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Resumo 
 

O campo de sensores ópticos e em especial redes de Bragg estão se tornando cada vez mais 

populares e maduras em aplicações dentro e fora de laboratórios. Um grande desafio desse tipo 

de aplicação é integrar o sensor a aplicação industrial. Com base nesses desafios, esse trabalho 

se propõe a criar uma maleta portátil sensora de temperatura e tensão. Como microcontrolador 

para esse sistema serão utilizado o RasberyPI, como microprocessador o Photon da Particle e 

como interrogador o IMON 512. Inicialmente, esse interrogador foi pensando para aplicações 

em laboratório e em sistemas Windows com arquitetura x64. Foram então adaptados drives para 

a aquisição do sinal em arquiteta Linux ARM. Dessa forma, nesse trabalho será estabelecido 

todos os componentes necessários para a aquisição e processamento de sinais. Também será 

realizado a montagem de Hardware e componentes secundários para atingir os objetivos 

propostos. Por fim, será comparada as possibilidades de execução de arquiteturas e as potenciais 

ferramentas comerciais para cada tecnologia de interrogação. 

 

Palavras-chave: Sensor Embarcado. FBG. Rede de Bragg. Sensor de Temperatura. RasberyPI.  
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Abstract 
 

The field of optical sensors and in particular Bragg networks are becoming increasingly popular 

and mature inside and outside lab’s applications.  A major challenge for this type of application 

is to integrate the sensor into the industrial application. Based on these challenges, this paper 

sets out to create a portable temperature and strain sensing case in application of FBG’s. As 

microcontroller for this system will be used RasberyPI, as microprocessor the Photon from 

Particle and as interrogator IMON 512. Initially, this interrogator was designed for laboratory 

applications in Windows systems with x64 architecture.  Drives were then adapted for signal 

acquisition in Linux ARM architect. Thus, in this work will be established all the necessary 

components for the acquisition and processing of signals. Hardware and secondary components 

will also be assembled to achieve the proposed objectives. Finally, the possibilities of 

architectures execution and the potential commercial tools for each interrogation technology 

will be compared. 

 

Keywords: Embedded sensor. FBG. Fiber Bragg Gratting. Temperature sensor. RasberyPI 
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Capítulo 1 
 

Introdução  
 

As tecnologias na área de comunicação ótica cresceram exponencialmente nos últimos 30 anos 

com os avanços na capacidade de fabricação de fibras e periféricos óticos. As fibras – 

idealizadas como um tubo flexível de vidro capazes de efetuar reflexões sucessivas – tiveram 

incialmente seu emprego reservado à utilização médica, especialmente para o transporte de 

imagens (por exemplo, em exames de endoscopia) (Arthur H, 2006).  

 Por limitações na capacidade de transmissão, bem como pela necessidade de fontes 

muito potentes, seu emprego em telecomunicações foi inicialmente rejeitado. Elas ganharam 

popularidade apenas na década de 1970, quando os esforços crescentes de físicos e engenheiros 

permitiram o desenvolvimento da estrutura de fibra ótica mais próxima da atual, com o melhor 

acoplamento de luz e a capacidade de propagação com menores perdas. Desde então, devido 

aos refinamentos nas técnicas de fabricação, à sua larga banda espectral, à imunidade 

eletromagnética e ao baixo custo se tornou a principal forma de envio de altas taxas de 

informação (Ghetia S., 2013).  

 As fibras também se destacam no campo da monitorização, mensuração e controle. Para 

esse propósito, elas são feitas com menos camadas de proteção, tornando-se mais suscetíveis a 

perturbações externas.  Atualmente, o uso desse tipo de sensor se estende a diversos setores, 

como construção civil, indústria química, medicina e telecomunicações (Raman Kashyap, 

2002).  As suas principais vantagens são: a imunidade eletromagnética, o baixo custo de 

manutenção/produção, a possibilidade de controle online, a versatilidade em tamanho e peso. 

Além de serem elementos que podem ser inseridos em meios líquidos e a altas temperaturas, 

onde normalmente elementos elétricos não são viáveis. 

 Em geral, a monitoração através da fibra ótica se baseia em quatro elementos: uma fonte 

ótica, a fibra (mono ou multimodo), um transdutor (elemento capaz de converter formas de 

energia) e um receptor. Os principais parâmetros relacionados à modulação do transdutor sobre 

a fibra sensora são: intensidade, comprimento de onda, polarização, fase, frequência, espectro 

cromático (Krohn, 2000).  

 Com os avanços nas técnicas de fabricação de fibra e de processos holográficos, além 

das descobertas dos efeitos fotossensíveis capazes de alterar permanentemente o índice de 
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refração de fibras dopadas com dióxido de germânio, foi possível o desenvolvimento de uma 

nova estrutura de monitoramento e multiplexação ótica: a FBG (Fiber Bragg Grating). 

 

1.2 Motivação 
 

 Existem dificuldades técnicas na obtenção do espectro em reflexão das FBG’s, 

especialmente para aquelas com estreita banda espectral (< 400 pm). O processo de aquisição 

e interpretação de sinais luminosos provenientes do espectro de luz de sensores modernos 

baseados em FBG’s dependem de duas etapas.  

 Na primeira, um interrogador com chip CCD é responsável pela transdução do sinal 

ótico em elétrico. Na segunda fase ocorre a decodificação do sinal elétrico para valor binário 

através de drives instalados no microprocessador. Esse microprocessador deve possuir software 

de análise de dados instalado para realizar tratamento e visualização de medidas. Em geral esse 

software é desenvolvido pelo fabricante do interrogador (Xiangyang Li, 2012). A figura 1 

detalha esse fluxo.  

 

 

FIGURA 1 – Esquema Básico de Medição de Espectro de FBG 

 

 A comunicação entre o interrogador e o computador podem ocorrer de diversas formas. 

As mais habitualmente encontradas são conexão com cabo ethernet utilizando protocolos de 

comunicação TCP (Transmission Control Protocol) e USB (Universal Serial Bus).  

 O uso de notebooks como microcomputadores são a forma mais comum utilizada para 

a etapa de interpretação de dados. No entanto, apesar de serem um instrumento robusto em 

poder computacional, os notebooks não atendem satisfatoriamente os requisitos para uso 

industriais. O seu tamanho, alto consumo de bateria e preço dificultam sua utilização prática. 

