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Capítulo I – Introdução 
 
 

Actualmente, a necessidade de soluções tecnológicas que se apresentem 

flexíveis e eficientes é cada vez maior, justificada pela crescente exigência de mercado 

que tem vindo a acontecer ao longo dos últimos anos. A crescente integração nas mais 

diversas áreas implica uma correspondência face às expectativas criadas em relação às 

tecnologias desenvolvidas e consequente aplicação industrial. As fibras ópticas surgem 

neste contexto e sofrem uma rápida evolução num espaço de tempo relativamente 

reduzido, intervindo de uma forma significativa nos diversos campos do sector 

tecnológico. Aparecem, sobretudo, como resposta ao desenvolvimento e massificação 

das telecomunicações provocada pela necessidade intrínseca de serviços inerentes ao 

contacto permanente e global de um grande número de indivíduos. Actuam, integrando 

sistemas de alto desempenho em termos de quantidade de tráfego, distância e taxas de 

transmissão e levam à proliferação de dispositivos que consigam acompanhar esta 

evolução. Existe, ainda, outro campo de acção no que diz respeito à aplicação das fibras 

ópticas e que acontece numa área distinta das comunicações, ao mercado da 

monitorização. Contudo, não podemos dissociar estas duas áreas pelo facto de estarem 

interligadas. Os sensores em fibra óptica surgem como consequência de uma 

investigação intensa nas tecnologias ópticas e componentes a si associados, destinados a 

aplicações ligadas às comunicações, que vem acontecendo desde os anos 60. O interesse 

das fibras ópticas no ramo dos sensores diz respeito às características e propriedades 

que estas apresentam na medição de diversos parâmetros físicos. 

 Dos vários dispositivos que merecem destaque pela sua importância em 

aplicações tanto no campo dos sensores como na área das telecomunicações, existe um 

com particular interesse e que torna possível a elaboração deste trabalho, as redes de 

Bragg em fibra óptica.  

No que concerne aos sensores em fibra óptica, estes dispositivos aparecem como 

elementos capazes de medir variações de intensidade, temperatura, pressão, deformação 

mecânica, flexão, etc. O modo geral de operação assenta na influência que um desses 

parâmetros físicos provoca na alteração da estrutura da fibra óptica afectando directa ou 

indirectamente a propagação da luz. Os sensores que possuem na sua constituição redes 

de Bragg são apropriados à integração directa no material que compõe as estruturas a 
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monitorizar. Podem ser inseridos directamente em cimento, plásticos ou materiais 

compósitos. As reduzidas perdas de transmissão de sinal em longas distâncias tornam 

viável a sua utilização para monitorizar grandes estruturas de engenharia civil como 

pontes, túneis, barragens, etc. Têm ainda a capacidade de poderem ser integrados em 

ambientes com elevado ruído electromagnético e/ou potencialmente perigosos, 

tornando-os numa solução muito competitiva na monitorização de grandes máquinas 

eléctricas ou na exploração petrolífera. 

No que diz respeito às telecomunicações os FBGs ganharam particular atenção 

devido à sua versatilidade, propriedades únicas de filtragem, facilidade de utilização e 

potencial imenso de integração com outros componentes ópticos. Desempenham várias 

funções nas mais diversas aplicações ligadas a esta área, sendo muito utilizados em 

sistemas DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). São ainda parte integrante 

de dispositivos de equalização de ganho (GFF-Gain Flattening Filters), de 

multiplexadores ópticos do tipo Add/Drop (OADM-Optical Add Drop multiplexer) e 

actuam também como elementos ópticos para compensação de dispersão. 

Como equalizadores de ganho os FBGs estão directamente associados à 

produção em massa de amplificadores ópticos multicanal. Uma vez que o ganho dos 

amplificadores do tipo EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) apresentam uma 

dependência espectral relativa à terceira janela de telecomunicações, sendo necessário 

proceder à sua equalização através do uso de filtros baseados em redes de Bragg. Estes 

filtros encontram-se disponíveis para as bandas C, L, S e aplicações que usam 

amplificadores do tipo Raman. Providenciam uma redução da variação do ganho não 

uniforme para toda a janela de acção dos EDFA, melhorando o desempenho e 

simplificando os sistemas. 

Nos dispositivos OADM, os termos Add e Drop referem-se à capacidade do 

dispositivo em adicionar e/ou remover canais em comprimento de onda a um sinal 

multicanal pré-definido. Os FBGs estão posicionados entre a parte de desmultiplexagem 

e multiplexagem óptica desempenhando o papel fundamental de selecção dos 

comprimentos de onda a adicionar e/ou remover. 
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Figura 1: Esquema de um OADM. 

 

 Os FBGs podem ainda ser utilizados como elementos ópticos de compensação 

de dispersão. A dispersão inerente à transmissão óptica pode causar uma distorção 

significativa dos impulsos constituintes do sinal afectando os sistemas de forma 

expressiva, sobretudo, quando estes operam a taxas elevadas – e.g., 40Gb/s –. A 

compensação desta distorção é conseguida fazendo passar o sinal por um dispositivo 

com dispersão de igual valor e sinal contrário à acumulada ao longo da transmissão na 

fibra óptica. Essa função que pode ser desempenhada por uma única rede de Bragg com 

coeficiente de aperiodicidade (chirp) elevado que cobre toda a banda de transmissão ou 

por um conjunto destes elementos com largura espectral mais reduzida para cada canal 

individual. 

 

 
Figura 2: Esquema para um sistema de compensação de dispersão utilizando um FBG. 

 
No contexto apresentado, este trabalho descreve o desenvolvimento de um 

sistema de optimização de produção de redes de Bragg em fibra óptica. O objectivo 

principal foi a concepção de um processo semi-automático que permita o fabrico deste 

tipo de dispositivos de uma forma simples, eficaz e eficiente. O objectivo final consiste 

na obtenção de um método flexível que permita uma elevada reprodutibilidade na 

definição dos parâmetros das redes produzidas. Foi ainda implementado um sistema de 

encapsulamento que se pretende atérmico em relação à dependência espectral dos FBGs 

com a temperatura. 
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I.1-Estrutura e organização do trabalho 
 

Este relatório encontra-se organizado em cinco capítulos. Esta estrutura foi 

concebida com o intuito de facilitar ao leitor a compreensão de todo o trabalho exposto. 

O capítulo II trata da contextualização das redes de Bragg em relação à teoria 

que as suporta, designação e tipo, bem como às técnicas utilizadas na sua fabricação. 

No capítulo III é efectuada uma descrição detalhada de todas as etapas inerentes 

ao processo de desenvolvimento e concepção de uma máquina para a fabricação de 

redes de Bragg envolvendo a montagem experimental, software desenvolvido e 

processo de fabrico. É ainda realizada a caracterização das redes produzidas. 

No capítulo IV são apresentados detalhes relativos à implementação e resultados 

experimentais do sistema de encapsulamento atérmico desenvolvido. 

 No capítulo V são referidas algumas conclusões e são propostos 

desenvolvimentos futuros relacionados com o trabalho efectuado. 
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Capítulo II – Redes de Bragg em fibra óptica. 
 

II.1 – Introdução 
 

Em óptica, uma rede de difracção é uma estrutura periódica utilizada com o 

objectivo de separar, espacialmente, luz policromática nos seus comprimentos de onda 

constituintes. Consiste num substrato transparente ou reflector que contém na sua 

superfície uma série de estruturas paralelas e equidistantes entre si que provocam 

variações periódicas de fase ou amplitude de uma onda. Quando a luz incide numa 

destas estruturas ocorrem efeitos de difracção e interferência mútua e a luz é reflectida 

ou transmitida em direcções discretas denominadas por ordens. 

 

As redes de Bragg em fibra óptica constituem um tipo de segmento de redes de 

difracção que actuam por filtragem em reflexão de certos comprimentos de onda do 

espectro da luz incidente permitindo a transmissão sem perdas dos restantes.  

 

 
Figura 3: Representação esquemática de uma rede de Bragg em fibra óptica. 

 

Este comportamento é conseguido através da modificação do índice de refracção 

de pequenas secções do núcleo da fibra fazendo com que este se torne ligeiramente 

superior ao nominal. Em resultado, a estrutura irá transmitir a maioria de comprimentos 
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de onda da luz reflectindo outros, específicos, actuando de uma forma idêntica a um 

filtro ressonante. Quando a luz que se propaga e incide nesta estrutura, uma certa porção 

é dispersada em cada período de modulação. Em condições ideais, a dispersão em fase 

para o modo contrapropagante acontece e é estabelecida uma forte condição de 

ressonância denominada por condição de Bragg [1] [2]: 

 

Λ= effB n2λ 2.1

 

onde effn  representa o índice de refracção efectivo do núcleo, Bλ  o comprimento de 

onda de ressonância da rede de difracção e Λ o período do índice de modulação. 

 

 
Figura 4: Potência reflectida em função do comprimento de onda. 

 

 Podemos então descrever uma rede de Bragg em fibra como uma perturbação 

periódica ou aperiódica do índice de refracção efectivo do núcleo de uma fibra óptica. 

Esta perturbação tem, usualmente, um período na ordem das centenas de nanometros e 

existe ao longo de um comprimento de fibra tipicamente de alguns milimetros ou 

centímetros. 

 A reflexão da luz que se propaga ao longo da fibra é assim possível para uma 

gama restrita de comprimentos de onda para os quais as condições de Bragg são 

satisfeitas. Os restantes comprimentos de onda não são afectados com a excepção de 

lobos laterais que ocorrem frequentemente no espectro de reflexão e que podem ser 

suprimidos através de um processo designado por apodização. Na zona espectral 

correspondente ao comprimento de onda de Bragg é suficiente uma modulação do 
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índice de refracção relativamente pequena de forma a conseguir elevada reflectividade, 

caso o comprimento da rede for suficientemente longo. 

 

II.2 – Contexto histórico 
 

A fabricação das primeiras redes de Bragg está directamente associada com a 

descoberta do mecanismo de fotosensibilidade nas fibras ópticas em 1978 por Hill et al. 

[3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Montagem experimental utilizada por Hill 

 

Durante experiências com fibras de sílica dopadas com germânio cujo objectivo 

era o controlo simultâneo de potência óptica em transmissão e reflexão, constatou-se 

que a potência óptica reflectida aumentava de um modo gradual em função do tempo de 

exposição. Este fenómeno ocorria devido à modificação do índice de refracção no 

núcleo da fibra em consequência de um padrão de intensidade de onda estacionária que 

ia sendo formado por interferência entre os 4% de reflexão proveniente do extremo da 

fibra e a luz incidente. Verificou-se que o aumento da amplitude no modo 

contrapropagante crescia em concordância com o aumento periódico do índice de 

refracção. Esta variação periódica que ocorria em, aproximadamente, um metro de fibra 

com uma largura de banda de, aproximadamente, 200MHz ficou conhecida como rede 

de Hill. Este fenómeno de interesse reconhecido ficou no domínio de apenas alguns 

investigadores [4] [5] durante quase uma década devido à dificuldade de reproduzir as 

condições da experiência original. Contudo, alguns estudos foram efectuados focando-

Transmissão 

Laser árgon monomodo  
488/514.5 nm

Reflexão 

Espelho 

Objectiva
Tubo de quartzo

Atenuador 
variável 
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se, essencialmente, na investigação da reflectividade em função do tempo assim como 

nas propriedades ópticas destes elementos em função de diversos parâmetros físicos 

(tensão mecânica, temperatura e polarização) [6] [7]. 

