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Resumo

Este trabalho descreve o desenvolvimento experimental de um receptor fotônico para si-

nais ultrassônicos. Estes últimos incidem numa fibra óptica monomodo fazendo o papel

de guia acústica que transmite o sinal em torno de 43 kHz por 70 cm até uma grade de

Bragg (FBG) remota e protegida, imune à danos e deformação. A grade é ressonante em

torno de 1550 nm, possui largura espectral de 2,6 nm, sendo interrogada por um laser

sintonizável em sua região espectral de reflexão linear, de máxima sensibilidade (máxima

derivada). Isto permite a demodulação passiva em tempo real de sinais ultrassônicos de

comunicações (ou de monitoramento) propagantes em meios sólidos. O receptor pode ser

aplicado a outros meios materiais. É também apresentada uma proposta original de uma

técnica passiva para tornar a grade de Bragg imune às variações de temperatura.

Palavras-Chave — Comunicações acústicas; monitoramento acústico; fibra óptica;

grade de Bragg; ultrassom; guia acústica.
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Abstract

This paper shows the experimental development of a photonic receiver for ultrasonic sig-

nals. The latter reaches a sensitive single-mode optical fibre as an acoustic guide conveying

the signals (around 43 kHz) along 70 cm to a remote and protected fibre Bragg grating.

The grating reflects a spectrum centred around 1550 nm with 2.6 nm width and is interro-

gated by a tunable laser in their most linear and sensitive region. As a result, a real-time

passive demodulation of ultrasonic signals of communications (or monitoring) propagating

through solid materials is possible. The receiver may be also applied to other material

media. A new passive technique to thermally desensitize the FBG is also proposed.

Keywords — Acoustic communications; acoustic monitoring; optical fibre; fibre

Bragg grating; ultrasound; acoustic guide.
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minha mãe Marlene e meu irmão Rodrigo,

que me mostraram o caminho certo desde
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3.9 Espectro óptico antes do filtro, produzido pela fonte ASE. Escala horizontal

= 13,5 nm/divisão e escala vertical = 10 dBm/divisão. . . . . . . . . . . . 26
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Motivação

A maioria dos enlaces de telecomunicações é baseada na utilização de sinais eletromag-

néticos por fibra ou cabos metálicos em transmissões wireline e dos sinais de rádio para

transmissão sem fio (wireless). Entretanto, certos meios f́ısicos não permitem a propaga-

ção eletromagnética de forma adequada para comunicação, como por exemplo através de

petróleo[1], camadas metálicas [2], cabos de energia[3], dutos de água[4], gás ou óleo[5] e

o ambiente submarino [6]. Por outro lado, ainda que seja posśıvel a propagação dos sinais

de outras maneiras, pode ser conveniente utilizar a tecnologia de comunicações acústicas,

o que é bem ilustrado no caso clássico do ambiente submarino[6][7].

Nas comunicações acústicas guiadas ou não, são utilizados os tradicionais transdu-

tores piezoelétricos (PZTs) para a geração e detecção dos sinais, os quais em muitas apli-

cações mostram-se realmente mais práticos por serem compactos, senśıveis e prontamente

dispońıveis no mercado. Uma comparação absoluta entre a sensibilidade de transdutores

PZTs e de sensores a fibra óptica, é um pouco dificultada devido às diferenças intŕınsecas

de suas naturezas.

O aperfeiçoamento da sensibilidade de sensores ópticos baseados em grades de

Bragg (FBG) tem sido amplamente estudado de forma que suas vantagens relacionadas às

propriedades da fibra óptica e dos componentes ópticos em geral sejam melhor aproveita-

das, como por exemplo a imunidade à Interferência Eletromagnética (EMI), possibilidade

de operação em banda larga, isolamento elétrico e o baixo consumo de energia elétrica dos

elementos ópticos ativos. Além disso, as pequenas dimensões e o baixo peso dos compo-
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nentes facilitam ainda a fixação dos sensores ópticos à estrutura sendo monitorada, sem

degradação do dispositivo monitorador[8].

1.2 Objetivo

No uso de redes de Bragg gravadas em fibra óptica (FBG) para detecção de sinais ultras-

sônicos, a FBG é na maioria das vezes instalada de modo que fique em contato f́ısico direto

com o ponto de incidência dos sinais acústicos, permitindo assim a maior sensibilidade

posśıvel na transdução acusto-óptica do sinal. Entretanto, há casos em que é conveniente

ou até mesmo necessário que a FBG seja instalada remotamente em relação ao ponto de

detecção, ainda que isso implique na redução da sensibilidade provocada pela atenuação

acústica resultante da propagação da onda ao longo da fibra sensitiva [9][12][13][14]. A

instalação da FBG em um ponto remoto à área de incidência ultrassônica, surge como

alternativa para protegê-la de variações térmicas, deformações mecânicas (strain) e danos

permanentes que possam ocorrer no ponto de detecção do sinal acústico. Desta forma,

caso algum dano seja inferido à fibra óptica no ponto de detecção, basta que seja realizada

a emenda de outro segmento de fibra para o restabelecimento da comunicação, enquanto

a FBG remota permanece intacta.

Assim, diferentemente da maioria das aplicações destinadas apenas ao sensoria-

mento, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um receptor fotônico direcionado às

comunicações acústicas digitais, para sinais ultrassônicos em torno de 43 kHz (portadora)

através de meios materiais sólidos. Destacam-se aqui como principais contribuições: 1 –

A caracterização da sensibilidade do receptor-FBG, onde é utilizado um PZT-transmissor

(PZT-Tx) de baixa potência, alimentado por um sinal elétrico não-amplificado de no má-

ximo 10Vpp de amplitude. 2 – A manutenção de uma distância de 70 cm entre a FBG

protegida e o ponto de est́ımulo acústico. 3 – Proposta de uma nova técnica passiva para

tornar a FBG imune às variações de temperatura. 4 – Caracterização da sensibilidade do

receptor-FBG, como função da potência óptica em onda cont́ınua injetada.

1.3 Apresentação

O caṕıtulo 2 apresenta os fundamentos teóricos necessários para o entendimento dos prin-

cipais conceitos explorados no trabalho. Serão apresentadas as comunicações acústicas em
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diferentes tipos de meio f́ısico, funcionamento dos transdutores acústicos piezoelétricos,

bem como os fundamentos de uma FBG e a sua construção na fibra óptica.

O caṕıtulo 3 esclarece como ocorre a transmissão de ondas acústicas em uma fibra

óptica. Quais os tipos de ondas propagantes e suas aplicações, padrão de atenuação do

sinal, além de experimentos preliminares, resultados e breves discussões sobre o assunto.

No caṕıtulo 4 será apresentado o receptor acusto-óptico a FBG constrúıdo em

laboratório, sendo então o núcleo deste trabalho. Será demonstrado também o processo de

caracterização do receptor e dos dispositivos utilizados para a sua construção, assim como

a apresentação do conceito de um “divisor acústico a fibra” e o processo de estabilização

da FBG para operação em tempo real.

O caṕıtulo 5 finaliza o trabalho com conclusões obtidas durante todo o processo

de estudo e construção do receptor acusto-óptico, aproveitando para citar as principais

questões a serem mais exploradas em posśıveis trabalhos futuros, visando o aprimoramento

da técnica apresentada para comunicações acústicas digitais.



Caṕıtulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Comunicação acústica em diferentes meios

2.1.1 Propagação acústica em meios ĺıquidos

Quando se pensa em comunicação, deve-se levar em conta que o conceito básico é o de

transmitir alguma informação através de um determinado meio. O canal f́ısico escolhido

pode variar, desde que se use a maneira certa de se propagar o sinal. Para que o sinal

consiga ser interpretado no receptor, é necessário que o sistema use a mesma semântica

(mesma forma de codificar e decodificar o sinal) e que a relação sinal rúıdo (SNR) alcance

ao menos um certo valor mı́nimo [15].

A comunicação por meio de ĺıquidos, vem sendo estudada há décadas e protocolos

espećıficos para esses meios já vem sendo desenvolvidos[16]. Na água salgada existem

diversos componentes dissolvidos, dentre eles, diversos sais. O sal é um composto iônico

que quando dissolvido em água, se separa em ı́ons positivos e negativos[17], que por sua

vez possibilitam a transmissão de corrente elétrica no ĺıquido. Diante do que foi dito,

pode-se pensar no mar como um grande condutor. Como é sabido, quando uma onda

eletromagnética incide sobre um condutor acaba sofrendo reflexão quase que total [18], e

o que se propaga é fortemente atenuado, dificultando muito a transmissão de ondas de

radiofrequência (RF) na água.

