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RESUMO 

 

 

SILVA, Ricardo Ezequiel da Silva. Caracterização das propriedades acústicas de um 
modulador acusto-óptico de fibra de cristal fotônico. 2011. 138 p. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Curitiba, 2011.  

Este trabalho descreve a caracterização de ondas acústicas flexurais que se 
propagam em fibras de cristal fotônico, nas quais estão gravadas Redes de Bragg, e 
que são excitadas com auxílio de um modulador acusto-óptico. Para sua medida foi 
desenvolvido um sistema óptico interferométrico, que permitiu a detecção das 
deflexões mecânicas do transdutor piezoelétrico e da fibra. Medidas da frequência e 
do período permitiram estimar a velocidade de fase das ondas acústicas flexurais. 
As ressonâncias do transdutor são verificadas até uma frequência de excitação de 
1 MHz. Resultados de medidas realizadas em fibras monomodo convencionais 
também são apresentados, e as velocidades de fase estimadas são comparadas 
entre os dois tipos de fibra. 

Palavras chave: Ondas acústicas. Modulador acusto-óptico. Fibra de cristal 

fotônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Acoustic properties characterization of a photonic crystal fiber acoustic-optic 

modulator 

 

This work describes the characterization of flexural acoustic waves propagating in 

Photonic Crystal Fibers with inscribed Bragg gratings, which are excited by means of 

an acoustic-optic modulator. An interferometric optical system was developed in 

order to measure the flexural deformations of the piezoelectric transducer and of the 

fiber. Measurements of the excitation frequency and period allowed the phase 

velocity estimation of the flexural acoustic waves. The transducer resonances are 

checked up to an excitation frequency of 1 MHz. Measured values obtained in 

standard single mode fibers are also presented and the estimated phase velocities 

between both types of fibers are compared. 

 

Keywords: Acoustic wave. Acousto-optical modulator. Photonic crystal fiber. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

Em 1980, as fibras ópticas foram as principais responsáveis pela revolução 

nos sistemas de comunicação, e desde então, suprem cada vez mais o aumento da 

capacidade em transmitir informações. O estudo das propriedades do guia, e a 

possibilidade de modulação da luz tem demonstrado grande potencial para o 

desenvolvimento de novos sensores e dispositivos para telecomunicações.  

Uma classe especial de dispositivos que tem chamado atenção nos últimos 

anos utiliza ondas acústicas para o controle das propriedades da luz guiada na fibra. 

O efeito acusto-óptico permite que o acoplamento entre os modos ópticos seja 

controlado pelas propriedades da onda acústica, resultando em dispositivos, como, 

deslocadores de frequência, filtros e moduladores, que são compostos, 

basicamente, por um transdutor piezoelétrico (PZT), uma corneta acústica e um 

segmento de fibra. O transdutor quando excitado por um sinal elétrico alternado, 

produz deformações mecânicas, que são acopladas na fibra via corneta como uma 

onda acústica flexural. Essa configuração fornece um apropriado controle das 

propriedades ópticas através de faixas de frequência específicas e amplitude da 

tensão aplicada.  

Como transdutores piezoelétricos não apresentam deformações mecânicas 

em qualquer faixa de frequência de excitação, seu funcionamento está limitado a 

estreitas bandas de ressonâncias, que dependem de suas características 

geométricas e do material de fabricação. Além disso, a variação da deformação 

mecânica em função da tensão aplicada também influencia na eficiência e na 

resposta de operação do dispositivo, pois materiais piezoelétricos apresentam 

saturação de deflexão quando excitados acima de determinado valor de tensão. 

Assim, a caracterização das propriedades acústicas do transdutor é importante para 

a redução do consumo de energia, aumento da durabilidade do material e o controle 

do dispositivo acusto-óptico. Embora, a caracterização das ressonâncias do 

transdutor possa ser realizada com um analisador de impedância, essa prática tem 

sido limitada pelo alto custo e a pouca disponibilidade desse tipo de equipamento. 

1.1 MOTIVAÇÃO 
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Ainda mais importantes são as propriedades acusto-ópticas da fibra, que 

possuem forte dependência com o comprimento de onda acústico. Considerando 

que o acoplamento entre os modos ópticos está relacionado com as flexões 

mecânicas da fibra, a eficiência do acoplamento intermodal está condicionada ao 

período dessas flexões. Como o período e a frequência acústica apresentam uma 

relação não linear, a caracterização desses parâmetros torna-se necessária para o 

eficiente controle das propriedades ópticas. Porém, a detecção das amplitudes 

micrométricas das ondas acústicas na fibra, impõe dificuldades na caracterização de 

suas propriedades, sendo poucas as técnicas reportadas a respeito. Embora 

possam ser utilizadas técnicas interferométricas para esse propósito, essas são 

limitadas pelos requisitos de potência das fontes ópticas, sensibilidade dos 

fotodetectores e dependência de componentes fabricados no exterior. 

O emprego de redes de Bragg em fibra óptica e sua interação com ondas 

acústicas possibilitam a realização de dispositivos fotônicos com novas 

propriedades. Como a refletividade e o comprimento de onda de Bragg podem ser 

controlados pela amplitude e frequência da onda acústica, as redes de Bragg 

tornam-se convenientes para a modulação de sinais e chaveamento espectral. A 

gravação das redes no núcleo da fibra permite a redução das perdas de inserção e o 

aumento da compatibilidade com os sistemas ópticos existentes, resultando em 

dispositivos totalmente em fibra. Embora essa interação tenha propiciado o controle 

dinâmico de dispositivos, tais como, lasers, roteadores e filtros, a taxa de repetição e 

o tempo de resposta têm sido limitados pela velocidade da onda acústica na fibra. 

Ainda mais recente é a aplicação do efeito acusto-óptico em fibras de cristal 

fotônico (photonic crystal fibers – PCF), que são caracterizadas por uma matriz de 

sílica com uma estrutura composta de furos aproximadamente cilíndricos, 

preenchidos com ar ao longo de seu comprimento. Devido à existência dos furos em 

uma fibra de núcleo sólido, espera-se que uma densidade menor do material possa 

provocar um aumento na velocidade de propagação da onda acústica. Este 

fenômeno associado a redes de Bragg pode resultar no aumento da velocidade de 

chaveamento espectral, dando origem a dispositivos mais rápidos. Contudo, para 

que o controle das propriedades ópticas dessa tecnologia seja eficiente, uma 

caracterização apropriada das propriedades acústicas do modulador acusto-óptico é 

necessária, sendo essa caracterização a principal finalidade e a justificativa para 

realização desse trabalho. 
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O principal objetivo desse trabalho é a caracterização das propriedades 

acústicas de um modulador acusto-óptico de fibra de cristal fotônico, tais como, 

frequência, período e velocidade de modos acústicos flexurais na fibra, e 

ressonâncias do transdutor piezoelétrico. O trabalho foi realizado com base nos 

seguintes objetivos específicos. 

 

a) Desenvolver um sistema óptico de baixo custo que permita detectar 

através de técnicas interferométricas, as deformações do transdutor 

piezoelétrico e as deflexões da onda acústica na fibra. O sistema deve 

ser composto de um fotodetector com alta sensibilidade e faixa de 

resposta para detectar oscilações até uma frequência de      .  

 

b) Medir as ressonâncias do transdutor piezoelétrico e estimar a resposta 

de operação (deflexão/volt) para uma tensão de até     . 

 

c) Medir a frequência e o comprimento de onda acústica de determinadas 

ressonâncias do modulador, e comparar com valores teóricos calculados 

por relações disponíveis na literatura. 

 

d) Com base nos parâmetros obtidos em (c), estimar a velocidade de fase 

da onda acústica na fibra de cristal fotônico e compará-la com a 

velocidade em uma fibra óptica convencional. 

 

e) Verificar a influência de modos acústicos flexurais nas propriedades 

ópticas da rede de Bragg gravada em fibra de cristal fotônico. 

 

f) Simular através do método dos elementos finitos, as propriedades de 

confinamento do modo fundamental na fibra de cristal fotônico e verificar 

a influência da microestrutura dos furos em suas propriedades acusto-

ópticas. 

1.2 OBJETIVOS 
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Este trabalho está organizado conforme as seguintes seções primárias: 

 

2.  Fundamentação teórica - Revisão bibliográfica sobre fibras de cristal 

fotônico, redes de Bragg em fibra, modulação acusto-óptica e sensor a fibra óptica 

Fabry-Perot.  

 

3.  Sensor a fibra óptica Fabry-Perot - São apresentados o projeto, 

desenvolvimento e calibração do sensor interferométrico que foi utilizado para 

caracterização das propriedades acústicas do modulador. 

 

4.  Projeto e desenvolvimento do receptor óptico - São descritos o projeto e 

desenvolvimento do receptor óptico utilizado no sistema interrogação para análise 

das deflexões do transdutor e da fibra no domínio do tempo.  

 

5.  Medida das ressonâncias do transdutor piezoelétrico - As medidas das 

ressonâncias e a resposta em amplitude do transdutor são apresentadas. 

 

6.  Propriedades de ondas acústicas flexurais na PCF - São apresentadas 

medidas das ressonâncias, período e velocidade de fase de ondas acústicas 

flexurais na fibra de cristal fotônico. 

 

7.  Influência de modos acústicos no espectro da FBG em PCF - Reporta 

sobre a influência de modos acústicos no espectro e na refletividade de uma rede de 

Bragg gravada em fibra de cristal fotônico. 

 

8. Influência da microestrutura da PCF em propriedades acústo-ópticas - A 

influência dos furos da fibra de cristal fotônico na velocidade de fase e no período da 

onda acústica é verificada através do método dos elementos finitos. 

 

9. Conclusão – São apresentadas as considerações finais, publicações e 

trabalhos futuros. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

2.1.1 Introdução a Fibras Microestruturadas 

 

Em 1996, Russel, Knight et al. (1996) reportaram a fabricação de um novo 

tipo de guia de onda baseado em cristais fotônicos, denominada fibra de cristal 

fotônico (PCF), composta por uma matriz de sílica com uma microestrutura periódica 

de furos preenchidos com ar ao longo de seu comprimento (Figura 1(a)). O 

guiamento da luz na PCF ocorre em um núcleo sólido formado por um defeito no 

centro da microestrutura, organizada em um arranjo hexagonal de furos. A alteração 

das propriedades geométricas e dos materiais que constituem a fibra possibilita 

novas propriedades quando comparadas às fibras convencionais (KNIGHT et al., 

1996) (RUSSELL, 2006). 

Estudos sobre as propriedades ópticas da nova fibra realizados em 1997, 

confirmaram que é possível projetar PCFs com propagação monomodo em qualquer 

comprimento de onda, o que é útil dentro das janelas de transparência da sílica 

(BIRKS; KNIGHT; RUSSELL, 1997). No ano seguinte, o desenvolvimento de uma 

fibra com furos de diâmetros reduzidos e largamente espaçados (Figura 1(b)) 

permitiu obter um meio com baixo contraste entre os índices de refração da casca e 

do núcleo. A resultante PCF com comportamento monomodo e grande área modal 

possibilita o confinamento de maiores potências ópticas comparadas as fibras 

convencionais, uma vez que estas últimas são limitadas por efeitos não lineares 

quando submetidas a altas densidades de potências (KNIGHT et al., 1998).  

A inovação foi importante para a fabricação de lasers em fibra para 

aplicações em telecomunicações e processamento de materiais. Por outro lado, dois 

anos mais tarde, a redução do diâmetro do núcleo e o aumento dos furos (Figura 

1(c)) propiciaram altas não-linearidades da luz confinada, importantes para geração 

de supercontínuo e gerenciamento de dispersão cromática (WADSWORTH et al., 

2002). 

2.1 FIBRA DE CRISTAL FOTÔNICO 
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Uma nova classe de fibras microestruturadas surge em 1999 com a 

fabricação da primeira fibra com núcleo oco (Figura 1 (d)), onde a propagação da luz 

ocorre no núcleo preenchido com ar. O guiamento da luz em um núcleo com índice 

de refração menor que a região que o envolve está relacionado com um mecanismo 

conhecido como banda fotônica proibida (photonic band gap - PBG), onde o 

confinamento da luz é um resultado da interferência dos múltiplos espalhamentos na 

estrutura dos furos (reflexões de Bragg) (CREGAN et al., 1999). 

 

 

Figura 1 – Fibras microestruturadas com (a) núcleo sólido, (b) grande área modal, (c) núcleo 
altamente não-linear e (d) núcleo oco.  
Fonte: (KNIGHT et al., 1996), (KNIGHT et al., 1998), (WADSWORTH et al., 2002), (CREGAN et al., 
1999) 

 

 

2.1.2 Guiamento da Luz em Fibra de Cristal Fotônico de Núcleo Sólido 

 

Uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido com guiamento de luz pelo 

efeito de reflexão total interna modificada é composta por uma matriz com material 

de alto índice de refração, e uma estrutura periódica de inclusões ou furos 

preenchidos com material de baixo índice de refração, com diâmetro   e centros 

espaçados por um período  .  

(b) 

(c) (d) 
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A Figura 2 ilustra uma PCF, onde a modulação periódica do índice de 

refração da sílica é similar a de um cristal fotônico bidimensional (BENISTY et al., 

1999). A luz que se propaga na região do defeito na periodicidade (criado, por 

exemplo, pela retirada do furo central da estrutura) deve permanecer confinada 

transversalmente e livre para se propagar longitudinalmente na fibra (KNIGHT et al., 

1996), (RUSSELL, 2006). 

O principal mecanismo de confinamento da luz na PCF está relacionado com 

a diferença entre os índices de refração do núcleo e da região da casca com a 

estrutura de furos (cladding). A redução no índice de refração médio do cladding 

ocasionado pelos furos com ar permite que o guiamento da luz ocorra através de 

reflexão interna total modificada, de forma similar à fibra óptica convencional. A 

possibilidade de alterar as propriedades geométricas, como a distância entre os 

furos, o diâmetro e a posição dos furos, permite alterar as propriedades ópticas dos 

modos suportados pela fibra (KNIGHT et al., 1996), (OKAMOTO, 2006, p. 145) 

 

 

Figura 2 - Estrutura de uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido indicando o núcleo de 
sílica     e os furos preenchidos com ar, com diâmetro   e período  .  
Fonte: (OKAMOTO, 2006, p. 145) 

 

Uma fibra óptica convencional com índice degrau consiste de um núcleo 

com índice de refração     envolto por um revestimento externo (casca) com índice 

de refração    . A luz é confinada no núcleo da fibra através do fenômeno de 

reflexão interna total pela condição     >     . Assim, para que um modo óptico com 

constante de propagação  , número de onda           e comprimento de onda   

se propague no núcleo da fibra, o índice efetivo                  do modo deve ser 
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menor que o índice de refração do núcleo e maior que o da casca 

                       Considerando uma fibra com núcleo circular e raio  , o 

número de modos que podem ser guiados pode ser calculado pela frequência 

normalizada  

 

 
  

   

 
    

     
       

(1) 

 

 

Assim, para que a fibra seja monomodo o parâmetro   deve ser menor que 

a frequência de corte         (OKAMOTO, 2006, p. 5).  

Por sua vez, uma fibra de cristal fotônico de núcleo sólido pode também ser 

modelada de forma análoga a uma fibra óptica convencional através do método do 

índice efetivo (KNIGHT et al., 1998). O método considera o índice efetivo da casca 

    , como a média dos índices de refração da sílica e do ar existente nos furos. 

Como o índice de refração do núcleo é maior que o índice médio da microestrutura 

sílica-ar, a luz é confinada por reflexão interna total. Assim, o método permite que 

relações aplicadas a fibras convencionais possam ser aproximadas para explicar as 

propriedades da PCF de núcleo sólido.  

Dessa forma, para um modo ser guiado, sua constante de propagação β 

deve apresentar valores menores que o índice do material do núcleo (sílica)  o e 

maiores que o índice efetivo do cladding                            . Assim, de 

forma similiar à equação (1), a frequência normalizada efetiva para a fibra de cristal 

fotônico, é escrita como (BIRKS; KNIGHT; RUSSELL, 1997) 

  

 
     

   

 
   

      
       

(2) 

 

 

onde   é o diâmetro e   é a distância entre os furos. Considerando a relação 

         , e o índice de refração do material que preenche os furos como   , a 

frequência normalizada é aproximada como 

 

               
    

     . (3) 
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2.1.3 Perdas de Confinamento dos Modos em PCF 

 

O confinamento dos modos no núcleo de uma fibra de cristal fotônico está 

relacionado principalmente com os parâmetros geométricos da microestrutura e o 

comprimento de onda da luz guiada. White et. al. (2001) investigaram as perdas de 

confinamento do modo fundamental em uma fibra microestruturada de núcleo sólido 

utilizando o método de multipolo (WHITE et al., 2001). Os resultados mostram que 

um aumento no número de anéis, ou do diâmetro dos furos reduz as perdas de 

confinamento do modo no núcleo. O estudo não leva em consideração as perdas por 

absorção e espalhamento, que também contribuem para as perdas de propagação 

dos modos na PCF. As perdas de confinamento podem ser obtidas em      

utilizando-se da parte imaginária do índice efetivo do modo, escrito na forma 

(SAITOH; KOSHIBA, 2003) 

 

 
           (

  

 
    )   

(4) 

 

Uma redução da relação     como ilustrado na Figura 3, faz com que a luz 

vaze para fora do núcleo pela sílica entre os furos, resultando em perda de potência 

para a casca devido ao número finito de anéis na fibra. Como consequência, a 

intensidade dos modos da PCF "vaza" da estrutura e as perdas de confinamento são 

inevitáveis. Com o objetivo de minimizá-las, o projeto da geometria da fibra deve 

prever o relativo aumento do número de anéis ou do fator     (ZOLLA et al., 2005) 

 

 

Figura 3 – Distribuição transversal de intensidade do modo fundamental na direção axial de 
uma fibra microestruturada, ilustrando a perda de confinamento do modo no núcleo da fibra. 
Fonte: (WHITE et al., 2001) 
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2.1.4 Simulação dos Modos da PCF através do Método dos Elementos Finitos 

 

O método dos elementos finitos (finite element method - FEM) é uma 

eficiente ferramenta numérica que possibilita a análise de fenômenos físicos 

complexos no domínio da frequência. Franco et. al. (2001) utiliza o FEM para 

analisar parâmetros eletromagnéticos de fibras de cristal fotônico, tais como índice 

efetivo, área efetiva modal e dispersão (FRANCO et al., 2001). O uso do método 

para o projeto e simulação de fibras microestruturadas tem resultado na fabricação 

de fibras com distintas propriedades para compensação de dispersão, elevada 

birrefringência e alta não linearidade (BARRETTO, 2006). 

A Figura 4(a) mostra a geometria da seção transversal de uma fibra 

microestruturada de núcleo sólido (POLI; CUCINOTTA; SELLERI, 2007, p. 221). A 

seção transversal que compõe o domínio computacional é divida em subdomínios 

menores, que resultam em uma malha elementos (Figura 4(b)). Para o caso de 

modelagem bidimensional, os elementos podem assumir formas de triângulos ou 

quadriláteros. A discretização das propriedades materiais permite que matrizes 

associadas a cada elemento, possam ser resolvidas por algoritmos computacionais. 

Com o objetivo de descrever com melhor exatidão a intensidade transversal do 

modo óptico no núcleo da fibra na Figura 4(c), os elementos nessa região foram 

reduzidos consideravelmente. 

 

 

Figura 4 - Simulação de uma fibra microestruturada de núcleo sólido: (a) geometria da seção 
transversal da fibra, (b) a malha de elementos (c) e a simulação do modo óptico no núcleo.  
Fonte: (POLI; CUCINOTTA; SELLERI, 2007) 

 

Um parâmetro importante para análise e cálculo das propriedades da PCF é 

a determinação do índice efetivo dos modos. Um meio descrito por tensores 

complexos, pode ser representado através da equação de Helmholtz para 

(a) (b) (c) 
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propagação harmônica sem fontes internas, com permissividade dielétrica    e 

permeabilidade magnética   , escrita como (POLI; CUCINOTTA; SELLERI, 2007, p. 

