
Resumo  
 
As redes de Bragg em fibra óptica têm-se afirmado nos campos da instrumentação e das 

telecomunicações graças às suas características intrínsecas. São propriedades como a 

insensibilidade à radiação electromagnética, peso e dimensões reduzidas e facilidade de 

multiplexagem que tornam atractivos os sensores baseados neste tipo de rede de difracção para 

aplicações de monitorização de estruturas de engenharia.  

No entanto, para a sua efectiva aplicação é necessário que os sistemas de interrogação 

apresentem, eles próprios, boas características de medição. Assim, sensibilidade, linearidade, 

resolução, gama e multiplexagem são factores decisivos na escolha destes sistemas. Mas, são 

também as propriedades como portabilidade, robustez e, principalmente, custos associados, que 

permitirão que os sistemas de monitorização ópticos consigam estabelecer-se efectivamente.  

Neste quadro, o objectivo central deste trabalho é o de desenvolver novas soluções para os 

sistemas de interrogação que permita aumentar a sua aplicabilidade.  

No início do trabalho, e depois de apresentados os vários tipos de sensores ópticos, são 

caracterizados os sensores de Bragg em fibra óptica no âmbito das necessidades para a sua 

aplicação em instrumentação, nomeadamente da sensibilidade à deformação e temperatura. São 

ainda analisados muitos dos sistemas de interrogação reportados ao longo da última década e 

meia. Destes, são definidos dois métodos a serem desenvolvidos e optimizados: o primeiro, 

baseado na interrogação espectral passiva por analisador de espectro óptico; o segundo, 

baseado na filtragem activa através de sintonia de uma segunda rede de Bragg.  

Utilizando um espectrómetro comercial de baixo custo, baseado em tecnologia CCD, é 

desenvolvido um algoritmo de resolução ao sub-pixel capaz de incrementar a resolução física do 

analisador de espectros em cerca de duzentas vezes. O sistema, composto ainda por uma fonte 

de espectro largo, apresenta características de medição apropriadas à sua aplicação em 

monitorização de estruturas, nomeadamente em linearidade, resolução e taxa de aquisição. A 

multiplexagem ficou também demonstrada com a aquisição simultânea das grandezas de 

deformação e de temperatura.  

Devido à sensibilidade do espectrómetro à polarização, e de forma a tornar o sistema imune às 

perturbações ou variações mecânicas, nomeadamente sobre as fibras ópticas de ligação entre o 

sensor e o espectrómetro, foi desenvolvido um sistema de despolarização da luz reflectida pela 

rede de difracção de Bragg. Este é um elemento essencial ao sistema de medição.  

O segundo sistema de interrogação desenvolvido é baseado na filtragem da reflexão do sensor 

de Bragg, através de uma segunda rede de difracção de Bragg sintonizada por um sistema de 

actuação piezoeléctrico e com medição de posicionamento por sensor capacitivo de elevada 



resolução. É um sistema de elevada sensibilidade, sem a necessidade de complexos e 

dispendiosos sistemas ópticos de medição de posicionamento.  

A validação dos sistemas de interrogação desenvolvidos é demonstrada por resultados 

experimentais, obtidos quer em ensaios de calibração laboratoriais, quer em várias aplicações de 

monitorização em estruturas de engenharia civil, onde os sensores de Bragg foram instalados em 

diferentes tipos de cabeças sensoras.  

 
 
Abstract  
 

Fiber Bragg gratings have been established in the instrumentation and telecommunications fields 

due to its intrinsic characteristics. Insensitivity to electromagnetic radiation, reduced weight and 

dimensions, and multiplexing capability are properties that place these diffraction gratings as a 

good choice when the application is to monitor engineering structures.  

However, their effective application depends a lot on appropriated interrogation systems, with the 

same type of characteristics. Measure abilities such as sensibility, linearity, resolution, 

measurement range and multiplexing are decisive in the choice of any of these systems. 

However, they are properties like portability, robustness and mainly the associated costs that will 

enable optical monitoring systems to beat traditional systems, mainly the ones based on electrical 

sensors.  

So, the main objective of the work is to develop new solutions for interrogation systems that allow 

high level of applicability for Bragg sensors.  

At the beginning of the thesis, and after presenting several types of optical sensors, fiber Bragg 

sensors are characterized in the scope of its application in instrumentation systems, namely the 

characteristic of sensitivity to deformation and temperature. Later, the interrogation systems 

reported in the last 15 years are studied. They are established two methods to be developed and 

optimized: the first one based on passive spectral interrogation by an optical spectrum analyzer 

and the second one based on active filtering by a tuned fiber Bragg grating.  

Using a low cost commercial spectrometer, based on CCD technology, a sub-pixel resolution 

algorithm was developed. This algorithm allows at increasing physical resolution of the spectrum 

analyzer by two hundred times. The system, which is also composed by a broad band optical 

source, presents measure capabilities that become it appropriate to structure monitoring, namely 

the resolution and acquisition rate. The multiplexing capacity is also demonstrated for 

simultaneous measurement of deformation and temperature.  



Due to the polarization sensibility of the spectrometer, a system is developed to make the 

measurement system immune to mechanical perturbations or variations, namely over the optic 

fibers linking the sensor to the spectrometer. This essential system accomplishes the 

depolarization of the diffraction Bragg grating reflected light.  

The second developed interrogation system is based on filtering of the Bragg sensor reflection, 

using a second fiber Bragg grating, tuned by a piezoelectrical actuation system. A capacitive 

sensor is used to give a high precision measurement of position, and applied strain. Therefore, it 

is developed a high sensitivity system, with no need for a complex optic system of positioning 

measurement.  

The validation of the interrogation system developed is demonstrated by experimental results, 

obtained in laboratorial calibration tests and in several applications of monitoring in civil 

engineering structures, where the Bragg sensors were installed in different types of sensor heads.  

 