A atenuação acústica possui contribuições provenientes do espalhamento[19] e da

absorção[20] . Já o rúıdo nas comunicações acústicas é dado pela soma de quatro com-

ponentes, sendo eles: o componente da turbulência da água, o componente do rúıdo de
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embarcações, o componente do rúıdo gerado pelo vento e o componente do rúıdo térmico

[16]. Levando em conta a grande atenuação inerente ao meio ĺıquido, é posśıvel perceber

que a banda é limitada, ou seja, um enlace de alguns quilômetros terá uma banda dispo-

ńıvel de alguns kHz. Isso leva a escolha de transmissão acústica em torno da frequência

de 30 kHz (Pouco acima da banda de áudio, com máximo em 20 kHz) [21].

2.1.2 Propagação acústica em meios sólidos

A propagação acústica em meios sólidos é usada amplamente devido ao dif́ıcil acesso às

ondas de RF [23]. Uma das aplicações mais comuns para essa prática, é a transmissão

de ultrassom através de paredes metálicas. Determinados compartimentos, como recipi-

entes nucleares ou reservatórios qúımicos são guardados com isolamento por questões de

segurança [22]. Esse isolamento é feito através de paredes metálicas, que formam uma

Gaiola de Faraday, impedindo a transmissão de ondas de RF no seu interior [24]. A

transmissão de informação através dessas superf́ıcies por meio de um orif́ıcio criado nas

paredes visando a passagem de um cabo, não é desejada, uma vez que isso comprometeria

a integridade da estrutura, além de ser algo custoso. Além dos problemas citados acima,

esses compartimentos necessitam de energia para alimentar os sensores que possuem, no

entanto a energia não pode vir de baterias, pois as mesmas têm vida finita e seria dif́ıcil

ou inviável a sua troca frequente [25].

A solução para esse problema pode vir através da propagação de ultrassom através

de paredes metálicas. Para isso, é usado um par de transdutores piezoelétricos alinhados,

ficando um na parte interior da estrutura e outro na parte de fora. Energia elétrica é

aplicada no piezoelétrico (PZT) exterior e este a converte em energia acústica através de

sua vibração. As paredes vibram na mesma frequência, levando essa energia acústica para

o piezoelétrico interior, que transforma essa energia novamente em energia elétrica. Essa

energia é retificada e filtrada, passando de tensão AC para DC. Essa energia é armazenada

e regulada, podendo ser usada internamente nos circuitos e sensores [25].

Além de levar energia, é posśıvel também (e principalmente no presente caso)

transmitir informação através do método explicado acima. Adicionando um transistor

MOSFET ao PZT interior é posśıvel realizar comunicação full duplex com apenas um

par de piezoelétricos. O MOSFET atua como chave, permitindo a passagem de sinal em

ambas as direções, o que possibilita a transmissão de informação para fora do recipiente
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[22].

Uma terceira possibilidade, é a de se transmitir energia e informação ao mesmo

tempo. Estudos mostram que com diferentes montagens (uso de um ou mais pares de

PZTs, uso de número assimétrico de PZTs em cada lado, uso ou não do MOSFET, tran-

sissão em diferentes frequências) é posśıvel chegar a diferentes resultados de transmissão

de energia e informação simultaneamente. Apenas como ilustração, é posśıvel citar o

trabalho publicado em 2011 [26], onde um sistema projetado para transmitir energia e di-

versos tipos de informação (como temperatura, umidade, pressão, etc) conseguiu alcançar

a taxa de 50 kbps de informação e receber 1 W de potência.

2.1.3 Propagação acústica em meios gasosos

Um dos usos mais corriqueiros da transmissão de informação em meios gasosos é feito

pelos radares acústicos, e naturalmente pela conversação humana. A ideia básica por

trás dos radares é a ecolocalização, ou seja, transmitir ultrassom em um meio e conseguir

captar informação através das ondas refletidas. O conhecimento dos radares se deu pelo

estudo dos animais, como o golfinho (sonar), o morcego e outros pássaros.

Quando um morcego voa, ele emite um som e algum tempo depois recebe esse som

refletido. Dependendo da intensidade do som refletido ele pode perceber se o obstáculo é

maior ou menor. Por conta do efeito Doppler ele pode perceber também se o alvo está se

aproximando ou está se afastando e com que velocidade isso ocorre [27]. O efeito Doppler

mostra que quando um objeto se aproxima de uma fonte emissora de ondas acústicas ou

de RF, ele passa a perceber a onda como uma frequência maior que a que foi transmitida.

Da mesmo forma, o efeito explica que ao se afastar da fonte, o objeto percebe a onda com

uma frequência menor que a que foi transmitida [28].

Outro uso para o radar ocorre na medição de parâmetros atmosféricos em até 1000

metros de altitude. É posśıvel realizar essas medidas com radares eletromagnéticos, porém

o deslocamento percebido no efeito Doppler é menor, além disso os equipamentos são mais

custosos. No entanto, o uso de radares acústicos tem a desvantagem de apresentar maior

rúıdo devido ao vento, o que não é desejado ao se medir os ńıveis de chuva [29].

Na aviação, também se faz uso de radares acústicos. O fenômeno de sustentação

do avião tem como consequência a formação de pequenos vórtices no ar, e isso pode ser

perigoso para as aeronaves próximas [30]. Esses vórtices são viśıveis no ar, porém são
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inviśıveis perto do chão, o que leva a uma distância mı́nima obrigatória entre naves. Para

que se consiga realizar um gerenciamento de distância adaptativo, são utilizados sistemas

que captam informações do ar e podem ser utilizadas em diferentes condições climáticas.

Para sanar isso, os radares acústicos são utilizados, servindo para esse propósito de forma

mais adequada que os radares eletromagnéticos [31] [32].

2.2 Transdutores acústicos (PZTs)

Um transdutor é um componente capaz de transformar uma forma de energia em outra.

Eles são utilizados em grande escala e se encontram ao redor das pessoas no cotidiano.

Um exemplo simples de transdutor é o chuveiro elétrico, que transforma a energia elétrica

em energia térmica, fenômeno conhecido como efeito Joule [33]. Um outro exemplo a ser

tomado é o de células fotoelétricas, que captam a energia da luz (em geral proveniente do

Sol) e a transformam em energia elétrica.

Em especial, este projeto tem grande interesse em transdutores acústicos, que tem

a capacidade de transformar a energia mecânica proveniente de pressão ou de incidên-

cia de ondas sonoras em energia elétrica, ou pelo contrário, receber um sinal elétrico e

transformá-lo em acústico. O exemplo mais comum de um componente com essa capaci-

dade é o microfone. O funcionamento se dá recebendo energia na onda mecânica (normal-

mente advinda do ar, mas também sendo posśıvel ser de outros meios) e a transformação

em impulsos elétricos, seguido da transmissão desses impulsos para outros componentes.

O exemplo contrário a esse é o alto-falante, que ao receber um sinal elétrico, o transforma

em som.

Um componente capaz de fazer a transformação nos dois sentidos, é a cerâmica

piezoelétrica (um PZT)[34]. Quando submetido à pressão, um material piezoelétrico tem

os seus átomos rearranjados de tal forma que os seus elétrons passam a ser polarizados. A

polarização de uma molécula nada mais é do que uma organização feita de tal forma que

pela diferença de eletronegatividade de cada átomo a soma de seus vetores de campo elé-

trico é não nula. Quando o material passa a ser pressionado, e por conseguinte polarizado,

ele passa a produzir uma corrente elétrica, estando o circuito fechado. [35]. As equações

que regem a relação de pressão exercida e tensão produzida são definidas conforme as

expressões a seguir [36].
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D = [e]S + [ε]E (2.1)

T = [c]S − [e]E (2.2)

onde T, S, D, e E são o estresse, a deformação, o deslocamento elétrico, e o vetor

campo elétrico, respectivamente. Os coeficientes correspondentes [e], [ε], e [c] são as

matrizes de coeficiente de rigidez piezoelétrica, dielétrica, e elástica, respectivamente. A

equação (2.1) descreve o efeito piezoelétrico direto e a equação (2.2) descreve o efeito

inverso.

Nem todos os materiais têm essa capacidade. Para se ter um comportamento

piezoelétrico, é necessário não ter uma simetria dos átomos em torno do centro do material.