219) 

 

       
           

         (5) 

 

onde,   é o campo magnético,           é o número de onda e   é o comprimento 

de onda. Para descrever a solução modal, o campo magnético é expresso como 

           , onde   é a distribuição do campo no plano transversal e 

              é a constante de propagação complexa, composta pela constante 

de atenuação   e o índice efetivo     . A resolução da equação (5) resulta na 

equação matricial 

 

 
([ ]  (

 

  
)
 

[ ]) { }      
(6) 

 

 

onde, o autovetor { } é o vetor de campo magnético discretizado do modo, e [ ] e 

[ ] são matrizes esparsas e simétricas que podem ser resolvidas por resolvedores 

numéricos de alto desempenho. A fim de truncar o domínio computacional e evitar a 

reflexão dos campos na interface da casca da fibra, uma camada absorvedora, 

denominada camada perfeitamente casada (Perfectly Matched Layer – PML), pode 

ser colocada antes da condição de contorno mais externa, como visto na Figura 5 

(FRANCO; CHESINI; CORDEIRO, 2010), (BARRETTO, 2006). 

 

  

Figura 5 - Fibra de cristal fotônico com camada perfeitamente casada. 
Fonte: (CHESINI et al., 2010) (FRANCO; CHESINI; CORDEIRO, 2010) 
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As condições de contorno e configurações da PML utilizadas nas simulações 

desta dissertação foram baseadas no trabalho realizado por (BARRETTO, 2006), 

que apresenta uma extensa abordagem vetorial e escalar do FEM para o projeto e 

estudo de PCFs. Neste trabalho também são reportadas técnicas para otimização da 

malha de elementos que possibilitam maior exatidão nos resultados e menor 

dispêndio computacional. 

Outro método que tem chamado atenção nos últimos anos na modelagem 

de fibras microestruturadas é o método do multipolo (WHITE et al., 2001) (WHITE et 

al., 2002). O método utiliza funções harmônicas cilíndricas para descrever a 

expansão dos campos eletromagnéticos nas proximidades dos furos, que são 

considerados como inclusões circulares em uma matriz de sílica. A técnica do 

multipolo permite o cálculo dos índices efetivos complexos e utiliza condições de 

simetria para reduzir esforços computacionais. Por outro lado, é limitada apenas a 

geometrias com furos circulares.  

Para verificar a exatidão do FEM na modelagem de fibras microestruturadas, 

um teste foi realizado utilizando o aplicativo COMSOL Multiphysics ® que permite o 

estudo de diversos fenômenos físicos com base no FEM. Uma fibra de núcleo oco 

                              previamente modelada com o método do multipolo 

(WHITE et al., 2001) (ZOLLA et al., 2005, p. 276) foi simulada no aplicativo para 

comparação entre os dois métodos. Uma diferença relativa na parte real do índice 

efetivo do modo fundamental de 1,13x10-5, obtida entre os métodos, mostra que o 

aplicativo produz resultados semelhantes. A Figura 6 mostra a simulação da 

intensidade transversal do modo na fibra, obtida pelo FEM (a) e multipolo (b). 

 

 

Figura 6 - Comparação entre simulações feitas pelo (a) MEF (Comsol) e (b) multipolo  
Fonte: (WHITE et al., 2001) (ZOLLA et al., 2005, p. 276) 

(b) (a)  
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2.2.1 Introdução a Redes de Bragg em Fibra Óptica 

 

Hill et. al. (1978) foram os primeiros a observar o fenômeno da 

fotossensibilidade em uma fibra óptica. Transmitindo laser de argônio no núcleo de 

um segmento de fibra dopada com germânio, eles observaram um aumento na 

intensidade refletida após determinado tempo de transmissão. A luz acoplada em 

uma extremidade da fibra era parcialmente refletida em sua interface oposta (sílica-

ar). A onda estacionária formada entre as extremidades produzia uma modulação 

periódica no índice de refração do núcleo da fibra graças ao efeito da 

fotossensibilidade. O efeito permanente de modulação no índice de refração do 

núcleo gerado pela absorção de dois fótons do laser de argônio              

resultou em um filtro óptico capaz de refletir uma estreita banda de comprimento de 

onda (HILL et al., 1978 ). 

Alguns anos mais tarde, Meltz et. al (1989) usaram um método holográfico 

que tornaria mais eficiente a produção da modulação periódica do índice de 

refração. O dispositivo gerado tornou-se conhecido como rede de Bragg em fibra 

(fiber Bragg grating - FBG). O método é baseado em um interferômetro de divisão de 

amplitude que permite que a superposição de dois feixes, incidentes 

transversalmente sobre a fibra, resulte em um padrão de interferência em seu 

núcleo. A interferência dos feixes é responsável pela modulação periódica do índice 

de refração. A gravação externa tornou mais eficiente e flexível o processo de 

gravação de FBGs permitindo a produção de redes de Bragg com reflexão em 

outros comprimentos de onda (MELTZ; MOREY; GLENN, 1989).  

Com a iluminação direta de uma máscara de fase, como ilustrado na Figura 

7(a), o processo de gravação torna-se mais fácil e estável. Um feixe UV incidindo 

normalmente sobre a máscara, se difrata nas ordens     com intensidades iguais, 

que se sobrepõem gerando um padrão de interferência. A facilidade de alinhamento 

sobre a fibra e estabilidade do padrão permite a utilização de fontes de menor 

coerência, bem como, um aumento do comprimento das redes e maior 

reprodutibilidade das FBGs (HILL; MELTZ, 1997). 

2.2 REDES DE BRAGG EM FIBRA  
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Em uma FBG, a modulação do índice de refração no núcleo da fibra pode 

ser representada por planos, separados por uma distância   , que corresponde à 

metade do período da máscara de fase. Um modo óptico que se propaga no núcleo 

interage com os planos da rede, ou seja, com cada interface de mudança de índice. 

Se a condição de Bragg for satisfeita, a luz guiada é refletida em fase entre planos 

adjacentes, resultando em uma intensidade refletida em   , como ilustrado na Figura 

7(b). Por outro lado, se a condição não for satisfeita, a luz é refletida fora de fase 

entre os planos, resultando em uma reflexão que se anula ao longo da rede. Neste 

caso, a luz incidente é totalmente transmitida. 

Para que ocorra o acoplamento de energia de um modo propagante para um 

modo contra-propagante com índice de refração efetivo     , deve haver o 

casamento de fase e superposição dos modos na região da rede, de forma que a 

condição de Bragg seja satisfeita (HILL; MELTZ, 1997) 

  

             (7) 

 

Figura 7 – (a) Ilustração da interferência entre os feixes difratados da máscara de fase e (b) 
rede de Bragg gravada no núcleo de uma fibra óptica.  
Fonte: (HILL; MELTZ, 1997), (OTHONOS; KALLI , 1999) 

(b) 

(a)  
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Um exemplo de espectro de reflexão de uma FBG é ilustrado na Figura 8. A 

refletividade máxima da luz no comprimento de onda de Bragg   , para uma rede de 

comprimento  , é escrita como (OTHONOS; KALLI , 1999, p. 97) 

 

             [  ]  (8) 

 

onde,                é o coeficiente de acoplamento, que depende da amplitude 

de modulação no índice de refração,   , (valores da ordem de           ) e da 

fração de potência do modo confinado no núcleo da fibra   . 

Os estudos de Hill e Meltz (1997) abriram espaço para caracterização das 

redes de Bragg e o desenvolvimento de novas técnicas de gravação. Erdogan 

(1997), Kashyap (1999) e Othonos (1999) utilizaram a teoria dos modos acoplados 

para descrever o comportamento de diversos tipos de redes, tais como, uniformes, 

apodizadas, com gorgeio, com fase deslocada discreta e superestruturadas. Com 

um resumo de diversos trabalhos originais, a literatura reporta informações úteis 

para o projeto e caracterização de FBGs em aplicações para telecomunicações e 

sensores (KASHYAP, 1999), (OTHONOS; KALLI, 1999). 

 

 

Figura 8 - Espectro de reflexão de uma FBG. A refletividade máxima ocorre no comprimento de 
onda de Bragg.  
Fonte: (ERDOGAN, 1997) 
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Um parâmetro importante das FBGs, diz respeito à sensibilidade a 

deformações longitudinais e a temperatura. Alterações em parâmetros externos, que 

causam variação do comprimento da rede    ou variação da temperatura   , podem 

produzir uma variação do índice efetivo      e/ou do período da rede   , resultando 

em uma mudança no comprimento de onda de Bragg   , escrito como (OTHONOS; 

KALLI , 1999) (KASHYAP, 1999): 

 

      [  

     

  
     

   

  
]     [  

     

  
     

   

  
]     (9) 

 

A sensibilidade à temperatura está relacionada à variação no índice de 

refração do material devido ao efeito termo-óptico, e à variação do período da rede 

ocasionada pela dilatação ou expansão térmica da fibra. A sensibilidade à tensão 

longitudinal está associada a uma variação no período da rede e uma mudança no 

índice de refração efetivo. Devido ao efeito elasto-óptico, essa mudança depende da 

direção em que a deformação é aplicada e dos coeficientes elasto-ópticos do 

material. A variação do comprimento de onda de Bragg para uma deformação 

longitudinal   homogênea e isotrópica é escrita como (HILL; MELTZ, 1997): 

 

                (10) 

 

onde, 

    
    

 

 
[              ]  (11) 

 

está relacionado com os coeficientes fotoelásticos do material     e com a razão de 

Poisson  , onde para a sílica podem ser considerados          ,           e 

          (NEVES JR., 2008). A sensibilidade da FBG a deformação permite que 

ondas acústicas modulem suas características espectrais. A aplicação de uma onda 

acústica longitudinal, com comprimento de onda menor que o comprimento total da 

FBG, produz campos de compressão e descompressão, que comprimem e 

expandem os planos da rede, resultando no aparecimento de lóbulos laterais no 

espectro de reflexão (OLIVEIRA et al., 2010). 
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2.3 MODULAÇÃO ACUSTO-ÓPTICA COM ONDAS ACÚSTICAS FLEXURAIS 

 

 

2.3.1 Modulação Acusto-Óptica em Fibras Ópticas 

 

O acoplamento entre modos ocasionado por curvaturas de fibras ópticas foi 

investigado por Taylor em 1984, que apresentou extensa formulação para descrever 

a transferência de energia entre modos guiados e de radiação. O trabalho se baseia 

no efeito geométrico da flexão na fibra, para deduzir elementos matriciais que 

descrevem a intensidade de acoplamento entre os modos. A Figura 9 ilustra a fibra 

óptica utilizada no experimento submetida à microcurvaturas periódicas estáticas. O 

deslocamento transversal do transdutor sobre o eixo da fibra produz curvaturas com 

amplitude pico-a-pico  , período  , e ângulo de flexão Φ.  

 

 

Figura 9 - Dispositivo desenvolvido para produzir flexões estáticas em uma fibra óptica.  O 
deslocamento longitudinal do transdutor provoca flexões periódicas na fibra espaçadas por 
um período Λ.  
Fonte: (TAYLOR, 1984). 

 

Com base nos parâmetros geométricos da fibra e no monitoramento das 

propriedades modais, Taylor deduziu importantes relações sobre a interação entre 

flexões mecânicas e a luz guiada em fibras ópticas. Dos resultados obtidos, verificou 

que a máximo acoplamento entre o modo fundamental        e o modo de ordem 

superior        ocorre quando o casamento de fase das constantes de propagação 

dos dois modos, corresponde ao período da flexão na fibra                . Os 

trabalhos realizados serviram como base para o desenvolvimento de dispositivos 

“todo em fibra”, como conversores de modo, chaves ópticas, deslocadores de fase e 

sensores (TAYLOR, 1984). 
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Blake, Kim e Shaw (1986) verificaram que o acoplamento modal poderia ser 

mais eficiente se a fibra fosse submetida a microcurvaturas periódicas transversais, 

em vez de comprimi-la, como proposto inicialmente por Taylor. A pressão exercida 

por cilindros dispostos lateralmente sobre o eixo da fibra, de uma forma similar aos 

chanfros da figura anterior, permitiu que as curvaturas assumissem um padrão ainda 

mais semelhante a uma onda mecânica senoidal. Com base na configuração 

proposta, é reportado o primeiro acoplador modal estático com microcurvaturas 

periódicas (BLAKE; KIM; SHAW, 1986). 

A interação entre ondas acústicas e modos ópticos foi reportada pelo grupo 

alguns meses depois, com o desenvolvimento do primeiro deslocador de frequência 

acusto-óptico, ilustrado na Figura 10. Um transdutor piezoelétrico (Piezelectric 

Transducer – PZT), excitado em uma frequência ωa, produz deformações mecânicas 

que são acopladas transversalmente na fibra através de uma corneta acústica. A 

onda acústica flexural resultante que viaja ao longo da fibra produz microcurvaturas 

periódicas, que acoplam energia entre os modos        e         É observado na 

Figura 10, que a frequência do sinal óptico ωo, na entrada da fibra, é deslocada na 

saída pelo valor da frequência acústica ωa (KIM et al., 1986). 

 

 

Figura 10 - Deslocador de frequência com excitação acústica transversal.  
Fonte: (BLAKE; KIM; SHAW, 1986). 

 

O trabalho desenvolvido por Kim et. al (1986) mostra que o controle das 

propriedades ópticas pode ser realizado através dos parâmetros da onda acústica 

na fibra, que são dependentes da potência e frequência elétrica de excitação. A 

caracterização das propriedades da onda acústica na fibra, tais como, amplitude, 

frequência e comprimento de onda, tornam-se importantes para o domínio das 

propriedades modais e aumento da eficiência do dispositivo.  
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Blake et al. (1987) analisaram o acoplamento intermodal e deduziram 

expressões para determinação dos parâmetros acústicos em uma fibra óptica do tipo 

índice degrau (BLAKE et al., 1987). A Figura 11 mostra um segmento de fibra com 

casca de raio a, deformada por uma onda acústica flexural com amplitude δ e 

comprimento de onda LB. Observa-se que a curvatura causa uma flexão na fibra 

com ângulo  . 

 

 

Figura 11 - Comprimento de batimento LB em uma fibra óptica com raio de casca a e raio de 
núcleo a, que corresponde ao período da onda acústica. 
Fonte: (BLAKE et al., 1987) 

 

Considerando o acoplamento entre dois modos ópticos, com constantes de 

propagação β1 e β2, a distância necessária para o modo 1 acumular um 

deslocamento de fase de    em relação ao modo 2 é designada como comprimento 

de batimento intermodal   , expressa como (TAYLOR, 1984) (KIM et al., 1986): 

 

    
  

     
   (12) 

 

O acoplamento eficiente entre os modos, no comprimento de onda óptico  , 

pode ser alcançado se a condição de casamento de fase for satisfeita,  

 

 
   

 

           
         

 

(13) 
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onde       é o comprimento de onda acústica, dependente da frequência de 

excitação  , e       e       são os índices efetivos dos modos ópticos 1 e 2, 

respectivamente. 

A equação (13) mostra a relação das propriedades ópticas com os 

parâmetros da onda acústica na fibra. Para uma onda acústica flexural transferir de 

forma eficiente energia entre os dois modos, o comprimento de batimento    deve 

corresponder ao período da onda acústica         como visto na Figura 11. 

Conhecendo tais parâmetros, a operação do dispositivo acusto-óptico é controlada 

pela amplitude e frequência acústica de operação    

Os estudos de Blake et al.(1987) reportam sobre a dependência não linear 

da frequência   com o comprimento de onda acústica de operação   . A Figura 12 

mostra essa dependência, designada como relação de dispersão. Os dados são 

normalizados em relação ao raio da fibra   e a velocidade acústica transversal   . 

Para a região de altas frequências onde         , a onda acústica se concentra na 

superfície da fibra. Para baixas frequências onde         , a onda acústica é 

uniformemente distribuída na seção transversal da fibra e                . Como a 

interação acusto-óptica ocorre no núcleo da fibra, a operação no regime de baixa 

frequência torna-se necessária para que o acoplamento entre os modos ocorra.  

 

 

Figura 12 - Relação de dispersão para ondas acústicas flexurais propagando-se em uma fibra 
óptica convencional. A relação não linear entre o período e frequência acústica assume 
comportamentos diferentes para cada faixa de excitação.  
Fonte: (BLAKE et al., 1987). 
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No regime de baixa frequência o comprimento da onda acústico flexural é 

escrito como (BLAKE et al., 1987): 

 

 
   (

      
 

)
   

  

 
(14) 

onde      é a velocidade extensional da onda acústica na sílica, expressa em função 

do módulo de Young   e da densidade do material  , como      √   .  

A relação de dispersão expressa pela equação (14) mostra que a velocidade 

acústica assume dependência não linear com a frequência, e que o acoplamento 

acústo-óptico depende tanto dos parâmetros geométricos e materiais da fibra 

(ENGAN et al., 1988).  

Estudos mostram que o efeito acusto-óptico também é dependente da 

mudança do índice do material causado pela onda acústica (BIRKS; RUSSELL; 

CULVERHOUSE, 1996). Como observado na Figura 13, as tensões no material, 

causadas pela curvatura provocam mudanças no índice de refração do material 

como resultado do efeito elasto-óptico (HECHT, 2002, p. 365). Por outro lado, a 

curvatura da fibra provoca uma mudança no comprimento de caminho óptico, sendo 

esse efeito geométrico dominante sobre o efeito no índice de refração.  

  

 

Figura 13 – (a) flexões na fibra e (b) variação do índice de refração do material causada 
pela onda acústica na fibra.  
Fonte: (BIRKS; RUSSELL; CULVERHOUSE, 1996) 
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A caracterização do efeito acusto-óptico e a possibilidade de controle 

dinâmico das propriedades ópticas, através da onda acústica, possibilitaram a 

fabricação de vários dispositivos, tais como, acopladores (BIRKS; RUSSELL; 

CULVERHOUSE, 1996) filtros sintonizáveis (YUN; HWANG; BYOUNG, 1996), 

moduladores (LIU; RUSSELL; DONG, 1997) e chaves ópticas (QUN et al., 1999).  

A modulação de redes de Bragg com ondas acústicas abriu possibilidade 

para novas aplicações. Huang, Liu e Yang (2000) demonstram o desenvolvimento 

de um laser em fibra que utiliza uma FBG como um refletor de baixas perdas. A 

modulação da FBG permite sintonizar o comprimento de onda de operação e a 

amplitude do sinal óptico pelo controle da onda acústica (HUANG; LIU; YANG, 2000) 

(LUO et al., 2007). O uso de duas FBGs como espelhos em um segmento de fibra 

dopado com érbio possibilitaram o desenvolvimento de um laser em fibra no modo 

Q-switch com alta taxa de repetição (ZALVIDEA et al., 2005). 

Oliveira (2008) demonstra extensa abordagem sobre a aplicação do efeito 

acusto-óptico em FBGs utilizando ondas acústicas flexurais e longitudinais 

(OLIVEIRA et al., 2010). Novas aplicações do efeito acusto-óptico para o controle 

dos parâmetros de redes de Bragg são reportadas por Pohl (POHL et al., 2010). A 

Figura 14 mostra o espectro de transmissão de uma rede com fase deslocada, onde 

a aplicação de diferentes tensões em um PZT permite modular a refletividade da 

rede através de uma onda acústica flexural. 

 

 

Figura 14 – Espectro de transmissão de uma FBG com fase deslocada sob excitação de uma 
onda acústica flexural produzida por diferentes tensões aplicadas no PZT.  
Fonte: (POHL et al., 2010) 
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2.3.2 Modulação Acusto-Óptica em PCFs 

 

A aplicação do efeito acusto-óptico em fibras de cristal fotônico foi 

demonstrada pela primeira vez por Diez et. al. (2000) que utilizou ondas acústicas 

flexurais para a excitação de modos ópticos de casca. A Figura 15 ilustra a 

configuração experimental onde uma onda acústica flexural é excitada 

transversalmente na fibra. As microcurvaturas estabelecidas na fibra induzem o 

acoplamento de uma parte da energia do modo fundamental para modos de casca 

distribuídos na microestrutura de furos (DIEZ et al., 2000). 

         

 

Figura 15 - Efeito acusto-óptico em uma fibra de cristal fotônico. A excitação de uma onda 
acústica flexural provoca o acoplamento de energia do modo no núcleo para modos de casca.  
Fonte: (DIEZ et al., 2000). 

 

Os resultados obtidos mostram que a amplitude do sinal óptico pode ser 

controlada pela amplitude da onda acústica, e que tal tecnologia pode resultar em 

novas chaves ópticas, moduladores e atenuadores variáveis. A mudança no 

comprimento de onda do sinal através da variação da frequência acústica possibilita 

o desenvolvimento de uma nova classe de deslocadores de frequência e filtros 

sintonizáveis. Embora o trabalho tenha mostrado as potencialidades para novos 

dispositivos em fibras de cristal fotônico, ele não reporta informações sobre a 

influência da microestrutura da PCF nos parâmetros acusto-ópticos quando 

comparados às fibras convencionais. 

