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Resumo 
 

A monitorização de infraestruturas é um factor de elevada importância que contribui para a garantia da 

segurança de funcionamento e o prolongamento do período de vida útil de uma estrutura. 

O objectivo desta dissertação consiste no desenvolvimento, construção e teste de um acelerómetro 

óptico bidimensional para monitorização estrutural. O desenho optimizado do sensor com recurso à 

tecnologia de impressão 3D, fibras ópticas de plástico (POF) e díodos emissores de luz (LED) permite 

alcançar uma solução de baixo custo. O princípio de funcionamento do acelerómetro baseia-se na 

detecção de movimento de uma massa inercial afixada a uma fibra individual acoplada a um LED, que 

emite um feixe luminoso projectado ao longo do plano vertical de um agregado de fibras POF dispostas 

em configuração hexagonal. As variações da posição da fibra emissora são então registadas através 

de uma webcam alinhada com os restantes elementos do sensor e ligada a um computador. A 

informação registada pela câmara é analisada à posteriori através de uma técnica de processamento 

de imagem concebida em script no software MATLAB, a qual permite uma integração dos níveis de 

intensidade do sinal luminoso detectado em cada fibra do agregado e estimar a aceleração aplicada. 

Partindo de um modelo básico para o acelerómetro, evoluiu-se para uma versão mais aprimorada, 

aumentando a precisão e flexibilidade do sensor. 

Após a concretização de uma série de testes manuais para garantir o correcto funcionamento do 

acelerómetro, procedeu-se à realização de um teste numa configuração em pêndulo, analisando, 

discutindo e comparando os resultados alcançados. 

 
Palavras-chave: Acelerómetros, Fibras Ópticas de Plástico, Impressão 3D, Monitorização de 

Integridade Estrutural. 
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Abstract 
 

Structural Health Monitoring (SHM) is a feature of great importance that contributes to assure the safety 

of a given infrastructure’s behavior, as well as extending its given life span. 

The main objective of this thesis consists in the development, construction and testing of a two-

dimensional optical accelerometer for SHM applications. The optimized design of the sensor using 3D 

printing technology, polymer optical fibers (POF) and light emitting diodes (LED) allow the achievement 

of a low-cost solution. The operating principle of this accelerometer is based on the motion detection of 

an inertial mass attached to a single optical fiber coupled to a red LED, which emits a light beam that is 

projected along the vertical plane of a POF bundle disposed in a hexagonal configuration. The 

cantilever’s position variations are then captured by a webcam that is lined up with the other sensor 

components and connected to a computer. 

The information registered by the camera is then analyzed using a digital image processing technique 

conceived in a script file using the MATLAB software, which allows the integration of the optical signal’s 

intensity levels detected in each fiber core and the estimation of the applied acceleration. 

Starting from a basic model for the accelerometer, we then developed an optimized version, increasing 

the optical sensor’s accuracy and its configuration flexibility. 

After conducting a series of manual tests to ensure the correct functioning of the accelerometer, we then 

shifted to laboratory experiments using a pendulum configuration, analyzing, discussing and comparing 

the obtained results. 

 
Keywords: Accelerometers, Plastic Optical Fibers (POF), 3D Printing, Structural Health Monitoring 

(SHM). 
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1. Introdução 
 

Neste primeiro capítulo é feita uma breve introdução aos acelerómetros ópticos e as suas aplicações 

no dia-a-dia, bem como o devido enquadramento e respectiva motivação para a elaboração desta 

dissertação. 

De seguida é realizado um levantamento sobre as soluções já existentes na actualidade através da 

análise do estado da arte desta tecnologia, e as consequentes contribuições deste trabalho no apoio 

ao progresso do estudo e da investigação nesta área de conhecimentos. 

Ainda nesta secção é efectuado um levantamento dos objectivos estipulados com a realização deste 

trabalho bem como a forma como a tese se encontra subdivida e estruturada. 

 

1.1. Enquadramento e Motivação 
 

Nas últimas décadas, a indústria das fibras ópticas foi alvo de constante evolução e melhorias 

significativas. 

O desenvolvimento de sensores baseados em fibras ópticas, entre os quais se inserem os 

acelerómetros, são utilizados para diversos fins, sendo os mais destacados a supervisão de actividade 

física [1] e a monitorização da integridade estrutural (SHM) das mais diversas infraestruturas civis, 

desde pontes, barragens, edifícios, e túneis, entre outros. 

O controlo e acompanhamento da actividade física pode ser realizada através de várias abordagens 

ao indivíduo como a observação do comportamento, realização de questionários e análise dos 

indicadores físicos (medição do ritmo cardíaco e gasto calórico) [1]. Todavia, estas técnicas permitem 

analisar a actividade física na população de forma pouco objectiva, pois apresentam diversos 

inconvenientes como o consumo excessivo de tempo, a subjectividade do observador, elevados custos 

e limitações por diversos factores como a hidratação, temperatura e estado emocional do sujeito 

observado [1]. Uma solução para o controlo deste tipo de actividades passa pela utilização de sensores 

de movimento, com destaque para os acelerómetros, os quais permitem obter medidas mais rigorosas 

minimizando o desconforto da parte dos seus utilizadores permitindo uma utilização casual nas suas 

vidas diárias [1].  

Contudo, a esmagadora maioria dos sensores utilizados actualmente na monitorização da actividade 

física pertencem ao ramo da electrónica, o qual apresenta dispositivos de pequenas dimensões, 

portáteis, leves e não invasivos para a medição do movimento do corpo em termos de mudança de 

velocidade em relação ao tempo, ou seja, a aceleração [1]. 

Em 2012, o mercado global para os sensores optoelectrónicos encontrava-se avaliado em 

aproximadamente 4 biliões de dólares, sendo que desta quantia, só o segmento das fibras ópticas era 

responsável por mais de 175 milhões de dólares [2]. 

Como o principal foco desta tese aponta para a monitorização da integridade estrutural através da 

utilização de acelerómetros ópticos, a principal motivação deste trabalho visa a redução dos custos de 

produção dos sensores ópticos de forma a se tornarem ainda mais atractivos no mercado actual [3]. 
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As inúmeras infraestruturas que se encontram actualmente distribuídas pelo mundo fora, são 

consideradas fundações críticas da nossa sociedade. As pontes, auto-estradas, viadutos e caminhos-

de-ferro são apenas alguns exemplos de estruturas que permitem o transporte de bens e de pessoas 

entre as mais diversas regiões. 

Nos Estados Unidos, mais de 11% das 607380 pontes existentes encontram-se danificadas e 

apresentam deficiências nas suas estruturas implicando custos de reparação na ordem dos 76 biliões 

de dólares [4]. Este é um forte indicador de como uma boa manutenção das infraestruturas civis de 

uma nação pode contribuir substancialmente para a sua competitividade em termos de economia global 

e na prevenção da ocorrência de circunstâncias adversas [4]. 

Com o passar dos anos, a ocorrência de desastres naturais tem-se distribuído um pouco por todo o 

Mundo, resultando em acidentes que contribuíram para um elevado número de vítimas mortais e 

enormes prejuízos financeiros devido aos danos materiais causados nas várias estruturas civis. Como 

resposta a estes acontecimentos, surgiu a necessidade do desenvolvimento de várias técnicas de 

monitorização de integridade estrutural, as quais permitissem analisar e detectar possíveis falhas ou 

danos presentes nas diversas infraestruturas da sociedade, acompanhar a evolução das mesmas com 

o decorrer do tempo e optimizar processos de manutenção, minimizando os custos [5]. 

Uma das abordagens da estratégia de monitorização da integridade estrutural consiste na análise das 

vibrações das infraestruturas, originadas pelo trânsito e provenientes do funcionamento de grandes 

máquinas industriais que se podem encontrar no dia-a-dia característico de uma sociedade, ou ainda 

causadas pela própria natureza (ventos fortes e tremores de terra/sismos) [5]. 

As frequências naturais ou de ressonância das vibrações de uma determinada estrutura são 

proporcionais à sua integridade, cuja eventual redução de valores é um bom indicador de possíveis 

danos estruturais [5] [6] [7]. 

Para além da aceleração, os sensores ópticos apresentam a capacidade de medir diversos outros 

parâmetros tais como a temperatura, deformação, humidade relativa, índice de refracção e pressão [7].  

A implementação e montagem dos acelerómetros electrónicos tradicionais apresentam várias 

limitações, tais como os custos inerentes ao estudo da sua localização ideal e instalação do 

equipamento, a dificuldade de multiplexar uma grande variedade de sensores, a susceptibilidade às 

interferências de campos electromagnéticos e as dificuldades de operação em ambientes agressivos 

(ambiente subaquático ou radioactivo) [7]. 

O uso de sensores ópticos, nomeadamente os sensores baseados em fibra óptica, apresentam 

diversas vantagens competitivas face aos sensores electrónicos e electromecânicos, tais como 

imunidade às interferências electromagnéticas, isolamento eléctrico, leveza, dimensões reduzidas, 

impacto estético mínimo, resistência à corrosão, grande largura de banda, possibilidade de operação 

em temperaturas extremas, alta sensibilidade e elevado nível sinal-ruído [4], [8]. 

Actualmente, encontra-se disponível uma grande variedade de sensores ópticos baseados em 

diferentes princípios de funcionamento. Entre estes, os que mais se destacam são os que têm como 

fundamento as variações de intensidade, fase, frequência, polarização ou conteúdo espectral do sinal 

óptico propagado, sendo que a tecnologia mais promissora é a de redes de Bragg em fibra óptica (FBG) 

[7]. 
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O acelerómetro óptico apresentado e discutido ao longo deste trabalho é um sensor que opera através 

da análise das variações de intensidade de um sinal luminoso. Esta técnica é adequada para a análise 

da frequência em medidas de vibração, revelando-se como um dos métodos pioneiros e provavelmente 

o tipo de sensor mais básico e directo usado na monitorização da integridade estrutural [9]. 

O tipo de sensor aqui implementado faz uso de fibras ópticas de plástico (POF), uma variante das fibras 

ópticas de Sílica. Geralmente, as POF possuem núcleos de grande diâmetro e elevada abertura 

numérica, que possibilita a propagação, emissão e captura de sinais ópticos entre fibras não 

perfeitamente alinhadas, tornando-as no tipo de fibra ideal para ser implementada em sensores 

baseados na modulação de intensidade de um sinal luminoso [9]. 

 

1.2. Estado da Arte 
 

Os primeiros relatos sobre o surgimento dos sensores ópticos datam já da primeira metade do século 

vinte, quando estes eram utilizados em endoscópios [4]. Contudo, o início do desenvolvimento de 

sensores de fibra óptica na era moderna começou mais acentuadamente em 1977, potenciado pela 

evolução das telecomunicações a longas distâncias, que têm apresentado um crescimento exponencial 

nas últimas quatro décadas [4]. As aplicações baseadas em sensores ópticos são uma variante desta 

tecnologia, pois tiraram proveito dos avanços no desenvolvimento dos conceitos e componentes da 

optoelectrónica [4]. No início da década de 80, já estavam desenvolvidos vários sensores baseados em 

fibra óptica e eram alvo constante de investigação [4]. Alguns exemplos de sensores já desenvolvidos 

nessa altura permitiam medir parâmetros como campos magnéticos, acústicos, pressão, aceleração, 

deslocamento, nível de fluídos, torque, corrente eléctrica, etc [4].  

Ao longo dos anos, o preço dos componentes optoelectrónicos desceu acentuadamente e várias 

melhorias na tecnologia foram implementadas, contribuindo cada vez mais para que os sensores 

ópticos pudessem substituir progressivamente os sensores electrónicos tradicionais presentes em 

diversas aplicações na nossa sociedade [4]. 

Tendo em conta os progressos feitos nos últimos vinte anos, nomeadamente na área dos sensores 

ópticos, apresenta-se de seguida uma análise de várias soluções que se destacam na literatura. As 

diferentes soluções encontradas para os sensores baseados em fibras ópticas são frutos da 

investigação e desenvolvimento da autoria de vários investigadores, e encontram-se subdivididas por 

princípio de funcionamento. 

 

Uma das soluções mais comuns para a implementação de sensores ópticos apresentam como princípio 

de funcionamento a modulação da intensidade do sinal luminoso. 

Morante et al. [10] apresentaram um acelerómetro óptico apropriado para a medição de acelerações 

bidimensionais a ser utilizado em ambientes agressivos. As principais características apresentadas são 

a sua leveza, componentes electrónicos simples, boa estabilidade, baixos-custos e elevada precisão. 

O maior destaque em comparação a outros sensores é o facto de permitir medir acelerações ao longo 

de dois eixos perpendiculares de forma simultânea, fornecendo informação sobre a direcção e 

amplitude do respectivo vector de aceleração [10]. 
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Morante et al. [11] e López-Higuera et al. [12] demonstraram a viabilidade de utilizar uma fibra óptica 

suspensa como elemento chave na detecção de acelerações de baixa-frequência, sem recorrer a uma 

massa inercial. Esta configuração simplifica o processo de fabrico do sensor, pois a ausência de uma 

massa, contribui para uma melhor simetria nas extremidades da fibra sem que ocorra degradação da 

mesma. A precisão do acelerómetro é também melhorada pois evita a influência de factores como o 

local exacto de fixação da massa na fibra suspensa, o valor da massa, o seu nível de simetria e o 

processo de fixação na própria fibra [11]. É usada uma técnica de detecção diferencial juntamente com 

a modulação por intensidade de forma a converter o movimento mecânico num sinal eléctrico 

reflectindo um valor de aceleração instantânea [12]. 

Kalenik e Pajak [13] partiram também deste princípio para desenvolver um sensor óptico de simples 

construção, baixo-custo e boa robustez, destinado a medir acelerações directas e de baixa-frequência. 

Concluíram ainda que a frequência máxima de operação do acelerómetro está fortemente dependente 

do comprimento da fibra suspensa de emissão. 

Doyle e Fernando [14] discutiram várias configurações possíveis para acelerómetros biaxiais 

modulados por intensidade apresentando bons resultados quanto à resolução direccional. Verificaram 

que não se registam grandes diferenças entre as diversas configurações existentes e que para 

aplicações mais práticas o modelo baseado na reflexão trata-se da opção mais conveniente, pois é 

mais compacta e adequada a espaços de dimensão reduzida [14]. 

Kuang et al. [15] estudaram a concepção de sensores ópticos fazendo uso das fibras POF e 

apresentam dois tipos de design distintos. Um deles baseado num encapsulamento do sensor 

embebido em líquido e outro em ar. Concluíram que o encapsulamento em líquido é mais sensível a 

deformações, mas ambos produzem resultados bastante favoráveis à possível utilização em aplicações 

de monitorização de integridade estrutural [15]. 

Vallan et al. [16] propuseram uma outra solução também baseada em fibras ópticas de plástico 

explorando o método de análise da sensibilidade da fibra a microdeformações transduzindo o 

deslocamento da fibra suspensa em alterações na potência óptica. De modo a aumentar a sensibilidade 

da fibra às deformações mecânicas, realizaram pequenas estrias na fibra recorrendo a uma ferramenta 

de corte [16].  

Llobera et al. [17] implementaram um sensor óptico a partir de três guias de onda, cujo desalinhamento 

produzido por uma aceleração externa causa um aumento das perdas do sinal óptico, cuja modulação 

constitui o princípio de funcionamento do sensor. Esta solução possui ainda um sistema de auto-

alinhamento das fibras ópticas ao longo dos guias de onda [17]. 

Ge et al. [18] conceberam um acelerómetro biaxial partindo da modulação da intensidade do sinal óptico 

acoplado entre uma fibra suspensa em modo emissor, e duas fibras em modo receptor ligadas a 

fotodetectores. O sensor é capaz de realizar medições de aceleração até frequências de cerca de 60 

Hz, estando adaptado ao registo de frequências de vibração provenientes de uma turbina eólica de um 

aerogerador para o qual foi concebido [18]. 

Antunes et al. [8] desenvolveram um acelerómetro óptico inovador baseado em fibras POF, o qual 

combina as vantagens da tecnologia óptica com os baixos custos do modo de interrogação. O sensor 

faz uso de conectores simples com valor elevado do parâmetro de abertura numérica, acoplados a 
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fontes simples Light Emitting Diode (LED) e fotodetectores. O seu princípio de operação parte do 

desalinhamento entre duas fibras POF, tendo como base para a sua estrutura  uma massa inercial 

suportada por uma pequena viga de alumínio apoiada numa mola em folha de aço. Com a influência 

de uma aceleração externa, a massa inercial move-se, impondo um desalinhamento entre fibras, 

resultando numa alteração da potência transmitida. Consequentemente, a aceleração é codificada em 

intensidade do sinal óptico transmitido. O sensor possui um valor de sensibilidade de 33.5 ± 0.1 mV/G 

e uma frequência de ressonância de 51.44 ± 0.1 Hz, as quais permitem a sua utilização na 

monitorização de integridade estrutural de boa parte das estruturas de engenharia civil. A principal 

vantagem desta solução face aos acelerómetros baseados em tecnologia FBG é o seu baixo custo, 

bem como da respectiva unidade de interrogação do sensor [8]. 