Estas estruturas apresentavam, porém, limitações relacionadas com a 

identificação da fotosensibilidade num número reduzido de fibras dopadas com 

concentrações elevadas de germânio [8]. Por outro lado, o comprimento de onda de 

ressonância do espectro de reflexão nas redes de Hill estava restringido ao comprimento 

de onda de exposição (488/514.5 nm). A conjugação destes dois factores levou à 

dificuldade de adaptação destes dispositivos às aplicações para telecomunicações 

devido ao elevado número de modos que estas suportavam na região do espectro 

visível. Todavia, existiu um estudo que ganhou evidência por demonstrar uma relação 

de dependência entre a amplitude da alteração do índice de refracção e o quadrado da 

potência óptica incidente na fibra [9]. Era sugerido um processo de absorção de dois 

fotões para a fotosensibilidade naquelas condições de exposição (514.4 nm). 

A necessidade de maior flexibilidade na escolha do comprimento de onda de 

Bragg teve como consequência o desenvolvimento de técnicas para a fabricação de 

elementos difractivos em fibra que consistiam em abordagens distintas e mais 

complexas daquelas disponíveis nas redes de Hill. As que demonstraram maior 

relevância exploravam a interacção do campo evanescente com uma estrutura periódica 

na proximidade do núcleo da fibra. Neste contexto aparece a utilização de uma rede de 

difracção convencional [10] e o recurso à fotolitografia [11]. Ambas atingiam o 

objectivo proposto da escrita de redes de Bragg com alguma liberdade na selecção dos 

respectivos comprimentos de onda de ressonância. Contudo, a complexidade inerente a 

este tipo de processos aliada à incerteza de sucesso de todo o procedimento levou à 

limitação destas tecnologias no que diz respeito a possíveis aplicações. 

 
Figura 6: Esquema de montagem para a fabricação de redes de Bragg por exposição transversal. 
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O maior avanço no campo das redes de Bragg apareceu, no entanto, com um 

relatório sobre escrita holográfica que propunha um mecanismo para a fotosensibilidade 

segundo um processo de absorção de um único fotão na gama dos 244nm [9]. Ficou 

demonstrada a fabricação de redes na região do espectro visível (571-600 nm) com 

recurso à interferência entre dois feixes coerentes externos à fibra. O esquema de 

montagem apresentado compreendia a divisão de um feixe proveniente de uma fonte 

laser UV em dois que se intersectavam e interferiam no núcleo da fibra fotosensível 

exposta de forma transversal. A maior vantagem do esquema apresentado consistia em 

fornecer a tão desejada flexibilidade na definição do comprimento de onda de 

ressonância para regiões do espectro mais úteis. A sua selecção dependia agora, 

predominantemente, do ângulo de interferência entre os feixes. Este facto constituía 

motivo de grande interesse, nomeadamente, na área das telecomunicações em que era 

agora possível a escrita de redes para comprimentos de onda de reflexão muito 

superiores ao comprimento de onda de exposição inicialmente demonstrado por Hill. 

Desde então as redes de difracção de Bragg e as mais diversas técnicas para o 

seu fabrico têm sofrido um desenvolvimento significativo e vindo a conhecer aplicações 

extensivas tanto na área dos sensores em fibra óptica como nas telecomunicações.  

  

II.3 – Teoria das redes de Bragg 
 

O princípio fundamental de funcionamento das redes de Bragg assenta, 

essencialmente, na reflexão de Fresnel que enuncia a possibilidade, simultânea, de 

reflexão e refracção da luz incidente num interface entre dois meios de propagação de 

diferentes índices de refracção. Esta observação pode ser comprovada através da figura 

7. Por esse motivo, e como já foi referido na introdução deste capítulo, uma rede de 

Bragg actua como um filtro, específico a certos comprimentos de onda que são 

reflectidos, permitindo que o resto do espectro da luz incidente continue em 

transmissão.  
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Figura 7: Modelo esquemático de uma rede de Bragg. 

 

Uma vez que uma rede de Bragg actua como um elemento difractivo, o efeito 

que possui sobre uma onda incidente pode ser descrito através da equação: 

 

Λ
+=

λθθ mcncn 1sin2sin 2.2

 

 Através da observação figura 7 e da análise da equação 2.2 podemos chegar a 

uma melhor compreensão acerca do modo de operação deste tipo de estruturas. 

Consideremos 2θ  como o ângulo da onda difractada, 1θ  como o ângulo do modo 

incidente, m  a ordem de difracção, cn  o índice de refracção do núcleo da fibra óptica e 

Λ  o respectivo período de modulação. Se considerarmos a constante de propagação 

effn
λ
πβ 2

=  onde θsincneffn =  podemos reescrever a equação 2.2 em relação aos 

modos guiados sob a forma: 

 

Λ
+=

πββ 2
12 m 2.3

 

Ao assumirmos um valor de 1−=m  para a primeira ordem de difracção, geralmente 

dominante numa fibra óptica e direcções contrárias para valores iguais dos ângulos de 

difracção e incidência, 12 θθ −=  o que corresponde à consequente relação entre 

m=−1 m=0 

Λθ1 

θ2 
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constantes de propagação 12 ββ −=  chegamos à já conhecida condição de ressonância 

para o comprimento de onda de reflexão de Bragg: 

 

Λ= effB n2λ 2.4

 

A teoria das redes de Bragg pode ser então desenvolvida considerando a 

propagação de modos numa fibra óptica. Estes modos propagam-se sem acoplamento na 

ausência de qualquer perturbação. Contudo, o acoplamento de certos modos, 

específicos, pode ocorrer se existir uma perturbação de fase e/ou amplitude no guia de 

onda, periódica com uma constante de fase e/ou amplitude próxima da soma ou 

diferença entre as constantes de propagação dos modos. A técnica normalmente 

aplicada a este tipo de problemas é a teoria dos modos acoplados.  

 

II.3.1 – Fundamentos da teoria dos modos acoplados 
 

A teoria dos modos acoplados constitui uma ferramenta extremamente útil para a 

compreensão teórica e estudo da interacção entre modos na ocorrência de perturbações 

periódicas existentes num guia de onda. É, portanto, uma ferramenta ideal na definição 

da resposta espectral de redes de Bragg uniformes com modulação periódica de índice 

de refracção. A ideia fundamental deste método assenta na noção de que os modos de 

estruturas sem perturbações ou não acopladas estão definidos e podem ser calculados 

antecipadamente. A solução para estruturas mais complexas, com perturbações, pode 

ser, posteriormente, encontrada como uma combinação linear desses modos. As 

equações daí decorrentes poderão, então, ser resolvidas através de métodos analíticos ou 

numéricos. Este processo assume que o campo das estruturas acopladas pode ser 

representado pela sobreposição dos modos de estruturas sem perturbações. 

 

A aplicação da teoria dos modos acoplados aplicada às redes de Bragg em fibra 

óptica [9] permitiu a análise do comportamento deste tipo de estruturas designadamente, 

do parâmetro reflectividade levando à expressão do coeficiente de reflexão: 
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),cosh(),sinh(
),sinh(),(

LSiSLS
LSL

−Δ
=

β
κλρ 2.5

  

Desta forma, a reflectividade R e a fase φ  são determinadas em função do 

desvio à condição de ressonância βΔ  descrita pelas equações: 

 

),(2cosh2),(2sinh2
),(2sinh22),(

LSSLS
LSLR

+Δ
==

β
κρλ 2.6

                       

e 

[ ])Re(/)Im(arctan ρρφ =  2.7

 

onde ),( LR λ  diz respeito à reflectividade em função do comprimento de onda λ , L 

corresponde ao comprimento da rede, κ corresponde ao coeficiente de acoplamento, 

)/( λπβ −=Δ k representa o desvio à condição de ressonância, β  é a constante de 

propagação do modo e 22 βκ Δ−=S . Considerando a situação em que acontece uma 

alteração de índice de refracção uniforme, limitada à secção do núcleo da fibra e tendo 

em conta que, geralmente, a amplitude da perturbação induzida no índice é bastante 

inferior ao próprio índice de refracção do núcleo ( nn <<Δ ), o coeficiente de 

acoplamento pode ser descrito por [12]: 

 

( )
B

Vn
λ

ηπκ Δ
= 2.8

 

onde ( )Vη  representa o coeficiente de sobreposição transversal entre a modulação de 

índice e o modo propagante. Mais concretamente, corresponde à fracção de potência 

contida no modo que se encontra confinado no núcleo da fibra podendo ser aproximado 

por 21)( −−≈ VVη  na condição de nos encontrarmos na presença de uma rede 

uniforme com período de modulação de índice constante. clncnaV 222
−=

λ
π  diz 

respeito à frequência normalizada em que a  representa o raio do núcleo da fibra, cn  o 
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índice de refracção do núcleo, cln .o índice de refracção da bainha e nΔ corresponde, 

por seu lado, à amplitude de modulação do índice de refracção. 

 

A reflectividade máxima corresponde à situação em que o desvio da condição de 

ressonância é nulo ou seja, ao comprimento de onda de ressonância de Bragg e pode ser 

calculada através da expressão: 

 

( )LR κ2tanh= 2.9

 

onde L representa o comprimento da rede. 

A largura espectral a meia altura (FWHM- Full Wave Half Maximum), Δλ, da 

reflexão numa rede possui valores tipicamente inferiores a 1 nm dependendo do seu 

comprimento e intensidade de modulação do índice de refracção e pode ser descrita de 

forma aproximada pela relação [13]: 

 

212
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

=Δ
Nn

nsBλλ 2.10

 

N = L/Λ define o número de planos de modulação de índice da rede e nΔ  a amplitude 

de modulação fotoinduzida. O coeficiente s toma valores s ~ 1 para reflectividades 

próximas de 100% e s ~ 0.5 para redes de reflectividade reduzida.  

O valor da largura espectral será inferior para redes mais longas e modulação de 

índices de refracção inferiores. 

 

II.3.2 – Teoria Matricial 
 

Embora a teoria dos modos acoplados seja fundamental na análise de FBGs com 

modulação de índice de refracção uniforme de período constante, torna-se 

extremamente complicado realizar o mesmo tipo de análise em situações onde existam 

perturbações aperiódicas e/ou de amplitude variável pela dificuldade adjacente à 

resolução das equações acopladas e obtenção das respectivas soluções. É neste contexto 

que a teoria matricial surge, constituindo uma solução conveniente na análise das 

propriedades espectrais, de grande interesse, que este tipo de estruturas apresenta. A 
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ideia inerente a esta técnica consiste na aproximação de toda a estrutura por um 

conjunto de secções contíguas de modulação uniforme e periódica em que cada uma é 

representada pela matriz correspondente. O comportamento geral do dispositivo pode 

ser, então, encontrado através da multiplicação dessas matrizes desde que garantida a 

continuidade de fase entre elementos [14]. A resposta individual de cada secção pode 

ser obtida utilizando a teoria dos modos acoplados. Conseguimos desta forma a 

definição do comportamento espectral de uma estrutura com um perfil de índice de 

modulação complexo pela combinação do método matricial e da aplicação da teoria dos 

modos acoplados. 

 
Figura 8: Ilustração do princípio da teoria matricial. 