A fim de verificar a diferença entre parâmetros acústo-ópticos de fibras de 

cristal fotônico e fibras convencionais, Haakestad e Engan (2006) analisaram a 
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velocidade de fase acústica em duas fibras microestruturadas, sendo uma de núcleo 

sólido (PCF) e outra de núcleo oco (hollow core).  

As fibras foram excitadas por ondas flexurais em uma determinada faixa de 

frequência normalizada      , onde   é a frequência acústica,   é o raio das fibras e 

   é a velocidade transversal. A Figura 16 mostra a diferença entre as velocidades 

na fibra de núcleo oco ( ) e de núcleo sólido ( ) em comparação com uma fibra 

convencional ( ). Os dados experimentais são comparados aos valores teóricos 

que correspondem às linhas tracejadas e a linha sólida (HAAKESTAD; ENGAN, 

2006). 

 

 

Figura 16 - Diferença relativa na velocidade de fase da onda acústica flexural em fibras (a) 
hollow core (quadrado), (b) PCF (cruzes) e (c) fibra óptica convencional (circulo).  
Fonte: (HAAKESTAD; ENGAN, 2006) 

. 

Os resultados mostram que as fibras microestruturadas apresentam maior 

velocidade de fase acústica que a fibra convencional, principalmente no regime de 

baixa frequência onde       << 1. À medida que a frequência normalizada aumenta 

a diferença na velocidade de fase é reduzida. No regime da alta frequência onde 

       >> 1, a onda acústica tende a se concentrar na superfície das fibras 

microestruturadas, reduzindo dessa forma, o efeito da microestrutura dos furos na 

velocidade de fase. Assim, o regime de baixa frequência é desejável para que haja 

suficiente superposição entre a onda acústica e os modos ópticos na PCF. Com 

base no trabalho realizado, Haakestad e Engan (2006) deduziram uma expressão 

para estimar a velocidade de fase acústica   em fibras microestruturadas que é 

dependente da frequência normalizada       e da velocidade acústica 

extensional,     , no material, através da relação 
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  (15) 

 

onde   é um fator que depende da geometria da fibra analisada. Para uma fibra 

convencional (homogênea)      , sendo       para fibras microestruturadas, 

desde que apresentem maior velocidade de fase. Nesse trabalho, o parâmetro   foi 

estimado através da relação entre a área homogênea da PCF (área da matriz de 

sílica) e área efetiva, (área homogênea menos a área total dos furos). Como      e    

estão associadas com a densidade do material, é possível verificar através da 

equação (15) a diferença relativa nas velocidades. Os furos preenchidos com ar 

reduzem a densidade média do material, permitindo que ondas acústicas se 

propaguem mais rapidamente em fibras microestruturadas. Isso é importante, pois o 

aumento na velocidade acústica permite obter menores tempos de resposta em 

dispositivos acusto-ópticos (HUANG; LIU; YANG, 2000) (ZALVIDEA et al., 2005). 

O estudo do efeito acusto-óptico em fibras de cristal fotônico está em 

constante desenvolvimento, e vários trabalhos têm sido reportados (YEOM et al., 

2007), (HONG; PARK; KIM, 2008), (JU; HONG; WEI, 2008). Pohl, Cook e Canning 

(2008) reportam a modulação acusto-óptica de redes de Bragg em PCF, onde uma 

onda acústica provoca o acoplamento de energia do modo fundamental para modos 

de ordem superior. A Figura 17 mostra o espectro da FBG antes e depois da 

excitação acústica, indicando que o acoplamento produz um decaimento e 

alargamento na refletividade da rede (POHL; COOK; CANNING, 2008). 

 

 

Figura 17 – Modulação acusto-óptica de uma rede de Bragg em PCF com excitação de ondas 
acústicas flexurais. 
Fonte: (POHL; COOK; CANNING, 2008). 
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2.3.3 Onda Acústica Flexural Estacionária 

 

As propriedades acústicas de fibras ópticas ou fibras de cristal fotônico 

podem ser caracterizadas utilizando ondas acústicas estacionárias (DIEZ et al., 

2000). A invariância no espaço de uma onda estacionária permite a medida de 

diversas propriedades acústicas discutidas em capítulos anteriores, como frequência 

de ressonância, o comprimento de onda e velocidade de fase.  

Uma onda acústica flexural estacionária excitada em um segmento de fibra 

óptica é ilustrado na Figura 18. A fibra tem as duas extremidades fixas, sendo que 

em uma delas ocorre a excitação acústica pela fonte harmônica. Considerando que 

a onda viajante excitada pela fonte seja refletida na interface de fixação, a 

superposição entre ondas viajante e refletida resultará em uma onda estacionária 

escrita como (GEORGI, 2007)  

 

                                  (16) 

 

onde   é a amplitude,   é o coeficiente de reflexão,       é a frequência angular 

dependente da frequência acústica  , e           é o número de onda relacionado 

com o comprimento de onda   . A Figura 18 mostra que a onda acústica flexural 

estacionária apresenta amplitudes nulas (nós) que permitem medir o comprimento 

de onda   . Embora o coeficiente   afete a amplitude da onda acústica, o período    

depende apenas do comprimento da fibra e da frequência de excitação.  

 

 

 

Figura 18 - Principais propriedades de uma onda acústica flexural estacionária.  
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Para a situação onde     a equação (16) pode ser reduzida à forma da 

equação (17) que descreve a dependência espacial e temporal da onda acústica na 

fibra, sendo ilustrada na Figura 19 para um ciclo de oscilação. Considerando um 

ponto   arbitrário na fibra (Figura 19(a)), observa-se que a amplitude da onda 

acústica é invariante no espaço, ou seja, não varia em relação ao eixo  . Por outro 

lado, a amplitude varia harmonicamente em função do tempo   e com a frequência 

de oscilação   (Figura 19(b)). Assim, o monitoramento da oscilação temporal em 

qualquer ponto sobre a fibra onde a oscilação não seja nula (nó), permite obter o 

valor pico-a-pico e a frequência de ressonância    

 

                   (
  

   
 )          . (17) 

 

Figura 19 - Comportamento (a) espacial e (b) temporal de uma onda acústica estacionária. 

 

A Figura 20 mostra uma onda acústica flexural estacionária excitada em uma 

corda evidenciando o comportamento espacial e temporal da amplitude de 

oscilação. Observa-se que a distância entre dois consecutivos nós da onda 

corresponde a meio comprimento de onda. Nesses pontos a amplitude de oscilação 

é praticamente nula. 

 

 

Figura 20 - Onda acústica flexural estacionária em uma corda. 
   Fonte: (HECHT, 2002) 
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Para analisar apenas o comportamento espacial da onda acústica 

estacionária, pode-se utilizar o módulo do termo em função de   da equação (17), 

escrito como: 

 

      |   (
  

   
 )|   (18) 

 

que é ilustrado na Figura 21 para um segmento de fibra arbitrário, com um detalhe 

da onda estacionária no canto superior direito. 

O módulo do termo espacial permite analisar o comportamento da onda 

sobre o segmento de fibra em qualquer instante de tempo, monitorando a amplitude 

pico-a-pico da onda que oscila no tempo   (Figura 19(b)). 

 Observa-se que a detecção de apenas dois mínimos adjacentes é o 

suficiente para a determinação do comprimento de onda acústica   . Com base 

nesse parâmetro e na frequência acústica   obtida através do comportamento 

temporal da onda estacionária (Figura 19(b)) é possível estimar sua velocidade de 

fase através da relação      . A equação (18) foi utilizada para ajustar os dados 

experimentais que serão abordados nas próximas seções. 

 

 

 

Figura 21 – O módulo da amplitude da onda acústica estacionária indica o 
comportamento espacial das deflexões mecânicas na fibra. 
 
 
 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
0,0

0,5

1,0

 Segmento de fibra (mm)

A
m

p
lit

u
d
e

 p
ic

o
-a

-p
ic

o
 n

o
rm

a
liz

a
d

a

nó nó nó


a



a

λa

NóNó



45 
 

2.3.4 Componentes de um Modulador Acusto-Óptico  

 

Os primeiros trabalhos reportados sobre o efeito acusto-óptico utilizavam um 

transdutor piezoelétrico (PZT), uma corneta acústica e a fibra óptica para excitação 

de ondas acústicas. Em todos os casos, o elemento piezoelétrico produz 

deformações mecânicas periódicas que são amplificadas e acopladas na fibra 

através da corneta acústica. Como as propriedades ópticas dos modos guiados na 

fibra podem ser moduladas através do controle da onda acústica, esse dispositivo 

pode ser chamado apropriadamente de modulador acusto-óptico (KIM et al., 1986) 

(ENGAN et al., 1988). 

A Figura 22 ilustra um exemplo de modulador transversal utilizado por 

Engan et. al  (1988) para excitação de ondas acústicas flexurais em uma fibra óptica. 

O transdutor acústico produz deflexões longitudinais, que acopladas na fibra, 

excitam deflexões mecânicas. 

 

 

Figura 22 - Modulador acusto-óptico com excitação transversal. 
Fonte: (ENGAN et al., 1988) 

 

Com base no estudo desse dispositivo, Engan verificou que o acoplamento 

eficiente da energia na fibra é dependente das velocidades acústicas, densidades e 

áreas da seção transversal da corneta e da fibra. Configurações similares têm sido 

utilizadas em varias aplicações para excitação de ondas flexurais em frequências da 

ordem de megahertz (BLAKE; KIM; SHAW, 1986) (HUANG; LIU; YANG, 2000) 

(ZALVIDEA et al., 2005). 
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Yun, Hwang e Kim (1996) propõe uma configuração de modulador que é 

ilustrada na Figura 23. Diferente da configuração anterior, este dispositivo permite 

que ondas acústicas sejam excitadas na fibra de forma coaxial. O transdutor é 

colado na base de uma corneta de sílica e fixo em um suporte metálico que também 

funciona como dissipador. O PZT excita uma onda acústica flexural na fibra através 

de uma corneta acústica de sílica (YUN; HWANG; BYOUNG, 1996)  

 

 

Figura 23 - Modulador acusto-óptico com excitação longitudinal.  
Fonte: (YUN; HWANG; BYOUNG, 1996). 

 

A grande diferença do modulador longitudinal em relação ao transversal está 

no fato, de que o primeiro permite também a excitação de ondas acústicas 

longitudinais. Essa característica é desejável para a modulação de redes de Bragg, 

principalmente onde o comprimento de onda acústico é capaz de alterar as 

propriedades do período da rede (LIU; RUSSELL; DONG, 1997) (OLIVEIRA et al., 

2008). O tipo de excitação acústica (flexural ou longitudinal) depende das condições 

de contorno do dispositivo, e principalmente dos modos de ressonância do PZT 

(YUN; HWANG; BYOUNG, 1996) (MOULSON; HERBERT, 2003) e do conjunto 

corneta-fibra (OLIVEIRA et al., 2010).  

Utilizando um absorvedor acústico na extremidade livre da fibra, esse 

dispositivo pode ser utilizado para a excitação de ondas acústicas progressivas. Por 

outro lado, fixando a extremidade com uma interface refletiva apropriada, a 

configuração é preferível para excitação de ondas estacionárias (CUADRADO-

LABORDE et al., 2009). Contudo, o conjunto composto por PZT, corneta e fibra, 

forma uma cavidade acústica ressonante, que permite excitar ondas acústicas 

flexurais em determinadas frequências de ressonância, o que é desejável para a 

caracterização de propriedades acústicas da fibra. 
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2.3.5 Transdutor Piezoelétrico 

 

Elementos piezoelétricos são materiais que demonstram um mecanismo 

particular de acoplamento entre suas propriedades elétricas e mecânicas. Quando 

submetidos a uma deformação mecânica, esses materiais produzem um campo 

elétrico (efeito direto). Por outro lado, quando um campo elétrico é aplicado em seus 

terminais, o material é mecanicamente deformado (efeito converso) (MOULSON; 

HERBERT, 2003) (STEINEM; JANSHOFF, 2006). 

A Figura 24 (a) ilustra um disco piezoelétrico que possui eletrodos em suas 

faces e está polarizado na direção  . Uma força de compreensão   aplicada nessa 

direção faz com que cargas elétricas acumuladas na superfície do cristal, se 

manifestem na forma de corrente através de um circuito externo. O sentido dessa 

corrente depende do sentido em que a força é aplicada. Para essa situação, o disco 

trabalha como um sensor. 

Por outro lado, como ilustrado na Figura 24 (b), a aplicação de um campo 

elétrico através do material produz deformações mecânicas, que expandem e 

comprimem o piezo conforme o sentido do campo aplicado. Se uma tensão senoidal 

for aplicada em seus terminais, o atuador irá oscilar com amplitudes e frequências, 

que dependem de suas propriedades materiais e da fonte elétrica utilizada. 

 

 

Figura 24 - Acoplamento eletromecânico em um transdutor piezoelétrico, ilustrando o (a) efeito 
direto e (b) efeito converso. 
Fonte: (MOULSON; HERBERT, 2003, p. 340) 

(a) 

(b) 
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Elementos piezoelétricos manifestam modos de vibração somente em 

frequências específicas de excitação, denominadas ressonâncias. Uma forma de 

verificar a resposta em frequência de um PZT, e assim caracterizar suas 

ressonâncias, é representando o transdutor através de seu circuito elétrico 

equivalente, como ilustrado na Figura 25. Quando uma tensão é aplicada nos 

eletrodos fixos em cada lado do piezo, o material responde, contraindo e 

expandindo. Por causa da alta constante dielétrica do material e da polarização 

elétrica entre os eletrodos, o transdutor pode ser assemelhado a um capacitor 

(MOULSON; HERBERT, 2003) (STEINEM; JANSHOFF, 2006). 

 

 

Figura 25 - Circuito elétrico equivalente de um transdutor piezoelétrico. 

 

O circuito ilustrado na Figura 25, conhecido como Butterworth Van-Dyke é 

composto por um circuito série       e um circuito paralelo            que 

permitem boa aproximação para representar as propriedades mecânicas do PZT no 

domínio elétrico (STEINEM; JANSHOFF, 2006). Assim, o resistor  , o indutor   e o 

capacitor   representam, respectivamente, o amortecimento, a massa e a constante 

elástica do PZT.    é a capacitância no domínio elétrico relacionada com as 

propriedades dielétricas do material. Com base nesse circuito um ressonador com 

frequência angular       pode ser modelado usando apenas parâmetros 

elétricos, considerando que a fonte de excitação seja senoidal. 

A resposta em frequência   do transdutor é obtida resolvendo-se o circuito 

    em termos da impedância característica, escrita como 

 

      (   
 

  
)   (19) 
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Para a situação onde as perdas são desprezíveis      , e a impedância é 

nula      , as frequências de ressonância do PZT podem ser obtidas da 

equação (19), como 

 

    
 

  √  
   (20) 

 

Uma dedução semelhante aplicada ao circuito paralelo           permite 

que as propriedades da capacitância elétrica do material    sejam representadas por 

uma antirressonância   , escrita como 

 

    
 

  √   

   (21) 

onde 

    
   

    
   (22) 

 

A Figura 26 (a) mostra a resposta em frequência do transdutor em termos do 

módulo e fase da impedância. A ressonância do material    é localizada pela 

condição de impedância mínima e fase nula. A frequência paralela    corresponde à 

condição onde a impedância é máxima e fase nula. Como a corrente elétrica que 

passa através do piezo está relacionada com sua deformação mecânica, uma 

redução na impedância em    causa um máximo fluxo de corrente, que é 

responsável pela máxima deflexão do PZT (Figura 26 (b)).  

 

 

Figura 26 - Resposta em frequência de um PZT. A frequência de ressonância ocorre na 
condição de (a) impedância mínima e fase nula, onde (b) ocorre à máxima deflexão do material.  
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2.4.1 Princípio de Funcionamento 

 

Interferômetro Fabry-Perot extrínseco (extrinsic Fabry–Perot interferometer - 

EFPI) é um sensor a fibra óptica que tem recebido muita atenção nos últimos anos, 

devido a vantagens como, imunidade eletromagnética e a efeitos de temperatura 

(ANDRES; TUDOR; FOULDS, 1987), alta resolução (JIANG, 2008) (HUANG et al., 

2010) e grande capacidade de multiplexação (SHEN; WANG, 2005). O dispositivo é 

composto basicamente por uma cavidade formada pela interface clivada de uma 

fibra óptica e da amostra que serve como um espelho. O deslocamento relativo da 

amostra, detetado como uma variação de intensidade óptica, pode ser convertido 

em variação de fase, polarização (SEAT; PULLTEAP, 2007), frequência (SHEN; 

WANG, 2005) ou comprimento de onda (JIANG; TANG, 2008). 

A Figura 27 ilustra o funcionamento de um EFPI. Uma fração da luz que se 

propaga na fibra em direção à amostra é parcialmente refletida na interface fibra-ar 

com intensidade   . A fração da luz transmitida dentro da cavidade é novamente 

refletida na superfície da amostra com intensidade   . As intensidades refletidas 

resultam em um padrão de interferência    , que depende basicamente da distância 

 , entre a fibra e amostra, e do comprimento de onda óptico  , (HECHT, 2002, p. 

388) (SEAT; PULLTEAP, 2007) (GANGOPADHYAY et al., 2006), escrito como 

 

            √       (
   

 
)   (23) 

 

 

Figura 27 - Principio de funcionamento de um interferômetro à fibra óptica Fabry-Perot. 
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A modulação da intensidade óptica ocasionada pela vibração da amostra, 

convertida em tensão por um fotodetector, pode então ser analisada em um 

osciloscópio. Esse tipo de configuração permite analisar superfícies oscilantes no 

domínio do tempo, e tem sido utilizada na caracterização de ressonadores de silício 

(TUDOR et al., 1988) e estruturas microeletromecânicas (TAYAG; KOLESAR; PITT, 

2003). Porém, a determinação de deflexões   pode requerer equipamentos 

específicos (TAYAG; KOLESAR; PITT, 2003), métodos avançados de demodulação 

de sinal (GANGOPADHYAY et al., 2006) ou configurações complexas de medição 

(SEAT; PULLTEAP, 2007). 

A Figura 28 ilustra uma configuração baseada em um EFPI para medir 

deflexões de uma superfície oscilante. A luz do laser (LD) com componentes de 

campo elétrico ortogonais (paralelo e perpendicular) é acoplada na fibra por meio de 

um acoplador, e colimada em direção a superfície oscilante. A luz refletida e 

coletada no outro braço do acoplador, tem a fase de uma componente deslocada 

pelo retardador. As componentes separadas por um divisor de feixe (beamsplitter – 

PBS) permitem que as deflexões da superfície possam ser calculadas por um 

método de quadratura de fase (SEAT; PULLTEAP, 2007). 

 

 

Figura 28 - Configuração experimental baseada em um EFPI para medida de deslocamentos 
dinâmicos. 
Fonte: (SEAT; PULLTEAP, 2007) 



52 
 

Outra configuração bastante difundida a respeito do EFPI utiliza o domínio 

do comprimento de onda para extrair medidas de deslocamentos diretamente do 

sinal modulado no interferômetro (SHEN; WANG, 2005) (JIANG; TANG, 2008) 

(MAJUMDAR; HUANG, 2009) (HUANG et al., 2010). Nessa configuração, as 

superfícies da amostra e sensor formam uma cavidade de Fabry-Perot, que permite 

apenas determinadas ressonâncias da luz coexistirem dentro da cavidade (HECHT, 

2002, p. 421) (SALEH; TEICH, 2007, p. 254). Como as ressonâncias ocorrem 

quando o comprimento de caminho óptico      é igual a um valor inteiro    do 

comprimento de onda (      , uma variação de   provocará uma mudança no 

espectro da luz fornecida pelo interferômetro (SALEH; TEICH, 2007, p. 369) 

Designada como técnica de modulação interferométrica de luz branca 

(BHATIA et al., 1996) (JIANG, 2008), a monitoração do comprimento de onda pode 

prover valores absolutos de deslocamentos com suficiente resolução. A 

demodulação do sinal usando um analisador de espectro óptico (OSA) permite que 

fontes de baixa coerência, tais como, LED ou SLEDs (superluminescents LEDs) 

possam ser utilizadas na iluminação do interferômetro. A Figura 29(a) mostra um 

exemplo de espectro, normalizado em termos do número de onda            

obtido por meio da configuração da Figura 29(b). 