Yang e Oyadiji [19] investigaram um sensor de deslocamento composto por um conjunto de fibras 

ópticas contendo múltiplas camadas de transmissores. Ao disporem as duas camadas de 

transmissores numa determinada proporção, obtiveram um aumento do alcance linear e da 

sensibilidade do sensor, comparada à habitual configuração disposta em bifurcação [19]. Um teste de 

excitação harmónica possibilitou a dedução do comportamento da resposta dinâmica de deslocamento 

do sensor, sendo o deslocamento mínimo mensurável de 18 nm a 3.4 kHz, com uma relação sinal-

ruído a rondar os 6 dB [19]. 

 

Um outro grupo de sensores ópticos baseia-se no princípio da modulação por comprimento de onda do 

sinal óptico na fibra. Neste tipo de sensores a tecnologia de redes de Bragg em fibra óptica (FBG) surge 

bastante destacada. 

Morikawa et al. [20] reportaram o desenvolvimento de um acelerómetro triaxial baseado no conceito 

FBG. Esta configuração fundamentada em três eixos reduz a sensibilidade transversal do sensor óptico 

[20]. 

Guo et al. [21] apresentaram uma alternativa à configuração padrão dos sensores FBG, gravando ao 

longo da fibra as respectivas redes de Bragg com uma determinada inclinação. Esta técnica faz com 

que sejam gerados modos de acoplamento mais complexos comparado às FBG padrão, pois verifica-

se um dado ângulo de inclinação entre as redes de Bragg e o eixo de propagação transversal da fibra. 

Nesta solução foi adoptado um modo de interrogação das alterações na potência do sinal óptico 

reflectido de forma a medir as respectivas acelerações [21].  

Antunes et al. [5] revelaram o desenvolvimento de uma solução simples para um acelerómetro uniaxial 

com a tecnologia de fibras baseadas em redes de Bragg (FBG). A estrutura do acelerómetro consiste 

numa massa inercial, suportada por uma viga de alumínio suspensa em formato de L, ligada à estrutura 

de base por uma mola em folha de aço e um elemento FBG. Quando exposta a uma aceleração externa, 

a massa inercial move-se na direcção vertical, impondo uma expansão/contracção da fibra óptica. Estas 

deformações provocam variações no comprimento de onda de Bragg da FBG. O sistema óptico 

implementado permite estimar as frequências naturais de uma dada estrutura, com um erro relativo 

bastante baixo quando comparado com sensores de outra tecnologia, como a electrónica. O erro 

máximo quadrático médio é de 2.53×10−5𝐺𝐺 quando comparado com um acelerómetro electrónico 

comercial [5]. 
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Stefani et al. [22] reportaram um sensor óptico baseado na combinação das redes de Bragg com fibras 

ópticas de plástico. Esta solução a ser utilizada como acelerómetro regista um aumento da gama 

dinâmica e sensibilidade do sensor com a redução do comprimento da fibra usada, superando a maior 

desvantagem das fibras de polímero: a atenuação [22]. 

Stefani et al. [23] revela ainda noutro estudo a construção de um acelerómetro através da combinação 

das tecnologias POF e FBG obtendo um sensor capaz de operar a 850 e a 1550 nm. A performance 

deste acelerómetro é também comparada com um outro sensor semelhante baseado em fibras de 

sílica, provando que uso de fibras de polímero aumentam a sensibilidade do acelerómetro por um factor 

de quatro [23]. 

 

De referir que outro tipo de acelerómetros ópticos, são os de modulação de fase, baseados no princípio 

da interferometria. Dentro desta categoria de sensores são usadas tecnologias como a de Mach-

Zehnder, Michelson, Fabry-Perot e Sagnac. 

Kim e Feng [24] desenvolveram um acelerómetro inovador baseado no fenómeno do padrão Moiré nas 

fibras ópticas. O sensor é composto por dois pares de fibras ópticas que permitem a medição de 

deslocamentos com grande precisão e um pêndulo para realização da conversão do respectivo 

deslocamento em aceleração. O acelerómetro funciona ainda com auxílio de uma aplicação informática 

desenvolvida na linguagem C++ para efectuar todo o processamento em tempo real, incluindo um 

algoritmo de conversão e um filtro para aumentar a largura de banda dinâmica do acelerómetro óptico 

[24]. 

Peng et al. [25] reportaram a construção de um acelerómetro a partir de um interferómetro de 

Michelson. O elemento sensor consiste em duas fibras ópticas monomodo coladas com resina epoxy 

e actuam como viga de suporte [25]. A aceleração é obtida através da demodulação da mudança de 

fase do sinal óptico sendo esta proporcional à força aplicada na posição central das duas fibras. Este 

acelerómetro óptico possui uma sensibilidade de 0.42 rad/G e uma frequência de ressonância de 600 

Hz [25]. 

Wang et al. [26] revelaram uma outra solução para um acelerómetro óptico baseado no princípio da 

interferometria. A sua estrutura é constituída por uma espécie de diafragma que actua como elemento 

elástico, uma massa inercial, um colimador de fibra óptica e um espelho reflector montados dentro de 

um invólucro cilíndrico, constituindo um interferómetro Fabry-Perot (F-P) [26]. 

Uma outra solução também baseada num interferómetro F-P foi reportada por Han et al. [27], a qual é 

composta por um bloco de massa colocado no centro do sensor com uma cavidade F-P orientada a 

45º fixada dentro da massa. Quando exposto a vibrações, o bloco de massa oscila sem restrições e o 

comprimento da cavidade F-P varia [27]. As reflexões na cavidade F-P são realizadas por uma película 

reflectora e uma lente do tipo G, estando colocado entre estas um espelho orientado a 45º [27]. Este 

espelho tem a capacidade de alterar a transmissão da luz e aumentar a diferença do trajecto óptico 

[27]. Este acelerómetro óptico apresenta uma sensibilidade que alcança os 0.042 rad/G e uma 

frequência de ressonância de 400 Hz [27]. 

Ainda dentro desta categoria de sensores ópticos, Wu et al. [28] desenvolveram um acelerómetro 

baseado no princípio da interferometria modal, usando como espelho reflector uma membrana prateada 
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colocada na extremidade da fibra sensora. O acelerómetro é iluminado por um laser à entrada cuja luz 

divide-se em duas partes, propagando-se pelo núcleo e a bainha da fibra sensora [28]. As duas partes 

constituintes do sinal luminoso são posteriormente reflectidas pelo espelho, interferindo entre si 

gerando a interferência modal [28]. Quando sujeito a uma aceleração externa, a diferença de fase entre 

o modo propagado no núcleo e o propagado na bainha altera-se, resultando numa alteração da 

intensidade do sinal óptico à saída do sensor [28]. Resultados experimentais demonstram que este 

acelerómetro é capaz de detectar acelerações mínimas de 1.36 mG com uma gama de resposta em 

frequência situada entre os 10 e os 300 Hz [28]. 

Outra alternativa assente no princípio da interferometria foi relevada por Li et al. [29] usando a técnica 

de feixe focado de iões para criar micro espelhos orientados a 45º colocados nas extremidades de 

fibras multimodo, produzindo um acelerómetro óptico bidimensional. Este sensor é capaz de medir 

acelerações até 4.5 G, com uma resposta linear numa gama de frequências entre 10 e 2000 Hz [29]. 

 

Por fim, um outro conjunto de acelerómetros ópticos assentes num princípio de funcionamento distinto, 

são os sensores que têm como base a análise de variações de polarização de um dado sinal luminoso. 

Tihon et al. [30] apresentaram um sensor baseado numa técnica inovadora que consiste na análise de 

seis parâmetros da matriz de Mueller da fibra óptica, através de medidas polarimétricas para determinar 

a aceleração induzida por variações da birrefringência (dupla refracção). Este acelerómetro óptico foi 

testado com sucesso para acelerações de amplitude a variar entre os 2.5 e os 20 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 a uma 

frequência de 120 Hz [30]. 

 

1.3. Contribuições 
 

Como já foi apresentado, nas últimas décadas foram reportadas inúmeras soluções desenvolvidas por 

diversas equipas de investigação para a implementação de acelerómetros ópticos. Estas abordagens 

são fundamentadas em princípios de funcionamento distintos, sendo que neste trabalho procurou-se 

desenvolver um produto alternativo aos já existentes, tanto a nível comercial como no âmbito da 

investigação. 

O acelerómetro óptico desenvolvido ao longo desta dissertação visa promover a utilização de recursos 

ao mais baixo custo possível, fazendo uso da tecnologia de fibras ópticas de plástico (polímero) como 

elemento sensor, díodos emissores de luz como fontes do sinal luminoso, e construção da estrutura de 

suporte recorrendo a uma impressora 3D. 

Este acelerómetro insere-se na categoria de sensores ópticos que apresentam como princípio de 

funcionamento a modulação da intensidade do sinal luminoso, sendo que as medidas de aceleração 

são obtidas através da análise das variações da intensidade de luz ao longo do tempo.   

Conforme o acelerómetro é sujeito a acelerações externas, estas variações de intensidade do sinal 

luminoso são distribuídas num plano a duas dimensões, mais concretamente, pelos núcleos das 

diversas fibras que constituem o respectivo agregado de cada modelo. Esta é uma abordagem 

alternativa ao método actualmente desenvolvido e explorado noutras soluções dentro desta categoria 
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de sensores, promovendo desta forma uma possível expansão do leque de hipóteses e ideias que 

possam surgir aliadas ao seu desenvolvimento. 

Como produto deste trabalho foi apresentado na conferência internacional POF 2016 o artigo “2D 

optical accelerometer using POF array and image detection” dos autores R. Serrão, P. Antunes e P. S. 

André, decorrida na Universidade de Aston, Birmingham, Reino Unido, entre 13 a 15 de Setembro de 

2016. 

Também como resultado deste projecto encontra-se em fase de submissão para a revista Measurement 

(jornal internacional com revisão por pares) o artigo “Biaxial POF accelerometer based on image 

analysis” com a autoria de R. Serrão, P. Antunes e P. S. André. 

 

1.4. Objectivos 
 

Os principais objectivos para o trabalho apresentado nesta dissertação, consistem no estudo e 

desenvolvimento de um acelerómetro óptico recorrendo a fibras POF, para utilização na monitorização 

da integridade estrutural de infraestruturas civis, de forma a garantir a segurança de funcionamento e 

o prolongamento da vida útil das mesmas. 

Uma listagem sintetizada dos objectivos fundamentais deste projecto são: 

 

 Desenvolver um acelerómetro baseado num agregado de POF e num pêndulo com uma massa 

inercial; 

 

 Desenvolver um algoritmo de processamento de imagem no software MATLAB; 

 

 Realizar um conjunto de testes em ambiente laboratorial e registar os principais resultados e 

conclusões alcançadas. 

 

1.5. Estrutura da Tese 
 

Esta dissertação encontra-se organizada e subdividida em cinco capítulos fundamentais, precedidos 

de um breve resumo do trabalho apresentado e sucedidos pelas respectivas referências bibliográficas. 

No primeiro capítulo é realizada uma breve introdução, enquadramento e motivação para a realização 

desta proposta de dissertação, seguido de um estudo sumarizado do estado da arte no contexto da 

tecnologia envolvida. Seguem-se as respectivas contribuições deste trabalho para o avanço e 

desenvolvimento da investigação nesta área de conhecimentos e os objectivos inicialmente 

estipulados. 

No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica dos componentes com maior relevância 

para a concepção deste trabalho, desde as características intrínsecas ao funcionamento das fibras 

ópticas; os diversos tipos de sensores ópticos agrupados pelo seu respectivo princípio de 

funcionamento; uma visão sumarizada dos algoritmos existentes para o processamento de imagem e 
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ainda uma análise das possíveis configurações de distribuição dos sensores ópticos no contexto da 

monitorização integral de infraestruturas. 

No terceiro capítulo é feita uma descrição completa e detalhada de todo o procedimento laboral 

efectuado ao longo do período de realização desta dissertação. Nesta descrição é relatado ao pormenor 

o processo completo de desenho e construção das várias versões do acelerómetro óptico, como ainda 

a concepção, estrutura e funcionamento do algoritmo de processamento de imagem elaborado em 

script do MATLAB. 

No quarto capítulo encontram-se exibidos os testes laboratoriais realizados e uma sucessiva discussão 

dos resultados alcançados de forma a poder tirar algumas conclusões acerca do funcionamento do 

acelerómetro e identificar de uma forma substancial se os resultados se encontram dentro do previsto. 

No quinto e último capítulo são expostas as principais conclusões inerentes a todo o trabalho realizado, 

tomando como base de argumento todo o conteúdo apresentado e descrito nos capítulos anteriores. 

Por fim, são propostas algumas indicações para trabalho futuro, as quais visam aperfeiçoar o 

acelerómetro aqui concebido, sugerindo desta forma o encaminhamento e seguimento do estudo e 

investigação nesta área de conhecimentos, usando este trabalho como ponto de partida para atingir 

metas igualmente ambiciosas. 
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2. Fundamentação Teórica 
 

 
Um acelerómetro é um dispositivo do tipo sensor concebido para a medição de mudanças de 

velocidade de um dado corpo ou massa ao longo do tempo. Estes sensores podem ser baseados em 

tecnologia mecânica, electrónica, óptica, ou ainda em soluções híbridas entre estas tecnologias. As 

acelerações a que um dado objecto se encontra exposto poderão ter origens provindas de vibrações 

que ocorram na natureza ou provocadas pela actividade humana. O tipo de acelerómetro aprofundado 

neste trabalho encontra-se inserido na gama óptica, estando esta subdividida em diversas 

subcategorias definidas pelo respectivo princípio de funcionamento dos sensores. 

Em termos generalistas, um sensor óptico é normalmente constituído por um dispositivo transdutor, um 

canal de comunicação e um subsistema para gerar e/ou detectar, processar e condicionar o sinal 

adquirido, podendo estes componentes estar todos integrados ou não [31]. 

 

2.1. Fundamentos das Fibras Ópticas 
 

2.1.1. Propagação da Luz nas Fibras Ópticas 
 

O fenómeno da refracção ocorre quando a luz passa de um meio isotrópico homogéneo para outro com 

índice de refracção diferente, alterando o ângulo de percurso do raio na fronteira entre os dois meios 

adjacentes [2]. A expressão matemática que define o fenómeno da refracção da luz, é conhecida como 

a lei de Snell: 

 

 𝑛𝑛0 sin𝜙𝜙0 =  𝑛𝑛1 sin𝜙𝜙1 , (2.1) 
 

em que 𝑛𝑛0 representa o índice de refracção do meio em que a luz estava a ser transmitida inicialmente 

(𝑎𝑎𝑎𝑎 ≈ 1), 𝑛𝑛1 o índice de refracção do segundo meio, 𝜙𝜙0 o ângulo formado entre o raio incidente e a 

normal da interface e 𝜙𝜙1o ângulo formado entre o raio refractado e a normal da interface [2]. 

O fenómeno da refracção pode ser observado na figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1: Feixe incidente na interface entre dois meios com índices de refracção distintos. 
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Na figura 2.1(a) observa-se a situação em que um feixe óptico passa de um meio com índice refracção 

superior para um meio de índice inferior (𝑛𝑛0 > 𝑛𝑛1) [2]. Se o feixe incidente atingir a fronteira entre os 

dois meios com um ângulo igual ao ângulo crítico (Φ0 = Φ𝐶𝐶), não ocorrerá qualquer refracção [2]. Nesta 

situação o feixe óptico refractado propaga-se ao longo da interface, sem penetrar o meio com índice 

de refracção inferior, tal como se verifica na figura 2.1(b) [2]. Para ângulos de incidência superiores ao 

ângulo crítico, o feixe óptico é completamente reflectido na interface, não ocorrendo qualquer refracção 

(figura 2.1(c)) [2]. Este fenómeno é denominado por reflexão total interna [2]. A figura 2.2 demonstra a 

situação onde ocorrem múltiplas reflexões de um feixe no interior de um segmento de fibra óptica [2]. 

 

 
Figura 2.2: Reflexões internas de um raio luminoso num segmento de fibra óptica. 

