estudar a região de saturação. O ponto foi então assinalado como um dado erróneo, pelo que 

não se considerou aquando da aplicação do ajuste linear, limitando a operação do sensor à gama 

linear 0 − 5,91 N. 

Caso o ponto demarcado correspondesse à região de saturação da CC2, uma possível explicação 

poderia passar pelo facto de que a aplicação de carga leva à distensão da estrutura polimérica que 

constitui a resina epóxi. Dependendo das propriedades estruturais da resina, a distensão máxima 

por ela sofrida poderia ocorrer para valores maiores ou menores de carga aplicada. As células foram 

sujeitas a compressão uniaxial, que comprime a rede polimérica no sentido de aplicação de carga, 

mas distende-a nas direções perpendiculares à mesma, de maneira a que o volume se mantenha 

constante. As células sofrem distensão com a carga uniaxial aplicada, até atingirem um limite 

(saturação) definido pelo bloqueio da rede polimérica da resina epóxi, característica que depende 

da estrutura atómica da rede [71]. 

Analisando o gráfico da temperatura na Figura 5.10 (b), é possível observar o comportamento linear 

da variação do comprimento de onda com a temperatura, verificando-se que o valor de ST é maior 

para a sFPI2. Uma possível justificação para que tal aconteça, deve-se ao facto de a CC2 ter um maior 

volume que a CC1, o que faz com que o mesmo aumento de temperatura se traduza numa maior 

quantidade de material a expandir, levando a uma maior distensão da SMF e, consequentemente, 

a um maior aumento da separação física entre os espelhos do sFPI2, em comparação com a variação 

presente no sFPI1. Isto traduz-se numa maior variação de comprimento de onda, de acordo com a 

equação (23), ou seja, num maior valor de ST, o que corrobora os dados obtidos. 

Os resultados obtidos revelam-se fiéis aos esperados, comprovando-se o aumento da sensibilidade 

das CCs através do EVO. Faltou, no entanto, um estudo da região de saturação das CCs para retirar 

mais conclusões experimentais. Também será importante utilizar diferentes CCs e relacionar cada 

um dos volumes com as sensibilidades e magnificações obtidas. 
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5.3 Espirómetro 

Um espirómetro consiste num aparelho médico utilizado no pré-diagnóstico não invasivo de várias 

doenças respiratórias, tais como asma e doença pulmonar obstrutiva crónica. Espirómetros 

convencionais baseiam-se no registo do volume de ar que um indivíduo consegue exalar, e 

permitem obter informação quanto à capacidade respiratória do mesmo. Na Figura 5.11 encontra-

se um exemplar de um espirómetro digital SP70B da Contec® [72]. 

 

Figura 5.11 – Espirómetro digital SP70B da Contec®. Retirado de [72]. 

O espirómetro ótico constitui um exemplo da aplicação de SFOs na área da biofotónica. Apesar de 

se encontrarem reportados na bibliografia trabalhos referentes a espirómetros baseados em SFOs 

[73], [74], não existe ainda nenhum que faça uso do EVO para atingir maiores resoluções. Com isto 

em mente, decidiu-se implementar o método das microcavidades virtuais para desenvolver um rFPI 

virtual e amplificar a sensibilidade de um espirómetro já existente, baseado num sFPI de EF 

fabricado numa SMF. 

O espirómetro utilizado foi desenvolvido no Instituto de Telecomunicações (IT) da Universidade de 

Aveiro, e a sua montagem pode ser observada na Figura 5.12. O sistema é constituído por um bocal 

que encaixa num encapsulamento de ácido polilático (PLA, do inglês “Polylactic Acid”), impresso 

por uma impressora 3D, dentro do qual se encontra fixo o sFPI. O sFPI está conectado a um 

interrogador customizado baseado num espetrómetro I-MON USB 512 da Ibsen (resolução de 5 pm 

e taxa de repetição máxima de 3 kHz, desenvolvido pelo grupo I3N-NO da Universidade de Aveiro) 

com um conector polido angularmente (APC, do inglês “Angle Polished Connector”). 

 

Figura 5.12 – Aparato experimental do espirómetro utilizado: (a) fotografia do aparato e (b) imagem 3D do 
encapsulamento e do sFPI que se encontra no seu interior. Adaptado de [75]. 