 
Assim, considerando a divisão da perturbação em N secções uniformes, 

periódicas e adjacentes a relação entre os campos da secção de índice k e os da secção 

k-1 pode ser obtida pela expressão: 

2.11

 

onde F representa a matriz transferência entre duas secções. Os elementos da matriz 

para redes uniformes e periódicas podem ser obtidos através das relações: 

 

)exp()sinh()cosh(11 Li
SL

SLLiSLF ββ
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ

+= 2.12

C+
k-1     =    Fk      C-

k 
C-

k-1      C+
k



15 
 

[ ])(exp)sinh(
12 φβκ

+= Li
SL

SLLF  2.13

*1221 FF =  2.14

*1122 FF =  2.15

 

O coeficiente φ  representa o termo que garante a continuidade de fase entre 

secções adjacentes da rede (k-1 e k) e pode ser descrito por: 

 

k
kL

kk Λ
+−=

πφφ 2
1 2.16

 

Assumindo que esta continuidade de fase acontece, a resposta da rede de Bragg 

pode ser obtida através da multiplicação das matrizes individuais: 

 

∏
=

=
N

k
kFF

1
2.17

 

levando a: 

2.18

 

 

Supondo que a luz guiada na fibra é incidente na rede de Bragg apenas segundo 

a direcção de propagação, podemos considerar o termo E-(L)=0. Desta forma os 

coeficientes de reflectividade e transmissibilidade relativos a cada comprimento de 

onda, λ , tomam a forma: 
 

 

2

11

1)(
F

T =λ 2.19

2

11
21)(

F
FR =λ 2.20

 

E+(0)      = F  E+(L) 
E- (0)            E- (L) 
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Para redes de Bragg periódicas e uniformes, a aplicação da teoria matricial leva 

a que a expressão relativa à reflectividade acima apresentada tome a forma da relação 

obtida a partir da teoria dos modos acoplados. Esta aplicação é independente do número 

de secções na excepção da presença de redes aperiódicas ou não uniformes, situação em 

que terá de existir uma quantidade mínima, N, de secções de modo a permitir a 

determinação numérica da resposta espectral. Neste caso, o número de secções a 

considerar terá de seguir dois critérios: a dimensão de cada secção terá de ser superior 

ao período de modulação, (por exemplo: L/N>>Λ); a dimensão de cada secção terá de 

ser reduzida relativamente à variação de aperiodicidade e não-uniformidade.  O que 

acontece na prática é o incremento do número de secções, N,  até ser atingida uma 

resposta espectral consistente. 

 

II.4 – Mecanismo de fotossensibilidade 
 

 A fabricação de redes de Bragg por alteração do índice de refracção do núcleo da 

fibra óptica por exposição ultravioleta só é possível em fibras ópticas fotossensíveis. 

Embora tenha decorrido bastante tempo desde a identificação desta propriedade, ainda 

não existe consenso relativamente aos processos físicos associados a este mecanismo. 

Sabe-se, no entanto, que a fotossensibilidade se relaciona com deficiências de oxigénio 

na constituição química das fibras dopadas com germânio . A dificuldade em justificar o 

fenómeno está relacionada com os efeitos observados experimentalmente e com a 

dependência de vários factores entre os quais se destacam o tipo de fibra, intensidade do 

feixe de escrita e comprimento de onda de exposição ultravioleta. 

 O estudo detalhado da fotossensibilidade sai do âmbito deste trabalho. Porém, 

existem bastantes estudos nesta área que poderão ser consultados num grande número 

de publicações [15][16][17]. 

 Interessa, contudo, fazer uma análise mais detalhada no que concerne aos 

mecanismos de aumento da fotossensibilidade. A mudança no índice de refracção no 

núcleo de uma fibra óptica por exposição a uma determinada dose de radiação 

ultravioleta pode ser considerada como uma medida da fotossensibilidade. A 

importância deste aspecto é de realçar uma vez que um valor mais elevado de 

fotossensibilidade corresponde uma maior reflectividade espectral e uma escrita mais 

rápida e eficiente das redes de Bragg. De facto, a maioria das fibras presentes no 
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mercado com perdas reduzidas apresentam uma concentração de germânio de, 

aproximadamente 4 mol% permitindo estimar valores máximos para a amplitude de 

modificação do índice de refracção de 10-5 [18] insuficiente na grande maioria das 

aplicações. Por estes motivos foram desenvolvidos diversos mecanismos para aumentar 

a fotossensibilidade das fibras ópticas dos quais se fará uma breve descrição daqueles 

que têm maior relevância.  

Uma técnica bastante utilizada consiste em recorrer a fibras com elevada 

concentração de germânio [15] ou conjugar este elemento com  boro usado como 

dopante adicional [19]. Contudo, a fraca estabilidade térmica e a existência de perdas de 

transmissão elevadas na região do infravermelho fazem com que este não seja um 

método ideal. A utilização de fósforo ou alumínio como co-dopantes também é comum 

em fibras com concentrações elevadas de terras raras. 

Outro processo consiste na utilização de radiação mais energética a 

comprimentos de onda mais curtos. O recurso a lasers de excímeros ArF [20] com 

comprimento de onda de emissão na gama dos 193nm permite obter valores de 

reflectividade mais elevados em comparação com os obtidos utilizando fontes a operar 

nos 248nm.  

Outra técnica, talvez a mais importante e flexível, consiste na hidrogenização da 

fibra óptica. Este método utiliza certas condições de pressão e temperatura de forma a 

garantir uma difusão de hidrogénio molecular nas fibras ópticas. Os dois processos 

utilizados nesta técnica são a submissão das fibras a pressões elevadas de H2 à 

temperatura ambiente ou, em alternativa, a utilização de H2 à pressão atmosférica com 

temperaturas elevadas. No primeiro caso, é utilizada uma câmara de alta pressão onde a 

fibra é inserida por um certo período de tempo que depende do grau de saturação 

pretendido [21]. No segundo caso, a hidrogenização pode ser conseguida através de uma 

câmara aquecida a baixas pressões de H2 [22] ou sujeita a uma chama rica em 

hidrogénio [14]. A hidrogenização é, portanto, um método simples, rápido e eficiente 

para aumentar a fotossensibilidade das fibras ópticas à exposição ultravioleta.   

II.5 – Tipos de redes de Bragg 
 

As redes de Bragg podem ser classificadas tanto pelas características de 

crescimento durante o seu processo de fabrico como também pelo perfil de modulação 

do índice de refracção do núcleo das fibras ópticas em que são inscritas. 
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II.5.1 – Classificação quanto às propriedades de crescimento 
  

O regime de exposição que leva à formação deste tipo de estruturas possui 

efeitos significativos nas propriedades das redes produzidas. No que concerne ao 

mecanismo de fotosenssibilidade pelo qual as redes são produzidas podemos distinguir 

quatro tipos: 

 

• Tipo I: As redes do tipo I são, normalmente, conhecidas como redes 

convencionais e são as mais comuns. São fabricadas em fibras fotossensíveis 

dos mais diversos géneros. Tipicamente, o espectro em reflexão duma rede de 

tipo I é igual a 1-T em que T representa o espectro em transmissão. Tal significa 

que os espectros em reflexão e transmissão são complementares e as perdas de 

potência óptica para a bainha ou por absorção são desprezáveis. 

 

• Tipo IA: As redes do tipo IA surgiram no seguimento de experiências que 

tinham como propósito determinar os efeitos de carga do hidrogénio na 

formação de redes do tipo IIA. Ao contrário do que foi antecipado, foi 

observado um deslocamento considerável, positivo em comprimento de onda. 

Este tipo de redes aparece após ocorrer saturação e sequente destruição total ou 

parcial de uma rede convencional do tipo I e são classificadas como regeneradas. 

Foi observado que o seu coeficiente de temperatura era inferior ao de uma rede 

standard escrita em condições semelhantes. 

 

• Tipo II: Ao ser demonstrada a possibilidade de escrita de redes com 

reflectividade de, aproximadamente, 100% (>98%) [23] verificou-se que a sua 

estabilidade à temperatura poderia chegar a valores tão elevados como 800ºC. 

Estas redes são escritas através de um único impulso de luz UV de elevada 

energia a partir de um laser de excímeros a operar na gama dos 248nm. Foi 

ainda demonstrado que existia um limiar, bem evidente, a partir do qual a 

modulação de índice crescia em mais de duas ordens de magnitude ao invés do 

que acontecia para valores inferiores onde era observado um crescimento linear 

em relação à energia do impulso aplicado. Para maior facilidade de identificação 

as redes abaixo deste limiar foram classificadas como redes do tipo I e acima do 

mesmo como redes do tipo II. Para além de uma elevada estabilidade térmica 
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este tipo de redes é ainda caracterizado por um conjunto de propriedades bem 

definidas das quais constam insensibilidade à radiação azul-verde e perdas de 

inserção elevadas na ordem dos 0.2 a 2 dB. A sua observação microscópica 

evidenciou modificações físicas nas propriedades materiais da fibra nas quais 

eram inscritas. 

 

• Tipo IIA: As redes do tipo IIA surgiram a partir de uma investigação mais 

tardia [24] que demonstrou a existência de outro tipo de redes com propriedades 

de estabilidade térmica semelhante às redes do tipo II. Foi exibida uma 

modificação negativa no índice de refracção médio. Estas estruturas surgiram 

em fibras sem hidrogénio e com elevadas concentrações de germânio expostas a 

um laser XeCL de bombagem. Uma exposição inicial permitia o crescimento de 

uma rede convencional do tipo I que sofreria um desvio para o vermelho antes 

de ser eliminada. Posterior exposição levava à formação de uma nova rede com 

um desvio constante para o azul [25].  

 

II.5.2 – Classificação quanto às características espectrais. 
 

As redes de Bragg podem manifestar diversos comportamentos espectrais 

dependendo do perfil de modulação de índice de refracção. Este perfil pode ser 

representado, de um modo geral, por: 

 

nnxn Δ+= 0)( 2.21

 

em que n0 e nΔ  representam, respectivamente, o índice inicial e a modulação 

introduzida no núcleo da fibra. Segundo este parâmetro podemos distinguir vários tipos 

de redes: redes uniformes, apodizadas, aperiódicas, amostradas, angulares e com 

variação de fase. 

 
Redes uniformes 

 

As redes de Bragg uniformes são as que envolvem um processo de fabricação 

mais comum e as que são menos específicas em termos de aplicação. Pela sua relativa 
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facilidade de manufactura, apresentam-se em grande número nos mais diversos campos 

de aplicação tanto nas telecomunicações como na área dos sensores. Uma rede uniforme 

apresenta uma modificação positiva no índice de refracção do núcleo da fibra com 

amplitude e período constantes: 

 

  
Figura 9: Perfil de modulação de índice de 

refracção ao longo do eixo da fibra para uma rede 
uniforme. 

Figura 10: Resposta espectral de uma rede de 
Bragg uniforme. 

 

 

 
Figura 11: Estrutura referente à modificação de índice de refracção para uma rede de Bragg uniforme. 

 

Este tipo de redes pode ser descrito através da relação: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Λ
+=Δ+=

x
nnnnxn πδ 2cos00)( 2.22

 

onde nδ representa a amplitude da perturbação provocada no índice de refracção, x a 

posição ao longo do eixo longitudinal da fibra e 0n  o valor inicial do índice de 

refracção do  núcleo da fibra, anterior a qualquer tipo de perturbação. 

 

Redes apodizadas 

 

 A escrita de uma rede de Bragg uniforme ao longo de um determinado 

comprimento de fibra leva ao aparecimento de lóbulos laterais em torno da ressonância 

em reflexão correspondente ao comprimento de onda de Bragg. Contudo estes lóbulos 

laterais, indesejáveis, têm origem na descontinuidade do índice de refracção nas 

extremidades da rede constituindo, dessa forma, uma cavidade Fabry-Pérot. Em 
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diversos casos, porém, as aplicações que usam este tipo de estruturas não são 

compatíveis com este tipo de resposta espectral pelo facto de recorrerem a várias redes 

com frequências adjacentes. O que acontece é uma redução do isolamento entre canais e 

uma consequente diminuição no desempenho dos dispositivos que operam, por 

exemplo, num regime de separação de canais multiplexados em comprimento de onda.  

 É, no entanto, possível suprimir os lóbulos laterais através de técnicas de 

apodização. Este tipo de técnicas é conseguido através da variação da amplitude do 

coeficiente de modulação do índice de refracção ao longo do comprimento da rede. São, 

sobretudo, considerados dois tipos de apodização. O primeiro diz respeito à aplicação de 

apodização apenas às extremidades da rede diminuindo gradualmente a amplitude de 

modulação do índice e eliminando os lóbulos que aparecem nos comprimentos de onda 

superiores. Contudo, mantém-se a existência de uma estrutura Fabry-Pérot que resulta 

em lóbulos laterais para comprimentos de onda inferiores [26]. 