 

O parâmetro designado como abertura numérica (NA) de uma fibra óptica é determinado pela diferença 

entre o índice de refracção do núcleo e da bainha [2], e pode ser definida por: 

 

 𝑁𝑁𝐴𝐴 =  𝑛𝑛0 sin𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

=  �(𝑛𝑛𝑛𝑛ú𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
2 − 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑛𝑛ℎ𝑚𝑚2) 

(2.2) 

 

A NA é uma medida indicativa da capacidade máxima de uma fibra óptica captar/acoplar luz, que 

influencia directamente o respectivo cone de aceitação à entrada ou à saída da mesma [2]. A eficiência 

de acoplamento de uma fibra aumenta quanto maior forem as dimensões do núcleo [2]. A figura 2.3 

revela a influência da distância e do parâmetro de abertura numérica no acoplamento de um sinal 

luminoso entre duas fibras ópticas de plástico e o seu respectivo cone de aceitação. 

 

 
Figura 2.3: Esquema de dispersão do sinal luminoso à saída de uma fibra óptica de plástico, adaptado de [15]. 
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A eficiência de acoplamento de um sinal luminoso entre duas fibras está sujeita a possíveis 

perdas/atenuações devido a desalinhamentos entre as fibras ópticas. Estes desalinhamentos podem 

ser laterais, angulares e longitudinais [32]. 

Um desalinhamento lateral entre duas fibras é dado pela figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4: Desalinhamento lateral entre duas fibras ópticas. 

 

O desalinhamento lateral traduz-se na diferença entre o alinhamento do centro do núcleo das fibras em 

relação aos eixos 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦, podendo o desalinhamento estar contido em apenas um dos eixos ou na 

combinação dos dois, quando ocorre um desalinhamento radial [32]. A fracção de potência acoplada 

em função do desalinhamento lateral é dada por: 

 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 − 𝑒𝑒−�

𝑚𝑚
𝜔𝜔0

�
2

 (2.3) 

 

em que 𝜔𝜔0 é o diâmetro do campo modal óptico (1 𝑒𝑒2⁄ ) [32]. 

 

Um desalinhamento angular é representado pela figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5: Desalinhamento angular entre duas fibras ópticas. 

 

As perdas resultantes do desalinhamento angular entre duas fibras são dadas por: 

 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 − 𝑒𝑒−�

𝑛𝑛0𝜋𝜋𝜔𝜔0
𝜆𝜆 sin𝜃𝜃�

2

 (2.4) 
 

onde 𝜆𝜆 é o comprimento-de-onda do sinal propagado e 𝑛𝑛0 o índice de refracção do meio exterior à fibra 

[32]. 

A eficiência de acoplamento entre fibras é menos sensível a um desalinhamento longitudinal 

comparado a um desalinhamento lateral ou angular [32]. Um desalinhamento longitudinal é dado pela 

figura 2.6. 
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Figura 2.6: Desalinhamento longitudinal entre duas fibras ópticas. 

 

As perdas resultantes do desalinhamento longitudinal são dadas por: 

 

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 −

1
𝑍𝑍2 + 1

 , (2.5) 

 

 
𝑍𝑍 =

𝜆𝜆
2𝜋𝜋 ∙ 𝑛𝑛0𝜔𝜔0

∙ 𝑧𝑧 (2.6) 

 

Para além das perdas que ocorrem no acoplamento entre fibras devido aos desalinhamentos 

previamente apresentados, a transmissão de um dado sinal luminoso é também atenuada devido a 

múltiplos factores que se encontram dentro da própria fibra óptica. Entre estes factores encontram-se: 

a absorção pelas partículas de água (iões 𝐻𝐻20), impurezas por contaminação do metal de transição, o 

espalhamento provocado por heterogeneidades e irregularidades na densidade do vidro ou plástico 

presente no núcleo das fibras, irregularidades na divisão entre o núcleo e a bainha, as micro e macro 

flexões na fibra, e ainda as perdas de acoplamento entre fibras [2]. Estes factores que atenuam o sinal 

óptico ao longo de uma fibra encontram-se apresentados na figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7: Diferentes causas possíveis para a ocorrência de perdas na fibra, adaptado de [2]. 

 

A combinação destes factores de perdas resulta na atenuação da transmissão na fibra óptica [2]. Esta 

atenuação provoca um decréscimo exponencial da potência óptica (intensidade do sinal óptico) ao 

longo da fibra e pode ser expressa por: 

 

 𝑃𝑃(𝑧𝑧) = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑒𝑒𝛼𝛼𝑇𝑇𝑧𝑧 , (2.7) 
 

 𝛼𝛼𝑇𝑇 = 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎çã𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎ã𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚õ𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑚𝑚 + 𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛çã𝑐𝑐 + 𝛼𝛼𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐 (2.8) 
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em que 𝑃𝑃(𝑧𝑧) representa a potência óptica à distância 𝑧𝑧 da entrada da fibra, 𝑃𝑃𝑐𝑐 é a potência acoplada à 

entrada da fibra e 𝛼𝛼𝑇𝑇 é o coeficiente de atenuação [2]. 

 

2.1.2. Fibras Ópticas de Plástico (POF) 
 

As fibras ópticas de plástico (POF) apresentam geralmente valores de diâmetro e abertura numérica 

mais elevados do que as fibras de vidro comuns. As fibras POF possuem núcleos com cerca de 1 mm 

de diâmetro e são muito menos dispendiosas quando comparadas com o custo das fibras ópticas de 

Sílica, apresentado ainda elevados níveis de robustez e flexibilidade [8].  

É possível observar na figura 2.8 uma comparação visual entre as dimensões das camadas que 

constituem estes dois tipos de fibra. 

 

 
Figura 2.8: Comparação entre as dimensões de uma fibra POF com fibras de sílica monomodo e multimodo, 

adaptado de [33]. 

 

A vasta gama de sensores baseados em POF disponíveis nos diversos tipos de acelerómetros 

desenvolvidos, satisfaz as necessidades actuais de procura e demanda de uma solução mais moderna 

e economicamente viável, tornando possível a sua utilização nas aplicações de monitorização da 

integridade estrutural [8]. 

 

2.2. Sensores baseados em Fibras Ópticas 
 

Os sensores concebidos a partir de fibras ópticas podem ser divididos em cinco categorias básicas: os 

sensores baseados na modulação de intensidade, fase, comprimento-de-onda, polarização e dispersão 

[2]. 
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2.2.1. Sensores baseados na Modulação de Intensidade 
 

O princípio de funcionamento dos sensores ópticos modulados por intensidade está geralmente 

associado a perturbações físicas tais como deslocamentos que interagem directamente com a fibra ou 

com um transdutor acoplado à fibra [2]. As perdas do sinal luminoso podem ser associadas à 

transmissão, reflexão, micro flexões na fibra, ou a outros fenómenos tais como a fluorescência, 

absorção ou dispersão, que podem estar incorporados na própria fibra ou num alvo 

reflectivo/transmissivo [2]. Na figura 2.9 é possível observar o comportamento do sinal óptico recebido 

estando sujeito a um determinado deslocamento originado por uma fenda no meio em que se encontra. 

 

 
Figura 2.9: Exemplo de funcionamento de um sensor baseado na modulação de intensidade com um dado 

deslocamento, adaptado de [34]. 
 

Este tipo de sensores de gama óptica requer normalmente maiores intensidades do sinal óptico para 

operar, quando comparado aos sensores de modulação de fase, sendo que para o efeito, são utilizadas 

fibras multimodo com núcleo de dimensão elevada ou até mesmo um conjunto/agregado de fibras, de 

modo a facilitar o alinhamento e acoplamento de luz entre fibras [2]. 

Comparado às soluções de sensores ópticos baseados na modulação de fase e de comprimento-de-

onda, os acelerómetros baseados na modulação de intensidade são a alternativa que apresenta uma 

maior relação de custo-eficiência [18]. O seu conceito de funcionamento é simples e os componentes 

necessários para a sua implementação já se encontram disponíveis na indústria das telecomunicações, 

tais como fotodetectores e díodos emissores de luz (LED) [18]. Apesar destas vantagens face aos 

sensores de tecnologias alternativas, os acelerómetros ópticos baseados na modulação de intensidade 

apresentam um nível de sensibilidade inferior [18]. Contudo para algumas aplicações em que uma 

elevada largura de banda não é fundamental, este parâmetro de operação do sensor poderá ser trocado 

por incrementos em termos da sensibilidade [18]. 

De seguida apresentam-se as diferentes configurações possíveis para o funcionamento desta família 

de sensores: 

 

 Conceito Transmissivo 
 

O sensor baseado no conceito transmissivo encontra-se associado com a interrupção do feixe de luz 

numa configuração de interruptor [2]. O espaço de interrupção entre as duas fibras varia de acordo com 

o deslocamento por parte de uma das fibras. Este deslocamento poderá ocorrer segundo uma direcção 
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axial, ou numa configuração com maior sensibilidade, como é o caso de um deslocamento radial [2]. A 

figura 2.10 demonstra um exemplo de um sensor baseado no conceito transmissivo. 

 

 
Figura 2.10: Sensor óptico baseado no conceito transmissivo. 

 

A luz incidente na fibra receptora é praticamente nula quando a distância de deslocamento da fibra 

emissora é igual ao comprimento do seu diâmetro [2]. 

Uma alternativa que surge como modificação do conceito transmissivo habitual é referida como a 

reflexão interna total frustrada [2]. Esta configuração consiste no alinhamento de duas fibras colocadas 

frente a frente, apresentando um corte nas suas extremidades com um determinado ângulo em relação 

ao eixo longitudinal da fibra, cujo resultado produz uma reflexão interna total para todos os modos de 

propagação [2]. Esta configuração alternativa é apresentada na figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11: Configuração de reflexão interna total frustrada. 

 

Como as extremidades das fibras encontram-se bastante próximas entre si, a intensidade de luz 

acoplada é elevada, tornando esta a configuração que apresenta os maiores níveis de sensibilidade 

para um sensor baseado no conceito transmissivo [2]. 

 

 Conceito Reflectivo 
 

O conceito reflectivo revela-se como uma solução bastante atractiva para um vasto conjunto de 

aplicações devido à sua grande precisão, simplicidade e baixos custos de produção [2]. O conceito 

reflectivo de um sensor óptico é apresentado no esquema da figura 2.12. 
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Figura 2.12: Conceito reflectivo de um sensor óptico de modulação de intensidade. 

 

O sensor é composto por um par de fibras ou um par de agregados de fibras, em que um par tem a 

função de transmitir a luz para um alvo reflectivo, e o outro de capturar a luz reflectida e envia-la ao 

respectivo receptor [2]. A intensidade da luz detectada depende fortemente da distância a que o alvo 

reflectivo se encontra da extremidade das fibras [2]. A precisão das medições varia conforme a 

configuração das fibras utilizada no sensor [2]. As várias configurações possíveis para a distribuição 

das fibras num dado agregado podem ser observadas na figura 2.13. As fibras representadas a preto 

e a branco correspondem aos seus modos de operação, ou seja, modo de transmissão ou de recepção. 

 

 
Figura 2.13: Várias configurações possíveis para a distribuição das fibras ópticas que compõem o sensor [2]. 

 

As fibras podem ser distribuídas numa configuração coaxial, hemisférica, aleatória, em par ou única. 

Cada configuração tem as suas respectivas vantagens para uma dada aplicação [2]. Por exemplo, a 

configuração hemisférica possui um alcance dinâmico superior, mas uma menor sensibilidade quando 

comparada com a configuração aleatória [2]. Contudo, para aplicações que requerem um alcance 

dinâmico superior ao oferecido por qualquer uma das configurações apresentadas, é possível adicionar 

um sistema de lentes a colocar entre a extremidade das fibras e o elemento reflector, tal como ilustrado 

pela figura 2.14. 

 

 
Figura 2.14: Conceito reflectivo de um sensor óptico com a adição de um sistema de lentes. 
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 Conceito de Micro Flexões na Fibra 
 
Outro conceito bastante utilizado é o sensor que utiliza micro flexões ao longo da fibra [2]. Quando uma 

fibra é deformada, pequenas porções de luz são atenuadas no interior da fibra [2]. Se um transdutor 

flectir a fibra de acordo com a alteração de uma dada propriedade física, a quantidade de luz recebida 

depende dessa mesma propriedade [2]. É possível verificar este princípio na figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15: Conceito de micro flexões na fibra de um sensor óptico, adaptado de [2]. 

 
Conforme o transdutor comprime a fibra, estando este sujeito à variação de uma dada propriedade 

física, é verificado que a intensidade da luz à saída do sensor decresce à medida que as micro flexões 

na fibra se tornam mais acentuadas [2]. Tal como os sensores baseados no conceito reflectivo, este 

tipo de sensores é também preciso e de baixo custo [2]. Verifica-se que à medida que o número de 

pontos de flexão na fibra aumenta e/ou o espaçamento entre esses mesmos pontos decresce, a 

sensibilidade do sensor amplifica [2]. 

 

 Padrão de Speckle 
 

Quando um sinal luminoso é transmitido numa fibra óptica multimodo, vários modos de luz propagam-

se ao longo do seu eixo longitudinal com diferentes fases ópticas, originando um padrão de speckle 

projectado à saída da fibra [2]. A figura 2.16 mostra o exemplo de um padrão de speckle projectado à 

saída de uma fibra óptica. 

 

 
Figura 2.16: Padrão de Speckle projectado à saída da fibra devido a interferência modal, adaptado de [2]. 
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A combinação entre modos causa efeitos de interferência que alteram a intensidade e o formato do 

padrão de speckle devido a perturbações mínimas que ocorrem na fibra [2]. Ao contrário dos sensores 

baseados no conceito de micro flexões na fibra, este tipo de sensor não necessita de um transdutor 

externo, contudo, uma desvantagem do padrão de speckle é que com a activação de múltiplos pontos 

em simultâneo, torna-se complicado interpretar a magnitude absoluta de uma dada pressão ou vibração 

num determinado instante [2]. Dada à sua natureza de elevada sensibilidade, este conceito de sensores 

ópticos adequa-se a aplicações na área de vigilância, tais como sistemas de alarme de intrusão [2]. 

 

2.2.2. Sensores baseados na Modulação de Fase 
 

Graças à sua elevada sensibilidade, os sensores baseados na modulação de fase são os mais 

divulgados de entre toda a gama de sensores de fibra óptica [2]. Os sensores baseados na modulação 

de fase têm como princípio de funcionamento as alterações/desvios de fase da luz induzidas por vários 

métodos interferométricos, tais como o de Fabry-Perot, Mach-Zehnder, Michelson e Sagnac [2] [18]. 

Sistemas deste género implicam a utilização de componentes ópticos volumosos conectados por fibras 

ópticas [18]. Os acelerómetros interferométricos conseguem manter elevados níveis de sensibilidade 

mesmo a operar em larguras de banda elevadas acima dos 10 kHz [18]. Contudo, os custos de 

implementação de um sensor interferométrico são bastante elevados, pois implicam a utilização de 

dispositivos ópticos personalizados, tais como moduladores de fase, polarizadores e demoduladores 

interferométricos [18]. As suas principais aplicações dão-se no contexto militar ou na monitorização 

remota em ambientes agressivos, onde os custos inerentes a este tipo de sensores não constituem um 

obstáculo [18]. 

Os principais sistemas interferométricos que constituem os sensores baseados na modulação de fase 

distribuem-se nas seguintes subcategorias. 

 

 Mach-Zehnder 
 

A configuração de um interferómetro Mach-Zehnder (M-Z) é ilustrado pela figura 2.17. 

 

 
Figura 2.17: Configuração de um interferómetro Mach-Zehnder, adaptado de [2]. 
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A fonte de luz emite um sinal luminoso que é dividido por um acoplador óptico entre duas fibras, uma 

sensora e outra de referência [2]. Cada fibra possui uma determinada fracção do sinal óptico à entrada 

do sistema, que posteriormente voltam a ser combinados por outro acoplador [2]. O feixe de luz 

combinado é então detectado e processado para medir o desvio de fase presente no sinal induzido 

pelo sistema [2]. O desvio de fase à saída resulta das alterações no percurso da luz e do índice de 

refracção da fibra sensora [2]. Se o comprimento do percurso da fibra sensora e da fibra de referência 

são ambos idênticos ou diferem por um múltiplo inteiro de comprimentos-de-onda do sinal luminoso, os 

feixes de luz recombinados encontram-se em fase e a sua intensidade é máxima [2]. Porém, se os dois 

feixes de luz se encontram desfasados de meio comprimento-de-onda do sinal, o feixe luminoso 

recombinado apresenta um valor mínimo [2].  

 

 Michelson 
 

A configuração de um interferómetro Michelson é apresentada na figura 2.18. 