Materiais que atendam a esse critério e se polarizam ao sofrer pressão são chamados de

piezoelétricos, já os que atendam a esse critério e se encontram polarizados mesmo sem se

exercer pressão são chamados de ferromagnéticos, porém estes materiais fogem ao escopo

da discussão apresentada por esse trabalho.

O efeito piezoelétrico, descoberto por Pierre e Jacques Curie em 1880 [38], tem sido

usado em larga escala na fabricação de sensores por sua vez aplicados em diversas áreas

da ciência e tecnologia. Por exemplo, na área médica é posśıvel produzir aparelhos de

ultrassom para obtenção de imagens internas do corpo humano. Na área da engenharia

é posśıvel construir sensores de pressão, medidores de velocidade e uma gama de outras

aplicações. Uma vez que esse dispositivo é tão abrangente e de custo não muito alto, ele

passa a ser do interesse da maioria dos projetos que tem o interesse em medir qualquer

variação de pressão e tomar essas medidas usando sinais elétricos. Uma vez que as me-

didas já se encontram no aparelho eletrônico passa a ser fácil manipulá-lo, processá-lo e

gerar estat́ısticas a partir dele, de forma que se possa chegar num modelo satisfatório de

trabalho.

2.3 Fundamentos de Grades de Bragg em Fibra (FBG)

Além das vantagens da utilização de fibras ópticas já citadas anteriormente, uma outra

propriedade se mostra fundamental para aplicações de sensoriamento: a fotossensibilidade.

Essa propriedade é a que permite que a variação do ı́ndice de refração do núcleo da fibra

seja alterada de forma permanente, induzida através da exposição à radiação ultravioleta
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com variação espacial de intensidade. A luz ultravioleta em um padrão de interferência

especial (com franjas luminosas periódicas) provoca uma modulação periódica no ı́ndice de

refração, o qual adquire um pico de ressonância em um determinado comprimento de onda,

originando assim um dispositivo passivo conhecido como grade de Bragg (Fiber Bragg

Grating – FBG) e proporcionando que a fibra óptica funcione como um espelho (filtro de

reflexão) para uma faixa estreita de comprimentos de onda, centrados no comprimento de

onda de ressonância [37].

Ao comprimento de onda de ressonância produzido pela variação do ı́ndice de

refração, onde se dá o pico de reflexão, damos o nome de comprimento de onda de Bragg

(λB). Ao incidir luz sobre a FBG, um espectro estreito centrado em λB é refletido,

enquanto todo o resto do espectro é propagado normalmente na direção da transmissão,

fato esse que nos permite a criação de filtros ópticos passa-banda com extrema facilidade.

A Figura 2.1 ilustra o funcionamento de uma FBG.

Figura 2.1: Funcionamento de uma FBG no domı́nio das frequências ópticas.

O comprimento f́ısico e o peŕıodo da grade (Λ), em conjunto com o ı́ndice de refra-

ção médio (n), são os responsáveis por determinar se a FBG terá alta ou baixa reflexão

em um espectro largo ou estreito de comprimentos de onda, isto é, se funcionará como um

multiplexador WDM (wavelenght division multiplexer), um espelho de alta reflexão em

faixa estreita (em aplicações de laser ou sensoriamento) ou um filtro seletivo, removendo
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comprimentos de ondas indesejáveis. O comprimento de onda de Bragg citado anterior-

mente pode ser expresso em função do ı́ndice de refração médio e do peŕıodo da grade

pela seguinte expressão:

λB = 2nΛ (2.3)

Desta forma, a alteração do comprimento de onda de ressonância de uma grade de

Bragg pode ser realizada mediante a modificação de seu ı́ndice de refração, de seu peŕıodo,

ou ambos, variações estas que podem ser dinamicamente induzidas por temperatura ou

por estresse mecânico (vibrações).

A resposta à deformação surge devido ao alongamento f́ısico da grade e à mudança

no ı́ndice de refração devido ao efeito fotoelástico, enquanto que a resposta térmica surge

devido à expansão do material da fibra e da dependência térmica do ı́ndice de refração.

No presente trabalho, a deformação f́ısica da FBG tem papel crucial na recepção (detec-

ção/transdução) do sinal acústico transmitido.

2.4 Circulador óptico

O circulador óptico é um dispositivo passivo multiportas em que cada porta tem um

funcionamento não rećıproco. Seu funcionamento se dá de forma que o sinal que chega à

porta 1 saia na porta 2 e o sinal que entra na porta 2 saia na porta 3, porém, qualquer

sinal que entre na porta 3 é bloqueado. Um circulador de microondas é similar a um

circulador óptico. Um circulador de microondas ideal é dito ser um matched device, isto

é, a impedância de entrada de cada porta é igual a Z0 quando todas as outras portas são

terminadas em cargas casadas, proporcionando um coeficiente de reflexão de cada porta

igual a zero e fazendo com que sua matriz de espalhamento S tenha todos os elementos

da diagonal principal nulos. Na prática, geralmente uma ou duas portas são utilizadas

como entradas e a terceira porta usada como sáıda [39]. Um uso para o circulador de

microondas de 3 portas se dá em circuitos derivativos, como mostra a Figura 2.2 abaixo.
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Figura 2.2: Circuito Derivativo (para antenas)

Como se pode ver, a combinação de circuladores de microondas com filtros passa-

faixa permite a separação do sinal vindo da antena para que se tenha apenas o sinal

desejado em cada receptor (circulador de microondas) [40].

No domı́nio óptico, além de ser bastante utilizado em filtros e multiplexadores

add-drop, um circulador óptico pode ser utilizado para desacoplar sinais transmitidos e

recebidos viajando em uma mesma fibra, isto é, em sistemas de comunicação bidirecionais.

As perdas de inserção são tipicamente inferiores a 1 dB e o isolamento entre as portas

costuma ser maior do que 25 dB [41].



Caṕıtulo 3

Transmissão de ondas acústicas em

fibra óptica

3.1 Experimentos Preliminares

3.1.1 Transmissão ultrassônica em um tarugo

Uma vez ciente das propriedades dos discos piezoelétricos, foram feitos alguns experi-

mentos preliminares para averiguação do comportamento da geração acústica proporcio-

nada pelos mesmos. Alguns sistemas foram montados e foram observados tópicos como a

frequência de ressonância da transmissão e o ńıvel do sinal recebido e mostrado pelo osci-

loscópio, isto é, qual a ordem de grandeza da atenuação sofrida. Os discos PZT utilizados

modelo SMD50T25F45R da STEMiNC possúıam diâmetro de 50 mm, espessura de 2,5

mm e constitúıdos por cerâmica do tipo SM111.

O primeiro sistema consistiu simplesmente na superposição de dois discos piezoe-

létricos, um como transmissor e outro como receptor, com o aux́ılio de um gel utilizado

para melhorar o acoplamento acústico dos discos entre si, facilitando assim a transmissão

acústica. O disco transmissor foi ligado diretamente ao gerador de funções arbitrárias

enquanto o disco receptor foi ligado diretamente ao osciloscópio, conforme mostrado na

figura 3.1.

19
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Figura 3.1: Esquemático do experimento com um par de discos piezoelétricos em back-to-

back.

Ao realizar uma varredura em busca da frequência de ressonância do sistema, foi

encontrado um pico em 858 kHz, conforme o gráfico a seguir:

Figura 3.2: Medidas da resposta em frequência de um par de discos piezoelétricos sem

disco metálico de ”recheio”, ou seja, em back-to-back.

Um segundo experimento foi realizado utilizando um disco de metal de diâmetro

igual ao dos discos e espessura de 1,25 mm, situado entre os discos PZT. Fez-se a utilização

do gel acoplador igualmente ao primeiro experimento. A curva obtida através do estudo

do pico de ressonância é ilustrada a seguir, evidenciando um deslocamento da frequência
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de ressonância de 858 kHz para a frequência de 871 kHz com a inserção do disco de metal

bem como um aumento significativo da atenuação do sinal, o que já era esperado.

Figura 3.3: Medidas da resposta em frequência de um par de discos piezoelétricos com um

disco metálico de “recheio”. Pode-se observar que de 6,8 V o sinal agora está em 2,3 V de

amplitude, diminuição devido à atenuação proporcionada pela inserção do disco metálico

de apenas 1,25 mm.

A figura 3.4 representa o esquema de um terceiro experimento, o qual foi realizado

com a utilização de um tarugo de comprimento 9,5 cm também de metal, ou seja, um

cilindro metálico maciço. Um PZT foi posicionado na extremidade inferior do tarugo e

outro PZT foi posicionado na extremidade superior do mesmo.
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Figura 3.4: Esquemático do experimento com um tarugo de metal de comprimento LT =

9,5 cm entre os discos PZT com gel acoplador.