 

 
 

Figura 12: Perfil de modulação gaussiana de índice 
de refracção ao longo do eixo da fibra para uma 

rede apodizada simples. 

Figura 13: Resposta espectral de uma rede de 

Bragg apodizada simples. 

 

O segundo tipo de apodização é designado de apodização DC. Neste caso, 

ambos os lóbulos laterais são suprimidos mantendo um índice de refracção médio 

constante ao longo de todo o comprimento da rede. Como consequência, o espectro em 

reflexão da rede torna-se simétrico em torno do comprimento de onda de Bragg.  

 
  

Figura 14: Perfil de modulação de índice de 
refracção ao longo do eixo da fibra para uma rede 

apodizada DC. 

Figura 15: Resposta espectral de uma rede de 
Bragg apodizada DC 
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 Este tipo de redes pode ser descrito pela relação: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Λ
+=Δ+=

xxapFnnnnxn πδ 2cos)(00)(
2.23

 

onde )(xapF representa a função de apodização. As funções de apodização mais 

comuns são a gaussiana, coseno-elevado, tanh e Cauchy. 

 Para além destes dois métodos, mais comuns, existem outros que permitem 

alcançar a supressão dos lóbulos laterais numa rede de Bragg designadamente a 

utilização de máscaras de fase com eficiência variável [27] [28], dupla exposição por 

varrimento de feixe [29] [30], efeito de Moiré e interferência variável [31] [32].  

 
Redes aperíodicas 

 

 As redes de Bragg aperíodicas caracterizam-se por um período de modulação 

não constante ao longo da sua extensão. Uma das consequências resulta numa largura de 

banda maior em comparação com uma rede uniforme: 

 

 
 

Figura 16: Perfil de modulação de índice de 
refracção ao longo do eixo da fibra para uma rede 

aperiódica. 

Figura 17: Resposta espectral de uma rede de 
Bragg aperiódica 

 

 

 
Figura 18: Estrutura referente à modificação de índice de refracção para uma rede de Bragg aperiódica. 

 

Este tipo de comportamento pode ser conseguido variando o período de 

modulação ou o valor médio em amplitude do índice de refracção da rede: 
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Figura 19: Perfil de modulação de índice de 
refracção com amplitude constante ao longo do 

eixo da fibra para uma rede aperiódica. 

Figura 20: Perfil de modulação de índice de 
refracção com amplitude variável ao longo do eixo 

da fibra. 

 

A variação de índice de refracção para este tipo de redes pode ser descrita 

através das relações: 

⎟⎟
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⎝
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 Estas equações dizem respeito à variação do período e à alteração da amplitude 

de modulação do índice de refracção ao longo do eixo longitudinal da rede, 

respectivamente. 

 

A necessidade deste tipo de redes advém, principalmente, por dois motivos: o 

primeiro prende-se com a necessidade de obter redes com uma maior largura espectral 

[33]; o segundo refere-se à obtenção de elementos dispersivos com propriedades 

controláveis [34]. No primeiro caso, existe uma certa liberdade na definição da 

amplitude de modulação de índice e comprimento da rede, responsáveis pela sua 

resposta espectral no que concerne à reflectividade e largura a meia altura. Uma vez que 

para a mesma alteração de índice, redes menos extensas possuem reflectividades 

menores para intervalos espectrais maiores, poderia partir-se do princípio de que redes 

uniformes com comprimento reduzido poderiam levar a respostas espectrais mais 

extensas. Contudo, essa capacidade mostra-se limitada devido a restrições relacionadas 

com a fotossensibilidade do material e à consequente amplitude máxima de modulação. 
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Face a esta limitação, podem ser conseguidas respostas espectrais mais extensas através 

da variação contínua da condição de Bragg ao longo do comprimento da rede por 

alteração do seu período ou da amplitude de índice o que nos leva às redes aperiódicas. 

Relativamente à fabricação deste tipo de redes uma das técnicas que se revelou 

de grande interesse foi o método holográfico que se baseia na interferência entre dois 

feixes. Segundo esta técnica, o recurso a duas lentes cilíndricas e controlo das suas 

distâncias focais assim como o seu posicionamento permitem controlar o coeficiente de 

aperiodicidade [35]. Outro método consiste na fabricação de redes de Bragg com 

recurso à utilização de máscaras de fase formadas por secções de período crescente [36]. 

 

Redes amostradas 

 

 Este tipo de redes consiste na amostragem da modulação do índice de refracção 

por uma função de período muito superior ao período da rede de Bragg. A sua resposta 

espectral corresponde ao conjunto formado pelas várias componentes separadas pelo 

período da função de amostragem.  

 

 
 

Figura 21: Perfil de modulação de índice de 
refracção ao longo do eixo da fibra para uma rede 

amostrada. 

Figura 22: Resposta espectral de uma rede de 
Bragg amostrada. 

 

 

 
Figura 23: Estrutura referente à modificação de índice de refracção para uma rede de Bragg amostrada. 

 

Essas componentes podem ser determinadas no domínio das frequências através da 

transformada de Fourier. Considerando uma função periódica não sinusoidal para a 

amostragem, a resposta espectral irá ser constituída por picos, correspondentes às 

frequências das componentes da transformada de Fourier, referenciados em 
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comprimento de onda separados por )2/()2( anB Λ=Δ λλ , onde aΛ corresponde ao 

período de amostragem: 

 
Figura 24: Diferentes frequências correspondentes às várias ressonâncias espectrais. 

 
A variação de índice de refracção para este tipo de rede pode ser descrita através 

da equação: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Λ
+=Δ+=

xxAnnnnxn πδ 2cos)(00)( 2.26

onde )(xA  representa a função de amostragem utilizada. 

A escrita deste tipo de redes é possível tanto por varrimento de feixe sobre uma 

máscara de fase como por exposição a uma máscara de fase amostrada. O primeiro 

método consiste na translação de um feixe sobre uma máscara de fase em passos de 

período na ordem dos vários micrómetros [37]. A amostragem referente ao segundo 

método é baseada na utilização de uma máscara de amplitude sobre uma máscara de 

fase. 

 

Redes angulares 

 

 Consideramos que estamos na presença de uma rede angular sempre que o plano 

da modulação do índice de refracção de uma rede de Bragg formarem um ângulo com a 

direcção de propagação da luz: 

 

 

 

 



26 
 

 

 
Figura 25: Estrutura referente à modificação de índice de refracção para uma rede de Bragg angular. 

 

Esse ângulo diz respeito ao desalinhamento de perpendicularidade que o padrão 

de interferência de exposição possui em relação à direcção longitudinal da fibra. Neste 

caso, vai existir uma componente cuja direcção não corresponde à direcção de 

propagação. Na realidade, uma porção de luz vai ser radiada para os modos da bainha 

na direcção de contrapopagação. Se a diferença entre índices de refracção do núcleo e 

bainha não se mostrar suficiente para manter o confinamento dessa porção de luz, a rede 

vai induzir atenuação por dispersão. Esta atenuação acontece para comprimentos de 

onda inferiores à condição de Bragg. Considerando uma modulação de índice com 

período Λ e a normal à direcção de propagação, podemos definir o ângulo mínimo θ que 

permite o acoplamento para os modos radiativos: 

 

[ ]λθ /)(1sin bainhannucleon −Λ−= 2.27

 

À medida que o valor do ângulo θ aumenta existe um pequeno aumento nas 

perdas induzidas até, aproximadamente, 3º, valor a partir do qual estas diminuem 

significativamente. Contudo, esta diminuição é acompanhada por um aumento em 

extensão da região espectral. 
 O interesse destas redes reside na possibilidade de introduzir perdas por 

dispersão de forma reproductível. Este facto permite, por exemplo, definir atenuações 

de modo a obter uma resposta espectral complexa desejável por associação em série de 

várias redes deste tipo [38]. 

 

Redes com variação de fase 

 

 Este tipo de redes é caracterizado pela introdução de um desvio de fase na 

modulação do índice de refracção. Este desvio origina uma divisão que resulta na 

formação de duas redes de Bragg desfasadas entre si que actuam como uma cavidade 

ressonante. Esse efeito produz uma ressonância muito estreita em transmissão definida 

θ 
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num comprimento de onda que aparece contido na largura de banda de rejeição da 

assinatura espectral da rede de Bragg e determinado pela amplitude e localização do 

desvio de fase. 

 

  
Figura 26: Perfil de modulação de índice de 

refracção ao longo do eixo da fibra para uma rede 
com desvio de fase. 

Figura 27: Resposta espectral de uma rede de 
Bragg com desvio de fase. 

 

 O comprimento de onda dessa ressonância pode ser sintonizado de duas formas 

[39]: introduzindo um desvio de fase fixo de π em posições distintas ao longo de toda a 

extensão da rede; introduzindo um desvio com uma variação entre 0 a 2π situado, 

espacialmente, na posição central da rede.  

 Os métodos mais utilizados na fabricação deste tipo de redes são: exposição 

ultravioleta selectiva após a fabricação da rede [40], utilização de uma máscara 

contendo um desvio de fase e utilização de um feixe por varrimento sobre a máscara de 

fase. 

 O interesse deste tipo de redes reside na possibilidade de atribuição de 

propriedades espectrais às redes de Bragg que permitem desempenhar funções 

específicas. Um exemplo será a sua utilização como filtro transmissivo para selecção de 

canais em sistemas WDM de comunicação. 

 

 Existem, porém, outros géneros de redes de Bragg que contêm propriedades 

espectrais semelhantes às redes com variação de fase. É o caso das redes de Bragg 

Moiré e das aperiódicas descontínuas.  

No caso das redes Moiré estas são formadas através de padrões de interferência 

com período ligeiramente diferente. A exposição é efectuada na mesma secção de fibra 

e de forma sequenciada. A consequência adjacente ao processo é um efeito de 

modulação espacial de índice de refracção com frequência rápida contida numa 

envolvente sinusoidal de frequência lenta ao longo da fibra. A combinação de duas 
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ondas de frequências ligeiramente diferentes resulta em franjas de interferência que se 

anulam periodicamente: 

 

 
 

Figura 28: Perfil de modulação de índice de refracção ao longo do 
eixo da fibra para uma rede moiré. 

  

Este fenómeno pode ser explicado considerando os valores Λ1 e Λ2 para o 

período das duas redes sobrepostas. Assim sendo, temos: ΛC=2 Λ1Λ2/( Λ 1+Λ2) para o 

período curto respeitante à modulação de índice e ΛL=2 Λ1Λ2/( Λ 1-Λ2) para o período 

longo relativo à envolvente. Nos mínimos da envolvente, correspondentes aos pontos de 

interferência destrutiva, a fase sofre uma mudança de π.  

 No caso das redes aperiódicas descontínuas, são formadas através do desvio 

espectral ou supressão de uma porção de uma rede aperiódica tendo como consequência 

a formação de uma descontinuidade na modulação de índice. 

 

 
Figura 29: Perfil de modulação de índice de refracção ao longo do 

eixo da fibra para uma rede aperiódica descontínua. 

 

 A fabricação deste tipo de redes e obtenção da consequente resposta espectral 

sob a forma de um filtro transmissivo sob a banda de reflexão de um FBG é possível 

aquando da escrita de redes aperiódicas [35], através de métodos de pós-processamento 

[41] ou por controlo activo durante a sua fabricação [42].  
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II.6 – Técnicas de fabricação de redes de Bragg 
 

 Existem vários métodos utilizados para efectuar a escrita de redes de Bragg que 

podem ser divididos duma forma genérica em dois grupos principais: técnicas 

interferométricas e técnicas não-interferométricas. Será realizada uma descrição mais 

pormenorizada destas técnicas nas secções seguintes. 