 

 
Figura 2.18: Configuração de um interferómetro Michelson, adaptado de [2]. 

 

A configuração deste tipo de interferómetro é bastante semelhante à montagem do interferómetro do 

tipo Mach-Zehnder, sendo que esta abordagem faz uso de contra reflexões provocadas pelos espelhos 

presentes nas extremidades das fibras [2]. A luz é emitida pela fonte e dividida entre as duas fibras 

presentes através do acoplador óptico [2]. Ambos os sinais são reflectidos pelos espelhos presentes 

no fim de cada uma das fibras e retornam para o acoplador o qual combina os feixes de luz e envia 

para o detector [2]. No modelo do interferómetro Michelson, uma diferença de percurso da luz na fibra 

de ¼ de comprimento-de-onda resulta numa diferença de percurso da luz na fibra de ½ de 

comprimento-de-onda devido à segunda passagem do feixe luminoso reflectido [2]. A comparação 

entre o interferómetro Mach-Zehnder e Michelson é de certa forma análoga à distinção entre o conceito 

transmissivo e reflectivo nos sensores baseados na modulação de intensidade [2]. A solução de 

Michelson tem a vantagem de eliminar a necessidade de utilizar um segundo acoplador óptico 

comparado à montagem anterior, contudo possui uma grave desvantagem desse mesmo acoplador 

óptico enviar sinais luminosos tanto para o detector como para a fonte de luz do sistema [2]. O facto de 

haver realimentação do sinal resulta numa fonte de ruído na fonte luminosa, especialmente em 

sistemas de alta performance [2]. 
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 Fabry-Pérot 
 

O interferómetro Fabry-Pérot (F-P) envolve os conceitos previamente discutidos com a particularidade 

de não utilizar uma fibra de referência na sua montagem [2]. A interferência resulta de reflexões 

sucessivas do feixe de luz injectado no sistema [2]. A figura 2.19 demonstra o esquema de um 

interferómetro de Fabry-Pérot. 

 

 
Figura 2.19: Configuração de um interferómetro Fabry-Pérot, adaptado de [2]. 

 

Este processo de reflexões múltiplas do sinal luminoso é característico do interferómetro F-P e produz 

uma função de transferência bastante distinta das configurações básicas previamente apresentadas 

[2]. A respectiva função de transferência para a transmissão (e reflexão) de uma onda plana num 

interferómetro F-P com diferentes coeficientes de reflexão para cada reflector, é dada por [2]: 

 

 
𝑇𝑇 =

(1 − 𝑅𝑅1)(1 − 𝑅𝑅2)
𝑅𝑅1𝑅𝑅2 − 1

1

1 + 𝐹𝐹 sin2 �2𝜋𝜋𝑛𝑛𝐿𝐿
𝜆𝜆 �

 , (2.9) 

 

em que 𝐹𝐹 é dado por 

 

 
𝐹𝐹 =

4�𝑅𝑅1𝑅𝑅2
𝑅𝑅1𝑅𝑅2 − 1

 (2.10) 

 

onde 𝑅𝑅1 e 𝑅𝑅2 são os respectivos coeficientes de reflexão de cada rede de Bragg, 𝜆𝜆 é o comprimento-

de-onda do sinal óptico injectado na fibra, e as variáveis 𝑛𝑛 e 𝐿𝐿 representam o índice de refracção e o 

diâmetro do núcleo da fibra óptica, respectivamente. As múltiplas passagens do sinal luminoso ao longo 

da fibra faz ampliar o desvio de fase do sinal, o que resulta numa sensibilidade bastante elevada [2]. O 

sensor óptico baseado num interferómetro F-P apresenta uma sensibilidade superior às configurações 

de Mach-Zehnder e Michelson [2]. 

 

 Sagnac 
 

Por fim, a configuração do interferómetro Sagnac é ilustrado pela figura 2.20. 
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Figura 2.20: Configuração de um interferómetro Sagnac, adaptado de [2]. 

 

O método de Sagnac requer a utilização de um acoplador óptico para injectar a luz nas duas 

extremidades de uma fibra óptica disposta numa configuração em espiral [2]. A injecção do sinal 

luminoso na fibra é realizada de forma a que esta se propague tanto no sentido dos ponteiros do relógio 

como no sentido oposto [2]. Quando a espiral de fibra se encontra estacionária, não há desvios de fase 

do sinal pois as distâncias percorridas pela luz em ambos os sentidos é idêntica [2]. Porém, se a espiral 

de fibra sofrer uma rotação numa das direcções, o respectivo tempo de propagação da luz é reduzido 

nesse sentido, sendo que o fenómeno oposto ocorre na direcção contrária em simultâneo [2]. Os feixes 

de luz recombinados pelo acoplador óptico encontram-se desta forma desfasados, originando uma 

medida de rotação com elevada sensibilidade [2]. Este método tem a vantagem de não requerer 

qualquer alteração do comprimento e do índice de refracção da fibra óptica utilizada na respectiva 

montagem [2]. 

 

2.2.3. Sensores baseados na Modulação de Comprimento-de-onda 
 

Os sensores baseados na modulação de comprimento-de-onda tornaram-se cada vez mais populares 

devido aos avanços na tecnologia de fabricação de sensores de fibra óptica baseados em redes de 

Bragg (FBG) [18]. O sinal óptico à saída dos sensores FBG varia em termos de comprimento-de-onda 

da luz devido à extensão ou compressão das redes de Bragg ao longo da fibra, sendo que a maioria 

das soluções baseadas nesta tecnologia possuem a fibra óptica afixada a uma pequena viga suspensa 

ou a uma massa vibratória deslizante [18]. Para além de apresentar sensibilidade à deformação, os 

sensores FBG são também sensíveis à temperatura, o que faz com que o acelerómetro exija um 

cuidado especial na fase de concepção dos seus mecanismos, de forma a compensar as variações de 

temperatura a que se encontra sujeito [18]. Deste modo, a estrutura vibratória resultante revela-se 

bastante complexa e a redução das suas dimensões torna-se muito limitada, induzindo um elevado 

custo de produção que limita directamente a sua produção e utilização em massa [18].  

A figura 2.21 demonstra a implementação e funcionamento de um conjunto de 3 FBGs usando o 

princípio de modulação e multiplexação no comprimento-de-onda. 
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Figura 2.21: Esquema de 3 FBGs multiplexadas e espectros ópticos inserido, reflectido e transmitido, adaptado 

de [31]. 

 

De uma forma simples, uma FBG é um dispositivo óptico passivo baseado na modulação periódica do 

índice de refracção do núcleo da fibra óptica ao longo do seu eixo longitudinal [5]. Este índice de 

modulação é induzido através da exposição de uma fibra óptica fotossensível a um padrão periódico 

de radiação ultravioleta criado por uma máscara de fase ou através da utilização de um processo 

interferométrico [5].  

A modulação do índice de refracção do núcleo da fibra óptica é equivalente a um conjunto de planos 

de reflexão, colocados perpendicularmente ao longo do eixo longitudinal ou de propagação da fibra [5]. 

Quando a fibra é iluminada por um feixe de luz de banda larga, os componentes espectrais que estão 

situados no comprimento de onda que satisfaz a condição de Bragg, reflectem-se nos sucessivos 

planos de reflexão, dando origem a um sinal reflectido de elevada intensidade [5]. 

A condição de Bragg de primeira ordem é dada por: 

 

 𝜆𝜆𝐵𝐵 = 2𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓Λ (2.11) 
 

em que 𝜆𝜆𝐵𝐵 representa o comprimento de onda central da luz reflectida (comprimento de onda de Bragg), 

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 é o índice de refracção efectivo da fibra e Λ é a periodicidade da modulação do índice de refracção 

[5]. 

O comprimento de onda do sinal óptico  reflectido pela rede de Bragg depende dos parâmetros físicos 

da FBG [5]. Estes parâmetros alteram-se se a rede é sujeita a uma deformação mecânica ou a 

variações da temperatura. As influências da temperatura e das deformações mecânicas no 

comprimento de onda de Bragg são dadas por [5]: 

 

 
Δ𝜆𝜆𝐵𝐵 = 2�Λ

𝜕𝜕𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓
𝜕𝜕Λ
𝜕𝜕𝜕𝜕
�Δ𝜕𝜕 + 2�Λ

𝜕𝜕𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑇𝑇

+ 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓
𝜕𝜕Λ
𝜕𝜕𝑇𝑇
�Δ𝑇𝑇 (2.12) 
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O efeito de deformação no comprimento-de-onda de Bragg é representado pelo primeiro termo de 

(2.12) e é dado por: 

 

 
Δ𝜆𝜆𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐵𝐵 �1 −

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓2

2
[𝑝𝑝12 − 𝜐𝜐(𝑝𝑝11 + 𝑝𝑝12)]� 𝜀𝜀𝑧𝑧 (2.13) 

 

onde 𝜐𝜐 representa o rácio de Poisson da sílica (material da fibra) e 𝑝𝑝11 e 𝑝𝑝12 são componentes do tensor 

da deformação óptica [5]. 

A dependência da temperatura no comprimento de onda de Bragg é representado pelo segundo termo 

da expressão (2.12) e também pode ser expressa por: 

 

 Δ𝜆𝜆𝐵𝐵 = 𝜆𝜆𝐵𝐵[𝛼𝛼Λ + 𝛼𝛼𝑛𝑛]Δ𝑇𝑇 (2.14) 
 

em que 𝛼𝛼Λ é o coeficiente de expansão térmico e 𝛼𝛼𝑛𝑛 o coeficiente termo-óptico da sílica. Estes termos, 

no caso da sílica, representam constantes de valor 0.55×10−6 e 8.6×10−6𝐾𝐾−1, respectivamente [5]. 

As características intrínsecas próprias dos sensores de fibra óptica FBG fazem destes uma tecnologia 

bastante promissora nas aplicações de monitorização de integridade estrutural [5]. Estas características 

contribuem para inúmeras vantagens face a outros tipos de sensores, tais como o baixo nível de ruído 

que resulta da natureza da sua codificação espectral e a possibilidade de combinar, multiplexando, 

uma grande variedade de sensores (pressão, deslocamento, aceleração, humidade, temperatura, etc) 

numa única fibra óptica, reduzindo assim a cablagem e equipamentos necessários quando comparado 

com outras soluções típicas [5]. 

Nas grandes infraestruturas, onde surge a necessidade da concentração de uma grande variedade de 

sensores, a multiplexagem de sensores do tipo FBG poderá ser o melhor recurso a utilizar [5]. 

Apesar dos sensores electrónicos estarem actualmente bastante desenvolvidos, os acelerómetros 

ópticos, nomeadamente os baseados em FBG possuem uma maior sensibilidade devido ao seu 

elevado nível da relação sinal-ruído [5]. Esta característica é bastante relevante para certas aplicações 

de monitorização de integridade estrutural onde se exigem acelerómetros altamente sensíveis, capazes 

de detectar vibrações de baixa amplitude tais como as produzidas pelo trânsito local ou por rajadas de 

vento [5]. 

A natureza de codificação dos sensores ópticos FBG por comprimentos-de-onda exige a conversão do 

sinal para o domínio electrónico-temporal antes de realizar o processamento da informação [5]. Para 

este propósito, foram já reportadas diversas técnicas e soluções distintas apresentadas para a 

implementação de sistemas de interrogação baseados em interferometria simples, tais como filtros 

Fabry-Pérot, filtros óptico-acústicos ajustáveis, redes combinadas, e interferómetros Mach-Zehnder de 

fibra óptica com multiportas para a interrogação de multisensores [5]. Estas soluções fornecem uma 

elevada resolução no domínio da óptica, mas são baseados em sistemas bastante complexos com 

custos de implementação bastante elevados [5].  
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2.2.4. Sensores baseados na Modulação de Polarização 
 

Os sensores de fibra óptica baseados neste princípio de funcionamento envolvem tipicamente um 

componente de birrefringência extrínseco à fibra de forma a realizar a modulação de polarização [2]. 

Por sua vez, as soluções intrínsecas nos sensores incluem a rotação de polarização por efeito de 

Faraday e as redes de Bragg, tipicamente impressas em fibras especiais que permitem a manutenção 

de polarização [2]. 

Para a análise de sistemas de birrefringência, o cálculo de Jones assume-se como uma ferramenta 

simples e perspicaz para casos em que a fonte de luz se revela coerente ao longo do sistema [2]. Outro 

método complementar para análise da evolução da polarização óptica num determinado meio 

birrefringente é a esfera de Poincaré [2]. A figura 2.22 apresenta o exemplo de uma configuração básica 

de um elemento linear isotrópico de birrefringência em que um feixe de luz linearmente polarizado é 

injectado com um ângulo de 45º relativamente ao eixo de birrefringência. 

 

 
Figura 2.22: Propagação óptica através de um meio linear birrefringente. 

 

Recorrendo à representação da matriz do cálculo de Jones, a intensidade à saída dos eixos 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 

podem ser calculados através da seguinte expressão: 

 

 

�
𝐸𝐸𝑚𝑚0𝑐𝑐
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⎞
� 10 � , (2.15) 

 

em que 

 

 
𝛿𝛿 =

2∗𝜋𝜋
𝜆𝜆∗

 �𝑛𝑛𝑚𝑚 − 𝑛𝑛𝑦𝑦� , (2.16) 

 

e a birrefringência do material, B, é dada por 

 

 𝐵𝐵 =  𝑛𝑛𝑚𝑚 − 𝑛𝑛𝑦𝑦 (2.17) 
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Ao posicionar um polarizador linear num dos eixos 𝑥𝑥 ou 𝑦𝑦, as curvas obtidas encontram-se na figura 

2.23. 

 

 
Figura 2.23: Curvas à saída de um elemento linear birrefringente, adaptado de [2]. 

 

A implementação de um sensor deste tipo recorrendo ao uso de fibras ópticas envolve tipicamente um 

elemento birrefringente extrínseco composto por materiais fotoelásticos e cristais electroópticos [2]. 

  

2.2.5. Sensores baseados na Modulação de Dispersão 
 

Quando uma onda de luz monocromática é transmitida através de um meio transparente tal como o 

vidro, quase toda a sua energia propaga-se na direcção de transmissão, sofrendo perdas provenientes 

da atenuação inerente ao meio em que se encontra [2]. Contudo, uma pequena porção da luz é 

submetida ao fenómeno da dispersão, que por sua vez consiste na divisão do feixe de luz em inúmeros 

feixes radiados em múltiplas direcções como resultado da interacção física entre os fotões da luz e a 

matéria do meio de transmissão [2]. 

Existem vários tipos de dispersão que ocorrem nos materiais de vidro/sílica conhecidos como a 

dispersão de Rayleigh, Raman e Brillouin [2]. 

A figura 2.24 demonstra o espectro completo da luz dispersada de um feixe monocromático centrado 

no comprimento-de-onda 𝜆𝜆0, propagada numa fibra óptica. 

 

 
Figura 2.24: Espectro dos diferentes tipos de dispersão que ocorrem numa fibra óptica de sílica, adaptado de [2]. 
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Por definição, as componentes que sofrem um avanço no domínio do espectro óptico, são denominados 

por componentes de Stokes, e as componentes que apresentam um atraso no mesmo domínio, 

designam-se por componentes anti-Stokes [2]. Pela análise do espectro, é apreciado o facto da 

dispersão de Rayleigh não apresentar uma grande dependência da temperatura ou das deformações 

sendo que o seu comprimento-de-onda de emissão corresponde ao comprimento-de-onda da luz 

incidente [2]. Porém, a dispersão de Rayleigh depende muito das imperfeições e perdas que ocorrem 

ao longo da fibra [2]. A dispersão de Raman possui ambas as componentes Stokes e anti-Stokes, sendo 

que a intensidade destas últimas amplificam fortemente com o aumento da temperatura, mas sem 

dependência aparente às deformações [2]. Em contraste, a dispersão de Brillouin é caracterizada por 

espectros de emissão bem mais estreitos e consistentes que variam a sua posição no domínio óptico 

proporcionalmente à temperatura externa e/ou às deformações [2].  

 

2.3. Análise da Integridade Estrutural de Infraestruturas (SHM) 
 

Como a maioria das infraestruturas civis possuem frequências naturais/fundamentais situadas na gama 

dos 0 – 20 Hz, os acelerómetros deverão apresentar tipicamente uma frequência de ressonância que 

se encontre acima desta gama de valores, mas suficientemente baixa para maximizar a sua 

sensibilidade e manter os níveis de ruído reduzidos [5]. 