A medida de deslocamentos pode ser realizada com métodos simples de 

demodulação, que são abordados na próxima seção. Por outro lado, essa 

configuração é limitada apenas a deslocamentos estáticos, uma vez que o OSA 

possui baixo tempo de resposta. Contudo, por ser precisa em medir deslocamentos, 

torna-se apropriada para o teste e calibração do interferômetro que é apresentado 

no escopo desse trabalho.  

 

 

Figura 29 - Técnica interferométrica para medida de deslocamentos estáticos. (a) o espectro de 
reflexão contém informações sobre a (b) distância entre o sensor e a amostra (cavidade). 
Fonte: (MAJUMDAR; HUANG, 2009) 

(a) (b) 
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2.4.2 Técnicas para Calibração do Sensor 

 

As técnicas de demodulação de sinal apresentadas nessa seção consideram 

o espectro detectado pelo sensor, como um sinal periódico com frequência   , 

modulado em amplitude pela envoltória da fonte (SALEH; TEICH, 2007, p. 420) 

Assim, quando a luz de uma fonte de baixa coerência é refletida dentro do EFPI e 

medida pelo OSA, o padrão de interferência é escrito como (JIANG, 2008): 

 

                  (
   

 
)   (24) 

 

onde      é o plano de fundo introduzido pelo perfil da fonte de luz e      é o 

contraste influenciado pelo comprimento da cavidade  . A Figura 30 ilustra um perfil 

típico de espectro detectado através do EFPI em termos do número de onda 

         . 

 

 

Figura 30 - Espectro de reflexão de um EFPI em termos do número de onda. Para determinação 
do deslocamento, o espectro pode ser considerado como um sinal periódico modulado em 
amplitude pelo perfil da fonte óptica.  
Fonte: (SHEN; WANG, 2005)  

 

A resposta em frequência da Figura 30, é obtida aplicando a transformada 

rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) na equação (24), que resulta na 

relação (JIANG; TANG, 2008) (JIANG, 2008) (MAJUMDAR; HUANG, 2009) 

          

                             (25) 
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onde,  

 

    
  

  
   (26) 

  

é a frequência do sinal periódico (portadora). O deslocamento   é obtido de    em 

termos do comprimento de caminho óptico     , que corresponde aos lóbulos 

laterais igualmente espaçados na Figura 31. A largura de banda de cada lóbulo está 

relacionada com o perfil de intensidade inserido pela fonte (SHEN; WANG, 2005). 

 

 

Figura 31 - Transformada de Fourier do espectro de reflexão obtido pelo EFPI. A distância 
entre o sensor e amostra é obtida pelos picos de frequência D.  
Fonte: (SHEN; WANG, 2005)  

 

A técnica de transformada de Fourier permite também estimar 

deslocamentos de sinais não periódicos, resultantes, por exemplo, da multiplexação 

simultânea do sinal de vários sensores. Como a FFT fornece harmônicas distintas 

para cada sensor em um único espectro, a localização dessas harmônicas (lóbulos 

laterais  ) permite detectar diferentes deslocamentos (SHEN; WANG, 2005), 

(JIANG; TANG, 2008). Por outro lado, a resolução do método depende da 

visibilidade das franjas, que corresponde à profundidade de modulação ou o 

contraste entre valores máximos e mínimos do sinal periódico (SALEH; TEICH, 

2007, p. 420) (HUANG et al., 2010). 
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Considerando o sinal periódico capturado pelo sensor em termos do 

espectro de transmissão, o deslocamento absoluto   pode ser medido diretamente 

do período do espectro         , considerando dois comprimentos de onda 

adjacentes,    e   , através da relação (BHATIA et al., 1996) (JIANG, 2008) 

(HUANG et al., 2010) 

 

   
    

        
   (27) 

 

O método conhecido como “pico-a-pico” (JIANG, 2008) é ilustrado na Figura 

32, para um espectro com amplitude e comprimento de onda, arbitrários. 

 

 

Figura 32 - Ilustração do período do sinal periódico obtido pelo sensor.  
Fonte: (SHEN; WANG, 2005) 

 

Embora a técnica de monitoramento de período permita obter facilmente o 

deslocamento   diretamente do analisador de espectro, a variação mínima 

detectável na distância entre sensor e amostra (resolução) é limitada pela faixa 

espectral livre (Free Spectral Range -          ,) do espectro e resolução do 

equipamento de medida      (OSA), escrito como (HUANG et al., 2010) 
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A técnica de deslocamento de fase permite utilizar apenas uma única franja 

interferométrica para estimar a variação de deslocamento (MAJUMDAR; HUANG, 

2009) (HUANG et al., 2010). Conhecendo o valor inicial do comprimento da cavidade 

  (deslocamento) formada entre o EFPI e amostra, a variação desse comprimento 

   é obtida monitorando a variação de fase    de uma ressonância específica  . 

Essa relação é ilustrada na Figura 33 e escrita como 

 

    
  

 
    (29) 

 

 

Figura 33 - Deslocamento de fase do sinal periódico obtido pelo sensor.  
Fonte: (HUANG et al., 2010)  

 

Considerando o deslocamento de fase de dois adjacentes comprimentos de 

onda,   e   , o deslocamento absoluto   pode então ser obtido da equação (29), na 

forma (JIANG; TANG, 2008) 

 

   
 

 
       [

  

       
]      (30) 

  

A técnica de deslocamento de fase oferece maior resolução na medida de 

deslocamentos quando comparada às técnicas pico-a-pico e FFT, pois o mínimo    

detectável é limitado apenas à resolução do equipamento de interrogação (OSA) e à 

faixa dinâmica de variação em comprimento de onda de    . A variação de 

deslocamento mínimo    detectável é calculada utilizando a equação (29). 
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2.4.3 Eficiência de Acoplamento de Potência 

 

A eficiência de acoplamento de potência em um EFPI é obtida monitorando 

a amplitude refletida dentro do sensor em função do deslocamento relativo da 

amostra. O decaimento da intensidade refletida em função da distância, relacionado 

com a divergência ou espalhamento da luz dentro da cavidade, apresenta um 

comportamento gaussiano (ANDRES; TUDOR; FOULDS, 1987) (TUDOR et al., 

1988) (TAYAG; KOLESAR; PITT, 2003). 

A Figura 34(a) ilustra uma cavidade formada entre a interface clivada de 

uma fibra óptica e a superfície de uma amostra. Considerando a situação inicial 

onde a fibra está alinhada e muito próxima da amostra, a eficiência de acoplamento 

em função da distância de separação é observada na Figura 34(b). A amplitude do 

sinal refletido é dependente mais criticamente do desalinhamento angular, que da 

distância de separação entre fibra-amostra, pois faz surgir variações aleatórias na 

resposta do sinal. Para a situação onde a fibra está perpendicularmente alinhada 

com a amostra, a amplitude diminui  suavemente como ilustrado na Figura 34(b). 

A resposta de acoplamento é um parâmetro importante, pois permite 

verificar a máxima faixa de deslocamentos que o sensor pode medir. Posicionando o 

sensor em um ponto de alta sensibilidade na curva de resposta, esse parâmetro 

permite medir as deflexões da amostra com base nas variações de intensidade a 

partir desse ponto (BINU; PILLAI; CHANDRASEKARAN, 2007) 

 

 

Figura 34 - Eficiência de acoplamento de potência refletida para dentro do sensor, quando a 
distância entre a (a) fibra e amostra é variada. (b) O sensor apresenta uma resposta não linear.  
Fonte: (TAYAG; KOLESAR; PITT, 2003) 

(a) (b) 
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2.4.4 Detecção de Deflexões de Transdutores Piezoelétricos e Fibras Ópticas 

 

Interferômetros a fibra óptica na configuração Fabry-Perot constituem uma 

eficiente classe de sensores para caracterização de vibrações em elementos 

piezoelétricos, pois oferecem alta resolução. Com uma simples configuração 

composta por um acoplador, fibra, fotodetector e osciloscópio, é possível verificar 

diretamente as oscilações do transdutor em função do tempo ou da frequência. 

Por outro lado, o espalhamento do feixe óptico dentro da cavidade e a baixa 

refletividade das amostras, têm limitado a faixa máxima de medida de 

deslocamentos, ocasionando maiores requisitos de potência das fontes ou 

sensibilidades dos fotodetectores. A Figura 35 ilustra um exemplo de EFPI baseado 

em um interferômetro de Michelson modificado (HECHT, 2002, p. 408), utilizado 

para medida de deflexões de um elemento piezoelétrico.  

A inserção de uma das extremidades da fibra, em um gel com mesmo índice 

da sílica, permite que reflexões sejam inibidas nessa extremidade. Na outra porta do 

acoplador, que constitui o EFPI, o espalhamento do feixe óptico entre fibra e piezo é 

reduzido com o auxilio de uma lente e uma superfície refletora. Embora essa 

configuração demonstre eficiência para medida de deflexões em frequências da 

ordem de      , a utilização da lente e superfície refletora acarreta em maiores 

custos na montagem do sensor. 

 

 

Figura 35 - Exemplo de configuração experimental para medir deflexões de um transdutor 
piezoelétrico.  
Fonte: (GANGOPADHYAY et al., 2006) 
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A caracterização de vibrações em fibras ópticas é ainda mais crítica devido 

ao alto espalhamento da luz na superfície cilíndrica do guia de onda. A refletividade 

na interface ar-sílica de 4%, também reduz consideravelmente a eficiência de 

acoplamento da luz para dentro do sensor, acarretando maiores potências da fonte e 

sensibilidade do fotodetector. A cavidade microscópica da ordem dos diâmetros das 

fibras que constituem o sensor e a amostra          pode requerer o uso de lentes, 

colimadores e técnicas mais avançadas de alinhamento. Devido às dificuldades 

relacionadas com esse tipo de medida, poucas técnicas têm sido reportadas a esse 

respeito.  

Diez et. al. (2000) reportam sobre a utilização de um interferômetro para 

caracterizar ondas acústicas flexurais em um filtro acústico. Essa configuração é 

similar à discutida anteriormente para medidas de vibrações do piezo que utiliza um 

acoplador 50:50, onde a luz da fonte é aproximadamente dividida pela metade no 

acoplador. Embora essa configuração permita que o alinhamento seja realizado pela 

luz visível da própria fonte óptica (laser de hélio neônio), a utilização do acoplador 

acarreta em maior consumo de potência, uma vez que a potência derivada para a 

extremidade A4 não é aproveitada (a reflexão é inibida pelo fluido de casamento de 

índice). O experimento apresenta bons resultados acerca das medidas, mas não 

reporta maiores informações sobre a metodologia e equipamentos utilizados (DIEZ 

et al., 2000). 

 

 

Figura 36 - Exemplo de configuração para medida de deflexões de uma fibra óptica.  
Fonte: (DIEZ et al., 2000).  
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3 SENSOR A FIBRA ÓPTICA FABRY-PEROT 

 

 

 

Um dos objetivos desse trabalho é desenvolver um sensor baseado em um 

interferômetro de Fabry-Perot extrínseco, com configuração simples e peças de 

baixo custo, que possibilite caracterizar determinados parâmetros do modulador 

acústo-óptico com configuração coaxial.  

De uma forma geral, para que a configuração experimental tenha base em 

uma configuração simples, o projeto do interferômetro deve prever o mínimo de 

componentes necessários:  

 

a) Fibra óptica: guia de onda responsável pelo guiamento do sinal óptico 

transmitido e refletido na amostra. 

 

b) Acoplador: dispositivo passivo que divide ou acopla potência óptica, 

permitindo o acoplamento do sinal óptico da fonte e retirada do sinal 

refletido na amostra. 

 

c) Sonda: terminação óptica responsável pela detecção das vibrações. 

 

A fibra óptica escolhida para o projeto do interferômetro foi a fibra 

monomodo padrão (single mode fiber – SMF), que oferece baixa atenuação 

          para utilização de fontes ópticas na terceira janela de comunicação 

         , sendo comumente encontrada no comércio. Um circulador foi escolhido 

para substituir o acoplador. Embora a literatura reporte diversas configurações que 

utilizam acopladores em seus experimentos, o uso de um circulador proporciona 

uma configuração mais simples e mais econômica, conforme discutido na seção 

anterior. 

Um circulador de três portas, evita o uso da porta de fibra desnecessária que 

está presente em configurações com acopladores de quatro portas, eliminando 

também a necessidade de líquido ou gel de casamento de índice. Em configurações 

3.1 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO SENSOR  
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que utilizam acopladores com divisão de potência (50:50), metade da potência 

óptica da fonte não é aproveitada, pois apenas uma porta é necessária para a 

detecção das vibrações. Para essa situação, o uso de um circulador reduz os 

requerimentos de potência da fonte e sensibilidade do fotodetector, tornando a 

configuração mais econômica. 

O último item a ser determinado foi a sonda do interferômetro. Entre as 

opções reportadas pela literatura, as mais comumente usadas são formadas pela 

interface clivada de fibra óptica, ou sondas formadas por lentes ou colimadores. 

Embora os dois últimos componentes propiciem uma redução no espalhamento do 

feixe direcionado a amostra, seu uso torna a configuração do sensor mais complexa 

e cara, uma vez que a disponibilidade dos mesmos geralmente depende de 

importação. O uso de uma fibra clivada proporciona uma configuração mais simples 

e de baixo custo, porém, é mais sensível a desalinhamentos angulares e a defeitos 

oriundos da clivagem da fibra. 

Uma solução alternativa foi o uso de uma sonda composta por um conector 

de ferrolho com contato físico (ferrule connector with physical contact - FC/PC), visto 

na Figura 37 (a), com detalhe da fibra óptica usada como sensor na Figura 37(b).  

 

 

 

Figura 37 – (a) Imagem do conector FC/PC usado como sonda e (b) detalhe da fibra óptica 
dentro do ferrolho.  

 

 

 

Ferrolho

Fibra 

óptica

(a) (b) 
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O conector é composto por um ferrolho constituído de material cerâmico, e 

uma armadura metálica que conecta a fibra aos equipamentos ou outros conectores, 

utilizando adaptadores. O ferrolho contém uma cavidade interna onde a fibra é 

acomodada e colada, com um polimento na extremidade, que oferece uma 

superfície plana, a qual facilita a limpeza da fibra e o alinhamento com a amostra. A 

Figura 38(a) ilustra o uso do conector alinhado perpendicularmente em relação à 

amostra. O conjunto conector-amostra forma uma cavidade ressonante. 

Conectores do tipo FC/PC oferecem baixas perdas de inserção (típica de 

      ) e tem compatibilidade com os demais componentes do sensor (circulador, 

fibra óptica). O uso do ferrolho como sonda simplifica a configuração e reduz os 

custos do dispositivo, uma vez que conectores desse tipo são facilmente 

encontrados em laboratórios e disponíveis no comércio. A Figura 38(b) ilustra a 

configuração do sensor EFPI com base nos componentes ópticos analisados. Os 

demais componentes da configuração, que compõe a fonte e interrogação, são 

abordados nas próximas seções. 

 

 

Figura 38 - Ilustração do (a) ferrolho (sonda) e (b) configuração experimental básica do sensor 
utilizada nos experimentos.  
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Um dos objetivos desse trabalho foi realizar o desenvolvimento de um 

sensor (EFPI) para a medida de propriedades acústicas do modulador, mais 

especificamente, do PZT e fibra de cristal fotônico. Isso foi conseguido com o uso de 

uma sonda composta por um ferrolho, como discutido previamente. Contudo, uma 

técnica apropriada de calibração do sensor revelou outras possibilidades para sua 

aplicação. A Figura 39(a) mostra a configuração experimental para calibração do 

interferômetro, composta por sensor, fonte banda larga (SLED), analisador de 

espectro óptico (OSA) e o PZT que foi utilizado como espelho.  

O sensor foi iluminado com uma potência de      de um LED 

superluminescente Amonics com comprimento de onda central em           e 

largura de banda de        . O espectro de reflexão foi obtido por meio de um 

analisador de espectro óptico (OSA) Agilent 86142B, com resolução em 

comprimento de onda de       e sensibilidade de        . O acoplamento e a 

retirada da potência óptica do sensor foi realizado por meio de um circulador óptico.  

Um exemplo de espectro visto no OSA é observado na Figura 39(b). 

 

 

              

Figura 39 - Configuração experimental e espectro de reflexão obtido no OSA.  

SLED
PZT

Circulador óptico

EFPI

OSA  

Estágio 

translacional

Computador  
Gerador 

de sinal 

3.2 CALIBRAÇÃO DO SENSOR 

(a) 

(b) 



64 
 

Considerando a existência de uma cavidade Fabry-Perot formada entre 

sonda e PZT, a variação da distância entre os componentes produz uma modulação 

no espectro, que posteriormente analisado com as técnicas de demodulação 

discutidas na seção 2.4.2, permitem obter o valor da distância. 

Com ajuda de uma mesa de posicionamento micrométrico, o disco 

piezoelétrico inicialmente em um estado não excitado, foi alinhado 

perpendicularmente e próximo da superfície sensor, que serviu como um ponto de 

referência        . A distância entre sensor e piezo foi variada em passos de       

em uma máxima distancia de       , onde a amplitude do sinal e a visibilidade das 

franjas tiveram considerável redução. Para cada deslocamento o espectro foi 

armazenado em um computador para posterior processamento. 

A Figura 40 mostra o espectro de transmissão (complementar do espectro 

refletido), correspondente ao deslocamento do PZT em       . No gráfico,    e    

correspondem a dois arbitrários comprimentos de onda (picos), selecionados na 

região central do espectro. Considerando o espectro como um sinal periódico com 

período   -   e frequência   , o deslocamento translacional  , que corresponde a 

distancia entre sensor-PZT, é determinado através do espectro. 

 

Figura 40 - Espectro de reflexão normalizado em relação à fonte óptica. Para demodulação do 
sinal e determinação do deslocamento, o espectro é considerado como um sinal periódico.  
 

 

A Figura 41(a) mostra a correlação e ajuste linear entre deslocamentos 

obtidos por meio do EFPI e medidas feitas manualmente usando o estágio 
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translacional da mesa de posicionamento micrométrico. Uma correlação quadrática 

de             é obtida utilizando a demodulação do espectro com o método de 

monitoramento do período (pico-a-pico). Correlações dessa ordem também são 

obtidas para o método de deslocamento de fase, (detalhe na Figura 41(a)) devido à 

intrínseca relação entre os dois métodos. A principal diferença está na mínima 

mudança de deslocamento detectada    (resolução) que é observado na Figura 

41(b). 

 

 

 

Figura 41 – (a) correlação entre deslocamentos obtidos pelo sensor e estágio translacional (b) 
resolução dos dois métodos utilizados para a demodulação das medidas feitas pelo sensor.  
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O método de deslocamento de fase apresenta maior resolução quando 

comparado com o método pico-a-pico para a faixa de deslocamentos analisado. 

Considerando o comprimento de onda central    como constante em toda a faixa 

analisada, o deslocamento de fase mínimo desse comprimento de onda, depende 

linearmente apenas da resolução do OSA        Por outro lado, o método pico-a-

pico, além da dependência com a resolução do equipamento, apresenta uma 

relação inversamente não linear com o período do sinal periódico amostrado 

(equação (27)). 

O último método analisado para a calibração do EFPI foi à aplicação da 

rápida transformada de Fourier (FFT) nos espectros obtidos pelo sensor. A Figura 42 

mostra o espectro positivo da FFT para cada um dos deslocamentos efetuados. O 

deslocamento é obtido diretamente dos picos dos lóbulos laterais, que 

correspondem à frequência    do sinal periódico considerado. 

  

Figura 42 - Transformada rápida de Fourier do espectro obtido pelo sensor indicando que os 
deslocamentos correspondem aos picos dos lóbulos laterais.  

 

A amplitude dos lóbulos laterais tem dependência direta com a visibilidade 

das franjas interferométricas detectadas pelo sensor, sendo que à medida que a 

visibilidade das franjas diminui, a detecção dos deslocamentos é atenuada. Contudo, 

o método apresentou boa correlação               quando comparado com os 

deslocamentos realizados pelo estágio translacional, como mostrado na Figura 43. 
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Figura 43 - Correlação entre deslocamentos medidos pelo sensor (FFT) e estágio translacional. 