 

II.6.1 – Técnicas interferométricas 
 

 Neste tipo de técnicas são utilizados dois feixes coerentes que são 

posteriormente recombinados originando um padrão de interferência de forma a 

determinar o perfil da modulação induzida que permite a escrita de redes de Bragg 

numa fibra fotossensível exposta de forma transversal: 

 
Figura 30: Montagem experimental para a fabricação de redes de Bragg utilizando o método holográfico. 

 

Contudo, este tipo de processo de fabricação apresenta algumas limitações ao 

nível das fontes de luz utilizadas. Assim, as fontes laser usadas, na gama espectral do 

ultravioleta, deverão apresentar coerência temporal adequada e, frequentemente, 

coerência espacial como acontece na técnica holográfica. A exigência de coerência 

espacial prende-se com o facto dos feixes sofrerem um determinado número de 

reflexões antes de ocorrer a interferência. Este problema pode ser ultrapassado incluindo 

dois espelhos num dos braços da montagem interferométrica forçando um número 

ímpar de reflexões para os dois feixes. Deste modo, os requisitos em termos de 

coerência espacial são satisfeitos controlando o número de reflexões em ambos os 
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braços do interferómetro de forma a garantir que os dois feixes interferem com imagens 

simétricas. É assim possível a utilização de fontes laser com fraca coerência espacial 

como é o caso dos laser de excímeros. Por outro lado, a utilização de lentes cilíndricas 

permite focar os feixes no plano de interferência aumentando assim a densidade 

energética. 

 A principal vantagem da técnica holográfica reside na possibilidade de controlo 

do período do padrão de interferência de forma independente em relação ao 

comprimento de onda de exposição (UV). Esse período pode ser definido como: 

 

)sin(2 θ
λUV=Λ 2.28

 

onde UVλ  diz respeito ao comprimento de onda da radiação ultravioleta e θ  

corresponde a metade do ângulo formado entre os dois feixes. A principal diferença 

deste método relativamente à técnica utilizada por Hill reside na independência em 

relação ao comprimento de onda ultravioleta, sendo o período do padrão de 

interferência definido pelo ângulo entre os dois feixes que pode ser ajustado através da 

rotação dos dois espelhos presentes na montagem. 

 Apesar das vantagens inerentes ao processo, este tipo de sistemas mostra-se, 

todavia, muito propício a fontes de instabilidade associadas à complexidade da sua 

montagem. Alguns exemplos são as vibrações mecânicas, variações de temperatura, 

relaxação dos suportes de apoio e flutuações em comprimento de onda da fonte de 

emissão. Contudo, através da construção de interferómetros de dimensões reduzidas 

isolados do meio ambiente é possível minimizar este tipo de problemas. Apesar dos 

problemas associados ao método holográfico ele continua a ser bastante utilizado. 

 

II.6.2 – Técnicas não-interferométricas 
 

 No que diz respeito às técnicas não-interfométricas existem, fundamentalmente, 

três tipos a considerar: máscara de amplitude, máscara de fase e exposição ponto por 

ponto. 

Máscara de amplitude 
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Figura 31: Montagem experimental para a fabricação de redes de Bragg com recurso a máscara de 

amplitude. 

 
 Esta técnica utiliza o recurso à projecção de um feixe ultravioleta por uma 

máscara de amplitude de modo a garantir a modificação do índice de refracção do 

núcleo de uma fibra óptica. Este género de máscara consiste num conjunto de linhas 

opacas à radiação UV e paralelas entre si contidas num substrato de sílica com períodos 

na gama dos 5 aos 120µm. É utilizado um sistema de lentes com redução de imagem 

para imprimir os vários planos constituintes da rede na fibra. A utilização deste método 

resume-se, essencialmente, ao fabrico de redes de Bragg com períodos superiores a 

1µm. No entanto, a natureza não sinusoidal da modulação que está inerente ao processo 

permite obter respostas espectrais no infravermelho e no visível através das ordens 

superiores da condição de Bragg [43]. Em relação à técnica acima descrita o método da 

máscara de amplitude mostra-se mais flexível devido à simplicidade do esquema de 

montagem. De facto, a maior estabilidade é conferida pelo sistema de redução de 

imagem que faz com que existam menos flutuações em relação a perturbações 

ambientais e à radiação de exposição. 

 

Máscara de fase 

 

 O método com recurso a uma máscara de fase é o mais comum e um dos mais 

simples e eficazes na escrita de FBGs em fibras fotossensíveis. Este tipo de máscaras é 

fabricado a partir de um processo de fotolitografia de elevada resolução e consistem 

num conjunto de depressões longitudinais presentes na superfície de um substrato de 

sílica. Estes dispositivos actuam como redes de difracção sobre o feixe em transmissão 

dividindo-o em várias ordens, m. 
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a) 

 
b) 

Figura 32: Representação do princípio de funcionamento da máscara de fase: a) incidência normal b) 
incidência não-normal. 

 

 
Figura 33: Montagem experimental  para a fabricação de redes de Bragg utilizando a técnica da máscara 

de fase. 

 
 A máscara de fase actua como um divisor de feixe quando é utilizada em transmissão, a 

luz ultravioleta é difractada em diversas ordens junto à superfície da máscara de fase 

criando um padrão de interferência que leva à formação das redes de Bragg. Existem 

dois métodos que permitem chegar a este tipo de comportamento. No método de 

incidência não-normal o feixe transmitido, respeitante à ordem 0, e a ordem -1 

apresentam valores máximos, situação que corresponde à máxima visibilidade [44]. No 

método que utiliza a incidência normal existe a supressão do feixe em transmissão 

fazendo com que as ordens ±1 tenham valores máximos [45]. Neste processo o padrão 

de interferência gerado pelas ordens de difracção ±1 possui um período Λ, relacionado 

com o ângulo de difracção θm pela relação: 

 

Λ

Radiação UV Radiação UV 
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2sin2
mf

m
UV Λ

==Λ
θ

λ 2.29

 

Se a supressão da ordem 0 for completa, o padrão de interferência na fibra 

possui um período com um valor de metade do período relativo à máscara de fase e é 

independente ao comprimento de onda da fonte UV. 

As características mais relevantes deste tipo de máscaras são o período com que 

essas depressões ocorrem e a profundidade das mesmas.  

 

 
Figura 34: Demonstração da supressão da ordem 0 de incidência com a utilização de máscaras de fase 

para incidência normal. 

 
Para o método de incidência normal, a profundidade da depressão, A, terá de ser 

ajustada para garantir um desvio de fase do feixe incidente projectado na superfície da 

sílica de π radianos em relação à propagação do mesmo pelo ar de forma a diminuir a 

intensidade de feixe de ordem 0. Consideramos então a relação: 

 

π
λ

π
=− Asiln

UV
)1(2

2.30

 

onde siln corresponde ao índice de refracção da sílica relativamente ao comprimento de 

onda de emissão ultravioleta.  

A principal vantagem associada à utilização desta técnica é a baixa coerência 

necessária por parte da fonte ultravioleta necessária à criação do padrão de interferência 

e a franca reprodutibilidade no processo de escrita para obtenção de comprimentos de 

onda de Bragg específicos. 

 Uma vez que o período do padrão de interferência gerado pela sobreposição dos 

feixes associados às ordens de difracção depende apenas do período da máscara de fase, 
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a fabricação de FBGs com assinaturas de Bragg a comprimentos de onda distintos só é 

possível através do recurso a máscaras de fase diferentes. 

 

Exposição ponto por ponto 

 

 A técnica de fabricação de redes de Bragg ponto por ponto consiste na 

modificação do índice de refracção do núcleo de uma fibra fotossensível através da 

escrita individual de cada período constituinte da rede por exposição a um único 

impulso proveniente de um laser de excímeros. A luz atravessa uma máscara de 

amplitude que contém uma única linha transparente, é, posteriormente, focada através 

de uma lente e chega à fibra onde irradia uma única secção do núcleo, modificando o 

seu índice de refracção. A fibra sofre então uma translação sobre o seu eixo longitudinal 

com uma distância Λ, correspondente ao seu período. Este processo é repetido até à 

obtenção da resposta espectral pretendida 

. 

 
Montagem experimental para a fabricação de redes de Bragg utilizando a ponto por ponto. 

 

 Este método compreende, contudo, alguns pontos menos positivos. É o caso da 

sua exigência relativamente à qualidade de focagem necessária e flexibilidade reduzida 

quanto à definição do período da rede [46]. No entanto, a principal vantagem inerente à 

técnica de escrita ponto por ponto diz respeito à flexibilidade que existe na alteração dos 

parâmetros da rede. Podem ser facilmente introduzidas alterações no seu comprimento e 

intensidade de modulação. 
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Capítulo III – Desenvolvimento e concepção de 
uma máquina para a fabricação de redes de Bragg. 
 

 III.1 – Introdução 
 

Nos últimos anos as redes de Bragg foram estudadas e aplicadas como 

elementos sensores para sistemas de monitorização ou filtros para sistemas de 

comunicações ópticas. A exigência quanto à especificidade das características da 

resposta espectral e a necessidade  deste tipo de dispositivos para uso nas mais diversas 

aplicações é cada vez maior. Foi neste contexto que o projecto apresentado neste 

trabalho foi elaborado tendo como objectivo o desenvolvimento de um processo de 

fabricação simples, eficiente e eficaz que conseguia responder às exigências de 

flexibilidade e reprodutibilidade requeridas.  

Como foi discutido no capítulo anterior, existem vários processos de fabricação 

para as redes de Bragg. A técnica adoptada na realização deste trabalho foi o método da 

máscara de fase por exposição transversal da fibra óptica através do varrimento de um 

feixe proveniente de um laser de Árgon a operar na gama do ultravioleta por duplicação 

de frequência do verde. Esta escolha foi efectuada considerando a facilidade de 

emprego, disponibilidade material e possibilidade de trabalho nas instalações da 

unidade de optoelectrónica e sistemas electrónicos do INESC Porto. 

 

III.2 – Montagem experimental e controlo 
 

 A concepção do sistema desenvolvido foi baseada com o objectivo de  fabricar 

redes de Bragg  de forma semi-automática. No limite será possível a um operador, com 

conhecimentos mínimos da teoria que está por trás da escrita de redes de Bragg, actuar o 

sistema de modo a obter, sistematicamente, redes com propriedades reproductíveis. Para 

este efeito, o sistema encontra-se dividido em duas partes: uma relacionada com o 

equipamento necessário à escrita efectiva das redes e outra respeitante ao hardware e 

software de controlo desse equipamento. 
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Montagem experimental  

 

 A montagem experimental é constituída por um conjunto de equipamento que 

engloba, de uma forma genérica, fonte laser, carruagens de precisão elevada com passo 

micrométrico e nanométrico por actuação motorizada ou manual, um conjunto óptico de 

direccionamento de feixe, um sistema de aquisição de imagem e outro para medição de 

tensão longitudinal para além de todas as peças e suportes necessários à implementação 

mecânica. 

 

 
Figura 35: Montagem experimental utilizada para a fabricação de redes de Bragg 

 

Material utilizado: 

• Duas carruagens Newport VP-25XA 

 

Curso de 25mm com passo mínimo de 10nm. 

 

• Carruagem Newport ILS-PP 

 

Curso 100mm com passo mínimo de 0.5µm. 
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• Carruagem Newport UTM100PP1HL 

 

Curso de 100mm com passo mínimo de 

0.1µm. 

 

• Carruagem Aerotech ABL10100 

 

Curso de 100mm com passo mínimo de 1nm. 

 

• Duas carruagens para alinhamento vertical Newport MVN80  

 

Curso vertical de 20mm usada em conjunto 

com os actuadores CMA25-PP. 

 

• Carruagem rotacional Newport 562F-TILT 

 

Gama angular +2/-1.5° θY, +10/-7° θZ. 