O betão é actualmente o material mais usado na construção civil das mais variadas estruturas de uma 

sociedade. É composto basicamente por cimento, água e agregados (areia ou brita), misturados em 

proporções apropriadas. A monitorização da integridade estrutural de infraestruturas, traduz-se na 

supervisão e controlo de alterações na composição deste material, deteriorações internas, e alterações 

nas suas propriedades resultantes da influência de factores externos [35].  

A deterioração das estruturas de betão ocorre devido a diversos factores, destacando-se entre elas 

duas causas fundamentais: perturbações provenientes de fontes externas e problemas inicialmente 

presentes na fase de construção [35]. Um vasto conjunto de circunstâncias pode ter impactos de 

extrema gravidade nas infraestruturas de betão, tais como o baixo nível de financiamentos, realização 

de instalações sem tomar as devidas precauções, irregularidades no design das estruturas e falta de 

inspecções periódicas adequadas [35]. Da mesma forma, é possível verificar que, em certos sectores, 

o envelhecimento das estruturas de betão é acelerado devido ao aumento de sobrecarga proveniente 

do crescimento da população ao longo dos anos [35]. Para além disto, os elevados custos de diferentes 

serviços podem causar interrupções e até o cancelamento de operações de manutenção habitual, o 

que poderá trazer sérias consequências num futuro próximo da estrutura [35].  

A deterioração das estruturas civis de betão deve-se principalmente à corrosão do aço usado como 

reforço das infraestruturas e o aparecimento de fissuras em locais críticos [35]. A corrosão geralmente 

acontece devido à contaminação por substancias, tais como o cloreto, sendo que as fissuras poderão 

surgir mesmo sem haver sobrecarga da estrutura, devendo a sua origem a possíveis deficiências no 

processo de formação do próprio betão [35]. 
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Para combater a deterioração e o agravamento do estado de integridade destas estruturas da forma 

mais eficiente, o posicionamento e a correcta distribuição dos sensores pelos pontos críticos é 

fundamental. 

Quanto às diferentes configurações espaciais que os sensores de fibra óptica podem assumir ao longo 

de uma estrutura civil, existem 3 tipos de distribuição entre os quais estes se podem categorizar [31]: 

 

a) Pontual - Quando as medidas são enviadas a pontos discretos acedidos por diferentes canais, 

ou seja, quando cada sensor faz a medição num só ponto da estrutura. 

 

b) Multipontual (Quasi-Distribuído) - Quando os sensores têm a capacidade de medir o valor do 

estado de uma determinada variável em vários pontos discretos do espaço situados num único 

canal óptico. 

 

c) Distribuído - Quando os sensores permitem analisar valores do estado da estrutura ao longo 

de uma determinada linha no espaço para ser medida com uma dada resolução espacial. Estes 

são sensores que permitem a determinação do valor do objecto variável de uma forma contínua 

em cada ponto do espaço, por outras palavras, distribuída. Quando os sensores distribuídos 

conseguem determinar o nível e posição espacial, com uma precisão específica e uma dada 

resolução espacial, estes permitem um mapeamento espacial das variáveis de entrada da 

estrutura a ser medida. 

 

De forma a melhor compreender as três diferentes configurações possíveis que os sensores de fibra 

óptica podem assumir, a figura 2.25 exibe exemplos ilustrativos para cada uma das situações. 

 

 
Figura 2.25: Diferentes topologias para os sensores de fibra óptica. 
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2.4. Algoritmos para Processamento Digital de Imagem 
 

Os algoritmos de processamento digital de imagem encontram-se actualmente disponíveis nas 

linguagens de programação mais populares e acessíveis como o C, C++, Java e MATLAB. Recorrendo 

ao processamento de imagem é possível aplicar determinadas técnicas aos conteúdos em formato 

digital tais como transformações de intensidade, filtragem espacial linear e não-linear, filtragem no 

domínio da frequência, reconstrução e restauração de imagens, transformações geométricas, 

processamento de imagens a cores e a escalas-de-cinza, compressão de informação de imagem, 

processamento morfológico de imagem, segmentação de imagem, descrição e representação de 

limites e regiões e reconhecimento de objectos [36]. 

Uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional. 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦), onde 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 são coordenadas 

espaciais, e a amplitude de 𝑓𝑓 a cada par de coordenadas (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) é denominado por nível de intensidade 

ou nível de cinza da imagem naquele ponto [36]. Quando 𝑥𝑥,𝑦𝑦 e os valores de amplitude de 𝑓𝑓 são todos 

finitos, quantidades discretas, a imagem é designada por imagem digital [36]. Cada imagem digital é 

composta por um número finito de elementos, em que cada qual se situa numa localização específica 

e possui um determinado valor [36]. Estes elementos são referidos como pixéis [36]. 

A visão é o sentido mais avançado que possuímos, a qual desempenha um papel muito importante na 

percepção humana [36]. Porém, contrariamente aos seres humanos, os quais estão limitados à banda 

visual do espectro electromagnético, as máquinas de processamento de imagem possuem a 

capacidade de cobrir todo o espectro electromagnético, desde as ondas gama às ondas rádio [36]. 

Uma forma simples de estruturar as subáreas que constituem o processamento de imagem, consiste 

na divisão em três tipos de processos computadorizados: processos de baixo, médio e alto-nível [36]. 

Os processos de baixo-nível envolvem operações primitivas tais como a redução de ruído, o 

aprimoramento do contraste, e o aumento da nitidez das imagens [36]. Um processo de baixo-nível é 

caracterizado pelo facto do elemento que se encontra à entrada e à saída do processo serem ambos 

uma imagem digital [36]. 

Processos de médio-nível realizados em imagens envolvem tarefas tais como a segmentação 

(particionar uma imagem em regiões ou objectos), a representação desses objectos em formas 

adequadas ao processamento computadorizado, e a classificação (reconhecimento) de objectos 

individuais [36]. Um processo de médio-nível é caracterizado pelo facto de os elementos à entrada do 

processo serem imagens digitais e à saída serem devolvidos os atributos extraídos dessas mesmas 

imagens (arestas, contornos, e a identificação de objectos individuais) [36]. 

Finalmente, os processos de alto-nível têm em vista “fazer sentido” um conjunto de objectos 

previamente reconhecidos de forma a permitir a realização de funções cognitivas normalmente 

associadas à visão humana [36]. 

O processamento digital de imagens é utilizado actualmente numa vasta gama de áreas de valor 

excepcional a nível social e económico [36]. 

O MATLAB é uma linguagem de alta-performance destinada ao mundo da computação técnica [36]. 

Trata-se de uma ferramenta que integra a computação, visualização, e programação num ambiente 

intuitivo onde os problemas e as respectivas soluções são expressas em notação matemática [36]. É 
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um sistema interactivo cujo elemento básico de dados é uma matriz [36]. Isto permite a formulação de 

soluções para muitos problemas de computação técnica, especialmente aqueles que envolvem 

representações em matrizes, numa fracção do tempo que seria necessário para a escrita de um 

algoritmo numa linguagem escalar não-interactiva como é o caso da linguagem C [36]. 

O MATLAB é complementado por um conjunto de soluções específicas para determinadas aplicações 

denominadas por “toolboxes”. Para realizar todo o processamento digital de imagem necessário ao 

tratamento de informação presente neste trabalho de dissertação, utilizou-se o Image Processing 

Toolbox. 

O Image Processing Toolbox é uma colecção de funções do MATLAB que amplificam a capacidade do 

ambiente de trabalho do MATLAB para solucionar problemas envolvidos na área do processamento 

digital de imagem [36]. Uma descrição mais detalhada dos procedimentos e funções utilizadas ao longo 

do trabalho são descritas em maior pormenor nos capítulos seguintes. 

 

2.5. Oscilações Periódicas Amortecidas 

 
Um método frequentemente utilizado para avaliar a frequência de oscilação de um determinado 

acelerómetro, consiste na análise do seu comportamento quando este oscila livremente no espaço 

físico. O tipo de oscilações associadas à experiência realizada em pêndulo com o protótipo do 

acelerómetro apresentado mais à frente neste trabalho tratam-se de oscilações periódicas amortecidas. 

Este tipo de oscilações apresenta uma variação ao longo do tempo, com o comportamento que é 

demonstrado pela figura 2.26. 

 

 
Figura 2.26: Oscilação amortecida onde a amplitude diminui exponencialmente com o tempo [37]. 

 

O modelo mecânico equivalente do pêndulo utilizado no protótipo do acelerómetro óptico encontra-se 

demonstrado na figura 2.27. 
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Figura 2.27: Modelo mecânico equivalente do pêndulo utilizado no protótipo do acelerómetro óptico. 

 

A equação de movimento usando a aproximação de pequenos ângulos (inferiores a 10°) para um 

determinado pêndulo simples, é definida pela segunda derivada da posição e pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 

 𝑑𝑑2𝜃𝜃
𝑑𝑑𝑑𝑑2

= −
𝑔𝑔
𝐿𝐿
𝜃𝜃 (2.18) 

 

em que 𝑔𝑔 é a constante de aceleração gravítica (≈ 9.8 𝑚𝑚 𝑠𝑠2⁄ ), 𝐿𝐿 é o comprimento do pêndulo, e 𝜃𝜃 é o 

ângulo de oscilação partindo do ponto de repouso [37]. 

 

Para um dado oscilador amortecido, é conveniente definir a sua frequência angular através da 

expressão seguinte: 

 

 

𝜔𝜔 = �𝜔𝜔0
2 − �

𝑏𝑏
2𝑚𝑚

�
2

, (2.19) 

 𝜔𝜔0 =  �𝑘𝑘 𝑚𝑚⁄  (2.20) 
 

onde 𝑏𝑏 é uma constante conhecida como coeficiente de amortecimento, 𝑘𝑘 é uma constante de força 

para uma mola, 𝑚𝑚 é a variável do valor da massa, e 𝜔𝜔0 representa a frequência angular de um 

oscilador sem amortecimento, denominada também por frequência natural do sistema [37]. 
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3. Desenho e Construção do Acelerómetro 
 

O tipo de sensor desenvolvido ao longo deste trabalho, trata-se de um acelerómetro de fibras ópticas 

de plástico baseado no princípio da modulação de intensidade do sinal luminoso enquadrado no 

conceito transmissivo de um agregado de fibras. 

De maneira a alcançar melhores resultados e com foco no aperfeiçoamento contínuo do produto 

desenvolvido, foram produzidas várias soluções/versões para o acelerómetro óptico aqui apresentado. 

O relato da concepção dessas mesmas soluções ao longo do tempo de desenvolvimento desta 

dissertação encontram-se descritos de forma pormenorizada nas seguintes secções. 

 

3.1. Versão inicial do acelerómetro com agregado de 7 fibras POF 
 

3.1.1. Montagem laboratorial 
 
O conceito básico da estrutura do sensor óptico aqui desenvolvido trata-se da emissão de luz por um 

LED vermelho, através de uma fibra óptica suspensa, suportada por uma pequena base de plástico em 

forma de U. Essa fibra está alinhada com o centro de um agregado de fibras que encaminha o sinal 

para uma webcam. Este suporte foi concebido através de uma impressão em 3D (Cube 3rd Generation 

da 3D Systems Inc), fazendo uso da tecnologia Plastic Jet Printing (PJP). O dimensionamento da peça 

de suporte à versão inicial do acelerómetro encontra-se na figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1: Dimensões da estrutura para a versão inicial do acelerómetro. 

 

De forma a dar início à componente prática e laboratorial deste trabalho, começou-se por estudar qual 

seria o número ideal de fibras POF a colocar no agregado a ser montado na versão inicial do 

acelerómetro. O conceito inicial consistia na junção de nove fibras colocadas de uma forma circular 

semelhante à predisposição de uma rosa-dos-ventos, composto por uma fibra central e oito fibras em 
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seu redor posicionadas em cada uma das direcções de simetria. Esta proposta inicial encontra-se 

exposta na figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: Solução inicial para a composição do agregado de fibras do acelerómetro. 

 

Esta primeira abordagem foi proposta tendo em conta a predisposição simétrica das fibras, subdividindo 

as oito direcções da rosa-dos-ventos em espaços equidistantes, apresentando a colocação de uma 

fibra sensora a cada 45º da disposição bidimensional do agregado. Esta abordagem foi realizada no 

sentido de identificar mais facilmente a localização geométrica e distância entre fibras, mantendo um 

bom grau de simetria e simplicidade para futuros cálculos. Contudo, esta solução revelou-se 

impraticável pois na tentativa de agrupar as fibras, o resultado não apresentava um agregado sem 

espaçamentos entre fibras. Havendo espaçamentos entre a fibra central e as fibras circundantes, dá 

origem ao surgimento de uma zona morta entre fibras, na qual não é possível localizar com precisão a 

posição da fibra emissora do acelerómetro, em fase de funcionamento. 

De acordo com este critério, a melhor solução encontrada para o número ideal de fibras a compor o 

agregado foi de sete elementos. Com este número de fibras é possível cobrir seis direcções no espaço 

bidimensional ao posicionar, de forma equidistante, uma fibra a cada 60º adjacente à fibra central do 

agregado. De modo a minimizar o espaço existente entre as fibras do agregado, juntaram-se as 

mesmas em formato hexagonal, tal como demonstrado na figura 3.3.  

 

 
Figura 3.3: Agregado de nove fibras (esquerda) e agregado de sete fibras (direita). 
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Recorrendo a uma fibra POF (Avago Technologies – HFBR-RUS100Z) e com auxílio de uma ferramenta 

de corte apropriada (Omron E39F4 Fiber Optic Cutter), seccionaram-se sete segmentos de fibra com 

15 cm de comprimento cada que foram fixos no formato desejado recorrendo ao uso de pequenas 

abraçadeiras de plástico. 

Concebido o agregado final a utilizar no acelerómetro, realizou-se um furo na base de plástico do sensor 

com um diâmetro total de três fibras ópticas (3 × 2.2 mm = 6.6 mm), de modo a poder inserir e fixar o 

conjunto de fibras à base de suporte. Na extremidade oposta, inseriu-se a fibra emissora com 7.5 cm 

de comprimento por um furo com o diâmetro de uma fibra óptica de plástico (2.2 mm) e conectou-se a 

mesma a um LED com emissão vermelha (Industrial Fiber Optics – IF-E96) a emitir um sinal luminoso 

a 660 nm, com uma potência óptica de 0.2 mW. Para realizar a alimentação do LED numa fase inicial, 

recorreu-se a uma fonte de tensão DC (model: GPC-3030DQ) colocando uma tensão aos seus 

terminais de 1.8 V e uma corrente de 20 mA. Os valores colocados na fonte de tensão tiveram como 

base os parâmetros aconselhados pelo próprio fabricante do LED, e com alguns ajustes por inspecção 

visual alcançou-se uma luminosidade ideal para a realização de testes numa fase posterior. 

A luz projectada pelo LED para o interior da fibra emissora é conduzida até à sua extremidade oposta, 

onde é dispersa de acordo com o valor do parâmetro de abertura numérica da fibra. Este facto faz com 

que a intensidade da luz se disperse pelas diversas fibras do agregado receptor, sendo que uma 

determinada fracção do sinal seja inevitavelmente perdida para o meio exterior às fibras. Esta porção 

da intensidade do sinal luminoso que é projectada para além do alcance do agregado das fibras 

receptoras é tanto maior quanto for o ângulo da fibra emissora em relação à sua posição estática, ou 

seja, quando esta se encontra alinhada com a fibra central do agregado.  

De forma a minimizar a quantidade de luz dispersa para fora do alcance de recepção do agregado das 

fibras receptoras, estimou-se qual a distância ideal que se deveria posicionar a extremidade da fibra 

emissora em relação ao plano vertical do agregado. Como o valor da abertura numérica deste tipo de 

fibras é 𝑁𝑁𝐴𝐴 = 0.47, e assumindo o índice de refracção do ar 𝑛𝑛0 ≅ 1, partiu-se da equação (2.2) para 

calcular o ângulo máximo de dispersão da luz à saída da fibra. 

 

 𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑛𝑛0 sin𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (3.1) 

 ⟺  𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 28° (3.2) 

 

Calculado o ângulo máximo de dispersão da luz à saída da fibra, através de uma análise geométrica 

da figura 3.4 é possível calcular a distância ideal entre fibras. 
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Figura 3.4: Relações geométricas da distância, ângulo de dispersão e diâmetro do campo modal das fibras 

ópticas na versão inicial do acelerómetro. 

 

Sendo que o diâmetro total do agregado corresponde aproximadamente à soma do diâmetro de três 

fibras ópticas de plástico (3×2.2 𝑚𝑚𝑚𝑚), o respectivo raio é de 3.3 mm.  