Essa falta de portabilidade em aplicações industriais dos dispostos interrogadores com 

notebooks motivou o desenvolvimento desse trabalho.  
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 Geralmente, os programas que acompanham os interrogadores para visualização de 

dados são desenvolvidos para situações específicas e, na maioria das vezes, não compatíveis 

para a utilização em ambiente industriais. Esses softwares são específicos para um determinado 

sistema operacional (Windows especialmente) impedindo sua portabilidade. Ademais, no que 

se refere à arquitetura computacional, a maioria dos softwares são desenvolvidos para modelos 

tradicionais (x64, x86) (Reilly, 2008). 

O presente trabalho abrange o desenvolvimento de um sensor de temperatura portátil 

baseado em FBG. Serão detalhados microcontroladores, microprocessadores, instalação de 

software, posicionamento de equipamentos e custos. Será também realizado uma série de testes 

de conceitos para a adaptação do software proprietário em diferentes arquiteturas e 

compararemos as vantagens e desvantagens de cada opção. A proposta é motivada em adaptar 

a arquitetura desenvolvida pela empresa Ibsen originalmente em sistemas Windows x64 e x86 

para um sistema embarcado com arquitetura ARM.  
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Capítulo 2 
 

Sensores Óticos 

 

2.1 Como funcionam os Sensores Óticos 
 

 Sensores são dispositivos que detectam mudanças de alguma grandeza física, térmica, 

elétrica, química ou biológicas e retornam um sinal de saída relacionados a esses parâmetros.  

Uma forma particular de sensores são os sensores óticos. Esses sensores podem ser 

definidos como um meio através do qual uma grandeza química, biológica, física ou elétrica 

interage com a luz guiada em fibra ótica para produzir um sinal relacionado ao parâmetro de 

interesse (Daniele Tosi, 2018). 

Como mostra a figura 2 podemos definir quatro elementos básicos para o sensoriamento 

ótico: uma fonte luminosa (laser, LED), um caminho ótico de propagação, uma zona sensível 

para medição e um detector de sinais.  

   

 

 

FIGURA 2 – Esquema Básico de Medição em Sensores Óticos 

 

Comparado a sensores elétricos e mecânicos, os sensores de fibras óticas (FOS)  

possuem diversos méritos, destaco as seguintes (Xiangyang Li, 2012):   

 

• Tamanho e peso reduzidos 

• Robustez a água, interferência magnética e radiofrequência 

• Capacidade de sensoriamento distribuído e custo reduzido 

 



5 
 

 Independente da técnica utilizada no sensor, deve existir uma relação de codificação 

inequívoca do valor mensurado com a variação de um ou mais parâmetros da luz quando o sinal 

é adquirido pelo interrogador. Os sensores óticos podem ser baseados em modulação de 

frequência, comprimento de onda e fase, interferometria e intensidade de sinal (Zujie, Fang, 

2012).   

 A forma mais simples que um sensor ótico pode adquirir são aqueles baseados em 

intensidade luminosa que modulam a amplitude como função de variação de luz medida. O 

equipamento de aquisição de sinais para esse tipo de sensor pode ser simplesmente um 

fotodetector. 

Uma técnica mais refinada para sensoriamentos óticos é baseado na detecção de 

deslocamentos no comprimento de onda. Nesse método, as variações do sinal observados são 

codificados em variações no espectro ótico. Os equipamentos responsáveis pela aquisição 

desses sinais são os espectrômetros e scaners de comprimento de onda (Xiangyang Li, 2012). 

Esse tipo de sensor são os mais populares até então.  

 

 

FIGURA 3 - Diferentes pontos de interrogação em sensores. Adaptado de Fiber-Optic Sensors for Biomedical 

Applications (2018) 

 

Uma estrutura bem conhecida na literatura de sensores e multiplexação no espectro 

óticas é a rede de Bragg em fibra – FBG. As FBG’s são estruturas fotônicas de disposição 

periódica ou semiperiódicas internas ao núcleo da fibra, formadas por uma modulação do índice 

de refração ao longo do eixo de propagação. O aumento no índice de refração é usualmente 

gerado pela exposição segmentada de luz ultravioleta (UV). Essa estrutura periódica é 

habitualmente chamada rede (K. O. Hill, 1978). Seu desenvolvimento foi motivado pelos 

avanços nos processos holográficos, além das descobertas dos efeitos fotossensíveis capazes de 

alterar permanentemente o índice de refração de fibras dopadas com dióxido de germânio.  

Os efeitos dessa composição podem ser visualizados ao acoplar uma fonte de espectro 

largo em uma fibra com FBG, onde se verificará que no espectro em reflexão, uma pequena 
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fração de luz será refletida a cada plano periódico. Todas essas “pequenas frações de luz” são 

refletidas em coerência de fase e, portanto, construtivamente. Finalmente, a reflexão total de 

uma determinada banda estreita centrada aproximadamente no comprimento de onda de Bragg, 

𝜆𝑏, pode ser observada.  

A reflexão desses “pequenos componentes” de luz para cada plano periódico obedece a 

Lei de Bragg – que diz a respeito das condições de dispersão e reflexão de cristais sob a 

incidência de raios-x. Seu uso no campo do sensoriamento está relacionado com a capacidade 

de modulação do comprimento de onda de Bragg. em fibras sob o efeito de temperatura e 

tensão, uma vez que esses parâmetros externos podem ser relacionados linearmente com a 

posição de pico de 𝜆𝑏. 

 

FIGURA 4 – O espectro típico da FBG 

 

2.2 Redes de Bragg em fibra  
 

 Redes de Bragg em fibra são uma das estruturas mais importantes e mais amplamente 

utilizada na área de sensoriamento ótico. Os efeitos básicos foram descritos em 1978 por K. O. 

Hill que observou que estruturas periódicas de índice de refração poderiam ser geradas quando 

um feixe de laser de 488 nm de argônio fosse lançado em uma seção de fibra dopada com 

germânio (Ge) por algum tempo. A alteração do índice provou ser permanente. Essa observação 

é considerada a descoberta da fotossensibilidade das fibras. Foi descoberto mais tarde, em 1989, 

por Meltz e equipe, que uma luz UV exposta lateralmente à fibra também pode induzir a 

alteração do índice, foi demonstrada ainda a capacidade de escrita de redes com diferentes 

períodos por holografia, que proporcionava a possibilidade de fabricar grades de fibras como 

um dispositivo prático com os comprimentos de onda de pico em reflexão desejados (Meltz, 

1998) . 
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 O efeito da luz refletida dentro das redes de Hill pode ser explicado através dos trabalhos 

de William Henry Bragg e Willian Lawrence Bragg (BRAGG, 1913, conf. SLATER, 1958). 