 

• Carruagem Newport UMR5.16 

 

Curso de 16mm para uma carga máxima de 

61Kg. 

 

• Câmara Watec 902-B 

 

Resolução de 795X596 com aquisição 

monocromática. 
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• Célula de carga Interface SML series. 

 

Output: 2mV/V 

Máx. Input:15 VDC 

 

• Lente infinistix (Edmund optics). 

• Pórtico de sustentação. 

• Clamps pneumáticos. 

• Célula acustico-óptica. 

• Diafragma, espelho e lente de focagem. 

• Analisador de espectros ópticos (OSA): resolução de 0.1 nm 

• Fibra óptica do tipo SMF28, de núcleo simples de germanosilicato, 3 mol% 

GeO2 e hidrogenada a frio a uma pressão de 100 atm. 

 

A descrição da utilização deste material pode ser efectuada pela função que cada 

conjunto ou equipamento individual desempenha no sistema. A fibra óptica utilizada na 

escrita das redes de Bragg é presa pelas garras pneumáticas cuja altura é determinada 

pelas duas carruagens MVN80. Uma das carruagens VP-25XA permite a aplicação de 

tensão mecânica à fibra cujos valores são lidos através da célula de carga utilizada. Este 

dispositivo necessita de calibração prévia de forma a obter a variação da sua resposta a 

efeitos de tracção ou compressão. A outra carruagem VP-25XA é utilizada para efectuar 

a aproximação da máscara de fase, apoiada num suporte que se encontra fixo na 

carruagem 562F-TILT. Esta, por sua vez, permite um ajuste bidireccional de rotação da 

máscara. O controlo do alinhamento e distância da máscara de fase em relação à fibra é 

realizado através do sistema de aquisição de imagem constituído pelo pórtico de 

sustentação que prende a carruagem ILS-PP. A sua função consiste na sustentação da 

carruagem UMR5.16, câmara, lente, leds de iluminação e permite a movimentação do 

conjunto ao longo do eixo transversal da fibra. A carruagem UMR5.16 possibilita o 

ajuste da distância focal da câmara. A carruagem ABL10100 suporta a lente de focagem 

e espelho de redireccionamento do feixe. Permite também a deslocação gradual do 

conjunto de modo a que a luz incida sobre a máscara de fase e seja projectada na secção 

de fibra destinada à escrita da rede. A célula acustico-óptica, controlada por um sinal em 

tensão, permite o controlo directo da interrupção do feixe. O OSA permite a leitura do 

espectro em transmissão proveniente do FBG em tempo real a partir de uma fonte de 
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espectro largo. Finalmente, o diafragma e espelhos que se encontram, directamente, 

sobre a mesa servem para traçar o caminho óptico do feixe desde a fonte laser até à 

fibra. 

 

Controlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A parte do sistema que diz respeito ao controlo de todo o equipamento acima 

descrito é constituído por diversos sub-sistemas que são interligados por uma unidade 

central de controlo. A função desta unidade consiste na ligação de todas as 

funcionalidades associadas aos controladores individuais. Desta forma é possível a 

comunicação com estes dispositivos e, consequentemente, receber os dados daí 

provenientes, necessários à verificação, em tempo real de todos os parâmetros inerentes 

ao processo de fabricação. Através de um programa que permita a sua agregação e 

posterior tratamento podemos dar o seguimento lógico ao processo de fabricação de 

forma automatizada. 

 Convém, então descrever a constituição da unidade central de controlo e 

estabelecer o modo como ela interage com todos os equipamentos periféricos. 

 

Figura 36:  Rack com todos os dispositivos 
de controlo. 
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Figura 37: Unidade central de controlo. 

  A sua composição tem por base um chassis de 19 polegadas 3U, dentro do qual 

se encontra uma placa-mãe mini-ATX que integra todas as funcionalidades usuais num 

PC industrial. Esta está assente numa placa de expansão com slots PCI onde estão 

ligadas uma placa de aquisição NI-6040, uma placa de aquisição de video NI-1409 e 

uma placa controladora Firewire. Ainda dentro desta caixa podemos encontrar um 

conjunto de componentes ópticos constituído por uma fonte ASE (amplified 

spontaneous emission) de espectro largo, um circulador e um switch óptico 1x2. Estão 

ainda presentes 2 electroválvulas para controlo pneumático das garras para fixação da 

fibra óptica. 

 
Figura 38: Esquema de montagem do conjunto de componentes ópticos. 
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Outro componente, fundamental, nesta unidade é a placa electrónica que foi 

concebida para expandir as capacidades de aquisição e controlo da unidade. Esta placa 

possui 8 relés, 4 entradas digitais, 8 saídas digitais, 4 entradas analógicas, 1 saída 

analógica e 2 entradas analógicas amplificadas, regulação de tensão aos 12V, 10V e 5V 

e é controlada por um µcontrolador C8051F320. 

A aquisição é controlada pela placa NI-6040 que comunica com o controlador 

desta placa de expansão através de um protocolo definido para o efeito. Este protocolo 

permite, através de palavras de comando específicas, activar os seus diversos recursos. 

Foi ainda desenvolvido o firmware do µcontrolador e respectivo driver para utilização 

com o LabVIEW. São utilizadas duas entradas digitais para verificar o estado dos 

botões de actuação das garras pneumáticas, 1 entrada analógica diferencial amplificada 

para leitura do valores em tensão da célula de carga, 1 saída analógica para controlo de 

tensão do modulador da célula acusto-óptica, duas saídas digitais, uma para cada uma 

das direcções de acção do switch óptico, e cinco relés, quatro usados para controlo das 

electroválvulas e o restante para a alimentação da fonte de espectro largo e switch 

óptico. 

 Existem ainda dois controladores ligados à unidade central que utilizam 

interfaces ethernet e firewire, respectivamente: controlador XPS que comunica com 

todas as carruagens da Newport; controlador A3200 para actuação da carruagem 

ABL10100 da Aerotech. 

 

  
Figura 39: Controlador Newport XPS Figura 40: Controlador Aerotech A3200 

 

 

III.3 – Software desenvolvido 
 

 Todo o software criado para o trabalho apresentado neste projecto foi 

desenvolvido na linguagem de programação LabVIEW com a excepção do firmware 
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para controlo da placa de expansão referida na secção anterior, desenvolvido em 

linguagem C adaptada ao µcontrolador em questão. O LabVIEW mostra-se bastante 

adequado para este tipo de implementação, pois consiste num ambiente de programação 

gráfica por diagramas de blocos que permite, de uma forma simples, a geração de 

código e um interface eficaz para sistemas de hardware de controlo e medida. Cada 

rotina, constitui um VI (virtual instrument) que comporta uma sequência de código e 

constitui, em si, um programa que pode actuar de forma independente. Assim, quando 

for referido o termo VI ao longo da descrição do software esta designação diz respeito a 

uma subrotina associada a uma função específica de leitura de dados ou execução de 

instruções.  

 Foi criado um programa com uma interface gráfica com o utilizador que engloba 

todos os aspectos referentes ao controlo do hardware disponível através da leitura dos 

parâmetros inerentes ao sistema e posterior execução de instruções de acordo com o 

seguimento lógico do processo de fabrico das redes de Bragg. Torna-se assim possível a 

um operador activar o sistema e executar o processo de manufactura de uma forma fácil 

e totalmente transparente com a inserção de apenas alguns dados relativos ao 

comprimento de onda e reflectividade pretendidos assim como o período da máscara de 

fase a utilizar. No final terá a rede de Bragg fabricada bem como a sua caracterização 

em termos de reflectividade, largura espectral e comprimento de onda central.  

 

 

 
Figura 41: Interface gráfico do programa desenvolvido para a fabricação de redes de Bragg. 
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Figura 42: Diagrama de blocos do programa desenvolvido para a fabricação de redes de Bragg. 

 

 Uma vez que o programa principal é constituído por um grande número de 

subrotinas irá ser efectuada uma breve descrição daquelas que possuem maior 

relevância indicando as respectivas entradas, saídas e função particular que desempenha 

no sistema. A descrição da sequência lógica que o programa toma à medida que a 

fabricação prossegue irá ser analisada com maior detalhe na secção seguinte. 

 

Designação: login.vi 

Entrada: username 

                password 

Saída: user ID 

           access granted 

Função: 

Permitir o acesso do utilizador ao programa através de um username e respectiva 

password guardadas num registo protegido. Após a validação dos dados o acesso é 

permitido. 

 

Designação: System_init.vi 

Entrada: ConnectionID Saída: Status 

Função: 

Permitir a inicialização de todo o sistema. Executa a inicialização e home de todas as 

carruagens e prepara o seu posicionamento considerando offsets iniciais. Utiliza os VIs 

g_kill, g_init, g_home, set_relpos no que diz respeito às carruagens Newport e os VIs 

aero_init, aero_home e aero_move relacionados com a carruagem da Aerotech. 
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Designação: wt_selector.vi 

Entrada: wavelenght target 

                 pm period 

Saída: tension 

Função: 

Permitir determinar a tensão mecânica inicial a aplicar à fibra a partir dos valores de 

comprimento de onda pretendido e período da máscara de fase. 

 

Designação: load_cell.vi 

Entrada: ainput 

                offset 

Saída: force 

            load cell mean value 

Função: 

Obter os valores de leitura da célula de carga em tensão eléctrica (Volt) convertendo-os 

para tensão mecânica (Newton) a partir de uma calibração prévia. 

 

Designação: tension.vi 

Entrada: group 

                fiber tension 

Saída: status 

Função: 

Controlar a aplicação de tensão mecânica desejada à fibra óptica actuando, 

gradualmente, a carruagem motorizada designada para o efeito a partir da leitura dos 

valores da célula de carga. São utilizados os VIs load_cell e set_relpos. 

 

Designação: open_tcp.vi, close_tcp.vi 

Entrada: host_address 

 

Saída: connectionID 

 

Função: 

Estabelecer e fechar uma sessão TCP/IP com o controlador Newport XPS. 

 

Designação: set_relpos.vi 

Entrada: connection ID 

                 relative pos 

Saída: status 

            error out 
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                 group 

                 error in 

Função: 

Definir e ordenar a execução de um movimento relativo de qualquer carruagem 

Newport. 

 

Designação: set_abspos.vi 

Entrada: connection ID 

                 absolute pos 

                 group 

                 error in 

Saída:  status 

             error out 

Função: 

Definir e ordenar a execução de um movimento absoluto de qualquer carruagem 

Newport. 

 

Designação: set_speed.vi 

Entrada: connection ID 

                 group 

                 velocity 

Saída:  error out 

 

Função: 

Permitir a definição da velocidade para qualquer carruagem Newport. 

 

Designação: g_kill.vi, g_init.vi, g_home.vi 

Entrada: connection ID 

                 group 

Saída:  status 

 

Função: 

Permitir a finalização de controlo, inicialização e home das carruagens Newport, 

respectivamente. 

 

Designação: aero_init.vi 

Entrada: ini file path Saída: status 

Função: 
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Proceder à inicialização da carruagem da Aerotech a partir de um ficheiro de calibração 

da mesma. 

 

Designação: aero_move.vi 

Entrada: incremental 

                distance 

                speed 

Saída: status 

 

Função: 

Definir e ordenar a execução de um movimento da carruagem da Aerotech. 

 

Designação: aq6331_init.vi 

Entrada: address 

                central wavelength 

                span 

                sample points  

Saída:  

 

Função: 

Proceder à inicialização dos parâmetros do analisador óptico de espectros 

 

Designação: aq6331_swp.vi 

Entrada: address 

                central wavelength  

Saída:  

 

Função: 

Enviar instruções de varrimento para analisador óptico de espectros 

 

Designação: of_align.vi 

Entrada: Image in  Saída: position 

            angle 

            Camera calib 

Função: 

Proceder à verificação do alinhamento da fibra óptica 
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Designação: of_pmask.vi 

Entrada: Image in  

                 bottom 

Saída: distance 

            y 

Função: 

Proceder à verificação da distância da máscara de fase à fibra. 

