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Resumo: Diariamente, são impostas alterações regulares de condições operacionais e ambientais, sobre estruturas 

civis, o que dificulta a identificação de deformações mecânicas em uma estrutura. Essas mudanças influenciam 

diferentes características da estrutura de forma distinta. A modelagem e simulação computacional, baseada em 

Matlab, envolverá fibras com configurações interferométricas, utilizando por exemplo sensores ópticos de 

configuração SMS (singlemode – multimode - singlemode), calculando o acoplamento modal entre modos de luz 

do núcleo e da casca da fibra óptica, avaliando com isso comportamento de propagação dos modos das fibras SMF 

(Singlemode fiber - fibra monomodo) e fibra MMF ( Multimode fiber - fibra multimodo), componentes de diversas 

estruturas ópticas sensoras. Com a modelagem e simulação computacional em Matlab, pode-se calcular o 

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, 

contribuindo para propostas de novos designs que sejam sensíveis a variação de índice de refração e outros 

parâmetros físico-químicos que permitam análise ambiental. 

Palavras chave: fibras ópticas monomodo e multimodo, sensores ópticos, monitoramento de integridade 

estrutural, MATLAB, SMS, SMSMS.  

1. INTRODUÇÃO 

Esta produção tem por aporte teórico os estudos voltados à sensores ópticos para 

monitoramento e diagnóstico estrutural, isto é, analise da condição da integridade das 

estruturas, como por exemplo, pontes. Neste projeto, tal processo é avaliado através de duas 

configurações das fibras ópticas: SMS e SMSMS. Sistemas de Comunicação Óptica são 

caracterizados por terem a luz (ondas eletromagnéticas) como elemento de transporte e fibras 

ópticas como meio de transmissão das informações. As ondas eletromagnéticas podem ser 

diferenciadas através de uma característica singular: a frequência – tal característica é 

fundamental em comunicações, esse conceito é importante para compreender como é feita a 

medição de parâmetros estruturais como curvatura e vibração, sendo estes os mais importantes, 

pois deformações em infraestruturas podem ser detectadas através da variação dos mesmos. O 

sensor SMS (singlemode - multimode - singlemode) e o sensor SMSMS (singlemode - 

multimode - singlemode - multimode - singlemode) – construídos através da técnica de 

descasamento de diâmetro de núcleo na fibra óptica – são respectivamente, sensor de curvatura 

e sensor de vibração. 

Na área das aplicações, os cabos metálicos estão perdendo credibilidade para os cabos 

ópticos, pois várias de suas características são avançadas em comparação à primeira, além do 



custo-benefício. Ao utilizar fibra óptica na produção de sensores para monitoramento de 

estruturas também se busca melhores resultados através desses benefícios. E como toda 

tecnologia, os sensores podem ser aperfeiçoados ou até inovados, e consequentemente os 

resultados podem ser melhores. O presente projeto busca o aprimoramento deste tipo de 

facilidade e, consequentemente, contribui então para a evolução do monitoramento de 

integridade estrutural (SHM). O planejamento visualizado para alcançar a meta central do 

projeto tem por particularidades: a prática experimental computacional do monitoramento 

estrutural, através do Matlab, além de conferir os resultados experimentais com outras 

implementações cientificas. Têm seu planejamento mediante um cronograma hipotético 

preestabelecido, onde os primeiros seis meses foram regidos por estudos teóricos, 

primeiramente com o levantamento bibliográfico, tendo este expandido nos últimos meses com 

a adição de outras bibliografias. Após o levantamento, seguiu-se para o estudo em si, 

primeiramente sobre fibra óptica e sensores ópticos, e depois o estudo do software Matlab, 

tanto teórico quanto prático.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Devido a necessidade de conhecimento do projeto, houve um estudo aprofundado sobre 

embasamento teórico acerca de sobre a tecnologia de sistemas de comunicação óptica e suas 

características, tendo à disposição materiais desde fundamentos básicos teóricos como 

elementos fundamentais de sistemas de comunicação até de fato o projeto em questão, já 

abrangendo os sensores ópticos. Porém, a fim de atender um interesse maior do estudante, em 

pesquisar mais sobre a formulação das equações que regem os cálculos presentes no projeto, 

também foi colocado em pauta outros livros de fundamentação teórica, além da tese da 

orientadora. Além de vídeos e outros materiais online para familiarização e aperfeiçoamento de 

programação no software Matlab. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa foram o aprofundamento do aprendizado intelectual, 

somando-se conhecimento teórico e computacional. Para o aprendizado de simulação 

computacional, exigiu-se estudo de programação em linguagem do Matlab, bem como um breve 

conhecimento dos métodos matemáticos envolvidos por trás da análise de fibras ópticas e sua 

propagação de luz, e implementação por meio de código algumas análises particulares acerca 

das fibras.  

Em colaboração com o prof. Jesse do Instituto Militar de Engenharia, o aluno teve 

acesso a um dos códigos do pesquisador e reproduziu o código Matlab do colaborador, onde 

este mostra o cálculo dos coeficientes de acoplamento da potência, para cada MMF e por modo, 

ou seja, o cálculo da eficiência de acoplamento de luz dentro do núcleo da fibra, como mostra 

a Figura 1 abaixo.  De base do cálculo dos coeficientes de acoplamento por modo Estruturas 

SMS, obtêm-se o gráfico de transmissão no eixo de propagação z, tendo seu valor normalizado 

pela entrada, conforme mostra a Figura 2. 

  



  
Figura 1 - Eficiência de acoplamento de uma fibra óptica Figura 2 - Transmissão no eixo de propagação z 

4. CONCLUSÃO 

Apesar da inicial dificuldade em construir conhecimento à respeito da tecnologia de 

comunicações por fibras ópticas, já que para a fundamentação teórica que contava-se apenas 

com livros digitais e pesquisa na rede, o conhecimento agregado somou de maneira muito 

positiva para o conhecimento e aprendizado, somando ao aprendizado computacional e de 

programação, uma análise matemática dos modelos de propagação da luz na fibra óptica. 
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