Quando o utilizador do espirómetro inspira, o fluxo de ar faz com que a haste flexível se dobre em 

relação à sua posição de equilíbrio, esticando o sFPI e provocando, por sua vez, um desvio espetral 

positivo. O contrário acontece quando o utilizador expira, comprimindo o sFPI e levando a um 

desvio espetral negativo [75]. 
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Para avaliar a capacidade respiratória de um indivíduo (23 anos de idade, estatura média, 78 kg e 

sem problemas respiratórios conhecidos), durante os períodos de respiração normal e forçada 

registou-se o desvio espetral de um máximo/mínimo de interferência relativo ao espetro de 

reflexão do sFPI. Na Figura 5.13 (a) é possível observar a variação do comprimento de onda em 

função do tempo, como resposta à respiração normal e forçada do indivíduo utilizando a montagem 

da Figura 5.12. 

Com o intuito de demonstrar a magnificação introduzida pelo EVO utilizou-se um rFPI virtual. Para 

implementar o rFPI virtual e monitorizar o espetro em tempo real, utilizou-se uma aplicação 

construída em LabVIEW, responsável por efetuar automática e dinamicamente os passos descritos 

na Figura 4.6, conforme o valor de MFSR pretendido. Esta aplicação permite obter, em tempo real, 

a variação do comprimento de onda do pico/vale do envelope em função do tempo. Nos testes 

realizados com o espirómetro, definiu-se na aplicação que M = 10 e, efetuando o mesmo 

procedimento de respiração normal e forçada, obteve-se o gráfico apresentado na Figura 5.13 (b). 

 

Figura 5.13 – Representação gráfica da variação do comprimento de onda do máximo/mínimo de interferência em função 
do tempo para o sensor (a) sem o rFPI virtual e (b) com o rFPI virtual com M = 10. No gráfico é possível observar as zonas 
de respiração normal (a vermelho) e uma região correspondente à respiração forçada (azul). 

Nos gráficos da Figura 5.13 distinguem-se duas regiões: respiração normal (vermelho) e respiração 

forçada (azul). Tal como seria de esperar, durante a expiração a haste flexível (Figura 5.12) 

comprime o sFPI, e durante a inspiração provoca a distensão do mesmo, levando a variações de 

comprimento de onda negativos e positivos, respetivamente. 

Comparando ambos os gráficos da Figura 5.13, é de notar que o desvio máximo de comprimento 

de onda observado quando se aplica o rFPI virtual é cerca de uma ordem de grandeza superior ao 

desvio máximo de comprimento de onda obtido só com o sFPI, para as mesmas regiões de 

respiração normal e forçada. Analisando os dois gráficos com mais atenção verifica-se também que 

a introdução do rFPI virtual não acrescenta ruído adicional aos dados, permitindo uma melhor 

visualização dos ciclos de respiração e facilitando a análise posterior. 

Concluindo, além das vantagens que a aplicação de um rFPI virtual fornece em casos de 

monitorização estática (Secção 4.3), pela primeira vez, demonstra-se um sensor baseado no EVO 

capaz de monitorizar em regime dinâmico, revelando mais um ponto a favor desta ferramenta 

interferométrica de custo reduzido e fácil implementação. Inserir o EVO em sensores de 

monitorização dinâmica promete levar a melhores valores de resolução, melhor razão entre sinal e 

ruído e, consequentemente, maior facilidade de análise dos dados obtidos.
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Capítulo 6 – Conclusões e Trabalho Futuro 

6.1 Conclusões 

Nesta dissertação, demonstrou-se teórica e experimentalmente a aplicação do EVO em FPIs 

baseados em microcavidades fabricadas em fibra ótica. Apresentou-se uma sólida descrição teórica 

sobre o resultado do acoplamento interferométrico entre os campos elétricos refletidos em dois 

FPIs com FSRs semelhantes, realizando-se simulações numéricas que permitem entender melhor 

de que forma os parâmetros de fabrico dos FPIs influenciam a magnificação introduzida pelo EVO. 

Exploraram-se novas vertentes que permitem auxiliar no fabrico de sensores baseados no EVO, tais 

como o estudo das tolerâncias durante a produção dos espelhos das microcavidades, a 

possibilidade de se desenvolverem microcavidades virtuais e o desenvolvimento de uma aplicação 

de auxílio ao fabrico deste tipo de sensores. 

Na parte experimental da dissertação, procedeu-se ao desenvolvimento de FPIs recorrendo a 

métodos de baixo custo, como o acoplamento com adesivos óticos, o reaproveitamento do efeito 

fusível e o fabrico de FPIs virtuais. Os FPIs foram utilizados para gerar o EVO e produzir um sensor 

de humidade relativa e temperatura, e para magnificar a sensibilidade de dois tipos de SFOs 

fabricados à priori: duas células de carga e um espirómetro. 