No entanto, verificou-se que se todas as fibras do agregado são iluminadas em simultâneo, a tarefa de 

determinar à posteriori a localização da fibra emissora, partindo das intensidades em cada fibra 

capturadas pela webcam na extremidade oposta do agregado torna-se extremamente difícil. Para tal, 

definiu-se que o diâmetro do campo modal deveria abranger apenas metade das fibras do agregado, 

correspondendo ao valor do raio do agregado.  

Procedendo com a análise geométrica, tem-se: 

 

 𝜔𝜔0 2⁄ = 1.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.3) 
 
 𝑑𝑑 ≈ 3.1 𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.4) 

 

Como se pode verificar através do resultado obtido, o valor da distância ideal entre fibras situa-se 

bastante próximo dos 3 mm. Este espaçamento entre a fibra emissora e o agregado POF foi ajustado 

e confirmado com o auxílio de um paquímetro digital. 

De forma a permitir uma maior estabilidade do acelerómetro em modo de operação, fixou-se o sensor 

a uma base rectangular de madeira (dimensões: 20 cm largura × 25 cm de comprimento × 2 cm de 

altura/espessura) através de um furo na base de plástico unidos por um parafuso e porca metálica. 

A montagem da estrutura do acelerómetro óptico sobre a respectiva base encontra-se ilustrado pela 

figura 3.5. 
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Figura 3.5: Estrutura de montagem da versão inicial do acelerómetro. 

 

Para a captura do nível de intensidade da luz acoplada a cada uma das sete fibras que compõem o 

agregado do sensor, colocou-se na sua extremidade oposta uma webcam (Growing 300K Turtle), 

usando uma resolução de vídeo de 320x240 pixéis com uma taxa de amostragem de 25 Hz, alimentada 

por um cabo USB conectado a um computador pessoal. 

De modo a verificar o comportamento do acelerómetro quando este se encontra sujeito a um 

determinado movimento ou vibração induzida, procedeu-se à realização de testes em ambiente 

laboratorial. 

 

3.1.2. Testes em laboratório 
 

Preparada a montagem para o início dos testes, ajustaram-se os parâmetros de captura do vídeo no 

software (AMCAP v9.00) da respectiva webcam, nomeadamente o valor de exposição para valores 

inferiores a quinze, visto que se o vídeo for capturado com valores superiores a este limite, verifica-se 

a ocorrência de distorção da cor da luz original emitida pelo LED quando o vídeo é reproduzido no 

MATLAB. 

Realizadas as devidas configurações no software da webcam, procedeu-se à captura de um vídeo de 

teste com a duração de cerca de onze segundos. Durante o tempo de duração do vídeo de teste, 

simulou-se uma aceleração externa alterando manualmente a posição da fibra emissora com 

movimentos aleatórios, mas contidos no raio do agregado de fibras receptoras, de forma a que não 

ocorresse o desacoplamento total da luz transmitida. 

Realizado o vídeo de teste em laboratório, passou-se ao processamento digital de imagem recorrendo 

ao software MATLAB para a análise do movimento registado pelo acelerómetro. 

 

3.1.3. Processamento Digital de Imagem (Algoritmo) 
 

De forma a iniciar todo o processo de análise do movimento registado pela webcam no acelerómetro 

óptico, começou-se por criar um novo script no MATLAB. 
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A abordagem inicial para a resolução deste problema passou pela análise e detecção das regiões das 

frames do vídeo onde ocorresse o surgimento de pixéis com valores de intensidade superiores a um 

determinado valor de limiar. Este valor de limite foi estabelecido através da verificação do valor de 

intensidade apresentado pelos pixéis do núcleo das fibras em que não ocorria transmissão de luz 

proveniente do LED. Desta forma, era identificado onde é que a luz da fibra emissora se encontrava 

em cada instante, ao agrupar esses pixéis com valores de intensidade semelhantes em regiões 

enumeradas consoante a fibra em que ocorriam. Porém, com a execução deste algoritmo, verificou-se 

que surgiam detecções de zonas que não correspondiam à localização de nenhuma das fibras do 

agregado. Estas áreas identificadas pelo algoritmo encontravam-se nas extremidades das frames do 

vídeo e correspondiam à luminosidade que envolvia o agregado de fibras, proveniente da luz solar do 

meio exterior onde o acelerómetro óptico se encontrava. Desta forma, concluiu-se que esta abordagem 

ao problema não traria os resultados esperados, e procedeu-se à geração de uma solução distinta. 

Iniciou-se a concepção de um novo algoritmo de processamento digital de imagem através da geração 

de máscaras para a discriminação das áreas (conjuntos de pixéis) a analisar ao longo das frames do 

vídeo. Estas zonas de interesse consistem nos núcleos das sete fibras que constituem o agregado 

receptor do acelerómetro, visto que são neles que ocorrem as variações de intensidade do sinal 

luminoso transmitido pela fibra emissora.  

Começou-se por extrair um frame aleatório pertencente ao vídeo de teste de modo a servir de figura 

de referência para a posição das sete fibras do agregado ao longo do vídeo, e guardou-se no formato 

de imagem Joint Photographic Experts Group (JPEG) para posterior utilização. 

Recorrendo ao MATLAB e com o auxílio das funções “imellipse” e “createMask”, geraram-se as 

máscaras com formato de circunferências posicionando-as nas regiões respectivas aos núcleos das 

sete fibras do agregado. A máscara total gerada pelas sete submáscaras com a respectiva identificação 

com numeração árabe de um a sete, pode ser observada na figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6: Máscara com a posição dos núcleos das sete fibras do agregado e respectiva numeração para uma 

frame do vídeo de teste. 

 

Com a utilização desta máscara tornou-se possível a eliminação da iluminação de fundo ou de outras 

fontes luminosas que se encontravam nas proximidades da localização do acelerómetro óptico. 
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Definida a localização das regiões de interesse na frame de referência, criou-se um objecto com a 

função “VideoReader” para a abertura e leitura do vídeo de teste no Script do MATLAB. 

Reconhecido o ficheiro de vídeo, criou-se uma estrutura no MATLAB para o armazenamento da 

informação de todas as frames contidas no vídeo. O MATLAB interpreta cada frame como sendo uma 

matriz cujas dimensões são as mesmas da resolução utilizada no vídeo de teste, em que cada elemento 

da matriz contém a informação dos valores do código de cores Red-Green-Blue (RGB) do respectivo 

pixel associado. 

Inicialmente tinha-se proposto analisar apenas o valor de intensidade da cor vermelha em cada pixel, 

pois era conhecido à partida a cor do LED utilizado com emissor do acelerómetro óptico. Contudo, 

verificou-se que esta abordagem não era adequada como solução ao problema pois nas situações em 

que a intensidade da luz acoplada ao agregado de fibras era bastante elevada (concentração quase 

total da luz transmitida em apenas uma das sete fibras), a luz capturada pela webcam apresentava tons 

esbranquiçados, passando a distribuir a intensidade da luz pelas três componentes da cor RGB, invés 

de apenas na componente vermelha. De modo a solucionar esta ineficiência do algoritmo, tratou-se de 

converter as frames RGB para o formato de escala-de-cinza (grayscale), armazenando-as numa nova 

estrutura. Deste modo, tornou-se possível a aplicação da função “regionprops” às frames guardadas 

em escala-de-cinza de forma a calcular o valor médio de intensidade através da análise do parâmetro 

“MeanIntensity” nas regiões delimitadas pelas máscaras estabelecidas na frame de referência. 

Calculados os valores médios de intensidade de todos os pixéis constituintes de cada região mascarada 

ao longo das frames, criou-se um array para cada uma das sete fibras de forma a armazenar a evolução 

dos níveis de intensidade nos respectivos núcleos das fibras até atingir o final do vídeo de teste. 

De modo a facilitar a tarefa de encontrar valores de intensidade de qualquer fibra ao longo de todo o 

vídeo que respeitem determinados critérios, criou-se uma matriz de intensidades constituída pelos 

valores de intensidade das fibras do agregado armazenados nos sete arrays. 

Como o núcleo das fibras que não se encontram a transmitir nenhuma porção da luz emitida pelo LED 

apresentam de forma contra-intuitiva valores de intensidade bastante reduzidos, mas superiores a zero, 

tratou-se de compensar esse erro induzido pela luz ambiente encontrando o valor mínimo de 

intensidade na respectiva matriz de intensidades, e subtraindo esse mesmo valor aos arrays de cada 

uma das fibras. Após a compensação da luz ambiente, guardaram-se os valores de intensidade 

corrigidos numa nova matriz. 

Determinados os respectivos valores de intensidade para cada uma das fibras do agregado, usou-se a 

função “get” para obter as informações sobre o vídeo de teste, tais como a duração, o framerate e o 

número total de frames no vídeo, pois estes parâmetros são fundamentais para a geração de gráficos 

como outputs do algoritmo. 

De modo a verificar a distribuição da luz acoplada ao agregado de fibras ao variar manualmente a 

posição da fibra emissora, criou-se um gráfico com a evolução dos níveis de intensidade de cada uma 

das sete fibras ao longo da duração do vídeo de teste. O resultado obtido é apresentado na figura 3.7. 
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Figura 3.7: Evolução dos níveis de intensidade de cada fibra ao longo da duração do vídeo de teste. 

 

Como é possível observar, a variação dos níveis de intensidade de luz de cada uma das sete fibras 

apresenta um comportamento semelhante ao de um sinal quantizado, pois a intensidade do sinal 

luminoso encontra-se subdivido em 255 intervalos de intensidade. Para além disto, o facto de a 

frequência de amostragem ser de 25 Hz, também contribui para a perceptibilidade da quantização do 

sinal digital no intervalo registado. Visto que o nível de intensidade apresentado pelos pixéis em formato 

digital é através de 255 níveis, a única forma de se conseguir produzir variações com um 

comportamento mais próximo ao de um sinal contínuo é através do aumento da frequência de captura 

do vídeo pela respectiva webcam. Contudo, verifica-se que no caso de vídeos de duração superior, a 

quantização do sinal também deixa de ser tão perceptível devido ao prolongamento do eixo horizontal 

e, consequentemente, à redução da escala dos intervalos de tempo visíveis no gráfico resultante. 

Registadas as variações de intensidade ao longo do vídeo de teste, passou-se à tarefa de conseguir 

obter a posição em coordenadas cartesianas (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) da fibra emissora em cada frame. Após o estudo e 

discussão das diversas formas/alternativas de abordagem ao problema, decidiu-se que a melhor 

solução para determinar a posição do emissor seria através de uma manipulação geométrica 

bidimensional, relacionando os níveis de intensidade de cada fibra a cada frame do vídeo, partindo da 

equação das perdas de propagação da luz por desalinhamento lateral das fibras. Esta operação 

geométrica consiste em desenhar círculos centrados na posição real de cada uma das fibras do 

agregado, cujo raio varia de forma inversamente proporcional à intensidade apresentada por essa 

mesma fibra num dado frame. 

Para determinar a posição e distância real entre as fibras, começou-se por determinar a posição do 

centro de cada uma das sete fibras do agregado, assumindo como ponto cartesiano de referência (0, 0)  

o centro da fibra central do agregado (fibra nº 7, de acordo com a atribuição feita na altura da criação 

das respectivas máscaras no algoritmo). 
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Através de relações simples de geometria, determinaram-se as respectivas coordenadas cartesianas 

para as restantes fibras. Estas relações geométricas encontram-se esquematizadas na figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8: Esquema geométrico para o cálculo da localização do centro das fibras do agregado de 7 POF. 

 

Partindo do esquema da figura 3.8 e com base nas dimensões reais das fibras apresentadas no 

respectivo datasheet, chegaram-se às respectivas distâncias em milímetros para a posição do centro 

das fibras no plano cartesiano, apresentadas na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1: Coordenadas cartesianas do centro das sete fibras do agregado. 

 𝒙𝒙𝒊𝒊 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 𝒚𝒚𝒊𝒊 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏 1.1 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟐𝟐 2.2 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟑𝟑 1.1 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟒𝟒 −1.1 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟓𝟓 −2.2 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟔𝟔 −1.1 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟕𝟕 0 0 

 

Determinadas as distâncias e coordenadas em dimensões reais do agregado, passou-se à 

transformação da equação das perdas de propagação do sinal luminoso produzidas pelo 

desalinhamento lateral entre fibras, de forma a gerar os sete círculos em cada frame para análise 

geométrica. 

Partindo da equação (2.12) e transformando-a numa expressão equivalente para o cálculo da potência, 

obteve-se a seguinte relação: 
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𝑃𝑃 = 𝐴𝐴×𝑒𝑒−�

(𝑚𝑚,𝑦𝑦)
𝜔𝜔0

�
2

 (3.5)  
 

associando o par de variáveis (𝑥𝑥,𝑦𝑦) a uma variável radial 𝑅𝑅, de forma a facilitar a manipulação da 

equação e como o agregado do acelerómetro é composto por 𝐴𝐴 fibras, é equivalente a ter: 

 

 
𝑃𝑃𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑏𝑏×𝑒𝑒

−�𝑅𝑅𝑖𝑖𝜔𝜔0
�
2

 (3.6) 

 

resolvendo em ordem a 𝑅𝑅𝑏𝑏, obtém-se: 

 

 

𝑅𝑅𝑏𝑏 = �− ln �
𝑃𝑃𝑏𝑏
𝐴𝐴𝑏𝑏
�×𝜔𝜔0 (3.7) 

 

em que 𝑅𝑅𝑏𝑏 representa o valor do raio do círculo gerado para a fibra 𝐴𝐴 do agregado do acelerómetro, 𝑃𝑃𝑏𝑏 

é o valor de intensidade da luz da fibra 𝐴𝐴 num dado frame e 𝐴𝐴𝑏𝑏 uma variável cuja dimensão se encontra 

associada a um valor de intensidade de referência, sendo que a sua atribuição foi realizada de acordo 

com as abordagens que se discutem de seguida. Para determinar o valor mais adequado à variável 𝐴𝐴𝑏𝑏, 

estudaram-se três abordagens distintas, recorrendo à análise de uma frame aleatória do vídeo de teste. 

 

 1ª Abordagem: 𝐴𝐴𝑏𝑏 = Valor de Intensidade máximo da fibra (𝐴𝐴) ao longo de todas as frames do vídeo. 

 

A primeira tentativa de procurar solucionar o problema geométrico de localização da fibra emissora 

num dado frame consiste na pesquisa do valor máximo de intensidade ocorrido em cada fibra (𝐴𝐴) do 

agregado ao longo de todas as frames do vídeo, e atribuir esse mesmo valor de referência à variável 

𝐴𝐴𝑏𝑏. Esta abordagem produziu o resultado apresentado pela figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9: Primeira abordagem para atribuição de um valor de referência para a variável 𝐴𝐴𝑏𝑏. 
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Como se pode verificar, esta primeira abordagem não produz um resultado satisfatório para a previsão 

da localização da posição da fibra emissora. A área de previsão encontrada pelo algoritmo consiste na 

região onde todos os círculos gerados se sobrepõem.  

Segundo os valores de intensidade de luz para cada uma das fibras registados pelo MATLAB e ainda 

por inspecção visual, determinou-se que a posição do LED vermelho nesta dada frame se encontraria 

na zona de triangulação formada pelas fibras número três, quatro e sete (ponto assinalado à direita 

pelo pequeno círculo vermelho). 

 

 2ª Abordagem: 𝐴𝐴𝑏𝑏 = Somatório dos valores de intensidade das sete fibras do agregado na frame de 

análise) 

 

Visto que o resultado produzido pela relação geométrica entre os círculos gerados para cada uma das 

fibras da frame nº 230 não apresentou uma solução viável, procedeu-se a uma segunda abordagem 

diferenciada. O resultado produzido por esta segunda tentativa encontra-se ilustrado na figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10: Segunda abordagem para atribuição de um valor de referência para a variável 𝐴𝐴𝑏𝑏. 

 

Apesar desta nova atribuição à variável 𝐴𝐴𝑏𝑏 produzir um resultado diferente do originado pela primeira 

abordagem, a solução apresentada também não se ajusta à configuração geométrica que se pretende 

alcançar. Este resultado identifica os pontos de intersecção entres as circunferências geradas que se 

encontram mais próximas do centro das fibras do agregado. Porém, ao serem identificados vários 

pontos em simultâneo, esta solução acaba por não delimitar nenhuma área específica que aponte para 

uma possível região que contenha a localização da fibra emissora na frame. De modo a encontrar uma 

relação geométrica que produza um resultado que esteja de acordo com a previsão da posição da fibra 

emissora identificada por inspecção visual, estudou-se uma terceira solução alternativa. 
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 3ª Abordagem: 𝐴𝐴𝑏𝑏 = Valor máximo absoluto de intensidade registado ao longo de todas as frames 

por qualquer uma das sete fibras. 