Novamente, em ambos os casos foi adicionado o gel acoplador para melhor acopla-

mento acústico entre o tarugo e os PZTs. O disco de cima foi ligado a um gerador de

sinais enquanto o de baixo era ligado a um osciloscópio. O gerador de sinais serviu de

fonte para o primeiro PZT, que vibrou segundo a frequência de entrada recebida. O ta-

rugo serviu de canal, vibrando e levando o segundo PZT a vibrar na mesma frequência. O

segundo PZT ao vibrar acabou por ter uma sáıda em forma de tensão, que pôde ser vista

no osciloscópio. Como esperado, a sáıda foi uma cópia atenuada da entrada. Feito isso,

houve confirmação da resposta desejada dos discos piezoelétricos. Na Figura 3.5 pode-se

ter uma visão de cima do tarugo, com o gel usado para acoplamento. Já na Figura 3.6

pode-se ver o PZT usado como fonte, assim como a lateral do tarugo.
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Figura 3.5: Vista superior - tarugo

Figura 3.6: Vista superior - PZT

Ainda com a finalidade de conhecer melhor o comportamento da transmissão acús-

tica utilizando o tarugo como meio de propagação de um sinal senoidal (portadora ul-

trassônica), realizou-se uma varredura em busca de frequências de ressonância, ou seja,

frequências em que a propagação do sinal no sistema PZTs + tarugo fosse a melhor
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posśıvel.

Para esse procedimento, aplicou-se uma tensão de 4 VPP no disco PZT de transmis-

são utilizando uma forma de onda senoidal com o aux́ılio do gerador de funções arbitrárias.

O disco transmissor do sinal acústico foi acoplado à parte superior do tarugo. Ao variar as

frequências aplicadas ao disco, foi observada uma melhor resposta na faixa compreendida

entre 798 kHz e 948 kHz. O gráfico abaixo (figura 3.5) apresenta os resultados obtidos,

onde é posśıvel constatar um pico de ressonância em 878 kHz, resultado bem próximo do

obtido para a frequência de ressonância com o disco de metal.

É importante destacar que os três experimentos mencionados anteriormente foram

realizados sobre um material esponjoso, com a finalidade de absorver a maior quantidade

posśıvel de vibrações de fontes externas que pudessem influenciar nas medições observadas

no osciloscópio.

Figura 3.7: Medidas do disco piezoelétrico com tarugo.

3.1.2 Filtro óptico passa-banda

Com a utilização de comprimentos de onda ópticos de forma densa em sistemas de te-

lecomunicações (DWDM), a utilização de filtros ópticos tem, desde os anos 80, ganhado
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grande destaque na literatura, o que é explicado também por sua vasta gama de aplicabili-

dade. O emprego desse tipo de filtro também tem sido amplamente utilizado em aplicações

de sensoriamento, estendendo suas aplicações para a medicina, meteorologia e construção

civil, como por exemplo no monitoramento de condições de pontes com sensores de defor-

mação baseados em grade de Bragg [42]. Estes últimos por sua vez, ainda apresentam a

vantagem de serem pequenos, robustos e terem facilidade para serem acoplados em uma

variedade de materiais [43].

No processo de construção de um filtro óptico passa-faixa (ou passa-banda) em

laboratório, foram utilizados basicamente os conceitos do funcionamento das redes de

Bragg e dos circuladores ópticos. Conforme poderá ser percebido mais adiante, a monta-

gem do presente filtro óptico passa-faixa, ilustrada na Figura 3.8, é exatamente a mesma

do receptor-FBG com a diferença que neste último a interrogação óptica é feita por um

laser de largura de linha extremamente estreita (100 kHz). Uma fonte de luz de espectro

largo tipo ASE da FiberLabs modelo ASE-FL7006 (1530-1610 nm) foi conectada à entrada

1 do circulador óptico da AC Photonics, enquanto uma rede de Bragg centrada em em λB

= 1551,5 nm, apresentando um máximo de reflexão de 100% e largura espectral de ∆λ

= 2,6 nm foi conectada à porta 2 do mesmo. O resultado dessa configuração é que toda

a potência óptica refletida pela FBG é direcionada para a terceira porta do circulador,

permitindo sua análise em um analisador de espectro óptico (Optical Spectrum Analyzer

- OSA).

Figura 3.8: Esquemático do filtro óptico passa-banda.
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O comportamento do filtro óptico elaborado pode ser evidenciado na diferença entre

o espectro emitido pela fonte ASE e o espectro recebido na sáıda do filtro, ilustrados na

Figura 3.9 e na Figura 3.10 respectivamente, as quais registram a tela do OSA.

Figura 3.9: Espectro óptico antes do filtro, produzido pela fonte ASE. Escala horizontal

= 13,5 nm/divisão e escala vertical = 10 dBm/divisão.

Figura 3.10: Espectro óptico depois do filtro, ou seja, transmitido pelo dispositivo mon-

tado onde fica evidente a passagem de um pico estreito cerca de 25 dB acima da ASE,

centrado em 1551,5 nm e com largura espectral de 2,5 nm. Escala horizontal = 20

nm/divisão e escala vertical = 10 dB/divisão.
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O pico de reflexão do espectro fica claro comparando-se as duas figuras. A diferença

de potência óptica entre o pico de reflexão e o resto do espectro chega a ordem de 25 dB,

comprovando a eficácia do filtro passa-faixa desenvolvido.

3.1.3 Transmissão acústica em fibra óptica

Com a finalidade de testar a transmissão ultrassônica pela fibra, foi montado um expe-

rimento que seguiu o mesmo prinćıpio dos testes com os discos PZT explicados na seção

3.2.1. A diferença é que o interesse agora foi de avaliar a capacidade da fibra óptica de

propagar as ondas acústicas até um segundo disco PZT por um comprimento L.

É bem sabido que uma onda acústica pode se propagar através de uma fibra óptica

em modos longitudinais e não-longitudinais. Estes últimos são chamados de shear-modes e

podem ser modos flexurais, modos torsionais ou modos radiais-axiais. Os modos flexurais

são muito lentos se comparados com os modos longitudinais e são dispersivos na fibra

óptica, principalmente em baixas frequências. Por outro lado, uma vez que os modos

longitudinais chegam primeiro devido à maior velocidade de grupo, são mais facilmente

identificados [13].

Levando-se em consideração a propagação de uma onda ultrassônica em um meio

sólido qualquer (canal f́ısico de propagação) e sabendo que a fibra ligada ao receptor-FBG

desenvolvido neste trabalho precisa simplesmente estar colada na superf́ıcie vibrante do

referido meio sólido, espera-se ser dif́ıcil ter o controle e excitar um tipo espećıfico de onda

acústica na fibra. Os discos PZT foram utilizados por reproduzirem razoavelmente bem

uma situação real de comunicação ultrassônica em meios sólidos. Além disso, nos casos

de interesse em comunicações e monitoramento, os sinais acústicos que chegam ao ponto

de medição são tipicamente de baixa amplitude, de modo que por esta razão, não houve

o esforço de injetar ultrassom de alta potência em modos longitudinais na fibra óptica.

Conforme mostra a Figura 3.11, os extremos de um segmento de fibra óptica mo-

nomodo (SM) padrão G-652 foram colados com cianocrilato em discos PZTs modelo

SMD50T25F45R da STEMiNC. Estes últimos, são compostos da cerâmica SM111, com

diâmetro e espessura nominais de 50 mm e 2,5 mm respectivamente, e com frequência

ressonante de (44 ± 3) kHz em modo radial.
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Figura 3.11: Montagem experimental visando a transmissão ultrassônica através de um

segmento de fibra óptica monomodo de comprimento L.

No experimento em questão, um gerador de funções arbitrárias AFG3101 da Tek-

tronix excita diretamente o disco PZT-Tx com ondas senoidais em até 10 Vpp de am-

plitude. O disco PZT receptor (PZT-Rx) recebe o sinal acústico e envia o sinal elétrico

resultante diretamente para um osciloscópio digital Infinivision DSO-X2012A (100 MHz, 2

GSa/s) da Agilent, como na figura 3.12. Nenhum amplificador foi utilizado e não houve o

esforço de realizar excitação seletiva na fibra óptica de algum modo acústico em particular.