 Uma grade é uma estrutura dispersora que tem efeito de modulação de fase. A lei de 

Bragg descreve a dispersão sofrida por uma grade atômica cristalina perante a incidência de 

raios-X (ou qualquer forma de radiação no comprimento de onda similar ao espaçamento 

atômico) (Schields, 2018). Matematicamente, para a área de interesse de reflexões em fase, ela 

pode ser modelada da seguinte forma: 

 

 

FIGURA 5 – Interação Luz-Átomo  

 

 A diferença de caminhos entre o raio superior, refletido em Z e o feixe refletido no plano 

abaixo, em B, devem ser múltiplos de um m inteiro para ocasionar interferências positivas ou 

negativas, assim: 

𝑚𝜆 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶......(I) 

𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝑑𝑠𝑒𝑛(𝜃)......(II) 

 Substituindo I em II: 

𝑚𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛(𝜃) … . (𝐼𝐼𝐼) 

 A equação acima pode ser estendida para um volume cristalino periódico: 

2𝑚Λ𝑠𝑒𝑛(𝜃 + 𝜙) = 𝜆𝑏 

 Pode-se considerar que a modulação periódica do índice de refração causada durante a 

gravação de uma rede de Bragg em uma fibra ótica age da mesma forma que os planos atômicos 

de um cristal, ou seja, ao incidir-se luz em uma rede de Bragg está se depara com a primeira 
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interface e sofre reflexão e transmissão conforme as leis de Snell e Fresnel, Equações 2 e 3 

respectivamente. 

 Aplicando as condições da Lei de Bragg na equação de modos ressonantes para fibras 

óticas com grades de difração: 

𝛽1 − 𝛽2 =
2𝜋

Λ
......(IV) 

 

na qual 𝛽𝑛 é a constante de propagação dos modos acoplados e Λ é o período da grade. Supondo 

uma fibra monomodo, a constante de propagação 𝛽2 em reflexão permanece em intensidade a 

mesma que 𝛽1, apenas invertendo o sinal.  

𝛽1 = 𝛽2 =
2𝜋

𝜆𝑏
 𝑛𝑒𝑓......(V) 

onde 𝑛𝑒𝑓 é o índice de refração efetivo e finalmente substituindo IV em IV: 

𝜆𝑏 = 2 𝑛𝑒𝑓Λ 

 Essa é a equação característica do comprimento de onda refletido pelas FBG’s. A 

equação IV pode indicar a relação entre o único modo propagantes e contra-propagante em uma 

fibra monomodo ou também a interação entre modos de ordem maior e o modo fundamental 

em uma fibra multimodo, nesse último caso os parâmetros de 𝛽 e 𝑛𝑒𝑓 devem ser 

especificamente calculados para cada modo individual (Libish, 2016).  

 O significado pragmático da equação indica que um comprimento de onda que não 

satisfaça essa solução passará com nenhuma ou pouca reflexão, no entanto aquele à atendem 

serão refletidos em casamento de fase.   

2.3 Uso de Fbg’s como sensores 
 

 No mesmo trabalho em que Meltz demostrou o método de gravação interferométrico, 

ele também propôs a utilização das redes de Bragg como sensores de deformação e temperatura, 

cuja sensibilidade já havia sido reportada nos trabalhos originais de Hill (K. O. Hill, 1978). 

 A utilização de FBG’s como sensores está relacionada aos efeitos de mudança do índice 

de refração e o período de repetição da rede devido a excitações externas. Elas podem ser 

detectadas tanto em transmissão quanto em reflexão. Tensão (ε) e temperatura (T) são os dois 



9 
 

principais parâmetros que podem ser diretamente relacionados a essas alterações. Tratando-os 

independentemente 𝜆𝑏1(𝜀, 𝑇) = 2 𝑛𝑒𝑓(𝜀, T)Λ(𝜀, T) e considerando o efeito ocasionado por 

estes como uma alteração diferencial do comprimento de onda de Bragg (Libish, 2016) 

encontramos: 

𝑑𝜆𝑏

𝑑𝜀𝑑𝑇
=

𝜕(2 𝑛𝑒𝑓Λ)

𝜕𝜀
+

𝜕(2 𝑛𝑒𝑓Λ)

𝜕𝑇
 

 

𝑑𝜆𝑏

𝜆𝑏
= [2 𝑛𝑒𝑓Λ

𝜕Λ

𝜕𝜀
+ 2Λ 

𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝜀
] 𝑑𝜀 + [2 𝑛𝑒𝑓Λ

𝜕Λ

𝜕𝑇
+ 2Λ 

𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑇
] 𝑑𝑇 

 Dividindo a equação por 2 𝑛𝑒𝑓Λ 

𝑑𝜆𝑏

𝜆𝑏
= [

1

Λ 

𝜕Λ

𝜕𝜀
+

1

𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝜀
] 𝑑𝜀 + [

1

Λ
 
𝜕Λ

𝜕𝑇
+

1

𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑇
] 𝑑𝑇 

 Os fatores de sensibilidade 𝐾𝜀 e KT associados a 𝑑𝜀 𝑒 𝑑𝑇 respectivamente dependem 

do comprimento de onda e da estrutura de dopagem da fibra, tipicamente em 1550 nm os 

valores ficam 𝐾𝜀 = 10 pm/°C e KT = 1pm/µε. (Libish, 2016) 

 Observando particularmente a segunda parcela da equação, que trata dos efeitos da 

temperatura, as causas das modulações sobre o comprimento de onda de Bragg estão 

relacionadas à expansão térmica em [
1

Λ
 
𝜕Λ

𝜕𝑇
] e aos efeitos termo óticos sobre o índice de refração: 

[
1

𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑛𝑒𝑓

𝜕𝑇
].  Ambos dependentes da variação Δ𝑇 de temperatura. Em fibras de silício, o efeito 

termo ótico é responsável por 95% do deslocamento no comprimento de onda de Bragg, a 

expansão térmica conta apenas com 5%. (Mégret, 2008) 

 Um problema ademais que ainda dificultam os projetos de encapsulamento é a 

sensibilidade cruzada, ou seja, o fato de uma mesma rede sofrer tanto a ação da mudança de 

temperatura quanto de deformação longitudinal. Isso significa que para medir temperatura deve 

se garantir que a fibra não sofra nenhum tipo de tração e vice-versa. Uma forma de contornar 

esse problema consiste em utilizar uma segunda fibra ótica com uma rede ou inscrever uma 

 
1 Simplificaremos a notação para apenas 𝜆𝑏 , 𝑛𝑒𝑓 𝑒 Λ. 
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segunda rede muito próxima em distância, mas distantes em comprimentos de onda para que 

uma meça a influência da variável que não é desejada para subtraí-la do sinal (Morey, 1989). 