 

Como terceira tentativa, encontrou-se o valor máximo de intensidade registado em toda a matriz de 

intensidades armazenada no MATLAB e atribuiu-se esse valor à variável 𝐴𝐴𝑏𝑏. O resultado geométrico 

produzido pelo algoritmo encontra-se exibido pela figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11: Terceira abordagem para atribuição de um valor de referência para a variável 𝐴𝐴𝑏𝑏. 

 

Finalmente nesta terceira e última abordagem, verificou-se que a área delimitada pela relação 

geométrica entre as circunferências geradas pelo algoritmo contêm o ponto de previsão da localização 

da fibra emissora na frame. A região onde todos os círculos se encontram sobrepostos inclui nesta 

solução a área prevista por inspecção visual e encontram-se de acordo com a distribuição dos valores 

de intensidade de luz detectados pelo MATLAB. 

Estabelecido o valor de referência apropriado a ser assumido pela variável 𝐴𝐴𝑏𝑏, criou-se um ciclo para 

que o algoritmo percorresse todos os valores de intensidade da luz registados ao longo do vídeo, 

gerando um conjunto de círculos respeitando a relação geométrica já acima discutida. 

Obtidas as coordenadas do centro de cada fibra (tabela 3.1) e os respectivos raios calculados pela 

equação 3.7, desenharam-se os círculos para cada uma das sete fibras ao longo de todas as frames 

do vídeo. 

Apesar de nesta fase já se ter encontrado uma solução para limitar a região onde a fibra emissora se 

possa encontrar em qualquer frame, resta ainda encontrar uma forma de fazer com que o MATLAB 

consiga identificar a área que se pretende que seja definida como a região de interesse para análise 

(espaço bidimensional onde todos os círculos se encontram sobrepostos). 

Para testar o funcionamento do processo de análise geométrica no reconhecimento da posição da fibra 

emissora, escolheu-se um outro frame aleatório que permitisse uma demonstração mais detalhada 

sobre este método. A frame escolhida entre as 291 disponíveis foi a número 12, na qual se realizou um 
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zoom ajustado à zona onde o centro das fibras se encontravam dispostas na frame. Este procedimento 

é ilustrado pela figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12: Zoom da frame nº 12 para análise da região de interesse. 

 

O primeiro método de análise colocado como hipótese fundamentava-se na identificação dos pontos 

de intersecção entre as circunferências esboçadas, e destacar a região por elas delimitada. Esta 

solução veio-se a provar que não se enquadrava ao problema visto que em várias situações (nas várias 

frames) a área de interesse tratava-se de um polígono que era definido por pontos de intersecção dos 

círculos interligados por linhas curvas ou arcos (segmentos de circunferências). Definir este tipo de 

regiões com formas irregulares através de funções no MATLAB revelou-se numa tarefa de enorme 

complexidade sem qualquer garantia de sucesso, sendo que se optou pela exclusão deste método. 

A melhor alternativa encontrada foi a utilização de um método estatístico, mais conhecido como o 

método de Monte Carlo. Este método consiste em gerar um número muito elevado de pontos aleatórios 

distribuídos por toda a região de cada frame, desde o ponto central (0,0) até uma distância igual ao 

raio da maior circunferência gerada, com a adição de uma pequena margem de segurança (tipicamente 

um valor de 5 mm) caso as oscilações da fibra emissora excedessem as dimensões do agregado. 

Usando a função “randn” e aproveitando o poder de computação do software MATLAB, geraram-se 

cem mil pontos aleatórios ao longo da frame.  

Um exemplo da distribuição espacial dos pontos aleatórios gerados ao longo do plano definido pela 

frame, encontra-se na figura 3.13. 
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Figura 3.13: Distribuição dos pontos aleatórios ao longo do plano da frame. 

 

Após esta operação, verificou-se quais dos pontos gerados aleatoriamente estariam contidos dentro da 

circunferência com maior raio, verificando se a distância a que cada ponto se encontrava da origem, 

era menor ou igual ao raio desse mesmo círculo, recorrendo a uma comparação directa com a 

expressão que define uma circunferência. Encontrados os pontos do plano contidos apenas dentro do 

maior círculo, repetiu-se a mesma operação inicial, mas agora em relação ao círculo de raio inferior ao 

anterior, repetindo o mesmo processo até atingir o círculo de raio menor gerado na frame. Os pontos 

remanescentes após a aplicação de todas as condições de geometria, definem desta forma a área de 

relevância. O resultado obtido encontra-se apresentado na figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14: Pontos remanescentes contidos dentro de todos os círculos gerados na frame. 
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Por análise geométrica, é possível concluir que a posição da fibra emissora se encontra localizada no 

ponto central da região destacada pelos pontos remanescentes. Para identificar o ponto 

correspondente ao centro geométrico da região a vermelho, calculou-se o ponto médio recorrendo à 

função “mean” do MATLAB. O resultado obtido encontra-se assinalado pelo ponto amarelo na 

figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15: Centro geométrico da região de interesse equivalente à localização da fibra emissora. 

 

Encontrada a posição da fibra emissora num dado frame, obtiveram-se facilmente as coordenadas 

(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) pertencentes a esse mesmo ponto. Estabelecida a localização do ponto de interesse ao longo de 

todas as frames, armazenaram-se os respectivos pares de coordenadas numa estrutura bidimensional 

de modo a permitir o tratamento dos resultados. 

De modo a obter o deslocamento da fibra emissora no sistema de coordenadas cartesianas 𝑥𝑥𝑦𝑦 de forma 

isolada para cada variável, dividiu-se a estrutura bidimensional gerada no passo anterior associando 

cada conjunto de pontos à variável correspondente. 

Obtidos os pontos de deslocamento da fibra emissora ao longo das frames do vídeo no eixo x e y 

separadamente, alcançou-se a velocidade em cada eixo expressa em milímetros por segundo, através 

da derivação dos valores de deslocamento em ordem ao tempo expresso em segundos. O cálculo 

destas grandezas foi realizado através das seguintes equações: 

 

 
𝑣𝑣𝑚𝑚 =

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

 (3.8) 

 

 
𝑣𝑣𝑦𝑦 =

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 (3.9) 
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Determinados os valores de velocidade apresentada pela fibra emissora nas duas componentes do 

espaço bidimensional do plano do agregado de fibras, aplicou-se uma segunda operação de derivação 

aos valores de velocidade em ordem ao tempo, e alcançaram-se os valores de aceleração para cada 

uma das variáveis, expressa em milímetros por segundo ao quadrado. A obtenção destes valores foi 

realizada de acordo com as seguintes equações: 

 

 
𝑎𝑎𝑚𝑚 =

𝑑𝑑𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑

 (3.10) 

 

 
𝑎𝑎𝑦𝑦 =

𝑑𝑑𝑣𝑣𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

 (3.11) 

 

Como os valores de aceleração apresentados pelos diversos tipos de acelerómetros disponíveis no 

mercado são tipicamente expressos em unidades gravíticas (𝐺𝐺), tratou-se de realizar a respectiva 

conversão dos valores de aceleração previamente calculados para este tipo de unidades mais 

convencional. Para realizar a respectiva conversão, recorreu-se à relação apresentada na seguinte 

equação: 

 

 1 𝐺𝐺 =  9.80665 𝑚𝑚/𝑠𝑠2  (3.12) 
 

Com os valores de aceleração dispostos nesta unidade de referência, torna-se mais simples e directa 

a tarefa de comparação dos resultados entre os diferentes modelos de acelerómetros concorrentes 

disponíveis. 

Como foi até aqui apresentado, é possível constatar um registo de valores de aceleração como 

resultado do vídeo de teste realizado com esta primeira versão do acelerómetro. Recorrendo ao uso 

do algoritmo desenvolvido em script no MALAB, todo o processamento de imagem aplicado ao ficheiro 

de vídeo é assim explorado, resultando num conjunto de dados que permite uma análise mais cuidada 

dos movimentos registados pela webcam. 

Como forma de sumário de toda a descrição até aqui detalhada sobre o algoritmo utilizado para o 

processamento de imagem usado neste acelerómetro óptico, encontra-se no fluxograma presente na 

figura 3.16, o conceito base de funcionamento da estrutura geral do script concebido. 
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Figura 3.16: Fluxograma do funcionamento do algoritmo de processamento de imagem da versão inicial do 

acelerómetro. 
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Após a verificação do funcionamento básico desta versão inicial do acelerómetro concebido, procurou-

se aperfeiçoar este modelo de modo a proporcionar características mais avançadas e de forma a 

permitir o registo de acelerações externas numa orientação para além da horizontal. Para tal, 

apresenta-se o protótipo desenvolvido ao longo deste trabalho, apresentado na subsecção seguinte. 

 

3.2. Protótipo do acelerómetro com agregado de 19 fibras POF 
 

3.2.1. Dimensionamento do agregado de 19 fibras POF 
 

Um objectivo claro para melhoria da versão inicial do acelerómetro óptico passava pelo aumento da 

precisão do sensor. Ponderou-se a possibilidade de aproveitar melhor a área de cobertura do agregado 

através da redução do diâmetro das POFs com a eliminação do revestimento das fibras. Deste modo, 

os núcleos das fibras ficariam mais próximas, encostadas umas às outras, minimizando o espaçamento 

entre os elementos do agregado.  

Contudo, como solução alternativa e de forma a possibilitar a captura de movimentos da fibra óptica 

emissora com maiores oscilações, estudou-se a possibilidade de incrementar o número de fibras que 

compõem o agregado sensor do acelerómetro. Para esta tarefa, analisou-se qual seria o número ideal 

de fibras a colocar no agregado de maneira a aumentar a precisão do sensor, mantendo o formato 

hexagonal que minimiza os espaçamentos entre fibras. Determinou-se que o número múltiplo que 

sucede aos sete elementos usados no agregado da versão inicial do acelerómetro, revelou ser de 

dezanove. O incremento da dimensão do agregado de fibras mantendo o formato hexagonal é 

demonstrado na figura 3.17. 

 

 
Figura 3.17: Agregado de 7 fibras POF (esquerda) e agregado de 19 fibras POF (direita). 

 

Como é possível verificar, o novo agregado de fibras POF permite a cobertura de uma área bem 

superior relativamente à primeira versão do agregado, com a vantagem de possuir um anel extra de 

fibras em todo o seu redor. 

De modo a criar o novo agregado de 19 fibras a utilizar na nova versão do acelerómetro, começou-se 

por seccionar 19 segmentos de fibra de plástico com comprimento idêntico, recorrendo à ferramenta 

de corte. 

Ao juntar o conjunto das 19 fibras verificou-se, por várias vezes consecutivas, que as mesmas se uniam 

de forma circular e não hexagonal como era previsto. Esta forma de disposição circular das fibras não 
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é desejável pois como o sensor apresenta um princípio de funcionamento por análise geométrica 

bastante sensível, é importante que as mesmas se encontrem alinhadas sobre determinados eixos 

angulares a partir do núcleo da fibra central do agregado. Para além deste facto, só com a disposição 

hexagonal do agregado é que é possível obter o menor espaçamento possível entre fibras para uma 

melhor cobertura da área abrangida. A diferença entre as duas configurações referidas para o agregado 

das 19 fibras pode ser observada na figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18: Configuração circular (esquerda) e configuração hexagonal (direita). 

 

Como foi observado através de diversas abordagens por tentativa e erro, a tarefa de juntar as fibras na 

disposição desejada não se revelou trivial. Tendo este facto em consideração, verificou-se que a melhor 

forma para conseguir predispor as fibras na forma hexagonal seria através da construção de uma 

pequena forma hexagonal em cartão para dar o formato pretendido ao conjunto das fibras soltas. 

Este pequeno modelo concebido para o agregado de dezanove fibras, possui dimensões ajustadas às 

medidas apresentadas no respectivo datasheet das POF. Este molde apresenta seis lados iguais com 

o comprimento de 6.6 milímetros cada, ou seja, a soma do diâmetro de três fibras POF dispostas lado-

a-lado. A forma concebida em laboratório usada no apoio à junção hexagonal das 19 fibras encontra-

se apresentada na figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19: Forma concebida em cartão para orientar as fibras em configuração hexagonal. 

 

Depois de unidas as fibras na posição desejada, fixaram-se as mesmas com o auxilio de abraçadeiras 

de plástico. Colocaram-se as abraçadeiras na posição central e nas duas respectivas extremidades do 
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agregado, pois verificou-se que se as fibras não estivessem bem fixas/apertadas até às suas bordas, 

estas apresentavam pequenos espaçamentos entre si, devido à curvatura característica do rolo de 

origem das fibras ópticas de plástico. 

De maneira a permitir uma maior portabilidade do acelerómetro óptico, eliminando a necessidade de 

utilização de uma fonte de alimentação DC, projectou-se um pequeno circuito bastante simples com o 

objectivo de realizar a alimentação do LED emissor. 

O circuito montado numa pequena placa de ensaio (breadboard), consiste numa resistência de 470 Ω 

(ohms), fios condutores, um suporte para pilhas e 2 pilhas alcalinas AA e o respectivo LED vermelho. 

A montagem do circuito projectado encontra-se no esquemático da figura 3.20. 

 

 
Figura 3.20: Circuito concebido para a alimentação do LED. 

 

3.2.2. Dimensionamento da estrutura de suporte para o protótipo do acelerómetro 
 

De modo a construir a estrutura de suporte ao protótipo do acelerómetro óptico, começou-se por fazer 

o estudo das suas dimensões com o ajuste necessário aos elementos que compõem o respectivo 

sensor. 

De forma a dar origem a uma estrutura mais robusta e facilmente configurável, optou-se por uma 

construção do tipo modular, composta por três peças distintas, para um melhor suporte de cada um 

dos elementos do acelerómetro.  

O dimensionamento das três peças que compõem a estrutura total para suporte da webcam, agregado 

de 19 fibras POF e fibra emissora encontra-se detalhado nas figuras 3.21, 3.22 e 3.23, respectivamente. 
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Figura 3.21: Dimensionamento da peça 1 de 3 da estrutura de suporte para o protótipo do acelerómetro. 
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Figura 3.22: Dimensionamento da peça 2 de 3 da estrutura de suporte para o protótipo do acelerómetro. 

 

 
Figura 3.23: Dimensionamento da peça 3 de 3 da estrutura de suporte para o protótipo do acelerómetro. 
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Após o dimensionamento das três peças nas suas diversas vistas no plano bidimensional, recorreu-se 

ao uso do software “Cubify Invent” da 3DSystems e desenharam-se as respectivas peças no formato 

tridimensional. O resultado tridimensional das três componentes para a impressão da estrutura de 

suporte na impressora 3D, encontra-se demostrado na figura 3.24. 

 

 
Figura 3.24: Estrutura de suporte em vista tridimensional (3D) para uso no protótipo do acelerómetro. 

 

Realizado o design da segunda estrutura na forma tridimensional, passou-se à sua respectiva 

impressão na impressora 3D fazendo uso dos mesmos parâmetros de configuração utilizados na 

construção da primeira peça. 

Com a impressão da estrutura finalizada, procedeu-se à montagem do acelerómetro em laboratório 

inserindo a fibra emissora no topo e fixando o novo agregado de 19 fibras POF na secção central do 

suporte. Na base da estrutura foi inserida e ajustada a webcam do sensor. O resultado deste 

procedimento e a respectiva estrutura concebida para o protótipo do acelerómetro encontram-se 

exibidos na figura 3.25. 

 

 
Figura 3.25: Estrutura de montagem do protótipo do acelerómetro óptico. 
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Tendo em conta a nova configuração do acelerómetro, adquiriu-se uma nova webcam com um modelo 

apropriado à montagem na nova estrutura. O modelo adquirido trata-se da Webcam Microsoft Lifecam 

Cinema HD. 

Construída a estrutura final de suporte ao acelerómetro, tratou-se de estudar a distância ideal de 

posicionamento da fibra emissora em relação ao agregado das 19 fibras POF de forma a minimizar a 

quantidade de luz dispersa para fora do alcance de recepção do agregado das fibras receptoras. 

Mantendo-se o ângulo máximo de dispersão da luz à saída da fibra, calculou-se a distância ideal de 

posicionamento da fibra emissora através de uma análise geométrica ao esquema da figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26: Relações geométricas da distância, ângulo de dispersão e diâmetro do campo modal das fibras 

ópticas no protótipo do acelerómetro. 

 

Sendo que o diâmetro total do agregado corresponde aproximadamente à soma do diâmetro de cinco 

fibras ópticas de plástico (5×2.2 𝑚𝑚𝑚𝑚), o respectivo raio é de 5.5 mm. 

