
Resumo 

Os sensores de fibra óptica exibem um conjunto de características muito atractivas, as quais incluem 

imunidade a campos electromagnéticos e de radiofrequência, imunidade a ambientes hostis de 

carácter químico ou outros, flexibilidade, versatilidade geométrica, rigidez, capacidade de 

multiplexagem numa rede de sensores e potencial de medida distribuída ao longo de uma única fibra. 

Nesta dissertação é apresentado o trabalho realizado sobre a investigação e desenvolvimento de 

sensores de intensidade em fibra óptica referenciados em frequência. Assim, foram estudadas várias 

configurações para a cabeça sensora e, em face de uma análise comparativa, uma delas foi 

seleccionada no sentido de concretização de sistemas sensores dirigidos à medição de mensurandos 

específicos. Foi ainda demonstrada a multiplexagem eficiente dos sensores de intensidade de fibra 

óptica investigados neste trabalho. No parágrafo seguinte sintetizam-se os assuntos tratados nos 

capítulos desta dissertação.  

Após um primeiro capítulo de introdução sobre sensores de fibra óptica em geral e de intensidade em 

particular, no capítulo 2 faz-se a abordagem inicial ao tipo de sensor em estudo neste trabalho, 

apresentando-se a análise teórica e experimental de um sensor baseado na topologia de anel 

recirculante em fibra óptica nas configurações em transmissão e em reflexão. O capítulo 3 é dedicado 

ao estudo teórico e experimental destes sensores quando se consideram as configurações de Mach-

Zehnder convencional e em reflexão e as configurações de Michelson convencional e com 

realimentação óptica. No capítulo 4, a topologia de Sagnac convencional e de múltiplas ondas, para 

este tipo de sensores, é analisada teórica e experimentalmente, verificando-se que a configuração de 

múltiplas ondas tem um princípio de funcionamento diferente daquele presente nas estruturas 

anteriormente referidas. O capítulo 5 aborda a multiplexagem destes sensores sendo apresentada 

uma implementação experimental. Concretamente, ilustra-se a multiplexagem em comprimento de 

onda utilizando-se para tal redes de Bragg em fibra óptica e acopladores WDM. No capítulo 6 são 

descritas aplicações de sistemas sensores baseados nas estruturas previamente investigadas, 

nomeadamente uma aplicação implementando uma célula de carga para monitorização estrutural em 

Engenharia Civil, uma outra para medição de pressão hidrostática em colunas de água e, finalmente, 

uma terceira dirigida à medição do índice de refracção de líquidos.  

Abstract 

Fiber optic sensors exhibit a set of very attractive characteristics, including immunity to 

electromagnetic and radiofrequency interference, resistance to hostile environments that may 

comprise hazardous chemicals or of any other kind, flexibility, geometric versatility, ruggedness, 

sensor multiplexing and distributed sensing over a single fiber. In this thesis, an investigation and 

development on optical fiber intensity sensors with referentiation in frequency is presented. Therefore, 



several configurations for the sensing head were studied and compared, being one of them selected to 

implement sensor systems to the measurement of specific measurands. An efficient multiplexing 

scheme of the optical fiber intensity sensors investigated in this work was also demonstrated. In the 

following paragraph the contents of the chapters of dissertation are summarized.  

After a first chapter of introduction on optical fiber sensors in general with a focusing on the intensity 

ones, chapter 2 presents the type of sensor studied throughout the thesis, showing a theoretical and 

experimental analysis of the sensor based in an optical fiber ring topology, both in transmission and 

reflection. Chapter 3 is dedicated to the theoretical and experimental study of these sensors when the 

following four configurations are considered: Mach-Zehnder in transmission and reflection, and 

Michelson in transmission and with optical feedback. In chapter 4, the conventional and the multiple 

beam Sagnac topology, for this kind of sensors are also theoretically and experimentally analyzed, 

exhibiting a different operation principle relatively to the topologies referred to in the previous chapters. 

Chapter 5 presents a multiplexing scheme for these sensors as well as its experimental 

implementation using fiber Bragg gratings and WDM couplers. In chapter 6 three sensor systems 

applications based on the structures previously studied are studied, namely, one as a load cell for 

structural monitoring in Civil Engineering, another one for measuring hydrostatic pressure and, finally a 

third one directed to the measurement of refractive index liquids.  