Da utilização do EVO resultou a magnificação de sensibilidades e resoluções, sem introdução de 

ruído adicional, corroborando as capacidades desta poderosa ferramenta interferométrica. Num 

todo, o trabalho desenvolvido nesta dissertação torna-se importante para um melhor 

entendimento do fenómeno de interferência por detrás do padrão de batimento do EVO, e quais 

as suas vantagens e limitações práticas quando se pretendem obter dispositivos baseados em 

interferometria com elevados valores de sensibilidade. 

6.2 Trabalho Futuro 

Tendo em conta os trabalhos desenvolvidos e apresentados nesta dissertação, verifica-se que, ao 

longo dos últimos anos, tem sido publicado um número cada vez maior de artigos que envolvem o 

Efeito de Vernier Ótico aplicado a SFOs. Num trabalho recente [25] foi investigada e demonstrada 

a existência dos vários harmónicos observados no espetro de interferência de Vernier, abrindo 

novos horizontes para se obterem sensibilidades nunca antes atingidas neste tipo de sensores, 

demonstrando-se uma correlação entre a ordem dos harmónicos e um melhor controlo dos 

métodos de fabrico e da sensibilidade pretendida em sensores atuais. 

Apesar da aplicação do EVO na tecnologia de SFOs já não ser uma tecnologia recente, decerto ainda 

se revela vantajoso aprofundar o conhecimento nesta matéria, nomeadamente, investigar métodos 

de produção cada vez mais económicos e eficientes. A dopagem de fibras óticas com nanopartículas 

com coeficiente de expansão térmica negativo [76]–[78] pode também ser um caminho 

interessante a percorrer, na hipótese de um rFPI e um sFPI serem fabricados para provocar 

deliberadamente o EVO reduzido ou aumentado. 

A falta de precisão durante o fabrico de FPIs recorrendo a métodos mais económicos limita o 

correto ajuste das FSRs dos interferómetros, especialmente quando se pretende usar valores muito 

pequenos. Por sua vez, o valor elevado da FSR dos FPIs fabricados por esses métodos limita as 

magnificações que se podem atingir (M < 10) com a aplicação do EVO, visto que a pequena janela 
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espetral dos sistemas de interrogação dificulta a monitorização do pico/vale do envelope 

resultante. É então necessário um esforço adicional para se conseguirem proporcionar sistemas de 

interrogação com janelas espetrais mais elevadas e que não pequem em termos de resolução. 

Os métodos utilizados neste trabalho para fabricar os FPIs pecam em termos de reprodutibilidade. 

Apesar de o método de adesivos óticos possibilitar o controlo das características da cavidade em 

tempo real, é necessário um sistema com maior resolução e mais eficiente, caso se queira 

implementar a técnica em ambientes industriais. O mesmo vale para o método do 

reaproveitamento do efeito fusível, ainda menos reprodutível que o dos adesivos óticos, porque o 

tamanho da cavidade depende de parâmetros de fabrico muito difíceis de inspecionar e que 

requerem um melhor sistema de controlo. Posto isto, tendo em conta o elevado potencial destes 

métodos, como trabalho futuro devem-se apostar em formas de aumentar a reprodutibilidade dos 

mesmos, com o intuito de aumentar o seu potencial industrial. Novas técnicas de alinhamento 

entre fibras e de acessibilidade dos parâmetros da cavidade em tempo real parecem ser bons 

pontos de partida. 

6.3 Publicações Resultantes 

O trabalho realizado nesta Dissertação levou à publicação e submissão dos seguintes artigos: 

1. T. Paixão, R. Ferreira, F. Araújo, and P. Antunes, “Hybrid intrinsic optical fiber sensor fabricated 

by femtosecond laser with enhanced sensitivity by Vernier effect,” Opt. Laser Technol., vol. 133, 

p. 106520, Jan. 2021. [52] 

2. R. Ferreira, G. Lopes, M. F. Domingues, R. Oliveira, T. Paixão, P. Antunes, “Vernier effect-based 
optical fiber sensor with insensitive reference for humidity and temperature monitoring”, em 
fase de submissão para a revista IEEE Photonics Technology Letters. 

3. T. Paixão, R. Ferreira, M. F. Domingues, P. Antunes, “Load cells based on optical fiber Fabry-
Perot interferometers enhanced by Vernier effect”, em fase de submissão para a revista 
Advanced Photonics Research. 
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