De forma análoga ao critério assumido para o agregado da versão inicial do acelerómetro, definiu-se 

que o diâmetro do campo modal neste caso corresponde a um terço do diâmetro do agregado.  

Procedendo com a análise geométrica, tem-se: 

 

 𝜔𝜔0 2⁄ ≈ 1.83 𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.13) 
 𝑑𝑑 ≈ 3.44 𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.14) 

 

Novamente, como se pode verificar através do resultado obtido, o valor da distância ideal entre fibras 

situa-se bastante próximo dos 3 mm. Este espaçamento entre a fibra emissora e o agregado de 19 

fibras POF foi ajustado e confirmado com o auxílio de um paquímetro digital. 
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3.2.3. Processamento Digital de Imagem (Algoritmo v2) 
 

Após a correcta montagem dos respectivos componentes (webcam, agregado de 19 POF e fibra 

emissora ligada ao LED) na estrutura de suporte do protótipo do acelerómetro, procedeu-se à alteração 

dos parâmetros no algoritmo da versão anterior de forma a adaptá-lo ao funcionamento da nova versão 

do sensor. Como toda a estrutura do algoritmo concebido para o protótipo do acelerómetro é análoga 

ao script do processamento digital de imagem usado na primeira versão, apresentam-se de seguida 

apenas as principais alterações realizadas para esta segunda versão do programa. 

Começou-se pela criação de uma nova máscara de referência, com a respectiva numeração das 

dezanove fibras do agregado. A frame de referência usada como máscara para esta segunda versão 

do script encontra-se destacada na imagem 3.27. 

 

 
Figura 3.27: Máscara com a posição dos núcleos das dezanove fibras do agregado e respectiva numeração. 

 

Outra alteração fundamental para o correcto funcionamento do algoritmo foi o cálculo das distâncias 

reais em milímetros entre as fibras do agregado, assumindo como ponto central do plano cartesiano 

(0,0) o centro da fibra número dezanove. 

Através de relações triviais de geometria, determinaram-se as coordenadas cartesianas para as 

restantes fibras. Estas relações geométricas encontram-se esquematizadas na figura 3.28. 
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Figura 3.28: Esquema geométrico para o cálculo da localização do centro das fibras do agregado de 19 POF. 

 

As coordenadas do centro de cada fibra óptica do agregado, encontram-se listadas na tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2: Coordenadas cartesianas do centro das dezanove fibras do agregado. 

 𝒙𝒙𝒊𝒊 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 𝒚𝒚𝒊𝒊 [𝒎𝒎𝒎𝒎] 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏 2.2 �4.42 − 2.22 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟐𝟐 3.3 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟑𝟑 4.4 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟒𝟒 3.3 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟓𝟓 2.2 −�4.42 − 2.22 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟔𝟔 0 −2×�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟕𝟕 −2.2 −�4.42 − 2.22 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟖𝟖 −3.3 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟗𝟗 −4.4 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟏𝟏 −3.3 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟏𝟏 −2.2 �4.42 − 2.22 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟐𝟐 0 2×�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟑𝟑 1.1 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟒𝟒 2.2 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟓𝟓 1.1 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟔𝟔 −1.1 −�2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟕𝟕 −2.2 0 

𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟖𝟖 −1.1 �2.22 − 1.12 
𝑭𝑭𝒊𝒊𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 𝟏𝟏𝟗𝟗 0 0 

 



59 
 

Após a introdução destes valores na respectiva secção do código, adaptaram-se as restantes estruturas 

e vectores do algoritmo de forma a garantir o correcto processamento digital de imagem para um 

agregado de 19 fibras POF. 

Finalizada as montagens laboratoriais das diferentes versões do acelerómetro óptico, passou-se à fase 

de testes do sensor e posterior discussão de resultados. 
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4. Testes Laboratoriais e Discussão de Resultados 
 

 

4.1. Resultados do teste da versão inicial do acelerómetro 

 

Para validação do funcionamento das diferentes versões do acelerómetro óptico concebidas ao longo 

deste trabalho, procedeu-se à realização de vários testes laboratoriais.  

Com o uso da webcam registaram-se vídeos com cerca de onze segundos, onde se movimentou 

manualmente a posição da fibra emissora, em direcções aleatórias contidas no plano de captura do 

agregado das 7 fibras POF.  

Com a execução do algoritmo concebido para a versão inicial do sensor, realizou-se a leitura dos 

parâmetros do vídeo de teste e geraram-se os resultados relativos aos movimentos registados pelo 

acelerómetro óptico. Os resultados gerados pela versão inicial do acelerómetro, encontram-se exibidos 

nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3. 

 

 
Figura 4.1: Deslocamento em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em milímetros pela versão inicial do 

acelerómetro. 
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Figura 4.2: Velocidade em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registada em milímetros por segundo pela versão inicial do 

acelerómetro. 

 

 
Figura 4.3: Aceleração em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em Gs pela versão inicial do acelerómetro. 

 

Após a análise dos valores registados para o deslocamento em 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌, é possível observar que os sinais 

apresentam uma quantização perceptível ao longo do tempo. Este facto deve-se à limitação do número 

de amostras que é imposto pela taxa de amostragem da webcam. 

Os intervalos em que a velocidade atinge valores negativos para 𝑋𝑋 e 𝑌𝑌 resultam do deslocamento da 

fibra emissora nos eixos negativos do plano do agregado, ou seja, abaixo e à esquerda da fibra central. 
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O resultado produzido pelo algoritmo de processamento de imagem para os valores de aceleração 

resultantes do teste manual para esta versão do acelerómetro permite verificar que estes oscilam 

sensivelmente entre os -0.1 e os 0.1 G, apresentando alguns picos de valores minimamente superiores 

para a variável 𝑋𝑋. 

O tempo de operação do algoritmo para a versão inicial do acelerómetro foi de 24.12 segundos na sua 

primeira execução, sendo que nas iterações seguintes verificou-se uma redução para os 13.5 segundos 

aproximadamente. 

A execução do algoritmo para a geração destes resultados foi realizada num computador pessoal com 

um processador Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70 GHz - 2.40 GHz, 8 GB de memória RAM e 

baseado no sistema operativo Microsoft Windows 10 de 64 bits. 

 

4.2. Resultados do teste do protótipo do acelerómetro 
 

Do mesmo modo, realizou-se um outro vídeo com os mesmos parâmetros de configuração, para o teste 

de funcionamento do protótipo do acelerómetro, com base no agregado de 19 fibras POF. 

Após a execução da segunda versão do algoritmo, fez-se a leitura do vídeo de teste no MATLAB e 

geraram-se os resultados relativos aos movimentos captados pelo acelerómetro óptico.  

Os resultados registados pelo protótipo do acelerómetro para uma simulação manual de movimentos 

aleatórios no alcance do agregado, encontram-se exibidos nas figuras 4.4, 4.5 e 4.6. 

 

 
Figura 4.4: Deslocamento em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em milímetros pelo protótipo do acelerómetro. 
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Figura 4.5: Velocidade em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registada em milímetros por segundo pelo protótipo do 

acelerómetro. 

 

 
Figura 4.6: Aceleração em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em Gs pelo protótipo do acelerómetro. 

 

Executado nas mesmas condições de hardware que o teste anterior, o tempo de operação do algoritmo 

para o protótipo do acelerómetro foi de aproximadamente 21 segundos na sua primeira execução, e 

nas iterações seguintes não se observou qualquer redução do tempo necessário para a execução do 

script. 
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Tal como no teste da versão inicial do acelerómetro, o deslocamento registado para cada eixo 

apresenta uma ligeira quantização de valores devido ao número limitado de amostras por segundo (25) 

imposto pela webcam. 

Como resultado deste segundo teste manual, foram registadas velocidades em ambos os eixos com 

variações contidas numa gama de 50 milímetros por segundo e acelerações a rondar os 0.1 G. 

Para comprovação da eficiência de localização da posição da fibra emissora em ambas as versões do 

acelerómetro óptico, escolheu-se de modo aleatório, uma frame de cada um dos vídeos de teste para 

averiguar a exactidão de resultados através da análise geométrica dos respectivos algoritmos. As 

frames com as suas respectivas transformações geométricas para o agregado de sete e dezanove 

fibras POF encontram-se apresentadas nas figuras 4.7 e 4.8, respectivamente. 

 

 
Figura 4.7: Localização da fibra emissora no agregado de 7 fibras POF através de análise geométrica. 

 

 
Figura 4.8: Localização da fibra emissora no agregado de 19 fibras POF através de análise geométrica. 
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Como se pode observar, o cálculo da localização da posição da fibra emissora através da análise 

geométrica, produz um resultado bastante próximo da posição real do emissor. É também possível 

constatar que o agregado composto por dezanove fibras POF origina uma análise geométrica mais 

precisa quando comparada com o agregado de menores dimensões, pois apresenta uma maior 

densidade de fibras na região de análise. Este facto origina uma melhor triangulação da região onde a 

fibra emissora se encontra numa dada frame, produzindo um resultado com maior precisão e 

fiabilidade. 

 

4.3. Resultados do teste do protótipo do acelerómetro com oscilações 
periódicas amortecidas 
 

De maneira a analisar o comportamento do protótipo do acelerómetro quando sujeito a oscilações 

periódicas amortecidas, realizou-se um ensaio experimental em laboratório numa configuração em 

pêndulo. Para tal, recorreu-se à montagem da estrutura do sensor numa base rígida de plástico 

apropriada ao teste. Nesta base montou-se também um pequeno suporte para o circuito de alimentação 

do LED, afixando-o com abraçadeiras plásticas.  

Para registar as oscilações em pêndulo, escolheu-se uma massa inercial para afixar à fibra emissora, 

utilizando uma massa esférica de chumbo tipicamente usado na actividade piscatória. A escolha do 

valor mais adequado para a massa de chumbo foi feita entre as 15, 40, 60 e 140 gramas, tal como se 

pode observar na figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9: Esferas de chumbo utilizadas como massa inercial. Da esquerda para a direita: 40, 60, 80, e 140 g. 

Na fibra emissora encontra-se fixada a massa de 15 g. 

 

Após experimentar cada uma das massas na fibra emissora do protótipo do acelerómetro, escolheu-se 

a massa de chumbo de 80 g por ser aquela que melhor registava as oscilações em pêndulo, sem 

desviar muito do alcance do agregado das dezanove fibras POF. 
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Recorrendo a um fio de nylon, pendurou-se a estrutura do acelerómetro ao tecto com uma extensão na 

vertical de aproximadamente 1 metro. Fazendo uso de uma extensão Universal Serial Bus (USB), 

estabeleceu-se a ligação entre a webcam e o computador. O resultado da montagem laboratorial para 

o teste em pêndulo do protótipo do acelerómetro encontra-se exibido na figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10: Teste em pêndulo. À esquerda: montagem em configuração de pêndulo preso ao tecto do 

laboratório. À direita: base de plástico usada como suporte ao acelerómetro e circuito de alimentação do LED. 

 

Realizada a montagem do acelerómetro na configuração de pêndulo, começou-se por deslocar toda a 

estrutura da sua posição de repouso na direcção perpendicular à base de plástico formando um ângulo 

de aproximadamente 20º. Soltou-se a estrutura, e registaram-se as oscilações induzidas ao longo de 

34 segundos. 

Após a realização da experiência, abriu-se o vídeo no MATLAB e através do processamento de imagem 

da segunda versão do algoritmo em script verificaram-se os resultados atingidos. Os resultados 

produzidos encontram-se nas figuras 4.11, 4.12 e 4.13. 
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Figura 4.11: Deslocamento em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em milímetros pelo protótipo do acelerómetro 

no teste em pêndulo. 

 

 
Figura 4.12: Velocidade em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registada em milímetros por segundo pelo protótipo do 

acelerómetro no teste em pêndulo. 

 



69 
 

 
Figura 4.13: Aceleração em 𝑋𝑋 (cima) e em 𝑌𝑌 (baixo) registado em Gs pelo protótipo do acelerómetro no teste em 

pêndulo. 

 

Como se pode verificar, o deslocamento registado em cada um dos eixos apresenta um comportamento 

distinto. Na variável 𝑋𝑋 verifica-se uma variação do sinal que apresenta um comportamento oscilatório 

periódico típico de uma função sinusoidal, pois é neste eixo que são realizadas as oscilações do 

pêndulo. Uma análise mais cuidada permite concluir que o movimento oscilatório apresenta uma 

periodicidade de aproximadamente dois segundos relativamente ao eixo 𝑋𝑋. Devido à curvatura 

apresentada no segmento da fibra POF, verificou-se que esta não se alinhava perfeitamente com a 

fibra central do agregado, encontrando-se desviada a cerca de um milímetro de distância da origem do 

referencial. Quanto à variável 𝑌𝑌, observa-se um deslocamento inicial da sua posição de repouso, 

estabilizando rapidamente ao fim de poucos segundos. 

Quanto aos valores registados para a velocidade e aceleração, em ambos os casos é possível constatar 

uma variação mais acentuada nos segundos iniciais do vídeo, quando o pêndulo é largado e inicia-se 

o movimento oscilatório. As oscilações começam sensivelmente em torno dos três segundos da 

experiência e não no instante zero, devendo-se a um ligeiro atraso em soltar o pêndulo quando a 

gravação do vídeo de teste já se tinha iniciado. 

Ao contrário do que era esperado, a aceleração registada não apresenta uma variação sinusoidal ao 

longo do tempo, por influência do ruído. Este resultado necessita de uma análise e processamento de 

sinal para clarificar os dados resultantes da derivada numérica, encontrando-se fora do âmbito desta 

tese. 
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 
 

 

5.1. Conclusões 
 

Averiguou-se que o número ideal de elementos para a construção de um agregado de fibras POF 

consiste num conjunto de números múltiplos específicos (7, 19, 37, 61…) de modo a respeitar uma 

configuração hexagonal, essencial à minimização do espaçamento entre fibras. 

Conceberam-se algoritmos em script no software MATLAB responsáveis por todo o processamento 

digital de imagem necessário à interpretação e conversão dos movimentos contidos nos vídeos de teste 

registados pela webcam do acelerómetro.  

Demonstrou-se a viabilidade da obtenção de valores de aceleração a partir do princípio de 

funcionamento básico apresentado por este tipo de acelerómetros ópticos, combinando o poder do 

processamento digital de imagem, com a manipulação geométrica baseada nas alterações do 

posicionamento de uma dada fonte luminosa registadas num determinado período de tempo. 

Utilizou-se o agregado de dezanove fibras POF numa segunda estrutura de suporte ao protótipo do 

sensor com a possibilidade de orientação tanto na vertical como na horizontal. 

Este tipo de acelerómetro apresenta um princípio de funcionamento muito mais simples quando 

comparado com as soluções apresentadas por outros tipos de sensores ópticos e disponíveis no 

mercado. Esta solução combina ainda as vantagens dos sensores ópticos com os baixos custos do seu 

modo de interrogação. 

Verificou-se que a qualidade de corte na extremidade das fibras orientadas para a lente da webcam 

merece um cuidado acrescido, visto que este pormenor influencia directamente os valores de 

intensidade interpretados pelo algoritmo no processamento digital de imagem. 

Com o recurso à tecnologia de impressão 3D, constatou-se que é possível alcançar uma vasta gama 

de configurações alternativas para a estrutura de suporte ao acelerómetro, pois permite uma 

personalização ao detalhe, podendo-se adaptar a casos bastante específicos, quer seja utilizado no 

ramo da monitorização da integridade estrutural, ou noutra área de aplicações. 

Após a realização do teste em pêndulo, observou-se um registo apropriado das oscilações periódicas 

do acelerómetro com uma massa inercial fixa à fibra emissora, tendo se verificado que o sensor é capaz 

de medir acelerações de forma livre para além dos movimentos induzidos manualmente. 

 

5.2. Propostas para Trabalho Futuro 
 

Como propostas para trabalho futuro, poderão ser adoptadas várias alterações, tanto a nível do sensor 

como do algoritmo, para melhorar a precisão, tais como: uma possível redução das dimensões do 

acelerómetro, usar outros modelos de câmaras e realizar ajustes adicionais à estrutura do sensor; 

Avaliar a hipótese de incluir no algoritmo as expressões das perdas longitudinais e angulares da 

transmissão de luz entre fibras, gerando círculos com diferentes raios, podendo contribuir para um 

aumento da precisão do sensor; 
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Experimentar formas geométricas alternativas aos círculos para a localização da fibra emissora ao 

longo das frames, tal como o recurso a triângulos (princípio da triangulação); 

E testar outras resoluções e frequências de amostragem (framerate) para os vídeos de teste e avaliar 

as alterações provocadas nos resultados da aceleração. 
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