Figura 3.12: Experimento de transmissão de ondas acústicas ultrassônicas através da fibra

óptica, conforme realizado no laboratório.

Ligando os discos com L = 9 cm de fibra óptica encapada, obtivemos 463 mVpp no

osciloscópio. Repetindo o experimento com L = 100 cm de fibra óptica ainda encapada,

obtivemos 114 mVpp de amplitude do sinal de chegada, evidenciando a atenuação acústica.

Posteriormente, o experimento foi repetido, porém agora com as extremidades da fibra
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coladas no PZT sem o encapamento primário de acrilato, conforme mostra a Figura 3.11.

Obteve-se uma amplitude de chegada de 160 mVpp, ou seja, um aumento de 160/114 ≈

40% no sinal transmitido devido a um melhor acoplamento acústico. As Figuras 3.13 e

3.14 ilustram os resultados obtidos no osciloscópio para os sinais acústicos com a fibra

encapada e desencapada respectivamente. Embora a figura 3.14 exiba uma maior tensão

elétrica (conforme observado no valor da medição), seu gráfico mostra-se menor devido à

configuração de escala.

Figura 3.13: Sinal de chegada relativo ao experimento com 9 cm de fibra óptica encapada

e V=10 Vpp.
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Figura 3.14: Sinal de chegada relativo ao experimento com 9 cm de fibra óptica desenca-

pada e V=10 Vpp.

3.1.4 Transmissão acústica através de uma fibra óptica, com

obstáculo

A Figura 3.15a ilustra o esquema de um experimento similar ao anterior, porém usando

outros discos PZTs de mesmas caracteŕısticas. Agora, um outro segmento do mesmo tipo

de fibra óptica foi colado com cianocrilato em dois pontos da fibra principal, formando

uma espécie de “divisor ultrassônico em fibra” (ver Figura 3.15). Todos os resultados de

transmissão ultrassônica obtidos com o esquema da Figura 3.15 foram gerados pela média

sobre 512 amostras do sinal. No esquema da Figura 3.15a, o sinal captado pelo PZT-Rx

tinha uma amplitude de 7,6 mVpp. A Figura 3.15b mostra um peso sobre a fibra principal

onde o sinal transmitido foi fortemente atenuado, ficando em 0,6 mVpp. Posicionando o

mesmo peso sobre a fibra principal, porém na região do “divisor” conforme mostrado pela

Figura 3.15c, pode-se verificar uma amplitude do sinal transmitido em 3,2 mVpp. Este

último resultado evidencia que parte da energia ultrassônica foi desviada pelo segmento

de fibra colada. Finalmente, a Figura 3.15d mostra o peso colocado sobre as duas fibras

do “divisor”, e a amplitude de sinal transmitido ficou em < 1 mVpp, similar ao mostrado

na Figura 3.15b, fato que evidencia a atenuação quase total do sinal acústico transmitido
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através da fibra óptica para essa configuração do obstáculo, o que já era esperado uma

vez que ambos os caminhos de propagação do sinal foram bloqueados. O destaque deste

experimento fica para o resultado da Figura 3.15c, mostrando a possibilidade real do desvio

do sinal acústico por uma fibra exercendo o papel de ”divisor ultrassônico”e reforçando o

papel da fibra óptica como um bom guia acústico para a frequência utilizada.

Figura 3.15: Montagem experimental e de testes de um “divisor ultrassônico em fibra”.



Caṕıtulo 4

O receptor acusto-óptico a FBG

O receptor acústico faz uso de conhecimentos já apresentados nesse trabalho, a saber:

propagação acústica em meios sólidos, transdutores acústicos, funcionamento da FBG e

funcionamento do circulador óptico. A figura 4.1 mostra a foto do receptor-FBG montado

enquanto a figura 4.2 mostra o seu esquemático.

Figura 4.1: Foto do receptor acusto-óptico a FBG.

32
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Figura 4.2: Esquemático do receptor acusto-óptico a FBG.

O funcionamento ocorre da seguinte maneira: primeiramente é necessário ajustar o

comprimento de onda do laser sintonizável na região espectral da FBG onde a sua reflexão

possui comportamento linear, de máxima sensibilidade (máxima derivada). Isso ocorre

aproximadamente na metade da sua refletância de pico. Para isso, é preciso usar uma

montagem da figura que é semelhante ao esquema da figura 4.2, com a diferença do gerador

de funções estar desligado e de se usar o laser como fonte luminosa, que é uma fonte de

espectro ultra estreito (100 kHz). Dessa forma, a fonte envia luz não-modulada para a

porta 1 do circulador e vai para a porta 2, em direção a FGB. A luz então refletida pela

FBG retorna na porta 2 do circulador e sai na porta 3, onde é captado pelo analisador de

espectro ou pelo medidor de potência óptica. Com o aux́ılio do analisador e do medidor de

potência óptica, foi posśıvel descobrir o ponto que fica 3 dB abaixo do ponto de máxima

reflexão. Esse último, é o ponto de máxima derivada correspondente ao comprimento de

onda que o laser sintonizável será ajustado.

Com essa mudança feita, o laser é ligado e a luz enviada chega à FBG, assim

como na montagem da Figura 4.2. Concomitante a isso, o gerador de funções é ligado

e envia sinais elétricos em forma de senoide para o disco PZT, que vibra na mesma

frequência que o sinal injetado pelo gerador. A vibração gerada pelo disco é propagada

pela fibra SM e chega até a FBG. Com a chegada do sinal acústico à FBG, esta (que é
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senśıvel à compressão e estiramento) tem o seu espectro de reflexão sub-nanometricamente

deslocado, ora para a esquerda e ora para a direita, o que afeta a potência da luz refletida,

modulando-a. A luz então refletida retorna na porta 2 do circulador e sai na porta 3, onde

encontra o fotodetector, que transforma o sinal óptico em elétrico. Esse sinal é captado

pelo osciloscópio e pode ser visto na figura 4.3

Em termos numéricos, averiguou-se que o sinal ultrassônico que melhor se propagou

na fibra foi de 42,9 kHz, consistente com o fato de que o PZT-Tx tinha justamente 42,9 kHz

de frequência de ressonância. O comprimento de onda de máxima reflexão, ou seja, onde

R(λb) ≈ 100%, da FBG se dava em torno de 1551,5 nm. Esse valor sofria leves flutuações,

devido à dependência da FBG em relação à temperatura ambiente. Por conseguinte, o

ponto de máxima reflexão também sofria pequenas variações a cada dia. Por esse motivo,

foi preciso medir diariamente esse ponto com o aux́ılio da fonte ASE e o laser, procedimento

que foi explicado acima.

Com o funcionamento do aparato e sabendo que o sinal visto era uma cópia ate-

nuada do que era emitido pelo gerador de funções, foram feitos dois testes para garantir

que o ultrassom estava realmente se propagando pela fibra e não pelo ar ou pela bancada

onde o receptor foi montado. O primeiro teste foi simples. Havendo a possibilidade do

ultrassom estar se transmitindo pelo ar, o sinal visto do osciloscópio deveria se manter

mesmo sem a fibra ligando o PZT à FBG. Tendo isso em mente, a fibra foi cortada nesse

ponto e na mesma hora o sinal visto no osciloscópio desapareceu. O segundo teste, em-

bora mais complexo, já havia sido feito antes mesmo da montagem do receptor. Ele é

explicado no último caṕıtulo, no ı́tem 3.1.4 - Transmissão acústica com obstáculo. Essa

seção mostra a relação direta entre a presença de obstáculos sobre a fibra utilizada como

guia do sinal acústico ultrassônico e a amplitude do sinal propagado. Esses resultados

foram interessantes para se mostrar que o sinal acústico não estava sendo transmitido

pela bancada, uma vez que se isso fosse verdade, o sinal seria atenuado de maneira mais

branda com o uso dos obstáculos.

Com relação à caracterização do receptor-FBG desenvolvido, pôde-se observar

quanto à estabilidade acusto-térmica, que havia uma componente de sinal óptico mo-

dulado espúrio de baixa frequência (em torno de 2 kHz). Sinais estes que são originados

por rúıdos ambientais e que provocam uma modulação de amplitude da portadora ultras-

sônica, como pode ser observado na Figura 4.3.
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Figura 4.3: Formato de onda de modulação óptica de sáıda (em 42,9 kHz) devido a

incidência ultrassônica no receptor-FBG “energizado” com luz não-modulada e ao sinal

espúrio de baixa frequência (≈ 2 kHz).

