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Resumo: Mudanças regulares nas condições operacionais e ambientais são impostas diariamente sobre estruturas, 

o que dificulta a identificação de deformações mecânicas em uma estrutura, uma vez que essas mudanças 

influenciam diferentes características de forma distinta. A modelagem numérica do sensor óptico envolverá fibras 

com configurações interferométricas, utilizando por exemplo afunilamentos em uma pequena seção da fibra para 

permitir o acoplamento entre configurações eletromagnéticas entre sinais de luz do núcleo e da casca da fibra. 

Outras estruturas de fibras também serão consideradas com propostas de novos designs que sejam sensíveis a 

variação de índice de refração e outros parâmetros físico-químicos que permitam análise ambiental. Com a 

modelagem numérica, podemos visualizar comportamento de acoplamento de modos de propagação da luz na 

fibra de acordo com a inserção de informações de deformações, como curvatura, influência de temperatura, 

auxiliando no desenvolvimento de arquiteturas alternativas de sensores, de modo a maximizar desempenho, por 

exemplo em medidas como deformação e pressão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia em sensoriamentos com fibra ópticas é pouco utilizada pelas grandes 

industrias, entretanto, é uma tecnologia que vem tendo resultados muitos satisfatórios, mas 

ainda se esbarra nos altos custos dos equipamentos e manutenção. Já existem algumas fibras 

para o sensoriamento, como por exemplo, fibras de cristais fotônicos (PCFs), mas elas não 

apresentam resultados satisfatórios quando se trata de micro vibrações em uma certa estrutura 

e se esbarra também em seu alto custo monetário. O sensoriamento óptico tem como 

“concorrente” os sensores eletrônicos, que tem a confiança do mercado, entretanto os sensores 

interferométricos em estudo, SMS (Singlemode – Multimode – Singlemode), têm a capacidade 

de realizar o monitoramento com a mesma capacidade dos eletrônicos e podendo até ser mais 

eficaz na acurácia dos dados obtidos, sendo não inertes as interferências eletromagnéticas, 

resistentes a ação da natureza, e com facilidade quanto a sua fabricação, comparada a outros 

tipos de sensores. A modelagem numérica é essencial na propagação da fibra em questão, para 

obter novas configurações e mudanças e proporcionar uma maior eficiência. 

O objetivo desta pesquisa é aplicar análise computacional e numérica do 

monitoramento estrutural, para entender o comportamento dessas estruturas em função das 

características geométricas e em função da condição operacional aplicada. Além do 

aprendizado sobre fibra óptica e sensores ópticos, e análise computacional. Através de estudo 

realizado pelo discente (aprendizado básico de simulação computacional com programação em 

linguagem do Matlab e COMSOL) e estudo dos métodos matemáticos envolvidos por trás da 

análise de fibras ópticas, os principais resultados são de formação intelectual, com aquisição 

de conhecimento sobre conceitos, definições e comportamento de fibras ópticas, bem como o 

aprendizado básico e encaminhamento computacional, no que trata da simulação numérica. 

Esse primeiro aprendizado exigiu estudo simples e básico do método de modelagem numérica, 



elementos finitos, contando com o aprendizado de dois softwares de simulação numérica e 

computacional, COMSOL e o Matlab. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo das características de fibras ópticas e o entendimento do comportamento dessas 

fibras ópticas como sensores ópticos, aprofundando o estudo em conceitos básicos e definições 

de tipos de fibras. Direcionou-se o estudo teórico e computacional das características de 

sensores ópticos SMS (Singlemode – Multimode – Singlemode) e SMSMS (Singlemode – 

Multimode – Singlemode – Multimode – Singlemode). Análise numérica são realizadas pelo 

aluno por meio de computador cedido pela pesquisadora, com um uso de software de 

modelagem numérica, COMSOL, por meio de uso remoto de licença em servidor da UFPA 

(uma das colaboradoras de pesquisa). Análise de resposta dos sensores em função de vários 

tipos de excitações aplicadas. E de base das análises e seus resultados, arquiteturas alternativas 

de sensores serão avaliadas, de modo a maximizar a sensibilidade e qualidade do sensor óptico. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os principais resultados são de formação intelectual, com aquisição de conhecimento 

sobre conceitos, definições e comportamento de fibras ópticas, bem como o aprendizado 

básico e encaminhamento computacional, no que trata da simulação numérica. Esse primeiro 

aprendizado exigiu estudo de método de modelagem numérica, elementos finitos, contando 

com o aprendizado de dois softwares de simulação numérica e computacional, COMSOL e o 

Matlab 

A  Figura 1 abaixo mostra uma simples construção da fibra óptica monomodo, com suas 

geometrias definidas e sob propagação da luz ao longo do trajeto na fibra, o que é representado 

pelo mapa de cores, que descreve a cor vermelha como maior intensidade de potência de luz. 
 

Figura 1 - Propagação da luz ao longo de uma fibra monomodo de 8.2um de núcleo e 125um de casca 

Apesar de ser software de modelagem numérica de grande porte, o COMSOL ainda 

apresenta algumas limitações quando falamos da análise de propagação da luz em meios 

ópticos, como os sensores ópticos compostos pela emenda de diferentes tipos de fibra. Essa 

conclusão foi obtida segundo pesquisador colaborador no projeto geral com o grupo do 

Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro (IME-RJ), onde sob orientação do Prof. Jesse 



Costa, tomou-se conhecimento pelo suporte do software que a versão 3D do sensor SMS não 

se consegue implementação de interferência multimodal. A versão 2D funciona, mas não é 

fibra óptica, pois é um modelo planar. 

Somado a dificuldade de amplo conhecimento matemático numérico do software, que 

não é ministrado em cursos de graduação de forma aprofundada, optou-se por iniciar estudo na 

linguagem de programação computacional, Matlab, o que passou a ser um pouco mais 

compreensível o estudo, já que a outro aluno de pesquisa de mesma coordenadora, faz estudo 

das fibras ópticas por meio de implementação computacional no Matlab. 

4. CONCLUSÃO 

Apesar das limitações encontradas principalmente no desenvolvimento de análise e 

implementação numérica com o COMSOL, uma vez que a fundamentação teórica para 

implementação do software COMSOL, visto na disciplina de telecomunicações que trata de 

fibra óptica e modelagem computacional, só é ofertada quando tem demanda e como disciplina 

opcional, o conhecimento agregado somou de maneira muito positiva para o conhecimento e 

aprendizado, auxiliando inclusive a desenvolver o lado proativo de enxergar outras soluções 

para o problema em análise, com a simulação computacional com o Matlab. 

Para além disso, existe a imensurável estruturação de conhecimento à respeito de fibra ópticas 

e suas características. 
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