 

A próxima etapa de calibração do sensor foi caracterizar a resposta de 

acoplamento de potência, como vista na Figura 44. Essa resposta mostra o 

decaimento da potência máxima refletida em função do deslocamento do PZT, 

definindo a faixa máxima de deslocamentos estáticos, que puderam ser detectados 

para essa configuração           Observa-se que dentro da faixa de deslocamentos 

de    a      , a curva de resposta do sensor é aproximadamente linear e 

apresenta maior sensibilidade.  

 

Figura 44 - Acoplamento de potência em função do deslocamento translacional.  
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Para melhor verificar a sensibilidade da faixa de    a       da figura 

anterior, uma nova curva de resposta foi obtida nessa região com um aumento de 

resolução (passos de      ). O detalhe da Figura 45 mostra a resposta em potência 

indicando uma nova região de alta sensibilidade linear entre    a      . Dentro 

dessa faixa, o PZT é posicionado em aproximadamente      , que serviu como 

ponto de referência. Observa-se que uma variação de potência a partir desse ponto 

permite medir a variação de deslocamento. Excitando o transdutor com uma faixa de 

tensão harmônica de       , em passos de    , suas correspondentes deflexões 

mecânicas são detectadas através da variação de potência. Esse procedimento 

possibilita estimar a curva de resposta de deflexão do PZT para a faixa de excitação 

mencionada, que é vista na Figura 45 com um detalhe das respectivas variações de 

potência. 

 

 

Figura 45 - Resposta de deflexão do PZT em função da tensão de excitação, com detalhe das 
variações de potência no sensor.  
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A ressonância fundamental do PZT também foi investigada. Nesse caso, a 

tensão aplicada foi mantida constante em      e a frequência do gerador de sinal foi 

variada de             , em passos de      . Para evitar a influência de vibrações 

externas, a potência do sensor, verificada logo antes da excitação do PZT, foi 

definida como um valor de referência. Uma frequência de ressonância de        foi 

obtida com base na maior variação de potência refletida dentro do sensor, vista na 

Figura 46. Como a máxima deflexão mecânica do PZT ocorre apenas na frequência 

de ressonância do material, o monitoramento da variação de potência constitui uma 

técnica apropriada para essa finalidade. 

 

Figura 46 - Medida de ressonância do PZT através da variação de potência no sensor. 
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Figura 47 - Medida da ressonância do PZT utilizando um analisador de impedância.  

 

   

A caracterização das deflexões e ressonância do PZT mostra que o OSA, 

antes limitado apenas como interrogação de medidas de deslocamentos estáticos, 

também pode ser utilizado para estimar deslocamentos dinâmicos. Deflexões do 

transdutor da ordem de nanômetros, e frequência de ressonância, puderam ser 

detectadas devido à alta sensibilidade óptica do analisador de espectro          . 

Entretanto, o procedimento mostrou-se eficiente apenas para medidas com 

frequências abaixo de        , devido à redução da sensibilidade com o aumento 

da frequência manifestado pelo fotodiodo do equipamento.  

Contudo, essa configuração apresenta potencial aplicação para uso, como 

filtro ou switch óptico com controle dinâmico, uma vez que as propriedades ópticas 

do sinal podem ser controladas através da frequência e amplitude do sinal elétrico. 

Para caracterização do PZT em estudo, o EFPI mostrou grande vantagem em 

relação ao método de análise de impedância, pois permite detectar diretamente as 

deflexões mecânicas e obter a curva de resposta e sensibilidade do transdutor. 

Utilizando apropriadas técnicas interferométricas (pico-a-pico, FFT e deslocamento 

de fase), essa configuração pode ser usada na medida de deslocamentos estáticos, 

com correlações da ordem de 99%, em um range máximo de       . 
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4 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO RECEPTOR ÓPTICO  

 

 

 

Fotodetectores constituem uma importante classe de interrogadores para 

sensores ópticos, pois permitem que o sinal óptico convertido em tensão, possa ser 

analisado no domínio do tempo ou da frequência por meio de osciloscópios. Para 

satisfazer o propósito desse trabalho, o projeto do fotodetector deve prever os 

seguintes requisitos: 

 

a) Alta sensibilidade: a sensibilidade de um fotodetector é a potência 

luminosa mínima detectável para uma saída de tensão com um 

determinado desempenho em termos da relação sinal-ruído (GRAEME, 

1995). Devido à limitada potência fornecida pelas fontes ópticas e ao 

espalhamento da luz na amostra, o projeto do fotodetector deve prever 

suficiente sensibilidade, para detecção do sinal atenuado fornecido pelo 

sensor. 

 

b) Apropriada largura de banda: Como o intuito desse trabalho é 

caracterizar vibrações acústicas em frequências de até 1 MHz, o 

fotodetector deve fornecer largura de banda suficiente para estabilidade 

de amplitude de sinal. 

 

c) Alta relação sinal/ruído: o projeto do circuito do fotodetector deve 

fornecer alta relação sinal-ruído, para que medidas de sinais ópticos 

muito atenuados não sejam influenciadas por ruídos. Assim, o projeto 

deve prever a escolha apropriada de componentes e mecanismos que 

permitam também a redução de ruídos externos, provenientes da rede de 

energia. 

 

 A tentativa de resolução desses parâmetros é discutida durante a realização 

do projeto. 

4.1 PROJETO DO CIRCUITO DE FOTODETECÇÃO E FILTRO 
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O circuito simples de um fotodetector é constituído de um fotodiodo e um 

circuito de amplificação. O fotodiodo é composto de uma junção semicondutora PN 

que converte a energia do fóton em um sinal elétrico, acelerando portadores de 

carga (corrente) dentro do semicondutor. Considerando que a junção semicondutora 

apresenta alta resistência e uma capacitância parasita   , um fotodiodo pode ser 

representado por uma fonte de corrente, como ilustrado na Figura 48. Um importante 

parâmetro é a responsividade, que é a relação entre a corrente elétrica fornecida e 

potência óptica de entrada no fotodiodo. Esse parâmetro mostra o quanto a junção 

semicondutora pode fornecer em termos de corrente, quando excitada pela luz em 

determinado comprimento de onda (GRAEME, 1995, p. 30) (JOHNSON , 2003). 

Devido à baixa responsividade manifestada pelos fotodiodos, geralmente é 

necessário o uso de um circuito de amplificação. Um circuito simples, designado 

como conversor de transimpedância consiste de um amplificador operacional 

(operational amplifier – OP AMP), com capacitância interna            , e um 

resistor de realimentação   , como ilustrado na Figura 48. Se os ruídos do fotodiodo 

e amplificador forem desprezíveis, a tensão resultante na saída do fotodetector é 

apenas dependente da corrente do fotodiodo    e do ganho fornecido pelo resistor 

  , escrito como: 

 

        . (31) 

 

 

Figura 48 - Circuito básico de fotodetecção composto por fotodiodo, amplificador operacional, 
e capacitâncias intrínsecas de ambos os componentes. O resistor Rf constitui o ganho do 
sistema.  
Fonte: (GRAEME, 1995, p. 30) 
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A largura de banda do fotodetector que corresponde à frequência para qual 

a amplitude máxima da tensão cai pela metade        , é escrita como: 

 

    √
  

      
   (32) 

 

onde,                 é a capacitância total do circuito e    é a largura de banda 

de ganho unitário do amplificador operacional. A equação (32) mostra que a largura 

de banda do fotodetector é limitada pelas capacitâncias do fotodiodo e ampop, tendo 

uma relação inversa com o ganho de amplificação do sinal. Assim, a largura de 

banda deve ser analisada em conjunto com a relação de ganho (equação (31)) para 

que os requisitos de sensibilidade e resposta em frequência sejam estabelecidos. 

Conversores de corrente-tensão podem apresentar picos de ganhos 

indesejáveis na resposta em frequência, resultando em uma faixa de instabilidade na 

amplitude do sinal (GRAEME, 1995). O problema é resolvido adicionando um 

capacitor de compensação de fase em paralelo com o resistor de ganho   , 

calculado com a relação: 

 

    (
  

 
) [  √  

   

  
]   (33) 

 

onde, 

    
 

      
   (34) 

e 

 

                  (35) 

 

As equações (31), (32) e (33) mostram que as propriedades do fotodiodo e 

amplificador são determinantes para sensibilidade e largura de banda o fotodetector. 

A escolha dos parâmetros desses componentes também influencia a relação sinal-

ruído do dispositivo, uma vez que fotodiodo e amp op, produzem correntes espúrias, 

que são somadas ao sinal de saída do fotodetector. 
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Embora os ruídos do circuito possam ser reduzidos com a escolha 

apropriada dos componentes, os ruídos provenientes de fontes externas, tais como, 

rede elétrica de alimentação e interferência eletromagnética, também podem afetar o 

desempenho do fotodetector. Uma solução simples é incluir na saída do fotodetector 

um filtro passa banda como ilustrado na Figura 49. Essa configuração permite que 

apenas uma estreita faixa de frequências esteja disponível na saída do circuito, 

reduzindo ruídos aleatórios indesejáveis principalmente em baixas frequências 

(JOHNSON , 2003, p. 68). 

 

 

Figura 49 – Circuito básico de um filtro passa faixa de segunda ordem.  
Fonte: (JOHNSON , 2003, p. 68)  

 

 

A frequência central da banda passante    é determinada com base nas 

capacitâncias    e   , e nas resistências   ,    e   , escritas como: 

 

    
 

  
[

 

      
 (

 

  
 

 

  
)]

   

  (36) 

 

onde o ganho do filtro é dado por 

 

 
  

  

  (  
  

  
)
   

 

(37) 
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A Figura 50 mostra o projeto eletrônico do receptor óptico, composto pelos 

circuitos do fotodetector, filtro e fonte. O projeto foi realizado no aplicativo de 

simulação TINA-TI, disponibilizado gratuitamente pela Texas Instruments, fabricante 

do amplificador operacional (TEXAS INSTRUMENTS , 2010).  

Com base no cálculo dos parâmetros previamente descritos, o fotodetector 

foi projetado para prover uma largura de banda de       e ganho de        

        . Um fotodiodo Santec com responsividade de          

em             é representado como uma fonte de corrente na Figura 50(a). O 

amplificador operacional é o modelo Texas OPA 657, que possui propriedades de 

baixo ruído e largura de banda de ganho unitário           . 

O filtro passa banda na Figura 50(b) foi projetado para fornecer um ganho 

adicional de       em uma frequência inicial de          , embora permita 

sintonização de outras frequências com a troca ou ajuste dos capacitores    e   . A 

fonte DC estabilizada na Figura 50(c) foi projetada com o intuito de reduzir ruídos 

provenientes da rede de energia externa. A possibilidade de utilização de baterias de 

    também adiciona mobilidade ao receptor. 

 

 

Figura 50 - Projeto do circuito do receptor óptico, composto por fotodetector, filtro passa-faixa 
e fonte de tensão.  
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A Figura 51 mostra a resposta DC do fotodetector em comparação com a 

obtida por simulação no aplicativo. Observa-se que a resposta do circuito é linear 

para uma faixa de potência óptica próxima a                 onde a tensão de 

saída atinge saturação, devido a máxima tensão fornecida pelo ampop. A 

sensibilidade experimental de          mostra que o fotodetector permite detectar 

sinais ópticos bastante atenuados, uma vez que uma potência óptica de        

resulta em uma tensão de saída de    . Essa resposta reduz os requerimentos de 

potência da fonte e limitações de espalhamento da luz na saída do sensor, 

satisfazendo o requisito (a) no inicio da seção.  

 

Figura 51 - Resposta de saída do fotodetector com saturação em 5 μW (-23 dBm). 

 

A Figura 52 mostra a simulação da resposta em frequência do fotodetector e 

do filtro, que estão de acordo com os parâmetros teóricos calculados, mas não 

puderam ser verificados experimentalmente devido à indisponibilidade de uma fonte 

óptica com frequência variável. A faixa constante de amplitude em torno de       , 

mostra que a largura de banda simulada            é suficiente para a estabilidade 

do sinal, na faixa em que se deseja caracterizar as vibrações          Esse 

parâmetro do circuito satisfaz o requisito (b) no inicio da seção. A resposta do filtro 

indica que pode ser utilizado para atenuar ruídos espúrios fora da faixa de 
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4.2 RESPOSTA EM AMPLITUDE E EM FREQUÊNCIA 



77 
 

frequência desejada             permitindo também adicionar um ganho de       na 

amplitude de sinais muito atenuados na saída do fotodetector.  

 

 

Figura 52 – Simulação da resposta em frequência do fotodetector e filtro. 

 

A Figura 53 mostra a simulação da relação sinal-ruído (S/R) na saída do 

filtro e do fotodetector, levando em conta apenas as propriedades elétricas dos 

componentes. Valores maiores que       são obtidos para ambos os circuitos, o 

que satisfaz o critério (c) no inicio da seção. 

 

 

Figura 53 - Simulação da relação de sinal/ruído do fotodetector e filtro. 
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O projeto da placa de circuito impresso do receptor óptico foi realizado com 

base no circuito previamente discutido. A Figura 54(a) mostra o esquema eletrônico 

do receptor óptico, composto por fotodetector, filtro e fonte, projetado para uma 

placa de circuito impresso de dupla face (trilhas de condução disposta em ambos os 

lados da placa). A Figura 54(b) mostra o dispositivo após a montagem. 

A simulação do esquema eletrônico facilita a organização e escolha dos 

componentes, minimizando o tamanho do dispositivo. Um espaço vago foi reservado 

em uma das extremidades da placa, a fim de acomodar o fotodiodo e a fibra óptica, 

que serve de interface externa para conexão com a fonte. A placa foi projetada para 

que as saídas do fotodetector e filtro possam ser usadas de forma independente. 

O teste da faixa dinâmica do fotodetector permitiu verificar a exatidão das 

simulações no que diz respeito à potência de saturação           e determinar a 

sensibilidade            que nesse caso foi limitada por ruído. Embora tenham sido 

tomadas algumas precauções acerca da escolha dos componentes e características 

de projeto, a incidência de ruído é influenciada por efeitos de temperatura e fontes 

eletromagnéticas externas (GRAEME, 1995). Pela falta de uma fonte óptica 

alternada não foi possível verificar a relação sinal/ruído. A faixa dinâmica do 

fotodetector foi determinada entre                       , que foi suficiente para 

a realização dos experimentos. 

 

    

Figura 54 - Projeto da placa de circuito impresso e receptor óptico após a montagem. 

 

 

4.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO 

(b) (a)  
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5 MEDIDA DAS RESSONÂNCIAS DO TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO  

 

 

 

A calibração do EFPI mostrou que o sensor pode ser utilizado tanto para 

medir deslocamentos estáticos como dinâmicos, sem a utilização de lentes ou 

colimadores. Porém, a utilização do OSA como interrogador não fornece suficiente 

tempo de resposta para medir as ressonâncias do PZT em altas frequências 

         A configuração mais adequada para essa finalidade é ilustrada na Figura 

55, que utiliza a análise do sinal no domínio do tempo. 

A luz de um laser coerente (Santec TSL-510), com potência de     , 

largura de banda de  e comprimento de onda definido em            , é acoplada 

em uma porta do acoplador óptico e parcialmente refletida pela superfície vibrante 

do PZT     . A intensidade refletida (     é convertida em tensão pelo fotodetector. 

Um osciloscópio digital (Tektronix 1012B) permite que o sinal seja analisado nos 

domínios do tempo e da frequência, sendo o último caso, realizado com método 

apropriado de aquisição disponível no osciloscópio (FFT). Como as ressonâncias 

estão relacionadas com as máximas deflexões do PZT, o monitoramento da 

variação na intensidade refletida permite determiná-las. 

 

Figura 55 - Configuração experimental para medida das ressonâncias do PZT.  
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O disco transdutor com      de espessura e       de diâmetro foi 

alinhado perpendicularmente e próximo da extremidade do sensor, utilizando um 

suporte metálico fixado em outra mesa de posicionamento XYZ. O alinhamento entre 

o sensor e o piezo é realizado manualmente com o uso dos estágios de 

posicionamento. O transdutor foi excitado por um gerador de sinal arbitrário 

(Tektronix AFG3000) com um sinal senoidal máximo de      até uma frequência de 

     , com espectros das ressonâncias capturados por meio do osciloscópio. A 

Figura 56 mostra a oscilação do PZT vista no osciloscópio para uma frequência de 

ressonância em      . Esse procedimento permite detectar os modos de vibração 

do PZT que são utilizados para excitação acústica no modulador. 

 

 

Figura 56 - Oscilação do PZT vista no osciloscópio para uma frequência de 1  MHz. 

 

 

A Figura 57 mostra um detalhe do sensor próximo ao PZT. O transdutor foi 

apropriadamente encaixado em um suporte metálico para evitar forças de bloqueio.  

 

 

Figura 57 - Detalhe da configuração utilizada para medida de ressonâncias do PZT. 
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A variação da distância entre a sonda-PZT é convertida em intensidade 

óptica no EFPI, e expressada como tensão no osciloscópio. Com essa configuração, 

as deflexões mecânicas relacionadas com a amplitude e frequência da tensão 

aplicada, são monitoradas e quantificadas. A fim de reduzir a influência do ruído 

ocasionado por vibrações do ambiente, o experimento foi montado sobre uma mesa 

com um material absorvedor, e os dados foram coletados utilizando um modo de 

aquisição do osciloscópio, que adquire 16 formas de onda, calcula a média entre 

elas, e exibe o sinal resultante no visor. A Figura 58 mostra a oscilação do PZT vista 

no osciloscópio em uma frequência de ressonância que corresponde à excitação do 

gerador de sinal, definida em          .  

 

 

Figura 58 - Oscilação do modo fundamental do PZT vista no osciloscópio.  
 

 

Para medir as demais frequências de ressonância, foi utilizado um modo de 

aquisição do osciloscópio, que converte o sinal periódico em sua transformada 

rápida de Fourier (FFT). Assim, é possível monitorar a variação da amplitude de 

oscilação do transdutor em função da frequência de excitação. Usando uma tensão 

máxima de     , a frequência de excitação é variada até um máximo de      , com 

espectros das máximas amplitudes coletadas no osciloscópio. Como a amplitude 

máxima está relacionada com a frequência de ressonância do piezo, os modos de 

vibração puderam ser detectados.  

5.2 RESSONÂNCIAS DO TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO 
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A Figura 59 mostra a FFT do modo fundamental com ressonância em uma 

frequência de       , que está de acordo com a frequência de excitação do gerador 

de sinais. Observa-se no gráfico que o transdutor tem uma ressonância bem 

definida, pois o sinal não apresenta harmônicas na faixa espectral considerada pelo 

osciloscópio. Como a deflexão mecânica do transdutor é menor que o comprimento 

de onda do laser utilizado, o sinal óptico fornecido pelo sensor oscila na mesma 

frequência da oscilação do transdutor. 

 

Figura 59 - Transformada rápida de Fourier (FFT) da oscilação do PZT vista no osciloscópio 
para ressonância do modo acústico fundamental (90 kHz).  

 

Usando o método proposto, os modos de vibração do transdutor foram 

monitorados até uma frequência máxima de      , que corresponde a faixa para 

qual o fotodetector foi projetado para obter alta estabilidade. A Figura 60(a) mostra o 

gráfico dos principais modos do PZT detectados pelo sensor e capturados pelo 

osciloscópio. As ressonâncias obtidas a partir do pico das frequências de oscilação 

correspondem a aproximadamente                                e 

        . Como o transdutor apresentou baixas amplitudes de oscilação na faixa de 

ressonâncias entre             , os dados neste intervalo foram 

desconsiderados.  

Um analisador de impedância foi usado para verificar a exatidão dos valores 

obtidos pelo sensor. A Figura 60(b) mostra a resposta em frequência do PZT em 
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função da impedância e fase, medida pelo analisador para a faixa de frequência 

considerada. As ressonâncias são detectadas com a condição de impedância 

mínima e fase nula. A frequência de        corresponde ao modo de vibração 

fundamental do transdutor.  

 

 

Figura 60 - Frequências de ressonâncias do PZT medidas pelo (a) sensor óptico e (b) 
analisador de impedância.  
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Como discutido na seção 2.3.5, cada par de ressonâncias    (impedância 

mínima) e anti-ressonância    (impedância máxima), resulta em um modo de 

vibração distinto, que está associado com um circuito equivalente específico    . 

Para pequenos valores de amortecimento ( ), as ressonâncias mostram maiores 

amplitudes, como visto para o modo em       .  