 

Designação: spectrum.vi 

Entrada: address 

                 trace 

                 power 

Saída: wave array 

            power array 

Função: 

Comunicar com o analisador de espectros óptico e retirar os valores em comprimento de 

onda e potência relativos aos pontos amostrados. 

 

Designação: braggwave.vi 

Entrada: wave array 

                 power array 

Saída: bragg 

Função: 

Identificar o comprimento de onda de Bragg a partir dos vectores adquiridos com o VI 

spectrum.vi. 

 

Como foi referido, foi também desenvolvido o firmware para o µcontrolador da 

placa de expansão e os respectivos drivers em LabVIEW com o intuito de fornecer uma 

forma simples de acesso aos recursos da mesma. O seu funcionamento assenta num 

protocolo de comunicação, definido a priori, entre a placa de aquisição NI-6040 e 

µcontrolador da placa de expansão. São utilizados os 8 bits de entrada/saída digital da 

DAC que se encontram ligados, de forma paralela às linhas referentes ao porto 0 do 

µcontrolador presentes no conector P4 da placa de expansão. Nesse protocolo estão 

identificadas as palavras de comando que deverão ser enviadas ao µcontrolador para 

activar as diversas funcionalidades da placa.  
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Figura 43: Tabela com as palavras de comando utilizadas no protocolo de comunicação entre a placa 

NI-6040 e o µcontrolador da placa de expansão. 

 

O modo de operação deste protocolo consiste em, enviar um impulso através do 

DOUT 7 da placa NI-6040 que activa uma interrupção por transição ascendente na linha 

P0.7 do µcontrolador. Este, por sua vez, fica apto a receber uma palavra de controlo, 

anterior a cada palavra de comando. Este passo constitui um mecanismo de segurança 

de forma a evitar que as acções referentes às instruções sejam efectuadas acidentalmente 

por existência de ruído nas linhas. A partir desse momento é possível a actuação dos 

vários recursos da placa através da respectiva palavra de comando. 

 O driver, desenvolvido em Labview, não faz mais do que fornecer uma 

ferramenta simples de acesso a todos os recursos da placa de expansão de uma forma 

transparente ao utilizador. 

 
Figura 44: Driver para controlo de recursos da placa de expansão. 
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III.4 – Processo de fabrico 
 

 Nesta secção será efectuada a descrição pormenorizada de todo o processo de 

fabrico. São contempladas todas as etapas desde a preparação do material até à 

caracterização final da rede de Bragg. Cada passo de execução é referenciado ao 

programa de controlo por uma figura. 

 

 
 

São accionados todos os equipamentos utilizados no sistema. É retirada uma 

porção de revestimento da fibra óptica hidrogenizada de forma a permitir a posterior 

escrita da rede de Bragg. 

 

 

 
 

O operador executa o software de controlo e activa-o efectuando a autenticação. 

Realiza, ainda, a inicialização do sistema permitindo a preparação e posicionamento 

inicial de todas as carruagens motorizadas. 
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São introduzidos os valores de comprimento de onda pretendido, período de 

máscara de fase utilizada e reflectividade pretendida. A fabricação é, então, iniciada 

com o pedido de posicionamento da máscara de fase. 

 

 

 
 

É efectuado o pedido de colocação da fibra óptica nas garras pneumáticas 

procedimento que é realizado, garantindo o seu correcto posicionamento em relação à 

posição da máscara de fase. Após o passo anterior o sistema retira a tensão mecânica 

residual na fibra e calcula o valor inicial a aplicar. A operação de aplicação de tensão 

mecânica é implementada. 
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É efectuado um pedido de varrimento de espectro ao OSA e são guardados os 

valores respectivos à amplitude e comprimento de onda. O sistema de visão efectua a 

verificação do alinhamento da fibra óptica e, em caso de resposta afirmativa, permite a 

aproximação automática da máscara de fase até uma distância de, aproximadamente, 

40µm. 

 

 
 

Procede-se com a escrita de uma rede piloto de amplitude reduzida. A tensão 

mecânica é retirada por completo à fibra. O programa efectua a verificação do 

comprimento de onda central dessa rede de modo a obter a diferença ao comprimento de 

onda pretendido. É determinado um valor de ajuste em tensão mecânica que permite a 

escrita da rede de Bragg ao comprimento de onda pretendido, nas condições actuais, 

com um desvio mínimo. 

A rede de Bragg pode agora ser fabricada com um erro mínimo em comprimento 

de onda. A reflectividade é monitorizada em tempo real, por pedido, sistemático, ao 

OSA dos valores actuais de amplitude do espectro em transmissão e posterior 

comparação com os guardados inicialmente. 
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A fibra é relaxada, libertando a tensão mecânica aplicada e é efectuada a 

aquisição do espectro em transmissão da rede. A extremidade da fibra é quebrada de 

modo a eliminar os 4% de reflexão de Fresnel e é retirado o espectro em reflexão. 

 

 

 
 

Finalmente, são obtidos os valores de comprimento de onda, largura espectral e 

reflectividade que caracterizam a rede de Bragg produzida. A gravação destes dados em 

ficheiro é então possível. 
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Figura 45: Fluxograma explicativo da sequência relativa ao processo de fabricação. 
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III.5 – Caracterização das redes de Bragg fabricadas 
 

 Uma vez que o sistema foi concebido com o propósito de fabricar redes de 

Bragg, a sua caracterização em termos de reprodutibilidade no que diz respeito à 

variação do comprimento de onda mostra particular interesse. Assim, após a fabricação 

de alguns FBGs para um valor em comprimento de onda específico foi efectuado o 

estudo do desvio que estes apresentavam em relação ao pretendido. 

 

Assim, foram fabricados os seguintes FBGs para um comprimento de onda pretendido 

de 1556.22nm utilizando uma máscara de fase de período 1072nm com, 

aproximadamente, 70% de reflectividade. O valor máximo obtido para o desvio em 

comprimento de onda foi de 160pm: 

  

 

 λ(nm) Desvio(nm)
1 1556,16 -0,06 
2 1556,15 -0,07 
3 1556,14 -0,08 
4 1556,38 0,16 
5 1556,29 0,07 

 
 

Figura 46: Desvio em comprimento de onda de algumas  redes de Bragg produzidas em relação ao 
comprimento de onda pretendido. . 

 

Sensibilidade à temperatura e deformação  

 

As propriedades das redes de Bragg dependem de qualquer grandeza física que 

provoque uma alteração no índice de refracção efectivo ou do período de modulação de 

índice,  pois essas alterações  têm como consequência um desvio no comprimento de 

onda de ressonância. Podemos verificar este facto olhando para a forma diferencial da 

condição de Bragg [47]: 
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 Dois dos parâmetros que influenciam directamente o comportamento das redes 

de Bragg são a temperatura e a deformação mecânica.  

 A sensibilidade à temperatura deste tipo de redes tem a sua origem na expansão 

térmica da sílica e da dependência do índice de refracção a este parâmetro. Podemos 

então demonstrar que para uma variação de temperatura ΔT provoca um desvio 

correspondente do comprimento de onda de ressonância que pode ser calculado através 

da expressão: 
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onde α  e ξ  representam o coeficiente de expansão térmica e o coeficiente termo-óptico 

da sílica, respectivamente.  

 A sensibilidade à deformação mecânica resulta da deformação física da sílica e 

da alteração do índice provocado pelo efeito fotoelástico. À aplicação de tensão axial  

corresponde uma deformação longitudinal Δε que provoca uma variação no 

comprimento de onda de ressonância de onde. Este efeito pode ser compreendido 

através da análise da expressão: 
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onde ep representa a constante fotoelástica. 

 

Foi, então, efectuada a caracterização de uma rede de Bragg produzida quanto à 

sua resposta em temperatura e deformação. Para isso, o FBG foi acoplado a uma 

carruagem de micrométrica com uma resolução de 1 μm e posicionado sobre um 

dispositivo de arrefecimento termoeléctrico (TEC) que permitiu medidas de temperatura 

com um erro inferior a 0.1 ºC. 

As figuras 47 e 48 apresentam a dependência do desvio do comprimento de onda 

(Δλ) do FBG quando este é sujeito a variações de temperatura e deformação, 

respectivamente. A caracterização do FBG para determinar as sensibilidades 
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respeitantes a estes parâmetros foram determinadas individualmente, em que um deles 

se mantinha constante e o outro variava. O comprimento de onda de pico varia de 

acordo com o esperado para um único FBG. 
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Figura 47: Resposta em temperatura de uma rede de Bragg produzida. 
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Figura 48: Resposta em deformação de uma rede de Bragg produzida. 

 
Existe diferença na ordem da aproximação efectuada no que diz respeito às 

respostas em temperatura e deformação correspondentes, respectivamente, às figuras 47 

e 48. Acontece pelo facto de o efeito termo-óptico apresentar uma influência 

considerável na resposta à temperatura em comparação com o efeito foto-elástico 

presente na deformação mecânica. Este motivo leva a uma aproximação de 2º ordem 

para a temperatura e de 1º para a deformação. 

Se considerarmos que os coeficientes de expansão térmica e termo-óptico na 

equação 3.2 são constantes então esta equação prevê uma relação linear entre a variação 
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de temperatura e desvio de comprimento de onda. Verifica-se na figura 47 que a 

resposta é de facto quadrática. Isto é explicado pelo efeito termo-óptico apresentar uma 

dependência com a temperatura, razão pela qual se fez um ajuste polinomial de segunda 

ordem. 
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Figura 49: Ciclo de carga para deformação mecânica. 

 

O ciclo de carga correspondente à figura 49 envolve a colocação de uma rede 

numa placa metálica que é posteriormente submetida a esforços de tracção e 

compressão que correspondem, respectivamente, à variação positiva e negativa do 

comprimento de onda de Bragg. 
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Capítulo IV – Sistema de encapsulamento 
atérmico. 
 

IV.1 – Introdução 
 

 A principal limitação associada às redes de Bragg é a sua sensibilidade cruzada 

em relação à temperatura quando está em jogo a medição de outros parâmetros físicos 

de interesse ou a sua utilização como filtro com frequência fixa. De facto o 

conhecimento do seu comportamento em relação a variações de temperatura é 

fundamental e constitui um dos parâmetros de calibração dos sistemas que integram este 

tipo de dispositivo. Neste contexto, foi desenvolvido um encapsulamento para redes de 

Bragg com o intuito de efectuar um ajuste a essa sensibilidade. O design proposto é 

baseado numa estrutura composta por dois materiais com coeficientes de expansão 

térmica distintos e com uma relação dimensional definida. Constitui também interesse a 

consideração particular do caso de operação atérmica, fornecendo um método que 

permite minimizar o desvio em comprimento de onda a valores residuais devido ao 

comportamento não-linear dos materiais. A técnica de compensação proposta é baseada 

na relação entre as propriedades dos materiais intervenientes no encapsulamento. 

 

IV.2 – Modo de operação 
 

 Como foi analisado no capítulo anterior, a variação em comprimento de onda 

que um FBG sofre em função da temperatura e deformação mecânica pode ser 

representado pelas equações: 
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Nestas equações, βT e βε correspondem, respectivamente, à sensibilidade à 

temperatura e à deformação mecânica de um FBG. Na banda C, os valores aproximados 

para estes dois coeficientes são  βT = 7.25x10-6 º C-1 e  βε = 0.76x10-6 µε -1. 