2.4 Interrogadores Óticos para Fbg’s 
 

Interrogadores óticos, como o nome sugere, são interpretadores de sinais óticos para 

alguma grandeza mais fácil de ser interpretada. Analisadores de espectro Ótico – OSA (Optical 

Spectrum Analizer) - e espectrômetros, por exemplo, mapeiam comprimento de onda por 

potências em diferentes posições espectrais.  

No uso de FBG’s como sensores, para medir a variação de 1 microstrain, ou 0.1ºC é 

necessário que a resolução dos interrogadores tenha capacidade de medição da variação do 

comprimento de onda de espectro reflexivo de pelo menos 1pm. 

Os interrogadores são formados majoritariamente por três componentes. O sistema 

ótico, o transdutor ótico-elétrico e sistema de codificação. O sistema ótico é responsável por 

criar o caminho ótico e preparar o sinal para as camadas seguintes. O transdutor ótico-elétrico 

realiza a conversão do sinal ótico em elétrico, esse processo pode ocorrer através de CCD ou 

por fotodetector. Por fim o sinal elétrico é codificado para ser interpretado por um 

microcomputador.  

As três principais técnicas de interrogação de FBGs são: técnica interferométrica, 

técnica baseada em filtros sintonizáveis e técnica dispersiva. 

 

a) Técnica interferométricas 

 

 Nessa técnica a rede de Bragg é iluminada por uma fonte banda larga. O sinal refletido 

pela FBG é direcionado através de um acoplador ótico para um interferômetro de Mach-

Zehnder desbalanceado.  

  Através de alteração do índice de refração em um dos braços ocorre a diferença do 

caminho ótico (OPD - OPTICAL PATH DIFFERENCE). Os dois sinais, com mesmo 

comprimento de onda, são readquiridos com uma defasagem de fase entre 0 e 2.  

 Por fim, é possível identificar o comprimento do sinal refletido verificando as 

contribuições construtivas e destrutivas adquiridas. Essa técnica é conhecida por ter a maior 

sensibilidade (Hartog, 2017). 
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Figura 6 – Método de identificação por interferometria 

 

 b) Técnicas baseadas em Filtros Sintonizáveis 

 

 Nessa técnica, o sinal refletido pela FBG é varrido por um filtro sintonizável, como por 

exemplo um filtro Fabry-Perot dentro da faixa de variação do comprimento de onda da FBG. 

O filtro F-P é controlado via tensão externa dinamicamente no entorno do comprimento de onda 

refletido até atingir sintonização com o pico do sinal.   

 

 c) Técnicas dispersiva (espectroscopia) 

 

Essa técnica une redes de difração para espalhar o espectro e CCD para conversão do 

sinal ótico em elétrico. Atualmente essa é a técnica mais utilizada devido especialmente a 

redução de custo e evolução das tecnologias de CCD e CMOS. 

O espectro refletido pela rede de Bragg passa através de uma ou mais redes de difração 

espalhando o espectro espacialmente. Em espectrômetros com mais de um elemento difrator 

esse processo de espalhamento é ampliado. O sinal dispersado atinge um espelho côncavo que 

o redireciona para a CCD. O espelho é projetado de tal forma que os mesmos comprimentos de 

onda sempre atinjam a mesma região de pixel na CCD. A intensidade de luz em cada pixel é 

convertida em sinal elétrico o qual é processado, podendo se reconstruir em um 

microcomputador o espectro da reflexão (Arthur H, 2006). O interrogador I-MON 512 (Ibsen 

Photonics) utilizado no desenvolvimento desse trabalho utiliza essa técnica de interrogação.  
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Capítulo 3 

 

Desenvolvimento 
  

 Nessa seção detalharemos o processo necessário para a criação de um sensor de 

temperatura portátil baseado em FBG. 

 O espectrômetro IMON-512 foi inicialmente desenvolvido para uso em bancada (ou 

OEM) com sinal processado por microcomputador fixo de arquitetura complexa (X64, X86). 

O grande desafio apresentado durante o trabalho foi repensar a estrutura interrogadora para ter 

a portabilidade a necessária.  

 Durante os próximos capítulos serão discutidas algumas alternativas para adaptar o 

software proprietário da Ibsen para a arquitetura ARM de um microprocessador portátil.  A 

interface selecionada para realizar de conversão entre do sistema elétrico-digital foi o RasberyPi 

B+. 

 Por fim, faremos considerações sobre custos, drives de comunicação e capacidade de 

processamento de sinal. Discutiremos ainda equipamentos periféricos ao sistema LASER-FBG-

interrogador como coolers, microcontroladores e acopladores óticos.  

 

3.1 Equipamentos 

 

3.1.1 Imon 512 
 

 O interrogador I-MON 512 da Ibsen permite a monitoração em tempo real (frequência 

de aquisição de 3 KHz máximo) do espectro do sinal da FBG tanto em vale quando em pico.  

Esse equipamento possui duas redes de difração e espelhos côncavos que projetam o sinal sobre 

o chip CMOS de matriz de 512 pixels na horizontal por 1 na vertical. Essa montagem é feita de 

tal forma que o sinal realize curva de 360° para compactar o espectrômetro (Batista, 2014).  
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Figura 7 – Método de identificação por interferometria utilizado no IMON 512 

 

 A CMOS utilizado por esse modelo de interrogador é a Hamamatsu G11620-512DA 

com sensibilidade de 0.82 A/W. A série G11620 é feita com sensores de imagem linear com 

base de componente InGaAs (índio, Gálio, Arsênio).  Suas regiões de respostas são nas faixas 

por 1275-1345 nm e 1510-1595 nm com resolução inferior a 0.5 pm (Ibsen, 2009). A figura 8 

mostra as regiões de sensibilidade do sensor. 

 

 

Figura 8 – Espectro possível de identificação do IMON 512 

   

 A frequência de aquisição desse sistema é dada pela soma dos tempos de reset e de 

exposição do CCD. O tempo de reset, é o tempo que o CCD demora a ser descarregado e o 

tempo de exposição é o tempo que o CCD fica exposto ao sinal da FBG. Os tempos mínimos 

especificados pelo fabricante são de 1,024ms e 6µs respectivamente, o que limita a frequência 

de aquisição em 3 KHz (Batista, 2014). 
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 A comunicação do interrogador com o computador é feita através de porta USB 2.0. O 

USB nesse equipamento é usado como interface de comando para configurar os parâmetros de 

varredura do detector, para transmitir os dados do detector em tempo real e alimentar 

energeticamente o sistema. Dois protocolos de software diferentes facilitam essa comunicação: 

 

• Protocolo baseado em comando com comandos ASCII para controlar a operação 

I-MON por programa terceiros 

• E, protocolo de transmissão de dados brutos dos pixels para um PC. 