Mais altos valores de   reduzem a amplitude e fase da impedância, o que 

torna a detecção de certas ressonâncias mais difícil. Assim, dependendo da 

resolução do equipamento e da faixa de frequência de operação, a informação 

simultânea da impedância e fase é necessária para a correta determinação da 

ressonância. 

Comparando os dois métodos, observa-se que a medida da ressonância 

com base no sensor óptico é menos influenciada pelo amortecimento material e 

resolução do equipamento. A alta sensibilidade do sensor para detecção de 

vibrações mecânicas permite que ressonâncias muito atenuadas possam ser 

detectadas com alta exatidão. A tabela 1 mostra a comparação das frequências de 

ressonâncias do PZT obtidas pelos dois métodos empregados. O erro relativo é 

calculado para cada ressonância em relação aos valores obtidos pelo analisador de 

impedância.  

 

Tabela 1 – Comparação entre as ressonâncias obtidas pelo sensor e analisador de impedância 

Ressonâncias do PZT (kHz) 

Sensor óptico Analisador de impedância Erro (%) 

90,42 88,92 1,69 

232,16 231,79 0,16 

360,46 358,17 0,64 

476,54 473,57 0,63 

570,62 572,48 0,32 

652,49 649,41 0,47 

702,59 704,36 0,25 

951,86 957,13 0,55 

1000,73 995,59 0,52 
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A comparação entre os dois métodos na tabela 1, mostra que as medidas 

obtidas pelo sensor estão em boa concordância, resultando em um erro médio total 

menor que   . O maior valor de erro, calculado para a ressonância de       , está 

relacionado principalmente com o suporte metálico utilizado no alinhamento de PZT.  

Embora o PZT tenha sido ajustado para trabalhar em uma condição livre de 

cargas, as condições de contorno do suporte podem afetar as características dos 

modos de vibração, alterando as ressonâncias naturais do material. Discos 

piezoelétricos, como o usado no experimento, possuem modos de vibração radial 

em baixas frequências e modos de espessura em frequências da ordem de 

megahertz (MOULSON; HERBERT, 2003, p. 352). Como o encaixe do suporte pode 

ocasionar bloqueio para as deflexões radiais do modo radial, a ressonância desse 

modo é a mais afetada. Assim, as propriedades de oscilação dos modos e as 

condições de contorno do transdutor devem ser levadas em consideração durante a 

utilização do método. 

A fim de caracterizar a resposta em amplitude do piezo, a tensão de 

excitação é variada de   a     , tendo os valores de amplitude pico a pico coletados 

no osciloscópio. Devido a maior estabilidade da amplitude do sinal, a frequência de 

ressonância em        foi escolhida para essa caracterização. A Figura 61 mostra a 

variação da amplitude normalizada do PZT vista no osciloscópio para a faixa de 

tensão analisada, considerando um ciclo no tempo.  

 

Figura 61 - Variação da amplitude de oscilação do PZT em função da tensão de excitação, 
obtida através do osciloscópio.  
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Os picos de amplitude em função da tensão aplicada permitem obter a 

resposta em amplitude do PZT, visto na Figura 62 com ajuste linear. A sensibilidade 

do transdutor apresenta uma variação de amplitude de      para uma tensão de 

excitação de     . A correlação quadrática           mostra que o PZT tem uma 

resposta aproximadamente linear na faixa de excitação utilizada. Comparando com 

a resposta obtida pelo OSA (        ), é verificado que o aumento na correlação 

está relacionado principalmente com a redução de ruídos ocasionados por vibrações 

do ambiente, que podem ser monitorados no osciloscópio. 

 

Figura 62 - Resposta em amplitude do PZT para a faixa de excitação máxima de 10 V. 
 

 

Quando comparada ao método de análise de impedância-fase, a técnica 

interferométrica torna-se mais econômica e acessível, pois analisadores de 

impedância possuem altos custos e disponibilidade que geralmente depende de 

importação.  

Discos piezoelétricos como o caracterizado no experimento são utilizados 

como drivers para a excitação de ondas acústicas em fibras ópticas, pois permitem o 

controle de dispositivo óptico-acústico por excitação de um sinal elétrico. Como o 

acoplamento modal está relacionado com a frequência e amplitude dos modos 

acústicos, e a eficiência do driver depende da resposta de amplitude PZT, a 

caracterização destas propriedades proporciona um controle eficiente dos 

parâmetros acusto-ópticos do modulador. 
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6 PROPRIEDADES DE ONDAS ACÚSTICAS FLEXURAIS NA PCF  

 

 

 

O modulador acústo-óptico utilizado para a excitação de ondas acústicas 

flexurais nas PCFs foi projetado com base no modelo coaxial proposto por Yun, 

Hwang, Byoung (1996), onde o transdutor piezoelétrico, corneta acústica e fibra são 

dispostos longitudinalmente.  

O dispositivo foi modelado no ambiente computacional 3D do aplicativo 

COMSOL Multiphysics®, com base nos seguintes componentes. 

 Transdutor piezoelétrico (     de espessura e       de diâmetro);  

 Corneta acústica de sílica (     de comprimento,      de diâmetro 

de base e ~      de diâmetro de ponta); 

 Segmento de fibra com comprimento de      . 

A Figura 63 mostra a vista lateral (a), frontal (b) e traseira (c) do modulador 

composto pelos componentes previamente descritos. A corneta de sílica foi fixada 

no centro do PZT com intuito de obter um melhor acoplamento acústico dos modos 

excitados. Observa-se nas Figura 63(a) e (b) que a corneta acústica possui uma 

cavidade interna preenchida com ar.  

 

 

 

Figura 63 - Projeto do modulador acusto-óptico, mostrando a (a) vista lateral (b) frontal e (c) 
anterior, com detalhes do PZT, corneta e fibra.   

Fibra ópticaCorneta

PZT
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6.1 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO MODULADOR ACUSTO-ÓPTICO 
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O projeto do modulador com um segmento de PCF é visto na Figura 64, que 

mostra também um detalhe da seção transversal da fibra. Embora seja possível 

realizar a modelagem da PCF utilizando todos os parâmetros característicos da 

microestrutura (furos), a simulação do modulador foi limitada devido aos altos 

esforços computacionais exigidos pelo aplicativo, mais especificamente em termos 

de memória RAM. Os requisitos de recursos estão principalmente relacionados ao 

processamento da malha de elementos finitos da PCF, que deve ser bastante fina 

para descrever a estrutura com centenas de furos com diâmetros da ordem de 

micrometros.  

 

 

 

 

Figura 64 - Projeto do modulador acusto-óptico com detalhe da microestrutura da PCF. 

PCF

Corneta

PZT

PCF



89 
 

O projeto do modulador fornece informações para o melhor acoplamento 

entre os componentes, estudo das características acusto-ópticas e previsão de 

montagem. A Figura 65 mostra o projeto do modulador (Figura 65(a)) e sua 

disposição na configuração experimental após a montagem (Figura 65(b)). O PZT foi 

fixado em um bloco de alumínio que serviu como suporte e dissipador de calor. Um 

dispositivo metálico, com pressão controlável por ajuste manual, foi usado para fixar 

transversalmente a extremidade da fibra, e auxiliar na excitação de ondas acústicas 

estacionárias. Assim, para determinadas frequências de ressonância, essa 

configuração trabalha como uma cavidade acústica ressonante, que permite a 

excitação de ondas acústicas flexurais estacionárias na fibra. 

 

 

 

Figura 65 - (a) Projeto e (b) imagem do modulador acusto-óptico após a montagem. 

 
 

(a) 

(b) 
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A detecção de vibrações em transdutores piezoelétricos como demostrado 

previamente é facilitada pela alta relação entre o diâmetro da superfície do PZT 

(espelho) e o diâmetro da fibra sensor (200:1), bem como, pela refletividade 

manifestada pelos eletrodos depositados na superfície do disco, geralmente 

constituídos por uma liga de prata. Dessa forma, o alinhamento pode ser realizado 

visualmente com o auxilio do ferrolho e uma mesa de posicionamento com resolução 

micrométrica.  

Por outro lado, a medida de ondas flexurais em fibras ópticas é mais 

complicada e limitada por vários fatores. A redução considerável da superfície da 

amostra          exige um elevado grau de alinhamento entre as fibras para que o 

sinal óptico do sensor não seja completamente desacoplado. O desalinhamento 

também é prejudicado por ruídos externos provenientes do meio ambiente. 

A superfície cilíndrica da fibra ilustrada na Figura 66(a) faz com que a 

intensidade óptica do sensor seja facilmente espalhada, ao mesmo tempo em que o 

material (sílica) reduz consideravelmente a refletividade. Esse fator exige maiores 

potências da fonte e sensibilidade dos fotodetectores, sendo necessária também 

uma grande aproximação entre a fibra e sonda, para que uma fração da luz seja 

refletida para dentro do sensor. O deslocamento do sensor sobre a fibra (Figura 

66 (b)) torna a situação ainda mais agravante, uma vez que pequenas inclinações 

entre as superfícies resultam em desalinhamento angular ou no contato indesejável 

entre a fibra e o sensor. 

 

 

Figura 66 - Ilustração do alinhamento entre fibra excitada acusticamente e sensor, 
considerando a vista (a) axial e (b) lateral da fibra.  
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Uma forma de resolver o problema do alinhamento vertical na Figura 67(a) é 

utilizar como fonte um laser de hélio-neônio ou LED com espectro na faixa do visível, 

que permite que o espalhamento da luz na interface da fibra seja visto e usado para 

o alinhamento. Porém, o problema de alinhamento longitudinal ainda persiste, pois 

apenas o espalhamento é insuficiente para detectar desalinhamentos angulares. O 

uso dessa técnica também limita a utilização de lasers e medidores de potência 

(power meters) geralmente disponíveis para uso nas janelas de comunicação em 

           e             

Uma forma de resolver esses problemas é monitorando simultaneamente o 

alinhamento vertical e longitudinal entre a fibra e sensor, com o auxilio de 

microscópios, posicionados à frente e a acima do conjunto fibra-sensor, 

respectivamente. Essa configuração é ilustrada na Figura 67(a), considerando que o 

eixo da fibra está posicionado na direção  . As Figura 67(b) e (c) mostram o 

alinhamento visto por um microscópio ocular no plano    e um digital no plano   . 

Um detalhe da fibra óptica do sensor dentro do ferrolho antes do alinhamento é visto 

no canto inferior da Figura 67(c). 

 

 

 

Figura 67 - (a) ilustração e detalhes do alinhamento entre fibra e sensor, visto por 
microscópios (b) ocular e (c) digital. 
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O desenvolvimento e calibração do sensor (EFPI), a caracterização das 

ressonâncias do transdutor piezoelétrico e a definição das condições de 

alinhamento, resultaram em uma configuração apropriada para caracterização dos 

modos acústicos do modulador. Como o dispositivo funciona como uma cavidade 

ressonante, propriedades tais como, frequências de ressonâncias, comprimento de 

onda, e velocidade de fase de ondas acústicas flexurais na PCF, podem ser 

analisados. 

Os modos acústicos excitados com baixa frequência geram ondas flexurais 

estacionárias que desenvolvem curvaturas periódicas na fibra, cujas deflexões 

podem ser detectadas pelo sensor óptico. A metodologia apresentada nessa seção 

foi inicialmente aplicada em um segmento de fibra de cristal fotônico, para 

posteriormente caracterizar propriedades acústicas da FBG, cujo tema é abordado 

na próxima seção. 

A Figura 68 ilustra o arranjo experimental do EFPI, que consiste em uma 

fibra monomodo padrão (SMF-28), um circulador óptico e uma sonda composta de 

um ferrolho, que é fixo em um suporte montado em uma mesa de posicionamento 

micrométrico XYZ. A fonte óptica é um laser sintonizável, cujo comprimento de onda 

foi definido em             e potência em       .  

Na interrogação, o sinal de retorno do EFPI que atinge o fotodetector é 

conectado a um osciloscópio. Um segmento de        de PCF tem uma extremidade 

fixa na ponta da corneta de sílica, e outra em um suporte metálico (fixador) montado 

em outra mesa de posicionamento XYZ. O PZT, fixado na base da corneta, trabalha 

como um gerador acústico (driver) para a excitação das ondas flexurais na fibra.  

O alinhamento entre a fibra e o sensor é realizado manualmente com auxílio 

dos estágios de posicionamento, e monitorado pelos microscópios, um ocular no 

plano    e um digital no plano   . A onda acústica é gerada pelo PZT, excitado em 

uma amplitude máxima de      de um gerador de sinais arbitrário. A cavidade 

acústica ressonante formada pela fixação das extremidades do modulador permite 

excitar ondas acústicas flexurais estacionárias na fibra em determinadas frequências 

de ressonâncias. 
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A Figura 68 ilustra a configuração experimental utilizada para caracterização 

de propriedades acústicas da PCF. A configuração é composta por componentes do 

modulador acusto-óptico, sensor e sistema de alinhamento. 

O gerador de sinal excita o PZT com sinal harmônico de      em uma 

frequência de       . As deformações mecânicas do transdutor, acopladas na fibra 

via corneta, estabelecem uma onda acústica flexural estacionária, que produz 

curvaturas periódicas. Uma fração da luz transmitida do laser é refletida na 

superfície da fibra, e acoplada no sensor, como um sinal proporcional à deflexão 

gerada pela onda acústica. A intensidade óptica refletida é convertida em tensão 

para análise no osciloscópio.  

O deslocamento do sensor em      na direção  , acompanhado pelo 

monitoramento da amplitude da oscilação, permite que os mínimos da onda 

estacionária sejam detectados, e dessa forma, a medida do período da onda. Com 

período e frequência conhecidos, a velocidade acústica é determinada. 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Configuração experimental utilizada para caracterização de ondas acústicas 
flexurais na PCF. 
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Com extremidades fixas, o modulador funciona como uma cavidade acústica 

ressonante, que permite excitar modos acústicos em frequências específicas. 

Variando a frequência de excitação no gerador de sinal, essas ressonâncias ou 

modos podem ser determinados. Essa configuração foi utilizada para caracterizar 

propriedades acústicas de três segmentos de fibra, sendo uma SMF de     , e duas 

PCFs, com           , respectivamente. A Figura 69 mostra um detalhe da 

configuração experimental, composta por modulador, sensor, microscópios e mesas 

de posicionamento micrométrico. O experimento foi montado em uma mesa 

suspensa por material absorvedor a fim de reduzir ruídos ocasionados por vibrações 

do ambiente. 

 

 

Figura 69 - Detalhe da configuração e materiais utilizados nos experimentos.  
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6.3 RESSONÂNCIAS, PERÍODO E VELOCIDADE DE ONDAS FLEXURAIS 

  

A Figura 70 mostra a oscilação de alguns modos flexurais suportados pelo 

modulador. Observa-se que à medida que as ressonâncias dos modos se 

aproximam da ressonância do PZT          a amplitude de oscilação aumenta. 

 

 

 

 

Figura 70 - Exemplos de modos acústicos detectados pelo sensor e vistos no osciloscópio. 

 

Essa configuração permitiu detectar modos flexurais e modos híbridos até 

uma frequência máxima de        . A partir dessa frequência, as ressonâncias do 

PZT tendem a oscilar em modos de espessura, que resultam, preferencialmente, em 

modos longitudinais no modulador. Definindo a excitação em uma ressonância 

próxima a do PZT (          ), uma onda acústica estacionária é estabelecida, 

gerando curvaturas periódicas na fibra. A variação da distância entre a sonda e a 

fibra é expressa em variação de intensidade no sensor, e convertida como variação 

de tensão no osciloscópio.  
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A Figura 71 mostra o comportamento temporal da onda estacionária 

detectada pelo EFPI e vista no osciloscópio. A ressonância em             foi 

medida em um ponto arbitrário da fibra, que concorda bem com a frequência de 

excitação do gerador de sinais. 

 

 

 

Figura 71 - Comportamento temporal da onda acústica estacionária em um ponto arbitrário na 
PCF em uma ressonância de 91 kHz.  
 

 

Deslocando o sensor sobre o eixo da fibra na direção  , é possível localizar 

os mínimos da onda estacionária e medir o comprimento de onda   . A fim de 

caracterizar a forma da onda acústica, o sensor é deslocado em      na direcção   

em intervalos de       , tendo os valores de amplitude pico a pico do periódico 

sinal colectados no osciloscópio. A fim de reduzir a influência do ruído devido às 

vibrações do ambiente e equipamentos, foi utilizado um modo de aquisição no 

osciloscópio que aplica uma média 16x na forma de onda do sinal. O experimento foi 

montado sobre uma mesa com um material absorvedor. 

Com o deslocamento da sonda sobre a fibra, os mínimos de amplitude 

puderam ser detectados, permitindo caracterizar o comportamento espacial da onda 

estacionária (Figura 72). Alguns pontos da curva foram desconsiderados devido a 

variações bruscas de intensidade, ocasionadas por ligeiros desalinhamentos da fibra 

e vibrações do ambiente. Os dados foram ajustados através da equação 18. 
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Figura 72 - Comportamento espacial da onda acústica flexural estacionária em um segmento 
arbitrário na PCF.  
 

 

Com base na frequência de ressonância medida              , a relação 

      é utilizada para calcular a velocidade de fase acústica experimental. A fim 

de verificar a exatidão dessa medida, os valores experimentais são comparados a 

valores teóricos calculados através da equação (15), considerando        , 

estimado com base nas simulações e geometria da PCF (seção 8.3), constantes 

acústicas na sílica               e            , e propriedades materiais como 

módulo de Young           , densidade               e razão de Poisson 

       (NEVES JR., 2008, p. 55). Para o período e velocidade, um erro de 0,02% 

é observado, entre os valores experimentais                               e 

teóricos                                .  

A mesma metodologia e configuração usada para medir as propriedades 

acústicas da PCF foram aplicadas a um segmento de     , em uma fibra monomodo 

padrão (SMF), a fim de verificar a diferença na velocidade acústica de fase entre as 

duas fibras. Uma frequência de ressonância           medida em um ponto 

arbitrário da fibra, e, equivalente à frequência do gerador de sinais, permitiu que as 

deflexões periódicas da fibra fossem detectadas pelo sensor e vistas no 

osciloscópio. Deslocando o sensor sobre o eixo da fibra em      na direção  , em 

passos de       , é possível localizar os mínimos da onda estacionária e, assim, 

medir o comprimento de onda   . 
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A Figura 73 mostra o comportamento temporal (a) e espacial (b) da onda 

acústica flexural estacionária detectada pelo EFPI e vista no osciloscópio. De posse 

do valor da ressonância de oscilação              , a relação       é utilizada 

para calcular a velocidade de fase acústica, tanto de valores teóricos como 

experimentais. O comprimento de onda acústico é calculado utilizando a relação de 

dispersão                  (BLAKE et al., 1987) onde   é o diâmetro da fibra, e 

     é a velocidade acústica extensional, que para a sílica pode ser considerada 

como,               . Um erro relativo de 0,8% é observado entre os valores 

experimentais                                    e valores teóricos 

                                   .  

 

           

 

Figura 73 - Comportamento (a) temporal e (b) espacial da onda acústica estacionária na SMF. 
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Verifica-se na Figura 73, que o comprimento de onda    pode ser 

determinado detectando apenas dois mínimos consecutivos da onda estacionária 

(     . Para verificar a diferença na velocidade acústica de fase       entre as 

fibras PCF e SMF, pelo menos, um dos dois parâmetros (frequência   ou período   ) 

deve ser equivalente em ambas às fibras. Excitando a SMF em uma ressonância de 

         (Figura 74(a)), foi obtida uma medida de comprimento de onda (Figura 

74(b)) correspondente ao período da PCF.  

Com base na metodologia de cálculo anterior, é verificado um erro de 0,09% 

entre os valores experimentais                             e 

teóricos                                 Comparando a velocidade de fase 

experimental entre a PCF                    e SMF (                observa-se 

que a onda acústica na primeira, possui uma velocidade de fase 4,65% maior que na 

segunda. A maior velocidade acústica na PCF está principalmente relacionada com 

a diferença de diâmetros das fibras e a redução da densidade do material da PCF 

devido à microestrutura de furos preenchidos com ar. 