A Figura 4.4 mostra a dependência da amplitude do sinal de sáıda (em mV) do

receptor-FBG em função da amplitude do sinal elétrico aplicado (em V) no disco de PZT-

Tx em 42,9 kHz. A potência óptica de “energização” injetada no dispositivo foi de Pin =

239 µW. Pode-se notar uma dependência razoavelmente linear, e desta forma obteve-se

uma sensibilidade de 87 mVpp/Vpp calculada por regressão linear. Foi posśıvel detectar

opticamente sinais ultrassônicos, mesmo excitando o PZT-Tx com amplitude < 0,5 Vpp.

Figura 4.4: Dependência da amplitude do sinal de sáıda do receptor-FBG como função

da amplitude de sinal elétrico aplicado no disco PZT-Tx em 42,9 kHz. Foi injetado Pin

= 239 µW de potência óptica em onda cont́ınua no dispositivo.
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É posśıvel perceber através da Figura 4.5, a dependência da amplitude do sinal de

sáıda do receptor-FBG em função da potência óptica Pin injetada na entrada no disposi-

tivo. A amplitude do sinal de excitação no disco PZT-Tx foi fixada em 10 Vpp.

Figura 4.5: Dependência da amplitude do sinal de sáıda do receptor-FBG em função da

potência óptica Pin injetada, onde 10 Vpp de amplitude do sinal de excitação era aplicada

ao disco PZT-Tx.

Pode-se notar através da Figura 4.5, que mantendo o ganho do pré-amplificador

fixo, foi posśıvel aumentar a sensibilidade do receptor-FBG com o aumento da potência

óptica Pin injetada que interroga a FBG. Foi observado que a partir de Pin = 260 µW,

o pré-amplificador ficava saturado para GT IA = 30 dB. Adicionalmente, observou-se que

para Pin = 335 µW ainda considerando GT IA= 30 dB de ganho, o receptor-FBG subi-

tamente cessava de responder. Isto se deve a um valor muito alto da componente óptica

não-modulada [44] [45] capaz de saturar o fotodiodo. Para GT IA = 30 dB, foi obtido

uma sensibilidade de 2,5 mV/µW que podia ser aumentada para 6,4 mV/µW ajustando

o ganho do pré-amplificador para GT IA = 40 dB sem comprometer a banda de recepção

necessária para 42,9 kHz. A dependência da sensibilidade do receptor-FBG com a po-

tência óptica injetada Pin pode ser qualitativamente comparada com a razão sinal rúıdo

(SNR) maior que se obtém com a interrogação da FBG a laser em comparação com a

interrogação com luz de espectro largo [46].



Caṕıtulo 5

Conclusões e sugestões para

trabalhos futuros

O presente trabalho buscou o desenvolvimento f́ısico, da maneira mais simples e eficiente

posśıvel, de um receptor fotônico baseado em uma FBG remota para detecção de sinais

ultrassônicos acústicos de baixa frequência. Caracteŕısticas como o tamanho reduzido,

sensibilidade e seletividade na grandeza detectada mostram-se de extrema importância

como critério de escolha do receptor. Foi posśıvel comprovar a viabilidade da utilização de

uma fibra óptica como guia para ondas acústicas inclusive na presença de obstáculos, sendo

o sinal recebido uma cópia atenuada do sinal de entrada. Além disso, o receptor-FBG

apresentou uma resposta razoavelmente linear tanto em função do sinal elétrico aplicado

no PZT (o que consequentemente produzia um sinal acústico de maior amplitude), quanto

em função da potência óptica injetada na entrada do dispositivo.

O estudo da modulação e codificação a serem adotados é de importância crucial

nessas aplicações. Conforme relatado em [47], optar pelo tipo de modulação ASK em

comunicações acústicas, particularmente OOK, pode ser mais vantajoso do que a modu-

lação PSK, dependendo da geometria do meio de comunicação. Assim, fica sugerida uma

análise do tipo de modulação mais adequado para o receptor-FBG aqui proposto.

A atenuação e a velocidade de propagação da onda (acústica ou não) podem variar

de acordo com o meio ou material no qual ela se propaga, de modo que fica recomendado

o estudo da propagação das ondas acústicas em fibras ópticas fabricadas com outros

materiais, dopagens e geometrias, visando reduzir a atenuação acústica. A utilização

de fibras ópticas com cobertura metálica em vez de acrilato é uma possibilidade a ser
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considerada, visto que a cobertura metálica pode adicionalmente proteger a fibra em

ambientes hostis.

Apesar de representar uma maior dificuldade para ajuste na região linear, onde

R(λb) = 50%, a reconstrução do receptor utilizando grades de 0,3 nm de largura espec-

tral representa uma boa alternativa para aumento da sensibilidade. A utilização de um

filtro elétrico passa-alta ou passa-banda também pode ser útil para estabilizar o sinal de

recepção detectado no osciloscópio.

Vale à pena realizar o experimento utilizando um detector interferométrico (como

por exemplo o modalmétrico) para investigação da sensibilidade, uma vez que estes dis-

pensam a necessidade de ”alinhamento espectral”com a FBG. Fica também como sugestão

a utilização de FBGs atérmicas, as quais não foram testadas neste trabalho devido à in-

disponibilidade no laboratório e que poderiam desempenhar uma função de estabilização

térmica, evitando flutuações no comprimento de onda de Bragg (λB). No entanto, em

configurações clássicas de grades de Bragg atérmicas, apesar da compensação passiva da

temperatura, a fibra óptica costuma ser colada na entrada e na sáıda do dispositivo para

que se mantenha esticada e não comprometa seu funcionamento. Apesar de não provocar

o bloqueio do sinal luminoso, isto pode provocar a atenuação parcial ou completa das

ondas ultrassônicas. A proposta é, aproveitando-se do conhecimento obtido no experi-

mento do ”divisor ultrassônico em fibra”realizado neste trabalho, colar em dois pontos um

segmento de fibra óptica para desviar parte do sinal ultrassônico, conforme mostrado na

figura 5.1b.

A figura 5.1a ilustra um esquema clássico de FBG atérmica, enquanto a figura 5.1b

ilustra o que foi aqui proposto. O funcionamento desse aparato permitiria a interação do

sinal acústico com a FBG mecanicamente protegida e simultaneamente imune às variações

térmicas.
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Figura 5.1: (a) Montagem experimental proposta que contempla uma FBG passivamente

compensada (atérmica) e (b) com a inclusão de um “divisor ultrassônico em fibra” para

permitir a interação acústica com a grade.
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Abstract
This article shows the development of a photonic detector
of low-frequency ultrasonic signals. These signals latter
reach a sensitive single-mode optical fiber as an acoustic
guide conveying the signals (around 43 kHz) over 70 cm to
a distant and protected in-fiber Bragg grating. The grating
reflects a spectrum centered around 1550 and 2.6 nm band-
width and is interrogated by a tunable laser in their linear
and most sensitive region. As a result, real-time passive
demodulation of communication or monitoring of ultra-
sonic signals propagating through solid materials is
possible. The detector may also be applied to other physical
media. In this study, a new passive technique to thermally
desensitize the fiber-Bragg gratings (FBG) is also proposed,
though the proposed technique is not experimentally tested.

KEYWORD S

acoustic communications, acoustic guide, acoustic monitoring, fiber

Bragg grating, optical fiber, ultrasound

1 | INTRODUCTION

Some physical media impede electromagnetic propagation:
petroleum,1 metallic layers,2 energy cables,3 and so forth.