  

 Os comandos interagem com o interrogador através de DLL - biblioteca de vínculo 

dinâmico. Na documentação do interrogador é disponibilizado as funções necessárias para 

controlar o equipamento.  

 O I-MON 512 possui ainda um sensor de temperatura interno que informa a temperatura 

dos componentes óticos. Por se tratar de um equipamento que a calibração está diretamente 

associada a temperatura – calibrado pelo fabricante a 25°- a Ibsen modelou o deslocamento do 

comprimento de onda  em função da temperatura para correções (Ibsen, 2009).  
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3.1.2 Rasbery Pi B+ 
 

 Rasbery Pi é uma série de microcomputadores de placa única desenvolvida pela 

Fundação Rasbery Pi. Criado originalmente para propósitos educacionais o Rasbery Pi ganhou 

popularidade por sua facilidade de uso, custo, baixo consumo e maleabilidade.  

 Lançado em 2012 o modelo B + é o terceiro lançamento da primeira geração de 

microprocessadores. O Rasbery trabalha com distribuições Linux ou Windows IOT, com 

possibilidade de interface gráfica, sendo possível a visualização por meio de um monitor com 

que possui uma entrada de vídeo HDMI.  

 As configurações de Hardware e a distribuição de pinos são as seguintes: 

 

Memória: 512MB RAM 

Conexões: 4 portas USB 2.0, Ethernet port, 3.5mm conector p2, HDMI 

Processador: Broadcom BCM2835 com CPU ARM1176JZFS (clock de 700Mhz), 

GPU:  VideoCore IV 

 

 

 

 

Figura 9 – Rasbery PI e datasheet 
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 O coração do Rasbery é sua CPU ARM. A arquitetura ARM é um processador de 32 

bits, muito utilizado em sistemas embarcados e que possui a vantagem de ter periféricos 

integrados a um único chip além de também possuir um baixo consumo de energia (Price, 13). 

 

3.1.2 Fonte Ase Fl7006– Laser De Emissão 

Espontânea Amplificada 
 

 A fonte de luz ASE - Amplified Spontaneous Emission - é um tipo de fonte de luz ótica, 

em que a emissão é gerada por Emissão Espontânea Amplificada, em geral de íons de Érbio 

usados como dopagem em fibras óticas. As ASE funcionam através de um meio de ganho ótico 

que emite luz espontaneamente quando é bombeado oticamente/eletricamente, se o 

bombeamento for forte o suficiente, a emissão "espontânea" é amplificada através da emissão 

"estimulada" - esse fenômeno é chamado de Emissão Espontânea Amplificada.  

 As fontes ASE geralmente possuem espectro de banda larga e baixa coerência e têm 

sido usadas em vários sistemas óticos de medição e detecção, como detecção FBG, OCT, 

giroscópios de fibra ótica, detecção de gás, medição de componentes óticos e assim por 

diante (www.fiberlabs.com., s.d.). 

 Para validação do protótipo usamos a fonte FL7006 da Fiberlabs com espectro na região 

1530-1610 nm capaz de operar potência superior a 15 dBm a temperaturas entre 0° e 40° C. 

 

 

 

Figura 10 – Espectro da Fonte ASE 

 



17 
 

3.1.4 Os Resfriadores 
 

 Uma grande preocupação quando se trabalha com sensores óticos é a regulagem de 

temperatura. O deslocamento para o vermento (redshift) causado pelo aumento de temperatura 

na Laser e potenciais problemas que podem ser gerados pelo calor em equipamentos delicados 

exigem uma circulação de ar eficiente.   

 Nesse projeto adotamos dois coolers: 

• O primeiro da BadDiKai modelo BDM8025S que trabalha com tensão de 12 V e 0,12 A 

– velocidade de rotação de 2100 RPM.  

• Um minicooler da EVERCOOL – 12 V e 0.16 A, também com controle de velocidade 

de modulação PWM com velocidade de até 3600 RPM 

 

3.1.3 Photon – Particle 
 

 A placa Photon IoT Wifi foi desenvolvida especialmente para projetos de Internet of 

Things (Internet das Coisas). Com microcontrolador ARM Cortex M3 de 120 MHz, a Photon 

pode ser conectada ao serviço de nuvem Particle, o Particle Cloud, onde é possível controlar 

entrada e saída de cada pino, fazer leitura de valores de tensão e rodar um programa gravado na 

Placa (Electronics, s.d.). 

 O Photon já possui chip wifii para controle remoto. Assim como o Arduino é possível 

desenvolver em linguagem C e gravar scripts direto nela. As especificações da placa são as 

seguintes: 

    figura 11 –, microcontrolador photon da particle 
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– Microcontrolador STM32F205 ARM Cortex M3 120MHz 

– Chip Wifi Broadcom BCM43362 

– Conector micro USB para alimentação e programação 

– Tensão de alimentação pinos Vin: 3.6 à 5.5VDC 

– Memória RAM: 128K 

– Memória Flash: 1 MB 

– Pinos de I/O: 18 

– Sistema Operacional de Tempo Real FreeRTOS 

– Suporta redes wifi 802.11 b/g/n– Antena cerâmica integrada 

– Conector para antena U.FL 

– Dimensões: 36 x 20 x 4mm (sem os pinos) 

 

 Para o propósito desse trabalho o Photon foi utilizado para controlar a velocidade dos 

coolers por modulação PWDM 

 

3.2 Desenvolvendo software e hardware 
 

A fim de atingir o objetivo de criar um sistema embarcado capaz de realizar para 

medição de temperatura baseado em sensores FBG dividimos o trabalho em três partes.  

Na primeira etapa tratamos a aquisição, conversão ótico-elétrica e a transmissão do sinal 

do espectrômetro para processador. Nessa seção discutiremos a interface através de drives para 

aquisição do sinal, e o uso em baixo nível do IMOM 512. 