O desvio total do comprimento de onda Bragg induzido por modificação de temperatura 

e/ou tensão é, então, dado por: 

 

εββ
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 O método proposto para o ajuste da sensibilidade à temperatura (ST) consiste em 

sujeitar o FBG a uma deformação adicional induzida por temperatura, ε(T), de acordo 

com a expressão: 
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Desta forma, é possível o aumento da sensibilidade à temperatura (ST > βT), a sua 

redução (ST < βT) e até a sua anulação (ST =0). No caso particular da anulação o 

equilíbrio exacto entre a sensibilidade à temperatura intrínseca e induzida (βT = -

βε ε(T)/ΔT) permite a designada operação atérmica. 

 A técnica mais simples para aplicação de efeitos de deformação mecânica 

induzidos por temperatura a uma rede de Bragg baseia-se na sua fixação a um material 

com um coeficiente de expansão térmica (CET) distinto do coeficente de expansão da 

sílica, incorporando-os numa estrutura com uma disposição de materiais que possibilite 

o ajuste da sensibilidade à temperatura. A estrutura utilizada no encapsulamento 

proposto é composta por duas partes de comprimento L1 e L2 constituídas por materiais 

diferentes com CETs distintos, α1 e α2 (α1 < α2). Estas duas partes encontram-se unidas 

de modo a permitir a constituição de uma estrutura conveniente ao encapsulamento dos 

FBGs. A relação entre o comprimento (LR = L2/L1) de ambas as partes define o CET 

efectivo da estrutura. Assim, a variação desta relação torna possível o ajuste da 

sensibilidade térmica do FBG encapsulado. No desenho proposto as partes constituintes 

da estrutura possuem geometria cilíndrica, permitindo a inserção da fibra óptica ao 
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longo do seu eixo longitudinal. Esta disposição geométrica impossibilita a existência de 

efeitos de compressão na fibra. Contudo, é necessária a aplicação de uma tensão 

mecânica, prévia, de forma a evitar efeitos de deformação por compressão provocados 

por temperatura no momento de operação. Esta disposição concêntrica permite ainda a 

manutenção de simetria quanto à secção da fibra óptica, minimizando a possível 

degradação de desempenho provocada por desalinhamento durante a montagem. 

Proporciona ainda protecção à rede de Bragg que se encontra sem qualquer tipo de 

revestimento. 

 
Figura 50: Encapsulamento utilizado para ajuste da sensibilidade à temperatura de um FBG. 

 

Segundo esta configuração a equação 4.4 pode ser reescrita sob a forma: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−

+=
LR

LRST T 1
21 αα

ββ ε  4.5

 

 Através da análise da figura acima representada torna-se evidente que o 

parâmetro LR pode variar entre 0 e 1 o que corresponde a uma variação contínua da 

constante de expansão térmica efectiva. Existe, porém, uma restrição ao design 

implementado que consiste na limitação do comprimento da rede a utilizar a um valor 

máximo L1-L2. Assim, para um determinado comprimento da rede de Bragg utilizada, é 

sempre possível efectuar o cálculo das dimensões L1 e L2 de forma a cumprir os 

requisitos impostos pelo desenho proposto. Contudo, o valor mínimo da CET está 

limitado por restrições práticas de implementação pelo facto de um valor muito negativo 

de CET para comprimentos viáveis dos FBG corresponder a dimensões impraticáveis de 

encapsulamento. 
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 Para a configuração particular de um sistema de encapsulamento atérmico 

(ST=0) terá de existir uma condição de equilíbrio (BR) que resulta, directamente, da 

expressão 4.6 

T

T

L
LBR

β
βα

β
βα

ε

ε

2

1

1

2

1

1

+

+
==  4.6

  

A partir desta relação torna-se óbvio que o comprimento mínimo da estrutura é 

conseguido para um valor mínimo de α1 e máximo de α2. Os materiais constituintes da 

estrutura foram escolhidos tendo em conta esta restrição. Foi seleccionada a sílica como 

material de CET reduzido, α1 = 0.55 ppm/ºC, e o alumínio como material de CET 

elevado, α2 = 23.5 ppm/ºC. Considerando estes valores de constante de expansão 

térmica e os valores prévios para βT e βε, a equação 5.6 permite obter BR=0.305 que, 

para FBGs típicos com comprimentos abaixo dos 30mm, resulta num comprimento total 

da estrutura de cerca de 50mm. Os materiais foram escolhidos tendo em conta o seu 

módulo de Young semelhante ao da sílica, razão elevada entre coeficientes de expansão 

térmica, disponibilidade, facilidade no processamento do material, entre outras 

propriedades. Pode ainda ser incluída uma pequena porção de outro tipo de material 

com coeficiente de expansão térmica intermédio aos outros dois de forma a efectuar 

uma ligação mais eficiente e com menor stress térmico na interface entre ambos. O 

material escolhido para desempenhar essa função foi o invar sob a forma de lâminas 

com geometria cilíndrica.  

 

IV.3 – Implementação 
 

Material utilizado: 

 

• Tubos cilíndricos de sílica: 50mm e 55mm de comprimento. 

• Ponteiras de alumínio:  

• Discos de invar 

• Cola epoxy: EPO-TEK 353ND. 

• Termo-pares. 
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Esquema de montagem: 

 

 
Figura 51: Esquema de montagem para a implementação do sistema de encapsulamento 

 

 A configuração utilizada no esquema de montagem considera as diversas etapas 

relativas à implementação do sistema de encapsulamento. O esquema é constituído por 

duas garras pneumáticas para fixação da fibra óptica e comporta uma série de suportes 

necessários aos vários estágios do processo como podemos verificar através da 

observação da figura acima apresentada. 

 

Processo de fabrico: 

 

A implementação do sistema de encapsulamento atérmico pode ser descrita em 

três etapas:  

 

Figura 52: Pormenor da colagem dos discos de invar nos tubos de sílica. 
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O processo de fabrico inicia com a colagem dos discos de invar sobre as 

extremidades dos tubos de sílica (fig. 52) através de um adesivo do tipo epoxy. A cola 

foi aplicada sob a forma de gotas ao longo da superfície da secção transversal dos tubos 

de sílica.  

 

 
Figura 53: Programa para o controlo da cura da cola. 

 
A cura térmica do adesivo, sempre que necessária, foi controlada através de um 

programa desenvolvido para o efeito (fig 53): o aumento de temperatura foi efectuado 

de forma gradual (20ºC/min) até atingir o valor máximo de 150 ºC mantido durante 10 

min. O controlo da descida de temperatura foi efectuado com um declive inverso 

existindo contudo, neste ponto, uma dependência da temperatura ambiente (ver figura 

53). Os discos de invar foram fixados de forma concêntrica em relação às extremidades 

dos tubos de sílica. 

 

Figura 54: Pormenor relativo à segunda etapa de fabricação. 
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Posteriormente, o FBG foi inserido ao longo do eixo transversal da estrutura 

resultante da etapa anterior e, em seguida mecanicamente pré-tensionado com um valor 

de 1.5N. A fibra foi, então, cuidadosamente colada em toda a extensão da respectiva 

ponteira de alumínio e esta roscada na estrutura. 

 

Figura 55: Pormenor relativo à última etapa do processo de encapsulamento. 

 
Na terceira e última etapa, a fibra foi libertada das garras pneumáticas de modo a 

evitar efeitos de torção e permitir a junção da ponteira de alumínio restante. A fibra foi 

tensionada, novamente, ao valor anterior e colada na extremidade restante finalizando, 

desta forma o processo de encapsulamento. 

 

Figura 56: Dispositivos fabricados pelo processo de acima descrito. 

 

 

Resultados 

 

Foram efectuados testes para confirmação da insensibilidade térmica e 

analisados os respectivos resultados. Esses testes consistiram na variação de 
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temperatura com um taxa de, aproximadamente, 5 ºC/h para uma gama de -20ºC a 80ºC. 

Esta variação foi efectuada de forma progressiva, em degrau, sendo interrompida a cada 

10 ºC para estabilização de temperatura. O tempo total de teste foi de cerca de 30 horas. 
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Figura 57: Resultados relativos ao teste de insensibilidade térmica. 

 
 A figura acima apresentada refere-se aos resultados dos testes efectuados aos 

dispositivos fabricados. Foi estabelecida uma relação de comparação a um sensor de 

controlo (sensor 4 da figura 57) com o intuito de verificar o comportamento atérmico 

dos restantes dispositivos. Por observação da figura 57 é possível concluir que estes se 

encontram sobre-compensados: à medida que o incremento de temperatura acontece, 

existe uma variação inversa na resposta dos dispositivos. Este comportamento é mais 

evidente para o encapsulamento que utiliza tubos de sílica com comprimento de 50mm. 

Os resultados mais próximos a uma resposta atérmica ideal foram conseguidos com os 

tubos de sílica de 55mm. 
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Figura 58: Curvas relativas à variação de comprimento de onda dos dispositivos fabricados com a 

temperatura. 
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 A figura 58 refere-se à variação de comprimento de onda para os diferentes 

patamares de temperatura. Como se pode observar através de ambas as respostas 

parabólicas, são ainda necessários ajustes aos parâmetros considerados de modo a obter 

um melhor comportamento atérmico optimizado por parte dos dispositivos. 

 O desvio entre as duas curvas corresponde à diferença de comprimento dos 

tubos de sílica utilizados. O comportamento mais próximo dos resultados pretendidos 

pertence ao sensor 1. A variação de amplitude do desvio em comprimento de onda 

acontece de uma forma mais uniforme quando exposto a temperaturas reduzidas ou 

elevadas e apresenta-se mais conveniente à gama de temperaturas utilizada. 
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Figura 59: Resposta à temperatura dos dispositivos fabricados. 

 

Podemos conseguir uma melhor compreensão do desempenho do sistema de 

encapsulamento através da observação da figura 59. A sonda de controlo representa 

uma resposta típica de uma rede de Bragg à variação de temperatura. Como é possível 

observar, os dispositivos propostos permitiram reduzir o desvio espectral do valor típico 

de 1 nm para menos de 50 pm em toda a excursão térmica considerada. Este valor é já 

compatível com os mais exigentes requisitos dos sistemas DWDM de comunicações 

ópticas. 
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Capítulo V – Conclusão e desenvolvimentos futuros 
 

Neste trabalho foi apresentada a concepção de um processo de optimização para 

a produção de redes de Bragg em fibra óptica. Foi ainda desenvolvido, implementado e 

testado um processo de redução da dependência térmica deste tipo de dispositivo. Este 

encapsulamento permite alargar o âmbito de aplicações aos sistemas DWDM de 

telecomunicações. 

No que diz respeito à produção de FBGs foi implementada uma máquina que 

permite a escrita de redes de Bragg uniformes de uma forma simples e eficiente. O 

sistema desenvolvido apresenta uma boa reprodutibilidade no que diz respeito à 

obtenção de redes a comprimentos de onda específicos e com reflectividade pré-

determinada. O sistema permite a um utilizador executar o processo de um modo 

automático. 

Quanto aos desenvolvimentos futuros existem alguns pontos de melhoramento 

em relação ao desenvolvimento de novas capacidades de fabricação nomeadamente, a 

possibilidade de escrita de redes não uniformes. Através da inclusão de uma célula 

piezoeléctrica que consiga aplicar um efeito vibratório controlado à máscara de fase no 

momento da escrita, podemos variar a modulação de índice de refracção permitindo a 

escrita, por exemplo, de redes apodizadas, com variação de fase, etc. 

Em relação ao sistema de encapsulamento desenvolvido, os resultados obtidos 

permitiram demonstrar o comportamento atérmico às redes de Bragg. Contudo, o seu 

desempenho pode ainda ser melhorado de forma a conseguir uma melhor aproximação a 

um comportamento atérmico ideal. Esta melhoria pode ser conseguida através de um 

melhor equilíbrio de materiais nomeadamente, um ligeiro aumento do comprimento dos 

tubos de sílica ou pela redução das ponteiras de alumínio. 
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