Piezoelectric transducers (PZTs) have been used to generate
and detect acoustic signals. PZTs are practical in many appli-
cations because they are compact, sensitive and widely avail-
able in the market.4 Acoustic sensors based on optical fibers
are immune to electromagnetic interference (EMI), broad-
band in their operation and electrically isolated, among other
aspects. Optical sensors based on fiber-Bragg gratings (FBG)
and interferometers intended for acoustic detection can fea-
ture comparable or even higher sensitivity than the traditional
PZTs.5–9

It may often be appropriate—or even necessary—to
install an FBG relatively far from the acoustic signals’ point
of incidence. In so doing, an FBG automatically becomes
protected against strain and permanent damage that may
occur at the point of detection. However, the distance implies
a reduction in the sensitivity caused by acoustic attenuation
along the optical fiber conveying the signals.6,10–12

The optical response of an FBG is not only sensitive to
the acoustic signals of interest but also to temperature, strain
and environmental thermo-acoustic fluctuations. Many papers
have reported a variety of techniques to simultaneously mea-
sure two or more of physical variables that affect an FBG.
Most of these papers describe techniques aimed at sensing
strain and temperature, though not in real time. Most papers
describing the detection of acoustic signals using FBGs are
focused on sensing rather than communications. In one
exception, the authors reported acoustic phase-shift keying
(PSK) modulated communication through a metallic layer by
using a PZT as a transmitter and an FBG as a receiver.9

The present article reports the development of a low-
frequency opto-acoustic detector based on a distantly placed
FBG—FBG-detector—tested for sensitivity in the time-
domain for 43 kHz ultrasonic carriers. The acoustic signals
were conveyed by means of 70 cm of optical fiber serving as
an acoustic guide. This length, 70 cm, is the largest value
ever reported, thus allowing the FBG to be properly pro-
tected and passively resistant to damage and strain. More-
over, in this article, an original and passive technique

FIGURE 1 Experimental set-up of the low-frequency opto-acoustic
FBG-based detector in which the grating is distant to the point of incidence
of acoustic signals
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potentially capable of circumventing the effect of tempera-
ture variation on the FBG is proposed, though not tested in
practice. Given that the present FBG detector works in real-
time, it is likely to be applied for acoustic communications in
any physical medium.

2 | EXPERIMENTAL

Figure 1 displays the experimental set-up of the FBG-based
opto-acoustic detector. A PZT disc SMD50T25F45R from
STEMiNC was used to generate acoustic waves. The disc is
made of SM111 ceramic, and it has a diameter and thickness
of 50 and 2.5 mm, respectively. The manufacturer provided
(446 3) kHz as the radial mode resonance frequency. The
use of ceramic PZT discs is suitable due to their low cost,
simplicity and availability. Using such discs reasonably
reproduces the real solid physical media used for ultrasonic
propagations. In communications and monitoring, the arrival
of weak acoustic signals is generally expected. Therefore, in
this work, no effort was made to couple high-power ultra-
sound signals in the optical fiber.13

An arbitrary function generator (AFG) was used to
directly excite the PZT disc with an electrical carrier of 0–10
Vpp amplitude and 42.9 kHz that matches the effective reso-
nance frequency of the disc. No amplifier was used.

One end of the G-652 single-mode fiber was glued over
the face and along the diameter of the disc using a
cyanoacrylate-based adhesive. This allows the disc to gener-
ate and couple acoustic waves in the optical fiber. The signal
propagates along L5 70 cm of fiber to reach the distantly
located FBG. It should be observed that the optical fiber
(L5 70 cm) linking the PZT with the FBG has no optical
role; it only has an acoustic role, i.e., it only works as an
acoustic waveguide.

The FBG from O-eland (Canada) presents a
kB5 1551.5 nm Bragg wavelength, R(kB) � 100% peak
reflection and Dk5 2.6 nm spectral width.

The dynamic interrogation of the FBG was performed
using a C-band tunable laser with 100 kHz linewidth. The

wavelength of the laser was tuned at k50% slightly shifted to
kB5 1551.5 nm such that R(k50%)5 50%.

The light entered port 1 and exited port 2 of an optical
circulator. The FBG was spliced in port 2 and interrogated
by the laser. The light reflected by the FBG was collected in
port 3 of the circulator and reached the PIN photodetector.
The latter was preamplified at a 30 dB (4.75 3 104 X) transi-
mpedance gain level for high impedance input corresponding
to a 775 kHz bandwidth. The light (k50%) transmitted by the
FBG that propagated along the fiber was terminated by a
refractive index-matching gel, thus preventing spurious
reflections. The output of the photodetector was connected to
a 100 MHz bandwidth 2 GSa/s sampling-rate digital
oscilloscope.

3 | RESULTS AND DISCUSSIONS

Figure 2 shows an example of an optical output (sine wave)
from the FBG detector when optically fed by a Pin5 239

FIGURE 2 An example of the optical output waveform from the FBG detector fed with continuous wave light due to ultrasonic excitation

FIGURE 3 Dependence of the output signal from the FBG detector
when the 42.9 kHz frequency input (Vpp) electrical signal applied to the
PZT disc was varied in amplitude. Continuous-wave optical power
(Pin5 239 mW)was launched into the device

814 | LEAL ET AL.



43

mW and the PZT is excited with a 10 Vpp amplitude carrier
at 42.9 kHz.

As explained in Figures 3 and 4, two sensitivity metrics
for the FBG detector were established: the output signal as a
function of amplitude of electrical excitation on the PZT disc

(in mVpp/Vpp) and on the launched continuous wave optical
power Pin (in mVpp/mW).

Figure 3 shows the dependence of the output signal
(mVpp) when the amplitude of excitation is varied up to 10
Vpp. The launched optical power was Pin5 239 mW. A rea-
sonable linear dependence was observed, and 87 mVpp/Vpp

sensitivity was calculated by means of linear regression. It
was possible to optically detect ultrasonic signals by exciting
the PZT disc down to �0.5 Vpp voltage of amplitude.

Figure 4 shows the dependence of the FBG detector’s
sensitivity (mVpp/Vpp) when the input optical power (toward
the Bragg grating) was varied up to 320 mW. The electrical
excitation was kept at 10 Vpp amplitude.

Figure 4 shows two linear dependences corresponding to
GTIA5 30 and 40 dB transimpedance gains set in the photo-
detector. Each dependence reveals that by setting a gain, sensi-
tivity increases as the Pin input optical power increases. Using
linear regression, sensitivities of 2.5 mVpp/mW and 6.4 mV/
mWwere calculated forGTIA5 30 and 40 dB, respectively.

The saturation of the preamplifier when set at GTIA5 30
dB gain was observed when changing Pin from � 260 mW to
� 335 mW. When using Pin � 335 mW, no response from
the FBG detector was observed. Both phenomena are caused
by the excessive unmodulated component of the optical sig-
nal,14,15 which is also reflected by the grating under acoustic
incidence.

The increase of GTIA from 30 to 40 dB led to a sensitiv-
ity increase from 2.5 mVpp/mW to 6.4 mVpp/mW without
commitment of the needed photodetector bandwidth regard-
ing the 42.9 kHz frequency reception. This is because the
photodetector presents 320 kHz bandwidth when the gain is
set to 40 dB.

The Bragg grating is protected to damage and strain since
it is distant from the point of acoustic incidence.6,10 There-
fore, the FBG detector becomes passively resistant to strain
variations and damage. However, the FBG detector still pos-
sesses thermal sensitivity.

The maximum sensitivity of the FBG detector may be
reached by setting L5 0 m, i.e. when the grating is glued
exactly where the acoustic signals arrive. It has already been
reported that a Bragg grating recorded �2.25 cm away from
the acoustic sensing point.6 Our result of L5 70 cm is over
30 times longer than 2.25 cm, which easily accommodates
the grating to offer protection and thermally compensation.
The latter will be explained in the next section.

4 | PROPOSALS FOR THE
THERMAL STABILIZATION
OF THE FBG DETECTOR

Temperature control is usually employed in optical transmit-
ters and occasionally in optical receivers. In line with the

FIGURE 4 Dependence of the FBG detector’s sensitivity (mVpp/
Vpp) when the Pin (mW) input optical power was varied and the electrical
excitation of the PZT disc was kept at 10Vpp [Color figure can be viewed
at wileyonlinelibrary.com]

FIGURE 5 Sequence of experiments and averaged results from a
“fiber-optic ultrasonic splitter”
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rationale underlying this use of temperature control, it is
likely that an acoustic detector may also require some type of
thermal stabilization. Hence, two proposals are described
here in an effort to thermally stabilize the FBG detector using
an active technique and a passive technique.

Once the grating is 70 cm from the point of acoustic inci-
dence, it can be rested on a temperature-controlled surface,
such as a Peltier element. This reflects a well-known active
technique for the temperature locking of the grating.

The passive technique for stabilization proposed here
relies on an “acoustic splitter” combined with an athermal
Bragg grating. Figure 5A-D schematically show a sequence
of measurements and results of a “fiber-optic acoustic split-
ter.” All results were reached after averaging 512 samples.

Figure 5A illustrates a segment of single-mode (SM)
fiber glued with cyanoacrylate-based adhesive at two points
of another SM fiber, considered as “main fiber,” creating a
kind of “fiber-optic ultrasonic splitter.” An amplitude of 7.6
mVpp was measured for the transmitted signal.

Figure 5B shows a load placed over the “main fiber” just
before the “splitter.” The transmitted signal became highly
attenuated down to 0.6 mVpp.