Na segunda parte experimentamos algumas opções para a instalação do software de 

visualização e tratamento de dados da IBSEN em arquitetura ARM. Nessa seção realizamos 

uma série de testes de conceitos com o objetivo de comparar as possibilidades de arquitetura 

computacional para o uso do software. Serão comparadas as vantagens do uso da aplicação 

local ou rodando em nuvem 

Por fim montamos hardware e a estrutura do sensor, posicionamos coolers, interrogador, 

acopladores, microprocessadores etc. Garantindo a portabilidade e segurança dos 

equipamentos. 
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3.2.1 Aquisição de Sinais 
 

 A comunicação do I-MON com o processador é realizada pela porta USB através do 

chipset fabricado pela FTDI. Esse chip é um conversor USB – UART que usa seus pinos TXD 

e RXD para transmitir e receber dados. 

 O FTDI fornece dois drives alternativos para interfaceiar a comunicação. A primeira 

interface criar uma porta COM virtual (VCP) que aparece no sistema como uma porta COM 

legada. 

 Já a interface 2 é feita pelo drive D2XX fornecida pela FTDI por meio de uma DLL 

proprietária (FTD2XX.DLL). Esse interfaceamento é o que mais nos chama a atenção por sua 

capacidade de interação com o hardware do interrogador por meio de uma série de comandos 

onde é possível interagir com o hardware de maneira fácil e sem a necessidade de entendimento 

completo da arquitetura.  

 Essa interação entre o microcomputador e o espectrômetro é dado através de chamadas 

de API do tipo GET e POST na porta COM. Esses comandos são fornecidos na documentação 

do drive D2XX criado pela FTDI. 

 Através dessas chamadas são possíveis receber o sinal da FBG, limpar buffer, ligar e 

desligar a mediação, alterar o tempo de aquisição do sinal e alterar o ganho do sinal, por 

exemplo. Essa API e o detalhamento dos comandos para a aquisição do sinal  

 A figura 12 abaixo detalha as duas interfaces possíveis de comunicação no Windows. 

 

 

Figura 12 – Arquitetura de comunicação COM no Windows 
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 O manual de instalação do IMON 512 fornecida pela IBSEN em parceria com a FTDI 

não citam a existência da infraestrutura necessária para fazer a aquisição ou executar o 

programa de análise de espectro em sistemas operacionais Linux e tampouco para a arquitetura 

ARM (JANZEN, 2012). 

 Para utilizar os drives fornecido pela FTDI utilizamos uma versão modificada desse 

recriada para Linux por Lyasin (2014) tanto para sistemas x64 quanto para sistemas ARM 

(LYASI, 2014). 

  Tendo o código do drive instalamos essa biblioteca no rasberyPI com sistema 

operacional Raspbian. Uma vez que a aquisição do sinal foi concluída, trataremos na próxima 

seção a visualização de tratamento de dados. 

 

3.2.2 Sinal Digital 
 

 O drive desenvolvido por Lyasin funciona como convertendo o sinal elétrico em digital. 

Os dados são armazenados em um vetor de 1024 bytes. Cada 2 bytes são convertidos em 1 

hexadecimal formando assim uma matriz de 512 pontos onde cada ponto pode ser representar 

16777216 possibilidades de cor.  

 O interrogador I MON 512 utiliza um conversor A/D de 16 bits. Assim, a leitura da 

intensidade do sinal amostrado é limitada a 65535 contagens e o valor da escala não é definido.  

Para as aplicações envolvendo sensores de temperatura baseados em FBG essa limitação não 

faz diferença uma vez que olhamos apenas para o shift da posição no espectro do pico. 

 A instalação do driver desenvolvido por Alexander Lyasin é direta e necessita apenas 

seguir uma série de etapas simples. Primeiro é necessário verificar que a fonte do Kernel do 

sistema operacional está localizado em /usr/src/”sua_versao_do_linux”. (LYASI, 2014) 

 Uma vez feito o Download, descompacta o arquivo e executa os seguintes comandos: 

 

$ cd ibsen_drive 

$ tar -xzvf imon512e.tar.gz 

$ su - 

# cd .../ ibsen_drive/imon512e 

# ./install 
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 Para verificar se a instalação do drive foi bem-sucedida podemos rodar o comando 

lsmod lista todos os drives instalados.  

 

  

 
Figura 13 – Verificando que o Drive modificado do LTDI está conectado à porta Serial 

 

 Uma vez instalado o drive, o software de demonstração desenvolvido pela Ibsen 

reconhece o sinal da mesma forma que reconheceria para o drive original desenvolvido para 

FTDI. Dessa forma podemos abstrair quaisquer dificuldades de código e adaptação e seguir o 

uso indicado pelo fabricante. 

 

3.3 Software 
 

Em conjunto com o interrogador, a Ibsen disponibiliza um software de demonstração 

desenvolvido em LabVIEW 2012. O fabricante descreve os requisitos necessário para a 

execução do analisador de espectro como os expressos na tabela 0. Adicionalmente 

comparamos com a arquitetura disponível no Rasberry Pi modelo B+. 

  

                    

Microprocessador 

Parâmetro 

Mínimo Ideal RasberyPI 1 

B+ 

CPU Intel Dual Core 2.5 GHz  Intel i5 2.8 GHz ARM1176JZF-

S  

Resolução de Tela 1024x768 1024x768 1024x768 

Memória 1 Gbytes 4 Gbytes 512 Mbyets 

I/0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Sistema 

Operacional 

Windows XP/Vista/7 

(32 ou 64 bit) 

Windows XP/Vista/7 (32 

ou 64 bit) 

Rasberian Lite  

Tabela 1 – Requisitos mínimos para a execução do software de demonstração (Ibsen, 2009) 
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 Claramente existe uma defasagem do modelo de microprocessador embarcado em 

relação aos requisitos indicados pela fabricante do interrogador. Especialmente quando 

comparado de CPU e Memória. Tratamos essa discrepância de duas formas. 

 No primeiro, experimento reduzimos todos os recursos necessários para a execução do 

software localmente. Dedicamos todos os recursos do microcontrolador para aquisição de sinais 

e execução do software. 

 Na segunda utilizamos o microntrolador apenas para aquisição e conversão elétrico-

digital do sinal. Todo o processamento, exibição e tratamento do sinal é executado em uma 

instancia de computação em nuvem da Amazon.  

 As duas formas serão detalhadas e confrontadas nos capítulos seguintes. 