 

         

 

Figura 74 - Comportamento (a) temporal e (b) espacial da onda acústica flexural estacionária 
na SMF em uma ressonância em 87 kHz.  
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7 INFLUÊNCIA DE MODOS ACÚSTICOS NO ESPECTRO DA FBG EM PCF 

 

 

 

A fibra de cristal fotônico utilizada nos experimentos descritos nesse trabalho 

é uma fibra altamente não linear, disponível comercialmente como o modelo 

NL1550-POS-1 (NKT PHOTONICS, 2010). A PCF é composta por doze anéis de 

furos preenchidos com ar, em uma matriz de sílica com casca de        de 

diâmetro. A fibra possui um núcleo sólido triangular com diâmetro de       , e 

atenuação de         para faixa de             . A Figura 75 mostra a imagem 

de microscopia eletrônica da seção transversal da PCF. 

 

 

Figura 75 - Imagem de microscopia eletrônica da PCF usada nos experimentos e simulações, 
possuindo 12 anéis de furos preenchidos com ar e um núcleo sólido com diâmetro de 2,1 μm. 
Fonte: (NKT PHOTONICS, 2010) 

 

 A PCF em estudo expõe limitações, pois apresenta incompatibilidade com 

conectores, e outros dispositivos preferencialmente projetados para fibras 

convencionais, o que dificulta o acoplamento e a retirada da luz de dentro da fibra. A 

disponibilidade dependente de importação limita seu uso a pequenos segmentos, 

que devem ser apropriadamente emendados em fibras convencionais, para compor 

a aplicação ou caracterização.  

7.1 PROCEDIMENTO DE FUSÃO PCF-SMF 
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Entretanto, altas perdas de acoplamento de luz ocorrem entre as fibras 

PCF - SMF, pois o núcleo extremamente pequeno da PCF, com diâmetro de       , 

impõe um alto descasamento de campo modal com a fibra convencional, que 

geralmente apresenta diâmetros da ordem de     . Essa limitação resulta em altas 

perdas de acoplamento, mesmo para situações onde as fibras se encontram 

devidamente clivadas e alinhadas, a exemplo, de emendas mecânicas ou por fusão. 

Dificuldades com máquinas de emendas (splicers) convencionais, e a 

estrutura de furos preenchidos com ar da PCF também impõe limitações para o 

procedimento de fusão. Como as máquinas utilizam programas específicos para 

fibras convencionais, valores inapropriados de tempo e potência do arco fazem os 

furos da PCF colapsar, resultando, em alguns casos, em total degradação da 

extremidade da fibra. A Figura 76 mostra a fusão da PCF empregada com uma fibra 

SMF, utilizando o programa automático de uma máquina de fusão convencional. 

 

 

Figura 76 - Formação de bolhas durante o processo de fusão entre fibras PCF-SMF, utilizando 
programa específico para emendas de fibras SMF. O excesso de calor colapsa os furos com ar. 

 

Uma forma de resolver esse problema é utilizando um método de fusão 

desenvolvido especificamente para realização de emendas PCF-SMF, que permite o 

uso de máquinas convencionais. O método se baseia em consecutivos arcos 

voltaicos, com tempo e potência controlados, a fim de colapsar gradualmente os 

furos da PCF. O resultante aumento do diâmetro do campo modal melhora 

consideravelmente o acoplamento de potência entre as fibras (XIAO; JIN; 

DEMOKAN, 2007) (TSE et al., 2009) 

PCFSMF
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A Figura 77 mostra o procedimento de fusão PCF-SMF utilizado para 

confecção de emendas durante esse trabalho. O método se baseia na configuração 

de um programa específico na máquina de fusão, que permite controlar parâmetros 

com offset (deslocamento da interface das fibras em relação aos eletrodos), potência 

e tempo dos arcos voltaicos, que são aplicados por controle manual.  

A Figura 77(a) mostra a etapa de alinhamento entre as fibras e o 

posicionamento dos eletrodos próximo a SMF. O deslocamento relativo permite que 

a maior parte da área de descarga se concentre na SMF. Isso faz com que a alta 

temperatura produzida na descarga do arco voltaico seja gradualmente reduzida na 

extremidade da PCF, como ilustrado na Figura 77(b). Esse procedimento permite 

colapsar os furos da microestrutura, expandindo de forma adiabática o campo modal 

do núcleo da PCF em direção à fibra convencional Figura 77(c). O aumento do 

campo modal pode ser controlado, aplicando-se consecutivos arcos voltaicos de 

curto período de tempo e baixa potência.  

 

 

Figura 77 - Processo de fusão para casamento de campo modal entre as fibras PCF-SMF, onde 
(a) o calor gerado pelos eletrodos se (b) propaga gradualmente em direção a PCF, (c) 
aumentando o diâmetro do campo modal de seu núcleo.  
Fonte: (XIAO; JIN; DEMOKAN, 2007). 



103 
 

O procedimento de emenda PCF-SMF foi realizado em uma máquina de 

fusão modelo Furukawa FSM-50S, que oferece funções para a configuração 

personalizada dos programas de fusão. A máquina foi configurada com os seguintes 

parâmetros. 

 Alinhamento manual das fibras; 

 Acionamento manual do arco voltaico; 

 Tempo de duração do arco de limpeza:     ; 

 Tempo de duração do arco de fusão:     ; 

 Potência do arco:       (o fabricante não especifica em watts) 

 Deslocamento da interface das fibras em relação ao eixo dos 

eletrodos (offset):      . 

 Distância inicial entre as fibras:      . 

Uma configuração experimental ilustrada na Figura 78, composta por uma 

fonte óptica (potência de     , e          ), máquina de fusão e medidor de 

potencia (power meter), foi montada para verificar as perdas na emenda entre as 

fibras. A PCF teve uma das extremidades inserida em um ferrolho com intuito de 

prover conexão com o medidor. Essa configuração permitiu que a potência óptica 

fornecida pela fonte e acoplada na SMF, pudesse ser monitorada por meio do 

medidor de potência. Dessa forma, as perdas de acoplamento entre as fibras 

puderam ser monitoradas, depois de alinhadas por controle manual e clivadas com 

um ângulo inferior a um grau.  

 

 

Figura 78 - Configuração experimental para emenda entre fibras PCF-SMF.  

Medidor de 

potência
Fonte óptica

Máquina de 

fusão

PCF SMF



104 
 

A Figura 79 mostra o procedimento de fusão PCF-SMF visto no visor da 

máquina de fusão. A imagem das fibras clivadas após o arco de limpeza e um pouco 

antes do alinhamento longitudinal     e transversal     é vista na Figura 79(a). Com 

o ajuste apropriado do alinhamento foi possível observar no medidor uma perda de 

acoplamento de aproximadamente     , ocasionado pelo descasamento de campo 

modal entre a PCF-SMF Figura 79(b). Uma leve pressão na direção axial entre as 

fibras permitiu que esse valor fosse reduzido para     . 

 

 

Figura 79 - Procedimento de fusão PCF-SMF, que mostra as fibras (a) antes e (b) após o 
alinhamento manual, e a região de colapso do núcleo com aplicação de (c) quatro e (d) cinco 
arcos voltaicos, respectivamente.  

 

Aplicando-se quatro arcos voltaicos consecutivos, em intervalos de cinco 

segundos, observou-se que as perdas foram reduzidas para         O colapso dos 

furos permitiu que o aumento da região do núcleo da PCF, fosse detectado pela 

resolução da máquina, e mostrado em seu visor como uma região esbranquiçada 

(Figura 79(c)). A aplicação de mais arcos resultou em um aumento nas perdas de 

acoplamento, devido ao aumento demasiado da área de campo modal no núcleo da 

PCF e efeitos de deterioração resultante do colapso (Figura 79 (d)) (XIAO; JIN; 

DEMOKAN, 2007). As variações no processo preparação (clivagem, limpeza) e 

alinhamento manual para cada fusão entre PCF e SMF, fizeram que esse 

procedimento fosse necessário para cada emenda realizada, resultando em uma 

perda de fusão média de      , por emenda. 
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Essa seção descreve as principais características de duas redes de Bragg 

em fibra de cristal fotônico (photonic crystal fiber Bragg gratting – PCFBG) que foram 

usadas no escopo desse trabalho. O procedimento de fusão descrito na seção 

anterior permitiu que as redes pudessem ser caracterizadas utilizando a 

configuração ilustrada na Figura 80(a). As FBGs foram iluminadas por um LED 

superluminescente Amonics com comprimento de onda central em            e 

largura de banda de meio máximo (full width at half maximum)               . O 

espectro de reflexão visto na Figura 80(b) foi obtido por meio de um circulador e um 

analisador de espectro óptico (OSA) Agilent 86142B, com resolução em 

comprimento de onda de       e sensibilidade óptica de           

 

 

 

Figura 80 – (a) Configuração experimental para caracterização de redes de Bragg em PCF e (b) 
respectivo espectro de reflexão de uma rede com λB = 1507 nm.  
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A Figura 80, vista anteriormente, mostra o espectro de reflexão de uma 

PCFBG gravada no Optical Fibre Technology Centre – OFTC na Austrália, que 

posteriormente, foi utilizada nos experimentos de modulação acusto-óptica de PCF 

realizados no Brasil. A rede de aproximadamente       foi gravada na fibra 

NL1550 descrita na seção anterior, utilizando máscara de fase e laser de ArF com 

comprimento de onda de       . Observa-se no espectro da Figura 81(b), uma 

refletividade máxima em torno de          no comprimento de onda de Bragg de 

          , com largura de banda de           

A Figura 81 mostra o espectro de uma FBG gravada em PCF na UTFPR 

pelo Laboratório Avançado de Telecomunicações – LATE em parceria com o 

Laboratório de Ótica e Optoeletrônica – LOOP. A rede de      de comprimento foi 

gravada no mesmo tipo de fibra utilizando uma máscara de fase com período de 

          e um laser de KrF           , com uma taxa de repetição de       e 

irradiação de         . Uma refletividade máxima de aproximadamente         é 

observada em            , apresentando uma largura de banda de       . 

Considerando que o período da rede é a metade do período da máscara 

           é possível através da condição de Bragg (          , estimar o valor 

do índice efetivo do modo fundamental (           . Esse valor foi utilizado para 

verificar a exatidão das simulações que são discutidas posteriormente. 

 

Figura 81 - Espectro de reflexão da FBG gravada na PCF nas dependências da UTFPR. 
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Na seção anterior é demonstrado que a configuração baseada em um 

sensor óptico Fabry-Perot, mostra-se efetiva para a medida de parâmetros acústicos 

de fibras, tais como, ressonâncias, período e velocidade de fase. Essa metodologia 

foi aplicada para a caracterização das propriedades acusto-ópticas de uma rede de 

Bragg em PCF (PCFBG) previamente descrita na seção anterior. 

A Figura 82 mostra a configuração experimental, composta basicamente 

pelo modulador (PZT, corneta, PCFBG), sistema interferométrico de medição (laser, 

osciloscópio, fotodetector, EFPI), sistema de alinhamento (mesas de posicionamento 

e microscópios em detalhe) e sistema de interrogação da FBG (LED 

superluminescente (SLED) e analisador de espectro óptico (OSA)).  

 

 

Figura 82 - Configuração experimental para caracterizar as propriedades acústicas e monitorar 
o efeito acusto-óptico da rede de Bragg em PCF. 
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A princípio, foram verificados os parâmetros acústicos de uma ressonância 

específica em          . A Figura 83 mostra o comportamento temporal (a) e 

espacial (b) da onda acústica estacionária com período           .  

Com base na metodologia de cálculo da seção 6.3, um erro relativo de 5 % é 

observado entre os valores experimentais                               e 

valores teóricos                              . As principais causas do maior 

índice de erro estão relacionadas com a variação do diâmetro da fibra devido à tinta 

usada para demarcar a rede e a resolução do passo micrométrico. Monitorando os 

modos flexurais até uma frequência de       não foi possível observar nenhum 

efeito relevante no espectro da FBG. As principais causas estão relacionadas com o 

curto comprimento de interação (comprimento da rede          ) e o comprimento 

de batimento que é abordado com mais detalhes na próxima seção. 

 

 

         

Figura 83 - Comportamento (a) temporal e (b) espacial da onda acúscia na PCFBG.  
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Por outro lado, foi observado um interessante fenômeno relacionado a um 

modo acústico flexural, resultante principalmente de uma superposição de modos 

acústicos flexurais. O batimento intermodal ocasionado pela soma dos modos 

apresenta uma forma complexa de oscilação, alterando a periodicidade e a 

amplitude das deflexões na fibra, resultando em oscilações não harmônicas.  

A Figura 84 mostra um exemplo de um batimento de modos flexurais 

excitado em uma ressonância fundamental de        . Observa-se na Figura 84(a) 

que as deflexões apresentam um comportamento aproximadamente periódico, com 

uma modulação em amplitude, resultante da superposição dos modos flexurais 

estabelecidos na PCF. Esse comportamento foi analisado por meio da transformada 

rápida de Fourier (FFT) do sinal, e mostra na Figura 84(b) as harmônicas da 

frequência fundamental          .  

 

 

Figura 84 - Superposição de modos acústicos flexurais na PCF, onde (a) a oscilação temporal 
da PCF (b) apresenta harmonicas da frequência de ressonância fundamental. 
 

 

A variação rápida da amplitude e instabilidade do sinal dificulta a 

caracterização do período e velocidade acústica. Contudo, a superposição dos 

modos em um determinado intervalo de tempo, permite que a onda acústica 

estacionária resultante apresente amplitudes máximas, que são visíveis ao 

microscópio. Esse comportamento também foi observado para frequências próximas 

à ressonância do PZT em       . 

A Figura 85 mostra a imagem da PCF com rede de Bragg, vista no 

microscópio digital antes (a) e durante (b) a excitação acústica. Observa-se que 

onda acústica, predominantemente flexural, apresenta amplitudes de oscilação 

maiores que o diâmetro da fibra do sensor.  

(a) (b) 
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A amplitude acústica máxima na PCF, indicada pela seta na figura, mostra 

um decaimento ao longo da fibra, que aumenta à medida que o sensor se afasta da 

região central, indicando que a oscilação também pode apresentar valores de 

máximos e mínimos. A Figura 85(c) mostra o espectro da PCFBG, antes (a) e após 

(b) a onda acústica ser excitada. A onda acústica flexural provoca um decaimento da 

refletividade da FBG (5%), que, embora pequeno, mostra que seu efeito é 

responsável pelo acoplamento de energia do modo fundamental para modos ópticos 

superiores.  

Uma vez que a curvatura da fibra (flexão) provoca um deslocamento não 

uniforme entre os planos da rede, observa-se na Figura 85(c) um leve alargamento 

da largura de banda do espectro, acompanhado por um pequeno deslocamento da 

ressonância de Bragg         . Contudo, essa configuração pode ser utilizada para 

caracterização dos parâmetros acusto-ópticos da rede de Bragg em PCF, desde que 

suas propriedades modais sejam previamente investigadas. 

 

 

 

Figura 85 – Efeito acusto-óptico no espectro da FBG em PCF (a) antes e (b) após a excitação 
acústica, causando um decaimento na refletividade da rede.  
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8 INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA DA PCF EM PROPRIEDADES 

ACUSTO-ÓPTICAS  

 

 

 

Para o cálculo dos índices efetivos e simulação dos modos eletromagnéticos 

da PCF com o método dos elementos finitos (FEM), foi usado o aplicativo COMSOL 

Multiphysics® 3.5a (versão de teste), com a colaboração do Prof. Marcos Franco do 

IEAv/ITA. A metodologia para modelagem da PCF através do aplicativo consiste de 

três etapas principais: pré-processamento, processamento e pós-processamento, 

que são subdivididos em etapas menores conforme ilustra o diagrama na Figura 86. 

 

 

Figura 86 - Diagrama da metodologia utilizada para simulação da PCF utilizando o FEM.  
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Na etapa de pré-processamento, a primeira tarefa realizada foi o desenho 

manual da geometria da PCF, que possui núcleo triangular de        de diâmetro 

envolto por 12 anéis de furos com ar, em uma matriz de sílica pura de        de 

diâmetro. Os parâmetros geométricos foram estimados com base na imagem de 

microscopia eletrônica, fornecida no catálogo do fabricante (NKT PHOTONICS, 

2010), considerando os furos como circulares. O aplicativo permite a simulação dos 

modos eletromagnéticos da fibra considerando apenas sua seção transversal no 

plano   . As Figura 87 (a) e (b) mostram a imagem de microscopia eletrônica e o 

modelo da PCF estimado no aplicativo, respectivamente.  

 

 

 

Figura 87 - (a) imagem de microscopia eletrônica e (b) modelo estimado no Comsol.  

 

A próxima etapa é a atribuição das propriedades materiais aos subdomínios 

(matriz de sílica, furos com ar) e configuração dos parâmetros ópticos da geometria. 

O índice de refração do ar é considerado igual à unidade       e o da sílica igual a 

          , calculado através da equação de Sellmeier (OKAMOTO, 2006, p. 92), 

escrita como 

 

      √  ∑
    

       

 

   

 (38) 
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onde,        é o comprimento de onda e,   e   são os coeficientes de Sellmeier, 

que para sílica assumem os seguintes valores (OKAMOTO, 2006, p. 92) 

 

             

             

             

 

                 

                 

                

 

A Figura 88 ilustra os subdomínios da geometria da PCF composto por 

matriz de sílica e furos com ar. Valores de diâmetros de furo            e período 

de            foram estimados com base na imagem de microscopia eletrônica da 

PCF e do diâmetro do núcleo         . Os parâmetros ópticos são configurados 

automaticamente no aplicativo selecionando o módulo de ondas hibridas 

perpendiculares do COMSOL. O comprimento de onda           foi utilizado 

para excitação da luz no eixo axial da fibra (direção  ).  

 

 

Figura 88 - Detalhe da microestrutura da PCF indicando os índices de refração do ar e sílica. 
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A fim de evitar a reflexão dos campos eletromagnéticos na fronteira da 

janela computacional (término da matriz de sílica), utilizou-se uma camada 

absorvedora fictícia ilustrada como a borda da Figura 89. A camada perfeitamente 

casada (perfectly matched layer – PML) permite truncar o domínio computacional e 

calcular a constante de propagação com sua parte imaginária, a qual possibilita 

estimar as perdas de confinamento dos modos na fibra. As condições de contorno e 

parâmetros da PML podem ser facilmente encontrados em (BARRETTO, 2006) 

 

 

Figura 89 - Microestrutura da PCF com camada perfeitamente casada (PML). 

 

 

O último parâmetro desenvolvido na etapa de pré-processamento é a 

definição da malha de elementos finitos. O FEM permite a discretização do problema 

físico em subdomínios menores (elementos), descrevendo o modelo matemático dos 

campos eletromagnéticos através da resolução de equações matriciais. Para a 

configuração da malha de elementos finitos, foram utilizados elementos triangulares, 

distribuídos em uma malha aproximadamente uniforme, como mostra o detalhe na 

Figura 90(a), com um tamanho máximo de elemento de          . Esse tamanho é 

suficiente para que os elementos descrevam as condições de contorno dos furos 

como visto no detalhe da Figura 90(b). O aumento da resolução da malha foi 

limitado pelos recursos computacionais disponíveis. 

PML
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Figura 90 – (a) detalhe da malha de elementos no núcleo da PCF e (b) no contorno de um furo. 

 

O processamento dos parâmetros previamente descritos foi realizado em um 

computador Intel® Core i7 2,67 GHz com 6 GB de memória RAM. Nessa etapa o 

aplicativo resolve as equações matriciais e calcula os índices efetivos      dos 

modos eletromagnéticos da PCF. Após o processamento é possível extrair os 

valores de índices efetivos armazenados no aplicativo, e simular a distribuição dos 

campos eletromagnéticos dos modos suportados pela fibra. A Figura 91 mostra a 

distribuição transversal do módulo do campo elétrico na direção  , do modo 

fundamental duplamente degenerado, no núcleo da PCF.  

 

 

 

Figura 91 - Distribuição transversal do campo elétrico na direção axial da PCF para o modo 
fundamental duplamente degenerado. 
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Um dos objetivos desse trabalho é estudar a influência da dimensão dos 

furos da PCF na velocidade de fase de uma onda acústica flexural. Porém, a 

variação das propriedades geométricas da PCF torna-se uma tarefa difícil com as 

limitadas ferramentas de desenho existentes no COMSOL. O processo manual 

resulta em alto dispêndio de tempo para o desenho da geometria da PCF e 

configuração do aplicativo, pois a fibra é composta por 537 furos organizados 

periodicamente em uma estrutura hexagonal.  