The load was then placed over the “main fiber,” but in
the region of the “splitter,” as shown in Figure 5C. As a
result, the transmitted signal was measured to be 3.2 mVpp.
This value provides evidence that a fraction of acoustic
energy was rerouted through the glued fiber just after it was
partially recoupled with the “main fiber.”

Figure 5D shows another load simultaneously placed
over the two fibers of the “acoustic splitter.” The measured
amplitude was< 1 mVpp, a value quite similar to the result
described in Figure 5B.

Figure 6A shows the classical scheme of an athermal
Bragg grating16 for which temperature variations are pas-
sively compensated, i.e. the reflection spectrum does not
shift. The device works because the SM optical fiber is kept
stretched by gluing at two points of the package. However,
both glued points highly attenuate or even block the acoustic
waves, though this does not affect the light propagation.

As can be seen in Figure 6B, the proposal entailed using
a kind of “fiber-optic ultrasonic splitter” (see Figure 5A) in
order to reroute part of the acoustic energy toward the Bragg
grating (see Figure 5C). As a result, the acoustic signal could
interact with a mechanically protected and (passively) ther-
mally compensated Bragg grating.

5 | SUMMARY AND CONCLUSIONS

This article was focused on the description of the physical
development of a real-time FBG detector intended for ultra-
sonic communication to be as compact, sensitive, simple and
selective in the parameter for detection as possible. The use

of a high-Q PZT disc to generate acoustic waves as a “trans-
mitter” was merely chosen for the sake of convenience and
availability. As a result, the presented FBG detector was
characterized only for the 42.9 kHz frequency, which was
sufficient to achieve the paper’s goal.

Two sensitivity metrics were measured: 87 mVpp/Vpp

(for Pin5 239 mW) and 2.5 mVpp/mW (for Vexc5 10 Vpp)
both using GTIA5 30 dB. When using GTIA5 40 dB, the
sensitivity was increased to 6.4 mVpp/mW, with a reduction
of the detector bandwidth from 775 to 320 kHz, though this
was still suitable for 42.9 kHz.

An optical fiber was utilized to guide the acoustic wave
toward the grating, turn the grating so as it to protect against
damage and strain. Furthermore, it was experimentally dem-
onstrated that a kind of “fiber-optic ultrasonic splitter” may
be combined with an athermal Bragg grating’s classical
scheme to develop a novel device, one which is also pas-
sively resistant to temperature variations. A complete demon-
stration was not in light of the unavailability of an athermal
Bragg grating in our laboratory.

We are working toward the use of our opto-acoustic
detector for a low-rate digital communication link intended
to telemetry applications, which will be reported in future
publications.
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Abstract
This article presents a novel multi-band rectifier utilizing
modified hybrid structure for radio frequency (RF) energy
harvesting. The proposed multi-band rectifier consists of a
modified hybrid junction and three rectifying branches.
The rectifying branches are placed inside the modified
hybrid to reduce the layout size. The proposed multi-band
rectifier is designed for GSM-1800, UMTS-2100, and Wi-
Fi bands. Measured peak efficiency of the proposed recti-
fier reaches 61.7% at 9 dBm input power level. The results
show a good overall performance on operation bands,
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Apêndice B

Datasheets

Figura B.1: Datasheet do Circulador utilizado
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Figura B.2: Datasheet da FBG utilizada
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Chapter 6 Specifications 
All performance specifications are typical, performed at 25 °C ambient 
temperature, and assume a 50 Ω load, unless stated otherwise. 

Performance Specifications2 

0 dB Setting 40 dB Setting 

Gain (Hi-Z) 1.51 x 103 V/A ±2% Gain (Hi-Z) 1.51 x 105 V/A ±2% 

Gain (50 Ω) 0.75 x 103 V/A ±2% Gain (50 Ω) 0.75 x 105 V/A ±2% 

Bandwidth 17 MHz Bandwidth 320 kHz 

Noise (RMS) 600 μV Noise (RMS) 300 μV 

NEP (@ p) 6.0 x 10-11 W/Hz NEP (@ p) 1.4 x 10-12 W/Hz 

Offset ±5 mV (±10 mV max) Offset ±10 mV (±20 mV max) 

10 dB Setting 50 dB Setting 

Gain (Hi-Z) 4.75 x 103 V/A ±2% Gain (Hi-Z) 4.75 x 105 V/A ±2% 

Gain (50 Ω) 2.38 x 103 V/A ±2% Gain (50 Ω) 2.38 x 105 V/A ±2% 

Bandwidth 8.5 MHz Bandwidth 90 kHz 

Noise (RMS) 320 μV Noise (RMS) 475 μV 

NEP (@ p) 1.0 x 10-11 W/Hz NEP (@ p) 1.5 x 10-12 W/Hz 

Offset 
±6 mV (Typ.) 
±12 mV (Max) 

Offset 
±15 mV (Typ.) 
±40 mV (Max) 

20 dB Setting 60 dB Setting 

Gain (Hi-Z) 1.5 x 104 V/A ±2% Gain (Hi-Z) 1.5 x 106 V/A ±5% 

Gain (5 0Ω) 0.75 x 104 V/A ±2% Gain (50 Ω) 0.75 x 106 V/A ±5% 

Bandwidth 1.9 MHz Bandwidth 33 kHz 

Noise (RMS) 310 μV Noise (RMS) 850 μV 

NEP (@ p) 3.0 x 10-12 W/Hz NEP (@ p) 1.5 x 10-12 W/Hz 

Offset 
±6 mV (Typ.) 
±15 mV (Max) 

Offset: 
±20 mV (Typ.) 
±75 mV (Max) 

30 dB Setting 70 dB Setting 

Gain (Hi-Z) 4.75 x 104 V/A ±2% Gain (Hi-Z) 4.75 x 106 V/A ±5% 

Gain (50 Ω) 2.38 x 104 V/A ±2% Gain (50 Ω) 2.38 x 106 V/A ±5% 

Bandwidth 775 kHz Bandwidth 12 kHz 

Noise (RMS) 300 μV Noise (RMS) 1.5 mV 

NEP (@ p) 1.25 x 10-12 W/Hz NEP (@ p) 2.0 x 10-12 W/Hz 

Offset 
±8 mV (Typ.) 
±15 mV (Max) 

Offset 
±20 mV (Typ.) 
±200 mV (Max) 

 

 

                                                           
2  The PDA10CS has a 50 Ω series terminator resistor (i.e. in series with amplifier output). 

This forms a voltage divider with any load impedance (e.g. 50 Ω load divides signal in 
half). 
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Electrical Specifications 

Detector - InGaAs PIN 

Active Area - Ø1.0 mm (0.8 mm2) 

Wavelength Range Λ 900 to 1700 nm 

Peak Wavelength λ p 1550 nm (Typ) 

Peak Response ( λ 

p) 
1.05 A/W (Typ) 

Amplifier GBP - 600 MHz 

Output Impedance - 50 Ω 

Max Ouput Current IOUT 100 mA 

Load Impedance - 50 Ω to Hi-Z 

Gain Adjustment Range - 0 dB to 70 dB 

Gain Steps - 8 x 10dB Steps 

Output Voltage VOUT 
0 to 5 V3 (50 Ω) 
0 to 10 V4 (Hi-Z) 

 

General 

On/Off Switch Slide 

Gain Switch 8 Position Rotary 

Output BNC (DC Coupled) 

Package Size 
2.76" x 2.06" x 0.88" 

(70.1 mm x 52.3 mm x 22.4 mm) 

PD Surface Depth 0.16" (4.1 mm) 

Weight, Detector Only 0.15 lbs 

Accessories 
SM1T1 Coupler 

SM1RR Retainer Ring 

Operating Temp 0 to 40 °C 

Storage Temp -55 to 125 °C 

AC Power Supply AC – DC Converter 

Input Power5 
31 W 

100 – 200 VAC (50 to 60Hz) 
220 – 240 VAC (50 to 60 Hz) 

 

                                                           
3  If using a CW light source on 0 dB gain setting, maximum output voltage is 2.5 V. 
4  If using a CW light source on 0 dB gain setting, maximum output voltage is 5 V. 
5  Although the power supply is rated for 31 W the PDA10CS actual usage is <5 W over 

the full operating range. 
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sica, 2004.

[36] IEEE Standard on Magnetostrictive Materials: Piezomagnetic Nomenclature. IEEE

Transactions on Sonics and Ultrasonics., vol. 20, no. 1, pp. 67-77, Jan. 1973
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