 

3.3.1 Aquisição, processamento exibição no 

Rasbery Pi 
 

 O software de demonstração da Ibsen é desenvolvido em ambiente LabVIEW. Essa 

linguagem de programação proprietária foi criada em 1986 pela empresa americana National 

Instruments. Os principais campos de aplicação do LabVIEW são a realização de medições e a 

automação. A programação é feito de acordo com o modelo de fluxo de dados, o que oferece a 

esta linguagem vantagens para a aquisição de dados e para a sua manipulação. Os programas e 

módulos em LabVIEW são chamados de instrumentos virtuais chamados de Vi 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/LabVIEW, 2019). 

 Existem várias vantagens na utilização dessa linguagem como a interface gráfica fácil 

de utilizar e sem a necessidade de programação com código, possibilidade de desenvolver 

módulos para diferentes plataformas, fácil integração entre sistemas e dispositivos e 

disponibilidade para arquitetura embarcadas e sistemas operacionais Windows e Linux. 

 A primeira etapa para uso exclusivo do RasberyPi no sensor é a instalação do LabView 

no microprocessador, no entanto, uma vez que o Rasbery B+ não atendem os requisitos 

mínimos do programa iniciamos aumentando o clock da CPU até atingir 850 Mhz. Essa foi a 

frequência segura que conseguimos manter com controle de temperatura dentro do nível 

aceitado. 



23 
 

 

 

Figura 14 – Aumentando o Clock da CPU até limite seguro 

 

 A instalação do LabView mesmo em sistemas embarcados é simples e bastou seguir o 

tutorial disponível na página da empresa. Todos os módulos necessários para a interface e 

funções disponíveis no software (FFT, detecção de pico, exportar espectro, tempo de exposição 

etc.) são disponibilizados pela Ibsen todos os módulos para a execução do programa. O módulo 

de iniciação é o “Basic continuous operation V2.vi”. 

 Após alguns experimentos notamos que mesmo em cenário com todo o processamento 

do microcomputador dedicado para a função específica de que rodar o software, ele apresentou 

uma série de problemas de lentidão e travamento de forma que inviabilizam o uso em cenário 

real.  

 Uma possível solução para esse problema é realizar um upgrade de hardware para 

modelos mais novos de Rasbery Pi. Um possível candidato para essa atualização é a quarta 

versão da placa, lançada em julho de 2019 já possui capacidade de até 4GB e processador Quad-

core com 1.5GHz. 
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3.3.3 Aquisição no Rasbery Pi e processamento 

no Windows Server da AWS 
 

 

Figura 14 – Arquitetura de leitura para envio de dados para a EC2 

 

 A segunda alternativa experimentada foi deixar todo o processamento ser realizado por 

um microservidor hospedado na Amazon e a manter apenas a aquisição do sinal local no 

microprocessador do rasberyPi. A grande vantagem dessa alternativa é a flexibilidade do poder 

computacional que podemos ter do lado do processamento aliviando o sistema embarcado de 

estresse.  

 Optamos pelo serviço de computação em nuvem da AWS chamado de EC2 - Amazon 

Elastic Compute Cloud. O serviço é definido como um serviço web que disponibiliza 

capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. Ele foi projetado para facilitar 

a computação em nuvem na escala da web para os desenvolvedores (https://aws.amazon.com, 

2019). 

 A escolha faz ainda mais sentido quando a Amazon já disponibiliza imagens de sistemas 

operacionais pré-definidas facilitando a capacidade de implementação. O conjunto entre 

sistema operacional e máquina em nuvem são chamadas de instâncias. 

 O primeiro passo para a utilização de uma máquina virtual é escolher uma instância. A 

máquina mais simples e com menores performances disponível na AWS é a chamada t2.micro, 

ela possui 1 GiB de Ram ( cerca de 1,07374 GB) e processador AMD6 4 escalável de até 

3.3 Ghz – nesse nova forma de computação os recursos são escalados dinamicamente conforme 

a necessidade de execução, para essa instância nós temos disponível até um 1 thread de um 

processador AMD EPYC 745 (https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/, 2019) . 
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Notamos que essa máquina atinge os requisitos mínimos exigidos para a execução do software 

de demonstração da Ibsen.  

 Após a escolha da máquina é necessário escolher o sistema operacional. Dentro dos 

sistemas disponíveis escolhemos o Windows Server 2010 especialmente por ser um sistema em 

conformidade com as versões que a Ibsen provê suporte ao uso do software. A Amazon 

disponibiliza diversos endpoint de servidores ao redor do mundo. Optamos pelo mais próximo 

fisicamente hospedado em São Paulo para reduzir delays.  

 Destacamos ainda que uma vez que a arquitetura de CPU é baseado no X86 e o sistema 

operacional Windows podemos simplesmente instalar o software da Ibsen utilizando o arquivo 

executável que acompanha o interrogador. 

 Essa é a máquina mais barata disponível na Amazon seu custo é de 0,0116 USD por 

hora, são disponibilizados 750 horas grátis (https://aws.amazon.com/pt/ec2/instance-types/, 

2019). 

 O acesso a essa máquina pode ser feita através de acesso a Desktop remoto, utilizamos 

para isso um programa chamado de rdesktop capaz de se comunicar com nosso server por meio 

de protocolo de Desktop remoto (RDP).  

 O último ponto é transmitir a porta comunicação serial do USB para a máquina no 

servidor. Para isso basta adicionar na lista de permissão do grupo de segurança (security group) 

da instância o endereço do microcontrolador e utilizar o drive de redirecionamento do Windows 

para conexões USB, o RemoteFX USB Redirection. 

  

 

Figura 15 – Software Ibsen I-MON rodando na máquina em nuvem 
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3.3.3 Comparativos entre infraestruturas 
 

 Por fim, podemos sintetizar os prós e contras dessas duas arquiteturas de software e 

processamento de dados da seguinte forma: 

  

RasberyPi  
RasberyPi + 

Windows Server 
 

Prós Contras Prós Contras 

Sistema embarcado local 

Lento para 

processar dados – 

pode ser instável 

Poder de 

Processamento 

Custo com débito 

por hora 

Não há taxação extra  

Exige mais 

cuidados com 

sobreaquecimento 

do hardware  

Capacidade 

Escalável de 

processamento 

Necessário acesso 

à internet 

Portabilidade  

Pode receber e tratar 

diversos sensores 

simultaneamente 

Exige 

configuração antes 

do uso 

  

Imune a perda de 

dados – dados 

distribuídos 

 

Tabela 2 – Comparativo entre as duas arquiteturas de implementação do sistema 
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3.4 Hardware 
 

 

Figura 15 – Maleta sensora de detecção de espectro de FBG’s 

 

 O último ponto da montagem do sensor foi estabelecer uma forma segura e compactas 

de tornar todos os componentes móveis. A escolhas dos materiais, posicionamento de 

componentes e conectores foram feitas para equilibrar o controle de temperatura e a 

portabilidade.  