A alteração simultânea de uma das propriedades geométricas de uma 

estrutura desenhada (diâmetro dos furos ou período) é limitada pelo aplicativo (por 

exemplo, o aplicativo não permite alterar o diâmetro de dois furos simultaneamente). 

A variação de um dos parâmetros implica geralmente no desenho de uma nova 

seção transversal. A alteração da PML ou comprimento de onda de excitação 

também impõem em reconfiguração do aplicativo e novo cálculo do índice de 

refração da sílica, tornando o processo de modelagem oneroso.  

Para facilitar a variação das propriedades geométricas da PCF e 

configuração do ambiente de simulação, foi desenvolvido um algoritmo em Matlab® 

para desenhar automaticamente a geometria da PCF e configurar os principais 

parâmetros do Comsol. O algoritmo possui funções específicas do Comsol que 

permitem a conexão e interpretação de comandos do ambiente computacional 

Matlab. Assim, as propriedades de modelagem previamente discutidas, podem ser 

realizadas por códigos específicos em Matlab, que podem ser facilmente 

encontrados em um tutorial disponível na função de ajuda do Comsol (COMSOL 

MULTIPHYSICS, 2010). 

A Figura 92(a) mostra um diagrama das funções executadas pelo algoritmo, 

que permite através dos parâmetros de entrada (propriedades geométricas, 

materiais e ópticas da PCF) reduzir três etapas de pré-processamento no Comsol. O 

algoritmo pode ser compilado em um arquivo com extensão .    que é aberto de 

forma independente no Comsol. Para facilitar o uso do algoritmo, uma interface 

gráfica foi desenvolvida utilizando recursos de programação orientada a objetos 

disponíveis no Matlab (MATHWORKS, 2008). A interface de desenvolvimento do 

Matlab é mostrada na Figura 92(b) indicando alguns tipos de elementos. 

8.2 APLICATIVO PARA PROJETO E CONFIGURAÇÃO DA PCF 
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Figura 92 – (a) Diagrama de fluxo do funcionamento do algoritmo e (b) detalhe da interface 
gráfica do aplicativo desenvolvido em Matlab. 
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A Figura 93(a) mostra o funcionamento do aplicativo após gerar a geometria 

da PCF com uma estrutura modificada. Além de alterar os parâmetros da estrutura o 

algoritmo também permite configurar outros materiais alterando os coeficientes de 

Sellmeier. A Figura 93(b) mostra a geometria da PCF após a exportação do arquivo 

para o Comsol. 

 

 

 

 

Figura 93 – (a) Interface gráfica do aplicativo e (b) geometria da PCF exportada para o Comsol.  
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De posse da geometria e aplicativo configurado, resta apenas a definição da 

malha de elementos finitos e a etapa de processamento para determinação das 

propriedades modais. É possível fornecer um valor inicial estipulado de índice efetivo 

para que o aplicativo acelere a procura de um determinado tipo de modo. Como o 

modo fundamental é guiado no núcleo sólido da fibra, o valor do índice de refração 

da sílica é uma boa aproximação quando não se conhece o valor inicial.  

A Figura 94(a) mostra a distribuição transversal de intensidade do modo 

fundamental para a geometria da PCF gerada através do algoritmo na Figura 93. 

Para estudo da influência da dimensão dos furos em parâmetros acusto-ópticos, o 

diâmetro dos furos foi variado. Um exemplo dessa variação na distribuição de 

intensidade do modo fundamental é visto nas Figura 94(b) e (c), para uma variação 

de diâmetros de furos               , respectivamente. Para os resultados que são 

apresentados na próxima seção foi considerado para todas as amostras de PCF um 

período constante igual a         . 

 

 

Figura 94 - Exemplos de simulação do modo fundamental para diferentes geometrias da PCF.  
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Foi demonstrado na seção 7.4 que a aplicação de uma onda acústica na 

rede de Bragg em PCF permite alterar as suas propriedades ópticas, resultando em 

um decaimento da refletividade da rede, devido ao acoplamento de energia do modo 

confinado no núcleo para modos de ordem superior. Como visto na seção 6.3 a 

microestrutura da fibra também provoca alterações no modo acústico propagante, 

produzindo um acréscimo na velocidade acústica na PCF. Contudo, para que o 

acoplamento entre modos ópticos seja efetivo, é necessário um estudo mais 

detalhado das propriedades acusto-ópticas da PCF. 

Um exemplo da aplicação do efeito acusto-óptico é visto na Figura 95, no 

qual uma onda acústica com determinada frequência, produzida por um transdutor 

piezoelétrico, é acoplada na PCF através de uma corneta acústica. Se um modo de 

vibração flexural é excitado na fibra, um campo de deformação caracterizado por 

curvaturas periódicas é criado, afetando tanto os parâmetros geométricos da PCF 

como o índice de refração da sílica. Considerando que a luz na entrada da PCF 

esteja no modo 1, a onda acústica será responsável pelo acoplamento de uma parte 

dessa energia para o modo óptico 2, após determinado comprimento de interação. 

 

Figura 95 - Ilustração do acoplamento entre modos com a excitação de uma onda acústica 
flexural na PCF.  

 

O intuito do trabalho apresentado nessa seção foi verificar a influência da 

dimensão dos furos da fibra de cristal fotônico em estudo, em suas características 

acusto-ópticas. Para propósito de simulação através do método dos elementos 

finitos, foram modeladas onze amostras de fibra com base no modelo de PCF 

descrito na seção 7.1, variando o diâmetro dos furos de             , em passos de 

      .  

PZT

PCFBG

onda acústica flexural

corneta

modo 

óptico 1

modo 

óptico 2

V

8.3 SIMULAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ACUSTO-ÓPTICAS DA PCF 
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A distância entre os furos,           , foi considerada constante durante as 

simulações. A metodologia para modelagem e simulação previamente discutida na 

seção anterior, é resumida através do diagrama na Figura 96. Com base nos 

parâmetros geométricos das amostras foi estimada a velocidade de fase da onda 

acústica utilizando a equação (15). Para cada geometria, o parâmetro   foi estimado 

através da relação entre a área homogênea da PCF (área da matriz de sílica) e área 

efetiva, (área homogênea menos a área total dos furos). Assim,       para uma 

fibra óptica convencional.  O comprimento de batimento entre os modos para cada 

amostra foi calculado através da relação (13) com base nos índices efetivos 

fornecidos pelo aplicativo. 

 

 

 

Figura 96 - Diagrama da metodologia utilizada para determinação dos índices efetivos e 
simulação dos modos eletromagnéticos da PCF. 
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Verificou-se, durante as simulações, que a PCF em estudo possui uma 

grande quantidade de modos de casca e seis modos confinados no núcleo, sendo 

quatro destes pertencentes ao grupo de modos duplamente degenerados. A Figura 

97 mostra a intensidade de campo na seção transversal de alguns modos 

suportados para o modelo com diâmetro de furo de       .  

Nas Figura 97(a) e (b) são ilustrados os modos, fundamental e de ordem 

superior, que correspondem aos modos   11 e   21 (WHITE et al., 2002), 

respectivamente. Dois modos de casca são ilustrados nas Figura 97 (c) e (d). Para o 

cálculo dos parâmetros acusto-ópticos, foram considerados os seis primeiros dígitos 

significativos dos índices efetivos dos modos fundamental      e de ordem superior 

    , calculados com uma tolerância de 10-12.  

 

 

Figura 97 - Simulação dos modos (a) fundamental (HE11) e (b) superior (HE21) guiados no 
núcleo da fibra. (c) e (d) representam modos de casca.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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O primeiro parâmetro analisado está relacionado com as perdas de 

confinamento do modo fundamental em função do aumento da dimensão dos furos 

da PCF, expresso pela relação entre o diâmetro   e a distância entre os furos   

     . Com base nas simulações a variação da dimensão dos furos da PCF 

apresenta um efeito imediato nas perdas de confinamento dos modos ópticos no 

núcleo da fibra. A Figura 98 mostra a distribuição transversal da média temporal do 

fluxo de potência do modo fundamental, na direção de propagação (eixo  ) para as 

amostras analisadas. Observa-se que um aumento no diâmetro dos furos resulta em 

maior confinamento do modo no núcleo. 

  

Figura 98 - Corte transversal da distribuição de intensidade no núcleo da PCF (figura esquerda 
superior) para as amostras analisadas. 
 

 

A influência da dimensão dos furos da PCF na distribuição transversal do 

fluxo de potência do modo fundamental é observada na Figura 99. A perda por 

confinamento para o modo Figura 99(a) é           e na Figura 99(b) é          

4,5 x 10 -13     , que correspondem a                  , respectivamente. Em 

uma PCF de núcleo sólido, a luz é confinada no núcleo devido ao padrão de furos de 

ar que formam a casca, sendo o material do núcleo geralmente o mesmo da matriz. 

Uma redução da relação     faz com que a luz escape do núcleo entre os furos de 

ar, resultando em fuga de potência para a casca, aumentando a perda de 

confinamento.  
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Por outro lado, a redução das perdas de confinamento pode ser obtida com 

um aumento da relação    , como ilustrado na Figura 99(b). 

 

 

Figura 99 – Distribuição transversal da intensidade do modo fundamental no núcleo da PCF 
com (a) d/Λ =  0,21 e (b) d/Λ = 0,93.  

 

O efeito da variação da dimensão dos furos na velocidade de fase da onda 

acústica flexural na PCF é visto na Figura 100. A variação da dimensão dos furos 

provoca a alteração do parâmetro   da PCF, acarretando mudança na velocidade de 

fase da onda acústica. Na simulação foram considerados         , 

                 e               .  

 

Figura 100 - Comparação entre a velocidade de fase de uma onda acústica flexural na PCF e 
em uma fibra SMF de mesmo diâmetro de casca.  
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Observa-se que um aumento do diâmetro dos furos produz um acréscimo 

não linear na velocidade de onda acústica na PCF, ocasionado principalmente pela 

redução na densidade do material. Em comparação com a fibra convencional, esse 

acréscimo é visível mesmo para um diâmetro de furo pequeno               

atingindo um valor máximo de aproximadamente 5% para a situação, onde 

           . 

A mudança na dimensão dos furos afeta os índices efetivos dos modos 

eletromagnéticos que se propagam na PCF. A Figura 101 mostra o decaimento do 

valor dos índices efetivos dos modos, fundamental (HE11) e de ordem superior 

(HE21) em função do aumento do diâmetro dos furos. O comprimento de batimento 

LB, que está relacionado com a diferença entre os índices dos modos apresenta um 

comportamento não linear para a faixa abaixo de           e aproximadamente 

linear acima desse valor. 

 

Figura 101 - Variação dos índices efetivos dos modos fundamental (n1) e de ordem superior 
(n2) e comprimento de batimento Lb em função do diâmetro dos furos da fibra.  

 

A variação nos índices afeta tanto o comprimento de batimento como o 

comprimento de onda acústico necessário para que a transferência de energia 

completa entre os modos ocorra. Os valores de comprimento de onda acústico 

máximo de         e mínimo de         são obtidos para                  , 

respectivamente.  
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Pode-se também verificar, na Figura 101, a relação entre o decaimento dos 

índices efetivos dos modos com as propriedades materiais que constituem a fibra. 

Uma redução da dimensão dos furos resulta em uma maior concentração de sílica 

na região da casca, fazendo com que os índices efetivos dos modos da PCF tendam 

para o índice de refração do material em        . 

O índice efetivo do modo fundamental foi estimado experimentalmente 

através da relação de Bragg da FBG gravada na PCF descrita na seção 7.2. 

Considerando a simulação do modo fundamental com excitação correspondente a 

ressonância de Bragg em          , um erro de 0,4% é obtido entre os valores, 

experimental (          e da simulação            , onde os parâmetros 

geométricos da PCF foram obtidos da imagem de microscopia eletrônica. O erro 

resultante está associado principalmente, a pequenas diferenças na geometria que 

deformam a circularidade dos furos, relacionadas a rugosidades, imperfeições e 

variações da dimensão dos parâmetros geométricos (diâmetro dos furos e período) 

no processo de fabricação. Outros parâmetros que contribuem são as tolerâncias 

nas dimensões fornecidas pelo fabricante       para o núcleo) e os coeficientes de 

Sellmeir relativos ao material (sílica).  

Verificou-se que um acréscimo na dimensão dos furos da fibra, produz um 

aumento na velocidade acústica de fase e uma redução nas perdas de confinamento 

do modo fundamental. Com o aumento da dimensão dos furos, a redução da 

densidade média do material da microestrutura, permite que o aumento na 

velocidade da onda acústica, possa ser utilizado para aumentar a velocidade de 

chaveamento de dispositivos acusto-ópticos. Como cada amostra possui um índice 

efetivo (modo fundamental) e um parâmetro alfa associado à geometria, foi possível 

estimar o parâmetro alfa da PCF real como sendo        , comparando o índice 

efetivo experimental (          com os valores obtidos na simulação.  

Por outro lado, a redução do comprimento de batimento (período acústico) 

com o aumento do diâmetro dos furos, faz com que maiores frequências de 

excitação sejam necessárias para que acoplamento intermodal ocorra. Contudo, a 

simulação dos parâmetros acusto-ópticos da fibra, constituem uma ferramenta 

importante para o estudo de suas propriedades modais e projeto de um perfil 

otimizado para determinada aplicação. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

 

O principal objetivo desse trabalho foi caracterizar as propriedades acústicas 

de um modulador acusto-óptico de redes de Bragg em fibra de cristal fotônico. 

Foram realizadas medidas de frequência, período e velocidade de fase de modos 

acústicos flexurais na fibra, e ressonâncias do transdutor piezoelétrico. O trabalho foi 

realizado com o desenvolvimento de um sistema óptico interferométrico, que 

permitiu detectar as variações de amplitude das deformações mecânicas do 

transdutor e as deflexões da onda acústica excitada na PCF. 

A configuração experimental foi embasada no desenvolvimento de um 

sensor óptico interferométrico, do tipo Fabry-Perot, que foi calibrado utilizando um 

analisador de espectro óptico como sistema de interrogação. Os três métodos de 

demodulação investigados (FFT, monitoramento de período e deslocamento de 

fase) mostraram-se eficientes para calibração do sensor, que mostrou correlações 

da ordem de 99%, para a medida de deslocamentos estáticos em uma faixa de 

           , limitada pelo acoplamento de potência do sensor e refletividade da 

superfície do PZT.  

A resposta de deflexão mecânica do PZT com sensibilidade de           foi 

estimada usando um ponto de alta sensibilidade na curva de acoplamento de 

potência do sensor. Monitorando as variações de intensidade produzidas pelas 

deflexões do transdutor, foi medida a ressonância do modo fundamental         . 

Embora limitado apenas para medidas em baixas frequências           , a 

configuração experimental mostrou-se simples, e promissora para aplicação do 

sensor na medida deslocamentos estáticos e dinâmicos. Nesse contexto, foi obtido 

um melhor aproveitamento do OSA como interrogação, antes limitado apenas à 

medida de deslocamentos estáticos. 

O desenvolvimento do fotodetector permitiu que as frequências de 

ressonâncias do transdutor fossem medidas até uma faixa máxima de      , com 

um erro médio menor que 1% quando comparadas com medidas feitas por um 

analisador de impedância comercial. 

9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A caracterização das ressonâncias permitiu monitorar dois modos 

predominantes de oscilação do PZT, tais como, o modo planar em        e 

espessura em      , que são importantes para excitação de ondas acústicas 

flexurais e longitudinais na fibra, respectivamente. Monitorando as variações de 

amplitude do transdutor, verificou-se uma resposta de operação linear com 

correlação quadrática de 99%, limitada pela tensão máxima do gerador de sinais 

      . Como o PZT apresenta uma resposta em frequência discreta e saturação de 

deformação após determinada tensão de excitação, a caracterização desses 

parâmetros é importante para o controle da frequência, amplitude e eficiência do 

modulador. 

A configuração experimental permitiu monitorar ondas acústicas flexurais 

estacionárias na PCF, e assim, caracterizar suas propriedades acústicas. Medidas 

de ressonância, período e velocidade de fase foram obtidas com erros menores que 

1%, quando comparados a valores teóricos. Comparando com valores obtidos para 

uma fibra SMF, foi verificado que a fibra de cristal fotônico possui uma velocidade de 

fase ligeiramente superior que a fibra convencional (4,6%). O projeto do modulador 

foi útil para o estudo de suas propriedades acústicas e montagem do arranjo 

experimental. Pretende-se através de simulações, verificar as propriedades 

mecânicas do dispositivo e compará-las com os valores experimentais.  

 A técnica interferométrica permitiu monitorar modos acústicos flexurais do 

modulador até uma frequência máxima de        , que foi limitada pelo ruído do 

fotodetector, resolução do sensor, e o estabelecimento de modos longitudinais que 

ocorrem preferencialmente em ressonâncias mais altas do PZT. Contudo, foi 

possível monitorar simultaneamente, a oscilação das ondas acústicas flexurais e 

seus efeitos nas características espectrais da FBG, demonstrados como um 

decaimento na refletividade de       e deslocamento do espectro da rede          

O efeito acusto-óptico, embora limitado pela máxima tensão de excitação do 

gerador de funções         mostrou que a onda acústica provoca um acoplamento 

de energia do modo fundamental para modos de ordem superior. Como não foram 

conseguidos maiores efeitos usando a faixa de excitação suportada pelo PZT, 

procurou-se verificar os parâmetros acusto-ópticos da PCF através de simulações. 

Com base nas simulações da PCF utilizando o método dos elementos 

finitos, verificou-se que um acréscimo no diâmetro dos furos reduz a densidade 

efetiva da fibra, provocando um aumento na velocidade de propagação da onda 
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acústica, o que pode resultar no aumento da velocidade de chaveamento, dando 

origem a dispositivos mais rápidos. Maiores dimensões de furos também reduzem as 

perdas de confinamento do modo fundamental no núcleo da fibra, o que contribui 

para a redução das perdas de propagação.  

Por outro lado, a redução do comprimento de batimento com o aumento do 

diâmetro dos furos, faz com que maiores frequências de excitação sejam 

necessárias para que acoplamento intermodal ocorra. Como a onda acústica na 

PCF pode ter sua velocidade de fase reduzida com o aumento da frequência de 

excitação, um estudo experimental é necessário para verificar a aplicação da PCF 

em frequências da ordem de megahertz. Infelizmente, não foi possível verificar 

experimentalmente as simulações, devido à indisponibilidade de materiais para 

excitação em maiores frequências. Contudo, as simulações foram úteis para o 

estudo das propriedades da fibra. O aumento na exatidão do cálculo dos índices 

efetivos pode ser obtido, com um maior refinamento da malha de elementos no 

núcleo da fibra, que foi limitado pelos recursos computacionais e tempo de 

processamento. 

Conclui-se, que a rede de Bragg em fibra de cristal fotônico pode ser 

utilizada em aplicações de modulação acusto-óptica, desde que as propriedades da 

onda acústica sejam devidamente ajustadas as propriedades ópticas da fibra, que 

podem ser estimadas por simulações. A configuração experimental baseada no 

sensor óptico, montado com peças de fácil acesso, como o ferrolho usado como 

sonda, pode ser utilizado para a caracterização das propriedades acusto-ópticas de 

moduladores, bem como, de outras superfícies oscilantes, reduzindo custos e a 

dependência de equipamentos como, analisadores de impedância, lentes e 

colimadores, geralmente provenientes de importação.  
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Automatizar o sistema óptico de medição, utilizando mesas de 

posicionamento motorizadas, para tornar mais rápido o processo de caracterização 

das propriedades acústicas do modulador. 

 

Aperfeiçoar o sistema óptico interferométrico para medir a amplitude de 

deflexão mecânica de ondas acústicas flexurais, o que permitirá a determinação de 

outras propriedades acusto-ópticas, como por exemplo, o coeficiente de 

acoplamento intermodal. 

 

Adaptar o sistema óptico de medição para caracterizar propriedades de 

ondas acústicas longitudinais. 

 

Com base no projeto do modulador acusto-óptico desenvolvido, realizar 

simulações mecânicas do dispositivo para estudar o comportamento do transdutor 

piezoelétrico, ondas acústicas flexurais, hibridas e longitudinais. A correlação das 

simulações com os dados experimentais permitirá o desenvolvimento de dispositivos 

mais eficientes e com novas propriedades. 

 

Simular através do método dos elementos finitos outras propriedades da 

fibra de cristal fotônico, com intuito de projetar um perfil ótimo para aplicação em 

modulação acusto-óptica. 
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