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1. INTRODUÇÃO 

No estudo de interrogadores ópticos o custo de implementação ainda é alto, mas a expectativa é que 

essa tecnologia se torne acessível. Uma das principais motivações para pesquisa nessa área é o monitoramento 

das condições de funcionamento de estruturas, como viadutos, hidrelétricas, pontes ou estruturas localizadas 

em locais remotos, ser mais vantajoso utilizando interrogadores ópticos, quando comparado aos seus análogos 

convencionais. 

Atualmente a investigação de fibra óptica tem se revelado bem promissora no desenvolvimento de 

técnicas de aquisição de dados como meio de comunicação e sensoriamento. As pesquisas de sensores de fibra 

óptica na Engenharia reúnem o estudo de diversas características importantes como: ser uma estrutura 

compacta, inertes, independentes de fonte de energia elétrica externa e intrinsecamente imunes à interferência 

eletromagnética, etc. [1][3][4][5]. 

O objetivo do projeto consiste em desenvolver um hardware de baixo custo que funcione como um 

controlador de carga ajustável controlado por um microcontrolador, atuando na potência de emissão de 

diversos modelos de laser ópticos. E também atuando como um receptor do sinal, com várias opções de ganho 

e leitura do sinal realizado pelo mesmo microcontrolador. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Inicialmente foi traçado um período de revisão bibliográfica para a pesquisa e teste de técnicas para 

construção do circuito, justamente com a avaliação dos componentes mais adequados. A fase de avaliação e 

teste foi realizada seguindo retiros de atividades, com a produção de relatórios e simulação.  
 Foi seguido estritamente o cronograma definido pelo orientador, com visitas regulares ao laboratório 

de circuito no galpão do campus II. Onde também foram realizadas a construção do software e hardware. 

O cronograma de atividades executadas está registrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Cronograma de registro de atividades. 

Maio 
Levantamento bibliográfico do circuito regulador de tensão. 

Teste da placa do interrogador do circuito de referência. 

Junho 
Construção do circuito manual do circuito com regulador de tensão e corrente. 

Construção do circuito digital do circuito com regulador de tensão e corrente. 

Julho 
Desenvolvimento da forma de calcular a corrente, tensão e potência do fotodiodo e 

tensão utilizando o circuito de feedback utilizando o microcontrolador. 

Agosto 
Construção do circuito de feedback e teste para calcular a corrente, tensão e 

potência do fotodiodo. 

Setembro Construção do circuito receptor com a escolha do ganho com seleção digital. 

Outubro Teste de recepção e transmissão com o circuito construído. 
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Novembro 
Teste do circuito de recepção utilizando a seleção digital e o circuito de transmissão 

com uma nova tensão de alimentação e polarização do diodo mais indicada 

Dezembro 
Inicio dos testes no código com as funções individuais de das ações realizadas pelo 

microcontrolador Arduino 

Janeiro Inicio do processo de união das funções de cada código individual. 

Fevereiro 
Resolução de alguns bugs referente ao código e início do projeto de criação do 

layout da placa de circuito impresso. 

Marco 

Finalização da placa de circuito impresso, implementação da função de captura da 

frequência de amostragem dos dados e função para salvar os dados em um arquivo 

.txt no computador. 

Abril 
Finalização e integração da função de captura da frequência de amostragem e 

compra dos materiais necessários para a construção da placa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como supracitado, o trabalho propõe a construção de um interrogador óptico, e que pretende 

reproduzir os resultados do artigo de Yan [1], a intenção é investigar os métodos utilizados e propor um 

circuito mais eficiente. Assim, foi desenvolvido um novo código, e circuito drive emissor e receptor. Até o 

momento o circuito desenvolvido já dispõe de custo mais baixo para construção, um menor número de 

componentes, reduzindo o tamanho do protótipo, e o controle de tensão e corrente por meio digital feito pelo 

microcontrolador sem a necessidade de utilizar conversor analógico digital. 

No que se refere ao circuito de recepção, podemos relacionar algumas características, tal como 

segue na Tabela 2. 

Tabela 2 – Comparativo entre configuração do circuito em [1] e o atual. 

Descrição Anterior Atual 

Tensão de alimentação 12V 12V 

Controle da tensão Manual Digital 

Controle da corrente Manual Digital 

Quantidade de componentes utilizados 
Pouco mais de 

30 componentes 

Pouco mais de 20 

componentes* 

Utiliza Conversor Digital-analógico Sim Não 

*Estado do circuito até o momento da finalização da bolsa. 

O resultado alcançado com a construção do circuito drive de transmissão está na construção de um 

circuito mais simples e dinâmico. O circuito na Figura 1 utiliza um conversor analógico digital para obter 

um sinal em nível DC com o Arduino, esse sinal passa por um amplificador operacional na configuração de 

seguidor de tensão para reduzir o casamento de impedância, logo depois passamos utilizar um amplificador 

operacional para regular a tensão e corrente no fotodiodo. Todo esse circuito foi substituído por um circuito 

mais simples e robusto, que pode ser observado na Figura 2. 



 
 

  

 

Figura 1 – Circuito original [1]. 

 

 

Figura 2 – Circuito simplificado atual. 

A Figura 2 apresenta um circuito que utiliza um filtro passa-baixas com frequência de corte de 0,01 

Hz, assim vamos obter apenas a componente DC do sinal PWM transmitido pelo Arduino. Para eliminar a 

impedância de saída utilizamos um amplificador LM385 na configuração seguidor [9]. Sabendo que o 

LM317T tem uma queda de tensão de 1.25V entre os terminais 1 e 2, podemos explorá-la colocando a tensão 

gerada com o pulso PWM do Arduino ligada através de dois resistores [8]. O efeito observado é que a 

maioria da corrente circula vindo do pino 2, e essa tensão é proporcional ao tamanho do resistor R5. O 

resistor R4 está relacionado com um divisor de tensão, e logo ela influencia na tensão de saída. 

 

Figura 3 - layout da placa de circuito impresso. 

A construção da placa de circuito impresso da figura 3 foi realizada devido a necessidade de um 

hardware prático e estável para testes de validação. O layout da placa foi desenvolvido em duas faces, e será 



 
 
colocada sobre o Arduino para dispensar conexões. A expectativa é que quando pronta funcione 

adequadamente de acordo com as suas especificações. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objeto de pesquisa ajudou o discente a conhecer o cenário da pesquisa cientifica e incentivar o 

ingresso de novos pesquisadores. Ajudou inserir de forma ativa o discente a desafios reais na pesquisa 

cientifica. 

  A perspectiva é a renovação da bolsa para dar sequência na pesquisa e conseguir submeter os 

resultados em publicações de conferencias, revistas ou patentes. 

  Os resultados obtidos até o momento têm como contribuição a construção de um circuito que utilize 

meios mais diretos para alcançar os objetivos propostos, implementando um circuito mais reduzido e barato 

para interrogação óptica. 

 Uma importante melhoria foi a utilização do pulso PWM para controlar o drive criando a possibilidade 

de modificar a corrente e tensão utilizando o microcontrolador, já que os fotodiodos de marcas ou comprimento 

de onda diferente utilizam tensões e correntes diferentes, não havendo a necessidade de criar mais de um 

circuito ou o uso de chaves ou DIP switch para sua seleção [2][6][7]. 
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