 Foi escolhida uma maleta de madeira do tipo MDF para a estrutura base do sensor 

portátil.  Essa opção foi feita baseando se na maleabilidade do material e capacidade de carga.  

 O ponto central do nosso sensor é o rasberyPI. O microcomputador é único elemento 

que precisa ser ligado na rede elétrica (110 V – AC). Além de funcionar como aquisitor de 

sinal, ele também é responsável por alimentar energeticamente o IMON 512 e o 

microcontrolador. Dada essa importância dedicamos um case com saídas de ar posicionadas 

nos pontos de exaustão do computador e adicionamos um cooler dedica apenas a esse 

equipamento. Esse Cooler é alimentado pelos pinos de 6V do RasberyPI o controle de 

velocidade desse se dar por modulação PMK realizado pelo microcontrolador. 
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Figura 16 – Maleta sensora de detecção de espectro de FBG’s 

 

 A fonte de luz do tipo ASE é muito boa para validação do projeto e medição de espectros 

em situações fixas, no entanto, para o projeto desenvolvido onde mobilidade é importante 

optamos por manter a ASE e o interrogador separado uma vez que a fonte de luz é 

demasiadamente grande e pesada, o que não se encaixa com as características necessárias para 

o projeto. E ainda podemos manter a flexibilidade do usuário de escolher a fonte que mais se 

encaixa com suas necessidades.  

 Como tela utilizamos o tablet Sansung Tablet 2 conectado com o processador através 

de conexão SSH e o aplicativo Microsoft Remote Desktop APP. Esse tipo de conexão é mais 

seguro uma vez que cria um túnel de conexão direta entre o RasberyPi e a tela do tablet de tal 

forma que apenas os usuários com a chave credenciais corretas podem acessar o dispositivo. 

Como o Tablet não está diretamente conectado com o sensor, permitindo que o usuário tenha 

mobilidade e posso utilizar outros dispositivos   

 

Figura 17 – Tablet conectado a EC2. 
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 Outra enorme vantagem fornecida por manter a fonte LASER externa ao sensor é a 

versatilidade que ganhamos na aquisição do espectro em transmissão e reflexão. 

 Optamos pelo modelo de acoplador TW1550R5F1 da Thorlabs com divisão de potência 

na relação de 50:50 que opera na banda entre 1450 e 1650 nm. 

 Como pode ser visto no diagrama da figura 18 e na imagem 17, as portas 1 e 3 tem 

interface externa para o usuário. Colocando a fibra com a FBG gravada na porta 3 e conectando 

a fonte ASE em série com esta podemos adquirir o espectro em transmissão. Mesmo com -3 dB 

perdidos na divisão de potência, por ser tratar de um espectro em transmissão isso não é 

problemático para a maioria das aplicações.   

 Já em reflexão, podemos conectar a FBG na saída 1 e a ASE na saída 3, o espectro 

refletido é encaminhado para a porta 2 do espectrômetro que possui conexão interna ao sensor.  

 Adicionamos dois isoladores óticos - IO-H-1550, Thorlabs - para evitar reflexões que 

possam perturbações no sistema e potência retornando de forma nociva à fonte ASE.  

 

 

Figura 18 – – Diagrama com acoplador. 

 

 O peso total da maleta sensora ficou em torno de 2 kg e a temperatura interna em dia de 

30° C ficou no entorno de 28° com 1h de utilização 
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3.5 Custo 
 

 Por fins o custo total do projeto ficou da seguinte forma (para componentes comprados 

em dólares utilizaremos o câmbio atual de R$ 4,23): 

 

 

Equipamento Preço Observação 

IMON 512 R$ 18.552,53   

Taxa de importação  R$ 4.000,00 Custo do frete, seguro, 

embalagens, etc. 

RasberyPi Model B+ R$ 200,00  

Photon Particle R$ 192,90  

Acoplador ótico Thorlabs 

TW1550R5F1 

R$ 1309.10  

IO-H-1550 - Isolador de 

Fibra, 1550nm, Baixa 

Potência 

R$ 1522.80 2 x 

Tablet Sansung R$ 550,00  

Maleta de MDF R$ 192,90  

Cooler BadDiKai R$ 16,90  

Cooler Evercool R$ 8,90  

Baterias e Pilhas R$ 22,00  

Total: R$ 26375,13  
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Capítulo 4 

 

Conclusão 
 

 Sensores de FBG estão se tornando cada vez mais populares, saindo do ambiente de 

laboratórios e entrando no ambiente das indústrias. Essa mudança de paradigmas abre novos 

desafios na abordagem desses sensores e realçam novas necessidades. 

 A integração do interrogador com módulos de controle e módulos de processamento são 

os primeiros passos para essa relação da academia com situações reais. O Rasbery Pi se mostrou 

uma solução potência para ao menos a distribuição do sinal adquirido. 

 Esperamos que o escopo do trabalho tenha sido atingido. Também nutrimos a 

expectativa de que a importância das Redes de Bragg em fibra ótica no visível para o ramo do 

sensoriamento ótico tenha sido esclarecida. 

 O estudo iniciado acerca do desenvolvimento de um interrogador portátil baseado em 

microprocessadores de baixo custo e no interrogador IMON 512 validam uma aplicação. A 

estrutura proposta reduziria o custo de operação dos sensores e facilitaria a interpretação de 

resultados em ambiente externo ao laboratório. Visto o potencial do projeto, pretendesse em 

trabalhos futuros desenvolver um software analisador de espectro próprio. 
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Capítulo 5 
 

Sugestão de Trabalhos Futuros 
 

 A partir dos resultados obtidos, sugerimos continuidade e melhorias em trabalhos 

futuros: 

 1) Melhorias no processamento do sinal utilizando a versão 4 do Rasbery Pi com 

capacidade de 4 Gb de RAM. 

 2) Desenvolvimento de software próprio em linguagem de programação aberta, com 

capacidade de processamento de sinais mais veloz e maior integração. 

 3) Melhoria na autonomia energética e eletrônica do projeto. 
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Apêndice  
 
 

Código em C gravado na placa Photon para modulação da velocidade do ventilador 
 

int inputPin = A0 

int ledPin = 3;     // set output pin for the LED 

void setup() { 

     // declare the ledPin as an OUTPUT: 

     pinMode(ledPin, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

     // send the square wave signal to the LED: 

     analogWrite(ledPin, 255/2); 

} 

 

 


